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Norske tankskip i Kieler-kanalen; Stavtank og West Stream. Foto Atle Krohn Johansen.

Åredigere
SKIPET
en balansegang.
Skipsfart
spennererover
et svært område, og bladet skal helst
ha stoff som treffer leserne hjemme innen rutefart, utenriksfart,
kystfart, fartøyvern, seilskuter - alt fra jakter og galeaser til super
tankere og hurtigbåten Det skal dessuten være en balanse mellom
harde fakta og mer fortellende artikler, mellom korte og lange,
mellom tekst og bilder.
I utgangspunktet er det jo medlemmene seiv som legger grunn
laget for redaktørens prioritering; jo mer materiale som kommer

Detom:
er dette
dreier I seg
Båten det
i miljøet.
dette
tilfelle dampskipet Sørøysund i
Solsviksundet på nordspissen av
Sotra, like vest for Bergen, på vei
til Hordaland Kystlags treff på
Langøy I I. juli.
Mange av våre medlemmer er
engasjert i fartøyvern - og alle
setter vi vel stor pris på den
enorme innsats som legges ned i
å holde «tekniske kultur-minner»
gående. Når alt kommer alt er
det kanskje nettopp dette som er
selve grunntanken for alt fartøy
vern, å ta vare på et fartøy som
gir liv til et lokalmiljø, inngår i
kulturmiljøer og som gir opplevelser for folk flest.

inn, jo rikere blir innholdet. Og det kommer utrolig mye bra stoff
inn av bilder og artikler. Jeg ber likevel om förståelse for at enkelte
ting kan bli stående over, eller kanskje ikke brukt. Det skyldes ofte
at emnet er dekket på annen måte. Gi likevel ikke opp!
Jeg tror bestemt at SKIPET skal være mer generelt, ha noe
innenfor et bredt område, noe for de fleste (seiv om det til tider
kan bli vel mye Hurtigrute, men veldig lite seilskuter). Er det tema
eller vinklinger som du savner, så skriv noen linjer om det seiv!
Dag Bakka Jr
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Torghatten
1969 mellom
holder stand
sommerlig fra
fergefart
Mönst i
erås og Borgholm på Öland under navnet
Solsund. Den er bygget i Sandnessjøen for
Torghatten Trafikkselskap, men solgt til
Simon Møkster i 1989 som Strilfjord og
derfrå videre til Sverige året etter. Der
har den hele tiden gått i ulike ruter på
Borgholm.

...

Fotografert i juli av Helge Sunde.
’* 1 ""

Gamle
Lyderhornvedholder
stand som
støttefartøy
oppdrettsanlegg
på Shetland. Helge Sunde har foreviget
den på Prince Olav Slipway i Scalloway
4. juni.
Denne slippen ble forøvrig anlagt av den
norske avdelingen der som drev hemme
lige operasjoner på Norskekysten.
Lyderhorn ble bygget i 1963 for Rutela
get Bergen-Vest og ruten Alvøen-Bratt
holmen. Rundt 1992 ble den utrangert
og lå lenge ved et oppdrettsanlegg i Rau
nefjorden sør for Bergen, før den i 1999
ble solgt til Shetland.
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Både
Sætre og
Bjørn
D. Karl
senHarald
har oppdaget
gamle
Fjordlast
fra
1978, alias Myken, i lokal godsrutefart på
Skopelos. Her kommer sideporten til sin
fulle rett. Se ellers observasjon på side 9.
Foto av Harald Sætre til venstre og Bjørn
D. Karlsen under.
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Norske
i Ström
stad, travere
fotografert
28. juni
av Ole Jakob Dingen. Innerst
ved kaien ligger Kosterfjord (ex
Fjordglytt), dernest Kostersund
(ex Biskopsbussen) og ytterst
Sagasund (ex Tyrihans).
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Tidsbilder
fra HSD
Søndagsstille Skånevik rundt 1970, med
Sunnhordland som hviler ut etter uken
i Sunnhordland Snøggrute og ieiebåten
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Onarøy i godsrutefart på Bergen. Det er
fjordbygda i tradisjonell betydning,med næ
ringsvirksomhet langs sjøen og sjøtransport
til Bergen og Stavanger som den naturlige
veien ut

Bildet avspeiler ro og søndagsstille; mot
slutten av en 20 års periode med en stabil
samferdselsstruktur basert på stamrute og
korrespondanse til lokalbåt og buss. Noen
få år senere skulle alt bli forandret. Sunn
hordland gikk sin siste tur i juni 1973, og
samme år ble rutene lagt om til hurtigbåt og
etterhvert rasjonalisert til en enkel struktur,
supplert med buss- og fergeruter.
Det nederste bildet viser Halhjem fergeleie
fra samme tid, kanskje 1968, med 35 pbe
fergene Kinsarvik og Strandebarm.

Dette

fergeleiet, lengst sør på Bergenshalvøyen,
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ble anlagt i 1963 for trafikken til Våge på
Tysnes, Bruntveit på Reksteren og til Fitjar
på Stord. Det var trangt nok for 35-bi
lersfergene; dagens 160-bilers trafikkmas
kiner med åtte dekk ruver helt annerledes
i det samme smale løpet.
Postkort via Harald Sætre
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Vårt
medlem
Markus
Berger
har sveitsiske
sendt bilder
av kjente
norske
skip
i mer ukjente farger.
Øverst ligger Liberia-registrerte Bismi
hita’la et sted i Østen. Den er tidligere Su
sanne av Bergen, Eilert Lunds Rederi AS,
på 15342 tdw, bygget i 1976 på Rickmers
Werft i Bremerhaven. Et kostbart skip i
en vanskelig tid førte rederiet i konkurs,
og det ble solgt til finske kjøpete i 1979.
Skipet gikk tapt i september 2001 som
Bismihita’la.
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Den
klassiske shelterdecker
- Longavi
av Valparaiso
var bygget som
Hiram
for Bruusgaard, Kiøsterud & Co, Dram
men i 1961 på Rheinstahl Nordseewerke.
Med sine 13.081 tdw hørte den til de
mange norske skip av denne kategori.
I 1969 gikk den videre til Chile, som
avbildet og kom senere under Panama
flagg som Golden Jeddah, Etaiwi Two og
Lady of Pepetual. Den ble strøket fra
Lloyd’s i 1987 og trolig hugget i Pakistan
ca 1985/86.

Nederst
Sudelmar
Montevideo
fotografert
sent IIpåav70-tallet.
Ski
pet vil være gjenkjennelig som et Thor
Dahl-skip; i dette tilfelle Thorsgaard
bygget på BMV i 1952. Etter en innsats i
Christensen’s Canadian African Line og
Pacific Islands Transport Line ble skipet i
1972 kjøpt av Solstad Rederi, Skudenes
havn, og omdøpt Solsyn. Fartsområdet
ble nå vesentlig mellom Østen og Europa,
inntil det ble solgt i 1975 til Montemar
SA, Montevideo. Som Sudelmar II ble
det aldrende skipet satt i fart mellom
Sør-Amerika og USA, dels også Europa.
Etter havari ble det i 1983 solgt til hug
ging i Belgia.

.
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Første observasjon denne gang kommer
fra Jan Elund Mathisen, 1743 Klavestad
haugen:
Mandag 28. juli 2003 så jeg noe i Narvik
som jeg aldri har sett før. Ett malmskip,
YEOMAN BONTRUP av Nassau gikk
inn til kai 5 for lasting uten bruk av buk
serbåter. Nå var det blikkstille og knallvær
men ett merkelig syn for meg som har
vært vant til å se slepebåtene assisterer
ved båtbytter.
Torsdag 24. juli 2003 så jeg en snurper,
KVITNAKKEN , F-6-LB i Narvik og den
ble liggende der i flere dager. Den slags
båter er sjeldne å se i Narvik.
Fra Terje Nilsen , 4007 Stavanger:
STER II / Panama ( 233 brt. / 1931 )
kj.sig E102317 ex. Ster- 99, Niedersach
sen-GG. Observert i Egersund 18. april
2003 ved Egersund mek. Verksted på
Eigerøy. En av de mange fraktebåter som
har blitt solgt ut av landet de senere år.
Denne begynte sitt liv som tysk fiskefartøy
Niedersachsen i 1931. Innkjøpt til Norge
i 1966 for ombygging til fraktefartøy.
Gikk i mange år påT/C til Fylkesbaatane
i Sogn og Fjordane i lasterute ut fra Bergen.
Solgt i juni 1999 til Gibraltar- selskapet
Catex Internatinal Ltd. hvor Magne Risa,
Sandnes står oppgitt som manager. Magne
Risa har vært innvolvert i flere salg av eldre
norske fraktebåter til utenlandske kjøpere.
Fartøyet er i flere kilder oppgitt som reg. i
Gibraltar, men det stemmer ikke, Panama
er påmalt hekken.
KONTRARI / Egersund ( 49 brt. /1933)
kj.sig. LCNC, ex. Primavera—01, Øybuen
80, Riskafjord-G5 , Schleswig-Holsteirh-AØ.
Observert slippsatt i Egersund 18. april
2003, fremdeles under restaurering.
Blant annet kan en se at der er lagt nye
dekk, overbygget nymalt etc. Se for øvrig
observasjoner i Skipet nr. 2/2000 side 6
-PRIMAVERA.
LADY CAROLINE / Aalesund ( 2993
brt./2003 ) kj.sign. LAWM3 . Nybygg fra
Simek A/S ( b.nr. 105 ) Døpt i Stavanger
22. mars 2003 kl. 1300. Avgikk Stavanger
senere samme dag tilbake til Flekkefjord.
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Bergensbåten Sandviken* baugskade, foto Terje Nilsen 7. mai.

Registrert på Partrederiet Internationale
Offshore Service ANS hvor Farstad Shipping ANS , Ålesund har management på
skipet.
SANDVIKEN / Nassau ( 23271 brt. /
1986 ) kj. sig. C6RH6 ex. Petka- 00 ,
Viken Ship Management A/S, Bergen.
Kolliderte med silokaia i Kristiansand 1.

da uhellet skjedde. Årsaken til kollisjonen
var for stor fart under manøvering til kai.
Skipet fikk en 5-6 meter lang flenge i baugen som vi tydelig ser på bildet. Observert
i Kristiansand 7. mai 2003.
HILVÅG / Haugesund (137 brt. / 1918)
kj.sign. LHRN ex. Lita - 89, Union VI66. Observert i Kristiansand 7. mai 2003.

mai 2003 under forhaling fra Falconbrigde
til Silokaia for lasting av rujern. Det var los
om bord og skipet hadde taubåt-assistanse

Ser nedslitt ut , dårlig vedlikehold. Har i
noen år tjenestegjort som lagerskip ved et
fiskeoppdrettsanlegg.

Nok et potensielt verneprosjektförsvinner, Hilvåg i Kristiansand 7. mai, foto Terje Nilsen
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Fra Bjørn Tandberg , 4350 Farsund.
STELLA ( Lystbåt ex. fiskefartøy Fangst
M-17-K / 1946 / 12 brt) observert i fin
stil under Nordsund bro i Farsund 9.
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august 2003. Eieren, Arild J. Jonassen,
Hundvåg, Stavanger var da på ferietur
rundt sørlandskysten med sin særdeles
velholdte skøyte.
1 kveldinga 14. august 2003 ankret
verdens største brigantine, nederlandske
SWAN FAN MAKKUM på reden i Far
sund. Fartøyet, med 13 charterturister om
bord var på reise fra Ijmuiden til Stavanger
da kaptein Richard Slootweeg besluttet å
søke havn grunnet dårlig vær. Han hadde
da i et par døgn stampet seg frem mot en
sterk kuling fra nordvest og mange av pas
sasjerene var medtatte av sjøsyke. Fartøyet,
50 meter langt pluss 11 meter baugspryd
ble bygget i Gdansk i 1993 og kan sette
hele 1.330 kvm seil på sine to master. Sku
tas besetning er på 14 personer. Så vel skip
som innredning er av høy klasse og kan
losjere 36 passasjerer i doble lugarer.
Klokken 0100 begynte brigantinen å
dregge og drev ned mot Fisholmen hvor
akterskipet tok grunnen. Man forsøkte å
skifte ankerplass, men drev på igjen og
ble liggende å hogge mot steinbunnen.
Besetningen konstaterte at skuta ikke
var lekk, men den hydrauliske styre
maskinen var skadet. Nødstyring måtte
nå rigges-dette nede i aktre salong hvor
luke til styremaskinen er. Propellen var
øyensynlig ikke skadet så motoren kunne

Jyjg
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S

Primavera har gjenoppstått som Kontrari, på slipp i Egersund 18. april, foto Terje Nilsen
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Hindholmen nærmer segfullføring ved Bredalsholmen, foto 17- juli av Kjell B Sønstabø

benyttes med försiktighet. Klokken 0150
så kapteinen seg nødt til å tilkalle assistanse
over VHF’en.

Røgvær II er nå kjøpt tilbake til Haugesund, fotografert ijuli av Halvor Habbestad
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KIV 5 AGDER (Kystvakt / JWCR / 27
depl./ 1994 ) lå i Farsund og oppfanget
straks signalene. Lt Rune Gabrielsen gikk
øyeblikkelig fra kai for å assistere. Sleper
ble fastgjort og havaristen ble slept innover
Lundevågen og fortøyd ved Industrikaia
der nødvendige reprasjoner ble utført. Un
dertegnede snakket med folkene på begge
fartøy og man var enige om at situasjonen
føltes dramatisk mens det sto på og at det
lett kunne ha gått meget verre med ha
varisten. Historien endte heldigvis godt,
takket være resolutt opptreden og godt
sjømannskap av kystvakten. Swan Fan
Makkum avgikk Farsund den 17. august

7 —
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Øverst: A/THøybakken på slip i Gdynia,
fotografert av Frank Iversen ijuli.
Midten: AÖTReidulf i Karmsundet ijuli, foto
Jan Amundsen
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Nederst: Etter mange års opplag er Sagvåg nå
kommet til Melandsvågen, slept av Skrubben,
foto 23. juli av Kjell B Sønstabø

bestemt Lubeck via København for å delta
i årets Cutty SarkTall Ships Race.
Fra Bjørn D. Karlsen , 3229 Sandefjord.
ATHANASIOS S av Pireus ex. norsk My
ken av Bodø sett flere ganger på den greske
øya Skopelos sommeren 2002. Båten som
til å være godt vedlikeholdt gikk i lokal
rutefart og låstet og losset stykkgods som
murstein, maling, mat osv. På Skopelos var
det et yrende folkeliv og det kan absolutt
anbefales en kveldstur ned ved kai for å få
en «båtdose». Kl. 2000 stenges vegen ned
til havna, og de lokale restaurantene flyt
ter ut med bord og stoler. Da er det bare
å finne seg en plass og vente på fergene.
Flavnen er trang og det blir som regel
akterfortøyning og begge ankrene ute
forut. Med kombinasjonen trang havn
og akterfortøyning blir det en god del
manøvrering ved ankomst, men grekerne
er flinke sjøfolk så dette går bra. Foruten
fergetrafikken er det en en god del seilbåter
og lystyachter som kommer og går. Alt i
alt, Skopelos havn er verd en kveldstur. (se
også side 4).
Fra Kjell B. Sønstabø , 4070 Randaberg;
Ukjent ca. 58 fots skøyte sett på Stokken
ved Sagvåg-Stord 8. juni 2003. Det ble for
talt at den opprinnelig skal ha kommet fra
Bømlo men sist fra Sverige. Skroget ligner
veldig på ex. GLITRA H-179-B / LMTA
/ ex. Falken 7H-279-B , H-2-SD / 30 brt.
b. 1914 i Risør, forlenger 1944. Glitra gikk
ut som fiskefartøy i 1972. Den tilhørte da
Rasmus R. Rolfsnes på Bømlo men ble
solgt til Severin Vikanes på Stord som i
1975 solgt den til Sverige. Er det noen av
leserne som kjenner båten?
HINDHOLMEN ( Fiskefartøy / LECH
/143 brt./1916/1930 /1954 er nå kom
met på sjøen ettter flere års restaurering
i tørrdokken ved Bredalsholmen Vete
ran-skipsverft i Kristiansand. Skroget er
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dokk ved Halsenøy Verft, Høylandsbygd
9. Juni 2003. Er senere slept til Fitjar
Mek. Verksted for utrustning. Ved verftet
lå fremdeles restene av Sleipner og lastebå
tene Hedlo ( Se Observasjoner i Skipet nr.
4/02 ) og Nico ( Se Observasjoner i Skipet
nr. 2/01 ) Nico er senere til Eldøyane ved
Stord Verft for hugging på ettersommeren.
Ellers pågikk huggingen av Green Ålesund
( Se Observasjoner i Skipet nr. 1/01) flere
steder rundt på verftet.
IRIS I (Fraktefartøy / LGKZ / 47 brt. / b.
1887 i Lowestoft) sett liggende i Tananger
i juni 2003 med bølgeblikktak over dekk
etter å ha blitt slept fra Florvåg på Askøy
på vei sørover eller østover. Er det noen
som har sett den senere ?

7

Ved Fosen Gjenvinning, Stoksund 5. mai 2003: Fra venstre Lia, Svartskjær, Vågamot, Sortland,
Sol Kari og* Stig Magne. BåtFoto

nå grønnmalt men bølgeblikktaket over
båten er fortsatt på plass.
ELLINOR MARIT (Fraktebåt / LNDM
/167 brt /1961) sett i Totlandsvågen på
Moster 23. juli 2003. Båten er innkjøpt
til Moster til erstatning for Hans / LGFH
/147 brt./1916 som nå er tatt ut av fart
og etter det ryktene forteller skal selges
til Afrika.
BIRGIT (19 brt /1931 ex. VA-70-O)
sett på Flekkerøy 17. Juli 2003. Denne
karakteristiske «grønne» Sørlandsskøyta
som har vært benyttet til sandtransport
i Kristiansands-distriktet i mange år så

ut til å være i veldig dårlig stand. Den
hydrauliske vinsjen var et og fartøyet så
ut til å være oppgitt.
Ferja SAGVÅG ex. Fjærlandsjjord, Wischhafen, 133 brt. som en gang gikk i fart
på Elben og senere i Sognefjorden ble et
ter åha ligget i over 20 år i opplag delvis
ombygget ble sommeren 2003 slept fra
Dåfjorden på Stord til Halleraker & Co. i
Mælandsvågen på Bømlo for ombygging
til husbåt etter at den nå er solgt til to
damer fra Bergen.
Skrog til SCANDICALEDONIA (nybyg
get forsyningsskip) sett under slep inn i

Lia på slaktebenken i Stoksund 1. juni; ex Liafjell, Haakon Hansen, Gangstad Jr, Eidsfjord og
Bjarni Olafsson, bygget 1947 i Aberdeen. BåtFoto
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REIDULF II (Tidligere bygderutebåt /
LHCB / 49 brt. / 1914) sett i Sagvåg på
Stord 8. juni 2003 i malingslitt og noe
dårlig stand.
Fra Einar Vik, 5411 Stord.
RAV (Ringnotsnurper/tråler LMFZ/
brt. / 2003 / reg.nr. ST-9-O) ble døpt
ved Eidsvik Skipsbyggeri, Uskedalen 29.
mai 2003.
BØEN JUNIOR (Ringnotsnurper /
LLWG / 233 brt. / 2002 ) sett ved kai på
Salthella i Austevoll 29. mai 2003. Dette
er ikke så usedvanlig syn, men det som
var spesielt var båtens reg.nr. , på babord
sid sto det R-39-ES og på styrbord side
R-38-SD.

Fra Jan Amundsen , 5545 Vormedal:
REIDULF II sett på vei sørover Karm
sundet med IRIS I på slep omring må
nedskiftet mai- juni 2003. ( For nærmere
detaljer se Kjell B. Sønstabøs Observasjo
ner ovenfor)
GLORIA (Antigua-reg. tysk tungløftskip
/ V2NG / 8388 bt. / 1992) sett på vei
nordover Karmsundet 3. juli 2003 på vei
fra Fremantle i Australia med OVDS‘nye
hurtigbåter Salten og Steigtind som dekk
slast. Båtene ble losset på Leirvik på Stord,
den ene 3. Juli og den andre dagen etter.
(Se også i Røkesalongen for flere detaljer)
Fra Halvor Habbestad, 4262 Avaldsnes:
SANDY HOOK (Møre-kutter på ca. 50
fot) sett opplagt i bøye på Bøvågen , Av
aldsnes i lang tid. Var borte ca. midten av
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juli 2003, ryktene forteller at den er sunket
der den lå. Kjenner noen av leserne til dette
og båtens historie ?
MARIANN (Fritidsbåt - tidligere fiske
fartøy) som i mange år hørte hjemme på
Karmøy sett flere ganger ved kai på Risøy
i Haugesund i løpet av sommeren 2003.
Båten ble for flere år siden solgt til Østlan
det for ombygging til fritidsbåt men skal nå
være kjøpt tilbaketil Haugesund.
Bunkersbåt som i mange år hørte hjem
me på Storesund på Karmøy (tidlige
brannsprøyte Slukk I fra Kristiansund,
se Skipet nr. 2 /2001) er solgt til Odd
var Oma, Stord og ligger nå ved Oma
Skipsbyggeri, Stord for ombygging til
fritidsbåt.
RØGVÆR I ( Fritidsbåt ex. lokalrutebåt
Røgvær, slepebåt Snar og Vulcan / 30 brt./
1883 / 1957 / 1970) som i 1989 ble solgt
til Bergens-distriktet er i sommer kjøpt til
bake til Karmøy. Da båten kom var den i
elendig forfatning og har ikke vært vedli
keholdt på lang tid, men til Havnedagene i
Haugesund 14.-17 august var båten pusset
opp og var i fin stand.
NICO (Lasteskip, for flere detaljer se
Observasjoner i Skipet nr. 2/2001 ) ank.
Eldøyane på Stord sommeren 2003 i to
deler på hver sin lekter. Delene ble satt på
land og etter at tankene er rengjort skal
båten hogges.
Fra Peter K. Lyse, Menominee, Mich.,
USA:
GLOMMEN (Tidligere skoleskip), ex.
Østfold, Skule, Sørøy sett ved det gamle
fergeleiet på Oanes i Lysefjorden 23.juli
2003. I følge lokalavisene er båten kjøpt
av en privatperson for å brukes til familie
bolig og fritidsfartøy. Den er bygget ved
Trosvik Mek.Verksted, Brevik i 1949 for
FFRs lokalfart på Øst-og Vest-Finnmark
samt Mosjøenruten, men ble mye benyt
tet som reserveskip i Hurtigruten fra ca.
1951 til 1962. (Sommeren 1954 gikk
skipet i FFRs egen «Hurtigrute» BergenHonningsvåg-Hamnbukt ved avg. Bergen
annenhver onsdag kl. 10.00) Som Skule ble
hun fra ca. 1965-1979 et velkjent trekk
i TrondheinTs bybilde der hun lå like
utenfor jernbanestasjonen,brukt for det
meste stasjonært i voksenopplæring for
vordende sjøfolk. Skipet gjorde også en del
ruteturer på Svalbard på 60-tallet etter at
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TFDS‘ Lyngen gikk ut. Deretter brukt som
skoleskip i Fredrikstad. Som «Hurtigrute
veteran» skulle den være den eldste som
fremdeles er «seilklar». Det er dermed hele
tre tidligere «Hurtigrute-veteraner» i beste
velgående i Stavangerdistriktet.
Fra Johannes Østvold, 4302 Sandnes;
GLOMMEN (Se observasjonen ovenfor)
er kjøpt av ekteparet Karen og Jan Oddvar
Øye fra Jørpeland. I følge Stavanger Aften
blad har de gjort et røverkjøp da de ikke
har betalt mer for båten enn verdien av det
ene diesel-aggregatet om bord som kostet
ca. 600-700.000 kroner. Ekteparet er nå i
full gang ved oppussing og regner med å
flytte om bord til høsten neste år har de
planlagt en tur nordover langs kysten.
Fra AlfJ. Kristiansen, 4275 Sævelands
vik;
TRAAL ( Tråler / JXML /R- ?-K / 992
brt. / 1987 ex. Rav - 03 ) sett flere ganger
i løpet av juli-august ved Karmsund Ma
ritime Service, Kolstøneset der båten ble
ombygget fra snurper til tråler. Båten ble
i sommer innkjøpt til Karmøy og erstatter
rederiets forrige Traalex. svensk Ginneton
— 98 som nå skal selges.
6.september var Kjell B. Sønstabø, Geir
Dahle og spalte-redaktøren en rundtur
på Askøy og Sotra med Sigvald Monsen
som dyktig og tålmodig sjåfør (tålmodig
må man være når en har med 3 passasjerer
som forlanger å bli kjørt ned på hver eneste
kai i distriktet og forlanger full stopp hver
gang en ser noe som kan være en båt mel
lom trærne )
Ved industriområdet på Hanøytangen
lå fortsatt baugen til ringnotsnurperen
TALBOR JR (se Observasjoner i Skipet
nr. 2/2003 ) som også ble sett der under
opphogging i april.
Strilmai og den tidligere russiske tråleren
Poseydon som også ble sett i april lå fortsatt
på samme plass men bulk-carrieren Rollnes
og tråleren Mostein var borte.
Ved en nedlagt hermetikkfabrikk i Het
levik på Askøy lå to ukjente kuttere, den
på ca. 50 fot så ut til å være i nokså bra
stand men den andre som var på ca. 70 fot
manglet sitt opprinnlige overbygg men på
dekk med fronten akterover sto overbyg
get til den ovenfornevnte Mostein. Kjenner
noen av leserne til disse båtene ?

Fraktebåten S.K.S. (LCHB /98 brt./
1907/1950 ex. Høievarde-GG, Koløyholm
54, Angelo- 51, Svendborg-sund- 19) som i
flere år har ligget opplagt i indre Florvåg
på Askøy var nå borte. Hvor er den blitt
av ?
GLENNSTAR (Tonga-registrert tank
skip 872 brt./1968 ex. FjordtankSl,
Bitank- 94, Titan-93) sett 7. september
2003 under slep utover Bømlafjorden
av taubåten Høievarde som i sommer ble
innkjøpt til Norge av vårt medlem Odd
Einar Mæland fra Karmøy. Lenger sør på
Sletta kom taubåten Magnum som også
skulle være med å slepe Glennstar som
hadde fått maskinskade til Storesund på
Karmøy for reparasjon.
Håkon Larsson-Fedde, Farsund:
TANDUR (fraktebåt 61 brt/ 100 tdw/
1877, ex slepebåt Oscar, 1877 Nylands
Verksted), LEOZ. Overtatt 2000 av
Sigurd Torsø, Bærøy, Lyngdal, reg. Hau
gesund. Dags dato ligger som vrak på
innsiden av Bærøy, Lyngdal til förargelse
for hytteeiere på øya.
Fra Frank Iversen, 8310 Kabelvåg / MS
Nordkyn.
MUNSU (ex. Norvest Reefer, Fjellhav,
Tikal, 1977 Moen Slip, Kolvereid, side
portskip) nå reg. i Belize City, bygget på
Kolvereid. Sett flere ganger i Balticum,
fotografert i Ijmuiden i juli 2003.
HØYBAKKEN, tankskip, fra Trondheim
sett og fotografert ved verksted i Gdynia
i juli 2003. Båten har stått på land ved
verkstedet i ca. 2 år etter at rederiet gikk
konkurs. Hva som skal skje med båten
vites ikke.
GECO SAPPHIRE (Seismikkskip som
sank ved kai i Bergen i oktober 2001, for
flere detaljer se Skipet nr. 4/02 og Skipet
nr. 1/03 ) sett og fotografert ved verksted i
Gdynia i juli 2003. Overbygget er intakt
men ellers er alt annet fjernet. Mens vi lå
der ble båten delt i to for å forlenges.
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AdolfHauges seks skip var alle av samme type og størrelse; her er den siste Tora fra 1921, fotografert av Skyfotos tidligpå 50-tallet.

Av Dag Bakka Jr

Oppsvinget
for skipsfarten
på Sørlandet
mellomkrigsårene
kommest
innenfor
tankfarten
med
en ny genera
sjon av betydelige
rederier.
Tankskip iviste
seg også å bli den
lønnsomme
del av
rederinæringen,
hvor rimelige Anglo-Saxon-tankskip la grunnen til redningen av landsdelens skipsfartstradisjoner.
Da kaptein Adolph Hauge i 1932 grep sjansen til å etablere sitt eget rederi i Arendal måtte hanbegrense
seg til en gammelt nordsjøbåt, og nettopp nordsjøfart skulle bli rederiets marked gjennom de 25 år det
eksisterte. Med sine dampdrevne småtrampskip ble A Hauges rederi en odde fugl blant tankrederiene på
Sørlandet, og hørte hjemme i gruppen av rederier som forsøkte å hevde seg i konkurransen med nederland
ske og tyske småskip. Satsningen på små dampskip hadde først vist seg fornuftig, men kom fra 1949150
stadig dårligere ut under de nye norske bemanningsreglene. Det var derfor ikke overraskende at skipene
ble solgt i 1957/58 og virksomheten awiklet.
Adolf Ingvald Hauge var født i Drammen
17. september 1888 og vokste opp i svært
så alminnelige kår, gikk til sjøs og ble med
tiden styrmann og skipsfører. Han giftet
seg i 1918 med Thora Elise Thjømøe i
Stavanger, men kom så til å føre skip for

bergensrederier. De slo seg ned på Tromøya
ved Arendal.
Høsten 1932 tok kaptein Adolf Hauge
det store skritt og etablerte sitt eget rederi
hjemme på Tromøya. Skibs-AS Hauges
Rederi overtok i september dampskipet

Bessegg av Bergen, en singledecker på 800
tdw med triple ekspansjons-damp-mas
kin midtskips, bygget i Delfzijl i 1920.
Skipet ble overtatt fra et konkurs-bo, så
prisen var trolig lavere enn den anslagsvise
markedsverdi på 4.000 pund, altså rundt
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77.000 kroner. Kapitalen tør ha kommet
fra rederens oppsparte midler og fra hans
nærmeste krets. Skipet fikk navnet Tora
etter hans hustru.
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Tromøya, like over Galtesundet fra Aren
dal og forbundet med fergeruten drevet
av O B Sørensen, lå midt i et av landets
mest maritime strøk. Sjøen var levevei
for de fleste, og rederiene hadde fått et
oppsving takket være tankfarten. Byen
hadde etpar meglerfirma, hvorav Chr
Th Boe & Søn som det ledende, med
dampskips-ekspeditører, skipsbyggeriet på
Pusnes, sjømannskole, mønstrings-kontor,
Skipskontrollens stasjon, toll ogloskontor,
bunkringsanlegg, mm. I dette miljøet ble
800-tonneren Tom en velkommen tilvekst
til byens 18 rederier.
Denne første Tora ble satt i nordsjøfart,
mye utgående med trelast og tremasse fra
Øst-Norge, med kull tilbale fra England
og dessuten reiser til Østersjøen og langs
norskekysten. Det var en vanskelig tid
for skipsfarten, og det er neppe trolig at
Hauge har opplevd særlig medvind de
første årene. Likevel må resultatene ha
vært såpass oppmuntrende at det lot seg
gjøre å utvide virksomheten.
Høsten 1934, etter at bunnen og den
dypeste pessimisme var passert, ble SkibsAS Hauges Rederi II etablert og kjøpte den
britiske Binbrook. Denne var en baklader
på 1060 tdw med bro midtskip, bygget i
Nederland i 1919 og ble betalt med 3.200
pund; altså nær 64.000 kroner. Navnet ble
Tora Elise, oppdøpt etter både konen og
datteren som var født i 1930.

Hauge startet sin rederkarriere med kjøp av 800-tonneren Bessegg i 1932. Ukjentfotograf

rettelsen av et tredje selskap, Skibs-AS
Hauges Rederi III som i september 1935
kjøpte dampskipet Nicholas Toussant fra
Frankrike. Også dette var bygget i 1920 i
Nederland, men noe større, på 1585 tdw.
Nytt navn ble Toratre.
Skipene ses å være sluttet i europeisk
fart; Toratre gikk en tid også på TG i VestAfrika-fart. Kapteinene var rekruttert fra
nærmiljøet og var jevntover eldre karer.

for Skibs-AS Hauges Rederi IV. Det var
dampskipet QuedelAbidpå 1350 tdw som
ble innkjøpt fra Frankrike for GBP 6.250
og registrert under navnet Torafire. Det var
av samme type som Tora og Toratre, singledecker med maskin akter og halvdekk
akter, men bygget i 1921 i Nederland,
Adolf Hauge utnyttet markedet for hva
det var verd. I april ble gamle Tora solgt
til Riga for GBP 7.000, altså bortimot
140.000 kroner, noe som må ha gitt en
pen salgsgevinst.
Denne ble investert samme høst, da det
samme selskapet kjøpte danske Dorrit fra
J Lauritzen for GBP 15.000, altså nær
300.000 kroner. Dorrit waren singledec-

Ut gjennom 1936 begynte market å
stramme seg til for alvor, og oppgangen
kulminerte med toppåret 1937. Rederen
holdt et våkent øye med markedet, og
sikret seg i januar 1937 sitt fjerde skip

Toratre seilte i flåten i fem år; her er den like etter salget som Vigør av Oslo. Foto Donaldfansen

Adolf Hauge hadde såvisst ikke ligget på
latsiden. To skip var blitt anskaffet og fi
nansiert i en vanskelig tid og flere skulle
det bli. Rederiet hadde valgt «Adolph» som
telegramadresse. Kontoret var etter alt å
dømme i rederens privatbolig, og rederi
flagget var rødt og blått, delt horisontalt,
med en hvit H. Skorsteinen ser ut til å ha
vært svart med et belte delt horisontalt på
rødt og blått mellom smale hvite striper
og med en hvit H.
Skipene var anskaffet rimelig, særlig
Tora Elise, og fra 1935 begynte markedet
å stramme seg til. Det resulterte i opp-
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Ved det tyske angrepet på Norge 9. april
1940 befant Tora Elise og Torafire seg i
hjemlige farvann og derved tysk-kontrol
lerte farvann, mens Tora kom til å slutte
seg til Nortraships flåte. De to skipene i
hjemmeflåten kom etter alt å dømme til
å seile for Skibsfarts-direktoratet i forsy
ningsfarten på Norge. Merkelig nok er
ingen av Tora-skipene omtalt i de vanlige
kilder fra krigsårene, men de har trolig alle
vært ute for dramatiske situasjonen
En hendelse er imidlertid vel dokumen

Tora Elise passerer Brevik i krigsårene. Foto DonaldJansen

ker på 1400 tdw, bygget 1918 1 Tyskland,
men forøvbrig samme klasse som rederiets
øvrige skip. Navnet ble Tora.
Fire sklD
T-i
j
rj1 • •
j
Etter den veldige aktivitet i 1937 da tre
, .
o
r
skip ble omsatt, kom rederiet til a omlatte
c
i
it
i j i
hre skip. De var alle smgiedeckere i størrelsen 1000-1500 tdw, bygget rundt 1920
.
og tre av dem av vanlig arrangement med
. ..i.
maskinen midtskip. lora huse skilte seg ut
som 1.11
baklader.
Trolig var det mye av den samme eierkon
stellasjon i de ulike selskapene. Med fire
skip i nordsjøfart, med mange og korte
reiser og med hyppige havneanløp, må
rederen nødvendigvis ha hatt hjelp på
kontoret til operasjon og hyreregnskap.
Mye tyder på at rederen seiv og hans frue
var sammen om administrasjonen.
Etter 1937 fait markedet tilbake. Tro

Nordsjøen ble nå en krigssone, noe rederiet
snart skulle få føle.
I januar 1940 ble Toratre solgt til S
Ugelstad i Oslo. Her oppnådde rederiet
en pris på 390.000 kroner, noe som må ha
gitt en pen gevinst.
0
r °
Noen måneder senere ble Tora Elise
angrepet av tyske ny i Nordsjøen. Begge
0 r
J
J
'
00
og en matros ble drept, mens
kapteinen ble skadet. For å røre skipet
r
r
trygt hi em fikk en låne en styrmann fra et
Jb ’
.
1
Bergenske-skip
0
r i nærheten,
Torafire angripes av RAFpå Menstad 30. mars
1945 Fra Flyalarm, 1991
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lig har nyanskaffelsen Tora vist seg å være
kostbar på et svakere marked.
Ved krigsutbruddet i september 1939
fortsatte driften som før, mens skipene
nå ble malt opp med nasjonalitetsmerker.

ds
ds
ds
ds

Tora Elise
Toratre
Torafire
Tora

Adolf Hauges flåte
1060 tdw
1919
1585
1920
1350
1921
1400
1918

per 1938
Skibs-AS Hauges Rederi II
Skibs-AS Hauges Rederi III
Skibs-AS Hauges Rederi IV
Skibs-AS Hauges Rederi

tert, nemlig Royal Air Forces angrep mot
Porsgrunn 30. mars 1945. Til tross for
sterk luftvernild greide Mosquito-flyene å
senke Torafire og Svanholm ved Menstad,
mens Gudrid og tyske Scharhörn senere
sank av skadene. Torafire sank på grunt
vann og veket ved kaien, men uten tap
av liv.

Gjenreisning
Bortsett fra Torafire hadde Hauges skip
kommet velberget gjennom krigen. Re
deriet kunne igjen overta dem i oktober
1945, og etter oppgjør for krigsårene og
nødvendige reparasjoner ble det snart
satt i fart.
Tora ble levert tilbake fra Nortraship og
Tora Elise og Toratre fra Statens Skibsfarts
direktorat. De kom snart i fart på et mar
ked med skrikende behov for tonnasje.
Torafire skulle derimot ta sin tid. Skipet
ble hevet i august 1945 og senere slept til
Pusnes Mek Verksted for reparasjon. I ma
terialmangelens tid tok også reparasjonen
sin tid, så først i februar 1948 kunne skipet
forlate Pusnes. Rederen seiv hadde da hatt
anledning til å følge opp hele reparasjonen,
hvor maskineriet var blitt overhalt og inn
redningen fornyet.
Etter at oppgjør for brukserstatning og
amortisasjon for krigsårene var ferdig, Gje
nomførte Adolf Hauge en reorganisering
av selskapene. Skibs-AS Hauges Rederi
II, III og IV ble i generalforsamling 14.
januar 1948 besluttet slått sammen med
Skibs-AS Hauges Rederi som fikk en
samlet aksjekapital på beskjedne 10.000
kroner. Senere på året ble denne forhøyet
til 40.000. Prokura, altså fullmakt til å
undertegne forpliktende for selskapet, ble
tildelt Tora Elise Hauge, noe som tyder på
et mann og kone-rederi.
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Torafire tjente 20 år iflåten, fla
1937 til 1957. Bildet er trolig
tatt likefør krigen.
Ukjentfotograf, Arne Harsunds
samling
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På dette tidspunkt var flåten allerede redusert til to skip. Tora på. 1400 tdw hadde
forlist 2. november 1946 21 sjømil fra
Almagrundet utenfor Sandshamn i Østersjøen, under reise fra Kotka til Stavanger
med trelast. Besetningen kom velberget fra
forliset.
Hauge disponerte sine midler med forsiktighet. De første årene etter krigen bør ha
gitt gode inntekter, seiv om det var bare
Tora Elise som seilte i 1947. Rederen var
tilbakeholden med å påta seg nye forpliktelser, og det var først sommeren 1948 at
den neste anskaffelse ble gjort. I juli ble
dampskipet Kong Bjørn kjøpt for 900.000
kroner, et skip i samme klasse som Torafire,
på 1250 tdw bygget i 1921. Dennegang
var det imidlertid et norskbygd skip som
ble kjøpt, levert fra Larvik Slip & Verksted
og adskillig modernisert i 1945. Skipet ble
overtatt i Sarpsborg og arvet navnet Tora.
Derved hadde Hauge igjen tre skip i fart,
de likeverdige Tora og Torafire, samt den
mindre Tora Elise.

Avvikling
Det viste seg nok at rederen hadde satset
på en skipstype og størrelse som var tung
å drive. Skipene hadde moderat lastekapasitet i forhold til driftsutgiftene, seiv om
de ble foretrukket i visse havner og trades.
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Det store problemet var imidlertid de nye
bemanningsreglene som ble innført i 1949,
hvor grensen for 3-vaktsordning ble redusert fra 300 til 500 brt. Det betød at skip
som Hauges fikk besetningen vesentlig
utvidet, men liten mulighet til dispensasjoner. Og dette skjedde nettopp som
nederlandske og tyske småskip begynte å
konkurrere med langt lavere utgifter.
Markedet sviktet en tid i 1949/50, før
det tok seg godt opp i 1951/52, med en ny
svak periode i 1954 og jevnt bra i 1956. I
løpet av 1957 sviktet markedet på ny, og en
langvarig opplagsperiode i 1958/60 satte
punktum for de mest arbeidskrevende skip
under norsk flagg.
Nettopp i denne kategori kom Hauges
skip.
De tre Tora-båtene fortsatte i nordsjøfart
gjennom vekslende tider. For utgående var
det mye tremasse, trelast og mineralet fra
Norge, kull fra Storbritannia til Skandinavia og Spania, foruten andre laster som salt
fra Middelhavet, bulklaster av alle slag og
et og annetT/C.
Båtene bør ha tjent rimelig bra under
Korea-boomen, men deretter - i november
1954 - ble Tora Elise solgt til opphugging
i Stavanger.
Torafire og Tora fortsatte, men trolig med
mer marginale resultater. Adolf Hauge,
som i 1955 passerte 67 år, må ha sett

.vkgjraasWE

hvilken vei det bar. Under Suez-boomen
høsten 1956 grep han anledningen til å
seige det beste skipet, Tora, til Oslo for
GBP 26,250, altså nær 525.000 kroner
-en meget sterk pris.
Hvor sterk den var skulle snart vise seg.
Kjøperen, Frederik F Zimmer, gav skipet
navnet Inger, men allerede i mai 1957 gikk
det i opplag i Fredrikstad. Her ble skipet
liggende inntil det i oktober 1958 ble solgt
tilbake til Tromøya for 6.700 pund, til
Arendal Skibsopphugning, og levert ved
anlegget 2. november. Det hadde fremde
les et år igjen på klassen og kjøperen gav
det navn Bonafide - god tro.
Dette forteller sitt om prisfallet for denne
type skip. Hauge hadde solgt til en god
pris i rette øyeblikk, men kjøperen måtte
ta et betydelig tap.
Men det etterlot ett skip igjen i Hauges
flåte.
Torafire seilte trolig med godt resultat
gjennom den gode perioden i 1956. Men
da de gode slutningene var slutt høsten
1957 var det ingen annen interesse for
skipet enn til skrap. I september 1957
ble skipet solgt til belgiske huggere for
11.000 pund og levert i Antwerpen 7.
november.
Adolf Hauge nærmet seg nå de sytti,
Hans eneste barn, datteren Tora Elise, var
ikke den rette til å føre rederiet videre, og
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det lille familierederiet ble awiklet. Rede
ren seiv ble boende på Tromøya, hvor han
døde i mai 1967.
A Hauges Rederi var ett av de mange
små familierederiet som lenge utgjorde
mye av bredden i norsk rederinæring.
Rederiet hadde sin periode på 25 år og
eide i tiden seks skip. Men seiv fra en flåte
på fire skip skulle det bli liten mulighet
til videre organisk utvikling, mye fordi
rederen valgte å satse på en skipstype som
skulle få svært tunge rammebetingelser
under norsk flagg.

9.1932

Innkjøpt av Skibs-AS Hauges
Rederi (A Hauge), Arendal, om
døpt Tora
4.1937
Solgr til Kaija Shipping Co Ltd (E
Kalnins), Riga for GBP 7.000, nytt
navn Aija
12.1939 Oppbrakt av tyske krigsskip i
Østersjøen 13. desember, ført til
tysk havn
Prisedømt, overtatt av Deutsches
Reich, disp Reederei W Both),
Hamburg
1.1941
Overtatt av J C Jiirgensen & A Bith,
Gluckstadt som Ingeborg.
12.1944 Försvunnet 31. dese 1944 i
Kattegat på reise Holtenau-Ålborg.
ds TORA ELISE LIWX

Kilder:
Bjørn Hafsten m fl: Flyalarm.
Luftkrigen over Norge 19391945. Oslo 1991
Norske rederier gjennom femti år.
Oslo 1956
The Starke-Schell Registers, div år
nettsted:
http://www.vinterbrosenteret.org/
fam00065.htm
(personalia om Adolf Ingvald Hauge)
Norwegian Shipping News
Norges Handels & Sjøfartstidende.
Egne notater og samlinger.

Skipsliste for
A. Hauges Rederi,
Arendal
ds TORA LCSZ
574 brt 800 tdw, 166.2/25.7/13.0 ft
singledecker, halvdekk akter
Triple expansion J Berg & Co, 72 nhk
5.1920 J Berg & Co, Delfzijl -141
Levert som Aspasia ril N Logotheopoulos & G Spiropoulos, Nauplion
1924
G Spiropoulos, Nauplion
4.1925
Kjøpt til Norge av AS DS Lilly
Margrethe (Carl M Iversen),
Bergen, nytt navn Lilly Margrethe
7.1928
DS AS Phønix (Sigurd A Brækhus),
Bergen
7.1929
H Gran Kahrs Rederi AS, Bergen,
omdøpt Bessegg

721 brt 1060 tdw, 180.6/28.1/12,4 ft
singledecker, maskin akter
Triple expansion Kuy & Ree, 133 nhk
11.1919 NY van der Kuy & van der Ree,
Schiedam -33
Levert som Spind til Skibs-AS
Salvesen (A Salvesen), Farsund
7.1921
Lathom SS Co Ltd (Thos E
Kettlewell), Goole, for GBP
12.000, nytt navn Lathom
1922
omdøpt Binbrook
10.1934 Innkjøpt av Skibs-AS Hauges
Rederi II (A Hauge), Arendal for
GBP 3.200, omdøpt Tora Elise
4.1940
Ihj emmeflåten
1948
Skibs-AS Hauges Rederi
11.1954 Solgr ril Brødrene Anda, Stavan
ger til opphugging for GBP 5.750
ds TORATRE LJAP
1016 brt 1585 tdw, 216.5/34.6/13.4 ft
singledecker med halvdekk akter
Triple expansion Verschure & Co, Amsterdam
12.1920 NY Maats Holland, Hendrik-IdoAmbacht

9.1935

1. 1940

Bygget som Nicholas Toussant for
Mory & Cie, Boulogne
Innkjøpt av Skibs-AS Hauges
Rederi III (A Hauge), Arendal,
nytt navn Toratre
Solgt til S Ugelstads Rederi AS,
Oslo for NOK 390.000, omdøpt
Valør

4.1940
I hjmmesflåten
12.1946 Rederi-AB Eva (Olof Öström),
Mariehamn, nytt navn Ella
2.1958
Til Alnwick Harmstof GmbH,
Liibeck til opphugging
dsTORAFIRE LJJC
894 brt 1350 tdw, 198.7/30.8/12.7 ft
singledecker med halvdekk akter
Triple expansion L Straatman, Dordrecht 134
nhk

4.1921

1923
1924
1925
1.1937

4.1940
3.1945

J Koster Hzn, Scheepsbouwwerf
De Gideon, Groningen -53
Levert som Bergpolder til Handels
Maats & Technische Scheepsvaart
Bureau, Groningen
NY Algemeene Nederlandsche
Scheepsvaart Mij, Rotterdam
Cia de Navigation Paquet, Mar
seille, omdøpt El Abid
omdøpt Qued el Abid
Innkjøpt av Skibs-AS Hauges
Rederi IV (A Hauge), Arendal, for
GBP 6.250, nytt navn Torafire
I hjemmeflåten
Senket 30. mars 1945 under alliert

flyangrep mot Menstad i Skienselva, sank på grunt vann
Hevet i august 1945 av bergingsbåt
Uræd. Slept til Pusnes Mek
Verksted, Atendal for reparasjon
10.2.1948 Levert ferdig reparert med ny
innredning, overhalt maskineri
1948
Skibs-AS Hauges Rederi
9.1957
Solgt til opphugging i Belgia for
GBP 11.000, ankom Antwerpen
7.9.1957

ds TORA
LJSP
851 brt 1400 tdw, 212.9/31.4/13.2 ft
singledeckler
Triple expansion Christiansen & Meyer,
Harburg 90 nhk
10.1918 Schiffbau Ges Unterweser, Lehe
Westermiinde -10

1920

Kontrahert av J Lauritzen i 1915,
fullført som Paula i 1918, men ikke
levert pga materialklausuler mm.
Satt i fart som Dorrit for AS DS

Vesterhavet (J Lauritzen,
København), Esbjerg
10.1937 Innkjøpt av Skibs-AS Hauges
Rederi (A Hauge), Arendal for GBP
15.000, nytt navn Tora
4.1940
I Nortraships flåte
11.1946 Sprang lekk og sank 2. nov 1946
21 n mil av Almagrunden utenfor
Sandshamn i Østersjøen, på reise
Kotka-Stavanger med trelast.
ds TORA
LEGQ
930 brt 1250 tdw, 197.8/32.3/12.6 ft
singledecker med halvdekk akter
Triple expansion Larvik Slip & Verksted, 102
nhk
4.1921

Larvik Slip & Verksted, Larvik -31
Kontrahert i 1917 av DS AS Sund
(Louis Poulsen & Co), Oslo.
Solgt tidlig i 1920 til H Kuhnle,
Bergen, men solgt vinteren 1921
og sjøsatt 22.2 1921 som Kong
Bjørn for Der Søndenfjelds-

15 —
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Tora Elise losser i
Oslo, ca 1952. Ukjent
fotograf, Per Alsakers
samling
l

.

Norske Dampskibsselskab AS
Oslo, som hadde betalt
NOK 575.000 + extras. Levert 6.
april 1921.
94.1940 I svensk hav, tatt hjem i august
1940
Til Horren i 1944 for reparasjon,
levert 16.9.1945 fra Marinens
Hovedverft.

s

Mr

_

nytt navn Bonafide
levert ved verftet 2. nov 1958,

7.1948

Kjøpt av Skibs-AS Hauges Rederi
(A Hauge), Arendal, for NOK
900.000, levert i Sarpsborg og
omdøpt Tora
11.1956 Solgt til Skips-AS Otteid (Frederik
F Zimmer), Oslo, for GBP 26.250,
nytt navn Inger
11.1958 Til Arendals Skibsopphugning,
Tromøya/Arendal, for GBP 6.700,

avngget
10.1960 Skroget solgt til IS Surplus
Trading, Kjøpmannsskjær/
Tønsberg, og hugget i løpet av
1961.

RIGEL
Norgeshistoriens største skipsforlis

.
j

Dette er historien om senkingen av lasteskipet m/s «Rigel»
27. november 1944 utenfor Tjøtta på Helgelandskysten.
Over 2500 mennesker, hovedsakelig russiske krigsfanger,
ble drept denne kalde novemberdagen. Bombingen av
«Rigel» regnes som en av verdens største skipskatastrofer
målt i antall menneskeliv. Til nå er lite skrevet om hen
delsen.
130 sider, format på 25x23 cm.
De fleste av de om lag 85 bildene i boka har
aldri vært offentliggjort før.
Pris; kr. 298,- + porto
Boka kan bestilles hos forfatteren:
Trond Carlsen
Ringveien 28, Alstahaug
8800 Sandnessjøen
e-post: trond-carlsen@c2i.net
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Kvitsøy i kystleia. Foto via forfatteren

Av Odd Magne Djønne

/artikkelen
omDSD
Ulsnes
Skipet ved
nr. Abeking
212000, nevnte
jeg at idet
bare er Kvitsøy
sompåfremdeles
er iDette
fart av
de seks skip
fikki bygget
& Rasmussen
LermwerderBremen
femtitallet.
er
nå historie ettersom Kvitsøy ble solgt og levert til opphugging i Aliaga i Tyrkia 26. mai 2003. Skipet hadde etter
det ble solgt til utlandet i 1976, hovedsakelig vært brukt til føring av dyr i den østre delen av Middelhavet.
Etter at Ryfylke, Ulnes, Akershus og Tanangervar levert, hadde DSD opsjon på
bygging av ytterligere to skip. Det var store
diskusjoner innen DSD hvilken skipstype
selskapet skulle satse videre på. Såsentsom
i mai 1955 vurderte selskapet en erstatning for Rogaland med 8 passasjerlugarer.
Usikkerhet i forbindelse med kystrutens
framtid gjorde vel at dette alternativet ble
forlatt. Det ble gjort grundige sammenligninger med skip som Erik Jarl, Arendal
(55), Uranus og Rask. Utenom lastekapasitet og laste/losseutstyr ble driftsøkonomi
tillagt stor vekt.

Skipstypen, som til slutt ble valgt (en åpen
shelterdekker under 300 BRT), var en mer
moderne utgave av Tananger, fire fot lengre
og to fot bredere og med en hydraulisk
krane midtskips. Erfaringene med verkstedet i Lermwerder var gode, og det ble
derfor besluttet å benytte ovennevnte
opsjon. Spesifikasjonen ble sendt ut 11.
august 1955. Helt til det siste vurderte
DSD om de skulle gå for vribar propell
eller fast propell og omkastbar motor.
Sannsynligvis var det driftsøkonomien som
ble avgjørende for valget av fast propell
og omstyrbar motor (8 sylindret, 4-takts-

Deutz-type RV8M på 600 hk). Skipene
hadde en 6 tonns bom på formast, to 2
tonns bommer på samsonposter i for
kant av styrehus og en Hydrokran med
løfteevne 3 tonn for 10 meter utsving. På
akterdekket fikk skipet en samsonpost med
en 1 tonns bom. Videre hadde skipene
tre luker på fordekk og en mindre luke på
akterdekket. Lukene på fordekket hadde
en bredde på 3,32 som ga god plass til last
på sidene. Tonnasjen var 485 BRT, 172
NRT, 650 TDW. Innredningen var mer
eller mindre identisk med Tananger, men
styrehuset var av aluminium og hadde ikke

17 —
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let før rundturene ble gjort unna på en
uke ved at lossing og lasting foregikk hele
døgnet slik at liggetiden ble redusert på
anløpsstedene.
•
•

r
r

Begge skip fikk i henholdsvis 1958 og
1959 installert to tanker a 34 m3 mellom

ra
*

-.r-""

;

'*-

luke 2 og 3 i underrommet for føring av
flytende fett, Karmøy ved Rosenberg Verft
og Kvitsøy ved Bergen Mekaniske Verk
sted. Oljen ble transportert fra DeNoFa
Lilleborg i Fredrikstad til Lilleborg sitt
anlegg i Stavanger. Oljen måtte under
transporten holde en konstant tempera
tur på 65 grader.
Skipene ble forøvrig i 1961/62 ommålt
som lukkede shelterdekkere til 744 BRT,

"-m

436 NRTog 1015 TDW.
1—-

I

På sekstitallet foregikk det en revolusjon
når det gjaldt pallelast og moderne laste
og lossemetoder. Da skipene ble satt i fart
ble lasten tatt av pallene og stuet for hånd
i lasterommene. I hallen akterut låstet en

Kvitsøy på prøvetur. Foto via forfatteren

teakfront som de tidligere skipene levert fra
samme verksted.

* Anløp av Kristiansand lørdag
* Lossing i Stavanger mandag

Lasting og lossing i Bergen og Hordaland tirsdag og onsdag
* Avgang fra Sauda torsdag morgen
* Avgang fra Sandnes torsdag kveld

langegods som en ofte brukte transportSøsterskipet M/S Kvitsøy ble levert lørdag
bånd til. For eksempel ble hallen brukt
7. desember 1937 som byggenummer
mye til kjøkkenprodukter fra Holmestrand
5164. Også dette skipet ble overratt av
og griseslakt mellom Stavanger og Bergen,
kaptein Edvard Bredahl. Denne helgen
Det sier seg seiv at dette krevde mye folk
Var det meget dårlig vær i Nordsjøen og
og tok veldig lang tid. Karmøy og Kvitsøy
mange atskillig større båter enn Kvitsøy lå
var på under 10 år allerede blitt umoderne
værfast. Ettersom skipet ikke hadde noen
ru te å holde, besluttet
Bredahl å utsette avgangen
til Stavanger til mandag
morgen. Kvitsøy brukte 41
via MOSS til ARENDAL, KRISTIANtimer på overfarten til sin
HURTIGRUTEN SAND, STAVANGER og SANDNES
fra Oslo hver onsdag kl. 17.00
M/S «TANANGER»
hjemby og etter noen dager
>
>
»
lardagkl. 15.00
M/S «AKERSHUS»
i Stavanger ble skipet 18.
Beste förbindelser til steder 1 Ryfylkefjordena.
desember satt inn en tur
til KRISTIANSAND, STAVANGER,
GODSRUTEN
HAUGESUND, BERGEN og SAUDA
i Hurtigruten Sandnes/
M/S «KVITSØY» ..fra Oslo mandag aften 16/10
Stavanger - Oslo. Denne
M/S «KARMØY»
—»—
23/10
ruten, som på den tiden
via Drammen, Moss, Holmestrand, Tønsberg, Vallø,
Fredrikstad, Sandefjord, Skiensfjorden og Arendal.
var betjent av det innleide
ODDA Gods mottas for direkte lossing.
dampskipet Braken og
Last mottas daglig på S. Akershuabrygge, vareskur nr. 84

* Avgang fra Stavanger fredag ettermiddag til Egersund, Kristiansand,
Sandefjord/Tønsberg
* t
•
•
1
1
Lossing 1 Oslo mandag
.
0 .
. , .
. ~
* Fa vestgaende var det lasting 1 Dram. ,
a
mentlrsda8
' Lasting 1 Holmestrand onsdag
Lasting i Fredrikstad torsdag
* Anløp av Tønsberg, Sandefjord, Vallø
og Skiensfjorden fredag

rederiets egen Akershus,
hadde avgang fra Stavanger henholdsvis onsdag
kl. 21.00 og lørdag kl.
0
0
13.00. Anløpsstedene var
_
, Tt . .
,
Egersund, Kristiansand,
Arendal og Moss. Over
nyttår skiftet som planlagt
Tananger og Kvitsøy rute og
slik fungerte ruteopplegget
fram til midten av sekstital-

Det første av skipene, M/S Karmøy, ble
levert onsdag 20. mars 1957 som byggenummer 5112. Skipet ankom Stavanger
tre dager senere med Edvard Bredahl som
kaptein. Skipet ble 28. mars presentert for
selskapets representantskap sammen med
nybygget Skudenes. Man satte Karmøy på
DSDs godsrute mellom Oslo og Bergen,
som på det tidspunkt ble opprettheldt av
Tananger og Ryfylke. I Trondheimsruten
gikk Ulsnes sammen med to innleide skip.
RyfylkeWe nå overført fra Østlandsruten til
Trondheimsruten, hvor den løste av innleide Stokkvik. Tananger og Karmøy utførte
nå to ukentlig turer Oslo - Bergen.

_
/2-//0-6 .
Stavangenke

Partilaat be*
anmeldt til

Halaer
7.

R&dhusgt. 1-3
T11‘ **
10

NORNANLINJEN
Vestnorge, Gøteborg, Helsingborg, Malmø, Stettln.
Regelmessige selllnger 1 begge retningar.
ØSTER9IØLIN1EN
Vestnorge, Østsverlge, Finnland (Gdynla/Gdansk betjenes
etter behov). Regelmessige selllnger i begge retnlnger.
Nærmers opplysnlnger ved
ERLING MORTEN8EN A/S,

tLC. 42 58 50 sentralb.
DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB
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ekstra arbeider + to gaffeltrucker med en
løftekapasitetpå 2500 kg til 123.000 kr.
Kvitsøys nye tonnasje ble 744 BRT, 436
NRT og 835 DWT.
Søsterskipene var med ett mer tidsmessige
og kunne ennå gjøre nytte for seg i noen
år i den harde konkurransen om laster på
kysten. Sideport arrangementet fungerte
bra og laste og lossetiden gikk ned. Det
største problemet etter ombyggingen viste
seg å være at tanktoppene ble ødelagt av
den store påkjenningen som lastede gaf
feltrucker utgjorde. Ellers måtte en være
veldig påpasselig under lasting og lossing
slik at en hadde tilstrekkelig fribord opptil
port åpningen.
Karmøy i opprinneligform. NSS-Opedalssamlingen
og DSD fikk et valg mellom å modernisere
skipene eller bygge nye. I oktober 1967
gikk derfor DSD ut med spesifikasjon
for ombygging av Karmøy og Kvitsøy til
palleskip. Karmøy ble ombygget til palleskip i februar 1968 ved Nyland Mek.
Regningen kom på 370.000 kr. Skipene
ble begge utstyrt med sideport 3,37 meter x 3 meter på styrbord side og dobbelt
hengslet sideluke i værdekk. Luke nr. 2på
shelterdekk ble fjernet samtidig som luke
nr. 3 ble utvidet fra 4,32 meters til 7,56
meters lengde. Som følge av at antall luker
ble redusert fra 3 til 2 fikk skipet bedret
kapasitet for dekkslast. Sideporten ble
skalket hydraulisk, en stor forbedring fra
det manuelle og arbeidskrevende systemet
som var montert på Rogaland og Akershus

da de ble bygget på første del av sekstitallet.
Det hadde allerede etter disse få årene vist
seg at disse lukene var vanskelig åfå tette
i dårlig vær og lossing i neste havn ble ofte
forsinket ettersom truckene spant på det
våte mellomdekket.
Når det gjaldt Kvitsøy varierte de 11 mot
tatte tilbud veldig fra HMV sitt tilbud på
kr. 395.000 og 18 arbeidsdager til Fram
næs Mek Verksted som forlangte 634.200
og 30 løpedagen HMV, som hadde laveste
tilbud, ble valgt og ombyggingen ble påbe
gynt9. august 1969. Kronprinsesse Märtha
vikarierte under Kvitsøys verkstedsoppho1d.
Kvitsøy var ferdig ombygget 2. september
1969, to dager etter planen. Sluttregningen
kom på kr. 590.483 som inkluderte en del

1\

\

Maskineriet fungerte veldig bra, men det
hadde vist seg med erfaringene gjort med
Akershus og Tananger at motorene var for
små til å hamle opp med isen på Østlandet
og stormene langs Jæren, Lista og sydover
til Lindesnes. Allikevel satset DSD på
samme motor type og størrelse. Motorene
kunne vært utstyrt med turbo som hadde
gitt en større ytelse, men dette ville ikke
DSD spandere. Med større maskinkraft
kunne en gjerne unngått slike hendelser
som Kvitsøy var ute for under den store
stormen høsten 1969 da skipet holdt på
å drive på land ved Bremerodden utenfor
Farsund. Skipet passerte Lindesnes kl.
22.00 med blankt hav og avgikk Farsund
kl. 02.00 natt til mandag. Det var meldt
sterk kuling og kaptein Vatnaland hadde
ingen betenkeligheter med å sette kursen
nordover mot Stavanger. Klokka 04.00

-v*\
4

Kvitsøy etter ombygging
Foto Dag Bakka Jr
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ble Vatnaland purret av overstyrmannen
som fortake at Kvitsøy, på grunn av været
som nå var oppe i orkan styrke, var stop
pet helt opp utenfor Katland. I tillegg til
dette var det også veldig dårlig sikt. Det
gjorde det derfor ikke bedre at motoren,
som drev rundt radarantennen, var brent
opp og at radaren følgelig var ute av drift.
Det ble derfor besluttet å søke ly i Farsund,
og i et heldig øyeblikk lyktes en med å
snu fartøyet på motsatt kurs. På veien
innover var sikten minimal, og lettelsen
var derfor stor på broa når en omsider fikk
Bremerodden blank forut. Da en skulle
skifte kurs mot Farsund, kom imidlertid
ikke skipet av flekken og holdt på å drive
på land ved Bremerodden fyr. Skipet gikk
med maksimal maskinkraft og med roret
i borde, men det var umulig å få skipet
verken forover eller til å lystre roret. Rett
før skipet sto på grunn med akterenden,
svingte plutselig Kvitsøy over uten at egent
lig noen helt forsto hvorfor. Skipet kom seg
derfor velberget inn i Rossfjorden og fikk ly
for det dramatiske været. Andre kapteiner
har gitt lignende beretninger. (Som en ku
riositet kan nevnes at Kronprinsesse Märtha
samtidig gikk fra Egersund og brukte 14
timer på turen til Stavanger mot vanlig
gode fire timer).
Når skipene kom i is var det en stor fordel
å være godt låstet ettersom en ellers lett
kunne skade propellen. Ellers var det vik
tig å ta hensyn til strøm og vind og kjenne
rutetidene til danskebåten slik at en kunne
følge råken som denne laget.
Rett før midnatt søndag 3. april 1970
var Karmøys kaptein Esra Olsen på vei
tilbake til båten etter noen timer hjemme
i Hjelmelandsgaten i Stavanger. Avgang
til Ainor og Bergen var satt til kl. 24.00.
Olsen, som hadde ført skipet siden 1964,
stusset over at han ikke så skipets master
da han nærmet seg Skansekaien. Förkla
ringen fikk han raskt og brutalt! Karmøy
hadde kantret ved kai og förmasten lå
opp på kaikanten. Heldigvis kom ingen
til skade ved hendelsen. Sjöförklaringen
avdekket at skipets styrbord slingrekjøl
måtte ha hengt seg fast i en sprekke i kaien
under lossing. Dette må ha skjedd rundt
høyvann ca. Id. 22.00. Da skipet en halv
time senere begynte å helle mot babord ga

jSiiÉ“ fL.:“ v " «Ml

:"
Kvitsøy ved Festningskaien i Bergen. Foto Odd Magne Djønne
Iste styrmannen beskjed om å losse mer
av under kantringen, ble Karmøy 16. april
fra lasten på babord side. Han ga også
slept over til DSDs verksted på Klasaskjæ
motormannen beskjed om å fylle styrbord
ret og dokksatt. Skipet ble kondemnert
tank nr.3. Da skipet ikke rettet seg opp fikk
av forsikringsselskapet og forsikringen ble
styrmannen fikk nå mistanke om at skipet
utbetalt. DSD kjøpte så tilbake vraket og
kunne ha hengt seg fast i kaien og gikk for
besluttet å sette skipet i stand igjen. 12.
å sjekke om skipet hadde hengt seg oppi
august ble skipet slept til HMV for repa
fenderverket på kaien. Fra kaien kunne
rasjon av skrogskader av slepebåten Tug
han imidlertid ikke se noe unormalt, men
fra Haaland og sønner. Tidene er jam
da han noen minutter senere var tilbake i
men forandret, prisen på slepet var 852
underrommet krenget skipet plutselig over
kroner! 27. august var Karmøy tilbake i
til styrbord. Skipet tok rask inn vann gjenStavanger. Selve ombyggingen ble foretatt
nom sideporten. Først la hele overbygninved rederiets eget verksted på Klasaskjæret.
gen seg opp på kaien før skipet
.
& , &
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Karmøy etter oppretting. Foto Odd M Djønne
ganske snart skled til bunns med

akterskipet. Bare babord baug
stakk opp av vannet. Av skipets
besetning på 11 var syv ombord
sammen med en laste/ losse ar
beider og overstyrmannens sønn.
Skipet hadde 71 tonn dekkslast,
137 tonn på mellomdekk og 170
tonn i underrommet. Et under at
dette gikk godt!
Etter forhandlinger med det tyske
bergingskompaniet Ulrich Harms
og Norsk Bergingskompani ble
oppdraget med å heve Karmøy 8.
april gitt til førstnevnte selskap.
Prisen var kr. 390.000 dersom
oppdraget lyktes, ellers «no cure
no pay». Karmøy ble hevet 14.
april av to flytekraner fra Ulrich
Harms. Etter utlossing og påmon
tering av skipets sideport, som fait
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sideporten som rederiet hadde påkostet syv
år tidligere. Grunnen var nok at de nye
eierne ikke hadde noen planer om å bruke
skipet som pallebåt. Etter at denne job
ben var utført på Rosenberg forlot skipet
Stavanger for siste gang.
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I 1980 skiftet skipet på nytt eier og ble
nå omdøpt Abdallah R. De nye eierne var
Youssef A. Abourahal & Hanna N. Tabet
i Beirut Libanon. Noen år senere ble
vinsjene og kranen fjernet og skipet ble
bygget om til «live stock vessel». Samti
dig ble skipets hjelpemotorer skiftet ut.
Abdallah R ble nå brukt til dyretransport
mellom havner i østre del av Middelhavet,
Svartehavet og Rødehavet. Skipet hadde
libanesisk flagg og var klasset i Hellenic
Register of Shipping.
Kvitsøy etter overlevering til nye eiere som Mahmoud, desember 1976. Foto Odd M Djønne
13. januar 1998 ble skipet overtatt av en
Tonnasjerommet i forkant av overbygget
og offiserslugarene ble nå innlemmet i
lasterommet. Offiserslugarene ble flyttet
opp i lasterommet på hoveddekket akterut.
Mens Karmøy war ute av drift, ble Ryfylke
tatt ut av Trondheimsruten for å vikariere
i Østlandsruten.
DSD fikk dessverre ikke langvarig glede av
skipet etter reparasjonen. Karmøy hadde
først en grunnberøring 21. november 1971
utenfor Kleven i tykt snødrev og med radaren ute av drift. Skipet ble kontrollert
av froskemann neste morgen i Kleven som
bare fant ubetydelige avskrapning under
helen akter. Verre gikk det dessverre 9.
januar året etter. Kl. 03.35 gikk skipet fira

Farsund med kurs for Mandal. 28 minutter senere grunnstøtte skipet etter at vakthavende styrmann hadde tatt feil av noen

ved Torgersøgapet i Oslofjorden. Reparasjonen ble utsatt til perioden 4. til 22.
april 1972 ved HMV hvor skipet også fikk
gjort unna 12 års klassing. Skipet hadde
også en grunnstøting 27. juni 1975 ved
Kvideflu øst av Lindesnes. Slepebåt Mekken dro Kvitsøy av grunnen og assisterte
skipet inn til Kleven hvor det ble fastslått
minimale skader. Kvitsøy fortsatte i sin rute
inntil desember 1976 da skipet ble solgt til
Mahmoud Ali El Halabi i Tripoli, Libanon
for USD 235.000. Skipet ble nå omdøpt
til Mahmoud. DSD var veldig overrasket
da den nye eieren forlangte åfå sveist igjen

Kvitsøy var et mye heldigere skip enn
Karmøy. Skipet hadde en grunnberøring
29. november 1971 ved avgang Jarlsøy

I juli 2002 ble Abdallah i? solgt til Sukru
Mustafa Okan i Mersin, Tyrkia og ble

Sus under opphugging i Aliaga. Foto via Odd M Djønne
—
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fyrlykter. En av matrosene rapporterte at
vannet fosset inn i lasterommet og skipets
kaptein kontaktet Farsund Radio før hele
besetningen gikk i babord livbåt klokka
06.13. En halv time senete ble mannska
pet tatt opp av Farsunds båten Defence.
Kl. 07.15 gikk Karmøy ned med baugen
først og sank på 75meters dyp 3,7 kabel
lengder av Katland fyr. DSD fikk utbetalt
kr. 2.550.000 fra forsikringsselskapet.

slektning av eierne ved navn Josephine
Youssef Haroun. Skipet hadde i oktober
1997 fått Kambodia flagg og International
Naval Survey Bureau som klasseselskap!
Grunnen til flaggskifte var åfå reduserte
havneavgifter i Svartehavet. Eierne hadde
en stor
i Beirut og skipet ble hoved
saklig brukt til å føre egne dyr. Markedet
f° r denne type fartøy var imidlertid dårlig
°g skipet ble liggende veldig mye å vente
Pa last
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omdøpt Sus. Skipet ble benyttet i dy
retransport mellom Mersin og Tripoli/
Beirut i Libanon. Sus låstet inntil 2000
sauer alternativt 600 kveg. Skipet brukte
ca. 22 timer på den 190 nautiske mil lange
seilasen og tre dager på rundturen. Den
originale hovedmotoren fungerte utmer
ket og hadde nok klart noen år til. På
de ti månedene Okan eide skipet gjorde
skipet bare 18 rundturer, og det sier seg
seiv at ved en slik lav utnyttelsesgrad ble
utgiftene større enn inntektene. Skipet
hadde et mannskap på syv som skulle ha
sin faste lønn uavhengig av seilingstid. En
av hjelpemotorene skapte også mye bry og
påførte eieren store utgifter. Eieren prøvde
å seige skipet, men markedet for denne
type skip var dårlig og det var derfor ingen
vei utenom opphogging.

Fiskeri i 80 år

De fire Tjaldur

Vartdal Fiskeriselskap i 80 år
Bjarni Åkesson Filholm:
Utgitt av Vartdal Fiskeriselskap 2002
216 sider, farger, rikt illustrert
Selges for kr 250
fra Sparebanken Ørsta Volda,
6170 Vartdal,
tel 7007 4100
Høsten 1922 trommet den 33 år gamle
Knut Vartdal sammen slektninger og
kjente hjemme på Vartdal og fikk etablert
Vartdal Fiskeriselskap. Av kapitalen på
43.000 kroner hadde han seiv 1/3, og før
ste anskaffelse var dampskipet Kirkholmen.
20-tallet var en vanskelig tid for fiskeriene,
men Vartdal skulle greie seg og kom i løpet
av de neste tiårene til å utvide fra sildefiske
til torskefiske ved Island, selfangst, fiske på
Vest-Grønland, og etterhvert til eksotiske
farvann som Vest-Afrika, Det indiske hav

Se vennligst min annonse i SKIPET
og BÅTOLOGEN, begge 2/03
Jeg har fortsatt ca. 1650 fine
og interessante norske og svenske
skibsfotos for salg.
Rekvirer revidert norsk/svensk

og New Zealand. Et mellomspill i offshore
på 80-tallet ble mindre vellykket. I dag
sitter rederiet med to fabrikkskip, Varegg
og Ståkor.
Jubileumsboken som er ført i pennen av
Harald Grytten er nok mer fortellende enn
kronologisk og analytisk, men han har en
god historie på hjertet. Boken er delt i fire
hoveddeler: Om de 80 omskiftelige år,
om de 26 båtene, om båtene og bygda, og
intervjuer med folk som har stått rederiet
nært.

liste eller begge og ytterligere informasjon vil fra Norge tilsende meg
3 internasjonale kuponger og
fra Sverige SEK 20,- kontant
Jack Moblak
Skowænget 12
DK-4800 Nykøbing F
Tel. 0045 54 45 15 75

Boken er nok primært ment å fungere
internt og i lokalmiljøet, med stor vekt
på å fremheve medarbeidere gjennom
mange år. Båtene har fått sin brede plass
i historien. Men det er først og fremst en
interessant historie om ett av landets best
kjente fiskebåtrederier.
Dag Bakka Jr

Fire skibe med navnet Tjaldur
120 sider format A4,
rikt illustrert, noe i farger.
Pris DKK 290 + porto
Utgitt av Forlaget Nautilus
H P Christensensvej 18,
DK-3300 Frederiksværk, Danmark
www.forlagetnautilus.dk
Bjarne Åkesson Filholm har fulgt opp en
tidligere bok om Tjaldur, det færøyske
flaggskip fra 1953, med en bok om alle
de fire skip ved dette navn. Den kommer
i tillegg til bøkene De hvide skibe (Born
holm-båtene) og Smiril; skip som forfat
teren har hatt personlige forhold til.
Tjaldur-boken åpner med bakgrunnen for
trafikken til Færøyene og tar deretter opp
stiftelsen av Skipafelagid Føroyar i 1925
med Tjaldur (I), ex St Thomas fra 1917
(og søsterskip av Stavangerskes Ryfylke),
Tjaldur (II) ex Gullfoss fra 1915 som ble
kjøpt fra Island i 1946 etter at den første
var forlist, og Tjaldur (III) fra 1953 som
egentlig er bokens hovedperson. Da den uventet - ble solgt til Chile i 1967, kjøpte
rederiet Bergenskes gamle Astrea fra 1941
som ble den fjerde og siste.
Forfatteren har gått langt i å grave opp
detaljer fra levnedsløpene til de fire skip.
Fremstillingen er grei og kronologisk,
iblant med et subjektivt sidespor. Boken
er godt illustrert, endel fargebilder, og ikke
minst: GA-planer for de fire skipene.
Her er altså boken om de fire Tjaldur, om
Skipafelagid Føroyar og om Færøy-trafik
ken i det hele. Er dette av interesse, så
kjøp boken.
Dag Bakka Jr
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Dampskipet Kolbein, Røsvatnets hvite svane påjomfrutur den 14. august 1915. Foto fra «Det var en gang»

Av Bjørn Tandberg

Høsten
fremkastet
delådriftige
på Midt-Helgeland,
med ingeniør
Thomas
Riis (f Skien
1870)1912
i spissen,
tankenenom
danne mennesker
et lokalt rederi
med formål å drive
et nybygget
dampskip
i rute
med passasjerer og last på Røsvatnet. Dette var den gang vår tredje største innsjø, 191 kvadratkilometer
stor, beliggende i gamle Hattfjelldal kommune. Senere, etter omfattende reguleringer ved kraftutbyggingen
av Røssåga på I950tallet er denne innsjøen nå landets nest største. Vannspeilet ble da hevet ti meter og
905 mål dyrket mark ble neddemt for å sikre energiforsyningen. Siden 1964 har Røsvassområdet vært delt
mellom to nordlandskommuner, nemlig Hemnes i nord og Hattfjelldal i sør.
«I ,.

i.

,

rvøsvatn LJarnpoaaCiag
Som tenkt så gjort, tanken ble realisert
og en komité, ledet av Thomas Riis, ble
dannet for å videreføre planene. Med sin
faglige bakgrunn som «Afdelindingeniør
i Statens og Amtets Veivæsen» hadde han

sikkert både gode kunnskaper om kommunikasjoner og nyttige förbindelser innen
det offentlige byråkrati. Ingeniør Riis var
nok rett mann på rett plass og ble da også
valgt til formann da man i 1913 stiftet
Aktieselskapet Røsvatn Dampbaatlag.
Skogforvalter Ivar Ruden (f Gran 1880)
spilte også en sentral rolle under etable-

ringen og ble valgt inn ledelsen fra starten
av. Styret hadde 3 medlemmer, et var valgt
av statens skogvesen, et av Hattfjelldal
herredsstyre og de resterende tre blant
aksjonærene. Aksjer, pålydende kroner 10
ble solgt, hovedsakelig til folk i Mosjøen,
men også til interessenter i Sandnessjøen,
Hemnesberget, Hattfjelldal og andre steder
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i landet. Lagets aksjekapital var begrenset
oppad til 15.000 kroner.
På den konstituerende generalforsam
ling, 1. mars 1913, hadde man vedtatt at
nybygget skulle døpes Kolbein, oppkalt
etter Kolbein Balesson fra Vefsn som på
1700-tallet ble den første nybrottsmann i
Varntresk. Byggeoppdraget ble gitt til en
av distriktets mest velrenommerte båtbyg
gere, nemlig Nils Johan Gabrielsen (1864
- 1944) fra Hemnesberget. I «Ranens
Tidene» av 26. november 1913 står å lese

/

at det til denne tid er tegnet aksjer for
kr. 10.000 i Dampbaatlaget og samtidig
oppfordrer man folk til å støtte opp om
tiltaket ved å kjøpe aksjer. Videre skrives
at ingeniør Riis og båtbygger Gabrielsen
har vært på befaring oppe ved Røsvatnet
i anledning byggingen av den planlagte
damper.

D/S Kolbein tar opp passasjerer fra robåt ved Linvik, her var det ingen kai. Bildet er tatt
førfartøyetfikk nytt og større overbygg i 1932. Foto fra “Far etterfedrane 1996”

Kolbein bygges
Under vinteren 1913 —1914 kom arbeidet oppe ved Røsvatnet etter hvert i gang
og i Sørdalsområdet ble den nødvendige
furuskog felt. Tømmeret ble transportert
ned til det lokale sagbruket hvor det med
vannkraft ble skåret i passende dimensjoner til skipsbygging. Materialene ble så
tørket og høsten 1914 kunne Nils Gabrielsen og folkene hans sette i gang. Bedding
var klargjort og kjølen ble strukket iei lita
vik rett sør for Storelva — denne vika fikk
75

senere navn etter båten. Alt arbeid ble
utført med håndkraft og en av dem som
var med, Ingvald Linvik (f 1887), forteller
om høvling av planker med «okshøvel»,
en stor høvel med trestokk og to håndtak,
slik at to mann høvlet sammen: «Eg skulle
høvla i lag med Gabrielsen, men han var
mykje lengre enn eg, så medan han sto iro
og høvla måtte eg springa to - tre steg att
og fram for kvart høveldrag. Eg veit ikkje
om eg var til noko hjelp —ja kanskje lite
OK677/7ma/£ AAäA//
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grann». Det var ellers to - tre andre karer
med på byggingen, minnes Linvik,
En skikkelig kraftprøve var det åfå damp
maskinen med tilhørende kjele, begge av
skotsk fabrikat, laget i Glasgow, transpor
tert opp til Røsvatnet. Størst problem
hadde man med åfå frem dampkjelen,
fortelles det. Vefsn-bonden Anton Bjør
naa i Båthola påtok seg denne spesielle
transporten og kom vel frem. Han dro
nytte av vinterføre, men måtte spenne
hele 12 hester foran lasset i de tyngste
motbakkene og det gikk lenge frasagn om
dette krafttaket.
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Av annet uhåndterlig, men nødvendig ut
styr som måtte fraktes den lange veien opp
til byggestedet kan nevnes en dampvinsj
til håndtering av last, to solide jernanker
med tilhørende kjettinger og aksling med
propell.
Samtidig som arbeidet med damperen
skred frem, bygde man ei større pram til
føring av favnved, altså drivstoff til Kolbein.
Som hjelpefartøy skulle denne drektige
prammen brukes blant annet når Kolbein
skulle bunkre fyringsved på steder hvor
dette ikke kunne skje fra kai. Prammen
fikk navnet Beret, oppkalt etter kona til
nybrottsmannen Kolbein Balesson, sterke
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D/S Kolbein ved Bjørkåskaia, antagelig midt på 1930-tallet. Dette, ett avfire anløpsteder med kai som man kunne legge til. Til høyre fiøringsprammeBeret og bjerkved til Kolbeins dampkjele. Til venstre Røsvassruta, W-50 trafikkerte strekningen Hattfjelldal sentrum - Grubben ved Røsvatnet. Foto fia
«Far etterfedrane 1988».

og hardbalne folk begge to, ble det sagt.
Bygningsarbeidet ved Røsvatnets må ha
gått fort unna, for allerede i august neste
år var damperen med føringspram klar til
levering. 60.000 kroner kostet Kolbein
som ny. Dette var mange penger, men så

Skjåvik hvor man kunne gå til kai. Mange
forventningsfulle mennesket var samlet
der for å hilse nyskapningen på Røsvatnet
velkommen. «Nordlands Avis» skriver at 2
- 300 mennesket hadde møtt frem, så vel
aksjonærer som andre interesserte fra Røs-

gatta ble også arrangert under utstillingen
og her vant Gyda annen premie i sin klasse,
båter mellom 15 og 30 tonn brutto, hvor
ti fartøy stilte til start.

var det da også et prektig og anvendelig
fartøy man hadde fått.

vassbygdene, Rana, Vefsn og kystdistriktet.
På gårdene vaiet flaggene i topp, dette var

Dampskipsfart
RøSVatnøt

en gledesdag for røsvassværingene - rene
folkefesten. Det fortelles videre at om lag
80 Persory benHtet anledningen denne
agen o a ta en t,ar
Ko^em- Som
vai båten sertifisert for 50 passasjer
nl
mn^ecJ en r°mmebg
sal°ng un ei e .Mi ti vir en ra
dampbåtlaget ogsa å a awi et en genera orsam ing en 1 .august.
Lokalavisen som beskriver overleveringen
forteller at initiativtaker til dampbåtlaget,
ingeniør Riis hold en tale hvor han blant
annet takket båtbygger Gabrielsen fra
Hemnesberget for vakkert utført arbeide,
så langt avisen. Dette var imidlertid
ikke første gang den gode Nils Gabrielsen mottok ros og heder for ett av sine
mange nybygg. Allerede i 1908 mottok
han sølvmedalje og diplom for sin Gyda
under Den skandinaviske fiskeriutstilling
i Trondheim. Gyda var en ketchrigget
skøyte av Colin Archer-type, forsynt med
en Nørøna-motor på 20 HK. En motorre-

Dagen £tter overleVeringen ble nybygget
satt i mt£ og for første gang trafikkerte et
dampskip Røsvatnet, dette var et enormt
fremskritt Til denne tid hadde seil og årer,
m£j unntak av en enkelt motordrevet fø
ringsbåt, Linvik-båten, vært enerådende
SOm fremdriftsmiddel for områdets for
holdsvis mange båter. Ruteplan var utar
beidet og det ble seilt to rundturer ukentlig
— endestasjonene var Skjåvik i sør og Rødli
i nord. Sommertid var det avgang Skjåvik
fredag og søndag med retur fra Rødli
lørdag og mandag. I høstruten var det
avgang Skjåvik fredag og mandag med
retur fra Rødli lørdag og tirsdag. Denne
rundturen på Røsvatnet tok normalt 16
timer. Sommerruten startet med isfritt
vann, altså først i juni og ble seilt frem til
månedsskiftet august / september, deretter var det høstrute til isen la seg, gjerne
ut i november måned. Damperen var for
øvrig forsynt med ishud rundt forskipet og
kunne om nødvendig forsere noe is.

Kolbein overleveres
Når man ser tilbake må man bare imponeres over den energi og handlekraft som
her ble demonstrert for nær 90 år siden.
Alt arbeid gjort med enkle håndverktøy
på et avsidesliggende sted, langt inne i
landet hvor kommunikasjonene den gang
var ganske så primitive. Allikevel gikk det
bare omlag to år fra dampbåtlaget ble stiftet og til båten lå seilingsklar på Røsvatnet
med sin besetning på fire mann, forhyrt
til denne første sesongen. Som skipper var
ansatt Hans Andreassen fra Sandnessjøen,
videre maskinist / fyrbøter Ingvald Linvik, matros Egil Tustervatn, samt en kokk.
Disse losjerte i lugar forut under dekk.
Den 14. august 1915 hadde man fyrt
opp under kjelen,’ startet maskinen og
hvitmalte Kolbein la ut på sin jomfrutur
som gikk fra byggeplassen og sørover til
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Kolbein ble Fort populær blant røsvassvæ
ringene som nå lettere kunne få varer og
alskens gods lettere brakt til gårds. Likeså
tok damperen hånd om varer som bøndene
ønsket å seige, eller sende mellom gårdene.
Det sosiale må heller ikke glemmes, nå tok
folk ved Røsvatnet seg litt fri om somme
ren og reiste på besøk til hverandre. En tur
til grannelaget med Kolbein ble en trivelig
avveksling i hverdagen. Båten tok ellers
ekstraturer når anledningen bød seg, man
hører om slike turer både med grupper fra
Sverige, norske turistforeninger og andre
reisende. En tur på det vide Røsvatnet,
omgitt av storslagen natur og med fjellmas
sivet Okstindan med sine 11 topper mot
nord var, og er en praktfull opplevelse, sær
lig for tilreisende turister. Her finner man
Oksskolten, som med sine 1915 meter
over havet, er Nord-Norges høyeste fjell.
Området er i tillegg et eldorado for jakt,
fiske og annet friluftsliv.
Dampbåtlaget fikk driftstilskudd fra sta
ten, 12.000 kroner de første årene mens
man ennå hadde gjeld å nedbetale. Års
budsjettet for laget varierte mellom 12.000
og 13.000 kroner, så denne støtten fra det
offentlige kom godt med. Senere ble støt
ten redusert til 8.000 kroner årlig. Prisen
for en tur etter vannet med Kolbein var et
par kroner, en rundtur kostet om lag fire
kroner og frakten for en 100 kilos melsekk
var 50 øre, altså ganske så rimelig. Båten
fraktet assorterte ryper last, nevnes kan
levende husdyr og med tiden også en og
annen bil. Rundt regnet 3.000 passasjer
reiste årlig med Røsvassdamperen, fortelles
det. Postføring kunne ha gitt en fin ekstra
inntekt, men dette lot seg av en eller annen
grunn aldri realisere. Postvesenet foretrakk
øyensynlig å la sine landpostbud vandre
til fots, eller ro de lange strekningene
her oppe ved riksgrensen i stedet for å la
dampbåten ta hånd om posten under sin
seilingssesong.
Som nevnt ble det fyrt med bjerkved un
der Kolbeins dampkjele og på hver rundtur
brant man fem favner - per sesong skulle
dette bli omlag 300 favner. Regnet med
våre dagers skyhøye vedpriser ville bun
kersen ha kostet rundt 500.000 kroner
for vel fem måneders seilas og neppe vært
særlig lønnsomt. Gjennom 30 år ble dette
brenslet, i alt åtte - ni tusen favner, hogd

ved Røsvatnet og for mange var dette en
god og kjærkommen attåtnæring. Det var
arrangert bunkersplasser en rekke steder
langs ruten rundt vannet. På fire av anløpstedene kunne man gå til kai, nemlig
Bjørkås, Skjåvik, Tustervasstraumen og
Røsvassbukt - ellers ble bunkringen, som
all annen ekspedering, ordnet fra båt.
Senhøstes, etter endt seilassesong gikk Kolbein i vinteropplag og de to første vintrene
lot man båten ligge innefrosset i Kvalbukta.
Dette var både tungvint og risikabelt, man
måtte hele tiden passe nøye på at fartøyet
var isfri på den ene siden, dette for å unngå
isskruing og skader på skroget med påfølgende lekkasjen I Kvalbukta var det en fin
sandstrad så her besluttet Dampbåtlaget å
bygge en opphalingsslip hvor skipet kunne
landsettes under sine vinteropplag. Høsten
1917 var slipen ferdig og ble tatt i bruk,
Kolbein entret slipvognen og ble så halt
opp med rå muskelkraft ved hjelp av et
gangspill inne på land. Her trengtes mange
sterke kropper bak gangspillspakene og det
fortelles det at røsvassværingene lot det bli
en tradisjon å samles til dugnad hver høst
når Kolbein skulle settes opp for vinteren.
Likeså når isen gikk på Røsvatnet og båten
skulle sjøsettes for en ny sesong.

Etter hvert som damperen ble eldre steg be
hovet for vedlikehold og förnyelser, tidens
tann begynte å gjøre seg sterkt gjeldene. I
«Nordlands Avis» av 17. november 1931
kan en lese at Kolbein nå, etter mange års
seilas skal få innlagt nytt dekk av beste
sort materialen Veltørrede furuplanker
er nettopp oppkjørt fra Mosjøen, samtidig skal også en del planket i skroget
skiftes ut, skriver avisen. Dampbåtlaget
betrodde dette omfattende oppdraget til
båtbygger Nils Roghell (1890 — 1963), en
anerkjent håndverker fra Hemnesberget.
Arbeidet ble imidlertid mer omfattende
enn hva forespeilt i avisen. I tillegg til
nytt dekk og omfattende reparasjoner
av undervannsskroget fikk Kolbein nå
også et større overbygg, opprinnelig var
det bare et lite styrehus på dekk. Denne
renoveringen kostet laget den nette sum
av 6.000 kroner.
Da D/S Kolbein åpnet sin 17. sesong i
1932 med nytt overbygg og bedre bekvem
ligheter for de reisende var man var skjønt
enige om at «Røsvatnets hvite svane» aldri
hadde tatt seg bedre ut enn nå. I tillegg
hadde man fått nytt passasjersertifikat
- kapasiteten var nå fordoblet. Hele 100
passasjerer hadde man lov til å ta med og

Kvalbukta, påsken 1943, Trygve Norum og Asvald Lønskogforan Kolbein i vinteropplag.
To år senere ble båten slipsattfor siste gang og her ved Kvalbukta brant den opp i 1951.
Foto fra «Det var en gang».
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dette bedret selvsagt båtens inntjenings
evne. Når det gjelder maksimum antail
lovlige passasjer om bord ble ikke dette
alltid håndhevet like strengt, det fortelles
at man under en ekstratur i 1944 hadde

gutt som fant på å lage bål under båten,
resultatet ble et kjempebål som fjernet de
siste synlige minner om dampskipsepoken
på Røsvatnet.

hele 192 passasjerer om bord!

Veiprosjektene ved Røsvatnet ble ikke
ferdige i en håndvending, båttransport av
passasjerer og gods over vannet var derfor
fremdeles en nødvendighet. For å dekke
behovet satte styret i Dampbåtlaget derfor
i gang to motorbåtruter sommeren 1948.
Vestsiden av vannet ble trafikkert av M/B

Det var en nedslitt Kolbein som etter endt
sesong ble lagt opp i Kvalbukta høsten
1945. Tretten år var nå gått siden forrige
hovedreparasjon og fem lange krigsår med
manko på det meste og streng rasjonering
hadde tært på damperen vedlikeholdsmes
sig. Det sies at man den gang observerte
store råteskader på skroget og at båten
ellers var i generell dårlig forfatning.
Dampbåtlagets beregninger viste at store
summer måtte investeres i oppgraderinger
for igjen å fa Kolbein i försvarlig stand.
Dette var en absolutt nødvendighet om
man ønsket å fornye passasjersertifikatet.
Av økonomiske årsaker ble lite, eller ingen
ting gjort, damperen forble i opplag. At
Kolbein ikke mer kom i rute var selvsagt
et merkbart savn for røsvassværingene.
I dette området med store avstander og
dårlige veiforbindelser hadde damperen
bidratt til å gjøre hverdagen lettere for
alle. Med dyktig besetning og uten alvor
lige uhell hadde Kolbein gjennom 30 år
fylt sin oppgave fult ut.

Real, en 24 foter eid av Erling Sjåvik. Den
andre ruten, langs østsiden av vannet tok
brødrene Sundsli seg av med sin 27 fot
lange M/B Streif. Motorbåtene gjorde god
nytte for seg i en overgangsperiode, men
kunne selvfølgelig ikke hamle opp med
gamle Kolbein med hensyn til lastevolum
og passasjererkapasitet. Ei heller var de i
stand til å forsere vannet under like dårlige
værforhold som damperen. A/S Røsvatn
Dampbaatlag drev disse rutene helt til laget
ble awiklet den 30. juni 1955. Hattfjelldal
kommune overtok da ansvaret for trafik
ken, nå under navnet Røsvatn Båtruter.
Kommunen mottok samme driftstilskudd
fra staten som Dampbåtlaget hadde gjort
tidligere. Under første halvdel av 1970-tal
let var veinettet rundt Røsvatnet etter hvert
så godt utbygd at de kommunale motor
båtrutene kunne nedlegges for godt.

Tiden etter 1945

D/S KOLBEIN

Sommeren 1946 og 1947 var det ingen
rutetrafikk på Røsvatnet, dette var lite
tilfredstillende. Noen mente at man

Laste- og passasjerskip. Bygd 1914-15 av furu
ved Sørdalens Sagbruk, Hattfjelldal. Byggmes
ter, Nils J. Gabrielsen, Hemnesberget.
Tonnasje: 47-50 brt, 23.46 nrt.
Dimensjonen LPP 65.3 / LOA 71.5- B 14.2
- D 5.9 fot.

snarest måtte få bygd en ny Kolbein, men
denne gang en mer holdbar stålbåt med
dieselmotor til fremdrift. Et slikt nybygg
ville bli så dyrt at man kom til å få van
skeligheter med å ordne finaniseiringen,
mente andre. Det var også de som mente
at en ny rutebåt på Røsvatnet ville sinke
den pågående veiutbyggingen rundt van
net, det var ikke økonomi til begge deler,
hevdet man. Tanken om en ny Kolbein ble
skrinlagt, men har faktisk vært luftet flere
ganger opp gjennom årene. Sommeren
1947 ble det holdt auksjon i Kvalbukta.
Dampbåtlaget lot da løsøre og brukbare
materialer fra Kolbein gå under hammeren.
Det som ikke ble solgt, det vil si skroget,
ble fortsatt liggende og her fikk det ligge
helt til sommeren 1951. Da var det en ung-

Høytrykks 2-sylindret dampmaskin 9 NHK
/ 45 IHK bygd 1913 av Ross & Duncan,
Glasgow.
Dampkjele, vedfyrt, 1 fyrgang, 125 psi, bygd
1913 av A. & W. Daglish, Glasgow.
Fart: 8 — 10 knop.
8.1915: Levert 14.08.15 til Aktieselskapet
Røsvatn Dampbaatlag, Mosjøen
(Thomas Riis).
Sertifisert for 50 passasjerer.
Pris: NOK 60.000.
1932:

Hovedreparasjon og nytt overbygg
ved båtbygger Nils Roghell,
Hemnesberget.
Pris for arbeidet: NOK 6.000.
Ny-sertifisert for 100 passasjerer.

1945:

Lagt opp i Kvalbukta etter endt
sesong, manglende midler til
nødvendige reparasjonen Kom
aldri mer i fart for sine eiere.

1947:

Materialer og løsøre fra skipet solgt

1951:

6.1955:

på auksjon.
De siste rester av skipet, beliggende
i Kvalbukta brant opp etter påsatt
brann.
A.S. Røsvatn Dampbaatlag opp-

løst 30.06.55.
Førere av D/S Kolbein,1915 - 1945:
1915-1916: Hans Andreassen, Sandnessjøen
1917 - 1919: Johan Kaspersen, Mosjøen
1920
: Olav Ugelfor, Tjøtta (vikar)
1921 - 1939: Johan Kaspersen, Mosjøen
1940 - 1945: Olav Ugelfor, Tjøtta

Kilder:
Egil Falch: Artikkel i «Hattfjelldal kommune,
hundre år 1862-1962», Mosjøen 1962.
Johan Kjerringnes (f 1927): Artikkel i «Far etter
fedrane 1996», Mosjøen 1996.
Torbjørn Ravatn (f 1920); Artikkel i «Far etter
fedrane 1988», Mosjøen 1988.
Terje Roghell (f 1939), 8200 Fauske.
Tor Roghell (f 1923), 8640 Hemnesberget.
Karl Wilhelm Aakervik (f 1928), 8690 Hatt
fjelldal.
«Det var en gang», Mo i Rana 1998.
«Helgeland», Mo i Rana, flere årgangen
«Nordlands Avis», Hemnesberget, flere årganger.
«Ranens Tidene», Hemnesberget, flere år
ganger.
«Rana Blad», Mo i Rana, flere årgangen
Norsk sjøfartsmuseum, Oslo
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Vrak på Kapp Verde
«Marine News» nr. 6 2003 har et bilde av et

-• t::

uidentifisert vrak på Cap Verde-øyene.
Høyst sannsynlig er dette Ilha do Maio ex
Lys-Blink, Joff, bygget 2.1972 på Elbewerft
(3337). Efter mine notater grunnstøtte
hun 28.august 1982. Har også notert at
hun blev bragt flott og senere hugget, men
det ser altså ikke ut til å ha skjedd.
Einar Onsøien
Hof

/
m

/
/

Beldagny
Einar Onsøien spør på side 30 nr 2 årg 29
om annet foto av Beldagny.
I årg 10 nr 3 side 222 viser en noe uvanlig
rigg. Det ser ut som noe er fjernet på foto
av Roy side 11 nr 1 årg 29 i forhold til
Beldagny hvor riggen er mye høyere, eller
kanskje det er tungløfcbommene som rek
ker over mastetoppene?
Olav K. Westby
Finnsnes

1

Tungløftskipet Beldagny som bygget i 1930, senere Kjerlands Roy.
Foto fra Norges Skibsførere 1933

Kaptein Johannes Kristian Thorbjørnsen
(f 1896), som overtok skipet i Middles.
.
. „ ,. r
r
i
brough ved årsskiftet 1946/47, rortalte at
. r
. . .
„ .
de første de g orde var a brenne av tung. r.
n ...
„ ,.
.
løftbommene. Bildet av Beldagny, genr XT
r
.
gitt fra Norges okibsførere 1933-35, gir
...
,
. .
.
en antydning av hvordan skipet var ngget

Malmskip Og fiskefartøy
_
np .... , , . .
r , T •,
En liten ro til Malmskippmg Ira Narvik:
r. .
,
bide 21 nevnes liLo von Wumowsky ogsa
...
.... .
.
som «lilo von wfuskey». Vet du at det er
,
. pr .. rn
samme skip som 1 heodoreAd fra 1958 som
. ., T . .
. .
sank i Nordsjøen i anuar 1976?

fra levering.

I 1984/83 låstet vi trelast men Norbella

•Il

Flere medlemmer har skrevet og
ringt inn opplysningen som identi
fiserer vraket avbildet på side 3 i
forrige nummer. Også redaktøren
fant i mellomtiden svaret i en omtale
av skipet i «Marine News».
Einar Onsøien og Olav K Westby
har skrevet følgende:
Vraket er Telamon ex Pantelis, Temple
Hall fra 1954 og var eiet av et gresk
rederi og var på tur fra Ivory Coast
for Thessloniki med logs da den
sprang lekk 31, oktober 1981. Ble
landsatt ved Arrecife på vest-kysten
av Lanzarote hvor den enda står. Var
på 8003 brt, 10405 dwt.

Rederimerke

flere ganger i San Vicente ved Talchuano i
Chile. Da var Teigenes (side 43 nr 2) nettopp kommet dit, og den kom inn med
full last to ganger om dagen, som oftest

Ove Hjorth i Skælskør har sendt et brev til
meg angående en gammel barberkopp han
er kommet over. På koppen finnes et hvitt
rederiflagg med splitt, og inne i det hvite
er en blå sirkel og blå bokstav W.
Han mener koppen stammer fra et norsk
rederi, og man tenker jo Wilhelmsen med
en gang, men så skriver han videre:
Rundt om flagget er der de gamle gotiske
bokstäver, og der har jeg fundet ut at der
nok står N.O. & C.M. S.S. Co.

i 10-1100 tiden og rundt 17-1800 tiden
meh tur nr 2.
Det ble sagt at den også hadde klart tre
turer på en dag under gunstige forhold,
Den leverte lasten til ett tidligere norsk
hvalkokeri, men jeg husker ikke hvilket,
het ble foresten hugget opp i nittiårene. De
vanlige fiskerne rodde ut tidlig på morgenen og kom inn utpå etter-middagen med
lasE kanskje mellom 10-12 tonn og det var
mellom 8 og 10 mann ved årene.

Dette kan etter min mening ikke være
norsk i det hele tatt, jeg tenker mere på
omstendelige og lange britiske rederinavn,
men
gotiske bokstaven Det rimer ikke
med britene vel?
Noen som har gode forslag?
PerAlsaker
Bergen

Olav K. Westby, Finnsnes
f .
.
SklpSVinduer SøkeS
Jeg holder på å bygge om styrhuset om
Fridtjofen ex FridtjofNansen fra Marinbiologisk Institutt i Bergen, bygget på
Skaaluren av stål i 1956.
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Jeg har gått gjennom alle utgåver av SKI
PET, men har så langt ikke greid å finne
noe om dette forliset, jeg mener å huske at
min svoger omtalte båten som en ombygd
galeas med en motor på 50 hk.
Takknemlig for all hjelp som kan frem
skaffes.
Tore Nilsen
Trondheim

/

Korreksjon til Møring
Under norske skipsforlis i 1935 er damp
skipet Møring omtalt. Fra fartøyets ma
trikkel har jeg følgende informa-sjoner:
27.10.1902 Levert fra Trondhjems Mek
Verksted som bnr 102Bjørn (JWVN) til Emil F
Rasmussen, Ålesund. Senere
Til meldingen iforrige nummer om at vraket av Lowinda omsider erfjernet harJohann Vannes,
Straume, sendt et bilde avfartøyet, slik det stodpå land i Steinforden sommeren 19%.

Jeg leter efter ca 17 viduer i bronse/
aluminium istedet for de gamle og slitte
trevinduene.
Annet enn Fosen, kan du tenke deg om
andre som kunne ha det? Jeg vet det er
enklere a skifte hele styrhuset, men jeg vil
ikke endre profilen på båten.

Motorfartøy Håkon
£n av mine svogre reiste i sin tid til sjøs
med sm4 fraktefartøyer hjemehørende
\ Trøndelag og Nord-Møre. Et av disse
fartøyene var motorfartøyet Håkon som
rnin svoger mønstret av fra omkring
årsskiftet 1939/40. Den sank kort etter

Helst kontakt som har email da jeg bor i
Scotland og ombyggingen foregår her
og på Orknøyene.
Sverre Koxvold

på Vågsfjorden ved harstad i januar eller
februar 1940.

s coxvo

on me. no

kj bokstäver LEME.
23.8.1912: Solgt til Lauritz Th Larsen,
Ålesund
23.5.1913: Solgt tilT A Luglseth,
Ålesund
9.2.1914: Ommålt til 58.9 brt, 19.9
nrt
29.6.1918: Solgt til Elias O Akselvold,
Molde
29.8.1918: Innført i Molde skipsreg
15.7.1927: Solgt til Kristen Langseth,
Brattvåg
3.10.1927: Innført i Ålesund skipsreg

Rodlie i Brtish Columbia lurerpå hvilketfartøy dette egentlig kan vare. På byggeplaten
står Brattvaag byggenummer 13, altså etfartøy levert i 1962, troligfor islandsk regning. Men
hvilketfartøy er det, og hvordan har den kommet til den amerikanske vestkysten?

Bilde-etterlysning
Er det noen som kan skaffe meg et bilde
av T/T World Renown. Fartøyet er bygget
i 1974 ved Nippon Kokan K.K., TSU,
Japan (b.nr.31). Det hadde kallesignal
A8HT, eiet av Liberian Jaguar Transports
Inc. Monrovia, Liberia. Jeg ville være me
get takknemlig, hvis det var noen av Dere
lesere som hadde et bilde (kopi) som Dere
kunne avse/bytte/selge.
På forhånd takk.
Ole Jakob Dingen
Hatlestadlia 78
5227 Nesttun
Telefon: 35-100236 (privat)
55-109036 (arbeid)
E-mail: o.dingen@online.no
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19.1.1931: Omdøpt til Møring
19.1.1934: Solgt til PR DS Bjørn,
Måløy (8 partseiere)
2.2.1934: Innført i Måløy skipsregister
13.4.1935: Forlist
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For ordens skyld kan opplyses fartøyets
faktiske hoveddimensjoner;
Lengde over alt: 78’9”
Lengde mellom pp: 72’0”
Bredde på spant: 16’6”
Dybde i riss: 9’0”
Finn R Hansen
Trondheim

Mer om Skogøy

£1

lik—

I

I
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Seaside i Tappström, foto Erik Hag

I SKIPET nr. 2, 2003, har Erik Hag fra
Sverige et innlegg om det tidligere lokalski
pet Skogøy til Ofotens Dampskibsselskap,
som bærer navnet Seaside. En interessant
liten beretning har Hag også gjort om
skipets historie i Sverige.
Han spør om når Skogøy ble overtatt av
Ofotens Dampskibsselskap?
Svar: Skogøy ble overlevert 08. juli 1953 fra
Drammen slip & verksted, Drammen.
Tore Kristoffersen
Harstad
Erik Hag har sendt flere bilder av Seaside,
ex Skogøy, slik den ligger i Tappström på
Eckerö.
Skipet synes å være intakt og komplett,
men bærer jo preg av en tids uvirksom
het.

Jeg er interessert i å kjøpe nummer
eller årganger av fig tidsskrift fra 50og 60-tallet:
Norwegian Shipping News
The Motorship
Ta kontakt med:
Arild Thors
Myragt 9
3936 PORSGRUNN
Tel 35 51 38 98

'A '
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Medlemsnytt
Nye medlemmer 12.05.2003 - 15.09.2003
1555 B
2138
2139 NV
2140 NV
2141 0
2142 0
2143 NV
2144 B
2145 B
2146 H
2147 H
2148 NM
2149 B
2150
2151 0
2152
2153 0
2154
2155 NM
2156 B
2157 0
2158
2159
2160 NM
S-2161
2162
2163
2164
2165 H
2166 NM
2167 H
2168
2169 B
2170 0
2171
2172 H
2173 B
2174 0
2175
2176 B
2177
2178 NM
2179 B
2180 B

Einar Tredal c/o Senior Service A/S

5914 ISDALSTØ
4160
FINNØY
Leiv Ingvar Falkeid
6018 ÅLESUND
Bjarne Ervik
6035 FISKARSTRAND
Sjur Ola Stadsnes
3133 DUKEN
Bjørn Vigulf
3212 SANDEFJORD
Norwegian Maritime Safety Consultans AS Ranvik Brygge 8
Brandal
6062 BRANDAL
Ole Christen Røren
5394 KOLBEINSVIK
Kai Ove Rong
Bellevuebakken 2 B
5019 BERGEN
D/S A/S Ask
Ame Hustvedt
Postboks 51
5589 SANDEID
5545 VORMEDAL
Jan Amundsen
Strandvegen 10
6508 KRISTIANSUND
Einar Kr. Pettersen
Kapt.Bødtkers gate 15 A
5419 FITJAR
Gunvald Nerhus
Koløyholraen
Madlamarkleite 16
4041 HAFRSFJORD
Pål Reimund Skjold
1920 SØRUMSAND
Skogveien 4
Kjell Alnes
Rederveien
8
9014
TROMSØ
Brynjar Vemund Ottesen
Postboks
44
1556
SON
Jan-Erik Tveter c/o Shipmanagement Ltd
Solbakk
4120 TAU
Strandnæss AS v/Tore K. Næss
6509 KRISTIANSUND
Øvre Enggate 9
Øyvind Edøy
Leif Buene
5148 FYLLINGSDALEN
Lyshovden 306
Tormod Sahlsten
3186 HORTEN
Johan Riefsgate 20
7353 BØRSA
Fredlyveien 3
Bjørn Belsås
Horvnesveien 97
8800 SANDNESSJØEN
Magnus Skjærvold
6518
KRISTIANSUND
Jan Olav Bjerkestrand
Amundbergan 9
Sven Sjöstrand
Erik Dahlbergsvägen 46 A SE- 374 39 KARLSHAMN, SVERIGE
Morten Pedersen
9020 TROMSDALEN
Gausdalsvegen 50
4150 ØSTHUSVIK
Magne Medhus
Jan Roness
Kleveåsen 5
4515 MANDAL
5518 HAUGESUND
Dag Jørgen Neraal
Myrullvegen 25
Postboks 425
6501 KRISTIANSUND
Willy Hansen
Geir Hustveit
5518 HAUGESUND
Jåblomvegen 30
Tor Vikaunet
7190 BESSAKER
Hatlestad Eldresenter AS
5229 KALANDSEIDET
Hamrevegen 31
Sandboveien 3
1400 SKI
Jan G. Langfeldt
Havnealleen 2
4056 TANANGER
Kjell Kristiansen
Utsira
5547 UTSIRA
Ingvar Eriksen
Ivar Andreas Askvik
5993 OSTEREIDET
2917 SKRAUTVÅL
Torgrim Hagaseth
Leif Kvalvik
6900 FLORØ
Digreneset 16
5004 BERGEN
Edvard’en Forlag
Strandgaten 201
Gunnar Lund
9980 BERLEVÅG
Peder J. Sæter
6643 BØFJORDEN
5947 FEDJE
Einar Amdahl Idsøe
Arild Kasin
5259 HJELLESTAD
Grimseidvegen 465
Kvassnesvegen 44
Steinnesvåg
Åse
Høgda 10
Ankerveien 16

Utmelding:
SI 707
Johnny Riert

Sverige

Adresse endringer:
Arne Bardalen
1469 0
CH858
Markus A. Berger
1566
Arvid Gaare

Gråkamveien 14 A
Balsbergweg 22
Nordselvegen 4

0779 OSLO
CH-8302 KLOTEN, SVEITS
9020 TROMSDALEN
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1450 NESODDTANGEN
Støpsvei 30
5962
BJORDAL
Eikenes, Ikjefjord
c/o Royal Norwegian Embassy P.O.Box 34570 LUSAKA, ZAMBIA
Ukjent adresse
4250 KOPERVIK
Hovedgaten 57
Kopervik Ship Management AS
Eikelund/Dalsroa
3158 ANDEBU
Egil R. Kopstad
Trond Larsen
7046 TRONDHEIM
Stallmestervegen 11
Eide
Leif Litland c/o Reidar O. Eide
5263 ÅGOTNES
Hans Olav Olsen
Solheimsveien 35
1605 FREDRIKSTAD
Tor Pettersen
1792 TISTEDAL
Karl XIEs gate 2
Dan Rodlie c/o Ove Reiten
6516
KRISTIANSUND
Kvernberggate 16
Velferden MS Sandpiper Boskalis Offshore AS Postboks 5063 Dusavik 4084 STAVANGER
Postboks 18 - Åstad 2
5928 BERGEN
Leif M. Skjærstad
Wallentin A. Wallentinsen
Rannekleiv terrasse 19
4824 BJORBEKK

1332 0
1109
Z 255
1940
1895 H
1597 0
2040
469 B
1845 0
18140
390 NM
1936
143 B
1885

Viggo Hovde
Alf Høegh
Per K. Johansen
Jan Knutsen

Strøket på grunn av manglende kontigentbetaling
1049
1079
1122
1522
268 B
419 B
1199 B
1269 B
504 H
939 H
1110 H
1152 H
1061 0
1752 0
1973 0
1978 0
Adresse endringer m.m. sendes Leif K. Nordeide

2003:
1724
1275 B
1524 H
2004 0

1771
1415 B
1737 H
2080 0

1793
1540 B
1838 H
2063 NM

1966
1846 B
1897 H
S 454

2002
20124 B
S 1797

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

*

Norsk Skipsfartshistorisk
Selskap - Bergen

1909
1820 B
1882 H
S251

*

Nordvest Skipshistorisk
o
Selskap, Ålesund

• I«

Norsk Skipsfartshistorisk
Selskap - Nordmøre

Torsdag 6. november:

Tirsdag 16. september:

Torsdag 11. september:

Glimt fra Freiholtz-samlingen:
Lysbilder fra 1960-70 årene.

Besøk på Aker Brattvaag kl 1800,
omvisning om bord på bygg nr 84 som
bygges for rederiet Hagenæs, Ålesund.

Kristiansund Havn i fortid - og
hvordan ser fremtiden ut?
Havnesjef Jan Olav Bjerkestrand
kåserer

Torsdag 4.desember:
Fjordabåter i krigstjeneste
ved Halvor Sperbund
Nøtene holdes som vanlig i Norges
Fiskerimuseum (Bontelabo) og beg
ynner kl. 1900.

Norsk Skipsfartshistorisk
Selskap - Østlandet
Se hjemmesiden
htt:/home.online.no/~hbjork/
eller tel 23 213426/69837978

Onsdag 22. oktober:

Oktober:

«Fyra på Norskekysten» ved Bjørn
Drabløs, ansatt i Kystverket. Møte i
Ålesund Skipperforenings lokaler kl
1900

Fellesmøte med Kristiansund Skip
perforening. Tema, møtedato og sted
bekjentgjøres senere.

Onsdag 19. november:

Torsdg 13. november:

Møte på Maritim skole på Voldsdalsber
ga kl 1900.
Tema: «Reiser før og nå i polarom
rådene» ved Norvald Kjerstad

D/S Ranen - 40 år i rute mellom
Trondheim og Helgeland.
Historie, bilder og tegninger presen
teres av Einar Sæter

Onsdag 10. desember

Torsdag 11. desember

Julemiddag på Sjøbuda på Sunde.
Maritimt kåseri ved Harald Grytten.
Pris per person: 250-300 kroner; drikke
i tillegg.
Tegning til Per Farstad tel 70 15 55 80,
siste frist 3. desember

Julemøte. Sosialt møte med middag.
Informasjon og forhåndspåmelding.
Møtested:
Handelshuset Patrick Volckmar i
Vågen, kl 1900
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Man»
Registreringerfor 2. kvartal2003

Norsk ordinært register
M/S MARITIME ALBATROSSLLLC
01.04.
2297 brt.

-

M/S HAVSTJERNA
LMFV
02.04.
116 brt.
M/S HARDHAUS
LMBN
04.04.
1936 brt.
M/S FRØYHAV
LLZD
04.04.
499 brt.
M/S CLEOPATRA D’OR LMFX
09.04.
45 brt.
M/S H. ØSTERVOLD
LMBX
10.04.
2034 brt.
M/S NORDNORGE
LMFY
11.04. 11384 brt.
M/S TERNINGEN 2
LMGB
14.04.
809 brt.
M/S KIWA
LMFW
14.04.
2412 brt.
M/S VIKING ENERGY LLVY
22.04.
3073
brt.
M/S SAGA
LMGE
23.04.
271 brt.
M/S HAVILA TRADER LMGD
24.04.
2478 brt.

Georg Eides Rederi (Georg Eide, Halsnøy Kloster), Høylandsbygd/Bergen
ex NIS reg. MARITIME ALBATROSS (B.1983)
Havstjerna AS v/Birger Grotle, Bremanger/Måløy (SF-85-B)
ex islandsk reg. EYVINDUR (B. 2001)
Hardhaus AS, Bekkjarvik/Bergen (H-120-AV) (Tiltenkt navn HARENGUS)
Fitjar mek. Verksted, Fitjar (24) Vyborg Shipyard JSC, Vyborg (925) (skrog)
Frøyfisk AS, Kverva/Trondheim
Sletta Båtbyggeri AS, Mjosundet (99 Skrog: Riga Ship Yard, Riga (RKB-006/10)
Charterservice Tom Inge Bakke (Tom Inge Bakke,Ulset), Kokstad/Bergen.
Princess Yachts Int. Plc., Plymouth (P-61032)
H. Østervold AS, Torangsvåg/Bergen
Fitjar mek. Verksted AS, Fitjar (25)
Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA, Narvik
ex NIS-reg. NORDNORGE (B.1997)
Rederiet Terningen AS, Trondheim
ex NIS-reg. SANCO CAPTAIN (B. 1982)
Øvrelid Invest AS, Ålesund

-

ex New Zealand reg. KIWA ex NOR-reg. VOLSTAD (B. 1988)
Eidesvik Shipping AS, Bømlo/Haugesund
Kleven Verft, Ulsteinvik (303) Maritim Ltd., Polen (skrog)
Sundt AS, Oslo
ex Caymanøyane reg. MIDNIGHT SAGA (B.2002)
- Havila Supply Ships AS, Fosnavåg
- ex NIS-reg. HAVILA TRADER (B.1978)
I
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Brønnbåten Øyfjord
ble levert 5. maifra
Aas Mek Verksted,
Vestnes, til Bømlo
Brønnbåtservice. Her
er den fotografert av
OleJakob Dingen i
Bergensleden 17. juni
2003.
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M/T BERGEN NORDIC LMFQ
24.04.
2490 brt.
M/S G. O. SARS
LMEL
25.04.
4067 brt.
M/S SKANDI MØGSTER LMGK
28.04.
2598 brt.
M/S NAMASTE
LJGQ
28.04.
14 brt.
M/S ØYFJORD
LLWE
05.05.
499 brt.
M/S KRUNAN
LMGF
07.05.
941 brt.
M/S CONSTANCE
LKYF
08.05.
70 brt.
M/S TROMS SUPPORTER LLZT
08.05.
2085 brt.
M/S SALTEN
LMFM
13.05.
539 brt.
M/S STEIGTIND
LMFJ
13.05.
539 brt.
M/S STORM SENIOR
LLYX
15.05.
150 brt.
M/S STORMBIRD
LMEV
16.05.
18 brt.
M/S STAVANGER
LMAR
16.05.
2434 brt.
M/S HØIEVARDE
LMGL
19.05.
34 brt.
M/S SAGAFJORD
LMEK
28.05.
5762 brt.
M/S RAV
LMFZ
30.05.
1674
brt.
M/S SAN ELÉN
LMGV
10.06.
92 brt.
M/S EDDA FONN
LMER
11.06.
4505 brt.
M/S ARE
LMGO
12.06.
26 brt.
M/S SEVEN SEAS
LMAW
23.06.
34 brt.
M/S CHAPOMA
LMHL
26.06.
555 brt.
M/S KATYA
LMHK
26.06.
31 brt.
M/S VERITAS VANTAGE LMHY
30.06.
8186 brt.
M/S VERITAS VIKING I LMIB
30.06.
7886 brt.
M/S OCEANIC VIKING LMIC
30.06.
9075 brt.
M/S VERITAS VIKING II LMIE
30.06.
7764 brt.
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Bergen Tankers AS, Straume/Bergen
ex tyrkisk reg. TALIPLI (B.2003).
Havforskningsinstituttet, Bergen
Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS,Flekkefjord (175 Kvina Verft AS,
Kvinesdal (deler av skrog)
- DOF Rederi AS, Storebø/Bergen
- ex NIS-reg. SKANDI MØGSTER (B.1998)
- Bjarne Palmstrøm, Nordstrøno/Bergen
- ex svensk reg. KAVENGA II (B.1989)
- Bømlo Brønnbåtservice AS, Bremnes/Haugesund
- Aas mek. Verksted AS, Vestnes (169) Riga Ship Yard, Riga (045) (skrog)
- Østervold Fiskeriselskap AS,Torangsvåg/Bergen H-369-AV
- ex Færøyane reg. KRUNAN ex NOR-reg. VENDLA (B.1948)
- Rune Isøy, Oslo
- tidl. norsk FINNØYBU (B.1932)
- Rig Supporter KS, Tromsø
- Brevik Construction AS, Brevik (27)
- Ofotens og Vesteraalens Dampskibsseskap ASA, Narvik
- Austal Ships Pty. Ltd., Henderson (242)
- Ofotens og Vesteraalens Dampskibsseskap ASA, Narvik
- Austral Ships Pty. Ltd., Henderson (423)
- Indexx Fartøybevaring AS, Drammen
- ex norsk VSD 11 STORM, KNM STORM (B.1967)
- Storm Adventure Holding AS, Trondheim
- ex dansk reg. DUMP TRUCK (B.1991)
- Stavangerske AS, Stavanger
- Fjellstrand AS, Omastrand (1664)
- O.E.Mæland Shipping, Haugesund
- ex britisk reg. RED KNIGHT OF TROON (B.1959)
- Saga Line AS, Gressvik/Fredrikstad
- ex Marshall Isl.reg.SANDEFJORD ex NOR-reg. (B.1965)
- Peter Hepsø Rederi AS, Steinsdalen/Trondheim (ST-8-O)
-AS Eidesvik Skipsbyggeri, Uskedalen (71) Northern Shipyard SA., Gdansk
(B324/1) (skrog)
- Norwegian Yacht Services AS, Slependen/Oslo
- Porsgrunn mek. Verksted, Porsgrunn (130) (B.2002)
- West Supply II KS (Østensjø Rederi AS), Haugesund
- Myklebust Verft AS, Gurskebotn (36) (skrog i Romania)
- Holmedal Yachtservice AS, Sandsli/Bergen
- Princess Yachts Internat.Plc.Ltd., Plymouth (P50117)
- Terje Huseby, Kopervik/Haugesund
- ex tysk reg. LADY RACINE (B.1991)
- Wogst Kapital AS, Ålesund slettet s.d.til Uruguay
- ex russisk reg. HAUKUR ex norsk reg. ØKSFJORD (B.1969
- Ragnar Moltzau, Oslo
- ex USA reg. KATYA (B.1988)
- Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund
- ex NIS-reg. VERITAS VANTAGE (B.2002)
- Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund
- ex NIS-reg. VERITAS VIKING I (B.1998)
- Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund
- ex NIS-reg. OCEANIC VIKING (B.1996)
- Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund
- ex NIS-reg. VERITAS VIKING II (B.1999)
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Spesialskipet Seaway Petrel
ble levert i aprilfra Aker
Brattvaag til Uksnøy-rederi
et i Brattvåg, et spesialskip
for diving support og unWKm: - -.
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dervanns komtruksjonsopp
drag. Foto Oddgeir Refvik
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Norsk Internasjonalt Skipsregister NIS
M/T MARISP
07.04.

LAWUS
4814 brt

M/S BJØRGVIN
LAXGS
14.04.
605 brt
M/S CYPRESS PASS
LAWTS
14.04. 42447 brt.
M/S TORM TEKLA
LAWWS
15.04. 36952 brt.
M/T PINK STAR
L
LAWGS
17.04. 23217 brt.
M/S SEAWAY PETREL LAWYS
23.04.
3371 brt.
M/S GEOSEA
LAXIS
24.04.
3206 brt.
M/T PURPLE STAR
LAWHS
25.04.

23217 brt.

M/T CHAMPION EXPRESS LAXDS
28.04. 18033 brt.
M/S TOR MINERVA
LAXFS
29.04. 21215 brt.
M/T SKS SALUDA
LAVUS
30.04. 81270 brt.
M/S ICE LOUISE
L
LAXS
5
06.05.
1894 brt.
M/S SUNNA
I
LAXCS
14.05.
1980 brt.

Rederi AB Väderö Tank (Tore Kandahl/Linnea Shipping AS, Lysaker),
Grebbestad/Oslo
ex tyrkisk reg. MEZIYET-K (B.2003)
Fiskverkunin Håteigur EHF (Noreco AS), Gardur/Bergen
ex islandsk reg. BJØRGVIN ex NOR-reg. LARS HAGERUP (B. 1978)
Eidsiva Gar Carrier KS c/o Fearnleys Finans(Prosjekt A/S (Bergshav
Management AS, Grimstad), Oslo
ex Liberia reg. CYPTESS PASS (B. 1988)
Aktieselskabet Dampskibselskabet Torm (Repr.:Montana Agencies AS, Oslo,
drift: Thome Ship Management Norway AS, Larvik), København/Oslo
ex DIS reg. TORM TEKLA (B. 1993)
Pink Star Shipping Ltd.c/o International Andromeda Shipping SAM (Kjelman
Shipping AS), Road Town/Oslo
Hyundai Mipo Dockyard Co.Ltd., Ulsan (0118)
Uksnøy Petrel AS, Brattvåg/Ålesund
Brattvåg Skipsverft AS, Brattvåg (101) SC Santierul Naval SA, Braila (101)
Geosea Shipping AS (Geoshipping AS), Øvre Ervik/Bergen
ex Isle of Man reg. GEOSEA ex NIS-reg. (B. 2002)
Purple Star Shipping Ltd.c/o International Andromeda Shipping SAM (Kjelman
Shipping AS), Road Town/Oslo
Hyundai Mipo Dockyard Co.Ltd., Ulsan (0119)
- Champion Shipping AS, Nesttun/Bergen
ex Panama reg. HAWAIIAN EXPRESS (B. 1990)
Como Maritime Corporation c/o Morgan Y Morgan (Repr.: AS Bulk Venture 11,
drift: Goliat Shipping AS), Panama/Oslo
ex DIS reg. TOR MINERVA ex NIS-reg. BORACAY (B. 1979)
Suezmax Shipowning Limited (Repr.: Kriship Chartering AS, Drift: Kristian
Gerhard Jebsen Skipsrederi AS, Fyllingsdalen), Hamilton/Bergen
- Hyundai Sambo Heavy Industries Co.Ltd., Ulsan (155)
- Ocean Shipping AS, Florø
- ex Færøyane reg. NORDIC ICE (B. 1980)
- Sunna Shipping Co Limited (AS Shipmanagement Ltd., Son), Limassol/Oslo
- ex Kypros reg. DELLACH (B. 1977)
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M/S TORM MARINA

LAWV3

14.05. 36573 brt.
M/T CORAL STAR
LAWI5
26.05. 23217 brt.
M/S HUAL TRANSIT
LAXN3
27.05. 45596 brt.
M/SHUALTRINITY
LAXM5
27.05. 45365 brt.
M/S HUAL TRACER
LAXQ5
27.05. 33236 brt.
M/S HUAL TRAPPER
LAXR5
27.05. 33236 brt.
M/S HUAL TRAVELLER LAXP5
27.05. 35033 brt.
M/S HUAL TROTTER LAX05
27.05. 35022 brt.
M/T HØEGH GALLEON LAXE5
27.05. 71804 brt.
LAXH5
M/TJOMOGUA
L
02.06.
2165 brt.
M/S SKS MOSEL
ILAXB5
10.06. 70933 brt.
M/S SUSAN HILL
LAVP5
13.06.
3160 brt.
M/T BERGE EVERETT LAVK5
16.06. 93844 brt.
M/S DANUBIA
LAXV5
20.06.
1781 brt.
M/S BALTIC
LAXX5
25.06. 10991 brt.
M/T EVANGELINAI
LAYB5
25.06. 45755 brt.
M/TJOBETULA
L
LAWQ5
30.06. 15992 brt.
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- Aktieselskabet Dampskibselskabet Torm (Repr.: Montana Agencies AS, Oslo,
drift: Thome Ship Management Norway AS, Larvik), København/Oslo
- ex DIS-reg. TORM MARINA (B.1990)
- Coral Star Shipping Company Ltd.(Kjelman Shipping AS), Road Town/Oslo
- Hyundai Mipo Dockyard, Ulsan (0120)
- Leif Høegh & Co. Shipping AS, Oslo
- ex Liberia-reg. HUAL TRANSIT (B.1981)
- Leif Høegh & Co. Shipping AS, Oslo
- ex Liberia-reg. HUALTRINITY (B.1981)
- Leif Høegh & Co. Shipping AS, Oslo
- ex Bahamas-reg. HUAL TRACER (B.1981)
- Leif Høegh & Co. Shipping AS, Oslo
- ex Bahamas-reg. HUAL TRAPPER (B.1981)
- Leif Høegh & Co. Shipping AS, Oslo
- ex Bahamas-reg. HUAL TRAVELLER ex norsk (B.1983)
- Leif Høegh & Co. Shipping AS, Oslo
- ex Bahamas-reg. HUAL TROTTER ex norsk (B.1983)
- Høegh Galleon Gas Ltd.(Repr.: Leif Høegh & Co. ASA, drift: Høegh Fleet
Services AS), George Town/Oslo
- ex Bahamas-reg. HØEGH GALLEON (B.1974)
- Hazel Shipping Pte.Ltd.Qo Tankers A/S, Kokstad), Singapore/Bergen
-ex Panama-reg. JO MOGUA (B.1999)
- Obo Shipowning Limited (Repr.: Kriship Chartering AS, drift: Kristian Gerhard
Jebsen Skipsrederi AS, Fyllingsdalen), Hamilton/Bergen
- Hyundai Heavy Industries Ltd., Ulsan (1424)
- Hill Shipping AS (Maritime Group International AS, Ulsteinvik), Nesttun/Bergen
- ex Panama reg. SUSAN HILL (B.1974)
- Bergesen D Y Skipsfart AS (Bergesen D.Y. ASA), Oslo/Stavanger
- Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Koje (2212
- Wind Shipping AS (Sunbay Management AS), Bergen
- ex Antigua & Barbuda reg. ALBIS (B.1984)
- Trinity Bulk Carriers AS (Brax Shipholding Rederi AB, Gøteborg), Oslo
- ex nederlandsk reg. BALTIC LINK (B.1984)
- Zeta Maritime S.A. c/o Deloitte & Touche Corp Services Ltd.(Solvang ASA),
Nassau/Stavanger.
- ex gresk reg. PETROLAGAS 2 ex norsk reg. HØEGH SWIFT (B.1977)
- Blaf (No.2) Limited (Marinelaw AS/Jo Tankers AS), Basingstoke/Bergen
- Kitanihon Shipbuilding Co.Ltd., Hachinohe (337)
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Det nyinnkjøptefryseskipet Ice Louise
fotografert i Florø 8. juni 2003 av Arne
Sognnes
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NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
November 2002;
M/S MAMMUT (LLHN) (98/-1939/77) ex SPITZBERGEN - 63
- fra Ødegård Berging AS, Ålesund til Telas Holding AS, Kyrksæterøra/
ÅJesund.

Mars 2003:
M/S KOBBEN (LEGJ) (48/-/1901) - fra Terje S. Plukkerud, Moss/
Halden til Sigmund Kolsrud (Roger Bjelde, Bergen), Torrevieja/
Halden.

April 2003
M/S ALDEN (JXJW) (55/-/1986) ex LANDØY- 90 ex SENJAHAMN
- 89 - fra Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS, Florø til Sogneskyss Astrid
Vindedal (Svein Rune Vindedal, Aurland), Undredal/Florø.
Lekter B.S. 279 (LM4652) (150/-/1966) - fra Brødrene Sørensen mek.
Verksted AS, Stathelle/Langesund til Greenland Offshore Industri AS,
Stathelle/ Langesund.
M/S BUKKEN (LENN) (295/-/1982) exTUG - 92 - fra Neptun Rederi
AS, Oslo/Brevik til Bukser og Berging AS, Oslo/Brevik.
M/S BÅTSERVICE IX (JWMI) (B.1957) - Skibsaktieselskapet Byg
døfærgerne, Oslo. Ommålt fra 57 til 48 brt.
M/S COLINGA (LHGA) (76/-/1969) - fra Colinga AS, Stavanger til
GPH Båtturer AS, Bergen og hjemsted endret fra Stavanger til Bergen.
M/S EIGHT BELLS (LLIM) (28/-/1969) ex DEDA - 00 - fraTelnet
Communications T Christiansen c/o Tore Christiansen, Kristiansand
til Harald Markhus Charterbåt (Harald Markhus), Oslo og hjemsted
endret fra Kristiansand til Oslo.
M/S ELSE KARINE (LNZW) (264/180/1975/87/93) ex MALEBUEN
- 96 ex BERGSØY - 93 ex SKOMSØY - 90 ex SCALLOPER - 87 ex
SAARULLIK - 86 ex GERDHAMAR - 80 - fra Eldfisk I KS, Måløy/
Haugesund til Else Karine AS, Haugesund og slettet i merkeregisteret.
M/T EVITA (LAGP) (72.120/126.352/1988) - fra Ugland Shuttle
Partners AS, Grimstad til Ugland Shipping AS, Grimstad.
M/S FROHAVET (LHIP) (1.155/1.183/1980) ex MIKAL WITH 01 ex TRESNES - 94 ex PALETTEN - 94 - fra Egil Ulvan Rederi AS,
Trondheim til Nordnorsk Shipping AS, Myre/Trondheim.
M/s JØA (LFLC) (96/-/1966) ex FJORD KOS - 02 ex ROAR - 01
ex JØA - 00 - fra Trygve Tønnessen, Tertnes/Namsos til Per Christian
Reite, Sogndal/Namsos.
M/S UHIRONDELLE DE MER (LAUF) (24/-/1989) - fra Per Teig
land, Nesttun/Bergen til Mats Legert, Oslo/Bergen, i mai omdøpt til
COCO DE MER.
M/S LIV (LMDR) (-/-/1936) ex LIV 2 - fra Knut Østby, Holmestrand/
Tønsberg til Rolf Kjetil Johansen, Holmestrand/Tønsberg.
M/S MARINAKO (LLUI) (83/-/1969) ex MARINA - fra Haugland
Hermund c/o Hermund Anstein Haugland, Kjerrgarden/Bergen til
Robin Haugland og Hermunn Haugland, Kjerrgarden/Bergen.
M/T MATHIAS (LGMX) (33/-/1920) ex ESSO 9 - 82 ex ISEGRAN
- 69 ex JØLUND - 67 ex KALDNES - 63 - fra Leif Mathiassen, Harstad
ril Mathiassen mek. Verksted AS, Harstad.
M/S MØST (LFST) (28/-/1943/50) - fra Peter Alexander Hansen, Hor
ten/ Kristiansund til Leif Jostein Knutsen, Vormedal/Kristiansund.
M/S NORDKYN (LGWR) (2.503/1.600/1979) - fra Nor-Cargo ASA,
Oslo til KS AS Tananger (Rederiet Harald Sætre AS), Bergen og hjemsted
endret fra Trondheim til Bergen.
M/S NORDVÆR (LGFY) (2.731/2.500/1986/93) ex VICTORIA
HAMN - 93 - samme som NORDKYN.
N/S NORVAKT (JXDV) (199/-/1959) ex MÅRØY- 80 - fra Norvakt

AS, Myre/Sortland til Vestfjord Cruise AS (Jan-Folke Sandnes, Innhavet),
Storfjord i Tysfjord/ Sortland og omdøpt til LEONORA.
M/S STABIL (LETF) (32/-/1944) - fra Bjarne Dulin, Vesterøy/
Fredrikstad til Trond Jahrmann, Vinterbro/Fredrikstad.
M/S SVEANORD (LHQR) (834/1.150/1976/93/95) ex NORDNES
-95 ex FINNPORTI -94 ex ANDRAMARI -94 - Norbulk AS, Harstad,
hjemsted endret fra Sarpsborg til Harstad
M/S SVEATIND (LAIN) (707/1.128/1975/85) ex KALVE - 85 ex
SUNDSTAD - 83 - samme som SVEANORD.
M/S SYMRA (LJRV) (23/-/1917/52) - fra Henningsværtur AS,
Henningsvær/Svolvær til FestvågAS, Henningsvær/Svolvær.
Lekter SÆL (LLOM) (495/—/1946) ex OPO - 63 ex HAUGLAND
- 54 ex BURØY - 52 ex SAUDA - 46 - fra Brødrene Sørensen mek.
Verksted AS, Stathelle/Brevik til Greenland Offshore Industri AS,
Stathelle/Brevik.
M/S VARG (LIDN) (33/-/1996) - fra KnutTverli, Ski/Arendal til Britt
Ann Kari Tverli, Oslo/Arendal.
M/S VIKANTO (LNQW) (28/-/1929) ex VIKAN - 53 - fra Runar
Johansen, Stange/ Drammen til Frederik Ludvig Konow Lund og Carl
Henrik Lampe, Oslo/Drammen.
Boreskip WEST NAVION (LIPI) (69.851/
/1998) ex WEST
NAVION I - 98 ex MST ODIN - 98 - Partrederiet West Navion DA
(Smedvig Offshore AS), Stavanger, omdøpt til WEST NAVIGATÖR.

Mai 2003:
M/S ALLA (LFBN) (-/-1937) - fra Mikrofisk AS, Hønsby/Hammerfest
til Ingvald E. Nilsen, Kvaløysletta/Hammerfest og slettet i merkeregis
teret.
M/S ARABEAN NIGHT (LLMS) (23/-/1999) ex AMBASSADÖR
-01 - fra Karl-Johan Brekmo AS, Tromsø til Jørn Johansen, Harstad/
Tromsø.
M/S BOLTHOLM (LMEM) (398/—/1967) ex LYSHAUG - 00 - fra
Brødrene Davik AS, Brattvåg/ÅJesund til Birger Hjønnevåg, Solund/
Ålesund og slettet i merkeregisteret, deretter til Norwegian Trawlers AS,
Narvik/Ålesund. I juni omdøpt til KING PRAWN.
M/S BORNØY II (LKMW) (33/-/1973) ex ALF - 93 - fra H2-Nor
way AS, Tjøme/ Tønsberg til Rune Ädelsten Johansen, Kråkerøy/
Tønsberg.
M/S BØMANN (LLOL) (196/-/1967/82) ex HURLABAS - 99 ex VE
VANGTRÅL - 97 ex SKARVØY JUNIOR - 92 ex SKAREGG JUNIOR
- 89 ex SKAREGG - 88,ex PER ROALD - 76 ex KJELL SEVERIN - 75
- Bø Tråldrift AS, Bø i Vesterålen/Ålesund, slettet i merkeregisteret.
M/S DOLMØY (LNW) (17/-/1936/63) - fra Per Gunnar Paulsen,
Trondheim/Kopervik til Rolf Sæther, Sætervik/Kopervik.
M/S IKAROS (LJXA) (28/-/1973) - fra Einar Karsten Ask, Rennesøy/
Bergen til Bjørn Sigve Heimvik, Tysværvåg/Bergen.
M/S IMPERATOR (LNDX) (469/740/1967) ex ALRITA - 96 ex C
HERUP - 74 ex CFLARLOTTE DREYER - 70 - fra Helge Tysse AS,
Tyssebotnen/Bergen til Balestrand Marine AS, Stamnes/Bergen.
M/S KOLBIØN (LEGK) (48/-/1898) - fra Åfjord Froskemannsklubb
v/Terje Haltstrand, Åfjord/Molde til TB Kolbjørn DA (Lars Ragnvald
Djupevåg), Norheimsund/Molde.
M/S LINDESNES FISKE (LCJO) (80/-/1962) ex MOT SENIOR 99 ex HAUGSFJORD - 78 ex LORAN - 76 - LeifTore Nervik, Vadsø,
omdøpt ril VARANGER og hjemsted endret fra Mandal til Vadsø.
M/S MOONLIGHT (LCPC) (31/-/1949) ex VESLA - 56 - fra Einar
Helge Arnevig, Grimstad/Kragerø til Arne Jørgen Svendsen, Vennesla/
Kragerø.
M/S NATTEGAL (LKUM) (86/-/1942) ex SJØMÅLEREN - 83 - fra
Nattegal ANS (Erling Moen, Porsgrunn), Skien/Porsgrunn til Reslan
Invest AS, Sandefjord/Porsgrunn og omdøpt til SEASIDE.
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Gamle Hans fra 1916
er nå blitt pensjonert,
men skal vare solgtfor
fart på Vest-Afrika. Til
erstatning har rederne
kjøpt den 45 år yngre
Elinor Marit, bygget
som Ty i 1961. Foto i
Totlandsvågen, Moster
23. juli 2003 av Kjell
Birger Sønstabø
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M/F NESØY (LJPB) (437/—/1972) - Kystservice AS, Lysekloster/Florø.
(Drift for perioden 18.05.03.-25.05.03: Fylkesbaatane i Sogn og fjordane
AS, Florø).
M/S SENJATIND (3YYP) (23/-/1961) ex LUDVIG HANSEN - 75
ex BREITIND II - 73 ex LUDVIG HANSEN - 72 - fra Adolf With,

Juni 2003:
M/S AKERON (LNRK) (116/-/1912) ex ANITA-MERETE - 80 ex
VIKODD - 72 ex VESTFOLD II - 64 ex KRANFARTØY NR. 4 - 48

Skjervøy/Tromsø til Tor Larsen, Tromsdalen/Tromsø og slettet i mer
keregisteret.
M/S SKOMVÆR III (JXAT) (57/-/1986) - fra K/S Skomvær III A/S
c/o Redningsselskapet - Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, Høvik/
Oslo til Redningsselskapet - Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning,
Høvik/Oslo

M/S ANSNES (LFRC) (55/-/1926) ex BRUNVOLL - 49 - fra Terje Brem
våg, Dolmøy/ Trondheim til Ole Haugen AS, Dolmøy/Trondheim.
M/S ELINOR MARIT (LNDM) (167/254/1961) ex TY - 71 - fra
Sannes Sjøtransport AS, Herdla til Hans AS, Mosterhamn og hjemsted
endret fra Harstad til Haugesund.
M/S ERIK FARUP (LEOI) (35/-/1933) ex CATHRINE - 95 ex ERIK
FARUP - 70 - Erik Farup Maritime AS, Kristiansand, hjemsted endret
fra Bodø til Kristiansand.

M/S SOLUND HAVBRUKSENTER (JWOY) (99/-/1957) ex NÅRA
SUND - 92 ex VALSØY - 79 ex TORULF - 67 - fra Norevåg Fisk AS,
Kolgrov/ Florø til Odd Steinar Viseth Rådgiver Kollektivtransport (Odd
Steinar Åfar Visett, Molde), Øksendal/Florø.
M/S SPINELL (LFJT) (29/-/1977) - fra Leknes Sjøtransport Ole M. Lek
nes, Haugesund/Tromsø til Magne Storesund jr., Haugesund/Tromsø.
M/S STAVINE III (LJFC) (31/-/1962) ex MISS VIC - 99 - fra Sigurd
Stave, Nesbru/Oslo til Knut Holter Nilssen, Solbergelva/Oslo.
M/S STEINSVIK (LEFC) (152/-/1962/69) ex IVAR SENIOR - 98 ex
SEIFJORD II - 94 ex SEIFJORD - 94 ex THOMAS ROGER - 77 ex
NYVONIA - 74 - fra Viknatrans AS, Rørvik/Namsos til Steinsvik AS,
Rørvik/Namsos.
M/S SULANGER (LLVC) (644/558/1967/69) ex VERDI - 01 ex
KNESTER - 00 - Hordafor AS, Bekkjarvik/Bergen, omdøpt til HOR
DAFORIII.
M/S TANGO MARINA (LKZI) (36/-/1982) - fra Tango Marina ANS,
Storebø/Bergen til Johnny Arne Horgen, Storebø/Bergen.
M/S ULØYFISK (JWLA) (97/-/1958) ex LYSNES - 96 ex KÅRVIK
- 65 ex ROLVSØYVÆRING - 63 - fra Miljøskipet AS c/o Norges Na
turvernforbund, Oslo ril Tor-Arnfinn Brådland, Spangereid/Oslo.
M/S ØYTRANS (LHCN) (34/-/1978) ex ØYVAKT - 93 - fra Stian
Raknes, Porsgrunn/ Kristiansund til Stian Raknes og Rikke Syvertsen
Raknes, uten fast bosted/ Kristiansund.

- fra Åfjordsand AS, Åfjord/Bodø til Trond Viktor Guldteig, Brekstad/
Bodø.

M/S FERGEKROEN (LAQY) (346/-/1963) ex MELDERSKIN 95 - fra Lysthuset AS, Moss/ Bergen til Kanalen Restaurantdrift AS,
Moss/Bergen.
M/S GRÆNHOLMEN (LETN) (99/-/1977) ex SOLVÆRSKJÆR
- 01 - Nordland Fylkeskommune, Bodø/Hammerfest, omdøpt til
SKÅRUNGEN.
M/S HARALD (LHZZ) (19/-/1914) - fra Kurt Helland, Jørpeland/
Måløy til Båt og Motorservice AS, Harstad/Måløy.
M/S NORDLYS (LHCW) (11.204/850/1994) - fra Troms Fylkes
Dampskibsselskap ASA, Tromsø til Kirberg Shipping KS (Rederiet
Odfjell AS), Bergen/Tromsø.
M/S ONGHOLM (LDMW) (49/-/1950) - fra Partr. Segny (Helene
Toftevåg), Ågotnes/ Bergen til Hordaland Skjellsandtørkeri AS, Rong/
Bergen.
M/S PETER WESSEL (LMYM) (29.706/3.630/1981/88/03) ex WASA
STAR - 84 - Color Line AS, Oslo/Larvik, ommålt til 30.316 brt.
M/F SAGVÅG (LANA) (291/-/1943) ex FJÆRLANDSFJORD 77 ex
GULA - 54 ex WISCHHAFEN - 52 - fra Sagvåg AS (Jørgen Bosvik,
Stord), Stavanger/Bergen til Bosvik AS, Stord/Bergen.
D/S STOREGUT II (LEYW) (48/-/1923) - fra Shipping Ensign AS,
Drammen til Maarten Randbøl, Nordre Frogn/Drammen.
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M/S STORHOLMEN (LMVE) (40/-/1938) ex BRUSØYNES - 99 ex
STORHOLMEN - 75 ex NYBO - 53 ex NYBONIA - 48 - fra Yhomas
Moe, Oslo til Øyvind Carlsen, Kristiansund/Oslo.
M/FTAU (LLEQ) (1.436/—/1982) - Stavangerske AS (Ny drift: Ofotens
og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA, Narvik), Stavanger
M/S TROMSØ (LIOA) (1.991/—/1997) - fta Troms Fylkes Dampskibs
selskap ASA, Tromsø til Kystvaktskipet Tromsø KS, Tromsø.
M/S URTER (LHLE) (728/635/1966/90/95) exTORUNGEN - 00 ex
PUTFORD WARBLER - 94 ex ex DAWN WARBLER - 94 ex RESE
ARCHER - 90 ex ENGINEER - 86 ex DEGGA ENGINEER - 84 ex
LADY CLAUDUNE- 73 - Haugaland Shipping AS (Ny drift: Kopervik
Ship Management AS, Kopervik), Haugesund.
M/S WINDSTORM (LENC) (45/-/1963) - fra Partrederiet Helihum
DA (Knut Hesjedal), Fjell/Bergen til Roy Gabrielsen, Larvik/Bergen.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
April 2003:
M/S ANTARES (LAPW5) ( 1 9.963/9.793/ 1 988) ex FINNFOREST - 88
- fra Actinor RoRo II AS (Barber Ship Management AS, Lysaker), Oslo
til Caiano Ro Ro AS, Bergen/Oslo.
M/S AUGUST OLDENDORFF (LAGJ5) (30.995/44.016/1979) ex
HØEGH MIRANDA - 01 ex STAR MIRANDA - 89 ex HØEGH
MIRANDA - 87 - Leif Høegh & Co. Shipping AS, Oslo, omdøpt til
HØEGH MIRANDA.
M/S AURORA (LAOC4) (20.381/13.090/1982) ex ARCTURUS - 91
- fra Actinor RoRo AS c/o Hafslund Transport AS (Barber International
A/S, Oslo), Oslo til Caiano RoRo AS, Bergen, hjemsted endret fraTøns
berg ril Oslo.
M/S RAMFORM CHALLENGER (LAYM4) (9.209/3.800/1996) Oslo Challenger Plc., Douglas/Bergen (endret repr. fra Rieber Shipping
AS, Bergen til Marinelaw AS, Bergen og drift fta Polar Ship Management
AS, Bergen til Barber Ship Management AS, Lysaker).
M/S TEEKAYFORTUNA (LAEF4) (45.777/78.531/1982) ex BONA
FORTUNA - 00 ex HØEGH FORTUNA - 92 ex AMBIA FORTUNA
- 89 ex HØEGH FORTUNA - 86 - Bona Fortuna KS (Teekay Shipping
Norway AS), Oslo, omdøpt til FORTUNA SPIRIT.

M/S TEEKAYFOUNTAIN (LAZD4) (45.777/78.488/1982) ex BONA
FOUNTAIN - 00 ex HØEGH FOUNTAIN - 92 - Bona Shiphol
ding Ltd.(Teekay Shipping Norway AS), Hamilton/Oslo omdøpt til
FOUNTAIN SPIRIT.
M/S TEEKAY FREIGHTER (LAX02) (45.067/75.395/1982) ex
BONA FREIGHTER - 00 ex HØEGH FREIGHTER - 92 ex SIBO
SEVEN - 89 - Bona Freighter KS (Teekay Shipping Norway AS), Oslo,
omdøpt til FREIGHTER SPIRIT.
M/T TRADER (LGST3) (63.248/127.545/1978) ex POLYTRADER
- 03 - fra Front Trader Inc, Monrovia/Kristiansand til Dukkar Engineering
Limited c/o Quijano & Associates (BVI) Ltd., Road Town/Kristiansand
(drift uforandret: Rasmussen Maritime Services AS, Kristiansand).
Mai 2003:
M/T BOW CENTURY (LALI5) (23.206/37.250/2000) - fra Odfjell
Chemical Tankers II AS, Bergen til Odfjell Asia II Pte. Ltd., Singapore/
Bergen (Drift uforandret Odfjell ASA, Bergen).
M/T BOWFAVOUR (LAQW5) (23.190/37.438/2001) - Odfjell Che
mical Tankers II AS, Bergen (Ny drift: Odfjell ASA, Bergen), deretter til
Odfjell Asia II Pte.Ltd. (Odfjell ASA), Singapore/Bergen.
M/S GECO ANGLER (LAIX5) (3.080/1.000/1998) - Rem Offshore AS
(Rem Maritime AS), Fosnavåg/ÅJesund, omdøpt til GEO ANGLER.
Juni 2003:
M/T BOW FORTUNE (LAJQ5) (23.206/37.395/1999) - fra Odfjell
Chemical Tankers II AS, Bergen til Odfjell Asia II Pte. Ltd., Singapore/
Bergen (Drift uforandret Odfjell ASA, Bergen).
M/S ICE LOUISE (LAXS5) (1.884/2.225/1980) - ex NORDIC ICE
- 03 ex REEFER GOVERNESS - 96 ex PACIFIC GOVERNESS - 90
- Ocean Shipping AS (Ny drift: Ice Reefers AS, Florø), Florø
M/T JO ELM (LALC5) (15.393/26.300/1982) ex LAKE ANNE - 90
- fta Winterport Investment 111 BY, Spijkenisse/Bergen til Bryggen Ship
ping & Trading AS, Bergen (Drift uforandret: Jo Tankers AS, Kokstad),
omdøpt til BRYGGEN.
M/S MAX OLDENDORFF (LAGI5) (30.995/44.016/1979) ex
HØEGH MINERVA - 01 ex STAR MINERVA - 89 ex HØEGH
MINERVA - 87 - Leif Høegh & Co.Shipping AS, Oslo, omdøpt til
HØEGH MINERVA.

A

Hovedaksjonær Kris
tian Eidesvik har over
tatt Actinors ro/ro-skip
Aurora ogAntares og
overført managment til
Green Reefers i Bergen.
Waterveg Fotos.
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Fjord-Lines Bergen
seiler nå på bare-boat
charter til DFDS
mellom Cuxhaven og
Harwich underhavnet
Duchess of Scandi
navia.
Foto Frank Iversen

y
iyHVwmn «R****

-- ;

M/S RAMFORM VICTORY (LAIG5) (10.297/3.800) - National
Australia Finance (Leasing) Limited (Marinelaw AS, Bergen), London/
Bergen. (Drift endret fta Polar Ship Management AS, Bergen til Barber
Ship Manageemnt AS, Lysaker).
M/S STAR SKOGANGER (LASS2) (12.804/16.560/1977) ex PE
TRALA - 89 ex ALDEBARAN - 86 ex KELALIJ ENTERPRISE - 78 ex
ALDEBARAN - 77 - fta Masterbulk Priviate Limited, Singapore/Bergen
til Bulk Holding Corporation, Majuro, Box Holding Corporation, Ma
juro og Petraia Maritime Ltd., Road Town (Drift uforandret WestfalLarsen Management AS, Bergen) hjemsted Bergen.

NOR - Slettet (utgått av registeret)

Mai 1995:

M/S MARPOL RESPONS (LEGF) (1.685/950/1983/95) ex EIDE
RESCUE III - 91 ex WERDAU - 91 - Bulkvang AS, Greåker/Oslo
overført til NIS, omdøpt til ALLVÅG med hjemsted Måløy. !! (melding
i juni 2003) !!
April 2003:
M/S BERGEN (LGHW) (16.794/3.400/1993/97) - Fjord Line AS,
Bergen - overført til Danmark, omdøpt til DUCHESS OF SCANDI
NAVIA, signal OUZI2.
M/S HAVBORG (EGSA) (146/-/1978/84/85) ex FALKEN JUNIOR
- 01 ex STÅLEGG JUNIOR - 99 ex KVALOYVÄG - 84 ex PAULIN
- 78 - Havborg AS c/o Terje Bengtsen (Terje Villiam Haurum Bengt
sen, Godly), Valderøy/Svolvær (N-2-V) - solgt til Russland, omdøpt til
DOLGOSHCHELYE.
M/S HAVILA CLEVER (LAOK) (1.409/975/1975) ex KRONBAS 98 ex WEST PENGUIN - 86 ex ATLANTIC FOSNA - 80 ex EDDA
ATLANTIC - 76 - North Sea Rescue AS (Havlia Supply ASA), Fosnavåg/
Ålesund - overført til Storbritannia, signal VQPK4.
M/S HOKSNES (LIVF) (49/-/1949) - Jon Skille, Brønnøysund/Molde
- slettet 01.04.2003 som forlist (Ødelagt av brann i 1987).
M/S IDA THERESE (LIXC) (52/-/1979) ex RETOR- 02 - Ida Therese
AS, Sommarøy/Sandnessjøen (T-93-T) - slettet 25.04.2003 som forlist
(Sank under sildefiske i Tjeldsundet 06.11.2002).
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M/S KIWA (LMFW) (2.412/1.230/1988) ex VOLSTAD - 00 - Øv
relid Invest AS, Ålesund - solgt tilbake til New Zealand etter en dags.
NOR-reg., til Amaltal Fishing Co.Ltd., Nelson, omdøpt til AMALTAL
ENTERPRISE, signal ZMKW.
M/S KJELL JUNIOR (LMTP) (525/-/1941) ex SISSEL MARIANNE
ex LUMA - Seljevær AS, Stadlandet/Harstad - slettet 15.04.2003 som
opphugget.
M/S KONGSBUSSEN (LKPO) (183/-/1973) - Fosen Trafikklag ASA,
Trondheim - solgt til Sverige
M/T MAHDI (LAQK) (833/1.460/1969) ex KRONOS II - 93 ex
KRONOS - 92 ex MIDGARD - 79 - Østfold Septik- Industriservice
Shipping AS, Moss - solgt til Nigeria
M/S MECKO (LLFM) (26/-/1939) - Olaf Henry Langbakk, Oslo
- slettet 01.04.2003
M/T NAVION VIKING (LMEJ) (74.485/130.700/1983) exPOLYVI
KING - 98 - Navion Offshore Loading AS, Stavanger/Kristiansand solgt
til Liberia, til Wris Shipping Ltd. (Tanker Pacific Management (Singapore)
Pte.Ltd., Monrovia, omdøpt til BROADWAY, signal ELYT3.
M/S NYVOLD (LGXW) (25/-/1916) - Rikter Ronessen, Gibostad/
Tromsø - slettet 01.04.2003.
M/F SANTA ROSALIA (JXUN) (545/50/1975) ex LANDEGO - 03
- Norsk Boawikling og Auksjon AS, Bodø - solgt til Sankt Vincent og
Grenadinene
M/S SEAWAY COMMANDER (LJYP) (1.748/632/1967) ex NORTH
SEA COMMANDER - 90 ex DRIVE PERFORMER - 88 ex ARCHI
MEDES - 85 ex SWANELLA - 82 - Subsea 7 AS, Grimstad/Bergen solgt
til Panama, (samme eiere), signal HPDE
M/S SJØBAD (LHES) (21/-/1938) - MikalTrygve Klovning, Haugesund
(R-49-U) - slettet 09.04.2003.
M/S SKARHEIM (LLJU) (496/-/1967) - Husby ANS (Ole Arvid Hus
by), Averøy/Ålesund (M-7-AV) - slettet 02.04.2003 som opphugget.
M/S SONJA HELEN (LJYO) (1.888/1.055/1983) ex SONJA - 99 ex
LESJA - 94 ex ESJA - 93 ex KISTUFELL - 93 - Atløy Invest AS, Atløy/
Bergen - solgt til USA, reg. på Valmex Exports L.L.C.(Vival Marine
Ltd.), Georgia flagg, omdøpt til HELEN, signal 4LPO.
M/S TRIMM (LLAA) (29/-/1943) - Johan Nilsen, Vedavågen/Kopervik
- slettet 01.04.2003.
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Mai 2003:
M/S CORVUS (LHEP) (427/300/1969/84) ex LENALINE - 00 ex
LECALINE - 84 - Akka Shipping AS (Atle Fjeldstad), Bergen - solgt
til Belize
M/S ELLBØEN (LEEL) (29/-/1927) - Olav Arnold Mikkelsen, Berlevåg/
Vardø (F-86-B) - slettet 09.05.2003 som forlist.
M/S IMES (LIVG) (31/-/1926) - Jarle Pereli Angel, Herøy/Tromsø
- slettet 02.05.2003 som kondemnert.
M/S LEKAFJORD (LDEZ) (39/-/1952) - Jarle Pareli Angel, Herøy/
Sandnessjøen . Slettet 02.05.2003 som kondemnert.
M/S NOTA (LAVE) (129/-/1960) - Nordtang AS, Vestbygd/Tromsø
- solgt til Sankt Vincent og Grenadinene.
M/S STENLAND (LMLO) (199/285/1967) ex BETH ANNJA - 86
ex GULLSAND - 86 ex GULLFJELL - 73 - Odd Magne Stabben,
Nordstrøno/Hammerfest - solgt til Panama

Lekter T-2 (LK4220) (150/-/1957) - Tyrol Bygg AS, Sandefjord - slettet
03.06.2003 som opphugget (ble hugget i august 1997).
LekterT-4 (LK4221) (150/-/1957) -Tyrol Bygg AS, Sandefjord - slettet
03.06.2003 som opphugget (ble hugget i august 1997).
Lekter T-5 (LK4222) (150/-/1957) - Tyrol Bygg AS, Sandefjord - slettet
03.06.2003 som opphugget (ble hugget i august 1997).
Lekter T-6 (LK4223) (150/-/1957) - Tyrol Bygg AS, Sandefjord - slettet
03.06.2003 som opphugget (ble hugget i august 1997).
M/S TANJA (LIIE) (689/810/1971) ex RINGFLAV - 95 ex TANJA - 94
ex FREKØY -93 ex TANJA -86 ex LINFLAV -81 ex NESLAND -74
- Værnes Shipping AS, Stjørdal/Trondheim - slettet 12.06.2003 som
forlist. (Sank 11.09.2001 ved Gryllefjord på reise Senja til Kirkenes)

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Juni 2003:
Lekter BULKHANDLING 6 (LM6375) (3.972/—/1978) - Partrede
riet Bargeservice ANS (Torvald Klaveness Konsern AS), Oslo - solgt til
Nederland.
M/S CHAPOMA (LMHL) (555/—/1970/01) ex FiAUKUR - 93 ex
FRAMTIDIN - 81 ex ØKSFJORD - 74 - Wogst Kapital AS, Ålesund
- solgt til Uruguay
M/S HAVSUND (LJDI) (91/-/1966) ex TITAN - 98 ex LISE ex LIFOS
- Taubåtkompaniet AS, Trondheim/Brevik - solgt til Gabon.
M/S SKORPO (LFXD) (64/-/1977) - Mads Hjorteseth, Mathopen/
Bergen - solgt til Storbritannia. (Ble solgt til Sjøforsvarets Overkommando
12.1992 og omdøpt 04.1994 til BOGØY/VSD 10, signal JWBF, ukjent
når den har fatt sitt gamle navn og signal igjen??)
M/S STRILHAV (LAXS) (750/1.000/1963/71/82) exTRØNDERHAV
- 87 ex VOLSTAD SENIOR - 76 - Team Møkster AS, Stavanger - solgt
til Færøyane
LekterT-1 (LK4219) (150/-/1957)-Tyrol Bygg AS, Sandefjord - slettet
03.06.2003 som opphugget (ble hugget i august 1997).

April 2002:
M/T BERGE BRAGD (LAHY2) (150.762/310.991/1977) ex
JAMUNDA - 88 ex FLAGSHIP L - 87 ex LITIOPA - 85 - Bergesen
DY Shipping AS, Oslo/Stavanger - solgt til Singapore, til Da Zhong
Tankers Pte.Ltd. (Ocean Tankers (Pte.) Ltd.), Singapore, omdøpt til
TAI SAN, signal 9VAW3.
M/S DSND SURVEYOR (JXHP3) (1.716/700/1986/91) ex SEAWAY
SURVEYOR - 00 ex NORTH SEA SURVEYOR - 96 ex FiAVSKJELL
VIKING - 91 - Subsea 7 (Cayman Vessel Company) Ltd. C/o Cale
donian Bank and Trust Limited (DSND Subsea AS, Grimstad), Grand
Cayman/Bergen - overført til Bahamas
M/S HAVILA TRADER (LARC5) (2.478/4.114/1978) ex BOA TRA
DER - 98 ex STRATHFARRAR - 96 ex STAD TROLL - 88 - Havila
Supply Ships AS (Havila Supply ASA), Fosnavåg/Ålesund - overført til
NOR, samme navn, signal LMGD.
M/S LOYAL PARTNER (LAJI5) (2.610/4.449/1979) ex COTALBA 98 ex BULKO - 90 ex PARAYAS - 90 ex BULKO - 89 ex PARAYAS - 86
ex CABAUNO - 85 ex DURO SIETE - 81 - Loyal Partner AS (Louis Or-
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Med salget av
Loyal Partner er
det satt sluttstrek
for Ormestads re
deri i Sandefjord,
et av de få shortsea-rederier på
Østlandet. Foto
AlfJ Kristiansen
30. mai 2001
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mestad AS), Sandefjord - konkurs, solgt til Georgia, til G.E.M.Shipping
Ltd., Batumi, omdøpr til PARTNER, signal 4LPW.
M/S MARITIME ALBATROSS (2.297/—/1983) ex ODIN - 99 ex
HAVELLAND - 99 - PGS Geophysical AS, Lysaker/Oslo - solgt til
NOR, samme navn, signal LLLC.
M/S NORDNORGE (LIIH3) (11.385/800/1977) - Ofotens og Veste
raalens Damspskibsselskap ASA, Narvik - tilbake til NOR, samme navn,
signal LMFY.
M/T NORTH PACIFIC (LALK5) (58.853/107.800/1986) ex NORD
PACIFIC - 93 - Amadryas Maritime Corp. (Jahre-Wallem AS),
Monrovia/Sandefjord - solgt til Malta, til GMR Pacific ELG (General
Maritime Management LLC), Valletta, omdøpt til GENMAR PACIFIC,
signal 9HNZ7.
M/S SANCO CAPTAIN (LHBP3) (809/925/1982/94/97) ex AUKA
SKJÆR - 97 ex BLUE MARTIN - 94 ex CORLINE - 92 - Sanco Holding
AS, Gjerdsvika/Ålesund solgt til Rederiet Terningen AS, Trondheim for
NOR-registrering, omdøpt til TERNINGEN 2 og hemsted endret fra
Ålesund til Trondheim med signal LMGB.
M/S SKANDIMØGSTER (LJTU3) (2.598/2.750/1998) - DOF Rederi
AS, Storebø/Bergen overført til NOR, samme navn, signal LMGK.
M/T TEAM NEPTUN (LANJ5) (27.185/48.338/2000) - Team Tan
kers Shipping AS (Arne Blystad AS, Oslo), Bergen - solgt til Liberia, til
Cranley Holdings Corp. (Chemikalien Seetransport GmbH), Monrovia,
samme navn, signal A8BZ9.
Mai 2003:
M/S DONINGTON (LAQV4) (5.351/1.400/1976) ex TERTRE
ROUGE - 88 - UECC (IOM) Limited (Repr.: Nils-Henrik Jæger,
Nesøya, drift: United European Car Carriers Norway AS, Grimstad),
Douglas/Grimstad - solgt til Tyrkia for opph.
M/S FLYING VIKING (LAUG5) (672/50/2002) - Fjellstrand AS,
Omastrand/Bergen - overført til Liberia til Fjellestrand AS, Monrovia,
omdøpt til TERMOLI JET, signal A8CA4.
M/S GREEN CRYSTAL (LAOG4) (5.084/6.000/1992) ex CARMEN
CITA - 98 sjøs. ERIKSON GLACIER - Green Crystal AS, Bergen over
ført til Storbritannia til Green Crystal AS (Green Management AS),
London, samme navn, signal VQTM7.
M/T HAVSOL (LAKG4) (9.367/9.521/1976) exYURMULA-91 sjøs.
ROBIN TRANSOCEANIC - KS Handygas (Bergesen D.Y. ASA), Oslo
- solgt til opph.
M/S KAMSAR VOYAGER (LAWV4) (36.526/63.261/1984 ex GU
INOMAR BAOBAB - 94 ex BARRISTER - 92 ex MONTVALE - 91
ex RYOSHIN MARU - 89 - Baraka Inc. (Torvald Klaveness & Co.AS),
Mønrovia/Oslo - solgt til Kypros til Maricar Shipping Company Ltd.
(ETA Ship Management Co. India Ltd.), Limassol, omdøpt til SANTOS
SUCCESS, signal P3NQ9.
M/T NAVION SAGA (LHQ03) (79.873/149.000/1991) ex POLY
SAGA - 00 - Navion Offshore Loading AS, Stavanger/Kristiansand
- overført til Bahamas
M/S ODIN EXPLORER (LAGQ4) (1.544/671/1967/69/80/90) ex
MASTER ODIN - 95 ex SKANDI PIONEER - 91 ex WESTERN
VIKING II - 90 ex WESTERN VIKING - 84 ex SEEFAHRT - 80 Dimas Navigation Company Limited (Repr.; Geobird Management AS,
Oslo, drift: Seabird Management AS, Oslo), Nicosia/Bergen overført til
Canada, videre til Sankt Vincent og Grenadinene til Dima Navigation
Co.Ltd.(Seabird Management AS), Kingstown, samme navn, signal
J8B2278.
M/S STAR HØYANGER (LAXG4) (34.364/44.251/1995) - Masterbulk
Private Limited (Westfal-Larsen Management AS), Singapore/Bergen
overført til Singapore, samme eier og navn, signal 9VAW9.
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M/T TEAM JUPITER (LANI5) (27.185/48.338/2000) - Team Tankers
Shipping AS (Arne Blystad AS) Oslo/Bergen til Liberia til Chemikalien
Seetransport GmbH (Blystad Shipping (USA) Inc),
Juni 2003:
M/S BATEEN (LATA5) (28.712/50.900/02) - Handymax IVInvestment
Inc.fTbrvald Klaveness & Co. AS), Monrovia/Oslo - solgt til Hellas
M/T BERGE BORG (LACD2) (150.667/315.700/1976) ex MAT
HILDE R - 87 ex DIANE - 86 ex LIMOPSIS - 83 - Bergesen D.Y.
Shipping AS, Oslo/Stavanger solgt til Jomfruøyane for opph.
M/T BERGE BOSS (LAHT2) (150.667/315.713/76) ex LOUISIANA
- 88 ex LYRIA - 84 - Bergesen D.Y. Shipping AS, Oslo/Stavanger - solgt
til opphugging
M/S BREMER ROLAND (LASQ4) (1.610/1.230/1985) - Barney
Marine Inc. (Th.Jacobsen & Co.A/S), Monrovia/Sarpsborg - overført
til Gibraltar
M/T FRONT MELODY (LATC5) (79.525/150.500/01) - Kea Navi
gation Ltd.(Repr.: Jahre-Wallem AS, Sandefjord), Monrovia/Oslo - solgt
til tyske kjøpere
M/T FRONT SYMPHONY (LATR5) (49.525/150.500/2001) - Op
timal Shipping S.A.Qahre-Wallem AS, Sandefjord), Monrovia/Oslo
- solgt til tyske kjøpere for Liberia reg.
M/T HAVBRIS (LAKJ4) (9.367(9489/1977) ex DUBULTY - 91
- sjøs. ROBIN TRANSOCEANIC IV - KS Handygas (Bergesen D.Y.
ASA), Oslo - solgt til Supragaz Shipping & Trading Co.S.A.(Naftomar
Shipping & Trading Co.Ltd.), Panama, omdøpt til GAZ CHANNEL,
signal HPEJ.
M/S OCEAN VIKING (LHWZ3) (9.075/7.000/1996/00) ex VIKING
LADY - 00 - Eidesvik Shipping AS, Bømlo/ Haugesund overført til NOR,
samme navn, signal LMIC.
M/S SKAUSTRAND (LAJR5) (24.609/41.824/1986) ex MUHITTIN
OZTURK - 98 ex BAUNE - 95 ex YAMPOL - 92 ex OINOUSSIAN
PRIDE - 89 - Skaustrand Inc.(B.Skaugen Shipping AS), Monrovia/Oslo
- solgt til Thor Venture Shipping Co. Ltd. (Thoresen & Co. (Bangkok)
Ltd.), Bangkok, Thailand, omdøpt til THOR VENTURE, signal
HSB2994.
M/S STAR HARDANGER (LAXD4) (34.364/44.251/1995) - Mas
terbulk Private Limited (Westfal-Larsen Management AS), Singapore/
Bergen overført til Singapore, samme eier og navn, signal 9VAW6.
M/S STAR HERANGER (LAXC4) (34.364/44.251/1995) - Masterbulk
Private Limited (Westfal-Larsen Management AS), Singapore/Bergen
overført til Singapore, samme eier og navn, signal 9VAW7.
M/S STAR HOSANGER (LAXF4) (34.364/44251/1995) - Masterbulk
Private Limited (Westfal-Larsen Management AS), Singapore/Bergen
overført til Singapore, samme eier og navn, signal 9VAW8.
M/S THORAX (LGGT3) (1.229/733/1993) - Bugsertjeneste II AS
KS (Østensjø Rederi AS), Haugesund overført til NOR, samme navn,
signal LMHU.
M/S VERITAS VANTAGE (LLV03) (8.186/6.000/2002) - Eidesvik
Shipping AS, Bømlo/ Haugesund overført til NOR, samme navn,
signal LMHY
M/S VERITAS VIKING I (LIVY3) (7.886/6.000/1998) ex VERITAS
VIKING - 01 - Eidesvik Shipping AS, Bømlo/ Haugesund overført til
NOR, samme navn, signal LMIB.
M/S VERITAS VIKING II (LJQK3) (7.764/6.000/1999) - Eidesvik
Shipping AS, Bømlo/ Haugesund overført til NOR, samme navn,
signal LMIE.
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Harald Sætre
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Av Leif K. Nordeide

April 2003:
M/S B.VASSØY (LDZO (16/-/1953) exÅRVIKØ - 97 ex DØNNING
- 85 - fra Bertil Ludvig Bertelsen, Vassøy/ Stavanger til Kurt Riska,
Hommersåk/Stavanger (R-l-S).
M/S COMET (LILQ) (840/—/1996) - fra Kjølnestrål AS, Honningsvåg/
Tromsø til Mefjordbas AS, Senjahopen/Tromsø (T-158-BG).
M/S FEIE (JWOC) (72/-/1957/91/94/95/99) ex NYSTRAND - 92
- fra P/R Landkjenning DA (Oddvar Asbjørn Nilsen Husa), Fedje til
Nils Jørgen Nilsen, Røst, omdøpt til NYSTRAND og hjemsted endret
fra Bergen til Bodø (N-15-RT).
M/S FLØGRUNN (LNHE) (42/-/1970) - fra Johan Martin Meløysund,
Engavågen/ Stokmarknes til Fløgrunn ANS (Johan Martin Meløysund),
Engavågen/Stokmarknes (N-062-ME).
M/S KRISTERSON (LMXF) (122/-/1970/76/94) ex SJØGLANS - 98
ex OLE MARTIN - 97 ex GEIR BJØRNAR - 84 - fra Kristerson AS,
Rørvik/Tromsø ril Dønna Havfiske AS, Dønna/Tromsø (N-46-DA). I
mai tilbake til Kristerson AS, Rørvik/Tromsø (NT-410-V).
M/S NORLYSBAS (LEJK) (22/-/1951 /60) ex NORLYS - fra Åge Vidar
Sjo, Sæbøvik/ Bergen til Magne Sjo Partrederi ANS (Johnny Magne Sjo),
Halsnøy Kloster/ Bergen (H-5-K).
M/S PRESTFJORD (JXNA) (1.659/—/1987) - fra Myre Havfiske AS,
Myre/Sortland til Prestfjord AS, Myre/Sortland (N-200-0).
M/S RINDENES (LDDW) (347/—/1956/56/97/98) - fra Partrederiet
Rindenes ANS (Olav Roar Mortensen), Florø til Partrederiet Fiskehav
DA (Rolf Jarle Ervik, Bølandet), Florø (SF-10-F). I mai til Rindenes
AS, Deknepollen/Florø.
M/S SKAGØYSUND (JWVR) (227/-/1985/93/95/96) ex HAAJAF
JORD - 93 ex RAGNVALD SENIOR - 89 - fra Kjell Roald Hansen,
Sommarøy/Tromsø til Skagøysund AS, Sommarøy/Tromsø (T-lll-T).
M/S SKARHEIM SENIOR (JWYH) (70/-/1958/84/89/94) ex BÅTS
FJORDVÆRING - 97 ex SÆODD - 95 ex SKARHEIM SENIOR - 95
ex BÅRAGUTT - 78 - fra Marin Lofoten AS c/o Centrum Regnskap,
Botnhamn/Svolvær tilTrinto AS, Henningsvær/Svolvær (N-8-V).

M/S SKLINNABANKEN (LNFC) (149/-/1984/93) ex LANGØY
VIKING - 93 ex VÅGE VIKING - 91 ex ATLØY VIKING - 89 Brønnøy Fiskeriselskap AS, Brønnøysund/ Kristiansund (fusjonert med
J.EJohnsen Invest II AS) (N-10-BR).
M/S STEINAR (LCGJ) (18/-/1949) - fra Harry O. Persvik, Kolvereid/
Harstad til Rolf Leonard Møller, Reine/Svolvær (N-210-MS).
M/S SULEBAS (JWPD) (72/-/1985/91) ex STAVE SENIOR - 01
ex HOPLAND SENIOR - 00 ex BUESTEIN - 91 - fra Sulebas AS,
Ytrøygrend/Florø til Lending Rederi KS, Ytrøygrend/Florø (SF-7-SU).
M/S ULLA (LGGD) (337/—/1969/81/85/88) - fra Partrederiet Ulla
ANS c/o Egil Bakke (Jarle Bakke), Myklebost/Ålesund til Hareid
Fiskeriselskap AS (Tore Giske), Hareid/Ålesund, omdøpt til FANGST
(M-42-HD).

Mai 2003:
M/S BAASGRUNN (LJWC) (93/-1981) - fra Partrederiet Jarle Berg &
Sønner AS (Jarle Berg), Værøy/Bodø til Partsrederiet Trænværing DA
(Hans Knut Sandøy), Træna/Bodø (N-4-TN).
M/S BERLEVÄGFISK II (LEDH) (291/-/1976) ex POLARHAV -98
ex VALANES -97 ex STORSKJÆR -91 ex KIBERGVÆRINGEN -86
ex MEHAMNFJORD - 85 ex FURNES - 80 - partrederiet Najaden ANS
c/o Jostein Knutsvik, Skudeneshavn, omdøpt til SKUDE og hjemsted
endret fra Vardø til Skudeneshavn (R-12-K).
M/S GULAFJORD (LJNR) (32/-/1916) - fra ukjent til Gema AS c/o
Jonny Lokøy, Knarrevik/Kristiansund (H-150-F). I juni til Arild Sek
kingstad, Bekkjarvik/ Kristiansund (H-330-AV).
M/S HOVDEN SENIOR (LICN) (170/-/1996) - fra Hovden AS,
Selje/Måløy til Hovden Senior AS, Selje/Måløy (SF-3-S).
M/S MIZAR (LDDD) (23/-/1965) ex ØSTEV1K - 98 ex VDS 10/92
ex SKV 10/75 - fra Ursa AS, Kopervik til Jarle Grindhaug, Åkrehamn/
Kopervik, omdøpt til JOLENA (R-235-K).
M/S MYREBUEN (LEKK) (210/-/1982/02) ex SENJAVÆRING - 02
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ex MORTEN LARSEN -01 ex SENJAFJORD -88 - fra Myrebuen AS,
Myre til Leif Magne Sebulonsen, Botnhamn/Myre (T-137-LK).
M/S NORDHAV (LNXD) (202/-/1974/89/92/96) ex KNUT ALEKS
- 02 - fra Frantsen Fiskeriselskap AS, Fosnavåg/Sandnessjøen til MS
Stålfinn AS, Brønnøysund/ Sandnessjøen (N-84-BR).
M/S RAMSØGUTT (LLBS) (105/-/1988/97) ex RAMSØ - 99 - fra
Fiskeriselskapet Stensen & Waage AS c/o Steven Stensen, Kopervik til
Ramsøygutt AS, Vedavågen/Kopervik (R-200-K).
M/S REINEBUEN (LAHG) (84/-/1960) - Reinebuen AS, Sørvågen/
Svolvær, omdøpt til REINEBUEN II (N-26-MS).
M/S TRONDSKJÆRII (LJKV) (49/-/1966) exTRONDSKJÆR- 98 Risholm AS, Svolvær/Tromsø, omdøpt ril MOHOLMEN (N-240-V).
M/S TRAAL (LJID) (537/-/1986/89/90/98) ex GINNETON - 98 Partrederiet Oskar Eriksen ANS (Oskar Eriksen), Skudeneshavn, omdøpt
til TRAAL II (R-20-K).

eriet MK Skottind ANS (Inge Johansen, Honningsvåg), Ballstad/Svolvær
til Inge Hermann Johansen, Nordvågen/Svolvær (F-222-NK).
M/S SVEØYJR. (LJOH) (46/-/1949) ex ORFJORD - 96 - fra Partred
eriet Sveøy Jr. (Karl Inge Voldsund), Bølandet/Kristiansund til I M Stave
AS, Stadlandet/Kristiansund (SF-40-S).
M/S TRONDSKJÆR (LHHB) (82/-/1978) ex H FAGERHAUG - 98
ex EDEL MARIANNE - 95 ex BÅTSFJORDVÆRING - 88 ex SKAR
BAREN - 84 ex NORDHEIM SENIOR - 81 - fra Trond Berntsen AS,
Fjordgard til Partrederiet Tor Jørgen DA (Torleif Herland), Kolgrov,
hjemsted endret fra Tromsø til Bergen (SF-19-SU).

M/S VARDØVÆRING (LFZT)
(201/-/1978) ex FJORDVÆRING
- 98 ex MEFJORDVÆRING
?*;

- 97 ex RYGGEFJORD - 87 ex
J.M.BERNTSEN - 79 - fra Kystfisk Berlevåg AS, Ålesund/ Vardø
til Giske Havfiske AS, Giske/Vardø

tidl

(M-20-G).
M/S VAREGG (LAOW) (1.806/
900/1988) ex MØGSTERTRÅL 99 ex TAMPEN - 96 - fra KS Varegg
c/o Vartdal Fiskeriselskap, Ålesund
til AS Ramoen c/o Vartdal Fiskeriselskap AS, Ålesund (M-l 1-VD).

Juni 2003:
M/S BERNT-OSKAR II (LMJQ)
(76/-/1954/83/91/94) ex BERNTOSKAR - 02 ex RANGO II - 97
ex RANGO - 97 - fra Kransvik AS,
Sørvågen/Svolvær til Lofotodden

Nye Hardhaus ved levering i Austevoll 22. mars, fotografert av AlfJ Kristiansen

AS, Sørvågen/Svolvær (N-62-MS).
M/S FRØYSTEIN (LHWQ) (25/«Gamle» Rav under ombygging til «nye» Traal ved Karmsund Maritime,

/1931) ex GÅSUNGEN - Klaring
ANS, Svolvær, hjemsted endret fra
Svolvær til Ålesund (M-203-H).

fotografert 29. juli av ALfJ Kristiansen

M/S KLARING (LJFG) (253/-/
1981/98) ex LUNDSTØSKJÆR 00 exÅKERØY - 00 ex FJELLDUR
- 99 ex SUNNANÖ - 98 ex RÖRÖ
-I %.,

- 94 ex ASTRID II - 88 - Klaring

pit

ANS, Svolvær, hjemsted endret fra
Svolvær til Ålesund (M-200-H).
M/S OLE-KRISTIAN NERGÅRD

v i_4
T-

(LLBD) (599/—/2000) - fra Senja
—3

Fiskeriselskap AS, Gibostad/Tromsø
f •• - ... i.--

til Nord Troms Fiskeriselskap AS,
Fjordgard/Tromsø (T-6-LK).
M/S RYSTADBUEN (EKKO)
(28/-/1967) ex MELAVÆRING 85 - fra Øytrans AS, Myre/Svolværtil
Partrederiet Grande & Karlsen DA
(Tom Grande), Myre/Svolvær (N259-0).
M/S SKOTTIND (LKRJ) (25/-/
1954) ex UREDD - 72 - fra Partred-
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Stenfjell har ligget i
arrest ved verkstedetpå
Rubbstadneset i Sunnhordland siden ijjor
høst. Skipet er trukket
med i Tordenskjoldkonkursen.
Foto Bjarte Trondsen,
9. juni 2003.
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Seatrans / Stein-Line
Stein Fighter har lagt i opplag i Florvåg siden forsommeren
2002.
Nor-Cargo
Lørdag 9.august og lørdag 6.september var Røyksund ekstra til
Rolls Royce i Ulsteinvik og hentet 2 thrustere pr.tur til ny hurtig
ferje som Fjellstrand AS bygger for et gresk rederi. Røyksundyar
ekstra til Omastrand mandag 11.august og mandag 8.september
og losset lasten på verftskaien.
Søndag 14.september var Røyksund ekstra til Ramsund og
losset en spesialtransport for Sjøforsvaret.
I forbindelse med verkstedsopphold gikk Nordvåg rute fraTanan
ger fredag 5.september til Trondheimsfjorden og sørover igjen
til Bergen 12.september og sør til Lysekil der hun gjenopptok
Polen-ruta si.
Nordvik ligger fortsatt i opplag på Tau.
Tungenes ble lagt i opplag på Tau fredag 20.desember 2002.
Sea-Cargo
SCNordicer lagt i opplag på Florvåg/Askøy. Hun ankom Florvåg
omlag midt i juli måned.
Trans Carrier ble tatt ut av rute i Bergen 4.august for verksteds
opphold i Fredricia. Hun var tilbake i rute igjen 19.august fra
Bergen. Det gikk ingen erstatningsbåt. Sc Aberdeen og Cometa
tok noen ekstrastopp i sine ruter for og opprettholde ruteprogrammet.

«

N C L/Tordenskjold Marine
Stenfjellankom verkstedet på Rubbestadneset ca. 26.august 2002
for motor-reparasjon. Hun var ferdig reparert og var på prøvetur i
slutten av oktober. Etter den tid har det vært mange planer, bl.a.
t/c for DK-Nor som nevnt i forrige utgave. Så var det Faroe Ship
som var interessert, men de har trukket seg. Så for tiden ligger
båten fortsatt på utsiden av flytedokken hos Wartsila.

IC E Reefers
ICE Refeers i Florø oprerer / eier nå tre frysebåter, Ice Queen
ex. Oskar Floa, Ice Lady ex. Tonjo ex. Haukeli og Ice Wind ex. Ice
Princess ex. Faste Jarl.

Artic Shipping
Artic Shipping I Førde har kjøpt lastebåten Sonja Helen fra banken
og selt ho videre til Hellas. Den nye eieren er et rederi som skal
benytte båten i fart mellom Hellas og Libya. Båten kom til Lak
sevågneset i starten av april og var i dokk ved BMV på Laksevåg
for div. arbeid. Hun ble formelt omreg. 240303 til ny eier Atløy
Invest AS. Neste dag ble hun solgt videre til Hellas.
Etter lang tid i opplag i Torangsvåg i Austevoll kom Sonja Helen
til Laksevågneset mandag 14.april. Etter noen dager der gikk hun
i dokk ved BMV på Laksevåg for diverse arbeid.
Hun fikk i dokk på Laksevåg påmalt navnet Helen.
Båten gikk fra Laksevåg i begynnelsen av juni og sørover til
Hellas.
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PSH Shipping, Kolvereid
Det 1600 tonn store containerskipet Gullholm grunnstøtte ved
14.00-tiden den 15. juni 2003 i innseilinga Sørleia på vei til
Straumsjøen i Bø kommune i Vesterålen. Det var godt vær i områ
det. Innseilingen betegnes som vanskelig - spesielt for fremmende.
Skipet ble stående hardt på, men mannskapet på åtte kunne trygt
oppholde seg ombord i skipet da det ikke var fare for kantring eller
liknende, da skjæret var nok så plan. Skipet ble stående fast på
skjæret med midtskipet - styrbord side. Bergingsfartøyet Nordbever
fra Lødingen kom til assistanse. På første forsøk prøvde Nordbever
å rykke Gullholm av grunnen, men slepetrossa røk,- uten at noen
kom til skade. Senere prøvde Nordbever sammen med rednings
skøyta Oscar Tybring IVi fellesskap å trekke av skipet ved 14-30
tiden den 16. Juni, da lyktes det endelig å trekke havaristen av
skjæret. Nærmere undersøkelser viste at Gullholm hadde fått en
del rifter og småhull på undersiden av skroget. Skipet hadde omlag
70 tonn olje ombord, men det oppstod ingen lekkasje. Gullholm
skulle losse saltfisk i Straumsjøen.
Etter at båten var av gikk den for egen maskin inn til Straumsjøen
for nærmere undersøkelser. Kort tid etter ble båten midlertidig
reparert i Svolvær før hun seilte til Fosen Mek. for reperasjon. Hun
lå 3 uker på verkstedet i Rissa før hun var klar igjen.

Egil Ulvaii Rederi AS
10.mai avsluttet WithJunior ruta si for Nor-Cargo i Trondheim.
Etter utlossing gikk båten til Kvernhusvika Skipsverft på Hitra
for div. arbeid. Etter et kort opphold der gikk rederiet på egen
hånd i gang med rute mellom Sandnes og Tromsø. Her seiler
båten fortsatt.
Etter lang tids fråvær i Bergen anløp WithJuniorha.de Laksevåg
og Møhlenpriskaien på formiddagen tirsdag 16.september på sin
ferd nordover.

Arktisk Marin / Nor-Cargo Tromsø AS
Lastebåten Nordbjørn som går i fart mellom Tromsø og Svalbard
var på verksted i sommer. Hun avgikk Tromsø 15-juni til Ibestad
Mek. for fullføring av reparasjon av bulb . Hun hadde hatt mid
lertidig seilingstillatelse fra klassen. 25.juni omlag 21.30 ankom
skipet til Tromsø fra verksted. Hun låstet og avgikk Tromsø 27 .juni
kl. 20.30. Avgangen som var satt til 19/6 fra Tromsø ble kansellert.
Foreløpig er siste avgang i år satt opp til 4.desember fra Tromsø
til Longyearbyen og Ny Ålesund.

Gamle godsruteskip
27.mai ble B.M. Spiridon ex. Faste Jarl observert til kai i Sete i
Frankrike av L.H. Isdahl. Denne gamle norske kysttraveren er nå
ombygd til sauetransportskip.
Florinda ex Tore Hund har vært på verksted hos Naval Shipyard
i Gdansk/Polen i starten av august.

I

Bastø-Fosen AS
Leieferja Sogn fortsetter foreløpig mellom Moss-Horten. BE har
leieavtale ut 2003.
Ekstraferjen Sogn kansellerte siste turen fra Horten kl. 17.43
tirsdag 26.august og første tur fra Moss onsdag 27. august pga.
vedlikeholdsarbeid. Det var nødvendig og foreta noen utbedringer
på luken ned til underdekket.
Grunnet tilbakesetting av evakueringsutstyr på Bastø II, utgikk
avgangen 0945 og 1115 fra Horten og 1030 og 1200 fra Moss
fredag 19.september. Normal drift fra 1245.
Bastø-Fosen har nå fått forlenger konsesjonen på Moss-Hor
ten for ti år. BE har inngått avtale med verkstedet Remontowa i
Gdansk om bygging av ny ferje med plass til 215 biler og 550
passasjeren Lengde blir 117m og bredde 20m. Levering er avtalt
til 1.desember 2004.
Kragerø Fjordbåtselskap
KFBS har bestilt ny ferje hos Aas Mek. Verksted på Vestnes.
Ferja blir 44 meter og skal være klar i april 2005.
Flekkefjord Dampskibsselskap
Hidrasund II som ble avløst av Hidraferja ligger nå i opplag i
Flekkefjord.
L Rødne & Sønner, Stavanger
Rødne har fått overlevert en ny 18 meters katamaran hos Brødrene
Aa i Hyen. Båten skal beyttes i lokalruta Stavanger - Byøyene
- Hommersåk.
Nybåten har fått navnet Rygerkatt og ble overlevert 26.mai fra
verkstedet. Båten gikk fra Hyen til Stavanger denne mandagen
med en kort stopp i Florø for og ordne formaliteter med Skips
kontrollen. I slutten av mai ble båten satt i rute. Nybåten erstatter
Rygervakt som vil bli solgt.
Søndag 29. juni i 18.30-tiden fosset Rygerdoktoren nordover
til Salhus på veg til Hyen for garantiettersyn.
Etter noen dager i Hyen var båten tilbake i Stavanger.

Nye Rygerkatt før avgang fra Hyen
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Hurtigfergen Stavanger på vei
sørover Karmsundet 24. mai,
fotografert av Alf] Kristiansen
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Stavangerske AS
l.juni kl. 08.23 la hurtigferja Stavanger ut på første tur fra Sta
vanger til Tau. 25 minuttet senete, kl. 08.50 kom ferja til kai på
Tau på jomfruturen.
Fredag 13.juni kl. 01.27 rente Stavanger inn i ene brukaret
på Bybrua i Stavanger. Ferja ble seilt tilbake til Stavanger for
nærmere undersøkelser. Ferja var ute av drift til 20.juni da hun
ble satt i rute igjen kl. 10.10 fra Stavanger, men med redusert
fart siden ene thrusteren var til reparasjon. Ferja gikk således bare
med 3 thrustere.
Ferjene Utstein, Strand og Tau gikk mellom Tau og Stavanger fra
rutestart 13.juni.
Fra 20. juni var det Strand, Utstein og Stavanger som gikk i ruta.
Fra lørdag 5. juli ble Utstein flyttet tilbake til Lysefjorden der
Kvitsøy hadde gått siden 20. juni.
Lørdag 5. juli ble Frafjordsatt inn på Tausambandet.
Fredag 15. august fikk Stavanger problem med ene thrusteren og
ble tauet inn til Stavanger ved 08.30-tiden. Utstein ble satt inn
som avløser. I løpet av dagen var Stavanger i rute igjen.
Mandag 18. august ble Stavanger \zgt i dokk i Stavanger for
montering av thrusteren som datt av 13. juni. Ferja gikk rute
med ankomst Stavanger mandag 18.8 kl.07.55 og ble så tatt ut.
Flun var tilbake i rute igjen kl. 09.40 onsdag 27. august. Strand,
Utstein og Frafjord gikk mellom Tau og Stavanger under verk
stedsoppholdet.
Saksetfra NRK/Rogaland 11.7:
Diesellekkasjen ombord på M/F Strand er no reparert og ferja
gjekk for eiga maskin til Stavanger like før klokka 08.30 med 75
passasjerar ombord.
Ferja gjekk frå Tau klokka 06.30 og er ei ferje som vert brukt
av mange pendlarar. Omlag klokka sju fekk dei problem og gjekk
for sakte fart ei stund før ferja stoppa. Ferja låg og dreiv ved Horje

i omlag ein time med 75 passasjerar ombord, medan dei venta
på taubåt.
Då taubåten kom fram var imidlertid skaden på drivstoffrøyret
reparert, og ferja kunne gå til Stavanger for eiga maskin. Dieselen
har ikkje gått i sjøen, og kor mykje diesel som har rent ut i mas
kinrommet er ennå usikkert, seier Frode Barkved, dagleg leiar i
Stavangerske Ferjer. Ferja gjekk i rute att frå klokka 09.05.
Tirsdag 17. juni gikk Tau fra Stavanger på sin ferd nordover til
Lødingen og sambandet Bognes-Skarberget.
Hun ble observert ved Bodø fredag 20. juni ca. kl. 01.15 på sin
ferd til Lødingen. Etter omlag en ukes klargjøring i Lødingen,
ble ferja satt inn på Bognes-Skarberget fra 26. juni. 18. august
forlot Tau Tysfjorden og satte kursen sørover igjen.
Onsdag 27. august ble ferja Fjordveien lagt til kai i Skudeneshavn
pga. tekniske problem. Sambandet Mekjarvik-Skudeneshavn var
stengt. Kvitsøy ble satt inn fra Mekjarvik kl. 10.50 i sambandet
til Kvitsøy.
Fjordveien var i rute dagen etterpå.
Stavangerske overførte driften av TauxA HSD Sjø fra 9. september.
OVDS hadde driftsansvar fra 11. juni iflg. Skipsregisteret. Hun
er formelt ikke overført eiermessig til HSD Sjø.
Stavangerske har avtalt at HSD skal overta Kvitsøy. Ho er enno
ikkje overført til HSD Sjø. Planen er at ho skal vere reserveferje
på Fedje, Buavåg-Langevåg og Kvitsøy-sambandet.

Boknafjorden Ferjeselskap (BF)
Ferja Rennesøy fikk tekniske problem og ble tatt ut av rute kl. 11.20
onsdag 27. august. Dermed var det kun to ferjer på sambandet
Mortavika-Arsvågen resten av dagen.
Ferja var tilbake i rute fredag 29. august kl. 14.40.
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HSD Sjø
Tirsdag 10. juni kl. 04.34 brøt det ut brann i maskinrommet på
ferja Sunnhordland. 10 minutter senere var brannen slukket av
mannskapet ombord. Ullensvang gikk til assistanse og fikle slept
ferja til Hatvik og deretter til Venjaneset. Slepebåten Vulcanus
tok ferja på slep om ettermiddagen fira Venjaneset og kl. 17.30
ankom slepet Wichmann på Rubbestadneset.
Ferja var ute av drift i en god måned for reparasjon.
Etter uhellet gikk det kun tre ferjer mellom Halhjem-Sand
vikvåg. Fredag 13. juni ble Bømlo satt inn fra kl. 15.00 fram
til 20.00. Samme kveld ble Bømlo flytta til Halhjem - Våge og
Melderskin” ble da flytta til Flalhjem — Sandvikvåg.
Om morgenen 16. juni i 09.00-tiden rente Bømlo i kaien på Hal
hjem. Ferja måtte til verksted. Melderskin ble overført til HalhjemVåge, noe som førte til kun 3 ferjer Halhjem-Sandvikvåg. Bømlo
kom til Rubbestadneset samme ettermiddag ved 13.30-tiden. Ho
var klar igjen til 20. juni.
Tirsdag 19. august ved 14.00-tida forlot Bømlo Mjellem &
Karlsen Verft på Marineholmen etter 2-3 ukers verksteds-opphold
på slippen. Ferja vart bl.a. bunnsmørt m.m.
Søndag 24. august i 19.50-tiden gikk Ølen på grunn i fjæra
bortom ferjeleiet på Krokeide for sakte fart. Årsaken var motorfeil
og kapteinen foretok en kontrollert grunnstøting i fjæresteinene.
Ferja ble sendt på verksted på Rubbestadneset og Os ble satt inn
som avløser.
Det er no klart at HSD far kjøpe Tau og Kvitsøy hå. Stavangerske.
Tau skal etter planen inn på ruta Sunde-Ranavik-Skjersholmane,
men i sommar er det snakk om at ho først skal på Bognes-Skar
berget for OVDS slik at HSD ikkje far bruke henne sjølv før til
hausten.
Kvitsøy vert overteken for og vera reserveferje for Fedje-sam
bandet og ruta Langevåg-Buavåg. Ho skal også vere reserve for
Kvitsøy-sambandet.
Ferja Hordaland hadde problem mot slutten av august og måtte
taes ut av rute. Først ble Bjørnefjordsaxt inn som avløser. Så overtok

HSD harfatt overta Tau og
Kvitsøy fra Stavangerske,
men i sommer har Tau
vart utleid til OVDSfor
rutefart Lødingen-Bogsnes,
som fotografert 24. juni i
Lødingen av Tore Kristof
fersen
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Tau, men ho fekk problem og Bjørnefjord måtte ned enno ein tur
på sambandet Sunde-Ranavik-Skjersholmane som avløysar før
Hordaland \ar klar igjen.
Nordhordland har lege lenge i opplag ved den gamle ferjekaien
på Steinestø. No er ferja seld til England. Søndag 7. september i
19.30-tida forlot ferja Steinestø under navnet Bergen Castle og
seilte sørover ut Korsfjorden der ho kvitta losen. Så bar ferda over
til Southampton i England.
Ferja ble overrasket av dårlig vær på overfarten fra Norge og fikk
et 8 timers opphold i Dungeness på sørkysten av England før hun
kunne fortsette til bestemmelsesstedet.
Bergen Castle ankom Southampton på kvelden torsdag 1 l.sept.
Fredag morgen 12.9 ble hun dokksatt hos A&P Ship Repair i
Southampton — King George V Dock. Planen var at hun skulle
dokkes ut mandag 22.9, ligge til kai 23. og 24.9 for siste finpuss.
Dagene 25. og 26.9 skulle benyttes til prøver og endelig registe
ring for britisk flagg. Lørdag 27.9 skulle hun settes i rute mellom
Southampton og East Cowes, Isle of Wight.
Nye eiere er Red Funnel Group Ltd. i Southampton. Ferjen ble
slettet i NOR-registeret 5.september og overført til St.Vincent/
Grenadinene-flagg. Hun ble senere overført til engelsk flagg med
Southampton som hjemmehavn.
Formålet med kjøpet er at Bergen Castle s\sa\ gå avløsning mel
lom Cowes, Isle of Wight og Southampton i perioden slutten av
September og frem til påske neste år, samt November 2004 til
Februar 2005. Dette fordi rederiet skal sende sine 3 nåværende
ferjer til Polen, en i gangen for forlengelse. Hver ferje trenger 90
dager på verksted.
Fedje nå Elisabeth H av Belize ligger fortsatt ved kai på Hol
bergskaien i Bergen. De sveitiske eierselskapet Eco Travel &
Cargo Company LTD som kjøpte henne fra HSD har solgt ferja
til et selskap i London. BT skrev i juli at eierskapet er uklart. En
reder i Sveits opplyste til BT at han var direktør for ferja, men
ikke dens reelle eier.
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FSF-ferja Lærdal
hrysser Sognefjor
den i rute FodnesMunnheller en
vakker augustdag
i 2002, fotografert
av Oddgeir Refvik
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HSD / Flaggruten
Onsdag 2.juli på seilas mellom Haugesund og Bergen om kvel
den fikk Draupner plutselig stopp på ene motoren. Båten var da
utenfor Bømlo. Mannskapet sjekket, men fant ikke årsaken til
motorstansen. På en motor tok båten seg inn til Leirvik. Passasjerer
til Bergen ble sendt med buss. Båten var i rute igjen dagen etterpå
etter verkstedsopphold hos Skjøndal i Bergen.
HSD / Snøggbåtar
I tidsrommet 15.mai — 14.september var det sommerfart mellom
Norheimsund-Utne-Kinsarvik-Lofthus-Ulvik-Eidfjord. Hurtig
båten Nordic II gikk i periodene 13/5-27/6 og 28/8-14/9. Hur
tigbåten Starcruise gikk i ruta i perioden 28/6-27/8.
Tedno fekk brot på propellakslinga om kvelden torsdag 10. juli
klokka 20.40, då båten var i ferd med å gå til kai i Føresvik i
kveldsruta frå Stavanger til Kopervik. Dei 28 passasjerane om
bord blei sette i land og frakta vidare med buss. Båten gjekk for
sakte fart til Haugesund der dykkar var nede for å sjekke skaden.
Omlag i 09.30-tida fredag 11.juli kom R/S Erik Bye slepande
med Tedno til Skjøndal Slip i Bergen. Båten var ute av drift fram
til I6.juli og Tjelden gjekk som avløysarbåt. Mandag 28.juli ble
båten tatt ut av rute igjen og seilt til Skjøndal. Tedno var tilbake
i rute torsdag /.august.
FJORD 1 FSF
Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane
10.juli i 07.00-tiden rente Gulen i kaien på Hella. Heldigvis
ble det bare kosmetisk skade på ferjekai og ferje og Gulen kunne
fortsette i ruta.
Torsdag 28. august rente Selje i kaien på Lote og fikk skadet ene
flapsen/kjørerampen. Ferja ble tatt ut av rute og sendt til Blålid
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Mek. på Raudeberg for reparasjon. Ferja var tilbake til fredagen
Aurland ble satt inn som avløserferje.
I samband med Kinnaspelet var Fjordtrolltkstratur til Kinn. Turen
gjekk frå Bergen laurdag 21. juni kl. 08.30 og båten var tilbake
i Bergen igjen kl. 19.05
Fredag 18. juli fekk kombibåten Fjordglytt motorhavari og måtte
ut av ruta på øyane i Flora for reparasjon. Båten vart liggande på
verkstad i Solund i ei veke. Sylvarnes vart sett inn i ruta fram til
søndag ettermiddag, og deretter kom gamle gode Tansøy tilbake
til gods- og biltransport på øyane inntil kombibåten er reparert.
Måndag 4.august hadde Sylvarnes tekniske problem om ettermid
dagen. Avg. frå Ortnevik 15.40 og 16.45 og frå Nordeide 16.15
og 17.15 vart innstilt. Dagen etter var båten i rute att.
Onsdag 3.september i 08.15-tida gjekk Fjordglytt på grunn for
sakte fart i Veiesundet. Uhellet skjedde fordi ein ikkje fekk slått
revers i maskina. I ettertid viser det seg at eine gearet svikta. Skyss
båten Sea Service kom raskt til assistanse for og hjelpe havaristen.
Seinare kom Delfin Jr. og overtok ruta. Fjordglytt fekk minimale
skader på skroget og ble trekt av grunn i 09.00-tida og slept inn
til Florø. Etter ein dag var båten i rute igjen.
FSF - turistfart
Sommarferjene Gudvangen og Skagastølvart etter endt sesong lagt
i vinteropplag på Laksevåg Verft i Bergen. Skagastølforlot Bergen
11/4 og seilte til Sogn for sommarfart. 5.juni gikk Gudvangen fra
Bergen for oppstart i Indre Sogn.
FJORD 1 MRF
Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF)
Mandag 28.juli i 15.30-tiden rente Romsdal inn i hjørnet på
Gundersenbrygga på Innlandet, inne i havna i Kristiansund.
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Uhellet skjedde like etter avgang fra Kristiansund og skyldes en
liten teknisk svikt. De ombord var oppmerksom på feilen og fikk
stoppet opp før sammenstøtet. Ferja fikk ikke skade, hun bakket
ut like etter sammenstøtet og fortsatte til Averøya.
Veien mellom Ørsta og Rjåneset var stengt 15-17. august
pga. ras. MRF oppretter derfor kriserute. Ferja Nordmøre ble
flyttet fra Festøy-Solevågen (hadde bare en ferje disse dagene)
til kriserute Volda-Rjåneset. Solnør gikk kriserute EiksundRjåneset-Volda.
I sommer satser MRF enda sterkere på turistfarten til Geiran
ger.
Den velkjente turistferjen Geiranger — Hellsylt går i tiden l.mai
— 30. september. I år startet Bolsøy opp 1. mai og i tiden 10. juni
20. august går det to ferjer. Da blir også Veøy satt inn på ruta.
Nytt i år er turistruta Valldal-Geiranger som vil bli utført av
Voksalhdtn 15.juni— 15.august. Ferja starter fra Valldal kl. 0930
om morgenen. Det blir to turer hver vei før ferja avslutter om
kvelden i Valldal. Selve turen tar 2t 15min.
M/S Lauparen som gikk inn i sambandet Ålesund-Hareid tirsdag
2. september fikk onsdag 3. morgen problem og måtte instille en
tur, men var i rute igjen 10.05 fra Ålesund.
Tirsdag morgen fikk Hjørungavågpvohltm undervegs til Ålesund
og måtte gå for halv maskin. Lauparen tok over, men hun fikk
problem onsdag morgen da båten kom til Ålesund kl. 07.55. Hun
måtte stå over en tur for og skifte et brennstoffrør. Dermed ble
09.05 avgangen fra Ålesund onsdag innstilt.
Hjørungavåg^ar tilbake i rute igjen fredag 5. september.
Kystekspressen Trondheim- Kristiansund
I tidsrommet 22.-26.september var Mørejarlpz verksted. Agdenes
gikk avløsning i ruta.

w

Helgelandskes nye kom
bibåt Dønna, fotografert i
Sandnessjøen 26, juni av
RolfKristoffersen
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Fosen Trafikklag (FTL)
Ferja Trondheim rente i kaien på Flakk ved 13-tiden fredag 25.juli.
Ferja ble påført skade i fall-lemmen. Fallporten hadde kilt seg i
ferjekaien og sveiseutstyr måtte benyttes for og få løs fall-lemmen.
Ferja ble midlertidig reparert og satt i fart igjen fra 15.45 og ut
dagen. Lørdag 26.juli kom Ytterøy II og overtok og Trondheim
ble sendt inn til byen for reparasjon. Årsaken til uhellet var en
teknisk feil i manøversystemet.
Namsos Trafikkselskap (NTS)
NTS har fortsatt Namdalingen II for salg. Hun var imidlertid
innleid av FTL til ruta Trondheim-Vanvikan
fra 5.juni og ca. 14 dager da Fosningen var på verksted.
Midt i mai gikk fuvikingen avløsning mellom Eidshaug og
Gjerdinga mens Viknavar til ettersyn. Noe senere samme måned
gikkfuvikingen avløsning mellom Borgan og Ramstadlandet mens
Haranes var på verksted.
Helgelandske AS
Oma Båtbyggeri på Stord har levert kombibåten Dønna til Hel
gelandske AS. Båten er på 25,75m og er verftes bygg nr. 520.
Hun er søsterskip av Fjordlys som RT fikk i fjor. Nybåten ble
sjøsatt 7.mai.
5. juni kl. 01.00 forlot båten verftet på Stord og gikk til Kris
tiansund for overnatting. 6. juni kl. 08.00 var det avgang fra
Kristiansund og kl. 17.00 samme ettermiddag ankom båten
til Sandnessjøen. 14. juni var det dåp ved kai i Sandnessjøen.
Nybåten ble satt i rute 18.august og erstatter B/F Sjona og hur
tigbåten Råsa.
Sjona er solgt til Gunnar Hugo Sanden i Alversund ved Bergen.
Hun ble overført 20.august. Nytt navn er Hjemmetmeå Sandnes
sjøen fortsatt som hjemmehavn.
Råsa er solgt fra Helgelandske til Jan og Torleif Charter DA i
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Søstrene Salten og Steigtind på
Byfjorden ved Bergen 4. juli,
fotografert av Frode Folkestad

Under:
Det tyske tungløftskipet Gloria
i Karmsundet 3. juli på vei til
Stordfor lossing av katama
ranene. Foto Jan Amundsen

Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS)
Tau har i sommer vært innleid fra Stavangerske AS til og seile på
sambandet Bognes-Skarberget. Det har medført en spesiell situa
sjon. Den andre ferjen på sambandet, Røsund ble i 1982 kjøpt
fra DSD og overtatt av Nord-Ferjer som i 1988 ble overtatt av
OVDS. Røsund hadde navnet Tau inntil 1982. Dermed møttes
altså nåværende Tau og dens forgjenger til felles innsats i samme
samband over 20 år etter at gamle Tau ble nordlending.
17.august avsluttet Røtinn leiefart på Melbu-Fiskebøl sammen
med Møysalen.

Flatanger. Formell dato i Skipsregistert er 21. august. Planen er
og bruke båten til chartertrafikk samt avløsning for andre hurtig
båten Råsa har gått i rute på Vegøy og Herøy, men har lagt som
reservebåt den siste tiden. Planen er og male båten sort og hvit
og gi henne nytt navn.
21. juli om ettermiddagen gikk Tomma på grunn i fjæra på øya
Tomma. Samme kveld gikk ferja for egen maskin til Sandnessjøen
for nærmere undersøkelser. Ingen ble skadd ombord og ferja hadde
heller ikke fått store skader.

Lofoten Trafikklag (LT)
Lofotferge I var i slutten av mai på verksted hos Skarvik Mek. i
Svolvær. Vengsøy fra TFDS gikk som avløser.
Nordtrafikk
I sommer har Nordtrafikk fått låne Røtinn fra OVDS til supp
leringsferje mellom Melbu-Fiskebøl.

Tysfjordhie. om ettermiddagen den 12. september tatt ut av trafikk
på sambandet Lødingen - Bognes etter at det ble oppdaget sprek
ker på hoveddekket. Årsaken var lekkasje av flytende oksygen fra
en tankbil, noe som forårsaket frostskader.
Fergen gikk til Lødingen mek. verksted for reparasjon, og vil
være ute av drift i ca. ei uke. Det er søsterskipet Hamarøy som
nå trafikkerer sambandet. Togpassasjerer fra Lødingen til Bognes
kl. 16.30 ble fraktet med hurtigående fartøy fra Sea Action Nord
i Lødingen. Passasjerene ble ikledd redningsutstyr, og fraktet til
Bognes i 50 knops fart. Turen tok 15 minutter for togpassasjerene
som kunne gå ombord togbussen fra Narvik.
OVDS har nå fått levert nybyggene Salten og Steigtind.
Begge båtene ble skipet som dekkslast ombord i tungløfteskipet
Gloria fra Australia til Stord hvor de ble satt på sjøen. Gloria fikk
los i Skudefjorden torsdag 3.juli kl. 09.00 og seilte da til Stord/
Eldøyane for lossing av nybåtene. Gloria tok los fra Stord fredag
4.juli kl. 12.00. Årsaken til den lange seilasen fra Australia var
ekstraseilas i Middelhavet mellom Italia og Libya for Gloria. Før
turen til Libya ble hurtigbåtene losset i Italia og låg der en tid før
de ble låstet igjen og ferden fortsatte nordover.
Tungløftebåten Gloria ankom Stord/Eldøyane torsdag 3.juli
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i middagstid. (1200ca). Torsdag 3. juli om ettermiddagen/kveld
ble M/S Salten losset og lagt til kai ved nattrutekaien på Leirvik og
låg der også fredag 4.juli på formiddagen da Flaggrutens Vingtor
var innom og snudde på tur Stv-Leirvik-Srv. Fredag 4. juli om
morgenen ble M/S Steigtindlosset og lagt til kai på Leirvik. I løpet
av dagen ble div.arbeid utført.
Om ettermiddagen ca.kl. 16.00 forlot begge båtene Leirvik og
seilte nordover nesten i lag til Bergen. Ved Tyssøy slakket Steigtind
av litt for og vente på Salten slik at de kunne seile i lag under Sotra
brua og Askøybrua (rutebåtredaktøren hadde avtalt og tok bilder
der ca. kl. 18.47 da begge passerte etter hver andre). Salten kom
først og Steigtind etterpå. Begge gikk en kvikk tur inn / ut Vågen
og gikk til kai ved Skjøndal / Mtu-kaien ved 19.30-tiden.
Lørdag 3. juli: Om lag kl. 10.00 la begge båtene fra kai ved
Skjøndal og seilte nordover leden til Kristiansund hvor de ankom
på kvelden.
Søndag 6.juli: På morgenen i 09.00-tiden tok Salten og Steigtind
farvel med Kristiansund og fortsatte ferden mot hjemlige trakter.
Søndag kveld ankom begge båtene Bodø havn.
Nye Salten gikk kl. 10.30 fra Bodø tirsdag 13. juli på prøvetur til
Narvik. Båten lå i Narvik to timer før hun returnerte til Bodø.
Lørdag 19. juli kl. 15.00 ble hurtigbåtene Steigtindog Salten døpt
i Bodø. Etter dåpen var Steigtind på fjordtur til øyene utenfor
Bodø med inviterte gjester, mens Salten holdt åpne dører for
publikum ved kai i Bodø.
Søndag 20. juli ble Salten satt i fart på ruten mellom BodøSvolvær og mandag 21.juli ble Steigtind satt inn på ruta BodøSandnessjøen.
Onsdag 6. august ble begge nybåtene tatt ut av trafikk etter at det
ble oppdaget små sprekker i skroget i nærheten av maskinrom
met. Begge båtene ble lagt til kai hos O Marhaug Slip og Mek

Verksted AS i Svolvær. Begge båtene gikk for egen maskin dit.
Begge båtene ble satt på slipp for nærmere undersøkelser. Som
avløsere er Nordfolda satt inn på sørruta Bodø-Sandnessjøen, mens
Ofoten går mellom Bodø og Svolvær.
Fredag 8.august om ettermiddagen kjørte mannskapet på
Steigtind en testtur i området ved Svolvær for å foreta målinger
i området hvor skadene lå. Steigtind ble midlertidig reparert og
gikk inn i rutene igjen etter kort tid. Hun gikk imidlertid med
redusert fart. Salten ble permanent reparert og var tilbake i sør
ruta igjen 8. september. Da ble Steigtind reparert og var tilbake
17. september. Ofoten gikk ruta Svolvær-Bodø i tidsrommet 8.17. september.
Ved årskiftet ble hurtigbåten mellom Svolvær og Narvik lagt
ned. Kommunene i området jobbet iherdig med å få båtruta i
gang igjen.
2. juni kl. 15.00 gikk Tjeldøy atter i rute fra Narvik og utover til
Svolvær. Fra 1. juli og frem til 30. september ble det også innlagt
signalstopp i Liavika på Evenes for passasjerer til/fra flyplassen.
Lørdag 30.august ble det arrangert Havnens Dag i Narvik. I den
anledning gikk Tjeldøy på fjordtur til Sør-Skjomen, en tur som
tok vel halvannen time og startet Id. 13.00 fra Narvik.

Andøyferge AS
Andfjordferga har gått i sommerfart i tiden 28. mai-31. august
mellom Andenes og Gryllefjord.
Ferja startet ikke før 2. juni pga. venting på en del til hjelpemo
toren som måtte lages i Tyskland.

Malangenforbindelsen AS
Ferjefart mellom Brensholmen — Botnhamn blir det i tiden 31.
mai-25. august med Helgøy.

1

Lødingen som
meren 2003,
med hurtigbåten
Tj eldøy ogferja
Tysfjord. Foto
Frank Iversen

Tj

Sj

‘ y

SKIPET NR. 3 - 2003

— 52

Øylandsmta
Øylandsruta mellom Skrolsvik og Harstad seilte i perioden 27.
juni-17. august. Karlsøy har vært benytta i ruta.
Troms Fylkes D/S (TFDS)
24.mai ble Godfjords&xx. inn på ruta mellom Harstad og Sørrollnes.
Helgøy ble dermed ledig og har i sommer seilt på BrensholmenBotnhamn. Onsdag 10.september stoppet tykk tåke Godjjordpz
sambandet Harstad-Sørrollnes. Først kl. 14.45 startet ferja opp
ruta si denne dagen.
Lørdag 31. mai i 21.30-tiden om kvelden kolliderte Vaggasvarre
med ferjekaien på Bjørnerå. Ferjekaien ble stengt, og det ble seilt
rute mellom Stornes — Alvestad i stedet med Vaggasvarre som kom
lett fra sammenstøtet.
På sambandet Bjarkøy — Sandsøy - Grytøy ble det gjort litt
endring på formiddagen i det Dyrøy gikk en tur til/fra Harstad
(Seljestad ferjeleie). Fra 3. juni gikk Vaggasvarre mellom Stornes
og Fenes. 12. juni ble Bjørnerå ferjekai åpnet igjen.
Onsdag 11. juni i 20.00-tida fikk Vaggasvarre maskinskade og
måtte på verksted. Dyrøy steppet inn om kvelden. Natt til 12.
juni ble Karlsøy forseilt fra Tromsø og sør og ble satt inn mellom
Stornes-Bjørnerå fra kl. 07.15. Vaggasvarre var tilbake samme
ettermiddag (12.6) fra kl. 14.00.
Fredag 29. august forlot Reinøy Tromsø Skipsverft etter et par
uker på verksted. Hun har fått montert tørrskodd evakuerings
system.
Fra fredag 5. september overtok Karlsøy ruta Belvika-Vengsøy
og Kjølva ble lagt i ro.
27. februar ble Kågen registrert i Skipsregisteret som solgt
til Norsk Boawikling og Auksjon AS i Bodø. Ferja lå en tid i
Tromsø før hun noe senere ankom Bodø. Hun ligger tidvis til
kai i Nygårdssjøen sør av Bodø og tidvis i Bodø. Benyttes til
anleggs-transport m.m.
Hurtigbåten Fjordprinsessen har vært på verksted i midten/
slutten av august. Da gikk Fjordkongen IIsom avløserbåt mellom
Tromsø og Skjervøy.
Helgen 30/31 .august var Fjordkongen //ekstratur til Bodø med
Tromsø-supportere i anledning kamp i Bodø 31.august.
Mandag 15.september startet Fjordkongen verksteds-opphold
hos Marhaug i Svolvær. Gamle Fjordkongen II gikk som avløser
under verkstedsoppholdet.

7. september arrangerte Bergens Tidende og veteranskipslaga
søndagsutflukt til Modalen. I samlet følge forlot båtene Vågen
i Bergen kl. 09.00 med felles seilas inn/ut Mostraumen til Mo.
Retur til Bergen om kvelden. Bruvik, Midthordland, Granvin
seilte Bergen - Mo og retur. Oster seilte Bergen - Mo - Bjørsvik.
Veteranferja Skånevik seilte Bergen-Salhus-Vikanes-Salhus-Ber
gen.
I forbindelse med Hordakysttreffpå Langøy gikk Børøysundi sine
gamle ruter fra 1923-1925 da hun het Skjergar, med skorstein
smerket til daværende Herdla & Hjelme D/S.
Fredag 11. juli kl. 16.30 gikk Sørøysund og Granvin fra Blom
stertorget i Vågen til Våge kl. 17.30, Turøy kl. 18.30 til Langøy
kl. 19.30. Sørøysund, fredag 11. juli kl. 20.30 med stevnedeltakere
til Storesund og retur.
Lørdag 12.juli gikk Børøysund fra Langøy kl. 1100, Misje
1200-1215, Turøy 12.30, Torsteinsvik 1300, Ovågen/Kystmusset
1400-1430, Turøy 1530, Misje 1545, til Langøy 1700. Søndag
13. juli seilte Børøysund og Granvin fra Langøy kl. 08.00 til Ber
gen kl. 10.30.
Ellers gikk Børøysund turer til Lyngheisenteret på Lygra m.m.
i den tiden hun var her. Skipet var også til Sogn på tur før hun
returnerte til Oslo igjen.
I perioden 25/5-14/9 gikk Bruvik søndagsturer Bergen 0900 - Mo
— Bergen ca. 18.15. På Garnes fungerer båten som tilbringer-rute
til veterantoget. Båten var også i Haugesund under Sildajazzen i
begynnelsen av august
I forbindelse med Granvin og Børøysund sine turer til Sogn i
sommer gikk Bruvik avløser til Stord på veterancruise. Bruvik
gikk HSD-veterancruise fra Bergen onsdag 23 . juli kl. 09.15 via
Bekkjarvik/Brandasund til Leirvik samme kveld. Retur fra Leirvik
torsdag 24. juli kl. 09.30 via Brandasund og Bekkjarvik. Tilbake
i Bergen samme ettermiddag kl. 17.00
Kystmuseet i Florø og Atløy gjennomførte i tida 15-25. september
ein hausttur inn Sognefjorden, den femte i rekkja. Fra Florø hadde
båten med sild og andre varer frå kysten som vart selde innover
fjorden, medan det vårt teke inn frukt, poteter og anna i Indre
Sogn for reisa tilbake. Anløpa var annonsert for dei 28 anløps
stadene og folk møtte mannjamnt opp. Ekte kystkultur.
Brandbåtane

FFR
Pga. tekniske problem var Sørøy ute av drift fom. 19.juni tom.
24.j uni. Dette medførte at Lopparuta og Bygderuta ble innstilt
de dager Sørøy skulle gått.
Vargøy har ligget i opplag på Oma Slipp på Stord siden no
vember 2002.

Brand kom til kai hos Mjellem & Karlsen Verft på Marinehol
men i slutten av mars. Båten kom då frå Westcon i Ølen der
båten hadde lagt siden omlag nyttår. Båten er fortsatt til kai
hos M&K.
Westcmaranen Tedno

«

Ut

2. pinsedag arrangerte Bergens Tidende og veteranskipslaga utflukt
til Kvaløy i Austevoll. Skånevik, Bruvik, Granvin og Midthordland
tok del i turen som gikk fra Bergen kl. 09.00 med retur tilbake i
Bergen om kvelden.

Den ble slettet fra norsk skipsregister 18. mai 2000 som solgt til
Ferjusiglingar ehf, Isafjordur. Omdøpt til Isafold.
Skulle brukkes til turistturer i Isafjordur Djup på Islands nordvest
kyst. Hun gjorde ikke mange turene og rederiet gikk snart kon
kurs. Ble lagt i opplag i Isafjord. August 2000 solgt til Utgerdar
felagid Kristin ehf, Sudureyri. Forsatt opplagt i Isafjord.
6. juni 2003 solgt til Senegal og slettet fra islandsk register.
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Sagasund, tidligere
Nesoddbåt Tyrihans,
i rute Halden-Ström
stad, fotografert i
Svinesund 28, juni av
Ole Jakob Dingen
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Gode gamle Haganes er nå kommet frem til Tyrkia. Hun ble som
kjent solgt i vår/sommer.
17.juli var Haganes innom Palma de Mallorca på sin ferd til
Tyrkia.

foregå i tidsrommet 29. Juni - 16. Juli 2003 fra Ny-Ålesund, og
er et norsk/tysk samarbeid . 25. Juni seiler Strønstad fra Tromsø
til Longyearbyen og deretter til Ny-Ålesund. Det blir et mann
skap på syv ombord, men etter hvert skal det komme fire-fem
stykker til.

Gamle FSF- og HSD-ferjer i Italia
Oppdatering fra L.H. Isdahl 8.juli.
Vi var i Porto Cervo, Sardinia i går og der fikk jeg vår agent til å
kjøre meg opp til Palau for å se på ferjene som seiler mellom Palau
- La Maddalena. En strekning som ferjene bruker 20 min på.
Var heldig å traff på alle de tidligere til Fylkesbaatane, nemlig
Teseo ex Dalsjjord, Capri ex Kvamsøy og Camogli ex Sandøy. Dess
verre så var ikke den siste ex Vestlandsferjene der, nemlig Erik P
ex Hardingen. Den seilte nå syd på Sardina. Det var en rute som
Kvamsøy seilte på tidligere.
RederietT.R.I.S. som kjøpte Kvamsøy, Sandøy og Hardingen gikk
konkurs i fjor og et nytt selskap, EneRmaR har tatt over. Dalsjjord
eies av et konkurerende selskap, T.RE.MAR Sri.
Kvamsøy seiler ikke i rutetrafikk. Den er utleiet til amerikanerne
som har marinebase på La Maddalena og brukes til transport for
dem. I fjor var det Sandøy som hadde den oppgaven.
Det var lite forandringer som var gjort med ferjene. Den største
var på Dalsjjord. Der var eksos uttaket fira hovedmaskinene flyttet
til skutesiden og kom ut i vannlinjen.

Gamle ferjer
Santa Rosalia ex. Landego kom frem til Mexico i slutten av juni.
Hun ble solgt fra OVDS til Norsk Boavikling i Bodø. Dette
firmaet solgte Lavangen ex. Folkestad til OVDS som gav henne
navnet Landego. Disse to ferjene inngikk i en byttehandel mellom
OVDS og Norsk Boavikling i Bodø.

Strønstad til Svalbard etter raketter
Det gamle lokalskipet til Vesteraalens Dampskibsselskap,- Strøn
stadvar på Svalbard i sommer for å plukke opp nedfalte raketter.
Dette skjedde i et samarbeid med Andøya rakett-skytefelt. Det er
instrumenter i rakettene, og disse skal plukkes opp av Strønstad.
For hver oppskytning, skal skipet seile 50 - 70 kilometer ut i
Nordishavet for å plukke opp rakettene. Hensikten med rakett
oppskytingen er å studere atmosfæren. Rakettoppskytingene skal

Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS)
Onsdag 2.juli var det på dagen 110 år siden den første hur
tigruten D/S Vesteraalen besøkte Sandnessjøen for første gang.
Dette ble markert på sørgående hurtigrute denne dagen, som
var Vesterålen.
Lofoten er blitt oppgradert i sommer ved Kaarbøverkstedet i
Harstad. Hun forlot Fiskerstrand Verft fredag 13. juni sent på
kvelden og ble observert ved Ørlandet natt til lørdag 14. juni.
Til Harstad kom hun 15. juni. Hun ble liggende i dokk til 15.
september.
OVDS arrangerer i samarbeid med lokalavisene Harstad
Tidende, Lofotposten og Fremover «lesercruise» fra Harstad til
Bergen etter endt verkstedsopphold. Avgang fra Harstad 20. sep
tember, sørover med anløp Narstad, Svolvær, Selsøyvik, Lovund,
Brønnøysund, Kristiansund, Ålesund og inn Sognefjorden. Til
Bergen 24. september.
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Vesterålen under
jubileumsanløp av
Sandnessjøen 2. juli
2003.
Foto R Kristojfersen
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Den 17.mai hadde Richard With svelestopp på Dyrkorn i Geir
angerfjorden på si ferd til/fra Geiranger.
Sørgående hurtigrute MS Nordkapp fikk tekniske problemet 4.
august under anløp av Kristiansund. Den ble syv timer forsinket,
men tok likevel igjen rutenved ankomst Bergen dagen etter.
Hurtigruteskipet Nordnorge blir tatt ut av rute 24.september i
Bergen. 26.september forlater hun Bergen for og seile sørover
mot Las Palmas og deretter over til Ushuhaia i Argentina for
oppstart av utenlandstoktet.
Havn

Dato

Bergen
Ostende
Portsmouth
Lorient
La Rochelle
La Rochelle
La Coruna
Lisboa
Lisboa
Cadiz
Tangiers
På sjøen
Funchal
Las Palmas
Las Palmas

26. sep
28. sep
29.sep
30. sep
01. okt
02. okt
03. okt
04. okt
05. okt
06. okt
07. okt
08. okt
09. okt
10. okt
12. okt

Usbuaia

03. nov

Ankomst

07:00
08:00
14:00
07:00
07:00
17:00
13:00
07:00
08:00
13:00

Avgang
17:00
18:00
17:00
19:00
03:00
17:00
18:00
23:00
13:00
17:00
Avgang til Argentina
Ank. Argentina

Så tar cruisene til Chile/Antarktis til. Første tur går 6/11 fra
Usbuaia.

"

Troms Fylkes D/S (TFDS)
TFDS har solgt Nordlys til KS Kirberg Shipping for NOK 400
millioner og leid skipet tilbake på bareboatcerteparti i15 år med
rett til og kjøpe skipet tilbake. Eierendringen får ingen betydning
for den daglige driften som TFDS skal fortsette med.
Også i sommer har Nordstjernen seilt på Svalbard. Skipet kom
til Tromsø 4. juni kl. 21.15 rett fra Fiskerstrand Verft i Ålesund.
Torsdag 12. juni var hurtigrita en tur om kvelden rundt Tromsøya
med TIL sponsoren Under Midnight sun Maraton i Tromsø helga
13-13.6 var skipet hotellbåt.
Hun forlot Tromsø søndag 15. juni kl. 15.00 for oppstart av
Svalbardcruisene. Natt til søndag 7.september var hun tilbake i
Tromsø. Mandag 8. september fra 17.00-20.00 var den på tur i
Tromsø-området med gjester i anledning 50-årsdagen forTorkild
Torkildsen som er lokalrutesjef i TFDS. Hurtigruta skal ligge 2-3
uker i Tromsø i påvente av videre planen
Sørgående Kong HaraÅ/hadde ekstra anløp avTonnes (Nordland)
søndag 17. august kl. 10.42-10.47 for og losse en bil hosTonnes
Skipsekspedisjon.
24. juni ble helikopterdekket på Midnatsolx.tsx.tt mens skipet
lå til kai i Tromsø. Skipet er utstyrt slik at hun også kan fungere
som hospitalskip for Sjøforsvaret.
Torsdag 19. juli i tidsrommet ca. 16.00-17.30 prøvde Trollfjord
den nye hurtigrutekaien i Bergen som skal være klar til bruk i
slutten av november 2004.
Lørdag 19. juli hadde Kong Harald ekstraanløp av Bessaker ca.
kl. 17.30 på vei nordover.
Hurtigruteskipet Polarlys med kaptein Terje Syrstad ombord,
gjorde den 23. juni 2003 en svingom med skipet innom sitt hjem
sted Grøtavær på Grytøy, da hurtigruteskipet seilte fra Harstad til
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Etter oppgradering og renovering
for over 100 millioner kroner
i Uddevalla og Göteborg ble
Andrea omsider klar til avgang
16. september. Det tidligere
hurtigruteskipet Harald Jarl
fremstår nå med ny innredning
i gustaviansk stil, beregnetpå et
internasjonalt marked.
17.september i 06.30-tiden ble
hun observert sør av Hirtshals

*%
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på veg til Dover og sittførste
cruise derfrå 18/9. Da seiler
hun til bl. a. Le Havre, Lisboa,
Cadiz, Barcelona, Portofino til
Civitavecchia (Roma). Derfia
bærer det

Foto Fritz Lid, 22. juli 2003.
Risøyhamn. På Grøtavær brygge var mange mennesker samlet, og
hilste på både skip og passasjerer da skipet svingte innom.
Lørdag 2.august hadde Polarlys ekstra anløp i Havnnes.
Søndag 6-juli seilte Kong Harald ut fra Bergen, nøyaktig 10 år
på dagen etter jomfruturen.Dette ble markert med orkester på
kaia, tre veteranbåter og brannsprøyten. Utenlandske cruiseskip
til kai hilste hurtigruta med sine kraftige fløyter.

Søndag 31.august ble det arrangert Hurtigrutens Dag i Bergen
for første gang. Polarlys gikk til kai ved Bryggen omlag kl. 13.50
og ble fulgt inn fjorden av Granvin og Oster. Ved kai i Bergen
var det åpent skip, og ulike aktiviteter ombord. Hurtigruta hadde
svært mange ombord på besøk under arrangementet.
Mandag 15.september ble Trollfjord tatt ut av rute en rundtur.
Tirsdag 16.9 skiftet hun kaiplass fra Hurtigrutekaien til Bryggen

Nordnorge på vei hjern fra Antarktis. Fotografert ved avgangfra Brest 30. mars av Oddgeir Refvik
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Saga Lmc mellom Moss og Skagen kom ikke i gang etter planene, og har i skrivende stund ennå ikke startet opp. Her ligger Sagafjord ved
kai i Moss, fotografert 7. august av Rolf Kristoffersen

på formiddagen. Hun avgikk Bergen tirsdag 16.september kl.
20.00 til Lerwick på Shetland med ankomst dit 17.9 kl. 09.00.
Etter en dags opphold var det retur fira Lerwick 18.9 kl. 18.00 og
retur til Bergen 19.9 kl. 08.00. Fredag 19. sept. kl. 19.00 forlot
hun Bergen og seilte direkte til Oslo for og ligge i Oslo som festskip
under feiringen av 23-års jubileumet til ukebladet Se og Hør.
Trollford- Se og Hørs jubileumscruise
Seilingsplan, Oslo - Bergen
Mandag 22.9
Tirsdag 23.9
Tirsdag 23.9
Onsdag 24.9
Torsdag 25.9
Torsdag 25.9
Fredag 26.9

avgang Oslo kl 2030
ank. Fredrikstad kl 0800,
avg.
ank. Sandefjord kl 1700,
avg.
ank. Kristiansand kl 0430,
avg.
ank. Stavanger kl 1000,
avg.
ank. Haugesund kl 2300,
avg.
ank. Bergen kl 0700
avg. kl 2000 ordinær seiling videre.

kl
kl
kl
kl
kl

1400
2030
2200
2030
0200

Siden 16.april 2003 har MidnatsolIIlagt i opplag ved Fiskerstrand
Verft i Ålesund.

tVUlJIK

Ruten skulle ha startet 23. juni, men er flere ganger blitt utsatt
Ferja ligger fortsatt i Moss for div. arbeider.
COLOR LINE
Color Line har bestilt ny cruiseferge hos Kværner Masa Yards Inc.
i Finland for ruten Oslo - Kiel. Det nye skipet blir på 73.500
brt. og skal i rute i desember 2004. Prinsesse RagnhildvW bli tatt
ut av ruta når nybygget kommer.
Fjord-Line
Fjord Norway kansellerte anløpet av Bergen onsdag 25.juni og
dagseilasen Hanstholm-Egersund t/r torsdag 26.juni pga. pro
blemer med clutchen til ene motoren. Skipet gikk med redusert
fart og torsdag 26.juni lå skipet 14 timer iro i Hanstholm for
reparasjon før hun tok opp ruten om kvelden.
Onsdag 2.juli stoppet FjordNorway i Haugesund pga. clutchre
parasjon. Ingen anløp av Bergen.
Smyril Line
Færøyske Smyril Line satser stort. Rederiet har fått levert nye
Norrøna og hun har vært i drift noen måneder. Fra september av
blir det helårsrute til/fra Bergen.

'm

SAGA-LINE
Saga-Line er et nystartet selskap i Fredrikstad / Moss. Dette
selskapet har overtatt Sandefjord fra Color Line og gitt henne
navnet Sagaford. Selskapet planlegger seilinger mellom Moss
og Skagen.

Rutebåtredaksjonen takker vår korrespondenter på kysten for
verdifulle bidrag til denne utgaven av Røkesalongen. Vi oppfor
drer flere til å sende oss bilder av rutegående skip,hurtigbåter og
ferjer, nye som eldre.
Redaksjonen avsluttet 18.09.2003
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i ferd med åkystfrakteflåten
forsvinne. De
Denertradisjonelle
siste årene har mange eiere lagt opp,
og aldrende fartøyer har försvunnet
De beste er blitt solgt til utlendingen
for videre liv, ofte som lystbåter eller
charter-yachter.
En av dem er Isvik, Caroliner fra
Marstal i 1955, bygget som Stellarask og
kjøpt til Norge i 1972 som Stjernen. Et
ter mellomspill som 6lue Star, Salina og
Falkvåg ble den i juli solgt til hollender.
Alf J Kristiansen fotograferte båten på
Storesund 25. juli.

Eikefjord
ble fotografert
juli av
Arne Sognnes,
ved kai29.
i Grenaa
klar for opphugging. Den begynte sitt liv
som dyretransportskip Helene Gausen i
1955 på Norrköpings Varv og ble kjøpt
til Norge i 1974 som Dorinda og gjort
om til vanlig lastebåt. Etter en tid som
Nærøy ble den i 1984 Eikefjord og utstyrt
for føring av flis. I 2001 ble den kjøpt
av Terje Bøe, Tønsberg, og ble liggende
i Uddevalla. I desember samme år ble

r—"

den slettet til Tonga, men kom aldri i
fart, før den i mars ble slept til Grenå.

Slepelekter
ved FosenMiriam
Gjen
vinning i Stoksund,
fotografert 18. juni av
BåtFoto sammen med
Sol Kari som også ven
ter på tur. Miriam på
1200 tdw fra 1899 ble
kjøpt til Norge av Nils
Halvorsen i Porsgrunn i
1968 fra Danmark. Den
gikk over til Bukser
og Bjergning i 1978 og
videre til Taubåtkom
paniet AS, Trondheim,
i 1981.Senene er den
påmontert gravemaskin
og nytt styrehus. Nå er
den altså ved veis ende.
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Maritime kulturminner i sør
Hurtlgruteskipet Nordnorges
cruisefart sist vinter mellom
Ushuaia i Argentina via Antark
tis til Puerto Montt i Chile åpnet
er interessant og særdeles
avsidesliggende område for en
begrenset turisme.
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Over: Lonsdale, foto Olav K Westhy, og under: Vina del Mar, foto John M Gramstad
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I den maritime historie er disse områdene
interessante av to grunner. For det første
var rundingen av Cape Horn med seilskip
en vanskelig og krevende styrkeprøve for
skip og mannskap, og kritisk i skipsfarten
mellom Stillehavet og Atlanterhavet.
Mange skip ble tvunget til å søke nød
havn i fjordene lengst sør i Chile, hvor
kondemnering ofte ble resultatet av
sjøskader. Både kondemnerte og forliste
skip fikk som regel ligge i fred.
Øygruppen ved Den antarktiske halvøy,
South Shetland Island, ble i årene 1910-30
i stor grad brukt som base for hvalfangst.
Spesielt kom den gode havnen i Decep
tion til å bli brukt som base for flytende
kokerier. Her ligger restene av Tønsberg
selskapet Hektors landstasjon.
Hvordan har det seg at vrak og
bygningsrester kan holde seg såpass bra,
til tross for et barskt klima? Det skyldes
den lave temperatur, hvor forbrenning og
nedbryting går sakte.
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Flere av våre medlemmer var med Nord
norge sist vinter, og både Olav K Westby
og John M. Gramstad brukte kameraet
flittig i januar-februar 2003.
Bildet øverst til venstre er fra Punta Are
nas og viser Nordnorge ved kai til venstre
og tre vrak som i dag eies av Chiles
marine. Nærmest ligger Falstaff (1465
brt), en fullrigger av jern bygget 1875 på
Barrow Shipbuilding dernest dampskipet
Hipparchus (1840 brt) fra A Leslie & Co,
Newcastle i 1867. De fire mastene er full
rigger Munos Gamero, ex County ofPeebles
(1691 brt), bygget 1875 på Barclay, Curie
i Glasgow. Alle disse tre var i bruk som
kullholker og ble senket i 30-årene som
molo for et lite marineverft. Foto Olav
K Westby.
Under: Bark Lonsdale fra 1889, delvis
hugget, men i dag et vernet kulturminne i
Punta Arenas. Foto Olav K Westby
Nederst ligger ds Vina del Mar (2100
brt) i Chacabuco, opprinnelig bygget i
1911 i Dundee som Yeoward-liner An
dorinha. Den ble senere kjøpt til kystfart
i Chile og endelig avrigget i 1960. Foto
John M. Gramstad
%

.

'^mv I

Denne side viser øverst to bilder av vraket
av ds Emilia de Mallol, tatt i Bahia Beaufort
av Olav K Westby. Skipet var bygget i
1890 i West Hartlepool som Sandfield
(2009 brt) og forliste i mai 1917.
Nederst er vraket av Logos, ex dansk
passasjerskip
Umanak (1700
brt), bygget 1949
i Helsingör for
' * Ji '/
. .;
grønlandsfarten.
Den grunnstøtte
i Beagle-kanalen i
januar 1988. Foto
John M. Gramstad.

Se forøvrig også
side 3 i forrige
nummer,vraket
av Captain Leo
nidas, ex Mow
inckels Molda
fra 1937, som
befinner seg i
samme område.
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Hvalfangstselsabet Hektor AS, Tønsberg,
var stiftet i 1910 og drev først med kok
eriet Ronald fra Deception. Tre år senere
fikk selskapet konsesjon for bygging av en
landstasjon som ble drevet frem til 1931.
Fremdeles kan en se adskillig rester etter
dette anlegget, som fotografert av John M
Gramstad i februar 2003.

Blant pingviner og turister ligger restene
av en gammel livbåt på Half Moon Island,
fotografert av Olav K Westby
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Annerkjennelse for Oster
A rbeidet med restaureringen av lokal
#V rutebåten Oster har fått et ytterlige
re push denne sommeren. Det har skjedd
ved nye gaver og tilskudd som gjør det
mulig å gå i gang med innredningsarbei
det under dekk. Og det har skjedd ved
at prosjektets drivende krefter, Vidar
Lehmann og Tor Bjørgaas, er blitt tildelt
Kongens Fortjenestemedalje.
Utdelingen av medaljene skjedde un
der en høytidelighet om bord 6. septem
ber, da båten lå i Vågen i Bergen.
Med bakgrunn som maskinsjef har Tor
Bjørgaas vært drivkraften på det praktis
ke område, mens Vidar Lehmann - lege
og professor i medisin - har lagt ned et
veldig arbeid på det organisatoriske og
økonomiske område.
Derfor har også restaureringen av dette
skipet fra 1907 gått over all forventning,
siden det ble kjøpt som fraktebåt Vaka
av Nordhordland Veteranbåtlag i 1996.
Det hjalp selvsagt at nettopp denne bå
ten stod som den personifiserte «Gamle
dampen» i Harald Hammer/lvar Medaas
sin vise. Til Nordsteam 2000 var båten
ført tilbake eksteriørt og under damp, og
nå ligger også passasjersertifikatet innen
rekkevidde. (Foto Alf J Kristiansen)

m,

Sørhavn - verneverdig havnefartøy
Etter
stått nihavnefartøyet
år på slipp i Narvik
er
detåha
tidligere
Sørhavn
nå kjøpt av Skipsandelslaget Sørhavn for
bevaring i Trondheim. Bak prosjektet står
to av våre medlemmer, Per Kr Rognes
og Viggo Nonaas. Båten gikk for egen
maskin fra Narvik til Trondheim, og den
to sylindrete Wichmann 2AC vakte stor
oppmerksomhet på turen sørover, som
b.la. innbefattet Kystens Landsstevne i
Brønnøysund. Oppussingen av båten

er
godt i gang,
og båten ligger nå ved
Fosenkaia
i Trondheim,
Har du bilder av Sørhavn eller an
net som kan hjelpe i arbeidet, ta kon
takt med Viggo Nonås, 901 55 067
(vnonaas@online.no)
Foto Viggo Nonås i juli 2003, tatt ved
Gjeslingene Fyr i Nord-Trøndelag på
vei sørover.
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Havnebunker, ex Esso 4 fra 1936. Foto AlfJ. Kristiansen 10. juli 2003.
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