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20. september:
Vi drar til Ulsteinvik

og besøker Johan Ottesen og hans fotoarkiv.
Møtet startet kl 1900.

25. oktober:
Kl 1900 i Skipperforeningens lokaler.

Kåsør er Ragnar Ulstein fra Linge-kompaniet.
Tema: Bårer i Nordsjøfart under krigen 1940-45.

22. november:
Kl 1900. Møtet holdes i IOGTs lokaler.

Det er et sammøte med Ålesund Filatelistklubb.
Tema: Hurtigruta fra starten og fram til i dag.

Lysbildekåseri ved Stein A Roald.

Kontaktperson: Harald Bjørkli
Dragonveien 27, 1820 SPYDEBERG

email: hbjork@fiisurf.no

sender ut eget møteprogram med Lokalen fire
gånger i året. De som ikke får tilsendt denne

trykksaken bes ta kontakt med Harald Bjørkli.

Møteinnkalling sendes direkte til medlemmene.

Pä vei til Nordsteam 2000, Sørøysund og Gamle
Salten på vei nordover Sletta 3. august 2000,

fotografert av Alf J Kristiansen

9. desember
Kl 1900 Skipperforeningens lokaler.

Frode Nordstrand med flere.
Tema: Om dampskipet ”Thorolf”

og Nordsteam i Bergen

25- november:
Møte i Oslo. Østlandsavdelingen

NSS - Bergen
Kontaktperson; Per Albert Lund,
Øyjordslien 3, 5038 BERGEN

NSS - Østlandet
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NORDSTEAM 2000 Bergen går inn ihistorien som den hittil største syn
liggjøring av fartøyvern og tekniske kul
turminner i landet.

Mer enn 50.000 mennesket var innom fes

tival-området dagene 3. til 6. august, vandret
i trengselen fra Torget langs Bryggen til Brad
benken, Festningskaien og helt ut til Bon
telabo for å se på båter, gamle busser, smie,
bensinstasjon, feltkjøkken, damplokomotiv
og mye mer.

I felleskap maktet 12 frivillige organi
sasjoner å vekke til live en viktig del av vår
nære historie og gav bergensere og tilreisende
en opplevelse de sent vil glemme. Alle over
40 kunne kjenne seg igjen i mylderet mellom
fjordabåter og rutebiler fra 50-tallet.

Aldri før har vi sett en slik samlet innsats

fra foreninger som hver på sitt felt tar vare
på kulturminner som faller utenfor de
tradisjonelle institusjoners interesseområde.
Det er tankevekkende å konstatere at svært

lite av oppbudet på Nordsteam ville ha vært
sikret for ettertiden av de tradisjonelle muse
ene. «Beveglige tekniske kulturminner» fra
vår nære historie, som fjordabåter, tog og
kjøretøyer, ville ha gått fullstendig tapt om
ikke ildsjeler og frivillige organisasjoner
hadde kommet på banen.

E-mail mottatt fra Peter Lyse:
m/v Caribbean Mercy ex Polarlys
departing Everett/Seattle, WATUE 15
AUG for Stockton, CA; will be the

first** Hurtigrute vessel to pass under
the Golden Gate Bridge; ETA 0700 FRI
18 AUG.

In Hurtigrute service 1952-93, this
vessel made more round trips (1,000+)
than any other, a record surpassed only
this year; in 6 1/2 years of Mercy Ships
service has travelled more widely than
any of her Hurtigrute peers, including
a 1999 voyage to Kamchatka, Korea and
Philippines via Alaska, and return-ing
via Guam and Hawaii. Her traveis and

good work with onboard medical
personnel and eye clinic only adds to
the legend and fame of the Polarlys
(“polar light”) name, first established by
her presecessor s/s Polarlys (1912-51/63)
and continuing with successor m/s
Polarlys (1996 -).
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Et solglimt over Bryggesiden viser en samling fartøyer som kunne vart bentet fa 50-tallet -
Gamle Salten, Bruvik, Bohuslän, Midthordland, Feiegutt, Riskafjord, Hundvaag I, Atløy,
Bilfergen og Tysso. Foto Dag BakkaJr
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Et av mälene for Nordsteam var å gjenskape havnelivet slik det var på 50- og 60- Arrangementet var lagt opp med tema forf tallet. Selve høydepunktet var lørdag 5. august klokken 12.15 - kvart over to - hverdag, hvorfredagen var vietHurtigruten
det tradisjonelle tidspunkt da alle fjordabåtene la ut fra Vågen i sine ruter til distriktet. og lørdagen til lokalrute-farten. Begge dager
På bildet over ser vi Bruvik nærmest, på vei til Osterfjorden, med Oster og Granvin kom hurtigrute-skipene inn på Vågen, og
etter og Sørøysund i ferd med å bakke ut fra Torgutstikkeren med Hjelme & Herlø lørdag var det selve Hurtigrutens veteranskip
Dampskibsselskabs merke skorsteinen. - HaraldJarl som kom. Her legger manøv-

Under arrangementets tre dager var det satt opp 35 forskjellige ruter, fra distriktet rerer ()[av Klodiussen inn til Bradbenken,

inn til Bergen og kortere ruter til Sandviken og Askøy. Mer enn 2.500 personer imponerende lukeparkering, og ble tatt imot
benyttet anledningen til å reise med båtene. av musikkorps, veteranbusser og hundrevis

Under - En morgenstille havn med reisendebåten Quest og lystbåten Tysso innerst i Brygge-
hopen, med Oster bak og med rekken av båter ut langs Bryggen. Et overveldende syn vi Bildene pä denne siden er tatt av Alf J Kris-
sent vilglemme...

av tilskuere.

tiansen og Dag Bakka jr
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OPPTAKTEN TIL NORDSTEAM skjedde iStavanger 31. juli, hvor de til-
reisende skip sørfrå møtte byens egne A

veteranskip, med havnefest og felles utflukt Jt
til Lysefjorden. / M

Særlig ble svenske Bohuslän gjenstand for ti j
stor oppmerksomhet - og kanskje et snev p! J
av for

arrangørforeningenes skip.
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Jubilanten ankommer Skansekaia i Ålesund om morgenen 23.
juni. Foto Torbjørn Ingebrigtsen

VHAR HATT FLERE 40-ÄRSDAGER i Hurtigruten de senere år,men særlig glans stod det rundt Harald Jarls store dag i
juni.

Dette skipet representerte det første av de “store” klassiske
hurtigruteskip, og Nordenfjeldske hadde maktet å gi sitt
flaggskip adskillig “ekstra” i form av standard og ut-smykning.
Etter levering fra Trondhjems Mek Verksted i juni 1960 gikk
jomfruturen fra Bergen selve St Hansaften klokken 2200, og
skipet ble fulgt nordover gjennom en serie direktesendte
radioprogram.

I forhold til RagnvaldJarl og Finnmarken fra 1956 på 2189
brt og 266 fot var HaraldJarl 20 fot lengre, med arrangement
og dimensjoner som også ble lagt til grunn for Lofoten, Kong
Olav og Nordnorge i 1964. Nytt var 1. plass utsiktssalong helt
forut på båtdekket, foruten at livbåtene nå var opphengt i
davitene.

Noe har skjedd på 40 år. Skorsteinsfargene er byttet om og
det er kommet røde livbåter og mob-båt. Men ellers er mye
som før; B&W-maskinen sies å være den siste gjenværende av
sitt slag med dobbeltvirkende stempler. Utrolige 257.000 gang
timer har den bale seg - et vitnesbyrd om både kvalitet og fagfolk
i maskinrommet.

Jubileumsfeiringen tok til ved avgang fra Bergen 22. juni, og
selve jubileumsdagen gjennomførte våre ildsjeler i Ålesund, Jan
Arild Hagen ogTorbjørn Ingebrigtsen, en aldri så liten markering
med overrekkelse av blomster til kaptein Olav Klodiussen.

Ålesunds store hurtigrutekjennerJan Arild Hagen iført kaptein
Klodiussen lue. Foto Torbjørn Ingebrigtsen
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40-årsjubileum
for Harald Jarl

Motorkutter Idsal blir nå tatt vare på i Strand i Ryfylkeetter at lokale ildsjeler har arbeidet med prosjektet i ti år.
Kutteren hører til flere hundre engelske “smacks” som ble kjøpt

til landet fra 1890-tallet og fremover, og som i alle år utgjorde en
viktig del av kystmiljøet. Idsal ble bygget i 1874 i Yarmouth som
seilfartøy Christine og ble kjøpt til Vedavågen i 1890. Fartøyet fik
installert motor rundt Første verdenskrig og tilhørte i
mellomkrigstiden Stavanger Staal som benyttet det til føring av
skrapjern til smelteverket på Tau. Senere gikk den i godsrute
mellom Stavanger, Dale og Sandnes, inntil lastebilen konkurrerte
den ut.

Prosjektet Idsal ble i fjor høst godkjent av Riksantikvaren, som
nå har bevilget 2.0 millioner kroner til en omfattende restaurering.
Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund förestår trearbeidet
med spant, hud og dekk. Målet er at båten skal framstå slik den
var på 50-tallet - som et ekte fraktefartøy.

Nå har du sjansen til å gjenoppleve det på video!
Den offisielle Nordsteam-videoen vil være klar i november,

lengde ca 45 min. Pris ca kr 200 + porto.

Bestilles fra NORDTEAM 2000 Bergen,
Postboks 588 Sentrum, 5806 BERGEN,

Tel 55 36 95 03 Fax 55 36 95 04 info@nordsteam.no

Gikk du glipp av NORDSTEAM?

Idsal blir restaurert

Motorkutter Idsal, ukjentfotograf

SKIPET NR. 3 -2000
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T~\enne gang har flere av spaltens trofaste bidragsytere slått tilforfullt og vi Tidligere rutebåt VALDER observert
kan tilby en rikholdig spalte. Vi kan også ønske et par nye observatører høsten 1999 ved Høle i Sandnes. Den har

velkommen, men vi har plass til mange flere. Så ser du et eller annet som du hørt til der noen år. Etter åha vært til
ønsker at også andre skalfå vite, så send noen ord og gjerne et bilde om du har det. salgs i Båtbørsen våren 2000 ble den

Som leserne vil se er de fleste observasjonene gjortpå kysten av Sør-Norge. Det observert i juli 2000 i Stavanger.
skjer nok mye ellers langs vår lange kyst, og observasjonerfra Nord-Norge hadde
vart kjærkommet.

Fra Kjell Fjermestad, 4070 Randaberg.
OSCAR II ex Havås, se også Obser
vasjoner i Skipet nr. 2/2000. Havås fikk
igjen sitt gamle navn på styrehuset b.juli
2000. Den ble da observert av Kjell
Fjermestad ved kai i Dirdal inne i Høgs
fjord ved Sandnes. Etter det en kan se har
det vært tanken å kalle skuta Den Gamle

Oscar II men 7.juli er navnet likevel bare
blitt Oscar II.

Fra Kjell Birger Sønstabø, 4070
Randaberg.
KYSTFISK (LEQM / 36 brt / 1966) ex.
Grindhauggutt, Kystfisk, Seljeftsk, Golden
Strand, se også NOR endringer kjøp og
salg februar 2000 i Skipet nr. 2/2000.
Observert 14.mai 2000 ved Paulsen Mek.

Verksted innerst i Vedavågen på Karmøy
under ombygging fra reketråler til fartøy
for handicapet personell. Et stort
aluminiumshus er under oppføring over
det meste av båten.

SVEHOLM (Lastebåt / LNHI / 123 brt.

/1962 ex Vaagsol, Møreford, Marmor
sund). Observert i Lundsvågen, Hundvåg
ved Stavanger 14Juli 2000. og har siden
ligget der med nedbrent styrehus. Sveholm
ble utsatt for brann tidlig på nyåret da den
lå i Austevoll.

Tidligere slepebåt LOMAX (LEVD /
38 brt. / 1907) observert i Vestvik, Sveio
25. juli 2000. LOMAX har vært eiet noen
år avVestvik Preserving, Auklandshamn og
brukt til hjelpefartøy for oppdretts
næring. Båten så ut til å være i god stand.
INGRID I (LGKT / 47 brt.) bygget
Lowestoft 1899 som YH 251 Guide Me,

men i følge skipslisten bygget 1893,
observert 5. august 2000 ved Damsgård,
Solheimsviken i Bergen. Ble solgt til Norge
i 1911 og omdøpt til Freidig I 11918
fikk den sitt nåværende navn Ingrid I I
følge Flaggboken sist eiet av Nils H. Nilsen
i Båtsfjord, men han solgte den som lystbåt

SKIPETNR. 3 - 2000

i 1994. Hvor har den vært siden før den der rumensk flagg. Lå en til to måneder i
dukket opp i Bergen? opplag ved ved det tidligere anlegget
GREIPING (LMFC / fiskefartøy /33 til Kulimport A/S, i Hillevåg, Stavanger,
brt. /1943) observert i Husavik, Austevoll Neste gang skipet blir observert er 27.
i heller dårlig forfatning. For hver gang september 1998. Denne gang som norsk
den er observert de siste årene er forfallet NORTH ATLANTIC av Kristiansund,

kommet lengere. Nå var master tatt av. Jeg har aldri sett skipet registrert i Skips-

Er Fob-baten Mamaia I den samme som North Atlantic - og har den virkelig vart registrert i

Norge? Foto Terje Nilsen 27. september 1998.

Under: Kutteren Ingrid I under slep utfra Bergen 28. april i år, foto OleJakob Dingen

m

L

Fra Terje Nilsen, 4085 Hundvåg.
Først en tidligere FOB-båt. MAMAIA I
ble observert i Stavanger 7. juli 1998 un-
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matrikkelen. Underlig, et skip kan vel
ikke seile under norsk flagg uten å være
registrert?
Så blir skipet igjen observert 2. april 1999,
denne gang som rumensk MAMAIA I.
Har sett skipet flere ganger etter dette i
Stavanger og Bergen. Er det noen som
kjenner til dette?
Eventuelle tilleggsopplysninger mottas
med takk. Hvilken FOB-båt kan dette ha

vært ? (FOB 9 eller FOB 10 ?)
TROND (Lastebåt / 492 t.dw. / 1960 /

ex. Stig Frode-?, A, Trond-?2, Blia-(F),
Bulko-GA). Er nå solgt til eiere på
eksotiske Rarotonga i Stillehavet. Skipet
har fått nytt navn Manu Nui og registrert
i Avatui. Observert i EgersundlS. juni
2000. I følge ryktene skal skipet seile
sørover i løpet av uke 25. Kanskje får
båten nyte sitt otium i koprafarten
mellom Stillehavets øyer?
PRIMAVERA (75 brt. / 1933 ex.

Øybuen - 80, ex. Riskafjord- 63 , ex.
Schleswig-Holstein - 49) Observert i
Egersund 18. juni 2000. Ser ut til å være
under oppussing (restaurering ? ) Gikk
som rutebåt for Stavanger Kommune
mellom Byøyene fra 1963 til 1978.

Fra Bjørn Tandberg, 4550 Farsund.
GAMLE SALTEN av Stavanger,
opprinnelig lokalbåt Salten av Bodø
(1953-1967), senere Sjøkurs (1967-
1995), Sjøskole (1995-1996) og fra 1996
med sitt nåværende navn, bygd i Brevik
1953, observert 16. juli i fin stil for
utgående fra Grimstad.

Skonnert SOLRIK av Grimstad ,bygd på
Brekneholmen, Lista som motorgaleas
Solrik av Farsund (49 brt). Engasjert i

Det tidligere kystvaktskipet Heimdal ligger nå avrigget i Esbjerg, fotografert 7. august

av AlfTerje Sande

fraktfart, fra 1960-årene også fiske (VA
29-FS), ftem til 1976., hele tiden hjem
mehørende i Farsund. Solgt 1976 til
Vestlandet for bruk som fritidsfartøy.
Kjøpt 1996 av Föreningen Skonnerten
Solrik, Grimstad, restaurert og under seil
igjen 16.desember 1997. Solrik, på reise
Grimstad-Farsund fotografert den 17. juli
2000 fra skonnertens gummibåt av Bjørn
Tandberg, som seiv deltok på denne
jubileumsturen (70 år) til fartøyets “føde
sted”

Den 3. september 2000 observerte Bjørn
Tandberg M/T FREJA JUTLANDIC,
ex. Seaheron, Tomoe 117, av Oslo

beliggende i arrest i Skagen, Danmark.
Denne kjemikalietankeren på 10.951
t.dw. ble bygd 1982 i Japan for japanske
eiere og kom under norsk flagg (NIS) i
juli 1990. Nå danskeiet. Samme dag

Kvalskjær, M-9-HØ, opprinnelig Moflag_/ra 1956 under hugging i Stoksund ijuli. Dessuten

liggerfiskebåten Stratos (N-160-W) og hekktråleren Masi og venterpå tur.

Båtfoto, 7170 Åfjord

kunne det leses i danske aviser at skipet
var begjært solgt på tvangsauksjon den 6.
september d.å. av Advokatfirmaet
Kromann Reumert i København. Obser

vatøren kontaktet 7.september nevnte
advokatfirma og fikk da opplyst at ingen
akseptable bud hadde kommet på skipet,
så annen gangs tvangsauksjon var
berammet til 6. oktober 2000.

Fra Trygve Eriksen jr. 5500 Haugesund,
p.t. Oslo.
NORDSTJERNEN I (Husbåt, tidligere
fraktefartøy/LGXB / 70 brt./ 1921/1959)
Har lenge ligget under restaurering ved
Kortanes på Risøy i Haugesund. I august
2000 sett ved Kystkultursenter Steilene i
Oslofjorden. Har noen bilde av den som
fraktebåt?

Fra Halvor Habbestad, 4262 Avaldsnes.

REVSTEIN (ex. Rolf tidligere fiskefartøy
reg.nr. M - 197 - HØ, / 16 brt. / 1914/
1945) Kjøpt fra Møre for ca. 2 år siden
av Aril Nilsen m.fl., Auklandshamn i

Sveio. Fraktet som dekkslast antagelig
med Fob 8 til Auklandshamn og satt på
land på den gamle dampskipskaien.
Skroget restaurert av eierne og satt på
sjøen igjen i juni 2000. Skal nå rigges for
seilføring.

MARJA (Fraktefartøy /LNJM / 49 brt./
1950 Nordhuglo) Sett i Sandnes i mai
2000. Var under reparasjon. Mye nytt
treverk i overbygning og skansekledning.
I god stand.

NESTUN (Fiskefartøy / LDNG /24 brt.
/ 1919/ 1952/ 1987/ H-16-SO) Sett

SKIPETNR. 3 - 2000 —



ved Birkeland Slip, Avaldsnes på Karmøy
i begynnelsen av september 2000. Var da
solgt til Kurt Voll,

FRI (Lystbåt, tidligere fiskefartøy / LNJI
/ ? brt. / 1916 / 1937 / ex. Heider- 29)

Ble for ca. 2 år siden solgt av Odd Jarle
Rydningen, Sveio til kjøpere i Hardanger.
Ble i fjor rappotert sunket ved Fyksesund
i Hardanger hvor den lå opplagt. Det har
vært gjort flere hevingsforsøk, så langt
uten resultat. Fri er sannsynligvis en av
båtene som gikk til Shetland med
flyktninger under krigen. Den hadde da
reg.nr. M -21 - G og gikk fra Godøy 23.
oktober 1941 med 10 mann ombord.

ANDHOLMEN (Tidligere fiskefartøy
/ LISZ / 49 brt. / 1938) Kjent båt fra
Shetlandsgjengen. Er nå under restau
rering ved Ulsnes Marinestasjon på
Hundvåg i Stavanger. Mye er gjort med
skroget, blant annet har den fått ny baug
, flere nye spant, mye av skutesidene er
nye og dekksbjelker og dekk er nytt. En
50 hk Wichmann semidiesel som tidligere
sto ombord i MOWA av Branda-sund er

under overhaling / montering.
ANDHOLMEN hadde tidligere en 60
HK Wichmann semidiesel men en slik

motor har det ikke vært mulig å få tak i.
Båten får også ny casing bygget ved
Kværner-Rosenberg i Stavanger og nytt
styrehus fra et båtbyggeri på Bokn.
Overbygget skal monteres etter at båten
er kommet på sjøen neste sommer.

Fra Einar O. Onsøien, 3090 Hof / M/T
CLIPPER HARALD.

EIKEFJORD bygget 1955, ex. Helene
Clausen. Observert ensom og forlatt
øverst ved pir 2 i Trondheim i februar og
i første uken av juli 2000.
BLOMÅS, bygget 1907, ex Trafik 5 samt
en annen oldtimer, BETZY beliggende
ved gamle Kaldnes Mek. Verksted i
Tønsberg, observert i slutten av juni
2000.

BETZY, bygget 1897 i Helsingborg sett
ved Fosenkaia i Trondheim rett bak

Hansteen første uke i juli 2000.

Sett i Suez 24. juli 2000.
Til ankers: RANA ex. Fjell Reefer, bygget
1960 ved Sietas for Olsen & Ugelstad, så
ganske velholdt ut trass sin høye alder.
En annen norskbygget reefer fra 1968,

ORIENT REEFER, ex. Frio Trader- hun

så også ut til å være i god stand.

SKIPETNR. 3 - 2000

En av mine ex’er lå også der, flagg 9. juli 2000. Nærmere detaljer om
PRINCESSE SANEE, ex Sunny Queen, salget vil komme i neste nr. av Skipet,
bygget 1976 for Olaf Pedersens Rederi. LOFJELL (Slepebåt / LJGS /81 brt. /
Ikke så velholdt lenger -og tilsynelatende 1936 / 1969 / ex. Vaksdal - DD,Lofjell -
lang tid mellom hvert lasteoppdrag, 00, Duga- 94, Lofjell-91,Namdalingen
observert også 20. april 2000 da jeg 81, Birger -75, Matre - 69, Vaksdal- 60)
passerte på sydgående med Clipper Lady. Båten ble sammen med en gammel lekter

På NE kysten av Australia observerte en natt omkring midten av juni funnet
jeg en '70 - talls norskbygget (?) drivende på Sletta nord for Hauge-sund
kystgodsbåt - fra listene mine antar jeg og både slepebåt og lekter ble tauet til kai
det kan være TAPORO VI, opprinnelig i Haugesund av Kystvakten. Slepe-båten
Nordv&r, bygget 1977 ved Fosen og solgt som i følge eieren rett før hadde fått
sydover i 1992. Hun virket nu til syne- tilbake sitt opprinnlige navn Vaksdal var
latende som moderfartøy for rekefiskere på vei fra Bergen til Stavanger da den fikk
innenfor the Great Barrier Reef. maskinskade. Man trodde i første omgang

Fra Alf J. Kristiansen, fortsette i løpet av noen få dager. Det viste
4275 Sævelandsvik; seg imidlertid at skaden var langt større
RIOTRANS (Lastebåt / LMOB / 148 enn først antatt og lekteren ble senere
brt. 1936 / 1948 / 1955 / 1957 / ex. Bio- hentet av en annen slepebåt og tauet til
trans-93, Halatt- 91, Boston - 77, Fasan- Stavanger. Slepebåten ble etter noen få
55, Brincum - 48, B.T II - 42) Sett på uker solgt til 2 mann fra Rørvik-distriktet
vei sørover Karmsundet under engelsk og igjen omdøpt til Lofjell. Når dette

Fraktebåten Sveholm liggendepå Hundvåg 11. juli tydelig brannskadet. Kjell B Sønstabø

Den tidligere snurperen Holmsund (1932) under avrigging i Austevoll i juli, fotografert av
Einar Vik. Noen uker senere ble den slept til til Grenåfor hugging av Fornas ApS.

at skaden var liten og at turen kunne

7 —
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MALENE ØSTERVOLD (Seismikk

skip / LCIU / 1678 brt. / 1963/1978 /
ex. Ross Intrepid - 78, Ross Kennedy - 66,
Cape Kennedy - 66) Båten fikk store
skader etter at det brøt ut brann ombord

mens båten lå ved kai i Torangsvåg i
Austevoll om morgenen 3. august 2000.
Det var bare en mann ombord da brannen

brøt ut men han kom seg på land uten
skader. Ringnotsnurper / tråler Østerbris
som lå på siden av Malene Østervold fikk
svidd malingen på den siden som lå
nærmest Malene Østervold men man
klarte å få båten vekk før den fikk større

skader. Sett av Halvor Habbestad og
spalteredaktøren på vei hjem fra
Nordsteam 2000 6. august 2000. Malene
Østervold skal repareres, og i følge
lokalavisen Marsteinen er det store

muligheter for at den skal inn i Kyst
vakten etter at den er ferdig.

skrives i begynnelsen av september ligger
båten fortsatt i Haugesund for reprasjon.

ODDEGUTT (Brønnbåt / LLEI / ca.
460 brt. 2000) Døpt og levert fra
Karmsund Maritime Service til Oddegutt
Fiske-transport AIS (John Hettervik) ,
Hervik i Tysvær 9. september 2000.
Rederiets tidligere Oddegutt fra 1990 er
nå omdøpt til Oddegutt Senior og vil
senere bli solgt.

Til slutt en rettelse fra Svein Blindheim,
Ålesund:

Ref Skipet 1/1999 side 45 med omtale
av NIBETA. Det var ikke Nibeta som
kolliderte 11/5- 1990 med ubåten Utsira ,

men Vaagsol. Nibeta sank 1987 under
opplag i Verpingsvika på nordsiden av
Ålesund ved O.NørveT betongstasjon.
Den ble hevet av Ødegaard Bergning og
senere senket i Storfjorden. Sol som
Jenning Gustavsen eide fra 1986 til 1988
sank på samme sted i Verpingvika og
ligger der ennå. Jenning Gustavsen døde
föresten i mai i år.

Rettelse

I artikkelen om fiskefartøyet Streif
i 2/2000 var to billedtekster byttet
om. Teksten til illustrasjonen på
side 23 viser Streifdyplastet, mens
bildet på side 21 viser fartøyet for
full fart i ballast.
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Bildene:
Sfegf Øverst skonnerten Solrik av

Grimstad fotografert 17. juli av
Bjørn Tandberg. Den var da på

. sin 70-årsjubileums-ferd til sitt

j N^dmt^

' skroget er tauet til Spania for
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Åv de nordlandske handelshus var det flere som maktet åta skrittet overfra jektefurt til dampskipsfart i
jljL1870-årene. Vi vet atArnt Schønings Sønnerpå Grøtøy i 1871fikk levert kystruteskipetJohn Schøning og
at handelsmann E B Zahlpå Kjerringøy og konsulJ C Koch i Bodø i 1875gikk sammen om kjøp av dampskipet
Anna & Carolinafra Sverige. Mange handelshus ble ledende aksjomerer i de regionale dampskipsselskap, men
det er bare et eneste eksempelpå at etfordums handelshus har drevet seivstendig rederivirksomhet etter krigen,
nemligJacob Lind i Kjøpsvik i Nordland.

Handelsstedet Kjøpsvik i Tysfjord ble og Forsøget, jaktene Milje, Foreldrænes Redefivirksomliet
kjøpt av Willum Jacob Lind i 1784. Minde og Indiana, samt sluppen Lodine. r>> ii • r ut• j r m
’ L. b rr Det ble neste generasjon, Jacob Lmd lødt

Tysfjorden munner ut nordover mot Også dampskipet Rener ble anskaffet, og -in-io c j • • j-  
1 ’ •. & i.rr • 1 1913, som førte de maritime tradisjoner

Vestfjorden, og handelsstedet var en del i han var blant de første som satte motor i • , ,r , . c >> . u
; ° . . • , . videre. Ved bestefarens død overtok han

den nordlandske økonomien som hadde et seilfartøy i Nord-Norge, Kjøbsvig. u j i j i rr j
1 • r * handelsstedet og anskafret dessuten

Lofotfisket som sin viktige drivkraft. Da sønnen Jacob Lind, født 1883, i » , , • tt
F . J . snurpebat og notbruk i 1933. Høsten

Willum Jacob Lind, født i 1742, hadde omkom i 1913, avviklet senior hele in/n i  u j u j u• • i
J o ’ 1940 kjøpte han den aldrende britiske

fartøyer som seilte på Finnmark, Kola og virksomheten og leide bort handelsstedet. >-r A , T ui • *-i *
\ r 0 b . ... . dnrteren Anker 1 som ble gjort om til et

Kvitsjøen, hvor det ble drevet handel med I stedet fikk Kjøpsvik del i industri- • ,  c \ ic \ c is- -l
’ . ’ r tidsmessig hske/fraktefartøy, Kjøpsvik.

russerne, bytte av fisk mot mel, hamp og reisingen, etter at lensmann Johan Kokaas T • > > i, > , • c1 r ö 0 J . Lind handlet her sammen med sm retter,
pelsverk østfra. Dessuten hadde handels- oppdaget store forekomster av kalkstein i , ,  tt , r\- ui
r _ rr & orlogskaptem Helge Di, som senere ble
mannen jekter som seilte til Bergen med Tysfjord. Nordland Portland , - CI t-, u

’ .f 1 ’ . . . direktør i baltens Dampskibsselskab.
tørrfisk, tran og rogn og førte tilbake salt Cementfabrik ble stiftet i 1918 og
og annet som landsdelen trengte. sementfabrikken i Kjøpsvik kom i gang i Med stor foretaksomhet startet Lind og
Virksomheten fortsatte i samme spor også 1920. Her fant Knut Hamsun litterære Øi i 1946 Skipsaksjeselskapet Tilthorn,
under de neste generasjoner, Jacob Lind forbilder; lensmann Kokaas ble modell for som til å begynne med ble registrert i
født 1792 og Jacob Lind født i 1837. Den lensmann Geisler i Markens Grøde, mens Oslo. Navnet Tilthorn ble tatt fra det
sistnevnte seilte noen år i langfart med Kjøpsvik gav impulser til beskrivelsene av karakteristiske fjellet i nordenden av

skip fra Bergen, før han vendte hjem og Segelfoss By.
overtok handelssteder. Han eide gjennom
årene en rekke fartøyer, jektene Haabet

Trampskipet Stella Nova på 9250 tdw ble Lind-rederiets største - og siste - skip. Foto Table Bay Underivay Shipping

I iTi rai r;

Av Dag Bakka Jr

wni

m

«

Hamarøy. Gjennom meglerfirmaet
Salvesen & Odd, som også var nystartet,
ble det i november 1946 kjøpt to
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utrangerte krigsskip fra England, en midtskips. Ved levering ble Tilthorn
eskortetråler og en minesveiper. Jacob sluttet til Southern Railways for rutefart
Lind var nær venn av skipsmegler Einar mellom Southampton og Kanaløyene,
Salvesen, som sammen med kaptein Egil hvor den ble gående i neste to år.
Odd hadde startet meglerfirmaet Salvesen Sveiperen, minus maskin, ble derimot
& Odd. Dette firmaet kom gjennom solgt videre til Nord-Trøndelag for
mange år til åha en sentral betydning for ombygging til fraktefartøy.
Linds rederivirksomhet.

Eskortetråleren, den 164 fot lange Skipsaksjeselskapet Tilthorn ble i januar
stålbåten Inchmarnock, fikk ustedt sitt 1948 anmeldt overflyttet fra Oslo til
midlertidige nasjonalitetsbevis på general- Kjøpsvik, hvor Jacob Lind kom til å stå
konsulatet i London 3. desember 1946 for driften av Kjøpsvik og Tilthorn.
og sveiperen MMS 219 ti dager senere. Befraktning og visse driffsoppgaver for de
Deretter ble kursen satt over Nordsjøen store skipene kom fortsatt til å bli ivaretatt
til Kristiansand, hvor eskortetråleren ble av Salvesen & Odd i Oslo.

tatt under ombygging ved Kristiansands Tilthorn fikk trolig en god start i Kanal-
Mek Verksted. Kjele og dampmaskin ble traden, før den sommeren 1949 ble sluttet
tatt i land, mens National-maskinen fra med salt og utrustning til de norske
sveiperen ble satt inn som ny hoved- fiskeriene i Færingshavn på Grønland,
motor. I juli 1947 ble den levert ferdig Vinteren 1950 ses den sluttet til
ombygd til handelsskip med navnet Vesteraalske for kystgodsrutefart, før
Tilthorn. Den skilte seg fra de vanlige markedet tok seg opp i 1951 som følge
ombygde eskortetrålerne ved åha av Korea-boomen. I mai 1952 ble skipet
shelterdeck i full lengde med maskinrom solgt til kjøpere i Marokko for en god pris.

Tilthornsførste skip ble den ombygde eskortetråleren Tilthorn som var ifart til 1952.
Ukjentfotograf.

Marinens troppetransporter KNM Svalbard ble kjøpt i 1954 og bygget tilbake til sitt opprinnelige utseende som Stella Marina. Alex Duncan

Etter salget av Tilthorn satt rederiet med
penger i banken i påvente av et nytt
investeringsobjekt. I april 1954 dukket det
rette prosjekt opp, Marinens trans-poitskip
KNM Svalbard som ble sirkulert for salg.
Slik det lå opplagt på Horten, med
innredning for 900 personer på mellom
dekkene, med trappeganger i lukene og
praktisk talt uten mastre og bommer, kunne
skipet virke lite forlokkende. Men under
gråmalingen og ombygningene var den
strukturelt sett et moderne linjeskip med
MAN-maskineri og god for 15 knops fart.
Prisen var rimelig, GBP 125.000,
tilsvarende 2.5 millioner kroner, på et
tidspunkt da markedet var temmelig
presset. Jacob Lind slo til, skipet ble overtatt
og sendt til Nordseewerke GmbH i Emden
for å bli ført tilbake til sin opprinnelige
form. I juli 1954 kom den så i fart, nå
med navnet Stella Marina av Narvik. Den

var uten sammenligning det største tørlast
skip hjemmehørende i Nord-Norge på
denne tid.

Etter knapt halvtannet år på TG til
linjerederier ble skipet solgt i november
1956 til Tyskland for GBP 570.000,
tilsvarende 11.4 millioner kroner. Inter

essant nok var kjøperne det samme rederi
som i sin tid hadde kontrahert skipet,
forøvrig sammen med søsteren som hadde
havnet hos Mowinckel som Goya, og gav
det ved levering tilbake sitt opp-rinnelige
skorsteinsmerke og navn Togo. For
Skipsaksjeselskapet Tilthorn ble Stella
Marina en meget lykkelig forretning.

Med en solid finansiell posisjon gikk
rederiet i 1956/57 til store investeringer
som kjøp av et aldrende linjeskip,
kontrahering av en 4.000-tonner fra tysk

SKIPETNR. 3 - 2000 —

Mot fjerne hav



verft og kjøp av ny snurpebåt. Tilsam
men må dette ha vært investeringer på 11-
12 millioner kroner, på et tidspunkt da
forventninger og skipsverdier lå høyt.

Fra Olsen Daughter AS ble Bajamar
overtatt utpå høsten 1956 for 3.2
millioner kroner og fortsatte trolig en tid
på T/C tilbake til selgerne. Dette skipet
var ett av fire hurtiggående linjeskip på
3900 tdw bygget på Aker i 1930/33 for
Kanari-linjen, utstyrt med to motorer og
gode for 15 knops fart. Det arvet navnet
Stella Marina da certepartiet tok slutt i
1957, men ble samtidig rammet av det
svake markedet. Av den grunn ble skipet
dirigert hjem til Kjøpsvik, hvor det
ankom 28. april 1958 for opplag. Det
ble liggende her til ut i oktober samme
år, da det gikk til Harstad - trolig for
reparasjoner - og ble satt i fart igjen i
februar 1959. Etter bl a en tids fart i
Østersjøen kom skipet til Kristiansand 4.
juli 1960, hvor det ble lagt opp med
isskader på propellene.

Mens den forrige Stella Marina hadde
vært en innbringende forretning, ble
denne nærmest en fadese: Et eldre skip
kjøpt på et godt marked til høy pris som
deretter mistet sin verdi da markedet
sviktet. Med isskadene ville det koste

adskillig å sette skipet i fartsklar stand,
og i oktober 1960 valgte rederiet å seige
skipet til Arild Gerner-Mathiesen på «as
is»-basis for 640.000 kroner, nærmest til
skrappris. Samtidig overtok han Tilt
horns krav på assurandørene for repa
rasjon av havariskadene. Etter dokking
på Framnæs ble skipet leiet ut til Statens
Kornforretning som lagerskip for korn i
Larvik og senere i Korsør. Deretter ble
det solgt til italienske kjøpere som igjen
satte det i klasse og fikk det i fart.

SKIPETNR. 3 - 2000

Siste skip
Bajamar ble kjøptfra Fred Olsen i 1956 og arvet navnet Stella Marina. Ukjentfotograf j j anuar j 954 gj orc[e Skips-AS Tilthorn

piiiHq'gfiin""JMiV* i drift, med besetninger på vel 40 mann,

Stella Orion var rederietsførste nybygning, levert i 1959fra tysk verft. Skipet gikk lenge på T/C
til Rederi-AB Rex, noe skorsteinsmerket viser. Foto via Michael Cassar

Nybygningen som var bestilt i 1956 seg om et stort og velutrustet stålfartøy,
nærmet seg nå levering fra verftet Paul knapt et halvt år gammel, med kapasitet
Lindenau i Kiel, et verft som var repre- på 3500 hl, som fikk navnet Kjøpsvik
sentert i Norge ved firma Salvesen & sund. Med i salget fulgte konsesjon for
Odd. Singledeckeren Stella Orion på tråling, slik at fartøyet kunne brukes på
3.940 tdw ble overtatt 14. mai 1959 og helårsbasis på sildefiske om vinteren og
gikk straks inn på et 6 måneders TC til våren, og med trål resten av året.
Rederi-AB Rex, under kaptein Reidar Sammen med gamle Kjøpsvik hadde
Wolden. Etter dette certepartiet kom Lind derved to relativt store fiskefartøyet,
skipet så inn i trelastfarten mellom British og nyanskaffelsen var utstyrt både for
Columbia og britiske havner, hvor det ble snurpe- og trålfiske. Problemet ble imid
gående like fram til april 1962. Etter lertid at de rike sildefiskeriene sviktet fra
utlossing i Hartlepool ble skipet dirigert 1958, noe som rammet eierne av nye
til Rotterdam, hvor det ankom 8. april fiskefartøyet sterkt i flere år fremover.
og ble levert til franske kjøpere for 6.5 Kjøpsviksundhlc solgt videre til Auste-voll
millioner kroner, hvilket må ha vært en i 1963, og da for 800.000 kroner. I noen
relativt sterk pris. år, 1963-64, kunne Jacob Lind kon-

Sommeren 1957 hadde Jacob Lind gjen- som på denne tid ble påkostet
nom selskapet AS Stetind kjøpt fiske- modernisering og ny hovedmotor.
fartøyet Golfstraum fra Brødrene Utkilen
i Bergen for 1.850.000 kroner. Det dreide

sentere seg om driften av lille Kjøpsvik,

sin siste store skipsinvestering ved kjøp

Simonsen jr. Med sine 9.050 tdw var
skipet bygget på Götaverken i 1937 som
en av de første i en serie søsterskip og var
blitt modernisert med ny hovedmotor i
1958. Prisen for det 27 år gamle skipet
var 3.5 millioner kroner, hvilket i seg seiv

av tørrlastskipet Vito fra Olaf Ditlev-

var en moderat investering. Imidlertid
hørte denne type skip til de mer kostbare

samtidig som tiltagende alder nok gav
høye vedlikeholdsutgifter.

Skipet ble overtatt i nordeuropeisk
havn med Kristian Eiken som kaptein og
først sluttet en rundtur på Sør-Afrika.
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Deretter ble det en reise fra Bremen til

Cleveland på Lakene og så last fra Duluth
til Bombay. Under utseiling i St Lawrence
var skipet uheldig og gikk på grunn 26.
juni 1964 og pådrog seg bunnskader.
Senere kom det til å seile vesentlig i
transatlantisk fart.

— 12

Etter vel to års drift ble Kjøpsviks
største skip avhendet i april/mai 1966.
Italienske kjøpere betalte 3.8 millioner for
Stella Nova mens det ennå var et år igjen
før neste klasseforfall. Økonomisk sett

fikk rederiet tilbake kjøpesummen.

Jacob Lind kom i det videre til å investere
i AS Fergeforbindelsen, et rederi som
hadde konsesjon for fergefart rundt
Narvik. Da fergene ble solgt i 1965 gikk
selskapet inn som investor, blant annet i
Sameiet Toner som fikk levert ms Toner

på 3115 tdw i 1965, igjen i sameie med
Einar Salvesen og Salvesen & Odd.

Linds eget rederi ble begrenset til gamle
Kjøpsvik, inntil også denne ble solgt til
Gibostad i 1973. Skips-AS Tilthorn
fortsatte som investor og kommandittist
i andre selskaper, men den selvstendige
rederivirksomhet fra handelsstedet i

Tysfjord var avsluttet.

1 ds ANKER I - KJØPSVIK LKLM
109 brt, 47 nrt 88.5pp/20.0/9.9 ft
2-syl Wichmann, inst 1940, bygget 1920
1919 Levert fra Colby Bros Ltd, Oulton

1926 Jack Breach Ltd, Lowestoft
1.1940 Innkjøpt av Brødrene Anda,

8.1940 Til Ola Olsen, Rubbestadneset,

reg Haugesund
1940 Innkjøpt av J Lind PR, Kjøpsvik/

Narvik
Innsatt motor, som ovenfor

5.1941 Omdøpt Kjøpsvik
1955 Forlenger til 117 brt, 46 nrt, 192

tdw 102.7/20.0/9.9 ft

1964 Ny motor montert: 3-syl
Wichmann 180 bhk, bygget 1950

9.1973 AS Dyrøygutt (Arvid Nergård),
Gibostad/Harstad

1973 Ny hovedmotor 3-syl Brunvoll
220 bhk (bygget 1958)

1974 Omdøpt Dyrøygutt
1974 PR Arvid Nergård, Gibostad/

Skipsliste for rederiet
Jacob Lind:

Broads som drifter Harnser til East

Anglian Red Star Fishing Co Ltd
(J V Breach), Lowestoft. Opprinne-
lig 100 brt, 42 nrt, 88.5pp/20.0/9.9
ft Compound dampmaskin.

Stavanger, omdøpt Anker I.

Harstad

1.1975 LeifTøllefsen, Storøya/Svolvær
1.1975 Arne Larsen, Henningsvær, reg

Svolvær

4.1975 Omdøpt Heimsund
2.1979 Harald Nygård, Hasvik/Svolvær
5-1985 Strøket av registeret som
kondemnert

2 ms TILTHORN LMOB

684 brt, 750 tdw 164.0/27.6/20.8 ft

6-syl National Gas diesel, 500 bhk, bygget
1944, installert 1947

12.1941 Levert fra John Lewis & Sons
Ltd, Aberdeen (-..) som eskorte
tråler HMS Inchmarnock til Royal
Navy.
Opprinnelig 545 tons depl, triple exp
dampmaskin 850 ihk
8.1944 Utlånt til Den Kgl Norske Marine,

omdøpt KNM Karmøy
1945 Levert tilbake

11.1946 Innkjøpt av Skips-AS Tilthorn (J
Lind), Kjøpsvik, reg Oslo, som
Tilthorn. Midlertidig nasjonalitets
bevis utstedt 3.12.1946

7.1947 Levert fra Kristiansands Mek

Verksted etter ombygging til
lastebåt.

Fra levering utleid til Southern Railways for
rutefart Southampton-Channel Islands,
sommeren 1949 til Grønalandsfart og fra
februar 1950 TG til Vesteraalens DS i gods
rutefart.

1.1948 reg Narvik
5.1952 Solgt til Societe Navale du

Maghreb, Casablanca, omdøpt
Nador

1955 Cia Amoricaine de Transports
Maritime, Marseille, omdøpt
Servannaise

1963 Giro Garofano, Torre del Greco:

nytt navn Monteresa
196.. Jolanda Olivia, Torre del Greco

1977 Solgt til Messrs Anzalone og
hugget i Baia ved Napoli.

Lindsfiske- ogfraktebåt Kjøpsvik ses her som Heimsund på slutten av sin karriere.
Foto Per Alsaker

3 ms MMS 219 LMDA
12.1942 Levert fra Wilson, Noble &C Co,

Fraserburgh, som minesveiper MMS 219 til
Royal Navy. Treskrog med 6-syl National
Gas diesel, 500 bhk

11.1946 Innkjøpt av Skips-AS Tilthorn (J
Lind), Kjøpsvik, reg Oslo.
Midlertidig nasjonalitetsbevis
utstedt 13.12.1946.

Maskinen tatt ut og satt inn i
Tilthorn, skroget solgt videre:

1947 Wilhelm Brækkan, Kolvereid/
Namsos

1.1948 Levert ombygget til lastebåt
Dovre

179g 260d 113.1/22.3/10.2 ft
2-syl 150 bhp Jönköping b 1933

1951 PR Dovre (Br Brækkan AS),
Kolvereid

1959 Ny motor 4-syl 260 bhp
Wichmann bygget 1947

1967 Jon Brækkan, Kolvereid
3.1969 Grunnstøtte 9.mars 1969 i Stokk

sundet i snøtykke, på reise Finn
mark-Trondheim med dyrefor.

4 ms TILTHORN

5005 brt, 6890 tdw 4383.6/58.7/31.3 ft

8-syl MAN, bygget av Bremer Vulkan, 5100
bhk 15 kn

9.1938 Levert fra Bremer Vulkan,

Bremen-Vegesack som cargo liner
Togo til Woermann Linie AG,
Hamburg.

1939 Rekvirert av Kriegsmarine,
utrustet som hjelpekrysser,
omdøpt Coronel,
senere anvendt som transportskip

1944 Utrustet som radarskip for støtte
til nattjagere, omdøpt Togo

1945 Tildelt USA som krigsbytte,
klassifisert som troppetranport
skip Togo
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12.1946 Kjøpt av Den norske Stat (For
svarsdepartementet), Oslo, reg
Horten, omdøpt KNM Svalbard
Benyttet som troppetransportskip
for Tysklandsbrigaden, men fra
desember 1947 til desember 1949
utleiet til International Refugee
Organisation som transportskip
for flyktninger fra Europe til
Australia og Nord-Amerika

4.1954 Innkjøpt av Skips-AS Tilthorn (J
Lind), Kjøpsvik/ Narvik, for GBP

7.1954 Levert ombygd til cargo liner ved
Nordseewerke GmbH i Emden,
satt i fart som Stella Marina

11.1956 Solgt til Deutsch-Afrikanische
Schiffahrts GmbH, Hamburg for
GBP 570.000, omdøpt Togo

196.. DAL Deutsche Afrika Linien
GmbH, Hamburg

3.1968 Taboga Enterprises Inc, Panama,
nytt navn Lacasielle

4.1976 Caribbean Real estate SA,
Panama som Topeka

11.1984 Grunnstøtte 21. november 1984
utenfor Coatzacoalcos etter at

ankrene dregget i uvær, på reise
Tampico-Barraquila. Totalforlis.

5 ms BAJAMAR

2757 brt, 3900 tdw 343.8/48.2/19.2 ft
2x6-syl Akers-B&W, 3000 bhk 14 knop - 2
prop
1.1931 Levert fra Akers Mek Verksted,

Oslo (-449) som Bajamar til AS
Ganger Rolf (Fred Olsen & Co),
Oslo
4.1940-9.1945: I Nortraships flåte

1955 Til AS Istria (Olsen Daughter AS),
Oslo

7.1956 Innkjøpt av Skips-AS Tilthorn (J
Lind), Kjøpsvik/Narvik for GBP
180.000, fortsatte som Bajamar

1957 Omdøpt Stella Marina
10.1960 Solgt til Gerner-Mathisens

5.1962 Blue Star Shipping Inc (Mario
Trapani), Napoli for GBP 40.000,
omdøpt Stella Marina

1965 Cia Maritime Goldwood SA
(Nicolaos Coustas), Piraeus/
Panama, omdøpt Giannakas

12.1971 Solgt til Brodospas, Split, til
opphugging, huggingen tok til 31.
mars 1972.

6 ms KJØPSVIKSUND LAZP
276 brt, 300 tdw 130.0/24.5/10.3 ft
4-syl 520 bhk Henschel
1.1957: Levert fra AS Westermoens Båt

byggeri & mek Verksted, Mandal
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125.000, omdøpt Tilthorn.

STELLA MARINA LDAM

Rederi AS, Oslo for GBP 32.000,
levert etter opplag i Kristiansand,
nytt navn Bajamar

(-457) som snurpebåt Golfstraum
til Brødrene Utkilens Rederi

8.1957 Kjøpt av AS Stetind (Jacob Lind),
Kjøpsvik/Narvik for NOK

9.1963 Solgt til Lars Møgster PR,
Kolbeinsvik/Austevoll, Bergen for
NOK 800.000, omdøpt Njåvard

8.1969 Til Asmund Bjørkmo PR.
Kvaløysletta/Tromsø, nytt navn

Arkturus

9.1971 Til KS Norglobal AS & Co,
Tromsø, omdøpt Global

3.1973 Forliste 15. mars 1973 i storm på
Finnmarkskysten.

7 ms STELLA ORION JXEL
2746 brt, 3940 tdw 300.2/48.1/21.0 ft
6-syl MAN, 2160 bhk 12.5 kn
14.5.1959 Levert fra Paul Lindenau, Kiel

(-112) som Stella Orion til Skips-
AS Tilthorn, Kjøpsvik/Narvik.

4.1962 Solgt til Societe Nationale des
Petroles d’Aquitaine, Bayonne for
GBP 326.500, nytt navn
President Pierre Angot

10.1967 Sank 28. oktober 1967 utenfor
Vlaardingen etter kollisjon, på
reise Bayonne-Rotterdam. Hevet

12.10.1968 Levert ferdig reparert fra
verft i Vlaardingen som loannina

1970 Overratt av National Bank of
Greece SA, Piraeus, omdøpt
Piraeus E

1971 Star Shipping Co Ltd, Piraeus,
nytt navn Irenes Luck

1972 Star-Light Shipping Co Ltd,
Piraeus

(Anders Utkilen), Bergen.
Fiskerinummer B-45-B.

1.850.000, nytt navn
Kjøpsviksund. Utrustet for snurpe
og trålfiske.

19. november, slept til Botlek,
kondemnert.

Solgt «as is» via Helen Shipping
Co Ltd til Dimitrios Kyriakos,
Piraeus som Theodoros Kyriakos

Vi har fotografert skandinaviske skip i Suez-kanalen siden 1934.
Vi er også åpne for oppdrag til å fotografere skip som passerer

Suez-kanalen i dag.

ADEL SHEHATA - ships agency/ship-chandler

Adb El Salam Aref & Salah Eldein Street
Port Said - EGYPT

STUDIO SHEHATA

E-Mail: shehata@asfour-eg.com

Skipsfoto

for ships photos
Tel + 20 66 22 76 36
Fax + 20 66 34 43 17

also

5.1979 Saimar Sri, Roma, omdøpt

8.1880 Havari, nærmere detaljer ikke

1984 På auksjon til Phasromatis

1986 Opphugget

8 ms STELLA NOVA LJIU
5181 brt, 9050 tdw 442.8/56.8/21.6 ft
6-syl Götaverken, 5450 bhk, 14 knop
(innsatt 1959)
1.1937 Levert fra AB Götaverken,

Göteborg (-501) som Vito til
Skips-AS Vito (Olaf Ditlev-
Simonsen jr), Oslo.
Opprinnelig maskineri; 8-syl
Götaverken-B&W, 4200 bhk

4.1940-9.1945 I Nortraships flåte
3.1958 Ankom Götaverken for montering

av ny hovedmotor, avgikk 1.1959
1.1964 Innkjøpt av Skips-AS Tilthorn (J

Lind), Kjøpsvik/Narvik for GBP
175.000, nytt navn Stella Nova

6.1964 Grunnstøtte 21. juni 1964 i
Alexandria Bay, St Lawrence
River, på reise til Bombay, brakt
flott 24. juni med stor bunnskade

4.1966 Solgt til Pasalaric Investment
Corp, Napoli/Panama for GBP
191.000, omdøpt ALthea

1968 Til Naviera Grancebaco SA,
Panama, nytt navn Maja

3.1974 Reina Sofia Cia de Naviera SA,
Panama, omdøpt lolanda

1.1977 Orgophin SA, Panama som
Coralba

9.1978 Solgt Brodospas, Split, til
opphugging for USD 197.500,
ankom Split 19. september 1978
fra Trapani, hvor skipet hadde
ligget siden 21. april.

Maria Pia Esse

kjent

Venizelos, Piraeus, men trolig
aldri reparert

13
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T.2-tankerne, konstruert i 1938, føyde seg inndelt i tørrlastrom, to bunkersdyp- Hovedgeneratoren leverte effekten ved
konstruksjonsmessig pent inn i USMC- tanker og resten som bunkerspumperom lossing. Vertikal dråpeformet bulb i
programmet om “fremtidsrettede skip”: og tank Nr. 1 SB/BB. baugen. Hver for seg var ikke alt dette
Langskipsspant for øket styrke. To gjen- Aktenfor Center Nr.9 var pumperommet noe nytt. Men kombinasjonen til en
nomgående langskipsskott for ytterligere med 4 pumper drevet av el. motorer i helhet var det nye.
styrke. 27 tanker totalt, 3 i bredden, maskinrommets forkant, via gasstette Opprinnelig konstruert som vanlig
unntatt Nr 1. med ett senterskott; “lagvis” tuneller i kofferdammen.

***T.2 - tankskip, standard: T.2-SE-A1. Turbin-elektrisk drift.
T.2 = Tanker, Second USMC-Version,
SE = Steam-EIectro,

Al = Standard Size, Power and Speed.
14,5 knop, ca. 16.610 t.dw. (323 x 68 x 30) fot,
1 stk. turbin = 7.240 SHP med generator = 5.230 kW, 2.400 VAC.,
1 el-motor = 6.600 SHP direkte på en propellaksel, 96 -98 o/min.
Driftsanlegg: Allis-Chalmers, General Electric, Westinghouse.
2 stk. vannrørskjeler: Babcock & Wilcox, Foster Wheeler, noen med
Combustion Engineering. Trykk: 500 Ibs = 35 atm(bar), overh.temp; 842 oF =
ca.450 oC, 2 stk. turbogen. x 525 kW/450 VAC, 60 perioder
med “påhengt” magnetiseringsgen. for Hovedgenerator.
Noen av de senest bygde hadde magnetiseringsgen. direkte på Hovedgen.
To andre utgåver: T2-SE-A2 og -A3 med turbinytelse = 10.000 SHP, 16 knop.
Dimensjoner og utstyr stort sett som standardutgaven.

Et av de amerikanske krigsbygde skipene som mange vil huske dem - Liberty-skipet Folke Bernadotte av Risør i Baltimore

tidligpå 50-tallet. Fotofra Kalevi A Olkio

T.2-tankerne, førkrigskonstruksjonen som ble krigsseiler.

Av Rolf K. Kristensen

Del 3: T-2 og N-3

turbintanker i to varianter, 12.000 og
16.000 SHP, gearet til to propeller, 17 og
19 knop! Noen slike ble kontrahert 1938/
39 og klargjort som prototypen I en
spesial-avtale mellom Standard Oil og US
Navy ble det også bygd 12 High- Speed
turbintankere med 14.000 SHP og 2 pro
peller, redusert block-koeffisient (slankere
skrog), 18 knop på last og arrangert for
bunkring av krigsfartøyer i fart. Den
første, “Cimarron”, presterte hele 19,48
knop på fullballastet prøvetur! Etter
krigen er det offentliggjort at alle tankerne
ble levert med forsterkninger for
bestykning på hensiktsmessige steder.

Men da de opprinnelige var ferdig
utprøvd, og det egentlige T.2- program-
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met skulle i gang for alvor, hadde
verdenssituasjonen forandret seg totalt.
Fra 7.desember 1941 kom jo USA med i
krigen. Nesten hele Stillehavsflåten - skip
og besetninger, var tapt. Hele den turbin
relaterte amerikanske skipsindustrien fikk
med ett annet å konsentrere seg om: Ma
rine-tekniske løsninger for bygging

— SKIPETNR. 3 - 2000

av dampturbindrevne store, hurtiggående
krigsskip - mange!

Turbin- og gear-produksjon var alle
rede strukket omtrent “lenger enn fellen
rakk”. Derimot var det god reserve
kapasitet innen produksjon av kompo
nenter for turbin-elektrisk fremdrift.

Nesten ferdige opprinnelige T.2 beholdt
sitt vanlige dampturbin-maskineri.

Under det vanlige krigsmotto på
amerikanske verft: “ONE problem is NO
problem”, ble akterskip og maskinrom på
de opprinnelige T.2-tankerne omkon
struert fra vanlige dampturbiner og to
propeller til turbin-elektro med en propell
på kort tid!

Det er årsaken til at resten av T.2-

tankerne “ble som de ble”. De opprin
nelige gikk inn i flåten av marinetankere
for bunkring under fart; noe senere A2
ogA3, Mission Tanker med 10.000 SHP,
16 knop og flydekk for jagerfly-transport.

I følge USMC ble 523 bygd fra første
spede begynnelse, 1938-40, til etter
krigsslutt; også på flere LIBERTY-verft
ettersom de fikk mindre travle tider.

Antall A2 og A3, beregnet for marine
bunkring, “sitter litt hardere inne”.
Sikreste kildene oppgir antallet til 34.
Dessuten før nevnte 12 High Speed
Standard Oil-tankerne. Så det var litt av

en tankflåte USA bygde midt oppe i alt
det andre!

En av Nortraships T-2-
tankere, Kirkenes,
fotografert i New York i
november 1945. Skipet
har tydeligvisfremdeles
fullt krigsutstyr med
lufiskyts og Carley-flåter.
Foto via Bill Schell

Sveising ble nyttet i stor grad, kombinert
med noe klinking i enkelte skrogpartier.
Byggetiden for dette ganske kompliserte
skip varierte fra 200 - 250 døgn. I den
mest hektiske perioden ned til 70 - 80!
Det ville jo ikke vært USA likt uten en
verdensrekord også her: Ett verft presset
byggetiden ned til 33 døgn - 28 på bed
ding og 5 for utrustning og prøver!

Under Merchant Ship Sales Act, 1946/
47, opererte USMC med Domestic War
Cost på US-dollar 3.010.000 pr. skip,
hvorav bygging og annet verftsarbeid
utgjorde Floor Cost: US-dollar
1.505.000.

med døgnforbruk på 41 tonn!

Så noe “dusinkram” varT.2-tankerne slett
ikke! Men “tørste” var 16.000-tonnerne

Hvilken pris norske rederier betalte
direkte, eller for de NORTRASHIP

hadde overtatt på Bare-Boat-basis og
videre-solgte, er noe usikkert. Men setter
vi “as is”-prisen realistisk til US-dollar 1,5
mill. med den “faste” 1945/46-dollar

kursen på NOK 4,97, gir det noe i
underkant av NOK 7,5 mill. Slett intet

dårlig kjøp, alle reservasjoner om teknisk
stand etc. tatt i betraktning.

Nasser nasjonaliserte Suez-kanalen, juli
1956. Opptrappingen til den første Suez
konflikten begynte. Egypt satte strenge
begrensninger for hvilke nasjoners skip
som fikk benytte kanalen. Kulminasjonen
kom ved Israels angrep og fremrykking
til kanalområdet, 29. oktober 1956.

Egypt svarte med å senke en rekke far
tøyer i kanalen. Etter mye “om og men”
gikk en britisk/fransk styrke til angrep fra
nord, 5.november, for å opprette en in
ter-nasjonal sone langs kanalens bredder.
Sluttresultatet ble FN-resolusjon, tilbake

trekking og en FN-styrke, inkl. Ola
soldater, til overvåking av det inter
nasjonale bergingsarbeid for rydding av
kanalen. Deretter selve kanalsonen.

Midt oppe i alt dette utbrøt Ungarn
oppstanden som toppet seg med Sovjets
angrep på Budapest, 4.nov. 1956.
Summen av disse to alvorlige krisene, og

den verdenspolitiske uro de skapte - før,
under og etter - kjørte oljepriser, frakter
og tankbåtpriser i været. T.2- tankerne
gikk unna for utrolige Eng.Pund 1,2 mill.!
Med dåtidens kurs NOK 20,- var det hele
NOK 24 mill.

Allerede før sommeren året etter ble

Suez-kanalen gjenåpnet, og prisen fait
“back to normal”: Eng.Pund ca. 350.000
(NOK 7 mill.). Deretter fait den ytter
ligere, og var 1960 Eng.Pund ca. 110.000
(NOK 2,2 mill.). Slett ikke dårlig for en
16.000-tonner som brant ca. 41 tonn i

døgnet og var kommet “til sjels år og al
der”.

Lokale geopolitiske uroligheter i stra
tegiske områder får automatisk virkning
på tankskipsprisene. Så slike tilstander
oppstår ikke bare grunnet Jappetid.

T.2-tankere under norsk flagg
NORTRASHIP overtok åtte T.2-tankere
i 1944/45, med navnene: “Finnmark”,

hvor Prinsesse Astrid var gudmor, “Ham
merfest”, “Hegra”, “Honningsvaag”,
“Kirkenes”, “Karsten Wang”,”Nordahl
Grieg” og “Kaptein Worsøe”. Sistnevnte
ble tilbakelevert. Uvisst av hvilke årsaker,

men høyst sannsynlig av tekniske.

De øvrige ble overtatt av norske rederier
via Ship Sales Act.
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T.2-tankskip i norsk eie
opr navn levert Nortraship kjøpt/norsk senere navn
Hegra 3.44 Sun 3.44 Hegra 1.47 Nidar Veni
Karsten Wang 5.44 Sun 5.44 Karsten Wang 12.46 Karsten Wang Mosborg
Kaptein Worsøe 7.44 KCo 7.44 Kaptein Worsøe 46 tilbakelevert USA
Nordahl Grieg 8.44 ADS 8.44 Nordahl Grieg 11.46 Nordahl Grieg
Ash Hollow 12.44 ADS 12 ÅA Kirkenes 2.47 Hidlefjord
Averysboro 1.45 Sun 1.45 Finnmark 1.47 Finnmark
Hammerfest 4.45 Sun 4.45 Hammerfest 2.47 Hammerfest Polyglory
Honningsvaag 4.45 ADS 4.45 Honningsvaag 3.47 Thorunn

The Cottonwoods 8.44 ADS
Lost Hills 10.44 MC
Marin Hills 9.45 MC
Bear Paw

Fallen Timbers 5.43 KCo
Mechanicsville 10.43 KCo
Elwood Hills 3.45 MC

Lundys Lane 8.43 KCo
Belridge Hills 5.45 MC
Santa Maria Hills 3.45 MC

Fort Cheswell
Santa Fe Hills

Mobile Bay
Red Bank

Rogue River

ADS= Alabama Dry Dock & Shipbuilding Co, Mobile Ala
KCo= Kaider Company Inc, Portland Ore
MC = Marinship Corp, Sausalito Cal
Sun = Sun Shipbuilding & Dry Dock Co, Chester Pa

Kun “Finnmark” og “Nordahl Grieg” fikk vendig kapasitet mellom nord og sør. Men nesten på opphoggingsnivå: Rundt 80 -
beholde “krigsnavnene”. Resten ble denne pinible situasjon satte fart i 100.000 Eng.Pund.
omdøpt til rederienes mer tradisjonelle utbyggingen til nåtidens kapasitet begge Låstet med bunkers så dypt som
skipsnavn. Ytterligere 10 ble innkjøpt veier. vanndybden tillot der de skulle ligge, kom
direkte fra USA via the Ship Sales Act.

Ingen Manna fra himmelen strømbrudd eller rasjonering ville vært - Tyssedal. Også et par til Sør-Sverige.
Et svakt tankmarked hindret lønnsom °8 fremdeles “' sv“alvor%. Bare Oslo Pussig nok var bare en norsk ledig:
drift i løsmarkedet for disse “tørste” Kommune hadde en stor oljefyrt “Wilchief”. Den ble chartct oggittsitua
16.000-tonnere i forhold til nord- damPsentra1' lorBvn S kehggende midt i sjonsbestemt megetsigende navn “Wil

europeisk kostnadsnivå på slutten av Rosenkrantzgata,ogsomjeg“inspi-serte”. powet”. Italienske “Americano” havnet i
1950-tallet. Ettethvert som de gikk ut av Seørre bednfter hadde forlengst basm dcn Tønsberg for Vestfold Kraft,
gode langtidschart, vat opplag/salg til elekmske drlf«" Pä fossekraft.
lavkostland alternativet. Dampanleggene . prosess-mdustnen vat &afcitu - nen Me ,ettere ; Sør.N

Men menneskene spår og Gud rår - da stort sett , bare fo ‘' selve Pysene - Qg flere T2_ere forflyttet til Sør.
spesielt værgudene - når elektrisk strøm uten store no amp revne tut m-aggre Sverige som fremdeles hadde kraft
ptoduseres av fossekraft. I 1959 vat det 8ater for ,ntern strøm-produks)on. mangel , T.2-strømmen var nemlig ikke
langvarig tørke i Sør-Norge og Sverige. noe billig affære. Midlertidige trans-
Dette kom som “Manna fra feil retning” Dermed inngikk industrien og noen formatorstasjoner for å kjøre opp spen
for en del ledigeT.2-ere. Nordlige lands- rederier joint-venture om kjøp og drift av ningen og korrigere periodene, måtte
deler hadde mer enn nok nedbør og ledige T.2-tankere. Helst slike som installeres på kaiene. Både der og i kablene
“strømoverskudd”. Dessverre var ikke nærmet seg skroglivets slutt, men var ble det effekttap.
overføringslinjene utbygd med nød- maskinteknisk gode. Følgelig var prisen Men bemanning, bunkersutgifter og

8.44 ADS 8.44 Nordahl Grieg 11.46 Nordahl Grieg

10.44 MC

4.45 ADS

8.45 Sun
4.45 MC
1.45 ADS
11.44 ADS
12.44 ADS

Akkurat da måtte de øyeblikkelige 6 norske og 6 utenlandske skip til havner
problemet løses, særlig for prosess- og industristeder kysten rundt i oktober/
industri med helkontinuerlig drift, hvor november 1959, fra Sarpsborg til

7.47 Hammersborg
9.47 Abu

9.47 Atlantic Africa Kongsholm
10.47 Wilchief Wilpower, Wildura

1.48 Buccinum 7.51 Italia

1.48 Hallanger Asato 6.61 Liberia
1.48 Liford 7.59 Liberia
1.48 Lundys Lane 8.58 Liberia
1.48 Mosbay 3.52 Liberia
3.48 Mylla 9.59 Liberia

10.59 Landbreeze
10.59 Moelv
11.59 Modal
11.59 Bank

11.59 Hunsfos Apache

De fleste norske T.2-tankere ble i hovedsak sluttet på 10 års
T/C til amerikanske oljeselskapet fra 1947. Likeledes ble de
fleste solgt tilbake til amerikanske interessenten

ob bulk: 25070 tdw 4.68 Panama

ob bulk: 24106 tdw 12.67 Filippinene
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solgt
5.59 Liberia
5.54 Liberia

6.61 Panama
7.59 Bahamas
9.60 Italia
5.60 Liberia
4.61 Panama

2.60 Liberia
10.57 Liberia
12.51 Liberia

4.60 Liberia

1.60 oph England
5.61 USA

4.60 oph Italia



selve driften tok størstedelen av kaka. Med

full belastning brant T.2-ene ca. 41 tonn
i døgnet! På toppen av det kom
damp-heatingen på bunkerslasten i den
kalde nordiske vinter. Totalforbruk 45

tonn/døgn var nok realistisk.

Samfunnsmessig var det rett å benytte
denne nødordning når først båtene var
ledige og flesteparten klar for hogging/
ombygging. Da tankmarkedet holdt seg
dårlig i lengre tid, i første halvpart av
1960-tallet mens bunkerspris og andre
driftsutgifter steg, var tiden ute for denne
turbin-elektro drevne tankbåtstørrelsen

under norsk flagg. Med sin “tørst” på 41
tonn i døgnet seilte den ut i verden med
mere eksotiske navn og flagg på hekken.

Rent maskinteknisk viste T.2-ene seg å
være mer enn slitesterke. Flere ble om

bygd til bulkcarriere - med samme akter
skip, maskineri og baugseksjon; også
tidligere norske. Slik seilte de videre til
oljekrisen i 1973, og enda høyere bun
kerspriser, satte endelig stopper for de aller
fleste “in commercial service” som

tankskip med opprinnelig størrelse.
Med maskinanlegg, bygd for krigens

robuste krav, fikk et betydelig antall “et
liv etter 16.000-tonnsdøden” ved inn

bygging av ny forlenger lasteseksjon som
bulk-, container- eller tankskip i 16 - 18
års alder for videre seilas - med opprin
nelig maskineri!

Ikke sjelden også med samme
baugseksjon. Noen ble “Jumboisert” med
øking av lengde og bredde, og derved
betydelig tonnasjeøking. Helst de som var
teknisk godt vedlikeholdt. Også de med
samme akterskip og maskineri!

utgave av Stressless! I tillegg utstyrt med
x T , • i  i j -r-, r r i n hjul og su2ekopper/låsespak for låsin2
Norske innkjøpte og chartede 1.2-tankere for kraftleveranse: i 0 & rr r
 w, (“Mercanicsville” 1943): Ex.”Hallanger” 1959. mot underla8et 1 dirliS væn En Sestfrl

Thv. Klaveness, Oslo. Buskerud-Kraftverkene. Drammen Havn. maskinist viste meg rundt, spanderte
“Bank”, (“Red Bank” 1944): Soff-Ice og plasserte meg i en “Stress-less”!

T. Klaveness, Oslo/Christiania Portland Cementfabrikk. Slemmestad. Så forklarte han videre hvordan anlegget
“Hunsfos”, (“Rouge River” 1945): kunne kontrolleres og manøv-reres fra det

Gerrards Rederi, Kr.Sand.S/Hunsfos Fabrikker. Kr.Sand Havn. velutstyrte kontroll- og tavlearrange-
Solgt til Magnus Konow, Oslo på nyåret 1960. Fikk navnet “Apache” og mentet
fortsatte kraftlevering i Sandnes helt til april 1961.

Landbreeze , ( Fort Cheswell 1943): Som en digresjon må det være tillatt åsi
T.S.Bendixen, Lillesand /Vattenfall. Bohuslän, Sverige. at j eg “sugde til meg”. I mens sendte jeg

“Modal”, (“Zeitoun” 1944): , T i , , f •_ . ' . ,— r r t r-s r r realskolens engelsklærere og egen mter
1.Klaveness, Oslo/Buskerud Kralrverkene. Drammen Havn. r . , -i t

«u ,,, /« c . j „ in/c , esse for engelske og amerikanske man-Moelv ,( Esso Amsterdam 1945): . .r .
T. Klaveness, Oslo/Moelven Bruk. Drammen Havn. (Maskinhavari i des. 1959) tim-tekniske publikasjoner en lønnlig

“Wilpower”, (“Bear Paw” 1944): tanke. De hädde j eg kjøPc °g lest fra 12 '
Anders Wilhelmsen, Oslo/Buskerud-Kraftverkene. Drammen Havn. 13 års alder.

Riktignok med flittig bruk av høvelig

Flere tidligere norske ble ombygd slik. Det
får vi ta som bevis på at Olamann hadde
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Nordahl Griegfikk beholde sitt opprinnelig navn så lenge skipet var norsk, eiet av Prebensen &
Blakstad, Risør, til 1961. Foto Alex Duncan

drevet dem godt. Kanskje holder enkelte utstyr med kjøkken-spisebord og stoler,
fremdeles “koken” under urbant eller omtrent som snytt ut av et Holly-
eksotisk flagg? wood-kjøkken i de første etterkrigs
“Nordahl Grieg” “Emporos”26.317 t.dw. filmene!

Polyglory Union Glory 24.370 tdw Videre praktiske skap med instruk-
Veni OceanicAmity 24.470 - - sjonsbøker og spesialverktøy. Allsidig

“Thorunn” “St. Christopher”, 24.847 -”- r i• i . j i i »r førstehjelpsutstyr med et par lette barer
påmontert løfteanordinger. Fri løftevei

T.2-tankerneS maskineri rett opp for “løftegearet” var tydelig

Maskinarrangementet for Turbo-elek- merket. Lokal lett aircondition o.m.m.
trisk drift må nødvendigvis bli spesielt. Vaskeservant og WC-kabinett var plas-
Ombord ide fleste T.2-tankere som vi sert litt lenger unna høyspentområdet på

kjenner dem, var hovedtrekkene: samme side (BB) i maskinrommet.
Installasjonen fordelt på 3 rom.
Forrest i babord hjørne, omtrent på Det som imponerte meg mest, da jeg som
“mellomristnivå” for et vanlig diesel- 189-åring for første gang foretok inspek
motor-anlegg, var hovedtavla montert i sjonsrunde ombord ien T.2, ( ESSO
vinkel, med alt av maskinkontroll og stor PORTLAND , døpenavn 1944, Sun
automasjonsgrad. I “vinkelen” fantes Ship Building, Chester, Pennsylvania,
typisk “USA-tilleggsutstyr”: General Electric turbiner, Foster Wheeler
Isvanns- og Soft-Icemaskin, kaffe- kjeler), var vaktstolene!
traktere, kjøleskap, kokeplater, kjøkken- var som en litt høybeina prenatal
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ordbok de første årene, men jammen
“satt” terminologien! En fler-språk
interessert maskinsjef som faderlig opp
hav og en driftig lærer på maskinist
aspirantskolen skal vel også krediteres i
denne sammenheng.

— 18

Rett aktenfor kontrollen, litt til babord
for senterlinjen, var Hovedturbinen med
generator. På styrbord side av denne:
Begge turbogeneratorene for all el.
hjelpedrift med “påhengt” magnetiser
ingsgenerator for Hovedgen. (Det fantes
ogsåT.2-anlegg med magnetiserings-gen
erator på Hovedgenerator). På samme
nivå var andre viktige, større el. hjelpe
komponenter. Helt i forkant var de 4
lossepumpenes el.-motorer med
strømtilførsel fra Hovedgenerator. For
nødlossing kunne begge hjelpe-turbo
generatorene nyttes. Tett inntil koffer
dammen for akterste centertank (C-9) var
pumperommet. Pumpene ble drevet via
akseloverføringer i gasstette tuneller.

På nivået under var hovedkondenser og
hjelpekondensere med tilhørende utstyr,
evaporatorer og annen dampdrevet
hjelpeutrustning. Alt dette kunne kjøres
under vann i nødsituasjoner!
I eget rom rett aktenfor, men på Turbo-
Generator-nivået, var fyrdørken. Kjelene
var utstyrt med en del automatikk for
fyrings- og driftskontroll som tillegg til
den vanlige fødevannskontrollen.

Under, og aktenfor fyrdørken, lå frem
drifts-maskinrommet med elektro
motoren direkte på propellakselen så nær
akterpiggskottet som motorens relativt
store diameter tillot.
Rett over den var det “ei heilande svær”

el.kjølevifte til el. -motoren. I forkant, på

SB side, var Ht. fødepumpene. (Det var
en Ht-nødpumpe i forre rom blant det
andre dampdrevne hjelpemask.).
Andre el. drevne, mindre hjelpe
komponenter fantes også i fremdrifts-
maskinrommet.

Samtlige maskinroms-seksjoner kunne
stenges vanntette. På T2-tankere som i
utgangspunktet var bygd som
bunkringsbåter for US Navy, kunne en
eller to lossepumper lense fra maskin
rommene. Under krigen var de også
utstyrt med vanntett “brønn” rundt eh-
fremdriftsmotoren - til samme nivå som
Hovedkontrollen.

Hele maskinanlegget på T.2-tankerne
virket hensiktsmessig arrangert; “dobbelt
av alt” i stor utstrekning. Dessuten lyst,
renslig og robust. Robust må det jo ha
vært med referanse til tidligere nevnte
ombygging og Jumboisering i 16 - 18 års
alder!

Alt med utgangspunkt i en tankbåt-type,
egentlig konstruert for fredelige frem
tidssysler, men som fikk stor betydning i
krigens brutale virkelighet. Samtidig var
typen såpass fremtidsrettet at den også
påvirket etterkrigstidens tankbåt- kon-
struksjoner på begge sider av Atlanter
havet.

Konstruksjons- og arrangementsmessig
ble T. 2 altså banebryter for etterkrigs
tidens tankbåter på flere områder. Men
ett står over alle, og som først ble
internasjonalt påbudt ombord i vanlige
tankbåter i 1970-årene: Nøytralgass !

Også her må vi gå tilbake til 2. Verdens
krigs harde realiteter: Januar 1942startet

Nøytralgass (inert gas)

tyskernes U-båtvåpen det som “sjefen
sjøl”: Admiral Karl Dönitz, hadde gitt
kodenavnet Paukenschlag.

To grupper, på 6 og 7, av de største
U-båtene ble beordret til USAs østkyst
for å angripe all skipsfart der, men helst
tankbåter; også kloss i land. Hvorfor
akkurat der? Og hva var hensikten?

Som for de fleste kom Japans angrep på
USA, 7.des. 1941, også overraskende på
Den tyske Overkommando. Dönitz, en
slu U-båt-taktiker med erfaring fra 1.
Verdenskrig, og velutviklet strategisk
tankegang, nølte ikke med å utnytte
situasjonen. Han sendte U-båtene allerede
12. desember!

Omtrent med alle sine begrensede
ressurser var de allierte opptatt med
beskyttelse av Atlanterhavs-konvoiene.
Sammen med stormperioden hadde dette
gjort det “litt hett” for U-båtene akkurat
der og da. USA måtte prioritere Stille
havskysten. Ingen eskorte av skipsfarten
langs Atlanterhavskysten hvor de anså sitt
territorialfarvann som sikkert. En naiv
tanke overfor det barbari man hadde som

fiende, men slik var innstillingen da. Ei
heller hadde man lært å blende “lyshavet“
mot sjøen.

Fyrbelysningen var bare neddempet,
men godt synlig for trenede øyne. Skipene
gikk alene. Enkelte “følte” seg så trygge
at de fremdeles hadde tente lanterner!
U-båtene kunne bare ligge i mørket, rett
utenfor skipsledene nær kysten, vente på
byttet, sikte på silhuettene mot lyshavet -
og så: Baaaaang!!!

Via sin etteretning visste tyskerne alt
dette. 19.jan. 1942 ble første skip senket
ved Cape Hatteras, syd for Delaware
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bukten ved Baltimore. Dette var

begynnelsen på et halvt års helvete som på
mange måter overskygger selve
Atlanterhavskrigen. Farvannet langs øst
kysten, fra Karibien til New Foundland,
hadde vært fredelig og nøytralt. Nå mistet
de allierte et par mill.t.dw. og tusener
sjøfolk på den strekningen før de hadde
alle försvars- og eskortetiltak på plass - et
snautt år senere.

Den gang lå raffmeriene nær olje
kildene, så tankskipene fraktet ferdig
produkter; lite crude-oil. Torpedo
eksplosjonene resulterte i øyeblikkelige og
intense branner. Kombinert med det kalde

vinterværet mellom Cape Hatteras og New
Foundland/Nova Scotia, ble mannefallet

særlig stort der.
Bare på det første halvåret, jan. - juni

1942, ble ca. 500 allierte skip senket langs
USAs østkyst. Av disse var 68 norske, og
523 norske sjøfolk omkom.

Admiral Dönitz hadde også planer for
andre strekninger i disse transitt-områdene.
Størstedelen av de alliertes olje til Europa
kom fra raffineriene på Aruba og Curacao.
“Mosquito-tankerne” bragte oljen dit fra
Venezuela. Atlanter-havskonvoiene ble

samlet ved Halifax på Nova Scotia etter det
som nærmest hadde vært “amerikansk

kystfart” for det enkelte skip. Andre skip
med “alt mulig og umulig” til krigen fra
havner i Mexico-Gulfen/USA, samlet seg
også der.

Denne vitale allierte navlestreng ville
Dönitz klippe over flere steder med små
grupper langtrekkende U-båter, men uten
regelmessighet. Derved måtte de nokså
sparsomme disponible allierte forsvars
ressursene spres over større områder.

Tønnevolds Tankrederi AS i Grimstad overtok Nortraships Honningsvaag og drev den som Thorunn fra 1947 til 1961. Foto Alex Duncan

Nettopp det skjedde. “Kysten var klar” for
U-båtene.

Angrepsområdet ble utvidet til far
vannet rundt De nederlandske Antiller,

med ødeleggende resultat. Helt inne i
Arubas oljehavn, St. Nicholas, var U-156
for å beskyte oljeraffmeriene i nattens
mulm og mørke, 16-febr. 1942. Menikke
alt gikk bestandig som planlagt i “Det
germanske Storrikes marine” heller:
Kanonen ble rettet inn. Første salve gikk
- og eksploderte i løpet! I iveren hadde
”De ufeilbarlige Germanere” glemt å skru
ut munningsproppen! De var avslørt!

Utenfor var det “nok å ta av”. Bare på
en måned senket 5 tyske og 4 italienske
U-båter 38 skip; vesentlig lastede tankere.

For å holde det gående så langt unna
egne baser, hadde U-båtene følge med et
par store, spesialutstyrte, langsomt-gående
og drivstoff-økonomiske U-båter; såkalte
“Melkekuer”. De var låstet med torpedoer,
ammunisjon, proviant, bun-kers,
reservedeler m.m., og holdt seg i
respektfull avstand fra et hvert konfronta
sjonsområde. Når U-båtene hadde skutt
seg tomme, møtte de “Melkekua” ved en
av de mange øde øyene i Karibien, og fikk
“melk”. Senkingen begynte igjen med
friske krefter.

Dette kunne ikke fortsette; hvilket det

heller ikke gjorde. En av periodene med
“torpedo- og oljerasjonering” inntraff for
tyske U-båter, grunnet intens alliert
bombing av vital industri i Det tredje
Rike. “Melkekuer og ulver” måtte
“heimatt zum Das Vaterland”. Men de

kom fryktelig tilbake.

Pausen brukte de allierte til nytenking om

forsvarsmuligheter. En av dem var
nøytralgass.
Et mindre amerikansk oljeselskap,
SUN-Oil, hadde eksperimentert med slik
gass en tid. Resultatene var lovende, og
enkle anlegg ble montert på T.2; nybygg
og seilende. Størsteparten avT.2- tankerne
som allerede var i drift, ble satt inn i

oljetransporten mellom Karibien og USA,
vesentlig grunnet sin gode fart, ditto
brannutrustning og kanon-bestykning.

Nøytralgassanlegget gikk i korthet ut
på å ta røykgass med meget lav surstoff
rest og noe høyere kulldioksyd, direkte
fra kjelenes røykopptak, la den gjennom
gå enkel rensing og føre den i tankene via
vifte og rørarrangement, både på bailast
og lastereiser. Litt svovel fulgte riktignok
med. Men krig er krig. Og ingen spør om
de “korrosive konsekvenser” i en sådan
stund !

Med dåtidens teknologi kunne
avgassen fra Dieselmotorer ikke brukes
direkte. Den har “høyt” surstoffinnhold
fordi en stor del av exhausten er luft som

“bare flyer tvers igjennom” motor
sylinderne som spyleluft etter hver
forbrenning og før ny kompresjon. For
etterkrigstidens dieseldrevne gasstankere
ble det konstruert separate Inert Gas Gen
erators. Der forbrennes olje med lite
luftoverskudd - tilnærmet som i vann

rørskjeler for turbinskip. Slike genera
torer ble montert ombord i dieseldrevne

tankere da nøytralgass ble internasjonalt
påbudt i alle tankskip, 1970-årene.

Utover sommeren og høsten 1942 kom
“ulveflokkene” tilbake med omtrent

samme taktikk og varierende resultater.
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De allierte hadde forberedt seg godt.
Eskorterte konvoier, langsomme og
hurtige, med flyovervåking. Skipene
hadde fått bedre bestykning med inten
se treningsprogram. Fyrene langs kysten
var slukket, og blending endelig gjen
nomført.

T.2-tankere som ble torpedert, hadde i
all hovedsak meget god nytte av
nøytralgassen. Skadene ble overkom
melige. Båtene fløyt, så reisen fortsatte.
Med stor fart, kraftige brannslokkings
anlegg av overrislingstypen og kanon
bestykning som beit godt fra seg, var de
ikke like sårbare lenger. Etterhvert fikk
T.2-ere i østkystfarta også dypvanns
bombe-kanoner på poopen. I sum var det
nå U-båtene som ble sårbare, og etter
hvert trukket tilbake - til Nord-Atlanteren

som hadde hatt “en pust”.
Moderne nøytralgassanlegg har omtrent

bare prinsippet til felles med krigens. Og
godt er jo det. For slik var den primitive
begynnelsen: “Født” bok-stavelig talt i
blod, slit, svette, tårer, eksplosjoner,
brennende nafta, bensin og diesel; med
døden til følge i iskaldt - eller varmt haifylt
hav!

Få turbinbåter til Norge
Så kan man spørre: “Hvorfor ble bare de
få turbinbåtene som 17 T.2-tankere, to

C.l-B og en VICTORY innkjøpt til
Norge i gjenreisningens travle år”?

Den enslige Victory-båten var “Sun
Karen”, Hans Borge, Tønsberg,
ex.”Colorado Springs Victory”, bygd
1945 som “15-miler” ved Permanente

Shipyard Nr.2, Richmond, California.
Innkjøpt med navnet “Silvermaple” i
1952, forlenget og satt i langtidschart til

Lifjord av Stavanger ble anskaffet under Ship Sales Act ofseilte til 1959.
Foto Warwick Foote

Årsakene til manglende turbin-interesse
var nokså sammensatte. Vesentlig var
tankernes etterhvert relativt høye alder
som tankskip betraktet. Flertallet av de
som var til salgs på “det åpne markedet”,
nærmet seg 10 år. Der gikk grensen, iallfall
den psykologiske, for innkjøp fra
utlandet. Senere ga norske myndigheter
forbudsregler mot kjøp/registrering un
der norsk flagg av eldre tonnasje enn
nettopp 10 år. (Regelen ble endret til noe
høyere “aldergrense” ved innføring av
NIS).

Hovedårsaken lå i at Norge var og er
en typisk “Dieselnasjon” på havet helt fra
mellomkrigsårene. Derfor hadde vi liten
erfaring og få turbinmaskinister. De som
drev T.2-ene, fikk opplæring i USA før
NORTRASHIP-overtagelsen og førte
den videre etter krigen som “on the
job-training”. Det monnet lite.

Spesielle turbin-kurs ble igangsatt ved
noen maskinistskoler, etter initiativ av

daværende rektor Georg Blomdal,
Tønsberg Maskinistskole. Dethjalp, men
fremdeles for lite. Først da kvalfangsten
ble awiklet i 1960-årene, fikk vi “over

skudd” av erfarne dampmaskinister med
inngående kunnskap om vannrørskjeler
med høye trykk og ditto dampoverheting.
De strømmet til turbinkursene.

Saguenay Terminals; et canadisk selskap
forretningsmessig knyttet til ALCOA.
Saguenay var en stor befrakter av norsk
tørrlasttonnasje en 10 års tid fra første
halvdel av 1950-tallet, og ga alle chart
rede skip “fornavnet” SUN. Langtids
charten for “Sun Karen” gikk ut i 1963.
Og ut av norsk register gikk båten også -
til Liberia med navnet “Concordia” på
hekken.

Som et tilfeldighetenes sammentreff
hadde flere utviklingstrekk skjedd
omtrent samtidig: Tankskipsstørrelsene
økte kraftig. Turbinmaskinerienes drifts
økonomi ble forbedret ved at fyrolje
forbruk pr.effekt-enhet fait (spesifikt for
bruk) med øket kjelevirkningsgrad og
varmebesparende forbedringer i anlegget.
Ildfast murverk i vannrørskjelene ble
erstattet av helsveisede rørvegger. Behovet
for enda større maskinytelser steg. De
store dieselmotorene var foreløpig ikke
store nok. Turbindrift var svaret gjennom
flere år. Maskinist-utdannelsen ble justert
og modernisert. Derved ble Olamann
også en relativt stor “Turbin-nasjon” på
havet.

Etterhvert endret forholdet seg da
dieselmotorene ble virkelig store. Med
turbolading, TungOlje-drift og lange
driftsperioder mellom overhalingene ble
de like økonomiske som turbindrift av

VLCC, tildels ULCC og de største Con
tainer-skipene. Hva man velger, er i dag
mer og mindre “en smaksak”, for å sette
det litt på spissen. Faktum er at diesel
motorer bygges med ytelse over 95.000
IHK! Men tunge er de - betydelig tyngre
enn tilsvarende turbinanlegg. Det
reduserer “pay-loaden”.

De mest ukjente C.2-A
og -B båtene

C.l-A og -B var ukjente i europeiske
havner før 2.Verdenskrig. Derimot ble
de for oss nordmenn totalt sett mest

ukjente C.2 satt inn i atlantisk/europeisk
linjefart allerede ettersommeren 1939.

M/S “Donald McKay” og T/S “Chal
lenge” var dimensjon- og tonnasjemessig
identiske: (459 x 60 x 40) fot, låstet

dypgang: 25’ 10”. Dødvekt: 7.500/9.290
åpen/lukket sh.dekker, 15,5 knop.
Ståldeksler i alle luker, 5 lasterom, godt
laste/losse-gear. el.wincher. All inn
redningfor4l mann midtskips. Bunkers
kapasitet for 13.000 naut.mil. Dåtidens
mest moderne navigasjonsutstyr, inkl.
gyrokompass.
Oljelast/ballastkapasitet: 3.000 tonn.
Kjøle-/fryseromskapasitet: 36.300
cub.fot. FREON- 12 (!) kompressoren

USMC katalogiserte godkjente forslag
etter skipstype:
C = Cargo, T = Tanker, sluttbokstav A
eller B henholdsvis diesel eller turbin i

serier hvor begge typer maskineri fantes -
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og ga dem nr. etter skipstypenes
individuelle arrangement og “farvanns
operasjonsmessige hensikt”.

C. 1 -A og C. 1 -B var opprinnelig beregnet
for “Domestic Use” i USA-farvann.

Krigen forandret på det all right!
Med C.2-A og C.2-B ønsket USMC å gi

etablerte linjerederier i Atlanterhavs-fart
konkurranse med tidsmessig, frem
tidsrettet amerikansk tonnasje. M/S
“Donald McKay” ble overlevert til det
kjente USA-baserte linjerederiet
Moore-McCormack Lines. C.2 var faktisk

de største USA-registrerte linjeskip i 1939.

For å gi både kjele-, turbin- og motor
produsenter motivasjon til å fortsette
kreativiten som USMC-mandatet påla
alle involverte parter, ble også C.2
kontrahert som -A = motor og -B =
turbin.

Derved fikk USMC også sammen
ligningsgrunnlag for driftsøkonomien
med begge typene i samme fartsområde.

Kanskje noe ukjent for de fleste hadde
William Doxford & Sons, Sunderland,

en mangeårig lisensbygger i USA: Sun
Shipbuilding & Dry Dock Co., Chester,
Pennsylvania - som resultat av USMC.
M/S “Donald McKay” ble bygd og utstyrt
med hovedmotor derfrå: 4-cyl.
Sun-Doxford, 6.800 IHK, 92 omdr/
min., enkelt-virkende, direkte koblet.

Med så få cylindere var Doxford
motorene med sine motgående stempler
faktisk kortere enn “vanlige
dieselmotorer”. De hadde oftest fra 7 - 9

cyl. dengang for å oppnå samme effekten.
Dessuten var de fleste i det effektområdet

dobbelt-virkende. Følgelig mer kom
pliserte og arbeidskrevende. Periodevis
også mindre driftssikre. For ytterligere å
redusere maskinromslengden, utstyrte
Sun C.2-A med sidemonterte roterende

spyleluftpumper. Ikke en stempelpumpe
midt mellom Cyl-2 og 3 som var vanlig
på Sun-Doxford. (På den tiden hadde
de fleste europeiskbygde 4-cyl. Doxforder
en stempel-pumpe på siden, drevet av
balansearmer fra Cyl-1-krysset.

Motoranlegget var spesielt på enda ett
område; Både Doxford-en og hjelpe
motorer (Cooper-Bessemer, 3 x 230 kW,
240/120 V.dc) var utstyrt for drift med
samme type fyringsolje som ble benyttet
på en kombinert exhaust-Zoljefyrt hjelpe
kjele i skorsteinen.
Her kan man spørre: “Hvem kom først

- høna eller egget?”
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For samtidig drev John Lamb, tekn.sjef Begge versjonene hadde ståldeksler i alle
hos Anglo Saxon, England, sine forsøk luker.
medTungolje-drift på en Doxford-motor!
Visste de om hverandre? Eller var det bare Av C.2-A og-B ble det bygd en god del.
tilfeldigheter? Krigen satte foreløpig stopp Antallet varierer i forskjellige kilder.
for utprøvingen i England. Hva som ble Høyeste jeg har lest, er 50.
resultatet i USA, har jeg ikke funnet i Typen fikk ikke lang “levetid” som
mine kilder. Kanskje kan noen lesere linjeskip i Atlanterhavstraffikk før krigen.
hjelpe med svaret? USA hadde behov for dem som

C.2-B,T/S “Challenge”, ble bygd av Fed- typens gode fart, 15,5 knop låstet, var de
eral Shipbuilding & Dry Dock Co., midt i blinken inntil “17-milerne” av
Kearny, New Jersey, og overlevert til Yan- Victory-båtene kom i 1943.
kee Line, Hampton Roads. Frem- I siste krigsåret ble C.2-B videreutviklet
driftsmaskineriet var et vanlig General til C.3-B, vesentlig for US Army Trans-
Electric Ht./ Lt. turbin-anlegg, 6.000 portation. De hadde økende behov for “A
SHP, dobbel reduksjon til 92 o/min. good Pacific Load-Carrier which can burn
For å oppnå bedre bakkingseffekt enn the most heaviest oil”. Oljekvali-teten var
vanlig på turbiner, var både Ht. og Lt. ikke akkurat den beste ide mest
utstyrt med Akterover-turbiner. fjerntliggende områder USA måtte føre
Kjelene, 2 stk. var de velinnarbeidede Fos- krigen etterhvert som Japanerne ble
ter Wheeler D-type, 525 Ibs = ca. 37 presset hjemover “towards theirownsoil”.
atm.(bar), overhet.temp. 750 oF = ca.400
oC, 2 stk. turbo-gen. x 250 kW, 240/120
V.dc., samt en 150 kW Diesel-nødgen.

*** N-3: Dampskip, 2.800 t.dw., 1.800 brt.,
258,8 x 42,2 x 18,4 fot (lengde o.a. x bredde x dybde i riss),
10 knop, Three-Islander, 2 lasterom, 4 luker, single-decker, 5 eller 7 bommer, alt
dekks- og annet hjelpemaskineri dampdrevet, 3-5 tonns lastegear. Enkelte med
to 10-tonns bommer.

Maskineriet plassert midtskips; vanlig 1.300 IHK 3-cyl. Triple. 3 stk. skotske
kjeler, Trykk: 180 Ibs = 12,7 ato(bar).
Flere N-3 ble utstyrt med SKINNER 6-cyl. Una-FlowTriple Compound (3 x 20
og 3 x 44) 27" med kjedetrekt kamaksel for ventilstyring, innebygd veivrom og
oljetrykksmøring. N-3 med slik maskin hadde 2 stk vannrørskjeler. Trykk; 225 Ibs
= 15,8 ato(bar).

Maskin og kjeler var USA-konstruerte og mye brukt i taubåter, isbrytere og ferjer
fra 1930-tallet og ca. 30 år frem i tid.

Nortraships Hegra ble til Veni av Stavanger. Foto Alex Duncan

transportskip i Stillehavskrigen. Med
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Norske N-3 dampskip

opr navn levert kjøpt norsk s norsk solgt
Bailey Foster 7.43 WB 3.5 X Almora s.64Venezuel
Tully Croshy 6.43 WB 3.51 Spind Heilo 4.56 Hellas

Jesse G Cotting 6.43 WB 4.51 Valiant 10.53 Korea
William Hovland 4.43 LDS 5.51 Ocean Swell 9.53 Brasil

Cyrus Sears 5.43 PB 11.51 Borgfred Lise 3.55 Finland
Kimbal Harloiv 12.42 LDS 11.51 Rondane 7.66 Panama

Benjamin Sherburn 4.43 PB 2.52 Rilda 9.66 Panama
Moses Gay 7.43 WB 3.52 Bencas 3.55 Finland
John WArey 12.42 WB 10.52 Basra 7.64 Hellas
Benjamin Tay 5.43 PB 10.52 Anglo ob ms, Lindvang 10.69 Hellas
Clement TJayne 6.43 LDS 1.54 Bjogna 1.64 Hellas

LDS= Leathem D Smith Shipbuilding Co, Sturgeon Bay
PB = Pacific Bridge Co, Alameda Cal
WB = Walter Butler Shuipbuilding Inc, Superior Wis

1942/43. Men USMC skjelet også til
Den grimme elling, N-3 andre anvendelser for skipstypen.

Siste USA-bygde serieskips-type fra 2. Master og poster ble plassert på bakken,
Verdenskrig jeg tar med, er den mindre ved midtskipshusets for- og akterkant,
kjente N-3; også kalt “Baltic Jeeps” eller samt på poopen. Dermed var værdekket
bare “Jeeps”. fritt for lastegear. Det ga god plass for

Kjælenavnet fikk vel det 2.800 t.dw. større stålkonstruksjoner, broseksjoner
trampskipet på grunn av den litt fir- eller dekkspartiet av full tømmer- / trelast,
kantede, fyldige skrogformen. Men den Riktig ballastet eller del-lastet var N-3 et
var høyst tilsiktet. For å utnytte krigs- stødig skip med god fyldighet som tålte
kapasiteten på verftene ved The Great dekkslast - tross sin “ringe størrelse”.
Lakes, måtte et slikt trampskip ha stør- Riggarrangementet var nok inspirert av
relse som passet daværende sluse-system den skandinaviske måten å rigge slike
ned til havet via St. Lawrence River. trampskip på. I Norge var Fredrikstad
Standard slusedimensjon: (260 x5O x 20) Mek. eksponent for det; i tillegg til
fot. verkstedets “kjelene på dekk” arrange-

Krig er også transport av mindre bulk- ment. Dette for å korte inn maskinroms
partier med sjøgående skip. Derfor ble lengden og øke disponibel lasteroms-
N-3 konstruert og bygging igangsatt kubikk med maskinen midtskips.
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“Kjelene på dekk”-arrangementet kom
særlig til nytte i de Lake-båtene FMV
konstruerte og bygde for Olsen & Ugel
stads Fjell Line til rederiets linjetrafikk på
De store Sjøer (Lakene) fra mellom
krigsårene. De båtene var også særegne
med skrogene tilpasset daværende
slusedimensjoner.

Da trampskipene ble bakladere, bygdes
akterskipet opp ett dekk. Derved fikk
kjelene “dekksplass” der også. Jeg ser ikke
bort fra at navnet “Baltic Jeeps” kom av
den skandinaviske riggplasseringen.
“Scandinavian”-type som navn var
allerede i bruk på britiskbygde damp
trampskip med ca. 4.600 t.dw.

N-3 ble bygd for amerikansk regning.
Men som med de fleste andre krigsbygde
skipstypene, fikk britene overta en god
del på Bare-Boat-betingelser. Via Mer
chant Ship Sales Act ble de i sin tur solgt
til britiske rederier.

I perioden 1951-53 kjøpte norske rederier
II stk. N-3 fra de samme britiske rederier.

N-3 var ganske moderne i forhold til
resten av norsk trampskipsflåte som ikke
hadde tatt seg opp igjen etter krigstapene.

Litt over halvparten ble innkjøpt i 1951
til relativt høye priser for slik båtstørrelse
med variasjon fra Eng.Pund 60 - 90.000.
Resten kom de to neste årene til Eng.Pund
fallende fra 75.000 til 35.000. AJder og
fallende marked for denne båttypen ga seg
utslag i prisen. Samme vei gikk det med
inntjeningen under norsk flagg.

Men prisblafifet etter Korea-krigen (!)
var en gylden anledning til noen salg.

SKIPETNR. 3 - 2000 —
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Arrangement av N-3 “Baltic Jeep ”



Erling Mortensens
Almora i ballast i

Kanalen, tydelig rigget
med dekksstøtterfor
trelast.

Legg merke til at
Almora og Basra har
en annen uforming
av hekken enn Anglo
(under) og det
tegningen viser.
Skyfotos

Faktisk til høyere pris enn innkjøp. Kul- LIBERTY - FRIFIET, utviklet i etterkrigsår -og flere kriger “etter Krigen”
minasjonen kom i 1956 med Eng.Pund samarbeid mellom “The Cousins on both med stor K.
120.000 (!) under Ungarn-oppstanden og sides of the Atlantic”, da det så som verst Selv om Thompson ble tildelt ordenen
den første Suez-krisen. Resten slet seg ut. Aner vi her et snev av tross - ikke bare Commander of the Order of the British
gjennom dårlige tider, høye driftsutgifter et mål og håp? Empire i 1941, fikk han ikke den aner
og lengre opplag før de vendte akterenden Robert Cyril Thompsons konstruksjoner kjennelse han fortjente for sitt pågående
til hjemlige kyster med annet navn og “Dorington Court” og “Empire Liberty” arbeide med bygging av OCEAN-typen
flagg på hekken. dannet egentlig grunnlaget for i USA. Det er et ugjendrivelig faktum at
Bare Erling Mortensen’s trofaste LIBERTY-båtene, konstruksjons- og derved kunne også USA foreta rask
“to-spann”, “Rilda” og “Rondane” holdt navnemessig via OCEAN-typen. utvikling av OCEAN til den legendariske
“koken” til 1966. Sannsynligvis grunnet Med sitt lysende skipskonstruksjons-tal- LIBERTY og seriebyggingen -da det så
den faste industrikontrakten med papir- ent og inngående, allsidige skipstekniske mørkest ut.
masse fra Sande Tresliperi til England i kunnskaper, hadde han altså - bare 33 år
regi av Bowater-konsernet. Periodevis gammel - ledet konstruksjonsteamet i
også trevirke til Sande. England frem til grunnkonstruksjonen VICTORY - SEIER, utviklet delvis med

Dieselmotorer og nye, moderne single- “The Cousins on both sides of The At- “vekten hadde vippet i riktig retning”,
og tweendeckere av bakladertypen; bygd lantic” ien forferde-lig tid. Drevet i mange Man hadde seieren og freden i sikte “be-
som paragrafbåter med betydelig redusert
besetning, hadde forlengst overtatt leve
brødet.

Så omtrent “på trass” holdt vel gjen
værende “Baltic Jeeps” på med sitt under
“flags of necessity” rundt i verden.
Etterhvert tok alder, markeder eller forlis

knekken på dem også. Det er vel lite trolig
at noen fremdeles “koker seg” frem over
havene - seiv med et eller annet eksotisk

flagg på hekken.

De amerikansk-bygde skipstyper som ble
utviklet før 2. Verdenskrig, fikk bare
vanlige bokstavkoder som praktisk
typeangivelse. Betegnende nok fikk de
krigsutviklede ordentlige navn !

SKIPET NR. 3 - 2000

Avslutningsord

for verdens største skips-serie. Bygd av basis i byggemetodene for LIBERTY, da

Skogland hadde to N-3-skip, Basra og Anglo; sistnevnte bygget om til motordrift i 1953.
Foto Olav Opedal
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yond the Horizen”. Det ligger god inn- nomisk stormakt som USA - å gjen- navn, byggeverksteder og salg der mitt
satspsykologi i begge navn !

Til slutt kan man spørre: Hvordan var det nødvendig krigsproduksjon for egen og dette skrevne maratonløpet om vår nyere
mulig - seiv for en industriell og øko- mange alliertes bruk?

Baltic Jeep - Skoglands Basra under bunkring i hjembyen rundt 1960. Jenssens Foto

Enzo Angelucci: Aeroplanes of the world, Hamlyn,
Dag Bakka Jr.: Bergenske - byen og selskapet

Hav i storm og stille
Knut Berg: Artikler i Norwegian Shipping News
Blohm & Voss: Schiffe und Maschinen fiir die Welt,

Hamburg.
Alf Johs. Caspersen: Milorg Horten 1940-45 Horten.
Winston S. Churchill: Den 2. Verdenskrig, Bind 2, 3og 11
Birger Dannevig: Skip og menn

Cuxhaven.

Laurence Dunn; Ship Recognition, Southampton

Gert Uwe Detlefsen m fl: Veteranen- und Museumsschiffe,

John O. Egeland: Gjennom brott og brann.
Vi skal videre

Dwight D. Eisenhower: Report by the Supreme Commander of

Jon Rustung Hegland: Nortraships flåte, Bind 1og 2
Richard Herrmann: Churchill-slekten i krig og fred
Lars Roar Langslet; Kong Olav 5 av Norge
Feltmarskalk Montgomery of Alamein: Krigskunstens historie
Lauritz Pettersen: Handelsflåten i krig 1939 - 1945, 5 Bind.
Knut Solberg m fl: Drammens Sjømandsforening
LG. Stewart: Liberty Ships in Peacetime, Perth, Australia.

Oppslagsbøker:
Aschehougs konversasjonsleksikon
Time-LIFE/Gyldendal: Annen Verdenskrig
Det Beste: Verden i krig
Det Norske Veritas skipsregister
Janes Fighting Ships, London.
Lloyd s Register of Ships, London.

the Allied Expeditionary Force
(Operations in Europe)

nomføre både enorm militær og sivil materiale var ufullstendig,
skipsbygging parallelt med all annen

Kilder
Takk til følgende institusjoner og foreninger:
U.S. Embassy, Oslo, Assisting Naval Attaché Officer.
Marinemuseet, Horten.

Norges Hjemmefrontmuseum, Oslo.
Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo.
Sandefjordmuseene, Sandefjord.
Vestfold Fylkesmuseum, Tønsberg.
Nøtterøy Historielag, US-Capt. H. Andersen og flere.
Tønsberg Maskinistforening, medlemmer og bibliotek, Tønsberg.
Tønsberg Sjømannsforening, medlemmer og bibliotek, Tønsberg.
Tønsberg Maritime Videregående Skoles bibliotek, Tønsberg.

Tidsskrifter/periodika:
“Skipet”, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap, Bergen.
Svensk Sjöfartstidning, 46/1996, Gøteborg.
The Marine Engineer, London. Div. nr. og årgangen
The Motorship, London. Div. nr. og årgangen
The Motorship Reference Book, London.

Andre kilder:

Arne Gundersen, Tolvsrød: Utdrag fra hans Internettsamlinger.
Konrad M. Kristensen, Kjøpmannskjær: Notater fra to verdenskriger

Charles Mathiesen, Kjøpmannskjær: Technical Trouble Shooter,
Bethlehem Steel, New York, under 2. Verdenskrig.
Muntlige og skriftlige kilder ved mine kåserier i sjømannsforeninger
og historielag, Buskerud og Vestfold.

Samt

Diverse tekniske publikasjoner; (USA, UK, Norge, Tyskland).
Egne notater fra aktiv seilingstid og landbasert virke. (RKK).

samt tiden før og etter begge.

Samtidig var 20 millioner mennesker
involvert i militær aktivitet på forskjellig
vis, mens det øvrige samfunn ble drevet
nokså “normalt” - dog døgnet rundt mer
enn 4 år! Atter en gang: Hvordan var det
mulig?

Jeg har intet bedre svar enn det som
ligger latent i USA som nasjon - på godt
og vondt - og kommer til uttrykk i to
amerikanske ordspråk:
“If you never try - you will never suc

ceed”.

If you dont flnd a way - make one” !
Også her ligger det god innsats

psykologi, både for åndens og håndens
gjerninger - når holdningene er de rette.

Takk til SKIPETs redaktør for service med

å finne passender bilder, tilleggs
opplysninger, samt skipsoversikter med

Og til tålmodige lesere: Takk for følget i

histories største skipstekniske bragd!
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En samling overflødige skip i opplag i Chalkis,fotografert av BentMikkelsen

27. april 1985. En spøkelsesflåte, uttjent ogforsømt etter mange års opplag.

Linjeskipet Agility, nummer tre fra venstre, var opprinnelig Wilhelmsens

Texas, bygget på Götaverken i 1949 ogsolgt ut av flåten i 1968. Den

hadde ligget opplagt siden 1978 og hadde ennå tre årforan seg, før den i

Vi har fått var danske venn Bent Mikkelsen som
til daglig virker som journalist og fotograf i den
danske ukeavisen Søfart, til å kikke i sine gamle
arkiver og finne frem bilder. Han reiste fra be
gynnelsen av 1980-årene rundt til stort sett alle
greske havner sammen med svenske Walter Nilsson,
som døde i 1997. Det ble til tusenvis av bilderfra
de store opplagsårene.

Det var særlig i årene etter det store kollaps på
fraktmarkedet i 1981 at der ble trengsel i de greske
opplagshavner Bare Eleusis Bay, som ligger inne
bak havnebyen Piræus, ble fylt med henved 1.500
skip av stort sett alle typer. 11982 var det mulig å
ta etfoto med 43 VLCC-tankere på samme bilde.
Likeledes kunne en ta bilder av en Hansa A-båt

eller to Liberty-skip. En nesten intakt T2-tanker
fantes også i opplagsrekkene. Det var selvfølgelig
også mange andre skip. Fellesfor dem er at defleste
kunfikk en enkelt reise etter opplaget i Hellas. Det
var reisen fra Hellas til opphugningsstrendene på
Taiwan, i Kina, i India, i Pakistan eller i Tyrkia.

Skipet introduserer ny spalte:

desember 1988 ble slept tilAliagafor hugging. Det vi ser, er i virkeligheten

selve det teknologiske skifte innen skipsfarten, fra konvensjonelle

stykkgodsskip til spesialskipfor bulk og enhetslaster, den siste rest av det vi

kunne kalle den tradisjonelle skipsfarten fra 50- og 60-tallet.
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Nærsjøfarten - skipsfarten langskysten og innen Nord-Europa - er
for mange den synlige del av norsk
skipsfart. Flåten teller rundt 475 skip i
størrelsen 200-10.000 tdw, fordelt på
fraktebåter, bulk-skip og spesialskip som
sideportskip, kjøleskip og sementbåter.
Av denne flåten seiler rundt 1/3 under

fremmede flagg, og i løpet av det siste året
er stadig flere skip flagget ut.

Flåten har de siste 10-12 år vært inne i

en jevn utvikling mot større enheter, og
den norske småskipsflåten skiller seg fra
de andre europeiske ved hovedsakelig å
være basert på frakt av råvarer. De fleste
skip er bygget tidlig på 70-tallet, noe som
gjør nordmennene til «Nord-Europas
grekere», men til gjengjeld er storparten
av denne kategori oppgradert og spesial
tilpasset med f eks boksete lasterom og
gravemaskin.

Det siste året har vi kunnet registrere
at flere av de mindre lastebåtene er blitt

solgt, samtidig som småskipsnæringen
som helhet har seilt under pressede
forhold, med konkurs og kreditorsalg som
følge. Det svake marked sammen med
andre forhold ført til en klar tendens til

utflagging. Dette må tilskrives kom
binasjonen av innstramning i refusjons
ordningen for sjømannsskatt fra 20 til 12
prosent, NOR/NIS-reglene (hvor NIS
skip ikke får føre last mellom norske
havner) og endelig losordningen som
likestiller norske og utenlandske naviga
tøren I denne situasjonen fmner mange

Gamle og veltjente Trond, alias Blia og Wilsonsførste Bulko/ra 1960 ligger her i Egersund under tallet. Båten var solgt i var til Geir Aadne

sitt nye navn, fotografert18. juni av Terje Nilsen Hansen, Svelvik, som leide den ut til en

II mens Betzy forlot Kaldnes 18. juli for
~~S^ l u^jent bestemmelsessted. Det er all grunn

b *ium .vin til å følge med i hva som videre vil skje

!ii na

Fjordsand var en av de siste loggere i fart. Den er bygget i Vlaardingen i 1903 og kom til Norge

som Rani i 1954. Foto AlfJ Kristiansen 24. januar 1997 i Rauneforden.

rederier den eneste utvei å flagg ut og ta gir et varsel for eventuelle historisk
ombord fullt utenlandsk mannskap. Det interessante fartøyer som er i ferd med å
er trist, fordi nystarting i shipping tradi- bli solgt; om det vil få noen praktisk
sjonelt har vært rekruttert fra nærsjø- betydning er en annen sak.
farten. Det var flere gamlinger som forsvant like

Bakgrunnen for denne spalten er det som fraktebåter solgt til utlandet - Betzy (150
er i ferd med å skje innen vår nære tdw/bygget 1897) til Liberia, loggeren
skipsfart, men som ikke blir rapportert Fjordsand (155/1903) til Finland og
andre steder. Da en stor del av disse Sjødraat (120/1908) - ex-engelsk drifter
skipene blir registrert under fremmede - tilbake til England. I juni fulgte også
flagg unndrar de seg omtale i våre andre Riostar (225/1936) etter, til British Vir
spalter. gin Islands.

c i senterte så store historiske verdier av
bale av veteraner , . ,

° teknisk eller kulturell art, men det gjorde
Fra 1. juni ble det innført lisensplikt for derimot (170/1 907) bygget som
utførsel av fartøyet eldre enn 50 år. Det Tmfii }Qg fremdeles relativt intakt sJik

*

før fristen. I mai ble tre velkjente

Det var vel ingen av disse som repre-

den var etter ombygging til motor på 50-

William Pettersen. I slutten av mai ble

den arrestert i Hirtshals under innlasting
av sprit, men kom i slutten av juni til
Tønsberg hvor den fortøyde ved Kaldnes
i selskap med Betzy.

Blomåshlt flyttet til Horten 16-17. juli,

med Blomås. Om det skulle bevares et
karakteristisk norsk frakte-fartøy, bør det
bli denne båten - bygget som dampskip
på Nyland i 1907 for gods-rutefart i
Oslofjorden, hvor den holdt det gående i
40 år før den fikk innsatt motor og tjente
i ytterligere 40 år i fraktefarten.

SKIPET NR. 3 - 2000 —
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Haganes, en til det ugjenkjennelige
ombygd hvalbåt (140/1907), ble i mai
solgt fra Romsdal tilbake til Hordaland,
til North Sea Commander AS i Bakka
sund i Austevoll.

— SKIPETNR. 3 - 2000

Det minker på fraktebåter i størrelsen
500-1000 tdw, i det som i alle år var selve

tyngdepunktet i flåten.
Utenlandske kjøpere har forsynt seg med
Trond (475/1960) som i mars ble
formidlet til Cook Islands i Stillehavet,

men som ble liggende i Egersund under
sitt nye navn Mana Nui, med økonomiske
problemer. Selvlosseren Bøfjord (558/
1965) gikk til Færøyene i februar, fulgt
av den større og nyere Nyvang av Europa
typen (1280/1973) i mai. Av Båtservice
typen ble Martin (900/1970)solgt til
Guyana i vår, mens Modell (468/1963)
gikk på tvangsauksjon i Danmark i mai
til nederlandske kjøpere.

Opsanger (500/1942), kjent under navn
som Aron, LivMarit, Sønnodd, Sand-sund,

Skude osv, ble i mai kjøpt av Odd M
Stabben, Os i Hordaland, etter at han

mistet Vestkyst ved forlis i vinter.
Den adskillig større og nyere shelter

deckeren Cross Coast (960/1983) hava

rerte økonomisk i vår og ble liggende ved
Solund Verft, hvor Wergeland Shipping
AS i Gulen overtok den i juni og satte
den i fart som Halsvik III.

Rederne Bernt Arild Reilstad i Ryfylke
og Jarle Printzlow i Nordhordland byttet
båt i april/mai, hvor Reilstad overtok
Steinfalk (selvlosser, 571/1955) i bytte
mot den mindre Finnøyfjord (ex Tippe
tue, 396/1948). Båtene har senere byttet
navn. Selvlosseren Rodfjell (800/1967)
ble i juni solgt nordover fra Møre til

Selvlosseren Nyvang er solgt til Færøyene som Vitin, mens gamle Vitinfra 1965 tidligere er kjøpt
til Karmøy. Foto av Bent Mikkelsen i Århus 15. mai.

Follafrakt AS i Namdalen, hvor den nå

seiler som Stig Harry.

Innen større tonnasje har det vært en viss
avgang ved salg fra Wilson-flåten. I vår ble
de Bahamas-registrerte Kambo (1940/
1971) og Bongo (1781/1976) solgt, fulgt
avJusto (1922/1970) og Finno (1943/1970)
i august/september. Det dreier seg her om
temmelig nedkjørte båter, men som nok
har flere år foran seg - fortrinnsvis i andre
farvann.

Misje Offshore Marine i Bergen solgte i
februar den ene av sine tre 1500-tonns

Conoship-båter, Nantilus (1978) til Koper
vik Shipping som gav den navnet Fritind,
under Bahamas-flagg og i Wagles befrak
tning.

I 2/3000-tonns klassen gikk Minerva
(2340/1973) tapt ved grunnstøtning på
Havknudeflak utenfor Grenå 23. april.

Minerva innbrakt til Grenå 10. mai, under St Vincentflagg, menfremdeles med Haugesund i
hekken. Foto Bent Mikkelsen

Båten var nettopp utflagget fra NIS til St
Vincent av Sønstabø Shipping. Vraket ble
overtatt av bergerne, Fornæs ApS, Grenå,
og hevet i begynnelsen av mai. Det viste
ble imidlertid kjøpt “as is” av skipsfører Finn
Hansen, Svendborg, og er nå under
reparasjon som Elfi for registrering i DIS.

En av de fem Sava-båtene, som siden lev

ering i 1999/92 var drevet i Euro-Carri
ers, Sava River, ble av Mikkal Mykle
busthaug levert til islandske Nes Hf 14.
mars, med drift hos AS Shipmanagement
Ltd i Son. I mai skiftet den navn til Haukur,
men fortsetter i NIS.

Tankskipet Elvita (1295/1971) ble 3. au
gust overlevert til Stavanger Bunkering AS
(Brattli Shipping), med certeparti til-bake
til Tarconord for transport av flytende tjære.
Den fortsetter under Panama-flagg og er
rederiets tredje tanker i denne størrelsen.

Tilvekst
Mens eldre båter blir solgt, kommer det
nye og større til.

Bulkskipene Norheim og Moksheim på
6650 tdw ble i vår levert til et KS ved Con

tinental Ship Management i Hauge-sund
etter utrustning i Gdynia på basis av skrog
fra St Petersburg.

I samme klasse kommer nybygningen
Apatines til Bergen Shipping, levert i april
som den fjerde i serien fra Apatin-verftet
i det tidligere Jugoslavia. Kort etter lev
ering skiftet den navn til Linito, men
fortsetter i Wilson EuroCarriers.
Aasvik av Mosterhamn er derimot second

hand, NIS-registrert 18. mai, ex norskeiet
Hydrobidk av Malta på 4319 tdw, fra 1986.
Den er Aasen Shippings tredje båt av
Svendborg-typen og utstyrt med
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Nye småskip - en av Continental Ship Managementsfem Union-søstre, Union Moon på 2362 tdw, bygget i 1985; herfor utgående med china clay

Typisk nordmann - utenlandsregistrert bulkskip rigget som selvlosser Trader Bulk tilhører Nygård

Shipping AS i Sirevåg og erpå 3400 tdw, bygget i 1978 i Salamis. Fotografert av Tomas

gravemaskin som søstrene Aasfjord og
Aastun.

De øvrige nyanskaffelser har kommer un
der andre flagg.

Det nye bergensrederiet Hav Shipping
AS ved Håvard Våge overtok i januar sitt
andre skip, 1750-tonneren Baltica Hav
(1982) etter søsteren Nordica Hav i
oktober 1999. Her dreier det seg om
moderne skip med ett stort bokset
lasterom og nedsenkbart styrehus,
registrert i Nassau, med befraktning hos
Wagle.

Et skip av samme klasse ble overtatt i
juli av rederiet Knut Sætre & Sønner,
Mastrevik i Nordhordland. Det var irske

Arklow Meadow på 2172 tdw, bygget så
nylig som i 1990, som har arvet det gode
navn Frakto, under St Vincent-flagg.
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Johannesson i Øresund 29. juli.

fra Fowey i august 1999. Foto Dag Bakka Jr

Baltica Hav tilhører Hav Shipping i Bergen og er blant den voksende flåte av moderne

“low-air-draft”-type med nedsenkbare styrehus. Skyfotos

Continental Ship Management AS i
Haugesund har i sommer overtatt ytter
ligere to skip fra Union Transport Group
i London. Det gjelder søstrene Union Ti
tan og Union Topaz på 2350 tdw, bygget
i 1985/86, som er kjøpt medT/C tilbake
til selgerne. Skipene fortsetter under Bar
bados-flagg, i likhet med tre søstre som
ble kjøpt av CSM-selskapet Bridgetown
Shipping KS i 1998, Union Moon, Netune
og Sun. Det svenske rederiet SRAB har
kjøpt seg inn med 25 prosent i selskapet
og förestår kommer-sielt management av
de fem Union-båtene.

Sideportskip
Følgende er i hovedsak hentet fra Frode

Folkestads bidrag til Røkesalongen:

Nor-Trader, tidligere papirskip velkjent som
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Historien om U 843 i «Skipet» 2.00 er buksert inn til Hønø utenfor Gøteborg. at det tok såpass lang tid før dokksetting
interessant på flere måter. Best kjent ble Man ville sjekke at det virkelig var U 843, skjedde i Moss den 7. oktober 1958.
imidlertid übåten etter krigen. Artikkelen og skroget ble derfor åpnet for inspek-
gir et visst biide av båtens historie. Noen sjon. De overlevende med Oskar Her- Drakampen om først å lokalisere båten
opplysninger vil jeg likevel supplere med. wartz i spissen kom også til Hønø for å samt hvem som hadde retten til byttet

Før U 843 gikk sørover mot Kiel med sin september 1958 på den tyske kirkegården fortjeneste ved å berge last og utstyr fra
krigsviktige last var den innom Bergen. i Gøteborg. Det ble forøvrig reist kritikk sunkne fartøyer. Utsikten til lett-tjente
Den anløp her den 2. april 1945 fordi en fra tysk hold fordi Høvding ikke ville påta penger lokker alltid sjarlataner og lykke
av mannskapet, Giinther Martin, var blitt seg utgiftene med å føre de omkomne til jegere på banen. Dette var også tilfelle
syk og trengte sykehusbehand-ling. De Tyskland for å bli gravlagt der. Man mente med U 843. Flere selskaper og enkelt
fleste av disse «monsun-båtene» hadde dette var en liten utgift i forhold til de personer sloss om å komme først,
forøvrig egen lege om-bord. På tysk übåt- verdier übåten representerte. Lasten besto Beskyldninger om bestikkelser, mani
sjargong ble denne kalt «die Himmel- bl.a av 115 t tinn, 10 t molybden, 9 tonn pulerte posisjonsbestemmelser og angi
abwehrkanone». Den 4. april gikk übåten wolfram, 300 kg opium og 300 kg kinin. velige kontrakter går som en rød tråd
videre sørover og var også innom Kris- Høvdings gevinst på denne opera-sjonen gjennom hele saken. Sånn sett er det rene
dansand. Her bad kap-teinløytnant Oskar er en vel bevart hemmelighet. røverhistorien. Høvding träff imidlertid
Herwartz om eskorte-fartøy som vern Etter at de omkomne var brakt ut, pluk- blink først og vant på det. Det var flere
mot flyangrep. Tyskerne var velkjente med ket de overlevende med seg eiendeler og rettssaker i sakens anledning. Siste gang
faren for flyangrep og at engelske fly suvenirer de hadde hatt med fra Osten. så sent som i 1963.
droppet miner i Kattegat. Anmodningen Under køyen hadde Herwartz bl.a hatt
fra Herwartz ble imid-lertid avslått. med seg en urne inneholdene asken av Historien om U 843 er bl.a belyst av den

Under flyangrepet oppholdt 13 mann tidligere kommandant på U 183, danske journalist i Politiken, Erik Nør
seg på dekk og i tårnet. En mann døde Heinrich Schäfer, som var død av feber i gaard, som skrev fem artikler om saken i
mo-mentant av sjokk og tolv mann Singa-pore. Urnen skulle til Tyskland for 1966. I 1970 utga han boken «Kampen
inklusiv kommandanten ble plukket opp ned-settelse. Dette var en av de mange om U 843». Seiv om boken inneholder
av en tysk forpostbåt som kom til. relikter som dukket opp 13 år etter påviselige feil, gir den likevel et interes-

Etter krigen ble ubåten hevet for senkingen.
Høvdings regning av et bergingsselskap
hjemmehørende i Hamburg. Vraket ble Arbeidene ved Hønø var også årsaken til i boken «Unter Nippons Sonne».
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%

delta i begravelsen av sine døde skips- hadde mange aktører. Mange så etter
kameraten Disse ble gravlagt den 19. krigen store muligheter til rask og stor

Avantis II. Den er sluttet for”container/Avantis II. Den er sluttet for”container/

%

sant bilde av historien. U 843 er forøvrig
også omtalt av forfatteren EgbertThomer

9
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Polarstar av Brandal dl over mastetoppen på skuta og nå til ei
c . i • o/-, aaa  • høgd på rundt 26 meter over terreng-nivå.
Skipet har i nr 2/2000 ein notis om b j p

, . j  r Vernebygget over Aarvak vil bli eit stort
arbeidet som er sett i gang ror a verne r i
. r i n / r, ji n i løft for Ishavsmuseet. Museums-styrarishavsskuta Polarstar av Brandal. Polarstar 1

oir o ica c //ca u Webjørn Landmark opplyser at museet
er eit stålfartøy pa ca 150 rt/450 brt og / f

, . , T T Q r rj  ror tida har korkje økonomi eller praktisk
vart bygd ved James Lamont & Co Ltd i . ’  n  
Glasgow i 1948 kapasitet til å engasjere seg i fleire større

n o n / i j-r  tiltak, sjølv om tiltaka er interessante ogDa Polarstar vart teken ut av dnlt i .... . 0
ir, 00 , j o , o  relevante i ishavshistorisk samanheng.
1998, markerte det ogsa slutten pa em p
i join i i r ro c Ishavsmuseet Aarvak, som vart skipa i
hundrearsbolk med selfangst Ira Sunn- . r

n/ ijj i» j o 1981, er no ein etablert og forholdsvis
møre. Polarstar hadde da vore med pa ... G
c -ii j i ri fasttømra institusjon med vedtekter og
langst i halvparten av denne bolken. . ’ b
n r ij • i i j styringsorgan som er vanlege for mu-
Poiarstar vart aldri noko større ombygd. 1 0 ° 0

• i •  seum. Gruppa som står bak verning av
Dei ombyggingane som vart gjennom- rr _ 0
c r o j r j  Polarstar har så vidt ein veit enno ikkje
førde, var sa moderate i omtang at dei r r  • ’

. •, i • r  i- bygd opp noko fastare organisasjons
endra ikkje fartøyet sitt særpreg. Fartøyet Jb rr 0 .
i • r -i,i j i „ » j apparat. Førebels er det etablert eit
han dag i all hovudsak same utsjanad som .rr
• 949 interimsstyre. Fleire av personane som er

n o • •c  i -i ro  sentrale i Polarstar-pros\ektet er også med
Fra notisen i Skipet kan em lett la mn- . r ’ b
ii t * t i» r> i + i Ishavsmuseet sine styrande organ. Men

trykk av at arbeidet med a verne Polarstar f °
ti * , • til denne tid er det ikkje etablert noko

er organisert av Ishavsmuseet Aarvak i r • r r
T> j i t-, -ii- _ „ •a i formalisert samarbeid mellom Polarstar-
Brandal. Det er ikkje rett at stiltelsen
ti A i i i i prosjektet og Ishavsmuseet. Kva
Ishavsmuseet Aarvak har teke pa seg noko r ; b

ijj  samarbeid som eventuelt kan utvikle seg,
ansvar i samband med verning av . . °
jj / r r a |i er det berre framtida som vil kunne vise.Polarstar. Ishavsmuseet Aarvak har ansvar

for museumsanlegget i Brandal. Dette Magnus Sefland
anlegget består av museumsbygget med

uteområdet. På dette området er museet Mystisk StålskfOg på
si eiga ishavs-skute M/S Aarvak sett i ei J 1
særskild dokk for verning på land. Det Karmøy
skjedde i 1998. Aarvak er ei treskute. Ho Jeg viser til innlegg inr 1/200 om stål
vart bygd i 1912 og er no på ca 113 ft/ skroget som Hans Kr Bukholm foto-
160 brt. graferte på Karmøy. Det er mye som taler

Museet arbeider for tida med å plan- for at dette var den første brannbåter i
leggje reising av eit vernebygg over Kristiansund. Det er ut fra bildene litt
Aarvak. Bygget vil kome til å strekkje seg vanskelig å være helt sikker på at det er

Kristiansundsførste hrannsprøyte, se innleggfra Kjell Laugtug

samme båt. Det finnes imidlertid teg
ninger i Kristiansund slik at dimen
sjonene lett kan sammenlignes. Det
hadde også vært interessant om noen
hadde opplysninger om tidligere
eierforhold for lettere å kunne komme til

en konklusjon.

Jeg er på jakt efter en skipsliste fra årene
57/58. eller til nød 60/61. Nå har jeg
forhørt meg hos Dagens Næringsliv
(tidligere NH & ST) og andre tilgjenge
lige plassepmen med dårlig resultat. Jeg
har trålet bruktforetninger og funnet all
verdens aviser ,men ingen eldre NH&ST.
Det er da jeg som medlem setter min lit
til dere.

Jeg ser ofte at dere i noen artikler hen
viser til skipslisten der og da. Kunne dere
på en eller annen måte skaffe meg over
stående, en kopi måtte det vel da i tilfelle
være. Jeg ville vært meget takknemlig hvis
det lot seg gjøre. Jeg betaler jo selv-sagt
kostnadene og hva det ellers vil koste.
Mange takk på forhånd.

Porsgrunn Folkebibliotek vil høyst
sannsynlig ha mikrofilmapparater med
muligheter for kopiering. Du kan få
biblioteket til å låne inn en årgang av
NH&ST, og det vil da vare muligfor deg å
kopiere Skipslisten stykkevis.

Henry Asbjørn Larsen
My father, Henry Asbjørn Larsen served
on several ships registered in Norway in
the early 1900s. The sloop Anna, bark
Baunen, bark Indian Girl, bark General

Gordon, steamer Vinstra and motorship
Theodore Roosevelt. I am looking for
information on the ultimate fate of these

ships.
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Larsengord@aol.com

Kjell Laugtug

3936 Porsgrunn

Gordon Larsen

Kristiansund

Arild Thors

Myragt 9

Red.
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Årets første møte ble avholdt på Red
ningsmuseet i Horten den 20. februar
1999. Knud Zimmer holdt et friskt fore

drag om reparasjonen av Kongeskipet
“Norge”. 19 fremmøte, hvilket er det an
tallet som vanligvis møter på gode
foredrag.

23. april dro noen av medlemmene til
Gøteborg Maritime Center. Opplegget
var arrangert av formannen. Vi bodde
som sist på “Seaside’ og hadde bl.a egen
guide på MS “Fryken . Vi fikk sett en
del gamle båter og hadde det sosialt meget
hyggelig.

8. mai Årsmøte sammen med

hovedforeningen på Hvalfangstmuseet i
Sandefjord. Deretter besøk på “Southern
Actor”. Hovedforeningsmøte var på ferge
Sandefjord - Strømstad, MS “ Bohus”. I
Strømstad bodde vi på Laholmen hotell.
Retur neste dag til Sandefjord med
”Sandefjord”, hvor formann arrangerte
guidet tur om bord. Vi ble godt modtatt.

25, september møte på KNM “Alta”
hvor Frank Abelsen fortake litt fra sin nye
bok som skulle vært utgitt på det tids
punktet. Men det var den ikke. Kun 12
fremmøtte, men elendig vær.

4, desember året siste møte i bilde

galleriet Hotell Maritim Tønsberg. Rolf
K Kristensen holdt et meget godt fore
drag om norske tankskip som bunkers
skip for marinen under 2, verdenskrig.
Dessverre kun 11 fremmøte hvilket været

og kalenderen må ta skylden for.

For året 2000 vil vi prøve på å fa fastsatt
dato og sted tidligere. Men enkelte tids
punktet, nær jul og i mai er alltids vanske
lig. Vi vil også ønske oss noe mer innlegg
i Lokalen fra andre enn styret/redaktøren.
Det virker imidlertid som om møtene er

populære, men at det sosiale med billed
bytter er det viktigste. Men det er ok. Det
skal være hyggelig og sosialt.

Förenings ledelse:
Harald Bjørkli formann
Arne Harsund nestformann

Arne Gundersen styremedlem

Steinar Knoll redaktør

Alle er villig til å forsette, men ingen
motsetter seg heller å bli erstattet dersom
noen føler trang til yte litt ekstra for
föreningen.

NSS - Østlandet

Årsrapport for 1999

og hovedstyremedlem

Harald Bjørkli
Formann

For tredje år på rad arrangerte Østlandsavdelingen en tur til en havneby.Denne gangen Stockholm.
Som tidligere var NSB transportmiddelet. Avgang Fredag 28.4 kl 0909. ank

kl 1529. Deretter rett på hybelen, vandrehjemskipet Rygerfjord, ex Brand VII,
opprinnelig Kvinnherad. Lugarene var akkurat store nok til 2 personer og en
vask. Men det var også det vi trengte.

Første kvelden brukte vi 6 til å orientere oss i nærheten og Gamla Staden
spesielt. Lørdag var det litt variert program. Men hovedsaken var besøk på
Isbryteren St.Erik, hvor vi hadde avtalt guiding med Rustmesteren LeifSållqvist.
Deretter ble det tid til et besøk på Vasa museet. Og the Nightcup tok vi om bord
i Barbra Huttons gamle lystyacht, ex Gann, nå Mälardrottningen.

Søndag hadde vi satt av til Sjøfartsmuseet og båttur med dampskip. Og som
vanlig, vi gikk. Da fikk vi sett mest, og mosjon er ikke skadelig. Turen til
sjøfartsmuseet
betød passering av en lang rekke gamle båter, nærmest vrak. Men selve museet
var en skuffelse. Og så var det tur med damp båt, men vi oppdaget fort fadesen.
Vi var en uke for tidlig ute. Dampbåtene startet neste helg. Så vi tok isteden en
tur med en moderne ferge til Vaxholmen. Og derfrå gikk en bilferge til nærmeste
øy. Noen tok den turen. For Atle ble det dagens tur. På land lå en mengde med
mindre militære fartøyer.

Harald derimot besøkte broen. Denne ferge er nok norske fergemannskaper
skrekk. I Sverige regnes disse fergene som en del av veinettet, og er derfor gratis.
Standarden er meget enkel. Ikke en gang et toalett. Den tar 60 biler, og har 2
manns besetning. Skipper og altmuligmann. Og alt styres fra broen, trafikklysene
på land og ombord, bommene på land og ombord. Seiv fortøyningen kan gjøres
fra broa.

Mandag ble brukt til Sightseeing med båt og til fots. Toget tilbake gikk kl
1442. Vi seks som dro hadde en fin tur. Men det at vi ikke fikk tur på fjorden
med damp båt var litt skuff, og det samme må vi si om Sjøfartsmuseet.

Men nest tur er allerede bestemt. Det blir samme tidspunkt, og denne gangen
går turen til Åland. Har allerede vært i kontakt med direktøren for sjøfartsmuseet
der Henrik Karlsson. Han skal sette opp et program for oss. Vi regner med
enten å bo på S/V Linden, eller Gästhemmet Neptun.
Ny rapport følger om et år.

Gutta på tur - 3

Av Harald Bjørkli
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Medlemsnytt

Nye medlemmer 01.03.2000 - 07.09.2000.

US 250 John Jedrlinic 29961 Oak Road MECHANICSVILLE, Md.20659 USA
1204 B Harry Garstad Sundby Hvorups vei 67 5178 LODDEFJORD
1211 Odd Egil Egge Ormøydalen 19 4085 HUNDVÅG
DK1796 Bent Mahler Violvej 5 DK 8722 HEDERSLEV

SE1797 Leif Sällqvist, Museidfartygen RO.Box 27131 SE 120 STOCKHOLM

1798 0 Knut Solberg Bragerhagen 19 3012 DRAMMEN

1799 Magne Rossehaug Steffen Staalesens gate 15 5523 HAUGESUND
1800 0 Bjarne H. Hveding Tordenskilds gate 10 3732 SKIEN
1801 Kyrre Tautra Anthon Bangs vei 3 6416 MOLDE

1802 Andreas Varland Fiskå 4120 TAU

1803 Jarle Giskegjerde - 6052 GISKE
1804 B Arnej. Lynghjem Vestre Vadmyra 15 5172 LODDEFJORD
1805 Karmøy Produksjon A/S Vea Øst 4276 VEDAVÅGEN

1806 B Harald Sognnes Skiftesvik 5302 STRUSSHAMN
1807 0 Sigbjørn Henning Vegheim Seljordveien 923 3800 BØ
1808 Jan Ole Bjormyr Blåknappveien 3 4823 NEDENES

1809 Atle Bjørndali Sørlandsveien 27 G 8640 HEMNESBERGET

18100 Bjarne M. Ludvigsen Bekkestuveien 23 1357 BEKKESTUA
1811 0 Willy Ottesen Ugleveien 11 1555 SON
1812 Dag Ove Hillersøy - 6987 BULANDET

1813 Oddvar Kleppa Hadselhamn 8450 STOKMARKNES
18140 Tor Pettersen Porsnesbakken 17 1772 HALDEN

1815 0 Reidar Sletten Nyveien 1 2040 KLØFTA

18160 Tørres S. Bendixen Briskebyveien 22 A 0259 OSLO
1817 Jens Reinsnes J. Giæversvei 8 B 8450 STOKMARKNES
1818 Raymond Småvik Brevemdsvingen 17 9513 ALTA
1819 B Lars Pedersen Steinsland 5379 STEINSLAND
1820 B Aage Nesbø Bjørndalsskogen 56 5171 LODDEFJORD
1821 B Svein Vik - 5337 RONG
1822 B Jan Eidsvåg Sikthaugen Terrasse 130 5145 FYLLINGSDALEN
1823 Einar Sæter Dalegata 56 6516 KRISTIANSUND
1824 B Jan Stensrud Askvegen 137 5306 ERDAL
1825 Edwin Vangsnes Norheimstunet 48 C 5542 KARMSUND
1826 Jens Egeland Konsul Lorcks gate 7 7044 TRONDHEIM
1827 0 Per Songstad Nedre Ringvoll 10 B 1339 VØYENENGA
1828 0 Tom Gundersen Brinken 5 1920 SØRUMSAND
1829 Sigmund Seljevold - 6430 BUD
1830 Per Vestvik Vestvik 5551 AUKLANDSHAMN
UK1831 Robert Straughton Rookhow, Rusland, Ulverston, Cumbria LA12 8LA
1832 Willy Nilsen - 6697 VIHALS
1833 Tor Vaksdal Moneheia 66 4656 HAMRESANDEN
1834 B Audun Lygre Lyhaugen 11 5200 OS
1835 0 Ivar Aarøy Øvre Fritzøegate 49 3264 LARVIK

Adresse endringer:
1456 B Thor Andersen Kirkegata 5 5722 DALEKVAM
1513 Bengt A. Endresen Kringelen Strand 8400 SORTLAND
561 B Bernt Enes Ortuflaten 67 5143 FYLLINGSDALEN
1651 Reidar Huseby Fjellstølveien 14 4027 STAVANGER
1538 Arnulf Iversen - 9582 NUVSVÅG
1778 Klaus-Egil Kallevik Haumyrveien 6 4637 KRISTIANSAND
1396 B Tor Vidar Mehammer Torgny Segerstedts vei 73 5143 FYLLINGSDALEN
992 Leif Magnus Nyvoll Turistveien 64 9020 TROMSDALEN
1604 André Otterå Bamåsen 17 4635 KRISTIANSAND
1723 Roy Ingolf Pedersen - 6520 RENSVIK
960 Oddgeir Refvik Refvik 6710 RAUDEBERG
1026 Arne Magnus Smørvik - 8850 HERØY
1428 Arne Kristian Steen Røyskattveien 23 8550 LØDINGEN

Strøket på grunn av manglende kontigent betaling for år 2000:
371 515 952 1081 1240 1395 1435 1439 1521 1598 1628 1633 1647
1695 1697 1699 1700 1714 1732 1763 13220 14670 14900 14920 15760 16940
743B 946B 1077B 1622B 1719B

Adresse endringer sendes Leif K. Nordeide (e-mail: leif.nordeide@go.telia.no)
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M/S GILDESKÅL LLDI - Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA,Narvik

M/S FYKAN LLDJ - Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA,Narvik

M/S APATINES LLBW - Boreal Shipping & Industrier AS (Bergen Shipping AS), Bergen

M/S FAR MINARA LLDR - Partrederiet International Offshore Services ANS, (Farstad International AS), Ålesund

M/S ERNA SIGNE LLCQ - Osco Enterprise KS, Oslo

M/S PRETTY WOMAN 3YDX - Aksel Klungland, Kristiansand
12.04. 24 brt. -ex norsk ureg. LOS 086 (B.1976)

M/S FAR SOVEREIGN LLEG - Farstad Supply AS, Ålesund

S/S VERDANDE LLAI - Ragnar Sira, Lillehammer/
14.04. 9 brt. - ex utenlandsk reg. KYAMANZI (B. 1980)

M/S OLE-KRISTIAN NERGÅRD LLBD - Ytre Rolløya AS, Harstad/Tromsø

M/S SYLVARNES LLDG - Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS, Florø
15.04. 100 brt. - Lindstøl Skip og Båtbyggeri, Risør (316)

M/S NORDIC SEA LLCZ - Frøyanes AS, Stadlandet/Ålesund (SF-4-S)

M/S MARIANNA-VIKTORIA LLEH - Sirius DA (Steinar Grøsfjell), Egersund

M/T JORUNN KNUTSEN LJZN - Knutsen Bøyelaster VI KS (Knutsen O.A.S. Shipping AS), Haugesund

M/S HILLERØ LLCC - Nord-Trøndelag Fylkeskommune c/o Ytre Namdal videregående skole, Rørvik/Namsos

M/S VILHELM KRAG LLEB - Kristiansand Euro-Port Norway, Kristiansand

M/S SABILA LLCH - Viking Cruise AS, Oslo
25.05. 86 brt. - ex britisk reg. SABILA (B.1972)

M/S BERGSLEP LLCI - Bergslep AS, Sylte/Ålesund

M/S POSSANTE LLDS - Sigbjørn Nilsen, Moss

M/S POLARIS LLDH - Polaris KS, Fosnavåg/Ålesund (M-7-HØ)

M/S GRIP LLDE - Møre og Romsdal Fylkesbåtar AS, Molde

D/S STJERNEN AV 1899 LJUQ - Stiftelsen Kongesjaluppen Stjernen c/o Gunnar Rio, Horten

M/S KAMØYFISK LLDB - Kamøyfisk AS, Kamøyværing/Hammerfest (N-249-NK)

M/S TENAX LLFJ - Bugsertjeneste II AS KS, Haugesund

M/S SENIOR LLDT - Kvitskjær AS, Bodø (N-l-L).

M/S FAR SENIOR LLFH - Farstad Supply AS, Ålesund

M/S MARTINIQUE LITR - Bjørn Marthinsen, Ski/Oslo

M/S OLAV KYRRE LLEZ - Stiftelsen Fix, Bergen

31.03. 505 brt. -ex svensk reg. SUNDLINK 1ex NIS reg. GBC 01

31.03. 505 brt. -ex svensk reg. SUNDLINK 2ex NIS reg. GBC 04

07.04. 4200 brt. - Apatin Shipyard, Apatin (1106)

11.04. 1631 brt.

11.04. 12 brt. - ex dansk reg. SVERRE (B. 1911)

12.04. 24 brt,

12.04. 4418 brt. -ex NIS reg. FAR SOVEREIGN

14.04. 599 brt. - Vaagland Båtbyggeri AS, Vågland (129)

28.04. 344 brt. -ex britisk reg. NORDIC PRINCE, ex norsk reg. NYGÅRDSJØEN

28.04. brt.

28.04. 72651 brt.

08.05. 194 brt. -ex svensk reg. GUARDIAN (B.1963)

24.05. 54 brt,

29.05. 112 brt. - Longva mek. Verksted AS, Haugsbygda (26)

31.05. 29 brt. -ex svensk reg. POSSANTE (B.1991)

31.05. 2243 brt. - Myklebust mek. Verksted AS, Gursken (27)

07.06. 217 brt. - Kværner Fjellstrand AS, Omastrand (1657)

08.06. 11 brt.

16.06. 376 brt. - Aas mek. Verksted AS, Vestnes (156) skrog v/Riga Ship, Latvia (010)

21.06. 429 brt. - ex NIS reg. TENAX

21.06. 1211 brt. - Fitjar mek. Verksted, Fitjar (16), skrog v/”Novi Sad”, Jugoslavia

21.06. 3125 brt. -ex NIS reg. FAR SENIOR

21.06. 42 brt.

26.06. 103 brt.

I <

Norsk Ordinært Register

ex Isle of Man reg. FAR MINARA ex NOR reg. s.n.

ex britisk reg. MARIANNA-VIKTORIA (B.1964)

Astilleros Espaholes SA., Bilbao (317)

Lindstøls Skips & Båtbyggeri AS, Risør (315)

ex norsk ikke reg. før (b. 1899)

ex britisk reg. MARTINIQUE (B.1997)

ex russisk reg. SYUZMA (B.1987)

Wm
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M/S NORTHERN VIKING LLFP - Trico Shipping AS, Fosnavåg/Ålesund

M/S ODD LUNDBERG LJRP - K/S Odd Lundberg A7S, Gratangen/Harstad (T-l 11-G)

M/S ARNØYTIND LJZH - Arnøytind AS, Skjervøy/Tromsø (T-8-S)

M/T BERGE INGERID LAPB3 - Bergesen DY Shipping AS, Oslo/Stavanger

M/T SUNDSTRAUM LIFL3 - Fostraum KS (Anders Utkilens Rederi AS), Bergen

M/S TUG NESTOR LAOY5 - Porto Shipping Limited (Fjord Shipping AS), Douglas/Måløy

M/S TAMESIS LAOL5 - Wilhelmsen Lines Shipowning AS, Lysaker/Tønsberg

M/S TOR HOLLANDIA LAPA3 - Homer Maritime Corporation (Goliat Shipping AS, Oslo), Panama City/Sandefjord

M/T HEKABE LAPD5 - Partrederiet Hekabe DA (Bergesen D.Y. ASA), Oslo

M/S MOKSHEIM LANF5 - Norheim Shipping KS, Karmsund/Haugesund

M/S TERN LAMV5 - PGS Exploration AS, Lysaker/Oslo

M/T JO EBONY LAPC5 - Winterport Investment III B.V. (Jo Tankers A/S), Spijkenisse/Bergen

M/S NORMAND VESTER LIRI3 - Solstad Rederi AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn

M/S MARBLE SEA LIKJ3 - Multi Bulk AS, Bergen

M/S NORMAND ATLANTIC LIQB3 - Solstad Rederi AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn
16.05. 3690 brt. -ex NOR reg. NORMAND ATLANTIC

M/S GECO SCORPIO LAOP5 - Remship AS (Remøy Shipping AS), Fosnavåg/Ålesund

M/T LATANA LALS5 - Latana Shipping KS (Anders Utkilens Rederi AS), Bergen

M/S AASVIK LAPE5 -AS Aasen Bulk, Mosterhamn/Haugesund

M/T JO HEGG LAPK5 - Winterport Investment 111 B.V. (Jo Tankers AS, Kokstad), Spijkenisse/Bergen
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28.06. 2019 brt.

30.06. 599 brt.

30.06. 328 brt. - Norrøna Verft AS, Hommelvik (77) skrog v/Stocznia Ustka SA, Polen (77)

06.04. 169752 brt.

06.04. 3206 brt.

12.04. 236 brt.

13.04. 67140 brt. - Daewoo Heavy Industries Ltd., Okpo (4423)

13.04. 12254 brt.

14.04. 34572 brt. -ex Bahamas reg. HEKABE

19.04. 5659 brt. - Severnaya Verft, St. Petersburg (437) (skrog) Stocznia Marynarki Wojennej (Naval Ship

28.04. 69 brt. - Swede Ship Composite AS, Hunnebostrand (068)

28.04. 7915 brt. -ex Liberia reg. JO EBONY

11.05. 3061 brt.

12.05. 3092 brt.

16.05. 3690 brt.

16.05. 1429 brt. - Søviknes Verft AS, Søviknes (129)

16.05. 9960 brt. - Aukra Industrier AS, Aukra (101)

18.05. 3088 brt. -ex Malta reg. HYDROBULK

23.05. 5357 brt. -ex Liberia reg. JO HEGG

Norsk Internasjonalt Skipsregister

ex br. reg. NORTHERN VIKING ex norsk ACTIVE DUKE

Estaleiros Sao Jadnto S.A., Aveiro (210)

ex fransk reg. BERGE INGERID, ex NIS reg. BERGE BROKER

ex NOR reg. SUNDSTRAUM

ex svensk reg. NESTOR (B. 1972)

ex britisk reg. TOR HOLLANDIA

Yard), Gdynia (109-2)

ex NOR reg. NORMAND VESTER

ex NOR reg. MARBLE SEA

SKIPET NR. 3 - 2000 —

Mosterhamns nyeste tilvekst, Aasvik
fotografertpå Jaren 7- juli av Arne
Sognnes. Skipet var tidligere kjent

som Hydrobulk og er rederiets tredje
av denne type, på 4319 tdw.
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M/S TOR LAPL3 - Baltic Ice AS, Oslo

— SKIPET NR. 3 - 2000

M/S AUTOSKY LAOR5 - United European Car Carriers Norway AS, Grimstad

M/S STAR ISFJORD LAOX3 - Grieg Shipping AS (Billabong AS), Bergen

M/S TALISMAN LAOW5 - Wilhelmsen Lines Shipowning AS, Lysaker/Tønsberg

M/T JO ASPEN LAPJ5 - Winterport Investment III B.V. (Jo Tankers AS, Kokstad), Spijkenisse/Bergen

Juni 1999:
M/S TINTO (JXMV) (1.739/2.063/1975/87) ex LYSFOSS - 83 - fra

J.P. Strøm Shipping AS, Trondheim til Euro Trans Skips AS, Bergen.
Hjemsted endret fra Trondheim til Bergen. (Ikke medtatt tidligere)

April 2000:
M/S ANSNES (LFRC) (55/-/1926/49) - fra Karl Fjeldvær, Ansnes/
Trondheim til Terje Bremvåg, Dolmøy/Trondheim.
M/S FINNØYFJORD (LMZC) (212/396/1948) ex TURIANNE -

96 ex WIRO - 92 exTIPPETUE - 90 - fra Reilstad Rederi AS, Finnøy/
Stavanger til Alverstraum AS, Byrknesøy/Stavanger. I juni omdøpt til
STEINFALK.

Lekter GRABB 111 (LM7153) (9 W-1977) - fra Hystad Mudring AS,
Bergen/Flekkefjord til Sjøentreprenøren AS, Bergen/Flekkefjord
M/S HAVKYST (LFDH) (421/133/1965/89) ex HÅEN - 91 ex BR.

SMÅVIK - 79 - fra AS Havkyst, Tromsdalen/Hammerfest ril Nord
Ship AS, Aukra/Hammerfest, omdøpt til PETER JARL.
M/S HAVSEL (LIXI) (300/—/1980/86) ex MERIDIAN II - 97 ex

ARNT ANGEL - 92 - frA Remøy Fiskeriselskap AS, Fosnavåg/Tromsø
til Troms Havfiske II KS, Tromsø - slettet i merkeregisteret.
M/S JØA(LFLC) (96/-/1966) - fra Namsos Trafikkselskap AS, Namsos
til Trygve Tønnessen, Tertnes/Namsos. I juni omd. RØAR.
M/S KILDENES (LCKJ) (15/-/1938/54) ex FLUKT II - fra Ole Petter

Haugen, Alta/Hammerfest til Odd Roar Heggset, Beitostølen/
Hammerfest. Slettet i merkeregisteret. I mai ble adressen endret til
Tønsberg (Hjemsted uforandret).
M/S LILL-MARI (LHBK) (237/373/1969/71) - Partrederiet Frøyfrakt
ANS, Verdal/Trondheim. (Best. reder Geir Ole Søreng, adresse endret
fra Verdal til Aure).
M/S LYKKEPER (LIBR) (273/—/l969) ex KUST - 96 ex
RUNMARÖ - 93 ex LYKKEPER - 89 - Vestcruise Vest AS, Eikelands

osen. Adressen endret til Oslo, hjemsted uforandret Oslo.
M/S NYMOPEL (LFQC) (135/—/1956) ex CHAIN SURVEYOR I
- 97 ex RAUBERG - 91 ex SOGN - 84 - fra Helge Harry Nymo, Bodø
til A-Brygger AS, Sandnes/Bodø.
M/S ODDEGUTT (LCLK) (81/-/1990/94) - Oddegutt AS, Hervik/
Haugesund, omdøpt til ODDEGUTT SENIOR.
M/S ORION (JWOP) (281/450/1978/88) ex KABEK - 88 ex
HELENE NGUAQ - 85 ex LUTIVIK - 85 - A/S Lidob, Tromsø,
omdøpt til BREIVIKTRÅL.

26.05. 3947 brt. -ex Barbados reg. POLAR ODYSSEY

30.05. 21010 brt. - Tsuneischi Shipbuilding Co.Ltd., Hiroshima (1184)

30.06. 67140 brt. - Daewoo Heavy Industries Ltd., Okpo (4424)

30.06. 7922 brt. -ex Italia/Liberia reg. JO ASPEN

endringer, kjøp og salg m.m.

NOR- M/S RUSKEN (LNBH) (81/-/1936) ex BRATTÖN - 84 ex HILMER

- 79 ex NORDEN - 48 - fra Farsund Fortøyningsselskap AS, Farsund
til Marin-Service John Oscar Hanson, Aukra/Molde.
M/S SENIOR (LLKH) (497/—/1942/60/62/68) ex ROALDSEN
SENIOR - 99 ex OLE TORRISSEN - 90 ex SUDERØY X - 62 ex

KREPS - 48 ex KREBS - 45 - Senior Shipping AS, Vedavågen/Kopervik,
omdøpt til ANDREA.
M/S SHIRLEY (LNPU) (64/-/1948) - Hartvig Nilsen, Farsund til
Stiftelsen Teie Ubåtstasjon, Tønsberg/Farsund.
M/S SNØFJELL (JWZI) (454/750/1958/85) ex AVA - 98 - fra
Follalaks Holding AS, Nordfold/Brønnøysund til Amulaks AS,
Havøysund/Brønnøysund.
M/S STAVANGER (LCKS) (2.871/—/l990) - fra Rogaland
Trafikkselskap AS, Stavanger til Boknafjorden Ferjeselskap AS,
Rennesøy/Stavanger.
M/S STEINFALK (LESA) (338/571/1955/98) ex FREITIND - 99
ex VESTODD - 96 ex LOTUS - 84 ex KINGS STAR - 64 ex

STEINFALK - 63 - fra Alverstraum AS, Byrknesøy/Bergen ril Reilstad
Rederi AS, Finnøy/Bergen. I juni omdøpt til FINNØYFJORD og
hjemsted endret til Stavanger.
M/S SYKLUS (LIQV) (716/—/1992/97) ex SØRCON - 97 ex
EILEAN DUBH E - 97 ex SUN TRUCK - 94 - fra Partrederiet Syklus
DA (Ove Nikolai Vilnes), Førde/Florø til Shipcom AS, Førde/Florø.
M/S VIKANES (LKZW) (39/-/1943) - fra Partr. Arne Møgster (Arne
Møgster, Lepsøy), Møkster til Bjørn Andre Haukebø, Storebø.
Hjemsted endret fra Måløy til Bergen.
M/S ØYSTRAND (LIMR) (265/300/1997) - fra Bømlo
Brønnbåtservice AS, Bremnes til Solund Brønnbåtservice AS, Krak

hella, omdøpt til SOLUNDØY og hjemsted endret fra Haugesund til
Florø

M/S ØYVÅG (LNXN) (133/—/1956( ex HADARVÅG - 00 ex
TRANEVAAG - 87 ex MIMER - 85 ex REX - 75 ex NORDERNEY

- 70 - fra Kvernhusvik Eiendom AS, Melandsjø/Trondheim til
Kvernhusvik Skipsverft AS, Melandsjø/Trondheim.

Mai 2000:

M/S APATINES (LLBW) (4.200/6.300/2000) - Boreal Shipping &
Industrier AS (Bergen Shipping AS), Bergen, omdøpt til LINITO.
M/S ARGUS (LGJD) (235/—/1967/97) ex MOR - 97 ex COBURG
- 93 ex ALFRED LAMEY - 70- fra Gjensidige Bank Finans AS, Lysaker
til Farsund Fortøyningsselskap AS, Farsund, omdøpt til KHAN og
hjemsted endret fra Fredrikstad til Farsund.
M/S BENTO (LAJJ) (113/—/1951) ex RØRSTAD - 85 - fra Helge
Karlsnes, Namsos til Bertheim & Bertheim in Norway AS, Brønnøy
sund/Namsos.
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31.05. 29898 brt. - Mitsui Eng. & Shipbuilding Co.Ltd., Tamano (1489)
M/S NORDICA LAPP5 - Seaforth Maritime Ltd(Continental Ship Management AS, Kamsund), Douglas/Bergen

16.06. 4462 brt. - ex finsk reg. SUULA
M/S ALUTRANSLHQP3 - Santor Shipping AS, Vistdal/Molde

19.06. 1555 brt. - ex NOR-reg. ALUTRANS
M/S FASTE JARL LMLD3 - Storfjord Shipping AS, Oteren/Tromsø

27.06. 1541 brt. - ex NOR-reg. FASTE JARL
M/T NAVION DANIA LANP5 - Navion Shipping AS, Stavanger

27.06. 7821 brt. - Hyundai Heavy Ind. Co.Ltd., Ulsan (1258)
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M/T BERGENOILII (LIXZ) (49/-/1969) ex SIDDIS -79 - fra Bergen
Oil II AS, Ågotnes til Glommen Bunkerservice A/S, Kråkerøy, omdøpt
til SAGAØY og hjemsted endret fra Bergen til Fredrikstad.
M/S BRYTEREN (LMDW) (256/—/1964) ex LØVE - 93 ex

SJOLLEN - 83 - fra Neptun Rederi AS, Oslo ril Mørland & Karlsen
AS, Arendal, omdøpt til TUG FRISØY og hjemsted endret fra Tromsø
til Arendal.

M/F BUSSESUND (LLSQ) (224/—/l967) - fra Finnmark
Fylkesrederi og Ruteselskap AS, Hammerfest til Altafjord Oppdrett
AS, Kongshus/Hammerfest, omdøpt til BRENSVIK.
M/S EMBLA AV SOGN (LEDB) (41/-/1964) - Embla Tur AS,

Hermansverk. Omdøpt til EMBLA AV BERGEN og hjemsted endret
fra Farsund til Bergen. I juni ble adressen også endret til Bergen.
M/T FINABUNKERS II (LAQB) (92/—/1966) ex DE HOOP 3 -
77 ex BAROMA VI - fra P/R Finabunkers (Odd Arne Giske), Giske/

Ålesund til Giske Bunker AS samme adresse/hjemsted i mars. Omdøpt
til BUNKEROIL i mai.

M/S FLYFISK (LJXO) (49/-/1938) - fra Brødrene Bondø AS, Rørvik/

Namsos til Vikna Sjøfarm AS v/Terje Bondø, samme adresse og
hjemsted.
M/S GOXHEIM (LKPM) (49/-/1940) - fra Ove Weistein, Gjettum
til Charles Wara, Bodø. Hjemsted endret fra Haugesund til Bodø.
M/S LIAGANES (LEWO) (118/140/1907) ex SMART - 75 ex KYA -
29 ex WHANGAREI- 20 ex GUNNAR FLAMUNDARSON- 11 -

fra Partrederiet Brødrene Opstad ANS (Ola Opstad), Midsund/Bergen
til North Sea Commander Shipping AS, Bakkasund/Bergen.
M/S HELT (LGHZ) (71/—/1932) - fra Stiftelsen Helt, Bergen til
Per-Olav Baarli, Stathelle. Hjemsted endret fra Bergen til Kristiansand.
M/T HINNATANK (LCSI) (295/293/1939/53) ex FRISNES - 89 ex
UNIKLOR - 78 ex HYBORG - 54 ex HYBO - 54 ex TRAVE - 54 ex
EMPIRE CHLORINE - 53 ex m/s 53 ex TRAVE - 45 - fra Alu Safe

AS, Brønnøysund/Haugesund til Arctic Navigation Consultants
(Hilmar Petter Andreas Bastesen), Stavanger/Haugesund. I juni omdøpt
til MILJØTANK.
M/S NERA ATLANTIC (LEDG) (720/—/1949/65/72/79) ex
INGER HILDUR 1 - 99 ex INGER HILDUR - 99 ex EIGUN - 88

ex GLOBE XII - 66 - fra Kvitskjær AS, Konsvikosen/Molde til Nerafish
Ltd. AS, Molde. Slettet i merkeregisteret.
M/S OLE WILLASSEN (LNLR) (122/—/1948/77) ex EIDSFJORD
- 72 ex SØRTRÅL - 64 - fra Ytre Namdal videregående skole c/o Nord-
Trøndelag Fylke (Asbjørn Lundeberg), Rørvik/Svolvær til Nord-
Trøndelag Fylkeskommune c/o Ytre Namdal videregående skole,
Rørvik/Svolvær.

M/S OPSANGER (JWRN) (296/500/1942) ex ARON - 98 ex LIV
MARIT - 86 ex SØNNODD - 85 ex SANDSUND - 76 ex SKUDE -

70 ex JADAR - 66 ex SKO 38 - 64 - fra Opsanger AS, Sunde i Sunn-

hordland/Bergen til Odd M. Stabben (Odd Magne Stabben), Hagavik/
Bergen.
M/S POLARSYSSEL (JXBT) (1.009/590/1976) ex POLAR CIRCLE
-88 ex POLARSIRKEL -81 - fra Solheimsviken Shipping AS, Bergen/
Longyearbyen til Torson Shipping AS, Tromsø/Longyearbyen.
M/S SANDPIPER (LJST) (14.116/20.366/1971/78) ex SEAWAY
SANDPIPER - 90 exTEMPLE FLALL - 78 - Sandpiper AS, Randaberg/
Stavanger. Forr.adr.endret fra c/o Westminster Offshore AS til c/o
Boskalis Offshore AS.

M/S SIGGBAS (LNKX) (1.104/889/1974/82/85) ex WEST PLOVER

- 85 - fra Remøy Standby AS (Remøy Shipping AS), Fosnavåg/ Ålesund
til Ocean Delta AS, Steinsland/Ålesund.

M/S SONJA HELEN (LJYO) (1.888/1.055/1983) ex SONJA - 99 ex
LESJA - 94 ex KISTUFELL - 93 ex ESJA - 92 - Sonja AS c/o Skår
Holding DA, Torangsvåg/Bergen ril Partrederiet Skår Holding DA
(Eivind Skår), Torangsvåg/Bergen.
M/S STAMNES (LLDU) (39/-/1982) - J Busch Båtskyss AS, Terråk,
omdøpt til GREISNES og hjemsted endret fra Bergen til Brønnøysund.
M/S SULAFJELL (LFYC) (149/—/1972) - fra Møre og Romsdal
Fylkesbåtar AS, Molde til Fjordlink AS, Gressvik, omdøpt til LA
REINA, hjemsted endret fra Ålesund til Fredrikstad.
M/S TROLLFJORD (LCLJ) (48/-/1976) ex SJØTROLL - 97 - fra

Sjøkurs AS, Stavanger til Egil Edvard Nylund, Sandnes/Stavanger.
M/S TUVA INVICTUS (LHTW) (31/-/1990) - fra Floa Messesenter

AS, Fredrikstad til Andreas Gudim, Nittedal/Fredrikstad, omdøpt til
DELPHIN.

M/S VALENTINE (LKZE) (40/-/1942) - Stiftelsen Skonnerten

Valentine, adressen endret fra Gamle Fredrikstad til Kråkerøy. Hjemsted
uforandret Fredrikstad.

M/F VALLDAL (LMSE) (310/—/1970) - fra Møre og Romsdal
Fylkesbåtar AS, Molde ril Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap AS,
Hammerfest, omdøpt til AKKARFJORD, hjemsted endret fra Ålesund
til Hammerfest.

M/S VANITY FAIR (LHER) (51/-/1993) - Tore Wessel Solum,

adressen endret fra Åsgårdstrand til Tønsberg. Hjemsted uforandret
Horten.

M/S VESTGAR (LCEO) (300/—/1956) ex ROSENDAL - 79 - fra

AB Shipping AS, Stord/Bergen til Nils Roald Agasøster,
Rubbestadneset/Bergen.
M/S WHITE PEARL (LJZZ) (21/-/1999) - fra Norsk Båtsenter AS,
Søreidgrend/Bergen til Østerås Bilsenter AS, Østerås/Bergen.

Juni 2000:
M/S ALBATROSS (JXKJ) (41/-/1944) - fra Leif-Erik Hansen, Oslo
til Tomm Wilgaard Christiansen, Oslo.
M/S ANNA KRISTINA (LFUQ) (80/-/1890) ex DYRAFJELD - 78

SKIPET NR. 3 - 2000 —

Etter 45 år ogfire navneskifierfremstår
den gamle singledeckeren Steinfalk fra

1955 temmelig ugjenkjennelig etter
ombygging til shelterdecker og selvlosser.

Her Ugger båten klarfor slippsetting i
Dåforden, fotografert 5. april av AlfJ

Kristiansen, før den ble levert til ny eier
ogfikk sitt sjette navn, Finnøyfjord.



- endret fra Oslo Kommune Skolesjefen, Oslo til Oslo kommune, Skole
etaten, Skoleadministrasjonen c/o Sollerudstranda skole v/rektor, Oslo.
M/S BIRGIT SUNNAAS (LHFI) (68/-/1916) ex SAUDAFJORD -

64 ex JØSENFJORD - 30 - fra Partr. Frank Johansson og Tor Ellingsen
(Frank Johansson), Oslo endret til Tor Ellingsen, Oslo og Frank
Johansen, Oslo (Frank Johansen), Oslo.

— SKIPETNR. 3 - 2000

M/S BORINGEN (JWOI) (24/-/1957) - fra K/S Odd Lundberg A/S,
Gratangen til Paul Jonny Bakke, Porsgrunn. Hjemsted endret fra
Harstad til Porsgrunn og slettet i merkeregisteret.
M/S CANICA (LJZF) (40/-/1999) - fra Canica AS, Oslo til Stein Erik
Hagen, Oslo.
M/S GROSS COAST (LJHE) (818/960/1983) ex MARIA - 98 - fra

Gross Shipping AS, Torangsvåg/Bergen til Wergeland Shipping AS,
Dalsøyra/Bergen, omdøpt til ITALSVIK III.
M/S FINNE (LCJJ) (27/-/1927) - fra ukjent/Bergen til Olga
Thomassen og Karl Johan Tangen, Fedje/Bergen.
M/S FINNØY (LJTI) (1.935/—/1999) - fra Rogaland Trafikkselskap
AS, Stavanger til Høgsfjord AS, Stavanger.
M/S FLOVIC (LIVB) (36/-/1996) - fra Polytech Charter AS, Oslo til
Hans Peter Fuglesang, Oslo.
M/S FOLDØY (LJTJ) (1.656/—/1999) - samme som FINNØY.
M/T FRØYBUNKER (LACC) (92/-/1950) ex SAGAØY - 98 ex

PROOF 2 - 88 ex ESSO 37 - 74 - fra Hammervold Shipping AS,
Hamarvik til Steinar Haltbakk, Kristiansund, omdøpt til GRIPTANK
og hjemsted endret fra Trondheim til Kristiansund.
M/S GLIMTEN (LAQE) (29/-/1919) - fra Bergen Sportsdykkere,
Bergen til Thomas Sømhovd, Tromsdalen/Bergen.
M/S GÅSSTEN (LJUN) (86/-/1973) - fra Arne Klingan, Narvik til
Stig Bjørnar Nilsen (Henry Nilsen, Leines), Neustadt/Narvik.
M/S HENNINGSVÆR (LJUP) (136/—/1938/49) ex GLOMMEN
4 - 49 - fra Ottar Olufsen, Henningsvær/Svolvær til Lofoten Trålerrederi
AS, Stamsund/Svolvær, slettet i merkeregisteret.
M/S INNVIK (LLRE) (993/—/ 1 967 - Den norske Kulturbåten AS,

(Fått forr. adresse: Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS, Florø), Bergen/
Måløy.
M/S KYSTSERVICE (LNJE) (45/-/1967) - fra Special Transport AS,
Rådal/Tromsø til Total Transport AS, Blomsterdalen/Tromsø.
M/S LEISUND (LNBL) (278/—/1967/92) ex HAVODD - 00 ex
HAVFISK - 97 ex LANGSUND - 92 - fra Leisund AS, Andenes/

Tromsø til Andenes Havfiskeselskap A/S, Andenes/Tromsø og slettet i
merkeregisteret.
M/S NORDLAND (LDYK) (2.655/1.700/1976/82) - fraNor-Cargo
KS, Trondheim til Hordatrans AS, Bergen, hjemsted endret fra
Trondheim til Bergen.
M/S OSA (LKKA) (411/—/1967) ex MELØYFERGEN - 77 - fra

Ofotens og Vesterålens Dampskibsselskap ASA, Narvik/Bodø til Finn
Olsen Rederi AS, Bodø.

BBs Bryteren, bygget i
1964 som svensk

Sjollen, ble i vår solgt til
Arendal ogfikk navnet
Tug Frisøy. Foto Arne
Sognnes 29. mai.

M/S RODFJELL (LJEO) (522/800/1967) ex ARKLOW DAY- 80 ex
NORDIC CLOVER - 78 ex NORDIC PROCTOR - 75 ex

KNUDSVIG - 70 - fra Rovde Supply AS, Rovde til Follafrakt AS,
Steinsdalen, omdøpt til STIG FLALLE, hjemsted endret fra Ålesund
til Namsos.

M/S RØRSTAD (LNTE) (64/-/1985) - fra Ofoten og Vesterålens
Dampskibsselskap ASA, Narvik til Polarcirkelen Båttransport AS,
Selsøyvik/Narvik.
M/S SELUNGEN (LNAI) (149/—/1947 - fra Skipstrans AS,
Sandefjord/Vardø til Hammerfest Maritime Service AS, Hammerfest/
Vardø.

M/S SJERNARØY (LJTM) ( 1.6561—1 1999) - samme som FINNØY.
M/S STAYBRITE (3YFO) (26/-/1954) - Jan Ivar Johansen, Oslo.
Hjemsted endret fra Stavanger til Oslo.
Lekter STÅLMANN II (LM8269) (433/—/1974) - Ulstein Shipping
I AS, Ulsteinvik, omdøpt til VEST BARGE I og hjemsted endret fra
Ålesund til Bergen. Solgt til AS Sam Bratten, Bergen.
M/S UNDINE (LHFI) (32/-/1887) - fra Karen Olsen Bernes, Lonevåg/
Bergen til Karen Nielsen, Hosanger/Bergen.

April 2000:
M/S BONA FAIR (LAGH4) (44.887/75.470/1981) ex BALLENITA
- 95 ex EL LOBO - 90 ex AUGUST THYSSEN - 88 - Bona

Shipholding Ltd. (Repr. endret i febr. fra Bona Shipping AS til Teekay
Shipping Norway AS, Oslo, drift uforandret: C. H. Sørensen
Management AS, Arendal), Hamilton/Oslo, omdøpt til TEEKAY
FAIR.

M/S HUALINGRITA (LAUX2) (33.369/12.169/1980) ex INGRITA

- 83 - Leif Høegh & Co. Shipping AS, Oslo, omdøpt til HUAL
TRUBADOUR.

M/S SAGA RIVER (LAJY4) (29.369/46.956/1992) sjøs. SEA RIVER
- fra KS Aaby Forest 111, Oslo til Borgestad Forest III KS, Porsgrunn.
Repr. uforandret (Aktieselskabet Borgestad ASA), Porsgrunn.

Mai 2000:

M/T CLIPPER GAS (LADK2) (9.351/11.560/1972) ex JASMINE -

87 ex VESTRI - 86 - P/R Clipper Gas, Stavanger. Rederi endret fra
Skibsaksjeselskapet Solvang ASA til Solvang ASA, Stavanger.
M/T CLIPPER HARALD (LALM5) (10.692/13.779/1999) -

Partrederiet Clipper Viking DA, Stavanger, endret rederi, se CLIPPER
GAS.

M/T CLIPPER LADY (LANY5) (32.853/40.605/1979) ex

endringer, kjøp og salg m.m.

NIS -
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REYNOSA - 00 - Partrederiet Clipper Lady DA, Stavanger, endret
rederi navn, se CLIPPER GAS.
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M/T CLIPPER SEA (LAKL4) (9.367/9.551/1978) ex LIELUPE - 91
sjøs. ROBIN TRANSOCEANIC VI - KS Clipper Sea, Stavanger,
endret rederi navn, se CKIPPER GAS.
M/T CLIPPER SKAGEN (LAV04) (11.822/16.137/1989) ex
HAVKATT - 97 ex GAZ HORIZON - 94 ex SIGULDA - 93 -
Partrederiet Clipper Skagen DA, Stavanger, endret rederi navn, se
CLIPPER GAS.
M/T CLIPPERVICTORIA (LACV2) (9.538/11.440/1976) ex VIRA
GAS - 94 ex HELIOS - 84 ex FERNBANK - 77 - Partrederiet Clipper
Voctoria DA, Stavanger, endret rederi navn, se CLIPPER GAS.
M/T CLIPPER VIKING (LAFU5) (10.692/13.779/1998) -
Partrederiet Clipper Viking DA, Stavanger, endret rederi, se CLIPPER
GAS.
M/S CORALLI (LARN4) (2.397/3.733/1971) ex BREMER
BANKEN - 97 ex CORALLI - 96 - ex CARINA - 93 ex HACKLIN
BLUE - 92 ex SKANDEN - 91 ex MARGRET - 84 ex HANNES
KNUPPEL - 76 ex PINTO - 73 ex HANNES KNUPPEL - 73 - San
Torini Shipping Limited (Sea Partner AS, Oslo), Nassau. Hjemsted
endret fra Sarpsborg til Oslo.
M/S HAUKUREN (LAKC4) (1.133/1.397/1966) ex HAUKUR- 99
ex FREYFAXI - 83 - Norbulk Shipping Limited (Vang Ship
management AS, Greåker), Gibraltar/Måløy, omdøpt til AUKUREN.
M/S HAVILA CHARMER (LAWM4) (1.599/1.700/1993) ex
TORBAS - 98 - Havila Supply Ships AS (Havila Supply ASA),
Fosnavåg/Ålesund, ommålt til 1.623 brt.
M/T HERA (LFLE3) (9.576/11.365/1977) - K/S A/S Heragas,
Stavanger, endret rederi navn, se CLIPPER GAS.
M/T HEROS (LGQV3) (9.589/11.485/1978) - samme som HERA.
M/T KONGSGAS (LADJ2) (9.538/11.440/1976) ex HESPERUS -
84 ex FERNBROOK - 78 - Partrederiet Kongsgas ANS, Stavanger,
endret rederi navn, se CLIPPER GAS.
M/S SATURN (JXJX3) (782/950/1970/87) ex FJORDHAV - 88 ex
ANDERS KJØNNØ - 84 ex GRETHE STEEN - 75 ex GULF
NAVIGATÖR - 72 ex GRETHE STEEN - 71 - F & R Shipping v/
Roald Johansen, Holmestrand/Oslo. (Ny forr.adr. c/o Strand Shipping
AS, Mo i Rana).
M/S SAVA RIVER (LALE5) (2.030/3.000/1990) - Nes HF (AS
Shipmanagement Ltd., Son), Hafnarfjördur/Bergen, omdøpt til
HAUKUR.

Juni 2000:
M/S FOREST ATLANTIC (LAFJ4) (10.522/7.254/1973/84) ex
KENT ATLANTIC - 98 ex ATLANTIC LINK - 93 ex LADY NINA
- 84 ex LEILA - 80 - Tam Shipping Corporation, Monrovia/Oslo.
(Drift endret fra Swan Shipping AS,Oslo til Bulk & Roro Shipping
AS, Oslo).
M/S SOLVEIG (LAHU5) (16.775/28.259/1985) ex MANILA
BELLONA - 98 ex LIBERTY SKY - 96 ex ASTRAL NEPTUNE - 90
- fra Aragon Dragon AS (Morten Werrings Rederi AS), Lysaker til
Spar Holding AS, Kokstad, omdøpt til SPAR RUBY og hjemsted endret
fra Tønsberg til Bergen.
M/T UNITED SELMA (LATG4) (45.140/81.350/1987) ex OT
SELMA - 92 ex OSCO BELLONA - 89 - Seashell Corporation &
Limelight Shipping Corporation (Singa Ship Management AS),
Monrovia/Oslo, omdøpt til BRO SELMA.

Januar 2000:
M/S BOA TOR (LJVU) (408/—/1995) ex BIRK - 99 ex BOA TOR
- 98 -Taubåtkompaniet AS, Trondheim, overført til NIS, samme navn,
signal LJVU3.
Mudderap. KYSTBETONG I (LK2189) (1.039/—/1978) - Justvik
Maskin AS, Kristiansand/Mandal - solgt til Danmark

NOR - Slettet

M/S LA REINA (LHFX) (188(-(1978) exHORNØY - 98 - Helminsen
Skips & Eiendom AS, Fredrikstad - solgt til Island
M/S MORILD (LHAQ) (-/-/1931) - Alu-Safe AS, Brønnøysund/Bodø
(N-l-BR) - slettet 19.01.2000 som kondemnert (Ble senket ved
Vardholmene 04.01.2000).
M/S MÅLØY (LGXT) (1.305/813/1969/73/87) ex FRIGO - 94 ex
ALIBAK JOSEFSEN - 93 ex GRIMSEY - 87 ex COMBI ALFA - 86
ex NORDFJELL - 85 - Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, Florø/Måløy
- overført til NIS, omdøpt til ICE BEAR, signal LGXT3.
M/S REMITO (LEYS) (299/780/1970) ex BOLTENHAGEN - 92 -
Nesodden Kabel-TV AS, Ski/Svolvær - slettet 26.01.2000 som forlist
(Fikk maskinhavari og drev på land på Stadt 01.06.1994, totalforlist).
M/S SYLTEFJORD (LNYG) (568/325/1977/85) ex NESSEFJORD
- 90 ex MARTIN AND PHILLIP - 85 ex ANDENESFISK III - 79 -
Syltefjord Havfiske AS, Båtsfjord/Vardø (F-l-BD) - solgt til Sankt
Vincent og Grenadinene
M/S TREHORNET (LCUK) (24/-/1953) - William Kvitvær, Onøy/
Svolvær - slettet 06.01.2000 som kondemnert (Senket i Husvær
fjorden).

Februar 2000:
Lekter BULDRA (LM6254) (302/—/1977) - Stolt Offshore AS,
Stavanger - solgt til Bermuda
M/S BØFJORD (LNBT) (289/558/1965) ex ARNE MARIUS - 90
ex RODVIN - 87 ex LEIKING - 85 ex STEVNSLAND - 74 - Brødrene
Staknes AS, Bæverfjord/Kristiansund - solgt til Færøyane
M/S FELLESFRAKT (LDVG) (188/200/1913) ex KAKI - 76 ex
FOSNAR - 67 ex FARMANDEN I - 48 D/S til 1940 ex STERKENILS
- 23 - Øistein Juvik jr., Hestvika/Krsitiansund - slettet 07.02.2000
som kondemnert. (Rapportert liggende som vrak i Hestnessund, Hitra
i 1995).
M/S FJØLØY (LCVD) (33/-/1933) -Trygve Haarr, Sirevåg/ Stavanger
- slettet 07.02.2000 som forlist (Fartøyet skal ha forlist utenfor Sirevåg
ca. 1960 !!).
M/S FUENO (LNW) (282/430/1965/66) - Fueno A/S, Henningsvær/
Svolvær - slettet 07.02.2000 som opphugget (Ble hugget ved Fosen
Gjenvinning AS i nov./des. 1997 etter store bunnskader i 1996).
M/S GARDAR (LJMO) (2.351/—/1990) - Gardar AS, Bekkjarvik/
Bergen - solgt til Færøyane
M/S HAMO (LCAN) (181/200/1929) ex ASKHEIM - 68 ex
BERGUM - 64 ex AALVIK - 62 - Statlandverfret AS, Nord-Statland/
Bergen - slettet 07.02.2000 som kondemnert. (Overtatt fra konkursbo
i feb. 1982, sank senere under opplag ved verkstedets kai).
M/S HANS JØRGEN (LMUF) (31/-/1942) - John Østbye, Larvik/
Trondheim - slettet 07.02.2000 som kondemnert (Antas at fartøyet
ikke lenger eksisterer, ble solgt i 1974 og senere til ukjent eier).
M/T KILSTRAUM (JXUJ) (2.894/4.618/1988) - Utkilen Shipping
AS, Bergen - overført til Bahamas, samme navn, signal C6RB4.
M/S KJØLØY (LJFH) (30/-/1912) - Johannes K. Hendseth og Kristian
K. Hendseth, Valsøyfjord/Kristiansund - slettet 07.02.2000 som
kondemnert (Antas å ikke lenger eksistere).
M/S KÅRVÅG (LJNS) (37/-/1937) - Terje Aamot, Vinterbro og Jan
Ødegård, Solbergelva/Kristiansund - slettet 07.02.2000 som
kondemnert (Antas å ikke lenger eksistere).
M/S LUDVIG ANDERSEN (LIRT) (2.462/1.700/1984) ex SAGA -
97 ex STAR SAGA - 94 - M/S Ludvig Andersen AS, Tromsø - overført
til Panama, signal 3FWE9.
M/S MARTIN (LAZZ) (703/900/1970) ex BUDAL - 86 ex MARTIN
- 73 - Mofrakt AS, Mo i Rana - solgt til Guyana
M/S MINERVA (LKEE) (1.480/2.378/1973) ex RONITA - 86 ex
BRUNITA - 85 - Sønstabø Shipping AS, Espevær/Haugesund - overført
til Sank Vincent og Grenadinene, omdøpt til MINERVA-H med signal
J8XX2. (Grunnstøtt 23.04.2000, solgt til Salvors, flott 09.05.2000)
M/T NORDSTRAUM (LNVX) (2.898/4.750/1985) - Utkilen
Shipping AS, Bergen - overført til Bahamas, samme navn, signal
D/S RANDSFJORD I (11064) (48/-/1884) ex RANDSFJORD - 21
ex ODIN II - 16 ex RAFNÆS - 04 - Aktieselskapet Randsfjord
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Sandgubbenfa 1919
er solgt til Danmark og
ses her i Struer havn
20. mai, fotografen av
Bent Mikkelsen. Den
eies av en skotte, Jerry
Davidson som bor i

Vinderup, ikke langt
fa Struer. Tanken er å
bruke båten til husbåt

eller lystfiskefartøy.
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Dampskibsselskab, Hov/Oslo - slettet 07.02.2000 som kondemnert.
(Fartøyet antas ikke lenger å eksistere - uten aktivitet på over 20 år).
(Opphugget i 1937, iflg “Dampskipsfarten på Randsfjorden” av Helge
Stenersen, utgitt 1983, red adm.)
M/S RAUNEFJORD (LEQX) (199/415/1969) ex ÅFJORD - 73 -
Olaf E. Ulfsnes, Vihals/Kristiansund - slettet 07.02.2000 som forlist
(Forliste på Stadt 29.08.1983 ved Tjuvholmen).
M/S REMMAN (LAXH) (470/—/l948) ex WEISSENBURG - 56
ex BIRTE LATTMANN - 52 - Partrederiet M/T Remman (Anders
Neerland), Vestsmøla/Kristiansund - varsel om sletting 07.02.2000.
(Havarerte mest sannsynlig i 1983).
M/S SALTDALSFJORD (LHEI) (64/-/1890) exSAPHIR- 21 - Arne
Benonisen, Sandefjord/Svolvær - slettet 07.02.2000. (Antas ikke lenger
å eksistere).
M/S SKARSTEIN (LIZE) (38/-/1955) ex YDUN - 97 ex MELLØS -
86 - Slep og Fortøyning AS, Ulset/Bergen - solgt til Færøyane
M/S SKREI (LHID) (40/-/1868) - Lorentz Thomassen og Oluf
Thomassen, Laksevåg/Tfondheim - slettet 07.02.2000 som forlist
(Antas ikke lenger å eksistere, uten aktivitet på over 20 år).
M/S SOLUNDØY (LFMX) (31/-/1917/42) ex HAABJØR - 53 -
Stiftelsen Kristian, Sandefjord/Bergen (H-l-ML) - slettet 07.02.2000
som kondemnert.
M/S TRADER BULK (LHQQ) (2.181/3.400/1978/96) ex CELTIC
CHALLENGER - 95 ex ARGO VALOUR - 86 - Nygård Shipping Al
S, Egersund - overført til Bahamas, samme navn, signal
M/S VINDENES (LAWX) (193/265/1933) ex BR.VINDENES - 58
ex CARL FISSER - 56 - Nils Andersen, Helle-Kragerø/Bergen - slettet
07.02.2000 som forlist. (Totalforliste sannsynligvis ved brann).
(Brannskader 05.08.1982 ved Kragerø, kondemnert, solgt lokalt og
låg lenge opplagt).
M/S VON 111 (LHWM) (23/-/1910) - H. Hjort & Co, Moss/Bergen
- slettet 07.02.2000 som kondemnert (Antas ikke lenger å eksistere).

Mars 2000:
FPU BALDER FPU (LIAI) (47.244/ /1996) - Esso Exploration
and Production Norway AS, Stavanger - slettet.
M/S BERDY (LDAY) (47/-/1990) - Morten Sigvald Bergesen, Oslo -
solgt til USA
M/S HAYDRØN II (LAIV) (696/—/1951/67) ex HAVDRØN - 99
ex STARXI -67 - Sjuve Ship AS, Kristiansand/Bergen - solgt til Estland
for opphugging.
M/S LOFOTTRÄL (LLJA) (21/-/1915/48) - Knut Johansen,
Mistfjord/Svolvær (N-575-V) - slettet 27.03.2000 som kondemnert.
M/S NORTHERN COMRADE (LAIM) (1.413/1.839/1985) ex
ARILD VIKING - 97 ex KING SUPPLIER - 89 ex SCHELDE - 88

sjøs. BALDER SCHELDE - overført til NIS, samme navn, signal
LAIM3.
M/S NORTHERN SUPPORTER (LIPE) (1.969/3.000/1996) ex
SUFFOLK SUPPORTER - 97 -Trico Shipping AS, Fosnavåg/Ålesund
- overført til Storbritannia, samme navn, reg. i Aberdeen, signal
MZMT8 (Trico Supply (UK) Ltd.),
M/S TROMS-PRINSEN (LJZT) (219/—/1981) - Troms Fylkes
Dampskibsselskap ASA, Tromsø - solgt til Spania
M/S TROND (JXKE) (465/492/1960) ex STIG FRODE - 84 ex
TROND - 81 ex BLIA - 69 ex BULKO - 64 - Jon Brækken, Levanger
- solgt til New Zealand for registrering i Roratonga, Cook Islands.

April 2000;
M/S CEHILI (LEUI) (216/—/1965) ex JØSENFJORD - 99 ex
JØSENFJORD-FERJEN - 87 - Searoads Group AS, Grimstad/
Stavanger - overført til Bolivia
M/S NORDSKAGEN (3YWA) (16/-/1956) - Nils Jensen,
Stokmarknes (N-130-H) - slettet 27.04.2000 som kondemnert.
M/S SAMSON (LELZ) (102/-/1917/70) ex MJØLNER II - 57 ex
TANA - 20 - Hermod Teigen AS, Drammen/Fredrikstad - solgt til
Danmark.
M/S SANDGUBBEN (LESJ) (49/-/1919) ex HAVSYN - 83 ex
ARCIBUS - 77 ex ROSENBERG - 48 ex BAMSE - 33 ex
BORREGAARD - 28 - Kristian Frøyland, Skjold/ Haugesund - solgt
til Danmark.
M/S SEAWAY PELICAN (JWWJ) (4.763/2.138/1985) - DSND
Shipping AS, Oslo/Harstad - overført til Bahamas
M/S STRAUMSTAD (LGOW) (19/-/1954) - Stein Kåre Karstensen,
Florø (SF-503-F) - slettet.
M/T SUNDSTRAUM (LIFE) (3.206/4.737/1993) ex MAJ-BRITT
TERKOL - 96 - Fostraum KS (Anders Utkilens Rederi AS), Bergen -
overført til NIS, samme navn, signal LIFL3.
M/S TOPAS (JXVC) (1.198/875/1988) - Myre Havfiske AS, Myre/
Sortland (N-100-0) - solgt til Kypros

Mai 2000:
M/S BETZY(LFOQ) (91/150/1897) ex NORDLYSET - IöexASTA
- 09 ex ALMA - 01 - Rolf Olsen Havbruk AS, Ånneland/Kopervik -
solgt til Liberia
M/S BREIFJORD (LEJM) (60/-/1966) - Bukser og Berging AS, Oslo
- solgt til Sverige
M/S FJORDSAND (LFBG) (82/155/1903/55) ex RANI 76 ex
MARIE - 54 - Hernar Sjøtransport A/S, Florvåg/Bergen - solgt til
Finland

M/S FOB 7 (LKBQ) (324/272/1982) - FOB Rederi AS, Søreidgrend/
Bergen - solgt til Frankrike
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M/S HARDANGERFJORD (LLPS) (183/—/1973) exTEDNO I -
96 exTEDNO - 92 - Mørecruise AS, Langevåg/Bergen - solgt til Island
M/S KORNI (LEIS) (1.395/2.109/1970) ex BREMER URANUS -
9lex ARGUS - 90 ex TOR HUMBER - 73 ex RONAN - 73 -
Halvorsen Shipping KS, Håvik/Kopervik - overført til Panama, signal
H02004.
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M/S MARBLE SEA (LIKJ) (3.092/4.250/1996/98) - Multi Bulk AS,
Bergen overført til NIS, samme navn, signal LIKJ3.
M/S MERCATOR (LJLT) (1.406/1.370/1971/97) ex LAUTONIA -
89 ex HEINRICH KNUPPEL - 85 - Mercator Bulk AS, Åkrehamn/
Kopervik - overført til Panama, samme navn, signal H3ER.
M/S NOR TRADER (LJHY) (1.944/1.402/1969/74) ex W1NCO
TRADER - 98 ex SIRA TRADER - 90 ex PAPER TRADER - 87 ex
NORNEWS SERVICE - 84 ex DENEB - 74 - Nor Trader AS c/o
Tele-Vest AS, Larvik/ Kristiansand - solgt til Sankt Vincent og
Grenadinene (konkurssalg)
M/S NORMAND ATLANTIC (LIQB) (3.690/4.200/1997) - Solstad
Rederi AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn, overført til NIS,
samme navn, signal LIQB3.
M/S NORMAND VESTER (LIRI) (3.061/4.560/1998) - Solstad
Rederi AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn, overført til NIS,
samme navn, signal LIRI3.
M/S NYVANG (JXKG) (712/1.280/1973/87/97) exJAROLA- 96 ex
HELGEY -86 ex LYS-CON -81 ex GULLSTRYK -76 ex JOLARA -
74 - Einarsen Shipping AS, Åkrehamn/Kopervik - solgt til Petur
Midjord, Fuglafjordur, Færøyane, omdøpt til VITIN.
M/S RAGNAR (LEQP) (52/-/1868) - Severin Eskeland, Stord/
Kristiansand - slettet 08.05.2000 som kondemnert. (Totalforliste i
1975).
M/S SJØDRAAT (LLUR) (89/-/1908) ex NORFOLK COUNTY -
Richard Veland, Andvikgrend/Bergen - solgt til Storbritannia, ril Tim
Carter, Manchester, omdøpes NORFOLK COUNTY ?
M/S TRYM BERGEN LIWG) (29/-/1977) ex KVB-277 - Trygve
Tønnessen, Tertnes/Bergen - solgt til Nederland

Juni 2000:
M/S BOLSØYFERJA (LHBH) (29/-/1931) ex RAANA - 57 -
Partrederiet Barmen-Røyset-Andersen, (Asmund Barmen), Barmen/
Måløy - slettet 27.06.2000 som kondemnert (Ble kondemnert i 1985/
86).
M/S BORGØYGUTT (LEUG) (87/-/1965) ex SOLHOLM - 98 -
Borgøygutt AS, Nedstrand/ Kopervik (R-71-TV) - slettet 29.06.2000
som forlist (Forliste 16.01.1999).
M/S CHARLEY (LLDL) (39/-/1944) ex GÅSUNGEN - 46 -
Skärholmen AS, Straumsjøen/ Svolvær (N-223-BØ) - slettet 06.06
2000 som kondemnert.

M/S FASTE JARL (LMLD) (1.541/1.130/1967) - Storfjord Shipping
AS, Oteren/Tromsø - overført til NIS, samme navn, signal LMLD3
M/S FOLKESTADFERGEN (LMQN) (29/-/1946) - Volda-Folkestad
Bilferge L/L., Volda/Ålesund - slettet 27.06.2000 som solgt.
M/S HAMNASUND (LJIG) (34/-/1951) - P/R Ottar Stensø m.fl.
(Ottar Stensø), Edøy/Kristiansund - slettet 23.06.2000 som
kondemnert.
M/S HAPPY (LGGP) (44/-/1903) - Finn Andreassen, Svelvik/
Drammen - slettet 28.06.2000 som solgt til utenlandsk eier (Ble solgt
for 35 år siden).
M/S HAVILA SKY (LNNF) (579/205/1957/65/85) ex RESCUE KIM
- 98 ex KIM - 95 ex RESCUE KIM - 92 ex ANDENES - 84 ex R 5 -
65 - Havila Supply Ships AS, Fosnavåg/Ålesund - overført til
Storbritannia, samme navn, signal ZQFC-6.
M/S KAARE II (LJAT) (37/-/1918) - AnnaErtvaagNøvik, Bremsnes/
Kristiansund - slettet 26.06.2000 som forlist (Sank ved Canada i 1961).
M/S MODELL (LHUV) (321/468/1963) ex BUVIK - 94 ex
SUSANNE JØRS - 69 - MS Modell Rolf Espeland, Foldrøyhamn/
Haugesund - slettet 26.06.2000 som solgt ril Nederland (Ble solgt på
tvangsauksjon i Danmark 05.05.2000 etter havari/opplag).
M/S MØGSTERØY (LLHW) (714/—/1970/83) ex SKÅR SENIOR
- 99 ex MELSHORN - 94 ex KVITUNGEN - 84 - Lafjord Rederi
AS, Storebø/ Bergen (H-260-AV) - solgt til Danmark
M/S NORUNN (LDVT) (96/-/1956) - Norunn AS, Hammerfest -
slettet 22.06.2000 som forlist. (Forliste 19.04.1999).
M/S RIOTRANS (LMOB) (153/225/1936/48/57) ex BIOTRANS -
93 ex HALATT -91 ex BOSTON -77 ex PÄSAN -55 ex BRINKUM
- 48 ex m.t. B.T.II - 42 - Ole Iglebæk Rasmussen, Bergen/ÅJesund -
solgt til Jomfruøyene (GB)
M/S SAMHOLD (LHEM) (46/-/1893) - A/S Havnnesfrakt, Havnnes/
Tromsø - slettet 15.06.2000 som forlist. (Fartøyet er forlist og selskapet
oppløst for 12-15 år siden).
M/S SIGMA (LLCL) (1.467/600/1972/82/00) ex GECO SIGMA -
00 ex SVALBARD - 82 ex GADUS III - 77 ex SEAFRIDGE OSPREY
- 75 - Rem Vessels AS, Fosnavåg/Ålesund - solgt til Storbritannia.
M/S SILVER BELL (LIOQ) (88/—/1863) - Einar Bergseth, Ljøsøy/
Kristiansund - slettet 08.06.2000 som forlist (Fartøyet sank ved kai for
mange år siden, uten aktivitet på over 20 år).
M/S TINGAVÅG (LCWW) (75/-/1962) - Partrederiet Dingen (Erling
Dingen), Eivindvik/Bergen (SF-203-G) - slettet 22.06.2000 som
kondemnert. (Ble kondemnert i 1988).
M/S VASSØYFISK (LMMR) (181/300/1967/95) ex RANI - 94 ex
MARTIN RØNNING - 76 ex KJØNNØ - 75 - Bertel Ludvig
Bertelsen, Vassøy/ Stavanger - solgt til Færøyane
M/S ØINA (LHXT) (27/-/1915) - Emil Frøyland, Skjold/Haugesund
- slettet etter eiers død 1988.
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Blant norsk skipsfarts mer eksotiske
foretak erfergen Cehili, eiet av

Searoads Group AS, Grimstad. Er

Jøsenfjord-Ferjen fa 19651 Nå
det noen som kjenner igjen

er den utflagget til Bolivia.
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shelterdeckerne som ble innkjøpt i
1988/90. En av de siste er

Stenersens 1977,

med et navn som avspeiler at
TFDS har vært medeier i skipet.
Foto Mike Lennon

Januar 2000:
M/S ARMACUP PATRICIA (LAEV2) (25.944/9.485/1994) ex
TARGET - 90 ex NOSAC TARGET - 89 ex TARGET - 88 ex
HØEGH TARGET - 82 ex DYVI ADRIATIC - 75 - Wilhelmsen

Lines Shipowning AS, Lysaker/ Tønsberg - solgt til Singapore, vider til
India for opph., ank. Alang 08.01.2000 for opph.
T/T BERGE BIG (LAPP3) (137.364/289.980/1975) ex CYPRIAN -

82 - Bergesen D.Y. Shipping AS, Oslo/Stavanger - solgt til Belize, videre
til India for opph., ank. Alang 18.02.2000 som BIG for opph.
M/T BERGE PRINCE (LAJQ4) (138.080/284.522/1973) -
Partrederiet Berge Prince ANS (Bergesen D.Y. ASA), Oslo/Stavanger -
solgt til Belize, videre til India for opph., ank. Alang 18.02.2000 som
PRINCE for opph.
M/S SALEY STOVE (LAMJ5) (62.824/128.358/1977) ex SYREN -
99 ex SYRA - 99 ex LUNA - 92 ex ZENIT LUNA - 86 ex CURRO -

85 - Rosshavet Skibs AS (Lorentzen Skibs Management AS), Oslo -
solgt til Pakistan og ank. Gadani Beach 22.01.2000 for opph.
M/S STENWILLE (LAXG2) (16.649/20.760/1977) ex ex CSAV
RALUN - 97 ex STENWILLE - 93 ex KAROO - 93 ex STENWILLE
-91 ex CAPITAINE SURVILLE -89 ex VEALY -89 ex CGM VEALY

- 86 ex HAUSSMAN - 85 - KS Stenberg (Rederiet Stenersen A/S),
Minde/Bergen - solgt til Helmsdale Shipping Ltd. (Alpina Ship
Management ApS), Kingstown, omdøpt til STENWIL.
M/S THALASSA (LAND5) (1.834/3.038/1971) ex RONDANE -

78 - loannis Papadoupolos Dredging S.A. (Strand Shipping AS, Mo i
Rana/Sea Partner AS, Sarpsborg), Nassau/Oslo - overført til Serenade
Shipping Ltd. (Strand Shipping A/S), Gibraltar, omdøpt til
RONDANE med signal ZDDZ6.
M/S VARANGERFJORD (LCS03) (417/100/1990) - Finnmark
Fylkesrederi og Ruteselskap AS, Hammerfest - overført til NOR, samme
navn, signal LJQI.
M/S WESTERN TIGER (LAKF4) (23.444/37.178/1984) ex

WESTERN PRIDE - 85 ex SAGA ROSE - 85 - Western Bulk Shipping
ASA, Oslo - solgt til Shao Shan Shipping Co. (Hunan Ocean Shipping
Company (COSCO HUNAN)), Kingstown, omdøpt til SHAO
SHAN 1 med signal J8XC6.

Februar 2000:

M/S BORRE (LAGA5) (2.061/3.085/1980) ex BORRE AF
SIMRISHAMN - 97 ex SVARTE - 91 ex ANN-MARI - 90 ex ANN

RAGNE - 86 ex REPOLA - 84 - Dolphin Shipping Limited (Nedjan
Shipping AS), Douglas/ Oslo - solgt til ZeeNim Maritime, Rotterdam,
omdøpt til BOLERO med signal PCIR.
M/S CLIPPER STAR (LAUZ2) (32.280/65.081/1982) ex MICROBA

- 89 ex HUTLAND VENTURE - 83 - KS Clipper Star (Skibsaksje

NIS - Slettet selskapet Solvang), Stavanger - solgt til Silicon Shipping Co. Ltd.
(Cardiff Maritime Inc.), Valletta, omdøpt til FLECHA.
M/S FEDERAL VIBEKE (LACA4) (17.188/30.900/1981) ex
KRISTIANIAFJORD - 93 ex DAN BAUTA - 89 ex NOSIRA LIN -

89 - Vibeke KS (Eidsiva Rederi ASA), Oslo - solgt til Galini Maritime
Ltd. (Tomazos Shipping Co. Ltd.), Piraeus, omdøpt til KALISTI med
signal SVKE.
M/S NAUTILUS (LAUK4) (1.094/1.514/1978) ex ARKLOWDEW

-94 ex TERANO -94 ex ARKLOW VIEW -91 - A/S Ami, Bergen -
solgt til Bahamas til Kopervik Shipping AS, omdøpt til FRITIND av
Nassau, signal C6RB7. Fritind AS (Kopervik Ship Management AS)
M/T STAVANGER BOSS (LADY4) (50.272/89.636/2985) ex
LITHGOW - 90 ex STELLARIS - 90 - Boss Ltd. c/o Ironshore

Corporate Services Limited (Det Stavangerske Shipping AS), George
Town/ Stavanger - overført til Marshalløyene, omdøpt til GENMAR
BOSS av Majuro med signal V7CC6.

Mars 2000:

M/S ALDOMA (LAFI5) (1.614/1.983/1983) - Arktikmorneftegazraz
vedka (TFDS Offshore AS), Murmansk/Tromsø - overført til Bahamas
M/T ALETTE STOVE (LAMI5) (62.824/127.004/1977) ex VIKING
- 99 ex NIKI - 99 ex NIKE - 92 ex ZENIT NIKE - 86 ex HERVANG

- 85 - Rosshavet Skibs AS (Lorentzen Skibs Management AS), Oslo -
solgt til Pakistan, ank Gadani Beach 29.03.2000 for opph.
M/T NORGAS CHALLENGER (LAKT2) (5.739/7.492/1984) ex

SAN FRANCISCO - 89 - Norwegian Gas Carriers Ltd. (Norwegian
Gas Carriers AS), Hamilton/Oslo - overført til Liberia
M/T NORGAS ENERGY (LAIR4) (6.521/9.095/1979) ex CHEM

ENERGY - 90 ex HELIGE - 88 - Norwegian Gas Carriers Ltd. (Mortis
Skaugen Jr. c/o Norwegian Gas Carriers AS), Hamilton/Oslo - overført
til Liberia

M/T STAVANGER SUN (LAEC4) (50.272/89.696/1985) ex GLEFI

III - 90 ex ATLANTIC AMITY - 90 - Stavanger Sun Ltd. (Det
Stavanger-ske Dampskibsselskab AS), George Town/Stavanger - overført
til Marshalløyane, omdøpt til GENMAR SUN av Majuro med signal
V7CD5.

April 2000:
M/T EMPRESS (LAKZ5) (14.780/24.222/1971) ex EMPRESS
TRADER - 98 ex NEW EMPRESS - 97 ex EMPRESS - 93 ex GLOBE

EMPRESS - 88 ex ANCO EMPRESS - 83 - Empress Ltd. (Nor Sing
Shipping AS, Eidsvåg i Åsane), Providenciales/Oslo - solgt til Liberia
for opph., videre til India og ank. Alang 05.04.2000 for opph.
M/S FAR SOVEREIGN (LJPN3) (4.418/4.400/1999) - Farstad Supply
AS, Ålesund - overført til NOR, samme navn, signal LLEG.
M/T NORGAS VICTORY (LACN4) (8.592/11.772/1982) ex OSLO
VICTORY - 91 ex GAZ VICTORY - 89 ex MARKSMAN - 87 ex
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SKAUGAS - 87 ex HAVLYN - 85 - Oslo Victory II KS (Norwegian
Gas Carriers AS), Oslo - overført til Liberia, samme navn, signal
M/S SAGA CREST (LATH4) (29.381/47.069/1994) - Nafrand
Maritima S.A. (Erik Stavseth), Panama City/Oslo - solgt til J. Y. S.
Shipping S.A., Panama, samme navn, signal H3FB.

Mai 2000;

M/T BERGE FOREST (LAHX4) (129.576/267.401/1978) ex

KOSMOS SAILOR - 91 ex WORLD SCORE - 90 sjøs. som
CARTSDYKE GLEN - Bergesen D.Y. Shipping AS, Oslo/Stavanger -
solgt til Ramana Maritime Inc. (Hanseatic Shipping Co. Ltd.),
Monrovia, omdøpt til ANCONA, signal ELYD9.
M/S GEO PROSPECTOR (LADE5) (1.417/815/1970/) ex STEVNS

CALYPSO - 96 ex PROSPEKTA - 94 - Mega Marine Transports Inc.
(Eidesvik & Co. AS, Bømlo), Panama/Fiaugesund - overført til Geo
Prospector Marine Inc. N.V. (Louis Dreyfus Armateurs SNC), Panama,
samme navn, signal HP2039.
M/S GEO SURVEYORJXIF3) (951/527/1965/81) ex NARVIK - 80
- Geo Marine Incorporated N.V.(Eidesvik & Co. AS, Bømlo), Curacao/
Haugesund - overført til Geo Marine Inc. N.V. (Louis Dreyfus
Armeteurs SNC), Panama, samme navn, signal HO2061.
M/T HAVGAST (LCQJ3) (31.254/38.930/1971) ex HAVFROST -
87 ex HØEGH SKEAN - 86 ex HØEGH MULTINA - 77 -

Partrederiet Gasstransport (Bergesen D.Y. ASA), Oslo - solgt
09.05.2000 for opphugging. Ank. AJang 20.05.2000 for opph.
M/T NORGAS PATRICIA (LAKR4) (7.095/8.600/1991) -

Norwegian Gas Carriers Ltd. (Morits Skaugen jr. c/o Norwegian Gas
Carriers AS), Hamilton/Oslo - overført til Liberia, samme navn, signal
M/S STAR SKARVEN (LAJY2) (12.804/16.546/1978) ex STAR

ORION - 89 ex STAR ATALAYA - 87 ex ATALAYA - 85 ex CHASE

TWO - 80 ex ATALAYA - 78 - Grieg Shipping AS (Billabong AS),
Bergen - solgt til First Venture Shipping Ltd. (Penchilum Shipping
Inc.), Valletta, omdøpt til GOLDEN KEY, signal 9HSN6.
M/T TARTAR (LAOE4) (155.359/305.956/1993 - Wiltank II KS

(Wilship), Lysaker/Tønsberg - solgt til Fredriksen gmppen, Front Tartar
Inc. (International Tanker Management Ltd.), Monrovia, omdøpt til
FRONT TARTAR, signal ELYE7.

Juni 2000:
M/T BERGE PISTER (LAHY4) (129.631/268.112/1979) ex

KOSMOS MARINER - 91 ex WORLD SCHOLAR - 90 - Bergesen
D.Y. Shipping AS, Oslo/Stavanger - solgt til Ramada Maritime Inc.

(Hanseatic Shipping Co. Ltd.), Monrovia, omdøpt til BERGAMO
M/S FAR SENIOR (LIUT3) (3.125/2.900/1998) - Farstad Supply
AS, Ålesund - overført til NOR, samme navn med signal LLFH.
M/S GELO (LENK3) (932/918/1972) ex TORGELOW - 91 -
MurmanskTransnautic Fischereibetriebs-GmbH (E. Consult Kjell N.
Engen), Hamburg/Tromsø - solgt til Kenya
M/T JAHRE SPIRIT (LAWS2) (62.290/124.098/1975) ex CAPELLA
- 87 - Jahre Spirit II KS (Jørgen Jahre Shipping AS), Sandefjord - solgt
02.06.2000 til Storbritannia, videre til Bangladesh for opph. og ank.
Chittagong ca. 05.06.2000.
M/T TARIM (LAOK4) (156.837/300.364/1993) - Wiltank I KS

(Wilh. Wilhelmsen ASA), Lysaker/Tønsberg - solgt til Liberia
M/S TENAX (LAHI3) (429/—/1988) - Bugsertjeneste II AS KS
(Johannes Østensjø DY AS), Haugesund - overført til NOR, samme
navn. signal LLFJ.

Mina listor med minst 1000
Skandinaviska och ex-

Skandinaviska fartyg utkommer
en gång i månaden.

Skicka efter lista.

Donald MacFie, Västgötagatan 1
S-44143 ALINGSÅS

Etter å ha slitt med sine VLCC’erpå et
svakt marked i mange år solgte Wilh
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Alle 11 hurtigrutene har anløp av
Geiranger i sommersesongen 01.04. -
30.09.2000 på nordgående. Dette med
fører at avgangen fra Bergen blir kl. 20.00
om kvelden i sommersesongen og kl.
22.30 i vintersesongen. Dette blir gjort
for at ingen stoppesteder skal bli sløyfet.

27.juni var det igjen klart for Hurtig
rutens Dag i Rørvik. I år var det M/S
”Nordkapp” og M/S ”Polarlys” som var
innom. Dette arrangementet er fast hvert
år og i år var det åttende gang Hurtig
rutens Dag ble arrangert.

Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS)
OYDS har inngått kontrakt med Kleven
Verft as i Ulsteinvik om bygging av ny
hurtigrute for levering i mars 2002.
Rederiet har bestemt at skipet skal få
navnet ”Finnmarken”.

Like før avgang Bergen 24.07 kl. 20.00
begynte “Richard With” å bevege seg før
landgangen var tatt inn. Dette skjedde
pga. en mindre feil i maskinen. Uhellet
medførte at hurtigruta ble liggende til kai
i Bergen over ett døgn ekstra og forlot
Bergen først 26.07 kl. 01.10. ”Richard
With” seilte direkte til Rørvik samme

kveld og skipet var i rute igjen fra Bodø
neste dag kl. 15.00

I forbindelse med vårens streik ble

hurtigruteskipet ”Nord-Norge” tatt ut.
Hun seilte direkte fra Berlevåg og ankom
Tromsø onsdag 3.mai ca.kl. 16.00. Her
lå hun til torsdag 11 .mai da hun tok opp
igjen ruta på nordgående.

TROMS FYLKES D/S (TFDS)
TFDS har nå inngått kontrakt med Fosen
Mek. Verksted om bygging av ny
hurtigrute for levering april 2002. Etter
hva vi erfarer blir navnet ”Lyngen”.

M/S ”Polarlys” ble tatt ut i vårens streik.
Hun ankom Bodø 3.mai kl. 01.00 og
fortsatte direkte til Trondheim med
ankomst dit 4.mai ca.kl. 08.00. Hun

seilte tom nordover igjen fra Trondheim
11 .mai og tok opp igjen ruta si fra Tromsø
natt til lørdag 13.mai.

TFDS har nå rustet opp ”Nordstjer
nen” for omlag 10-15 mill. kr. En god del [ iE-
av arbeidet ble gjort ved Ibestad Mek.
Verksted. Fredag Ib.juni forlot skipet Color Line
verkstedet om kvelden og seilte til Tromsø M/S ’Color Viking’ ble satt i rute på
klar til ny innsats i Svalbard-ruta. Strømstad - Sandefjord l4.juni og første

Også iår seiler skipet sommer-cruise tur gikk kl. 13.00 fra Strømstad,
mellom Tromsø og Svalbard. Iår har Sandefjord ligger for salg.
TFDS forlenger sesongen noe og første
tur gikk fra Tromsø lørdag 17. Juni kl. Fjord Line
19.00. Skipet avsluttet sesongen lørdag 9. M/S Tygra” i trailer-rute Egersund -
September kl. 08.00 i Tromsø. Hanstholm er nå ommalt i Fjord-Line

farger slik som ”Bergen” og ”Jupiter”.

TFDS og selskapet Norwegian Fjord- AS Bilferja Drøbak-Hurum
steamers AS har nå inngått en leieavtale Oslofjordtunnelen ble åpnet fredag 30.
for tre år for vinterleie av M/S ”Nord- juni. Dermed ble ferjesambandet
stjernen”. Storsand - Drøbak lagt ned. Fredag 30.

TFDS skal seiv benytte skipet i juni kl. 14.40 gikk M/F ”Drøbaksund
sommerfart på Svalbard. Norwegian HI” siste rutetur fra Storsand til Drøbak.
Fjordsteamers AS leier båten i den tiden En epoke innen fjord-forbindelsen
hun ikke seiler på Svalbard. Selskapet vil mellom Hurum og Drøbak er slutt etter
forsøke å seile melom Bergen og Flåm 68 år. Det hele startet med ferja ’ Leif 1
m.m. med den gamle hurtigruta. den 15.mai 1932, som hadde plass til 8

”Nordstjernen” skal starte 22. septem- biler og 20 passasjeren I løpet av disse 68
ber fra Bergen (Bryggen) kl. 18.00 og etter årene har det kun vært stopp i
hvert seile 3 turer mellom Bergen og Flåm ferjesambandet i11 dager fra 9.april til
hver uke. Avgang / Ankomst Bergen blir 20.april 1940.
mandag / onsdag / fredag. ”Drøbaksund III” skal brukes i trafikk på

Fjord Steamers Maiden Voyage I har Langøya ved Holmestrand inntil den
avgang Bergen fredag 22.09 kl. 18.00 med trolig blir solgt.
retur til Bergen mandag 25.09 kl. 07.00
Fjord Steamers Maiden Voyage II har Agder Cruise AS
avgang Bergen fredag 29.09 kl. 18.00 med M/S ”Risørjenta” (ex. ”Sørlandscruise” ex.
retur Bergen mandag 02.10 kl. 07.00 ”Helgelands-ekspressen”) er lagt ut for

m

Nye Color Viking - opprinnelig Peder Paars - fotografert i Strömstad 3. juli

av RolfKristoffersen

r?f
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salg. Iår har det ikke gått sommerrute Hardanger Sunnhordlandske D/S (HSD)
Oslo - Arendal. Frå 2.mai er dei maritime aktivitetane i

Rogalandscruise AS SJØ A/S
M/S ”Fjordingen” (ex. ”Hyen”) ligger for
tiden stille ved Buøy. Så vidt vi kjenner HSD overtok M/F ”Honningsvåg” frå
til er båten for salg. FFR torsdag 24.08.2000. Ferja låg då ved

Rogaland Trafikkselskap AS (RT) HSD har gitt den innkjøpte ferja namnet
M/F ”Solbakk” ble solgt og overlevert ”Sunnhordland”. Etter diverse arbeid
18.05.2000 til Bjørklids Ferjerederi i ombord sigla ferja frå verkstaden torsdag
Troms. Hun utførte sin siste tur for RT 31.august i 13.30-tida. Etter ein kort
13. April som avløserferje i sambandet bunkringsstogg ved Esso / Skålevik frå
Stavanger-Tau. ca.kl. 14.00 til ca.kl. 15.15 samme dag

M/S ”Fjordbris” gikk sin første tur i sigla ferja vidare sørover til Bjørnefjorden
Haugesundsruten 2.juni kl. 07.00 fra og ferjesambandet ho skal sigle i. Fredag
Haugesund l.sept. 2000 kl. 01.00 gjekk ho si første

Lørdag 12. august gikk M/S ”Fjord- rute frå Sandvikvåg til Halhjem.
bris” (Haugesundsekspressen) ekstratur Dermed er det frå l.sept. 2000 fire ferjer
Stavanger - Haugesund i anledning årets i drift på sambandet Halhjem-Sand-
Sildajazz. Båten hadde ekstratur frå vikvåg. Namnet på ferjene er ”Stord”,
Stavanger kl. 10.00 til Haugesund kl. ”Ullensvang”, ”Melderskin” og ”Sunn
11.00 Retur frå Haugesund kl. 23.00 til hordland”. Dermed er det halvtimes
Stavanger igjen kl. 24.00 avgangar frå begge sider av sambandet

De tre Polen-fergene til RT er fra 09.06
2000 overført til et nytt datter-selskap HSD-ferja M/F ”Strandebarm” reddet
Høgsfjord AS siden alle tre seiler i rekeskøyta ”Mona” til land i 15.30-tida
anbudsruter. Det gjelder ”Finnøy”, tirsdag 27.juni. M/K ”Mona” fikk mo
”Sjernarøy” og ”Foldøy”. tor-stopp like sør for Buavåg. Ferja låg ved

Austevoll Ferjeselskap Bergen Radio. Ferja tok laus umiddelbart
M/F ”Bjorøy” avsluttet sin karriere som og gikk ut og berga skøyta til land.
rutebåt 16. oktober 1999. Da ble ferja M/F ”Ulvik” gjekk på grunn på Kubb-
Barmen-Kvaløy lagt ned og erstattet med holmen like etter avgang Sunde kl. 05.30
bro. Ferja er nå solgt til Østlandet. Hun onsdag 14.juni. Ferja fekk store skader på
er observert på Sørlandet i sommer. ror og styremaskin og gjekk for eigen
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Sunnhordland fosser sørover vedAskøybroenpå ettermiddagen torsdag31.08.2000 klar til
innsats etter ommaling ved Mjellem & Karlsen Verft i Bergen. Foto OleJakob Dingen

HSD skilt ut i eige dotterselskap, HSD

kai hos Mjellem & Karlsen Verft i Bergen.

nesten heile dagen, forutan natt-ferjer.

kai i Buavåg da det kom melding over

maskin til verkstad på Rubbestadneset.
”Halsnøy” vart sett inn som avløysar same
dag kl. 10.30. Etter nokre dagar vart ”Os”
sett inn som avløysar.

”Ulvik” var ferdig 17.08 på verksted og
gikk da tilbake til ruta si. I tidsrommet
den var på verksted gikk ”Os” avløsning
på Leirvik-Ranavik-Sunde. ”Skånevik”
utførte ”Os” sin sommerrute i Hardanger
fjorden mellom Kinsarvik-Utne-Kvann
dal.

M/F ”Fusa” var uheldig og rente i kaien
i Kinsarvik 5.juli kl. 13.10. Ferja fikk
mindre skade og måtte til verksted et par
dager. ”Halsnøy” ble satt inn samme kveld
som avløser.

Rutebåten ”Sjøgar” i lokalrute Hernar -
Hellesøy fikk søndag 25- juni motor
stopp like før klokka sju om kvelden.
Båten var da like utforbi Hellesøy. Båten
begynte og drive og ca.kl. 19.30 begynte
båten å slå mot svabergene.

Alle ombord fikk hoppet på land på
svabergene ved Hellesøy. Noe senere sank
båten. Natt til onsdag 29.06 ble båten
hevet og fraktet på dekk ombord i M/F
”Flekkerøy”. Ferja kom inn til Laksevåg
Verft i middagstid 29.06 og ”Sjøgar” ble
heist på land på verksteds-kaien.

HSD har leid inn lokalbåten ”Ann

Mari” til lokalruta og den var på plass ved
rutestart mandag 26.juni.

M/S ”Sjøgar” er solgt til P/R Helium
D/A co/Knut Hesjedal, Fjell. Hun har
fått nytt navn ”Windbris” og formell
omregistrering skjedde 11.08.2000.

Småbåtene til tidligere Vest-Trafikk pluss
M/F ”Fjordgar” er overført til HSD Buss
AS fra 11.08.2000

Veteranskipslaget Fjordabåten ønsker å
verna den eldste attverande ferja i HSD,
”Skånevik”. Den 33 år gamle ferja er
framleis i drift. I sommar har ferja m.a.
supplert i sambandet Løfallstrand-
Varaldsøy-Gjermundshamn. Ferja er for
sal og finske reiarar som kjøpte ”Sveio” er
interessert.

M/S ”Tjelden” kom tilbake til HSD
kaien i Bergen fredag l.sept. seint på
kvelden etter endt sommarfart mellom

Malmø og København.
”Tjelden” låg ikkje lenge i ro. Allerede

mandag 4.september overtok båten ruta
til ”Tedno” mellom Ølen og Bergen.
Lørdag 9.9, formiddag var avløsninga over
og båten ble lagt stille igjen i Bergen.

SKIPETNR. 3 - 2000 —
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Allerede mandag 11.09 igjen var båten
ute på nytt avløsningsoppdrag fot HSD
flåten.

M/S ”Tedno” ble samtidig overført til
kveldsruta mellom Bergen - Sunnhord
land fordi M/S ”Baronen” var på verksted
hos Oma Slipp på Stord. M/S ”Baronen”
var i rute igjen fredag 8.9,kveld og M/S
”Tedno” lørdag 9.9 kl. 09.30 fra Bergen.

RT la frå 1.9 ned snøggbåtruta frå Hauge
sund til Stord i middagstid med M/S
”Fjordbris”. For å oppretthalde korre
spondanse mellom Bergen og Stavanger
på formiddagen har HSD lagt inn stopp
i Valevåg kl. 11.30 med M/S ”Tedno” på
sin veg frå Rubbestadneset til Leirvik. I
Valevåg er det buss-samband frå / til
Haugesund der det igjen er samband med
”Fjordbris” si rute frå / til Stavanger.

Flaggruten
”Sleipner” gikk på grunn 26.november
1999 ved Store Bloksen og sank. I mars
2000 var det gjort ett hevingsforsøk, men
det var mislykka.

Lørdag 19.august i 15.00-tiden startet
et nytt forsøk på heving av vraket. Båten
ble løftet opp og plassert på en plattform
på havbunnen like ved vraket. Platt
formen med vraket vart slept inn til Lyng
holm like nord av havaristaden søndag
20. august.

Mandag 21.august kl. 12.29 braut
vraket sjøflata ved Lyngholm i Sveio, vel
ni månader etter forliset. Nøyaktig kl.
16.25 mandag 21.08 senket løftekranen
”Eidelift 2” vraket av ”Sleipner” ned på
en lekter ved Lyngholm. Da hadde berg
ingsmannskapet ventet i fire timer på at
sjøvannet skulle renne ut av båten.
Samme kveld vart lekteren slept inn til

Fjordglytt ankommer Florøforførste gangfredag 14.07 ca. kl. 13.15
ogpuster gamle Tansøy i ryggen på en av hennes siste turer. Foto Per Albert Lund

Aker Stord. Etter at undersøkingar på
Stord er ferdige vil bergingsselskapet Eide
Marine Services ta vraktet til Høy
landsbygd for opphogging.

Etter forliset med ”Sleipner” 26.11.99 har
”Draupner” stort sett lege ved kai hos
Oma Slipp på Leirvik,Stord. Båten har
no blitt ”ombygd” og testa. HSD har pla
nar om å sette båten inn att i Flagg-ruten
mellom Bergen og Stavanger. I skrivande
stund ligg båten framleis til kai på Stord.

Bergen Nordhordland Rutelag (BNR)
BNR har som nevnt sist fått tillåtelse til å

bygge ny Fedje-ferje. Det vil bli en lukket
pendelferje med plass til 35 biler og hun
vil bli utstyrt med slingretank. Ferja vil
bli bygd i Spania, ved Zamakona i Bilbao
og skal leveres 17.05.2001

Ferja ”Oster” har nå skifta navn til
”Haus”. Dato var navneskifte var 04.07

2000. Ferja var ein tur til Skjøndal Slipp
i forbindelse med navneskifte. Etterpå
gikk ferja til Steinestø for opplag.

M/F ”Nordhordland” hadde maskin

havari i starten av mai. Ferja låg til kai på
maskinfabrikken på Hordvikneset i
tidsrommet 05.05-19.05 for utbedring.
M/F ”Oster” og M/F ”Halsnøy” (HSD)
avløste.

Lørdag 29.07 og søndag 30.07 låg
”Nordhordland” ved kai på Fonnes for
maskinoverhaling. ”Manger” gikk avløs
ning på Fensfjorden og ”Oster” tok seg
av ruta Valestrandsfossen - Breistein.

I perioden 29.08 - 02.09 låg ”Nord
hordland” til kai hos Skjøndal Mek. i
Bergen. Verkstedet utførte bl.a. over
haling av en del topper i maskinen.
Lørdag 02.09 gikk ferja prøvetur på

Byfjorden om formiddagen i 1100-tiden.
Etter et lite opphold ved verkstedkaien
igjen fosset M/F ”Nordhordland” nord
over Byfjorden i 1330-tiden tilbake til
Fensfjorden for å gå inn i ruta si igjen
lørdag ettermiddag.
”Os” (HSD) var innleid som avløser.

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane
(FSF)
Ekspressbåtane mellom Bergen og Sogn
og Fjordane fekk frå 1. mai nytt båtstopp
ved Lygra kai. Ekspressen stoggar kun
dersom det er passasjerar til/frå Lygra.

Bygdebåten for Sogn, M/S ”Sylvarnes”
vart døypt i Høyanger 26. april kl. 12.00.
Båten vart sett i rute 1. mai

Kombibåten for Florø-bassenget, M/S
”Fjordglytt” var innom Strandkaien i
Bergen fredag 14.07 på morgonen omlag
frå kl. 0815 til ca.kl. 1000. Båten kom
direkte frå verkstaden i Risør med et lite

bunkringsstopp på Florvåg fredag mor
gon før den kom i Vågen. Etter opphaldet
i Bergen sigla båten til Florø. Laurdag 15.
juli vart M/S ”Fjordglytt” døpt i Florø.
Båten vart sett i rute tysdag 18. juli.

Kombibåten avløyste M/S ”Tansøy” og
M/S ”Rognsøy Jr.” Begge båtane ligg no
i opplag i Florø.

M/S ”Tansøy” gjekk sin siste rutetur
sundag 16.juli. Måndag 17.juli gjekk
”Hennøy” og IS.juli overtok nybåten.
18. juni vart det utført ekstratur Bergen -
Kinn med M/S ”Sognekongen” i
samband med Kinna-spelet på øya Kinn
vest av Florø. Båten hadde avgang Bergen
kl. 11.30 og stogga på dei vanlige stoppa
nordover. Etter spelet returnerte båten til
Bergen ca.kl. 22.00 via dei vanlege
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stoggestadane. Båten låg i Florø og venta
under sjølve Kinnaspelet.

Ellers har ”Fjordtroll” hadde ein del
(charter) fredagsturar på ettermiddag frå
Bergen til m.a. Florø i sommar. ”Sogne
kongen” og ”Solundir” har også hatt ein
del charter-oppdrag tidleg på sommaren
i år.

28.05 var det oppstart av sommerferje på
Fjærlandsfjorden. I år har M/F ”Fana
raaken” utført ruta. Pga. streik var ferja
ikkje klar til oppstart. FSF leigde difor
”Oster” til å utføra ruta på Fjærland i tida
28.05 til 03.06.

Kl. 16.15 onsdag 28.juni brasa M/F
”Fjalir” i kaien i Rysjedalsvika. Ferje
lemmen var så sterkt skada at biltrafikken

måtte gå over Lavik-Oppedal. Bilar til
Krakhella kunne berre reise frå Rutledal.

Ferja fekk berre mindre skadar på skroget
og var i rute igjen kl. 18.50 kun med
passasjerar til Rysjedals-vika. Ferja vart
sendt til verkstad i Solund torsdag etter
middag samstundes som M/F ”Aurland”
tok over ruta. Søndag 2.juli var bilferja
”Fjalir” i rute igjen. Kaien i Rysjedalsvika
vart opna for trafikk igjen 4.7

FSF - GODS

M/S ”Firda” vart lagt i opplag i slutten av
mars hos Kleven Verft as i Florø. Ho vart

sett i frysefart igjen i begynnelsen av juli.
Båten har no fått brunrødt skrog.
M/S ”Framnes” gjekk i opplag i Florø
midt i juni. Båten låg i ro i Bergen i pinse
helga. Onsdag 14.06 gjekk båten nord
over til Florø for opplag. M/S ”Framnes”
var tilbake i frysefart igjen i begynnelsen
av september.

FSF-styret har bestemt at ”Framnes”

Grip på tur utfra verkstedet i Omastrand 26. mai. Foto Lars Helge Isdahl

og ”Firda” skal flagge ut til Norsk Inter
nasjonalt Skipsregister (NIS) og få uten
landsk mannskap ombord. Dette blir
gjort for å redusere kostnadane. Årsaka
er at FSF misser lønns-refusjon frå Staten.
Begge båtane vart omregistrert 30.august
frå NOR til NIS.

M/S ”Hornelen” gjekk i opplag i Florø
i mai og M/S ”Sonja Helen” vart leigd
inn til å gå Industriruta.

FSF/HSD

M/S ”Solundir” var utleigd i Flaggruten i
mai. Første tur gjekk frå Bergen 8.mai kl.
08.00 og siste tur var 12.mai til Bergen
kl. 21.25. Laurdag 13.mai gjekk
”Solundir” i ruta på Ølen.

Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF)
MRF har nå fått løyve fra Vegdirektoratet
til å bygge ny ferje for ruta Seivika -
Tømmervåg. Dette kan bli MRF si andre
gassferje. Nyferja blir ei 75 bilars SKS
ferje med forhøyet skansekledning for å
takle en relativt værutsatt strekning. Både
dieseldrift og gassdrift skal vur-deres før
kontrahering. MRF håper å ha ferja i drift
sommeren 2001.

MRF har også fått løyve til å bygge ny
80-bilars ferje til sambandet Volda-
Folkestad.

MRF har nå fått overlevert ny hurtigbåt
for ruta Molde - Helland - Vikebukt.

”Grip” ble døpt ved verkstedet på Oma
strand fredag 26.mai kl. 14.30. Torsdag
S.juni kom båten til Molde for første gang
på formiddagen. Då hadde båten gått
direkte fra verkstedet om kvelden dagen
før ca.kl. 21.00. M/S ”Grip” ble satti rute
tirsdag I6.juni kl. 16.30 fra Molde.

Gamle ”Sulafjell” som ble solgt til
Fjordlink i Fredrikstad har skiftet navn
til ”La Reina”

MRF har fra mai måned omplassert noen
ferjer for å øke kapasiteten.

MF ”Tingvoll” overtok i ruta Haram-
Lauvsøya-Skjeltene fra 18.5 Samtidig
overtok ”Møringen” i ruta Brattvåg -
Fjørtoft - Myklebust. MF ”Rinna” vart
reserveferge.

M/F ”Ørsta” i rute Vinsternes-Aukan

fikk motorhavari onsdag 28.06 om
kvelden. Det tok litt tid å få tak i deler og
ferja var først i rute igjen lørdag l.juli.

Søndag 16.07 og 30.07 gikk M/S
”Hjørungavåg” sommarcruise frå Vartdal
kl.09.30, Hareid kl. 10.00, Ålesund kl.
10.30 til Ona kl. 11.45 Retur frå Ona kl.
14.15

Søndag 23.07 og 06.08 gikk M/S
”Grip” sommarcruise frå Åndalsnes kl.
10.00, Vikebukt kl. 10.45, Helland
(Vestnes) kl. 1100, Molde kl. 11.30 til
Ona kl. 12.15. Retur frå Ona kl. 14.30

M/S ”Hjørungavåg” var på leietur til
Bergen med skolekorps-musikanter i juni.
Båten kom til Bergen fredag 23.06 ca.kl.
16.15 Hurtigbåten låg til kai ved
S.Tollbukai og søndag 25.06 ca.kl. 15.45
gikk båten nordover igjen fra Bergen.

Fosenlinjen AS
I tidsrommet 07.04-08.06 gikk M/F
”Innherredsferja II” i ruta på Garten.

Vanligvis er det ferja M/F ”Nidaros”
som går i ruta, men hun var på verksted
på Hitra hos Kvernhusvika Verft as. Ferja
hadde problem med en kobling. Pga.
venting på deler og delvis at deler måtte
spesiallages tok verkstedsoppholdet lang
tid.

M/F ”Nidaros” ble som tidligere nevnt
satt i rute fra 1 .januar 2000. Før ferja kom
i fart ble hun ombygget ved Stadland
Mek. Verksted ved Namsos. Utvendig kan
vi se at ferga har fått nytt større ”tak
skjegg” på styrehustaket og skroget er blitt
blått.

Fosen Trafikklag (FTL)
M/F ”Fru Inger” gikk sin siste tur fredag
23.juni på sambandet Flatval - Kjerring
våg. Da ble Frøyatunnellen åpnet og nok
en ferjerute ble nedlagt. Ferja gikk
midlertidig i opplag på Melandsjø hos
Kvernhusvika Verft.

”Fru Inger” fikk ikke ligge stille lenge.
Hun gikk nordover til Vesterålen og har
gått som ekstraferge på Melbu - Fiskebøl
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i tiden 7.juli - 13.august. Ferja var tilbake
hos Kvernhusvika Verft på Hitra 15.08.
FTL skal beholde henne som reserve

ferge.

SKIPET NR. 3 - 2000

M/F ”Austråt” er på langsiktig utleie til
Innherredsferja AS.

Namsos Trafikkselskap (NTS)
NTS har bestilt ny hurtigbåt hos Lind
støls i Risør. Nybåten blir omlag som
Florø-båten til FSF. Båten skal leveres i
oktober 2000. Gamlebåten M/S ”Nam

dalingen” er for salg og rederiet har alle
rede kjøpere på hånden.

”Folla” vart slept inn til Svolvær om
kvelden 20.mai med et mindre maskin

havari. Båten låg i Svolvær 21.mai og
utførte reparasjonen. Allerede 21.05 på
kvelden var båten i rute igjen.

Lekaferja AS
Lekaferja AS har fått tillåtelse til å bygge
ny lukket pendelferje til sambandet Skei
- Gutvik. Ferja er nå bestilt hos Cammel
Laird Yard i Newcastle. Ferja skal ha plass
til 38 pbe og 99 passasjeren Nyferja skal
ha en servicefart på 12 knop. Byggepris
er 64 mill. kr. Ferja blir 55,8 m lang. Det
skal monteres en Mitsubishi fremdrifts

motor i hver ende. Ferja skal ha et mann
skap på 4 mann. Etter planen skal ferja
være ferdig fra verkstedet og klar for
rutetrafikk på Lekasambandet i mars
2001.

Torghatten Trafikkselskap (TTS)
TTS har nå bestilt ny ferge for sambandet
Horn - Andalsvåg. Ferja skal bygges hos
Cammell-Laird (Tyneside) i Newcastle.
I sommer har TTS leigd M/F ”Austråt”
hos Fosen T/L.

Helgeland Trafikkselskap (HTS)
Hurtigbåten ”ThorolfKveldulfsøn” måtte
evakuere 49 passasjerer etter kraftig
røykutvikling på vei fra Stokkvågen til
Nesna ved 08.30-tiden tirsdag IS.juli.
Båten var nært land ved Vikholmen og
gikk dit og satte passasjerene i land. Det
brant ikke i maskinen. Besetningen
trodde de så røyk fra maskinrommet, men
i ettertid viste det seg at det bare var damp
fra en motor .

HTS har fått løyve å til å bygge ny 50-
bilers ferje til sambandet Stokkvågen -
Lovund for levering desember 2000. Lerja
blir en lukket pendelferje, mye lik
selskapets M/F ”Sigrid”. Ferja blir bygd i
Gdansk ved Northern Shipyard.

HTS har solgt M/F ”Dønna” til Hoga
ness Salmon Ltd, Hoganess på Shetland.

Selskapet skal bruke henne som base for
et lakseoppdrettsanlegg i Gruting Vog.
Slepebåten ”Belgen” kom til Bergen med
ferja på slep onsdag 26. juli. Ca.kl. 10.30
på formiddagen 26.07 ble ferja lagt til kai
ved gamle BMV-utrustningskaien i Sol
heimsviken. Tirsdag 1.august ble den
flyttet til Skjøndals Slip & Mek. Verksted
og slippsatt dagen etter. Hun ble tatt
ned igjen av slipp i uke 32. Mandag 14.8
var ferja en liten tur på slipp igjen og
tirsdag 15.08 ble ferja flytta tilbake til
Solheimsviken. Onsdag 16.08 var alt
utstyret kom-met ombord og ca.kl. 20.00
forlot ferja Solheimsviken. I 20.30-tiden
om kvelden fosset ferja forbi Esso/
Skålevik for egen maskin på veg til Shet
land. Ferja var fremme på Shetland 17.08.

Ferja lå ved gamle utrustningskaien til
BMV, Solheimsviken frem til 16.08 da

hun avgikk ca.kl. 20.00 og seilte for egen
maskin over til Shetland. I Bergen fikk
ferja ombord div. utstyr for oppdretts
anlegget.

M/F ”Dønna” ble slettet 31.07.2000 i

NOR-registeret som solgt til Shetland.
Samme firma kjøpte i sin tid ferjene

”Drøbaksund” og ”Lyderhorn”. Disse to
ferjene fungerer også som base for lakse
oppdrett.

Lofoten Trafikklag
I slutten av mai / begynnelsen av juni ble
M/F ”Kågen” (TFDS) benyttet som
avløser i ferjeruta Svolvær-Digermulen.
M/F ”Lofotferge I” var til verksted i
Svolvær.

Nordtrafikk

M/F ”Fru Inger” (FTL) har vært innleid
på sambandet Melbu - Fiskebøl som

Nidaros ex. Olav Duun avgang Garten (Ørlandet) i august. Foto Finn R. Hansen

ekstraferge i tidsrommet 7. juli til 13. au
gust.

M/S ”Myken” ex. ”Fjordlast” (DSD)
gikk i opplag i Blokken i begynnelsen av
juli etter at Nordtrafikk ikke fikk fornyet
anbudet for kystgodsruta Bodø-Nesna.

Finn Olsen Rederi AS, BODØ
Finn Olsen Rederi As i Bodø har overtatt

anbudet for kystgodsruta Bodø - Nesna
fra 1 .juli 2000. Denne ruta går to dager i
uka fra Bodø og sørover.

Rederiet startet opp med M/F ”Osa”
1 .juli. Denne ferja ble innkjøpt fra OVDS
i mai/juni i år. Til å utføre kystgodsruta
overtok rederiet M/F ”Bindal” 18.07

2000 fra TTS og ga henne navnet ”Fjord
last”. Etter en del ombyggingsarbeid ved
Abelvær-slippen ble ferja satt i rute i
12.september. ”Bindal” ble innkjøpt for
kr. 1.450.000

Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS)
Lørdag 5.8 ved tretiden om etter
middagen fikk M/L ”Hamarøy” motor
stopp midt i Vestfjorden på veg fra
Svolvær til Skutvik. Årsaken var en regu
lator som kollapset.

M/F ”Vågan” ble tilkalt og slepte
”Hamarøy” inn til Skutvik. Sleperen røk
et par ganger og først omlag 7 timer etter
uhellet var ferja buksert til kai i Skutvik.
Pga. uhellet gikk ”Vågan” ekstratur natt
til søndag for å ta unna biltrafikken.
Mandag 7.8 var ”Hamarøy” i rute igjen.

M/F ”Lødingen” var tilbake hos OVDS i
mai for eget bruk. ”Røtinn” ble sendt
nordover og utleid til FFR for ruta Øks
fjord - Hasvik.

”Lødingen” var på veksted i Harstad fra
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7.8 til 10.8. Deretter gikk ferja nord-over Lengde er 35 m, bredde 14 og servicefart
igjen til sambandet Øksfjord-Has-vik. er 10 knop.
”Røtinn” kom sørover igjen og over-tok Fergene er nå til ombygging ved West
ruta Festvåg-Misten fra 13.08. ern Shiprepair Yard i Klaipeda, Litauen

Grunnet ekstraordinært verksteds- Ombyggingen er total. Såldes er alt over
opphold for "Lødingen” var sommeruten dekk nytt så som overbygg, lugarseksjon,
i fergeruten Bognes - Lødingen innstilt i styrehus, master, instrumentering m.v. I
tiden 21. juni til 23.juni kl. 09.00 tillegg er det bygget et teknisk rom ien
"Lødingen” måtte avlyse turen mandag tank på st.bord side. Brannslukningsutstyr

31.07 kl. 0930 fra Lødingen pga. motor- er arrangert med skum på dekk og water
trøbbel. Først ved 12-tiden samme dag fog i innredning. Anker, ulike hjelpe
kunne ferja igjen ta opp ruta. Tirsdag 1.8 motorer, hus for hovedmotor, skanse
hadde OVDS også visse vansker med ferja kledning, løfte-bauger, fallemmer er nytt.
og avgangene fra Lødingen kl. 15.35 og Videre er fergene arrangert med 2 stk nye
kl. 18.15 og fra Bognes kl. 16.55 og kl. tørr-skodde evakueringssystemer - 200 %
19.35 ble innstilt. med lik fordeling på begge sider. Fergene
”Røsund” var på verksted ved Lødingen er også metallisert over vannlinjen og

Mek. i tiden 05.06-10.06. Disse dagene samtlige tanker er sandvasket,blåst og
var det redusert kapasitet på sambandet cotet. Alt i alt er det foretatt omfattende
Bognes - Skarberget. ombyg-ginger. Prøvetur er fastsatt til 25.

"Kjerringøy” har ligget på verksted november d.å.
siden 13.07 hos Bomek i Bodø for mo-

tor-skifte. OVDS leide inn ”Ramtind” Andøyfer-Re AS

(TTS) for perioden 13.07-13.08 til M/F „Andfjordferga.. har også rår gått i
sambandet Festväg-M.sten, Fra 13.08 sommerfart Andenes - Grylleflord i
overtok OVDS-fer,a. M/F ”Røtinn”. tidsrommet 26. mai - 3. september. I

vinter ble hun benyttet avTFDS i ferje-
OVDS har inngått avtale om kjøp av to mta p . Vannøya,
ferger fra det svenske firmaet Sundlink
Contractors HB i Malmø. Fergene skal
settes i fart i kommunene Rødøy, Gilde- Malangenforbindelsen AS
skål og Meløy. De får navnene ”Gilde- LJ uli åPnet den nFe ferjeruta mellom
skål” og ”Fykan”. Søsterfergene heter i dag Brensholmen på Kvaløya og Botnhamn
”Sundlink 1” og Sundlink 2” og fraktet På nord-Senja. M/F ”Karsløy” til TFDS
sement- og anleggs-trafikk under byggen er satt *nn 1 ruta '
av Øresunds-broen/Store-belt i Danmark.

De ble bygget i 1993 ved Tangen Verft i Troms Fylkes D/S (TFDS)
Kragerø som to av fire søsterferger. Dette TFDS har skrevet kontrakt med Fisker
er såkalte åpne pendel-ferger med plass strand Verft AS for bygging av en lukket
til 35 pbe og 98 pass. når de er ombygget. 62 PBE pendelferge. Fergen skal leveres i

Fjordlast ex Bindal ved Abelværslippen 31.juli 2000. Foto Finn R. Hansen

mai 2001. Den nye ferja skal settes inn
på sambandet Hansnes - Vannøy.

M/F ”Lavangen” ble tatt ut av drift pga.
maskinhavari og lå på verksted hos
Hamek i Harstad fra 10.08 til 25.08.

”Kågen” gikk avlösning.
TFDS har leid ”Goalsevarre” fra

Bjørklids Ferjerederi i perioden 16.06 -
01.09 på sambandet mellom Storstein-
Nikkelby-Lauksundskaret. Fra 01.09
leier TFDS inn ”Andfjordferga” til dette
ferjesambandet.
M/F ”Vengsøy” er lagt i opplag.

Bjørklids Ferjerederi
BF har kjøpt M/S ”Solbakk” av Rogaland
Trafikkselskap. Ferja ble overtatt 18.05.
2000 og har foreløpig ikke skiftet navn.
Hun ble satt i drift fredag 19.mai 2000
på ruta mellom Lyngseidet og Older
dalen. I høst skal ferjen bygges om og
endre navn.

Gammelferja ”Goalsevarre” som har
trafikkert Lyngen-sambandet gikk på
verksted da nyferja var på plass. Etter
pinse var ferja ferdig på verksted og i
tidsrommet 16.06 - 01.09 var ferja utleid
til TFDS på ferjeruta Storstein-Nikkelby-
Lauksundskaret.

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap
(FFR)

M/F ”Honningsvåg” har i sommer gått i
rute på Bognes - Skarberget for OVDS.
Her gikk ferja i rute i tidsrommet s.juni
- 20.august. Etter endt sommerfart seilte
ferja direkte til Mjellem & Karlsen i
Bergen. Ferja kom til Bergen 22.08 om
kvelden. 24.08.2000 overtok HSD ferja
og hun fikk nytt navn, ”Sunnhordland”.

FFR har som nevnt i Skipet 1/2000
bestilt ny ferge hos Trondheim Verft as
for ruta Øksfjord - Hasvik. Den nye ferja
som får navnet ”Åfjord” blir overlevert
19. oktober 2000.

FFR har kjøpt M/F ”Valldal” fra MRF
i mars. Den har fatt navnet ”Akkarfjord”
og skal kommende vinter i rute mellom
Nyvoll og Korsfjord i Altafjorden. Ferja
skal gjennomgå en omfattende ombyg
ging med ny hovedmotor,hjelpemotorer
og propelleranlegg. Salonger og publi
kums-arealer skal moderniseres og ferja
vil få nytt redningsmateriell. Den skal
være klar senere i høst.

På sin ferd sørover seilte M/F

”Akkarfjord” inn Vågen i Bergen tirsdag
s.september ca.kl. 21.20 for et kort stopp
og fortsatte turen videre sørover samme

SKIPETNR. 3 - 2000
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kveld til Grimstad hvor ferga skal om
bygges ved Nymo Mek. Verksted

Pga. ras på vegen mellom Alta og
Troms grense på rv. 6 i slutten av mai
måtte FFR endre ferjeruta mellom Øks
fjord og Hasvik en del dager. I tiden 20.5
- 24.5 seilte ferja mellom Hasvik, Øks
fjord og Nyvoll. Dette førte til redusert
kapasitet til/fra Sørøya noen dager.

M/S ”Mårøy” ble slippsatt mandag
4.september hos Marhaug Mek. i Svol
vær. Skipet er tatt sør til Svolvær for
verkstedsopphold og arbeid på maskin
eriet ombord. 11.09 var båten fortsatt hos

Marhaug.

FFR - hurtigbåtdrift i utlandet
M/S «Vargøy» har seilt i Hamburg-fart
også i 2000. Ruta går daglig i tiden 1.
april - 31. oktober. Båten går daglig en
tur/retur mellom hhv. Hamburg - Helge
land og Helgoland - Cuxhafen.

M/S «Varangerfjord» har ligget i opp
lag ved Oma Båtbyggeri på Stord etter
rutefart i engelske kanal sommeren 1999.
Båten er for salg.

NOR- CARGO

M/S ”Tananger” gikk på grunn ved Fær
øysund, rett sør av Sandvikvåg på Stord
litt før klokka sju om morgonen den 16.
mai. Båten ble trekt av grunn ved 11-tida
og fortsette turen til Haugesund der båten
vart lossa. ”Tananger” gjekk så til Ølens
våg for midlertidig reparasjon. Då dette
var unnagjort sigla båten til verkstad i
Stettin.

M/S ”Karmsund” overtok ruta til

”Tananger” og ”Lena” vart innleigd til
”Karmsund” si rute fram til ”Tungenes”
var ferdig 25.06. Då overtok ”Nordhav”
ruta til ”Tananger”. ”Karmsund” gikk

FFRs nye Åfjord ventes levert i høstfra Trondheim Verft.

tilbake i egen rute og ”Lena” ble tilbake
levert.

M/S ”Tananger” var tilbake i rute fra
Oslo 1 .juli. Hun forlot verkstedet i Stettin
29.06 kl. 14.30 og gikk direkte til Oslo.

M/S ”Tungenes” losset ut ved Dokken i
Bergen 09.06 og gikk på verksted i Stettin.
Skipet var tilbake i rute igjen natt til 25.06
fra Bergen.

M/S ”Nordhav” gikk avløsning og
ankom Dokken 09.06 ca.kl. 00.15. På

morgenen kl. 07.45 seilte båten ut til Esso
i Skålevik for bunkring. Vel tilbake i
Bergen utpå formiddagen var skipet klar
for lasting. ”Nordhav” ankom Bergen
tidlig på morgenen lørdag 24.06 og losset
ut i ”Tungenes”-ruta.

Lørdag 24.06 på formiddagen fosset så
”Nordhav” sørover igjen for å gå inn i
”Tananger” si rute. Mandag 26.06 var
båten i Bergen igjen og første ”hele”
avløsertur tok fatt.

”Nordhav” avløste ”Tananger” inntil
ankomst Bergen 03.07 og gikk der etter i
opplag igjen på Hanøytangen.

M/S ”Stenfjell” har vært plaget med
lekkasje i propellerhodet. 12.06 losset
båten ut i Bergen og gikk til Rubbe
stadneset for 1 ukers verksted. Nor-Cargo
sendte godset med andre skip denne uka
og det ble ikke leid inn avløserskip. Re
parasjonen på Rubbestadneset var ikke
”helt perfekt” . Søndag 30.juni losset
”Stenfjell” Haugesund og skipet (med
last) gikk nok en gang til Wartsila på
Rubbestadneset. Der var lekkasjen på pro
peller-hodet ferdig reparert tirsdag 2.juli
og skipet losset/lastet i Bergen samme
kveld og fortsatte nordover til Ålesund litt
etter ruta.

Fortsatt er det lekkasje på propeller
hodet, og ”Stenfjell” må på verksted for å
få dette reparert. Tidspunkt er i skrivende
stund ikke bestemt.

Fra 1 .september overtok eieren av skipet
gjennom selskapet Tordenskjold Marine
As all teknisk drift seiv. Oriental Ship
Management As (OSM) i Arendal
overtok bemanningen. Dermed er det
slutt på driften av ”Stenfjell” for Rederiet
Stenersen As.

M/S ”Nordland” ble solgt 15.mai til Misje
Offshore Marine i Bergen. 22.06. 2000
er hun formelt overført til selskapet
Hordatrans AS co/Misje.

KYST- LINK

M/S ”Belard” seiler nå i rute Egersund -
Sola - Bergen. Helgeseilingene til Hirts
hals er kuttet ut i sommer. Rederiet har

innledet et samarbeid med Fjord-Line og
seiler nå også til Egersund. Nå er det
avgang fra Bergen annhver dag.

Taubåtkompaniet
Taubåtkompaniet har nå startet ny rute
for M/S ”Boa Transporter” mellom Bre
vik og Hirtshals. Ruta gikk første tur
onsdag 29. mars kl. 17.00 fra Brevik.

”Boa Transporter” gikk på grunn
tirsdag 20. juni kl. 08.10 ved Gjeterøya
mellom Langesund og Helgeroa på veg i
rute til Brevik. Ferja ble trukket av grunn
samme kveld ved 21 -tiden og buksert inn
til Brevik for å sette i land bl.a. 8 vogntog
som var med. Natt til torsdag 22.juni ble
ferja slept videre til Porsgrunn Verksted.
Slepebåtene ”Vrangsund” og ”Bang-sund”
tilhørende Trond A. Kittilsen Shipping
utførte slepingen av ferja.
Ferja fikk en del skade og ble satt i dokk
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ved Porsgrunn Verksted. Lørdag 15-juli
var ferja i rute igjen.

Turistbåten” Krabben”

Firmaet Glennetangen AS har leid M/S
”Krabben” hos Sarpsborg kommune for
turistfart på Glomma. Båten gikk på
grunn på et skjær utenfor Finnestad i
Øvre Tune S.juni om morgenen. Den var
på veg ned Glomma til Glengshølen for
å hente passasjerer da uhellet skjedde. Den
hadde da et mannskapet på 4.

Båten ble forsøkt dratt av skjæret, uten
hell. Først natt til lørdag 10.juni ble
”Krabben” dratt fri fra skjæret. Kl. 03.36
natt til 10.06 gikk båten rett til bunns i
en 15-20 meter dyp renne i Glomma. Fier
blir den trolig liggende.
”Krabben” er tidligere “Skjærhalden” og
kom i drift i 1986.

Gamle ferger far nytt liv
M/F ”Flekkerøy”, som i sin tid ble solgt
til Hydro Seafood, har i lengre tid lagt
som base for et oppdrettsanlegg på Ansnes
på Hitra. På vårparten i år ble ferja flyttet
til Frøya.
M/F ”Melderskin” (HSD) er nå havnet i
Moss.

M/F ”Losna” (FSF) er nå observert i

Namsenfjorden midtvegs mellom Rørvik
og Namsos. Her ligger hun som base for
ett oppdrettsanlegg.

Indre Nordhordland D/L(INDL)

M/S ”Bruvik” starta opp sesongen sundag
23. april med tur frå Bergen til Mo. Også

Krabben er nåforlist; herfotografert av RolfKristoffersen.

Veteranbåtlaget Fjordabåten
M/S ”Granvin” har kvar søndag i sommar
gått rute mellom Bergen og Lynghei
senteret på Lygra. Avgang kl. 11.00 frå
Bergen og retur kl. 18.00 til Strandkaien.

Vestlandscruise AS

Det nystartede selskapet Vestlandscruise
AS har leid M/S ”Funny Girl”, en tysk
dagcruisebåt med plass til 800 passa-sjerer.
Båten kom til Bergen i begyn-nelsen av
april og i påsken har båten gått dagsturer
hver dag fra Bergen kl. 11.00 rundt
Lysøen med retur til Bergen kl. 15.00.
Lørdagene fra 15.04 og frem til Sankthans
har båten gått turer i skjær-gården ved

i sommar vert det dagleg rute mellom
Bergen og Mo i tida 25.06-31.08.
Sundagsturar vert det tom 1. oktober.

Sulafjell har kommet til Øsfold som La Reina, fotografert i Strömstad 3. juli av RolfKristoffersen

Bergen med avgang kl. 19.00 og retur kl.
01.00 neste dag.

25.juni kl. 09.00 forlot ”Funny Girl”
Bergen og seilte tur til Flåm samme
ettermiddag kl. 17.00. I tiden 26. Juni
lO.juli gikk den i rute mellom Flåm og
Gudvangen. Det var svak trafikk og båten
ble tatt til Bergen igjen. I juni / juli / au
gust / september gikk båten turer med
utgangspunkt fra Bergen.

Andre turbåter

M/S ”Ringnes” (Fest-Cruise) har fast plass
på Holbergskaien i Bergen. Båten går en
del turer i Bergens-området bl.a. turer til
Herdla.

M/S ”Lykkeper” (Troll-Cruise) har gått i
sommerfart for FSF mellom Flåm -

Gudvangen.

Brand-Båtane

M/S ”Brand” har også i sommar seilt på
Svalbard. Sesongen startet 12. juni og
sluttet av 31. august. Skipet seiler 4-dagers
turer på Svalbard med utgangs-punkt i
Longyearbyen. Båten er innom bl.a.
Barentsburg, Ny-Ålesund og 80 grader
nord. Etter noen dagers klargjøring forlot
”Brand” Bergen 5.juni om kvelden og
seilte nordover.

Ex-NTS

Hurtigbåten M/S ”Juvikingen” ligger nå
ved kai på Kvaløysæter i Flatanger. Som
nevnt i Skipet 1/2000 planlegger nå
værende eiere å bruke henne i turist

trafikk i Trøndelag. Reidar Egil Svendsen
i Verdal har stått som eier av båten siden
26.09.1991.
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Finn R Hansen i Trondheim har tråd med dette til 2-klassebåt. Iste plassfunnet fram til flere opplysninger røkesalong ble plassert på vær-dekk akter
om “Nord-norge” (2) som var eiet av og Iste plass spisesalong akter på
Ofotens Dampskibsselskap i årene 1942- hoveddekk som sedvanlig. 3dje plass
44. Det dreide seg om en gammel salong ble arrangert helt forut på
svenske, bygget 1883 på Motala Mek hoveddekk med spisesalong i lukeområde
Werkstad, Motala, som “Wisingsö” for og damesalong noe lenger akter.
fart på Vättern. Som ny var den på 215 All innredning over hoveddekk var ny.
brt og 98 fots lengde, og fikk senere Fartøyet måtte derfor da hun var ferdig
navnene “Nyköping” og “Mariehamn”. ombygget i mars 1944 fremstå som et

Det var et uttjent passasjerskip som ble moderne lokalfartøy (med unntak av
kjøpt av ODS i august 1942 i ton- dampmaskin).
nasjenødens tid. Båten ble tatt under Skipet ble som kjent torpedert på sin
ombygging på Sarpsborgs Mek Verk-sred første tur nordover den 24. mars 1944
i Greåker, hvor arbeidet tok sin tid. Etter på Stad. Av mannskapet på 13 over-levde
en omfattende modernisering og 2, nemlig lettmatrosene Peder Johnsen og
forlenging lå skipet klart 17. mars 1944 Alfred Eriksen fra Veggen ved
med navnet “Nordnorge”. Ofotfjorden utenfor Narvik.

TMVs lokalbåter (B.nr. 210 og 211). Ser Etter ombygging ble dimensjonene;
faktisk ut som motorskip, som hun også Lengde over alt: 36.5o m
var tiltenkt som, men rederier greide i Lengde mellom pp: 34.7o m
krigens dager ikke å skaffe dieselmotor. Bredde mld (max); 6.67 m

Opprinnelig tiltenkt i ruten Narvik- Dybde i riss til hoveddekk: 3.o5 m
Svolvær som i mange år var betjent av Dybde i riss til værdekk: 5.13 m
leiefartøy fra Torghatten D/S, bl.a.
”Vegtind” og ”Torgtind”. Skrogets sidekledning hadde stort innlegg

Tåpene av ”Nordnorge” og ”Barøy” (tumble home) på ca. 20 cm på hver side
gjorde at rederiet måtte omdisponere (etter gammel skrog-fasong).
fartøyet. Hele innredningen ble endtet i

Trond Wassbakk Fjordlink
Trond Wassbakk i Tromsø har kjøpt ”Sulafjell” ble overratt fra MRF i mai og
”Polargirl” fra Redningsselskapet, som gitt navnet ”La Reina” av Fredrikstad,
gikk fra planen om å bygge båten om til
opplæringsformål. Wassbakk har planer Rutebåtredaksjonen takker vår korre
om å sette den inn i turist og passasjerfart spondenter på kysten for verdifulle bidrag
hele året med Tromsø som base fra 1. mai. til denne utgaven av Røke-salongen. Vi
Mange vil huske båten som FFRs oppfordrer flere til å sende oss hilder av
“Tanahorn” fra 1962, og deretter fra hurtigbåter og ferjer, nye som eldre.
Bruksvakta. Redaksjonen avsluttet 11.09.2000

Skipet viser mange likhetstrekk med

Den ukjente “Nordnorge”

D/S Nordnorge (2), tegning av Finn R Hansen

Kalevi A Olkio:

Jemskip og unge menn
Fortellingerfra det norske sjøfolks
glansperiode under 60/70-tallet - sett
gjennem skipsaviser og observertfra
Baltimore USA

398 sider, pris kr 400
Kjøpes fra Kalevi A Olkio,
5105 Holder Avenue,
Baltimore Md 21214 USA
Kan bestilles via Arne Kristiansen,

Storgata 1, 3770 Kragerø, tel 3598 0326
eller ved å betale beløpet til «Jernskip og
unge menn» kto 2655.60.85632

Kalevi A Olkio er den fiske sjømannen som
ble skipshandler i Baltimore like etter krigen
og som gjennom mer enn 40 år opparbeidet
en veldig kontaktflate med norske skip og
sjøfolk. Om han er finsk av fødsel, er Okio
blitt så «norsk» at han er medlem av Sons of

Norway, skriver et godt norsk og har den fulle
förståelse av våre norske særegenheter. At han
i en alder av 80 har utgitt denne boken på
eget forlag må være motivert av en genuin
interesse for mennesker. Slik sett må den være

selve sluttsatsen i et langt liv i skips-fartens
tjeneste.

Har den så noen verdi, denne samling utdrag
fra 223 skipsaviser som tilfeldig har kommet
Olkio i hende i Baltimore i 60- og 70-årene?

Før jeg svarer: Boken består av utdrag fra
skipsaviser, ofte produsert med enkle midler
(dette var før kopimaskinens tid) , hvor vi
møter hundrevis av sjøfolk i daglig liv om
bord. Innholdet er dels noen lengre innlegg,
for en stor del fotografier med tekst, dels er
boken lagt opp i tema som kvinner til sjøs,
hundeliv, barn ombord, Østen-fart (med
kompromitterende bilder av unge menn og
lokale skjønnheter), mm. Til slutt noe mer
om og av Olkio seiv, som seiv har vært en
institusjon i skipsfartskretser på den ameri
kanske østkysten.

Noen verdi? For dem som var til sjøs
dengang må dette være noe av en mimre-bok,
et gjensyn med förtiden og med gamle kjente.
For min egen del synes jeg boken gir et sjeldent
innblikk i sjømannsliv og det indre miljø i
handelsflåten i disse «gode år» for norske
sjøfolk. Boken avspeiler også sam-tidige
problemstillinger som kvinner til sjøs,
rasjonalisering, romantikk, fenomenet messe
menn og voksenopplæring, og den gir et
slående inntrykk av det ungdommelige skips
miljø.

Jernskip og unge menn er en annerledes
sjøfartshistorie, ikke om skip og rederier (seiv
om de både er avbildet og nevnt), men om
det indre miljø i handelsflåten i disse ikke så
altfor fjerne år. I så måte er den et viktig bidrag
til historien om norsk skipsfart.

Dag Bakka Jr
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HAR ÄNNU EN KRYSSNINGSSOMMAR gått i Skandinavien. Jämfört med 1999 Efter en veckas försening från varvet kom
Vj har denna varit bedrövlig, hade vaddetgällersol, värme och nytt tonnage. hon då äntligen Millennium, med sina
Vädretfinns där inte mycket att säga, men på tonnaget i Skandinavien har

fem nyafartyg samt ett nytt rederi dykt upp. Två nybygge och tre äldrefartyg
har gjort sitt intrångpå den Nordeuropeiska marknaden.

Jag kommer först att presentera de äldre gör debut på dessa breddgrader. Hon är fartyg ! Det är ingen liten pjäs som glider
fartygen som tilikommit. Som nummer enligt min mening det första optimala in till Langelinjen i Köpenhamn. Jag
ett kom Princess Cruises nytillskott på kryssningsfartyget i Världen, Sundream av möter henne ute i Öresund då jag tar
den allt större Skandinaviska marknaden, Nassau, mer känd som Royal Caribbean katamaranen Pilen tre till Europas kryss
nämligen Crown Princess på 69845 br ton Cruise Lines förstling Song ofNorway, ningshuvudstad.
och med en pax-kapasitet på 1590. byggd 1970. Rederiet Sun Cruises, som Efter sedvanlig procedur med
Fartyget ifråga är byggt 1990 vid Fin- ägs av Brittiska Airtours och i sin tur säkerhetspersonalen är jag då äntligen
cantieri i Italien och ägs av företaget Carnival Corp, har sedan tidigare seglat i ombord. Det första jag märker är att något
Astamar. P&O Princess Cruises har drift
och bemanning på henne. Hon har en av
kryssningsvärldens mest igenkännande
för, och det är inte för inte som hon kallas
Dolphinship.

Fartyg nummer två som gör debut i
Skandinavien är Costa Crocieres Costa
Romantica, som förut seglade med
fartygen Costa Allegra och Costa Marina.
Dessa har en pax-kapasitet på 772. 1 år
har rederiet tagit bort Costa Allegra, och
satt in den klart större Romantica på
Skandinavien. Hon är på 53049 br ton
och pax-kapaciteten ligger på 1356. Alltså
en ökning med 584 pax per kryssning.
Även hon är byggd vid Fincantieri år
1993.

Också et tredje fartyg debuterade i
Skandinavien sommaren 2000. Det är
inte bara fartyget, utan även rederiet som

Airtours Sundream, engang Song of Norway, for utgående fra København 23 august.
Foro Göran Freiholtz

Av Göran Freiholtz

Festival Cruises Flamenco har en fortid som P&Os Spirit of London, men ble opprinnelig bestilt
av Kloster Cruise. Foto Göran Freiholtz

«

M

Medelhavet, samt runt Kanarie-öarna och
Västindien. Nu har man satsat på den
Skandinaviska marknaden. Troligen
kommer en hel del av passagerarna från
Carnivals reseopera-törer i USA.

Sundream är på 22945 br ton och pax
kapasiteten ligger på 1004. Som gammal
RCCL-fantas tycker jag det underbart att
strösa omkring ombord på henne.
Fartygets hotellmanager Adam Scott
berättar att rederiet har sparat så mycket
som möjligt av RCCL-atmosfären om
bord, och ett av de stora konstverken,
Cato Ströms zinketsning av Song of
Norway i Oslo pryder en av väggarna.
Annars är det mycket vikingaskepp och
dylikt ombord. Ser man till dagens nya
RCCL-fartyg har troligen Sundream mer
känsla av norsk fartyg än dessa.

Så till årets två nybyggen i Skandinavien.

91000 brton. Det absolut största krys
sningsfartyget som seglat i Nordeuropa,
om vi bortser från Voyager of the Seas
seglats från Finland till USA. Exteriört får
Millennium klart underkänt. Men vilket
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Gigantskipet
Millenniumyör
inngående til
København, fotografert
av Göran Freiholtz

har förändrats

byggdes. Man ser ett klart drag av RCI* i navnet på holdingselskapet som eier Royal
Millennium. Troligen har nybyggnads- Caribbean Cruise Lines og som for to ar siden
avdelningen i Lysaker haft ett stort også kjøpte Celebrity Cruisefragreske Chandris.
inflylande på bygget. Hela fartyget känns
mycket varmare och mer harmoniskt än
Celebritys äldre fartyg som enligt mig är
kalla och rent av sterila i inredningen. På
Millennium har detta försvunnit och vi

ger henne stort plus för inredningen.
Matsalen från White Star Lines Olympic

(syster med Titanic ) är original ombord
på ALillennium, Ett annat smul-tronställe
är inomhuspoolen. Vad skall man säga?

Jo imponerande och otroligt vacker, får Den store spisesalen ombord i Millen
bli mina slutord av Millen-nium. nium. len mindre sal er de originale

Nästa nybygge som seglat i Skandi- møblenefra Olympicplassert ien
navien är R Six. Även hon är byggd vid arkitektonisk ramme.
Chantiers de lÄtlantique, och levererad oto Göran Freiholtz
i maj 00. Jag har inte varit ombord på
henne, men av vad man kan se på bilderna
i boken Guide 00, som jag varmt rekom
menderar, verkar hon vara ett av Världens

mest exklusiva fartyg.

Ja detta var en liten summering av kryss
ningssommaren 2000. Vad kan vi då se
fram emot till nästa år? Jo, i Skandinavien

kommer två nya fartyg att dyka upp.
Legend ofthe Seas ersätter Splendour ofthe
Seas, och Celebrity Cruises sätter in
Galaxy på Nordeuropa. Vidare startar
RCI och First Choice Holidays upp trafik
på Medelhavet med Viking Serenade, så
nog finns det mycket att se fram emot.

SKIPET NR. 3 - 2000
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Skipsregistre til salgs

Det Norske Veritas skipsregistre 1974, 1976, 1977 og 1978
selges for kr 1000 tilsammen. Frakt kommer i tillegg.

Lindstøl*Libris

Kragsgate 10
4950 RISØR

Tel 37 15 07 55
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JERNSKIP OG UNGE MENN

Fjordabåtkalenderen 2001

Gjennom 13 historiske hilder og historikk
presenteres kjente og kjære fjordabåter i sitt opprinnelige miljø

i byen eller i distriktet.
Kalenderen inneholder i tillegg faksimilet av annonseklipp

og rutehefter fra flere av de gamle selskapene og er derfor også
et unikt samlerobjekt.

Fortellingerfra det norske sjøfolks glansperiode under
60/70-tallet - sett gjennem skipsaviser og observertf'a

Baltimore USA

til «Jernskip og unge menn» kto 2653.60.85632

föreligger nå, flottere enn noen sinne - denne gang
også medfargebilder!

Kan bestilles via Arne Kristiansen,

Storgata 1, 3770 Kragerø, tel 3598 0326

Nordhordland Veteranbåtlag

Rabatter ved større bestillinger
Bedrifter kan få påtrykket egen logo

Nordhordland Veteranbåtlag ved
Tor Bjørgaas tel 56 35 41 82
Jostein Sørensen tel 56 32 21 22

398 sider, pris kr 400

Kjøpes fra Kalevi A Olkio,

5105 Holder Ayenue,

Baltimore Md 21214 USA

eller ved å betale beløpet

Pris Kr 80 + porto

Kalevi A Olkio

Bestilles fra
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