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Loggeren Øm har vendt tilbake til Nederland og blitt seilskip.
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Fraktebåten Ørn på vei ut fra Kopervik i august 1990,
en av de mange loggere som fant veien fra Nederland til
norske eiere. Les mer om Øm på side 27. Fotografert av
Alf J Kristiansen i august 1990.
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Med dette nummer vel i lesernes hender er SKIPETs 24.
årgang vel avsluttet. I Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
har vi dette året kunne feire vårt 30-års jubileum, vi har
passert den magiske grense og nådd opp i mer enn tusen
medlemmer, samtidig som vårt medlemsblad har løftet
seg et nytt lite hakk i takt med en mer fargerik samtid.
Et blad som SKIPET er mer en prosess enn et produkt.
Det er summen av bidrag fra personer som har interesse
for maritim historie, men hvor disse redaksjonelle bidrag
er skapt ut av overskudd, gjort på fritiden uten noen form
for honorering. Belønningen er gleden over å se et rimelig
pent produkt og å få publisere og dele informasjonene
med noen som kan verdsette dem.
Så lenge det er slike personer blant oss, vil blader som
SKIPET kunne leve. Det gledelige trekk idet vi går inn i
vår 25. årgang er at det er kommet til flere produktive
skribenter de siste årene. Og samtidig vil jeg gjeme pirke
i våre gamle bedragsytere for at de ikke skal glemme oss.
Vi trenger ikke bare artikler, men også aktuelt stoff som
bilder, observasjoner og korte nyheter fra vår langstrakte
kyst. Det er mange måter å bidra på i denne prosessen
som munner ut i bladet SKIPET.
Dag Bakka Jr
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Med hjelp av kyndige lesere
som Tore Nilsen og Jan Olsen
er fartøyene på bildet på side
3 i forrige nummer, fra Nedre
Elvehavn, identifisert. Bildet
viser bryggene mellom Ørens
Mek Verksted, hvor en tydelig
kan se et fartøy på slippen,
nedover mot Trondhjems mek
Verksted. Slepebåten ved
brygga midt på bildet er Besse,
tilhørende H & F Bachke, ved
hvis sjøhus den ligger.
Besse var bygget i 1917 på
Ørens, var på 35 brt og 54.8
fots lengde. Den var nok
kullfyrt like til den ble solgt til
Ivar Matre i Sandeid (Ryfylke)
i mai 1958. Her ble den bygget
om til lastebåt, men beholdt
navnet og hadde flere eiere før
den gikk til britiske kjøpere i
oktober 1992.
Det gråmalte fartøyet foran
Besse er bunkersbåten Vacuum
7, som ligger ved Mobils an
legg. Vi vet dessverre ikke mer
om denne havnebunkrings
båten, som bl a leverte bunkers
til Fosenferja. Fartøyet helt ute
til høyre er trolig Hustad I, ex
Sigfra, kombinert fiske/frakte
båt på 105 fot bygget på Nærsnes i 1950

Vi scene
fortsetter
Søren Thorsøes
1954 og velger dennegang en
fra Brødrene
Anda og sommerbilder
Jadarholm vedfra
Stavanger.
Bildet er tatt på innsiden av holmen, altså i Galeivågen, og viser flere fartøyer,
både kjente og ukjente. For å begynne med det kjente: Det gråmalte passasjerskipet
lengst borte er Oslofjordens sprinter Jarlsberg, bygget i 1912 på Lindholmens Verkstad
i Göteborg for Tønsberg & Hortens Dampskibsselskab, Tønsberg. Den var på 328 brt
og gjorde 12 knops fart i ruten mellom hovedstaden og vestfoldbyene. I april 1954
gikk den til Brødrene Anda for 58.000 kroner for opphogging. Da bildet ble tatt i juli
hadde avriggingen ennå ikke tatt til; livbåtene står på plass og det er presenning over
skorsteinen.
Ved siden av Jarlsberg ligger en lekter på ca 150 fot ved navn Odin, hjemmehørende
i Stavanger. Den synes å være spesialbygd som lekter. Er det noen som kjenner til
denne?
Innerst ligger derimot en avrigget rutebåt med halvdekk akter. Lengden kan være
rundt 110 fot og bildet nedenfor gir inntrykk av proporsjonene. Baugmerket står
fortsatt på plass, og ellers er den rigget med en solid bompost midtskips. Brødrene
Anda drev på denne tiden også med vrakberging i sommermånedene, og de to lekterne
ser ut til å være rigget for denne type arbeide.
Er det noen som kan fortelle mer?
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Det har vært vanskelig å finne fotografier av Mithassel-skip, men rederiets siste damper var Skrymer på 3.800 tdw, innkjøpt i 1960;
herfotografert som Cetus av Bergen. NSS-Opedalssamlingen

~T\ A det står skrevet at skipsreder Reinhart Mithassel varfødt i Farsund, er dette sant bare i den forstand
at han erfødt ombord i barken «Mithassel» av Farsund den 8. august 1887 Barken varforøvrig eiet av
bestefaren og ført av hans far.
16 år gammel gikk han til sjøs i 1903
med bark «Andrea» av Farsund, eiet av
G.C.Brøvig. Han tok styrmannseksamen i Farsund 1906 og seilte som
styrmann med bark «Oxø» av Kristiansand og dampskipene «Tordenvore»,
«Doravore» og «Tomyvore» av Farsund.
Etter åha tatt skipsførereksamen i
Bergen 1911 ble han to år senere fører
av 4000-tonneren «Doravore», tilhørende Lundegaard & Stray i Farsund.
Etter åha ført flere skip for rederiet tok
han i 1917 amerikansk skipsførersertifikat og ble kaptein på de store
motorskonnertene «Mount Shasta» og
«Margareth», som begge var eiet av
norske rederier men gikk under amerikansk flagg.
Etter åha tatt dispasjøreksamen i
Oslo 1921 gikk han ut som fører av
damp-skipet «Skrymer» på 3.150 tdw,
• + av skipsreder
i
a -o
A c
eiet
B.A.Sanne
i Oslo.
_
v
Etter 15 ar som fører, gikk han høsten
1928 i kompaniskap med B.A.Sanne og
kjøpte et dampskip på 4.200 tdw som
fikk navnet «B.A.Sanne».
Etter åha utvidet virksomheten med
2

enda et skip skilte rederne lag i august
1929, da Reinhart Mithassel overtok
disponeringen av ds «Skogvik» på
3.000 tdw.
Etter åha solgt skipet til SovjetUnionen sommeren 1933, satset han på
D/SA/S Solo og kjøpte 1800-tonneren
«Skuld» fra 1915 som han seiv førte i
to år.
De siste årene før krigen kom rederiet
inn i malmfarten fra Kirkenes til Kontinentet. Hans to skip «Varang-berg» og
«Varangnes» gikk begge tapt under
krigen.
Etter krigen overtok rederiet flere
skip, men alle ble solgt etter vel ett. års
tid i rederiets eie. En tid i 1949-50
dispo-nerte Mithassel tre skip for Norsk
Skips Hypotekbank. To av disse ble
senere kjøpt, men solgt videre etter kort
tid.
I 1973 døde Reinhart Mithassel, 86
ar gammel, men rederiet fortsatte
®
Som redenmann med sjømannserfaring var Mithassel sterkt engasjert
i utvalg og komiteer på det nautiske
plan. Han var således formann i flere
år i Norges Rederiforbunds nautiske

utvalg, Var mnedlem av arbeidsretten
og styret i Trygdekassen for sjømenn
m.m. Var formann iDe Sjøkyndiges
Forbund fra 1948 til 1950. Han var
således en reder som var rekruttert fra
«The Ranks».
Under ledelse av Andreas Mithassel
fikk ble rederivirksomheten tatt opp
igjen i 1974 med et fryseskip, senere
med supply. Mithassel var med å re
vitalisere Det Søndenfjelds-Norske
Dampskibsselskab i retning offshore.
(
. . 17
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D/g B.A.SANNE LBSN LGVJ
Bygd 1921 av Livingstone & Cooper Ltd.,
Hessle, Hull
4.200 tdw, 2.497 brt, 1,432 nrt
Dim:295.7'-43.6'-20.6'
T3cyl. NHK231
4/1921: A/s Thelma (O.T.Tønnevold),
Grimstad„THORHILD
/TT .
.
3/1923 :D/S A/S Europa (H.A. ChnstenKøbenhavn ENGLAND
9/1928- A/S Skougum (Sanne &
Mithassel), Oslo B.A.SANNE
8/1929: A/S Skougum (O.Eyvind Sanne),
Oslo

1933:

Kohlen Import u. Poseidon
Schiffahrt A/G, Köningsberg
FELIX HEUMANN
3/1941: Senket 4/3 ved Svolvær av britisk
destroyer
1947: Hevet og solgt
1948: Ludvig Lorentzen,Oslo
reparert som BYGDØY
1958: Soc.de Bois Presse pour la
Construction de Logements,
Tripoli
4/1959: Forlist den 24/4 ved innløpet til
Acera Harbour på reise Lattakia
til Duala med cement og
stykkgods.
D/S SKOGVIK LHNG
Bygd 1918 av MacDougall Duluth Shipbuilding Co.,Duluth.
3.000 tdw, 1.921 brt, 1.094 nrt
Dim: 251.0'- 43.6'- 18.1'
T 3 cyl. NHK274
9/1918: United States Sh. Board (Emer
gency Fleet Corp), Duluth
LAKE HELEN
1919: United States Shipping Board,
Duluth
1920: United States Shipping Board,
New Orleans
1925: Consolidated Navigation Co.,
Baltimore
1926: Merchants & Miners Transport
Co. Ltd., Baltimore YORK
6/1929: A/S Skogvik (Sanne & Mithassel),
Oslo SKOGVIK
8/1929: A/S Skogvik (Reinh.Mithassel,
Oslo
6/1933: U.S.S.R., Leningrad KAMA
Videre skjebne ukjent
D/S SKULD MKTW, LEWG
Bygd 1915 av Trondhjems Mek. Verksted,
Trondhjem. Nr. 161
1.840 tdw, 1.168 brt, 623 nrt
Dim:237.0'- 36.5'- 16.8'
T 3 cyl. NHK 139 IHK 749 9 knop
3/1915: A/S Skuld (Nils Bull), Tønsberg
SKULD
8/1933: D/S A/S Solo (Reinh. Mithassel),
Oslo
8/1937: Ångfartygs A/B Bore, Åbo
BORE III
5/1951: Sunket etter minesprengning
10 n.m. west av Cordonan, i inn
løpet til Gironde den 3/5 på reise
Bayonne til Southampton med
tømmer.
D/S VARANGMALM LJIL
Bygd 1918 av A.Vuijk & Zonen, Capelle
a/d Ysel.
5.975 tdw, 3.618 brt, 2.205 nrt
Dim:360.6’- 48.3'- 22.6'
T 3 cyl. NHK 9 knop
1918: N.V.W.van DriePs Stoomboot
en Transport Ondememingen,
Rotterdam ZWARTE ZEE
1927: Cie. de Nav.Paquet, Marseille,

I*

Mithassels første skip var B A Sanne på 4.200 tdw, kjøpt i 1928. Foto via Per Alsaker
Frankrike OUED BEHT
1934: J.C. & A.C. Hadjipateras,
Chios, Hellas HADJIPATERAS
1937: A/S Malmfart (Reinh. Mithassel),
Oslo VARANGMALM
10/1939: Sank oktober av uventet
eksplosjon ved Weather Sea
Light på reise Kirkenes til
Antwerpen med malm. 1 person
omkom.
D/S VARANGBERG MNFL, LCFL
Bygd 1915 av Great Lakes Engine Works,
Ashtabula. Nr. 150
4.300 tdw, 2.492 brt, 1.494 nrt
Dim:253.6'- 43.6'- 25.2'
T 3 cyl. NHK 280 10 knop
11/1915; Pasolt S.S.Co., U.S.A.
MORRIS ADLER
1/1916: Ejnar Stensrud, Skien
TIPTOP
2/1916: A/S Jotunfjell (Olsen &
Ugelstad), Oslo
JOTUNFJELL
1/1917: Torpedert SW av Penmarch,
tauet inn til Lodent og reparert
1/1919: A/S Luksefjell (Olsen &
Ugelstad), Oslo

2/1934: Grunnstøtte syd av Brønnøysund.
Berget av bjergningsdampeme
STÆRKODER og PARAT.
Reparet og forlenget;
4.500 tdw, 2.842 brt, 1.509 nrt.
Dim: 282.6'- 43.6'- 25.2'
9/1934; omdøpt VARANGFJELL
11/1939: A/S Malmfart (Reinh.
Mithassel), Oslo
VARANGBERG
9/1941; Torpedert den 25/9 av tysk ubåt
U203 og synker i pos. N47.50'
W24.50' i konvoi HG 73 ,
Gibraltar til UK.

D/S VARANGNES MHTD, LCFD
Bygd 1908 av Forges & Chantiers de la
Mediterranee,Le Havre.
3.600 tdw, 2.229 brt, 1.321 nrt
Dim:29l.o'-44.0'-19.0'
T 3 cyl. NHK 190 9 knop
10/1908: Cie.de Nav.D’Orbigny,
La Rochelle LOIRET
1912; H.Westfal Larsen m.fl.. Bergen
EVANGER
1916: Johs.Lindvik, Kragerø
TOSCA

Den amerikanskbygde Varangberg gikk i malmfarten fra Kirkenes; her er den i Olsen &
Ugelstads eie. Foto via Per Alsaker
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ankers i Las Palmas. Buksert ut av
havnen. Antagelig sunket 4/8 ca
30 n.m. SE av Las Palmas.

På 70-tallet var Mithassel involvert i supplyskip, bl a Stad Girl i 1976. Waterweg Fotos
8/1916: A/S Braa (Nilssen & Sønner),
Oslo BRAA
1919: A/S Braa (Nilssen & Sønner),
Oslo
11/1939: A/S Malmfart (Reinh.
Mithassel), Oslo
VARANGNES
3/1941: Sunket den 16/3 etter kollisjon
med tysk eskortefartøy i konvoi
utenfor Esbjerg på reise Finneid
til Hamburg med svovelkis.
D/S SKULD LLTO
Bygd 1922 av Deutsche Werft AG,
Hamburg. Nr. 19
2.130 tdw, 1.407 brt, 786 nrt
Dim: 234.6'- 36.81- 17.8'
C 4 cyl. NHK 141 10 knop
6/1922; Hamburg Amerikanische
Paketfahrt A/G, Hamburg
ARCADIA
8/1934: Kohlenimport u. Poseidon
Schiffahrt A/G, Köningsberg
ELBING
1935: Ny maskin C 4 cyl. NHK 141
IHK 750 Fart 9 knop
10/1940: Die Deutsche Kriegsmarine
1/1943: Kohlenimport u.Poseidon
Schiffahrt A/G, Köningsberg
6/1945: Ministry of War Transport,
London
EMPIRE CONGRESS
1946: Den Norske Stat,Oslo
BRUNES
3/1947: D/S A/S Solo (Reinh. Mithassel),
Oslo SKULD
1948: Ekerholts Rederi A/S (Birger
Ekerholt), Oslo RINGÅS
1958: Moa Nav.S.A (Time & Freight
Chart Corp) Monrovia
LOS MAYAS
1959: Registrert Panama
FRANCISCO MORAZAN
11/1960- Sank syd av Minnitou
Island, Lake Michigan 29/11
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M/S HOCK THAI se «Brattøy»
M/S MIT THAI se «Brattheim»
D/S SKRYMER LAXR
Bygd 1949 av Caledon Shipbuilding &
Engineering Co., Dundee. Nr.472
3,812 tdw, 2.736 brt, 1.406 nrt
Dim:320.2'- 46.3'- 20.5'
T 3 cyl. NHK 320 IHK 1663 11 knop
8/1949: Currie Line Ltd., Leith
PINELAND
1957: A/S D/S Neptun (Henrik
Østervold), Bergen CETUS
1959: A/S D/S Neptun (Bjøm
Østervold), Bergen
11/1960: D/S A/S Solo (Reinh.
Mithassel), Oslo SKRYMER
7/1962: Polish Government (Polish
Steamship Co), Stettin
POZNAN II
1970: Polish Steamship Co., Szczecin
1972: Nedrigget til flytende varehus
uten maskin
omdøpt MP-ZPGda-22
M/S COOL GIRL LEER
Bygd 1963 av Scheepswerf De Biesbosch,
Dordrecht. Nr.416
815 tdw, 494 brt, 252 nrt
Dim; 268.5'- 36.3'- 8.3'
Bolnes BHK 1490 Fart 14,5 knop
12/1963; Rederiet för M/S Frigion
(Åke Högberg), Stockholm
FRIGION
1969: Carsten Haugen, Hammerfest
12/1970; A/S Reefer Shipping,
Tromsø COOL GIRL
1972: A/S Reefer Shipping (Støkken &
Stenseth), Sandefjord
8/1974: K/S A/S Cool Girl (Mithassel &
Co.A/S), Oslo/Sandefjord
12/1976: Co Ownership Maco Reefer
(Niger Sh.Co), Pireus
MACO REEFER
1977: Skyfrost Co.Ltd., Limassol
SKYFROST
9/1983:1 brann den 3/8 da hun lå til

M/S STAD GIRL LCGX
Bygd 1976 av Hjønmgavaag Verksted,
Hjørungavaag. Nr 23
1.147 tdw, 497 brt, 222 nrt
Dim: 58,70m- 13,Olm- 4,26m
Alpha BHK 3100 Fart 12,5 knop
2/1976: P/R Offshore Transport II
(Mithassel & Co.A/S), Oslo
STAD GIRL
2/1986: A/S Polar Trading Ltd (Inge
Nærø), Leinøy, Ålesund
POLAR SEA
Ombygget skjellskraper
1988: K/S Polar Sea A/S, Ålesund
8/1989: Eide Shipping Ltd.A/S,
Høylandsbygd/Ålesund
Ført tilbake til supply
8/1990: Omdøpt SUN GIRL
8/1990: Morecambe Diver Ltd
(Harrisons Ltd), Nassau
MORECAMBE DIVER
1995: Morecambe Diver Ltd
(Stirling Shipmanagement
Ltd), Nassau
1996: HLS Offshore L.L.S.,Port Vila
3/1997:CGI Marine Corp., Port Vila
Fremdeles i fart
M/S STAD BREEZE LAYJ
Bygd 1976 av Sigbj.Iversens Mek
Verksted, Flekkefjord.Nr 34
1.118 tdw, 497 brt, 222 nrt
58,03m- 13,Olm- 6,00m
Alpha BHK 3100 Fart 12,5 knop
3/1976: K/S A/S Mit Thai & Co
(Mithassel & Co.A/S), Oslo
STAD BREEZE
7/1981: A/S Ivaran Rederi, Oslo
1/1986: Seateam Shipping B.V, Den
Helder, Holland
STM MARKAB
Fremdeles i fart
M/S STAD NEPTUN LMBG
Bygd 1983 av Sigbj.Iversen Mek Verksted
A/S, Flekkefjord. Nr.62
3.100 tdw, 1.599 brt, 747 nrt
67,48m 16,82m- 3,79m
Normo BHK 5000 12,5 knop
3/1983: K/S A/S Mitship (Mithassel &
Co.A/S), Oslo
STAD NEPTUN
3/1986: K/S Stad Seaforth Shipping A/S
(Mithassel & Co.A/S), Oslo
1986: K/S Offshore Support Services
A/S (Mithassel & Co.A/S), Oslo
5/1987: A/S Ocean Belle, Kr.sand S, Oslo
7/1987: A/S D/S Svendborg og D/S af
1912 A/S (A.P.Møller), Esbjerg
MÆRSK ASSISTER
1995: A.P.Møller Singapore Pte. Ltd.
(A.P.Møller), Singapore
MÆRSK ASSISTER
Fremdeles i fart

M/S BUCENTAUR LMAF
Bygd 1983 av Drammen Slip & Verksted,
Drammen. Nr.07
2.229 tdw, 1.283 brt, 830 nrt
Dim: 78,07m- 16,00m- 3,79m
Motor:Wartsila BHK 3995 13,3 knop
3/1983: K/S A/S Farmand Supply II
(Anton v.d.Lippe)Tønsberg
12/1986: K/S A/S Farmand Supply II
(Offshore Support Serv.AS),
Tønsberg
1987 K/S A/S Farmand Supply II
(Mithassel & Co.AS), Oslo,
Tønsberg
1990: K/S A/S Farmand Supply II (Det
Søndenfjelds Norske D/S),
Tønsberg
3/1990: K/S A/S Farmand Supply (Det
Søndenfjeldsks Norske D/S),
Tønsberg
12/1995-DSND Survey K/S, Oslo,
Tønsberg
2/1996: DSND Survey K/S (DSND
Ugland Offshore A/S), Tønsberg
2/1996: Ommålt: 2.768 brt, 830 nrt.

Skip disponert for andre eiere:
D/S KAPNES
Bygd 1911 av Oderwerke,Stettin. Nr.623
1.200 tdw, 837 brt, All nrt
Dim:67,35m- 9,39- 3,60 m
T 3 cyl. NHK 650 9 knop
3/1911 :Mathies & Co., Hamburg
IRMGARD
8/1914: Rekv.av Kaiserliche Deutsche
Marine
KOHLENSCHIFF 30
10/1914: Mathies & Co., Hamburg
IRMGARD
11/1945: Den Norske Stat, disponert
av Reinh. Mithassel, Oslo
KAPNES
1946: Sovtorgflot, U.S.S.R.
HATANGA

1960: Utgått Lloyds register ,skjebne
ukjent
D/S STAT LLQI
Bygd 1943 av Cook, Welton & Gemmell
Ltd, Beverley. Nr.720
600 tdw, 506 brt, 210 nrt
Dim:ls4.B'- 27.- 14.1'
T 3 cyl. IHK 850 12 knop
11/1943: The Royal Navy, U.K.
HMS KITTERN
4/1946: A/S Stord (S.Bartz Johannesen),
Bergen
KITTERN
8/1947: Ahlgren & Cappelens Rederi AS
(Dukat Sh.Co), Oslo
BONITA
9/1947: Ombygd til frysebåt ved A/S
Stord
5/1949: Overtatt av Norsk Skibs
Hypotekbank AS, disponert
av Reinh.Mithassel, Oslo
STAT
1951: Ezra Deep Sea Fishing Co.,
Tel Aviv D’VORA
1954: C. & H.Products Ltd.,
Yarmouth, N.S.
1955: Mercury Fisheries Ltd.,
Yarmouth,N.S.
1957: Canadian Government,
Yarmouth, N.S.
1958: R.Duval, Halifax NS
1962: North Shipping & Transport
Ltd (R.Duval), Halifax
1964: Harvey Bros.Co.Ltd., Halifax
12/1968: Landsatt ved Fox River ved
Quebec den 27/12 etter lekkasje.
Totalforlis
M/S BRATTØY LLSR
Bygd 1945 av Stockton Construction
Co.Ltd., Thomaby.
2.000 ttdw,1.364 brt, 1.044 nrt
220.0'- 38. T- 14.5'
2xPaxman BHK 2000 8 knop
5/1945: The Royal Navy ,U.K.
LCT 8 no 4004

Zon!

1946; Skips A/S Brattøy (Niels
Magnus & L. Haasted), Halden
BRATTØY
4/1947; Levert ombygd til lastebåt
2/1948: Eivind Kile, Kr.sand S.
1949: Skips A/S Lunnan (Eivind Kile),
Kr.sand S.
5/1949: Overtatt av Norsk Skips Hypotek
bank, disponert av Reinh.
Mithassel, Oslo
3/1950: A/S Mit Thai (Reinh. Mithassel),
Oslo HOCK THAI
4/1951: Chip Huat Co., Bangkok
POOLENG
Videre skjebne ukjent
M/S BRATTHEIM LLSS
Bygd 1946 av Stockton Construction
Co.Ltd., Stockton.
2.000 tdw, 1.390 brt, 1.073 nrt.
Dim; 225.0'- 22.0'2xPaxman BHK 8 knop
1946: The Royal Navy, U.K.
LCT 8 no 4003
1946: Skips A/S Brattheim (Niels
Magnus), Oslo
BRATTHEIM
1947: Ombygd til lastebåt
4/1948: A/S Troms Fraktrederi,
Tromsø
6/1949: Norsk Skips Hypotekbank
AS, disponert av Reinh.
Mithassel, Oslo
3/1950: A/S Mit Thai (Reinh. Mithassel),
Oslo HOCK HENG
4/1951: Chek Guan Co.Ltd., Singapore
HOCK HAI
1961: Palembang Shipping Co. Ltd.,
Panama SELAT BALI
1964: Omdøpt BALANDA
1965: Cia.Nav.Thompson S.A.
Panama BALANDA
1967; Omdøpt MELITA
1986: Utgått Lloyds, eksisterer trolig
ikke lenger.

i

Jag fortsätter här med mina norska fotoerbjudanden och presenterar ännu en offert med 20 norska fartyg. Den här gången har jag valt
ut Wilh. Wilhelmsen-fartyg, mestadels från 1960-talet. Fotona kan erhållas i storlekarna 10x15 cm (pris 5:-), 13x18 cm (pris 10:-) och
18x24 cm (pris 25:-). Till vaije beställning kommer enhetsporto med 15:-. Sänd Din beställning tillsammans med betalning (endast
kontant i NOK el. SEK, ej check) till undertecknad, så kommer fotona så snart som möjligt. Offert no 5 är öppen fem månader efter
tidningens utgivningsdatum. Väl bekommet!
msTAIYIN
ms TOSCANA
ms TALABOT
ms TRINIDAD
ms TENNESSEE
msTULANE
msTIBER

7034 brt -1929 Kiel
22725-1961 Göteborg
12546-1967 Tamano
8825-1968 Tamano
4723-1949 Göteborg
9189-1956 Hamburg
6438-1954 Malmö

msTORO
8256-1969 Sasebo
ms TALABOT
6104-1946 Göteborg
msTRICOLOR
9997-1960 Göteborg
ms TARONGA
10510-1967 Uddevalla
msTROJA
12268-1963 Göteborg
ms THERMOPYLÆ
7262-1949 Oslo
ms TYR
8255-1968 Sasebo

ms TAKACHIHO
ms TOURNAI
maTARN
msTROJA
ms THALATTA
msTUNGUS

36264-1973 Kobe
6780-1948 Malmö
9692-1961 Göteborg
9655-1960 Göteborg
5153-1951 Tønsberg
5499-1949 Malmö

Tomas Johannesson
Malörtsvägen 11, S-260 40 VIKEN, Sverige, tel/fax +46 42 23 66 29
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Dykkerbåten fra bjergningsdamper Salvage i arbeid vinteren 1919; langs Jeløylandet i bakgrunnen nordligste del av Moss Værft,
videre tomten Bellevue Skibsværft til Norsk Bjergningskompagni med avrigget skrog. Midt på bildet Fougners verft med de to
overbygde beddingene og den nylig sjøsatte «Concrete». Foto via Knut H. Næss

mtm

Ti

Ty Ticolay Knudtzon Fougner varfødt 11. desember 1884 i Steinkjer. Han dro til sjøs med en seilskute i 1900
1 \ med tanke på å bli marineoffiser, men bestemte seg ved hjemkomsten for å bli ingeniør. 11906 tok han
avgangseksamen ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt og utvandret samme året til USA. Her arbeidet han
med armert betong, stålkonstruksjoner og tunnelbygging vedflere selskaper i New York, Detroit, Philadelphia
osv, og endte opp hos The Trussed Concrete Steel Company. Han ble member of the American Society of Civil
Engineers og Associate Institution of Naval Architects.
Fra 1910 ble han sjefsingeniør for
datterselskapet The Trussed Concrete
Steel Co Ltd i London, for så i 1912 å
bli direktør for det amerikanske
hovedselskaps virksomhet i India og
Østasia med kontorer i Bombay, Singapore. Hong Kong, Manila og Shanghai. I 1910-11 begynte han med
forberedende undersøkelser om mulighetene til å bygge havgående skip i
armert betong, og hans første patenter
var daterte i 1912. Byggingen av slike
skip var derfor ikke forårsaket av stålmangelen som oppstod under Første
verdenskrig slik det vanligvis blir hevdet, men krigen framskyndet selvsagt
dette. Grunnen til at ingen betongfartøyer ble bygget før 1915 var kun mangel på kapital.
6

I Manila på Filippinene fikk han, med
japanske arbeideres hjelp, bygget
verdens første lekter i armert betong.
Den var ikke stor, kun 40’0” x 12’0”x
5’6”, 40-50 tons dødvekt med 9”
fribord og veide kun 18 tons. Den fikk
navnet «Buccaneer» og ble levert i
1915. Fougner fikk straks etter bestilling på ytterligere ni lektere og kunne
ha bygget et verft der, men han hadde
mer lyst til å reise hjem til Norge for å
begynne stålbetongskipsbygging. Da
Den første verdenskrig jo var i full gang
og mangelen på stålmaterialer etterhvert ble stor, blant annet på grunn
av de mange torpederinger og minesprenginger av skip med det behov for
nybygninger dette skapte, samt den
voldsomme militære opprustningen,

mente han det var gode sjanser for å
lykkes. Noe han ikke hadde erfaring
med, da han emigrerte etter utdannel
sen, var det norske byråkratiet. Hadde
han visst hvilke vansker han skulle
møte, hadde han kanskje ikke kommet
hjem. At han forble i Norge tross dette,
kan vel illustreres ved noe som Lloyd’s
representant Bernhard Ives sa under
byggingen av verdens første sjøgående
betongskip «Namsenfjord» i 1917:
«Herr Fougner er den mest uforferdede
mann jeg noensinne har møtt».
Fougner ankom Kristiania den 1. april
1916 etter på forhånd åha sikret seg
partnere som støttet ham økonomisk. De
viktigste var vel ingeniør Waldemar
Fougner og advokat Eivind Jensen
Eckbo, men også Max Holzapfel fra

Newcastle upon Tyne hvis datter Marion
Sophia, han giftet seg med den 1.
desember 1916. Det var bestemt at
aksjekapitalen skulle være på kr 400.000.
Allerede i slutten av april hadde man
sikret kr. 150.000 og ved stiftelsen av
selskapet Fougner Staal-Beton Skibs
bygningscompani A/S den 11. mai 1916
var den kr. 200.000. «Ingeniør Nic K
Fougner har i selskabet inbragt eneretten
til benyttelse for Norge av sine
opfindelser vedrørende bygning av
lægtere, skibe, flytedokker og lignende av
staal-beton samt de opfindelser eller
forbedringer som herr Fougner senere
maatte gjøre i forbindelse hermed.
Hetforfaar han i friaktier halvdelen av
aktiekapitalen til enhver tid, baade ved
stiftelsen og ved enhver eventuel ud
videlse av aktiekapitalen». Kapitalen var
således kr. 400.000, eller som det står i
handels-registeret: «Aktiekapital kr.
400.000 hvorav kr. 200.000 er betalt i
kontanter».
Hovedkontoret var i Sjøfartsbygnin
gen i Kristiania, mens verftet ble bygget
på Jeløen ved Moss. Her kjøpte de den
såkalte «Parafmdammen», nå kalt «Be
tongen», nord for Norsk Bjergnings
kompagnis stasjon Bellevue Skibsværft
som igjen lå nord for A/S Moss Værft.
Her gikk Fougner i slutten av april
1916 igang med å bygge sitt verft med
hus og beddinger. A/S Sydvaranger i
Kirkenes hadde allerede i mai bestilt en
malmlekter på ca. 2.700 tons dødvekt.
Den skulle drives av to råoljemotorer, da
damp-maskiner var umulige å oppdrive.
Tegninger og beregninger ble sendt til
Sjøfartskontoret, som Sjøfartsdirektoratet
het på den tid, men her vegret de seg for
å ta noen avgjørelse. I stedet ble det
omsider dannet en «Teknisk Komite»
som skulle se på saken. Den bestod av
Nic.K.Fougner
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Fra sjøsettingen av den første 100-tonns lekteren 24. august 1916. Her ble senere
lagerhus. Til høyre pelingen av bedding 1 (patentslippen) og bedding 2 for 600-tonnere.
Videreforsert bygging av bedding 3.

professor Gunstensen, professor Mørch
og Veritas-direktør Bruhn.
Også disse vegret seg for å gi tillåtelse
til bygging av sjøgående stålbetongskip
med framdriftsmaskineri, da eksperter
som skipsingeniører, betongingeniører,
sjøfolk og selvsagt pressen alle var enige
i at det var umulig å bygge betongskip
sterke nok og elastiske nok til å klare
sjøens påkjenninger og vibrasjonene fra
maskineriet. Skipene ville være dømt til
ulykke og undergang straks de kom ut i
hardt vær. Likeledes ville skader ved
grunnstøtninger o.l. være vanskelige å
reparere.
For å si det med Fougners egne ord
etter de vellykkede prøvene med verdens
første sjøgående betongskip M/S
«Namsenfjord»:
«I uker og måneder hadde jeg på
forhånd mottatt fra verdenspressens
«eksperter», skipsingeniører, sjøfolk og
andre, råd med formaninger i artikler,
brev med trusler angående de men
neskeliv jeg satte i fare med min van
vittige idé osv. Betongskipet ville nemlig
bli ristet ifiller såsnart maskinen begynte
å gå, for ikke å snakke om hva som ville
hende når det kom utpå havet i svær sjø.
Det hele var en sinnsvak idé, og om jeg
seiv omkom i forsøket, var ikke det
nettopp noe tap, tilføyde noen av
«ekspertene».
For å foregripe begivenhetenes gang
så viste det seg at vibrasjonene på grunn
av motorgangen var langt mindre enn i
stålskip, at de hadde behagelige
bevegelser i sjøen og at ved grunn
støtninger og liknende var reparasjonene
enkle og billige. Pressen gjorde nå

helomvending og proklamerte at det var
naturlig at det måtte være så.
Det ble ikke brukt betong med samme
sammensetning på land. Likevel var det
«vanlig» betong, ikke lettbetong som jo
ble benyttet til skipsbygging i USA på
den tid. Meget grovt kan det sies at det
var én del Portland-sement og 2,5 del
sand og fin singel eller småstein etter
volum, og denne blandingen ble tilsatt
ca 15 volumprosent vann. Armerings
stålet var vanlig skipskvalitet på den
tiden, og tar man en snittflate bestod
denne av ca 4,5 til 5,5 prosent av arealet,
noen ganger mer. Portland-sement er kun
navnet på vanlig fabrikkprodusert sådan,
i motsetning til natursement som ikke
brukes lenger.

Betongskipsverftet
Det ble snart klart at den tekniske komite
ville bruke svært lang tid på å bestemme
seg, trass i Fougners lange personlige
diskusjoner med de tre som til slutt like
vel kanskje var årsaken til at sjøgående
betongskip ble godtatt, dog med mange
reservasjonen Disse var Sir John Biles,
Sir Westcott Abel som var sjefsinspektør
i Lloyd’s, samt Veritas-direktør Bruhn.
For å få verftet i gang begynte derfor
Fougner bygging av lektere uten fram
driftsmaskineri, noe som ikke krevde
myndighetens (Sjøfartskontorets) god
kjennelse. Her gikk det med «ameri
kansk» fait, det ble bygget verft og lek
tere om hverandre. For å si det med A/S
Moss Værfts direktør J E Ramm Hoel
noe senere: «Fougner verper lektere og
skuter i snesevis».
7

Optimisten Fougner averterte allerede 3. august 1916 følgende:
FOUGNERS STAAL-BETON SKIBSBYGNINGSKOMPANIA/S
Om nogen uker vil vort verft ved Moss være færdig til at motta bestillinger paa
staal-betong lægtere av alle størrelser og typer. - 8 lægtere av størrelse op til
300/400 tons kan deretter leveres hver 2 maaneder. - 2 større slipper anlægges
for bygning av fartøier av størrelse fra 500 til 4 a 5000 tons, som vil kunne
leveres paa 3-6 maaneder.
NIC K FOUGNER
adm. Direktør
Toldbodgaten 3, - Kristiania

Vi ser det står «kompani» mens det rette
var «compani». Dette finnes på både
tegninger, stempler osv. Slike detaljer
interesserte neppe en mann som Fougner.
Noe kart over verftet har vi ikke, så
det er endel uklart om bygninger,
beddinger etc. Det samme gjelder bestilte
og leverte fartøyer, da endel bygg ble
annulert, og det finnes ingen byggeliste.
Slike lister ble først populære i 30-årene,
og på verft som levde så lenge finner vi i
listene ofte feil om skip før den tid, da f
eks leveringer er basert på kontraktsdatoer, noe som kunne bli overskredet
med ett år eller mer.
Når det gjelder Fougners verft har vi
dog opplysninger og bilder som gir oss
en viss peiling. På bildet av sjøsetningen
av den første lekteren ser vi den er bygget
på horisonal grunn under en rekke tverrskips tak. Foran overbygget ser vi skinneganger som går på skrå ned i vannet.
Dette var ikke en bedding, men begynnelsen til en rekke lagerhus til utstyr,
maskineri, innredning etc for senere
sjøgående fartøy. Her ble trolig alle

lekteme bygget. Til venstre for lagerhus
ene gikk en vei mellom verftet og
Bjergningskompagniets eiendom helt
ned til sjøen. Da lekterbyggingen tok slutt
i desember 1917 ble det rammet uim
pregnerte trepåler med en rambukk
Fougner bygget, og som plattform for
denne ble benyttet en av de senere
omtalte 60-tons betongsprammer. Disse
pålene var fundamentet for en 25 meters
kai utenfor veien og lagerhusene som nå
ble kledd helt inn. Se på bildet av vann
båten «Bjørvika». Denne kaien ble brukt
til åta imot utstyr, maskineri etc til senere
skip for oppbevaring i lagerhusene.
Landeveis var veien ned til verftet used
vanlig bratt. Kaien ble også brukt som
utmstningskai og fikk en svingkran på 2
tons. På førstnevnte bilde ser vi til høyre
for lagerhusene pelingen til det som
senere ble en patentslipp (bedding 1) og
den konvensjonelle bedding 2 for bygging av 600-tonnere. Lengst til høyre ser
vi bedding 3 under bygging. Denne ble
forsert da det var her Sydvaranger
selskapets 2700-tonner skulle bygges.

Fra sjøsettingen av «Namsenfjord» 25. juli 1917. Til venstre lagerskurene, så
patentslippen med sideveis sjøsetting, videre stålkonstruksjonene over bedding 2 og 3.
Ellers 100-tonns og 60-tonns lektere samtflytedokken. Foto via Knut H Næss

På neste bilde av verftet tatt fra
sjøsiden i juli 1917 ser vi igjen til venstre
lager-husene der lekterne ble bygget, så
patentslippen med verdens første sjø
gående stålbetongskip M/S «Namsen
ijord» klar til sideveis sjøsetning. Om alle
skip bygget her ble sjøsatt på samme
måte, eller om slippen ble ombygd til
konvensjonell bedding, vet vi ikke.
Videre ser vi stålkonstruksjonene med
langskips tak over bedding 2 og 3. På
sistnevnte ble 1000-tonneme bygget. Så
på bildet etter sjøsetningen av M/S «Con
crete» den 25. januar 1919 ser vi at
stålkonstmksjonene er blitt helt inne
kledd til vem mot været. Nå var det ikke
bare derfor de var bygget, men også for
å føre fram betongen på «overhead» skin
ner. Betongen ble påført aktenfra og
forover så den ikke skulle renne på grunn
av beddingens helling. Til høyre for disse
ble så bedding 4 bygget, også for 1000tonneme og større skip opp til ca 5000
tons, men den rakk man aldri å få
overbygd. Rundt november 1916 hadde
Fougner også kjøpt en tomt nord for
verftet av «Rosnæs gmnd». Der skulle
det bygges tørrdokk for bygging av
flytedokker med opptil 8000 tons
løfteevne. Dette ble det aldri noe av.
Hva som ellers befant seg på den 26
mål store tomten med 200 meters
strandlinje nevnes iallfall delvis ved
salget av tomten i 1927. Det var vakt,
kontor med ildfast hvelv, leilighet, spise
saler i to etasjer, snekkerverksted,
maskinverksted, plateverksted, smie,
silobygg i to etasjer for sand, sement og
singel, samt to blandemaskiner. Man
hadde også lokomobil, diverse vinsj er
samt skinneganger med traller over hele
tomten.

Lektere
Så opprandt den store dagen da den første
100-tonns lekteren skulle sjøsettes. Dette
var det første «stenskib» i Europa og nr
2 i verden forøvrig, begge bygget av
Fougner. Den ble støpt i ett med utvendig
og innvendig forskaling og stålarmering
mellom. Inntil betongen ble tilført var det
huller i bunnforskalingen så hele kon
struksjonen kunne spyles ren for sag
mugg og annet. Så ble hullene tettet og
betongen tilført og stampet. Det var to
skift å 8 timer per døgn. Når vi sier
«bygget i ett» menes at bunn, sider,
(dobbeltbunn i «Namsenfjord»), bunn
stokker, spant, bj eiker, dekk og luke
karmer ble tilført betong i ett. Diverse
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tverrskipsskott, overbygg, innvendige
skott etc ble støpt for seg. Verftet hadde
også eget kontrollkontor, hvis oppgave
var å kontrollere at betongen ble skikkelig
påført og stampet.
Lekteren var bestilt av A/S Lægter
kompaniet, Kristiania, og var på 100 tons
dødvekt, med en lengde på 64’0”, 18’6”
bredde på betong og T6” dybde i riss.
Lettskips vekt var 60 tons, hvorav 49 tons
betong, 5 tons armering og 6 tons utstyr
så som ror, rorkult, lukedeksler med
skalkebeslag og presenninger, forstevn av
tre, to fenderlister av tre med flattjems
beslag, septere med løpende kjetting på
hver side, bunngarnering i tre i laste
rommet, leidere, pullere, trosser, lense
pumpe etc.
Den ble sjøsatt 24. august 1916 og ble
hengende på et uoppdaget skipsvrak rett
utenfor. Det var midtskips den hang fast,
med begge endene flytende fritt. Etter
flere timer fikk man den løs, men senere
inspeksjon viste ingen skade. «Prøve
turen» samme dag eller dagen etter fore
gikk med slep fra verftet over Mosse
sundet og gjennom kanalen ut i Værle
bukten og videre til øya Revlingen og
tilbake. Foruten pressen var sjøfarts
direktør L T Larsen med. Han uttalte at
lekteren langt hadde overtruffet hans
forventninger. Lekteren ble holdt tilbake
for prøver helt til 8. september, da den
ble levert til rederen og ankom Lang
bryggen i Kristiania.
Fougner hadde i bestilling nok en
lekter til dette kompaniet, samt to til
Stockholm og to til Göteborg. Den første
av de svenske var sjøsatt ett par dager
før nevnte overlevering, og svenske
eksperter samt Sjøminister Dan Broström
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Den første 100-tonns lekteren til Lægterkompaniet A/S, Kristiania.

var tilstede. Ellers fulgte både Sjøfarts
kontorets og Veritas direktørerer og
ingeniører nøye med. Det ble «bare»
levert disse seks lekteme i 1916, seiv om
noen flere kanskje var bygget på
spekulasjon, men dog ikke levert 16 slik
pressen, inkludert tidsskriftet «Skibs
bygning» påstod. Dette var bygget på
uttalelser fra Fougner i november 1916
der han gav uttrykk for at han godt kunne
ha bygget 16 stykker det året. Dannelsen
av et svensk datterselskap dette året ble
det ikke noe av.
Ved verftet arbeidet på den tid ca 200
mann, mens ca 50 anleggsarbeidere
jobbet med beddinger og hus. Styrken
av verftsarbeidere kom senere opp i
iallfall 270 mann, før den begynte å synke
og var i mars 1919 nede i ca 100. Arsaken
til dette framkommer senere.
Det tekniske komitéen hadde frem
deles ikke tatt noen avgjørelse når det

Baatno. 14, en 100-tonns lekter under nedbøyingstest, 8. til 13. juni 1917.

gjaldt 2700-tonneren til AS Sydvaranger
i Kirkenes. Denne skulle ha dobbelt bunn
og sider, frakte malm og drives av
råoljemotorer. I slutten av oktober 1916
bestilte Sydvarangerselskapet to motorer
på 300 hk fra A/B Diesels Motorer i
Stockholm for levering i juni 1917, men
takket være ubesluttsomhet hos
«komitéen» ble byggingen av lekteren
aldri noe av.
Den 4. oktober hadde forøvrig en av
de svenske lekteme fått en skade. Begge
lekteme for Stockholm ble slept etter
hverandre gjennom Göta Kanal mellom
Vänem og Våttem da de kom til en skarp
kurve og den bakerste lekteren ble tatt
av strømmen og slengt mot en skarp
fjellkant som lå en fot under vannflaten.
Den ble dog slept videre, men da rommet
ble peilet et par timer senere var det vann
der, og lekteren ble satt på land. Det var
slått to hull som en dykker utbedret
provisorisk med betong, og et par dager
senere kunne den slepes videre.
Fougner bygget også endel åpne
lektere kalt 60-tonnere. Disse var
firkantede med spiss baug, uten dekk og
beregnet på havneoppdrag. Det ble ialt
bygget tre stykker, der minst en ble levert
til Kristiania Kommune. Som nevnt ble
også en av dem benyttet som plattform
under pelingen ved verftet ved årsskiftet
1917-1918. De var 47’0” lange, 15’0”
brede på betong og 5’6” dype i risset.
De veide 30 tonn, hvorav 25 tonn betong,
2 tonn armering og 3 tonn utstyr. Ved 8”
fribord hadde de en dødvekt på 54-60
tons. Et bilde av en av disse viser
ankringsbøyer som ligger ombord.
Iallfall noen av disse ble støpt til eget
bmk.
Fougner ivret etter å komme igang
9

Flytedokken til A/S Maritim i Bestumkilen med en 10-tonns lekter ombord. Foran en 60tonns havnelekter

med bygging av sjøgående lasteskip med
motordrift, verftets mulighet for å over
leve var jo avhengig av dette. Damp
maskiner var ikke å oppdrive. Disse var
på den tid foretrukket. A få redere til å
bestille noe myndighetene ikke hadde
bestemt seg for om de ville tillate, var
selvsagt umulig. Så han bestemte seg for
å bygge et fartøy på 200 tons dødvekt på
egen risiko og regning. Den 22. novem
ber 1916 sendte han en anmodning til
Sjøfartskontoret om dette. Den 9. desem
ber fikk han svar om at dette måtte
vurderes av den tekniske komité og at
han måtte love å betale alle utgifter til en
eventuell undersøkelse.
Prosjektet ble diskutert i utallige møter
med Sjøfartsdirektøren og hans sjefs
ingeniør, uten resultat. I mellomtiden
bestemte den tekniske komitéen at det
var de som måtte ta avgjeørelsen, noe
som igjen ville ta lang tid.
Fougner spurte da formannen i komi
téen, Veritas-direktør Bruhn, om å støtte
ham i å få myndighetene til å godkjenne
at han satte i gang på eget ansvar uten å
vente på komitéens avgjørelse. Denne
forespørselen ble sendt videre til Sjøfarts
kontoret den 9. mars 1917, og endelig
den 31. mars fikk Fougner svar om at
dette var innvilget, dog slik at tillåtelse
bare ville være for innenskjærs fart og at
den kun ville bli gitt for en kort periode
som ville kunne fornyes med stadig
lengre perioder dersom fartøyet viste seg
egnet til formålet.
Når så overingeniør Walter Pløen i et
foredrag i NIF i januar 1918 sa at;
«Utviklingen av betongskibsbygningen
er saavelfra myndighetemes somfm de
private klassifikasjonsselskapers side set
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paa med interesse og velvilje fra første
stund. Principielle indvendinger mot
staalbetons anvendelse som skibs
bygningsmateriale er ikkefremkommet»,
så får det stå for hans regning.
Nå hadde imidlertid disponent Morten
Anzjøn i Namsos undertegnet kontrakt
om bygging av skipet den 19. januar
1917. Den skulle bygges for trelastfart
langs kysten, men være utrustet for
senere å eventuelt å gå i nordsjøfart.
Prisen ble satt til kr. 90.000, men ble visst
95.000. Dette var bygg nummer 17.
Det skjedde mer i 1916. Den 5.
desember skrev avisene at kaptein Alf
Bryde, disponent i A/S Maritim
Motorbaat-byggeri og motorverksted i
Bestumkilen ved Kristiania hadde bestilt
en flytedokk for lystfartøyer med en
løfteevne på 75 tons.
Den hadde følgende dimensjoner;
lengde 80’0”, innvendig bredde på
dobbeltbunn 25’0” og innvendig høyde

16’0”. Utvendig var den 36’ bred og 20’
høy. At dobbeltbunnen ble oppgitt til 4’6”
får så være. Armeringen veide 20 tons,
betongen 170 tons, mens utstyr, pumper
med motor etc. veide 20 tons.
Løftekapasiteten ble 90 tons. Strøm til
motorene kom i kabel fra land og
lensingen foregikk med sentrifugal
pumpe. Lenseledningen var terrakottarør
med betong rundt, noe Fougner senere
sa ikke var noen god løsning tross
rustproblemene med stålrør. Pumpehuset
var anbrakt på toppen av den ene
dokkvingen som man ser på bildet. Her
ser man også trefenderne som skulle
hindre kollisjon med betongen under
dokksetting samt båter som la til
utvendig. Dokken var delt i 9 vanntette
rom ved 2 tverrskips og 2 langskips skott.
For nedsenking var anbrakt 4 små og 2
større utvendige sluser. Kjølblokkene på
dobbelbunnen var av tre og plassert 4 fot
fra hverandre senter til senter. Dette var
bygge nummer 18.
Dokken ble sjøsatt den 26. juli 1917
og ble straks prøvet med en betonglekter
delvis låstet, ombord. Den var også
fortøyet i betongbøyer, noe som sier litt
om framdriften ved verftet. Når den ble
levert er ikke kjent, den lå fremdeles ved
verftet i begynnelsen av august. Ifølge
kontrakten skulle den ha vært levert 1.
april. Helt uoppfordret skrev Alf Bryde
til Fougner den 10. mai 1918 at dokken
etter nesten ett år virket like bra, trass i at
den hadde ligget innefrosset om vinteren.
I september 1920 gikk A/S Maritim i
likvidasjon og dokken skal være solgt til
Vestlandet. Videre skjebne er ukjent.
lalt bygget Fougner 13 100-tons
lektere (og som nevnt tre 60-tons), noe
som avliver påstanden om at 16 var levert
i 1916. En lekter ble brukt til transport

100-tonns lekter med lossearrangement byggetfor Den Kgl. Norske Marine.

«Namsenfjord» på prøvetur
den 21. august 1917.
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av sand og singel til eget bruk, en annen
ble frambudt til salgs 7. mars 1917 til
Marinen som hadde vist interesse ved
årsskiftet 1916/17. Denne fikk i tillegg
et lossearrangement som vist på bildet.
Videre ble det levert iallfall en til
Kristiania Kommune, en til Bergen og
en til Stavanger. Den 16. august 1917
averterte han at tre 100-tonns lektere
kunne leveres straks, og 9. november
1918 var det to lektere for salg. Disse
var alle bygget i 1917 eller før.
Den 14. mars 1917 var det general
forsamling der det ble vedtatt å betale ut
10 prosent dividende for første halvår av
driften, samt å utvide aksje-kapitalen til
kr 2.000.000. Dette førte til vedtekts
endringer 9. juni samme året;
«Ing. Nic. Fougner har - foruten
tidligere rettigheter - overdratt selskapet
eiendomsretten til sine naaværende og
fremtidige patentrettigheterfor bygging
avfartøyer etc. av staal-beton i alle land,
saa alle inntekter av utnyttelse av disse
patenter i utlandet deles med 60 prosent
til Nic. Fougner og 40 prosent til sel
skapet. For dette faar Fougner 500
friaktier å kr. 1000 i selskapet, heri
innbefattetde tidligere utstedtefriaktier.»

Det første betongskip
Da Fougner den 31. mars 1917 fikk
innvilget søknaden om bygging av et 200
tons motorskip uten klasse, satte han
straks i gang. Morten Anzjøn stiftet A/S
Kvaholmen den 18. mai med hoved
kontor i Namsos og en aksjekapital på
kr. 25.000 fordelt på 5 aksjer.
Skipet ble bygget liggende horisonalt
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på en plattform på ruller, og da det nesten
var ferdig ble det brakt ved hjelp av en
elektrisk vinsj til - og plassert på, en
avløpstralle av stål, for på skinner å
sjøsettes sideveis. Mens den stod der ble
aksling og ror installert, og den 25. juli
1917 var det klart for avløp på denne
patentsllippen (bedding 1). Da skipet
trillet nedover ble flensene på tralle
hjulene skåret over og trallen hoppet av
skinnegangen. Etter reparasjon og da
trallen med skip igjen stod på skinne
gangen, sviktet fundamentene under
patentslippen, og et nytt avløps-forsøk
ble förhindret. Man leide da den nye
flytekranen til Marinen i Horten. Den
ankret opp ved siden av slippen den 2.
august, og med tre wirestropper ble
fartøyet løftet og satt på vannet.
Dette første motordrevne betongskip
i verden, bygg nummer 17, fikk navnet
«Namsenfjord». Noen dager senere ble
maskineriet, en 2-sylindret råoljemotor
på 80 hk. fra J. & C.G. Bolinders mek.
Verksted, montert, og den 5. august ble
den prøvekjørt ved kai. Dagen etter hadde
man en privat prøvetur som skal være
etterfulgt av flere.
Skipet hadde følgende hoveddata:
Lengde over alt 84’0”, bredde på betong
20’0” og dybde i riss 11’6”. I «Skibs
bygning» påstås det at dette var dybde i
rommet. Dette tidsskriftet har mange bra
artikler i perioden 1917 til 1942, men stol
ikke alltid på dataene og datoene som blir
oppgitt. Dødvekten var 200 tons, hvorav
5.5 tons brennolje og smøreolje, 8 tons
ferskvann, stores, proviant og et mann
skap på syv. Skrogvekten var 134 tons,
utstyr 32 tons og maskineri 8 tons.
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Foruten hovedmaskinen som drev en
lensepumpe, hadde den bl.a. en donkey
pumpe drevet av en liten råoljemotor.
«Namsenfjord» var bygget med bunn,
sider, spanter, dekk, bjelker og lukekarm
i ett, samt ifølge «Skibsbygning» også
dekkshuset. Fougner skrev imidlertid at
dette var av tre, noe som ikke var noen
god løsning da det aldri ble tett mellom
tre og betong. Støpt dobbeltbunn var
heller ikke noen god løsning, så senere
skip fikk tredekk i stedet. Bunnstokkene
var dog støpt i ett med skrogene. I
dobbeltbunnen var det hverken behov for
oljetanker eller vannballast. Skrogene var
i seg seiv så tunge at vannballast kun ble
ført i forskarpen, mens akterskarpen ble
brukt som trimtank. De fire tverr-skips
skottene og innvendige skott til fersk
vannstanker, bysse og lamperom ble støpt
for seg. Utvendige fendere og slingrekjøl
i tre ble boltet til skroget. Offiserens
lugarer var i dekkshuset, mens mann
skapet lå forut. Det var ett lasterom og
en luke. Mellom sistnevnte og masten
med bom var det en 5 hk. motorvinsj.
Bortsett fra svineryggen var det åpent
rekkverk.
Den 18. august var det teknisk prøvetur
som varte i fem timer i storm og tildels
høy sjø mellom Moss og Horten og
utover Kristianiafjorden.
«Namsenfjord» gikk i ballast og viste
«sig fortrinnelig og vellykket i alle hen
seende» som det ble skrevet. Den manø
vrerte utmerket, stabiliteten var used
vanlig god og man oppnådde en fait på
7.5 knop. Vibrasjonenefra maskineriet var
ikke tilnærmelsesvis så store som i stål
eller treskip. Ombord var selvsagt redere
11
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«Namsenfjord» - generalarrangement

og verftsfolk, men også Sjøfarts-direk
tøren med følge, folk fra Skips-kon
trollen, Veritasdirektøren med følge,
representanter for Lloyd’s i London,
inspektøren fra sjøsikkerheten i Sverige
m fl. Alle var tilfreds med skipet. Så var
det 21. august presentasjonstur med
innbudte gjester fra Moss til Kristiania i
solskinn og stille vær.
«Namsenfjord» ble trolig ikke over
levert til rederiet før 29. august da den
returnerte til Moss for å ta inn sin første
last, ca 1.500 «fuldvæktige melsækker»
ved Moss Aktiemøller bestemt for
Drammen. Den 7. september grunnstøtte
den i Drammensfjorden på vei til
Drammen, men kom av ved egen hjelp.
Etter lossing fant man litt vann over
garneringen i akterkant av lasterommet.
Tilbake i Moss ble den dokksatt 10.
september ved A/S Moss Værft der den
først ble besiktigert av «betongkomi
teen», Sjøfartsdirektøren med over
ingeniør og besiktigelsesmann, Veritas
direktøren med følge m.fl, før man fikk
reparere den. Noen mindre lekkasjer i
lasteroms sidene var støpefeil som hurtig
ble utbedret, men fordi betongen måtte
herde, gikk ikke skipet ut av dokken før
14. september. Så var det en tur fra
Svelvik til Kristiania med sand, etterfulgt
av en lignende fra Svelvik til Moss.
Fougner ivret også etter å bygge større
havgående skip, og forhandlinger om
dette fortsatte utover våren 1917 med
Sjøfartsdirektøren og andre, uten resultat.
Fougner ble vel da lei det hele, for han
oppsøkte statsminister Gunnar Knudsen,
og på et møte hos Handels- og Sjøfarts
12

ministeren fikk han tillåtelse til å bygge
et skip på 600 tons dødvekt og ett på 1000
tons, begge uten klasse, men de måtte
bygges hele 20 prosent sterkere enn
Fougner mente var nødvendig, ha ekstra
meget redningsutstyr, testes i smult far
vann for så å gå utenskjærs med eskorte
skip før de fikk lov til å gå ut i Nordsjøen
alene osv. Fougner måtte i tillegg bære
hele det finansielle ansvar. Dette har
monererjo bra med overing. Pløens fore
drag i N.I.F. der han påstod at Sjøfarts
kontoret og Veritas hadde sett på betong
skipsbygging med stor velvilje fra første
stund. Nå var problemet «bare» å finne
redere som ville kontrahere slike skip.
Den 8. mai 1917 ble kontrakt for byg
ging av et 1000 tons lasteskip avsluttet
med Gunnar Brekke, Kristiania, som 25.
juni dannet Skibsaktieselskabet Beton
med kr. 350.000 i aksjekapital og med
redere som Helmer Staubo og Biørn
Biømstad i ryggen. Skipet skulle leveres
senest 11. oktober 1917, og betong
skroget skulle koste kr. 200.000, utstyr
og innredning var etter innkjøpspris pluss
10 prosent til verftet, ialt anslått til ca. kr.
130.000, mens motorene skulle kjøpes
inn av rederen og disse kostet i dette
tilfelle kr. 68.000 hver. Skipet var tiltenkt
navnet «Staalbeton». Dette var verftets
bygg nummer 21.
Den 23. mai 1917 ble likeledes en
kontrakt avsluttet for et skip på 600 tons
til Godtfred Mauritz Bryde (G.M.
Bryde), Kristiania. Intet nytt selskap ble
opprettet i den forbindelse. G.M. Bryde
var med i A/S Maritim (Alf Bryde), som
kjøpte flytedokken og også i Lægter

kompaniet A/S. 600-tonnerens betong
skrog skulle koste kr. 118.000, mens
utstyr, innredning, installasjon av
maskineri etc. skulle være etter regning
pluss 10 prosent driftsherregevinst. Dette
ble anslått til kr. 92.000. Motoren skulle
rederen kjøpe inn. Ved kontraktens under
skrift skulle betales kr. 70.000, samt kr.
70.000 når stålarmeringen til spantene
var fullt oppsatt. Resten skulle betales når
fartssertifikat ble utstedt, men med 6
prosent rente fra overlevering til sertifikat
forelå. Leveringsdato var senest 15.
september 1917. Dette var bygg nummer
20. Etter en tid overdro Bryde det hele til
sin bror Leif Bryde i Sandefjord som
igjen solgte halvparten til Carl Wild
hagen samme steds.
I perioden 8. til 13. juni 1917 ble det
på Fougners initiativ utført en ned
bøyingstest på «Baat no. 14», en 100tons lekter som lå klar til sjøsetting.
Lekteren var understøttet i 12 fots lengde
i hver ende og hang fritt i 40 fot. Her ble
den belastet med 190 sekker singel på
ialt 15 tons samt 13 mann som ble anslått
til 1 ton. Nedbøyingen ble målt til 1.5
mm. Også dette ble nøye overvåket av
Skips-kontrollen og Veritas.
Den 9. juli 1917 var det igjen aksje
innbydelse til et nytt rederi, Skibsaktie
selskapet Staal-Beton, Kristiania. Det
skulle kontrahere to 1000-tons fartøyer
hos Fougner med levering syv og åtte
måneder etter kontraktens undertegnelse
og bestilles som lektere med hensikt å
installere maskineri når de to fartøyene
på 600 og 1000 tons uten klasse hadde
avsluttet sine prøver. «Der föreligger
lovende uttalelser fra vore første autori
teter paa dette omraadet om staalbetong
skibenes sjødyktighet». Skulle det vise
seg ikke å være så, ville kontraktene ikke
være kommet så langt at man ikke kunne
benytte dem som lektere, da med
betydelig redusert kostende. Betong
skroget skulle koste kr. 250.000, ma
skineriet, to Bolinder-motorer å 160 hk
kr. 140.000 tilsammen, mens utstyr og
innredning var selvkost med 15 prosents
driftsherregevinst, anslått til kr 120.000.
Det første skipet, bygg nummer 28, ble
bestilt 1. august 1917 for levering senest
1. mars 1918, mens bygg nummer 29 ble
bestilt 23. august 1917 for levering senest
23. april 1918. Skibsaktieselskapet StaalBeton (And. Harboe-Ree), Kristiania, ble
dannet 15. september 1917 med en
aksjekapital på kr. 850.000. Skipene
skulle klasses i Lloyds. Kaptein Anders
Harboe-Ree hadde bl.a. skipshandler

H.Holmsen og grosserer Simon Lockert
bak seg.
Tidsskriftet «Skibsbygning» skrev i
sitt september-nummer 1917 at Gunnar
Brekke hadde kontrahert nok to 1000tonnere hos Fougner. Det var ikke
Skibsaktieselskapet Betong (Gunnar
Brekke), men Skibsaktieselskapet StaalBeton (And. Harboe-R.ee) som gjorde
dette, som vi ser.
En ny aksjeinnbydeise kom i slutten
av august 1917 fra Lødrups Rederi A/S i
Kristiania. De skulle kontrahere («over
ta» som det het) to 600-tonnere for lev
ering i mai og august 1918. Som man
ser var tydeligvis kontrakten avsluttet før
aksjeinnbydelsen forelå. Her skulle
betongskroget koste kr. 180.000 per skip,
utstyr og innredning til innkjøpspris pluss
15 prosent til verftet, anslått til ialt kr.
100.000 per skip, samt motor på 320 hk
til kr. 150.000 innkjøpt av rederen.
Lødrups Rederi A/S (Carl Lødrup),
Kristiania, ble dannet 11. oktober 1917
med aksjekapital på kr. 700.000. Disse
skipene skulle også klasses i Lloyd’s. Bak
foretagenet stod bl.a. C.T.Gogstad & Co.
Pressen skrev i slutten av august 1917
at Fougner hadde bestilling på en
600.tonner og en 1000-tonner, samt
malmlekteren til Sydvarangerselskapet
som altså ennå ikke var oppgitt.
Så den 24. oktober 1917 kontraherte
Magnus Blikstad, Lysaker ved Kristiania,
fire 220-tonnere av en større og forbedret
utgave av «Namsenfjord», samt en 600tonner. Disse skulle gå i tømmer- og
trelastfart på spanskekysten, der Blikstad
drev sitt La Compania de Maderas med
hovedkontor i Hølen i Akershus, et
skatteparadis. Han var en finanskjempe
som ikke trengte å avertere en aksje
innbydelse. Hvorfor han bestilte far
tøyene kan vi bare gjette oss til. For det
første var hans eldste sønn Eduardo gift
i 1917 med Susie Henrietta Holzapfel,
søster av Nic. K. Fougners hustru, så var
han den største nytegner av aksjer ved
Fougners utvidelse fra kr. 400.000 til
2.000.000. Før året 1917 var slutt hadde
Blikstad avbestilt 600-tonneren, og i
februar 1918 forsøkte han å få solgt
kontraktene på de fire 220-tonneme, uten
hell.
Disse var kontrahert som lektere med
et stålbetongskrog til kr. 75.000 per skip,
utstyr, innredning etc. skulle utføres av
verftet etter regning med 15 prosent
driftsherregevinst, noe som ble anslått til
kr. 35.000, nærmest for å få anslått stør
relsen på betalingsterminene. Rederen

skulle seiv levere drifts- og pumpemaskineri i montert stand, men verftet
påtok seg å kjøpe inn motor, gjennnomgå
spesikasjoner for denne etc. for 2.5
prosent kommisjon. Også disse fartøyene skulle klassifiseres i Lloyds.
Skipene skulle leveres senest 24. april.
10. mai, 24. mai og 10. juni 1918, dersom
godkjent av myndighetene for motordrift
og utstyrt med dette.
Da Blikstad den 27. februar 1918
forsøkte å seige skipene hadde han betalt
to terminer på det første med ialt kr.
80.000 og en termin på de andre med kr.
40.000 hver. Videre hadde han betalt på
motorene fra Tuxham A/S i København
Nr 20
Nr 21
Nr 28
Nr 29
Nr 30
Nr 31
Nr 32
Nr 33
Nr 34
Nr 35
Nr 36
Nr 37
Nr 38
ukjent

600-tonner
1000-tonner
1000-tonner
1000-tonner
1000-tonner
1000-tonner
600-tonner
600-tonner
220-tonner
220-tonner
220-tonner
220-tonner
600-tonner
600-tonner

G. M. Bryde
G. Brekke
A. Harboe-Ree
A. Harboe-Ree
G. Brekke
ukjent rederi
C. Lødrup
C. Lødrup
M. Blikstad
M. Blikstad
M. Blikstad
M. Blikstad
M. Blikstad
ukjent rederi

SmafartØyer
Nå ble det i 1917 også bygget fartøyer
hos Fougner, både lektere og måter med
motor. De lekteme vi kjenner på 100 tons
dødvekt, samt prammen på 60 tons er
allerede nevnt. For egen regning bygde

1/3-del av kjøpesummen på kr. 34.000
med kr. 11.467 per motor. Rederiet
Magnus Blikstad A/S (Magnus Blikstad,
Lysaker), Hølen (i Akershus) ble stiftet
den 22. juli 1918 med en aksjekapital
på kr. 1.000.000, fordelt på 200 aksjer
å kr. 5.000. Dette står vel noe i kontrast
til f.eks A/S Maritim (flytedokken) som
da de utvidet aksjekapitalen fra kr.
150.000 til kr. 480.000 nytegnet 11.000
aksjer å kr. 30.
Den 1. november 1917 skrev pressen
at Fougner hadde fire 220-tonnere, fem
600-tonnere og fem 1000-tonnere i
bestilling. Da var tydeligvis 2700tonneren til Sydvaranger oppgitt.

Bedding 2
Bedding 3
Bedding 3
Bedding 3
Bedding 4
Bedding 3
Bedding 2
Bedding 2
Bedding 1
Bedding 1
Bedding 1
Bedding 1
Bedding 2
Bedding 2

eller 4

(patentslippen)
(patentslippen)
(patentslippen)
(patentslippen)

han en taubåt og isbryter ved navnet
«Staal-Beton 19», da den var bygg
nummer 19. Den skulle brukes til sleping
av lektere med sand fra Svelvik, sement
fra Slemmestad til eget verft, isbryting i
Mossesundet, frakting av gjester mellom

Taubåten «Staal-Beton 19» etter levering i oktober 1917.
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Fyrskipet «Ildjernsflu» utenfor Nesoddlandet.

veftet og Tollbodbryggen når disse skulle
bespises på Moss Hotel ved avløp og
leveringer, samt til forskjellige taue- og
bukseringsoppdrag.
Taubåten trengte ikke myndighetenes
tillåtelse til å bygges, men de fulgte nøye
med og forbeholdt seg retten til å kondemnere båten dersom den ikke hadde
den nødvendige sjødyktighet og styrke.
Den var 50’3” lang, 12’0” bred på betong
og 7’7” dyp i risset med en 50 hk Bolinder-motor midtskips, mannskapsinnredning forut og lasterom akter. Avløpet
den 17. oktober 1917 var sideveis på
patentslippen, og dennegang gikk det bra.
Prøveturen den 31. oktober endte opp i
Kristiania. Taubåten hadde ingen vansker
med å bryte is på 10-12” og etter fire års
bruk hadde den aldri vært reparert,
motoren virket like bra, seiv ikke boltene
på fundamentet hadde det vært behov for
å trekke til. Den var avertert til salgs i
november 1918, men man hadde
tydeligvis ikke fått noen respons.

Den videre skjebne er ukjent, men 4.
april 1929 ble en «slepebåt av beton, 50
hk motor» avertert billig tilsalgs ved
Norges Banks avdeling Skien. Dette kan
ha vært en for oss ukjent slepebåt bygget
ved Porsgrunds Cementstøperi A/S.
Vest for Nesoddlandet i Oslofjorden
ligger et skjær kalt Ildjernsflu. Da
Fyrdirektøren i sin tid bestemte seg for å
legge et fyrskip der, valgte han stålbetong
og bestilte ett på 42’0” x 18’0” x 9’0”
hos Fougner i juli 1917. Det ble bygg
nummer 27 og ble ved avløp den 18.
desember 1917 døpt «Ildjernsflu». Av
ukjent grunn ble den ikke utlagt før ide
første dagene av april 1919 samtidig med
at lysbøyen som hadde ligget der ble
fjemet. Den var rødmalt og gav hvitt lys
sirkelen rundt med ett blink hvert 5.
sekund og hadde tåkelur med tre
påhverandre støt hvert minutt. Under
dekk var det maskinrom med to motor
kompressorer til tåkesignalene, proviant
rom, olje- og vanntanker, samt to en-

Vannbåten «Bjørvika» under utrustning.
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manns lugarer. I dekkshuset var salong,
bysse og W.C. Den ble tydeligvis ikke
levert før våren 1918.
Kaptein O. Vartdal i Kristiania kon
traherte engang i 1917 en vannbåt for
frakting av ferskvann til dampskip på
havnen og i Kristianiafjorden. Den hadde
dimensjonene 60’0” x 18’0” x 7’6” og
kunne frakte 75 tons vann i laste-rommet
som var oppdelt med flyttbare treskott
både langskips og tverrskips. Når disse
ble fjemet kunne den gå som tørrlastebåt.
Dette var bygg nummer 26 og støpingen
av skroget begynte 25. oktober og var
ferdig pusset 17. desember 1917. Her var
det brukt l del sement og 2.5 del grus.
Ved avløp 20. desember fikk den navnet
«Bjørvika».
På grunn av forsinket leveranse av
endel utstyr ble den ikke levert før 20.
februar 1918 etter en vellykket prøvetur.
Råoljemangel gjorde at den ikke straks
kunne tas i bmk. For å få faitssertifikat
måtte også denne først gjøre endel
«prøveturer». Det var meningen den
skulle gått Moss-Svelvik-KristianiaMoss med sandlast fra Svelvik, og
Sjøfartskontoret bevilget 3 fat olje som
de mente skulle holde for tre slike turer.
Motoren var en 38 hk. Scandia fra
Lysekils mek. Verkstad AB og ble første
gang prøvet rett etter avløp da den foretok
en liten prøvetur. Nå gikk den i stedet fra
Moss til Slemmestad for å ta inn sement
for Drammen, så tilbake til Slemmestad
med trelast og derfrå med sement til
Moss. Fartssertifikatet den så fikk var for
Kristianiafjorden innenfor Bastøy, samt
Drammensfjorden. Så gikk den fra Moss
til Svelvik for å laste sand for Kristiania.
I mai 1919 opplyste rederen at han
vesentlig ville bmke den som vannbåt på
Kristiania havn, og i april 1920 at han
aktet å ta ut motoren og bmke den som
lekter. Dette foregikk visstnok i 1922.
Videre skjebne er ukjent.
Så i desember 1917 ble det levert to
250-tons lektere med dimensjoner 80’0”
x 20’0” x 11’3”. De veide ca 140 tons.
De hadde to lasterom og samsonpost
midtskips med to bommer som hadde
håndvinsj montert. Akter var et styrehus
og under dette en salong. De ble levert
til Union & Co i Skien og til Det
Nordenfjeldske Dampskibsselskab,
Trondhjem. Dette var de siste lekterne
Fougner bygget, og lagerhusene de var
bygget i ble innekledd for bruk til deres
egentlige formål. Det er påstått at
Fougner for Marinens Minevæsen også
bygget minekapsler, hva nå enn det er.

Som vi så ble det ikke noe
datterselskap i Sverige, ei heller i Eng
land eller Russland, noe Fougner hadde
ønsket. Derimot dro han med
«Bergensfjord» den 24. oktober 1917 til
New York og dannet der Fougner Con
crete Ship-building Co Inc. En kort
oversikt over hva som ble bygget der
kommer i slutten av artikkelen.
Før han dro hadde Floyd’s i London
gitt betonglekterne og 200-tonnerne
klasse «100A1 Coasting Trade»,
tilføyelsen «Experimental» og «Subject
to annual survey». Selvdrevne lektere i
denne størrelsesorden var jo også en
mulighet, noen ble bygget i Danmark.
Dette var gitt etter å ha vurdert en rekke
tegninger, beregninger, spesifikasjoner
etc. fra Fougner, samt at de hadde fulgt
opp byggingen av betongfartøyer til da.
En komité var også sendt til verftet på
Jeløy og samtidig besøkte de andre
betongskipsbyggerier i Norge, Sverige
og Danmark, men ingen av dem var
kommet så langt at de hadde noe å bistå
med. Fougners 600-, 1000- og 2700tonnere ville bli vurdert senere. En av
betingelsene var det var stålbetong, ikke
jernbetong.
Noe senere kom Det Norske Veritas
med «foreløbige bestemmelser angaa
ende klassifikation av betonskibe» med
sin klasse «1 Al KBetonglægterEksperimental». Det fait kanskje myndighetene
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Den første 600-tonner «Stier» på prøvetur.

hardt for brystet at Lloyds var først ute
og at all bestilling hos Fougner var til
Lloyds klasse, forden 1. desember 1917
sendte Sjøfartskontoret ut et skriv om at
alle betongskip i Norge skulle klasses i
Veritas. Det virker litt rart når Fougner i
norske aviser, iallfall så sent som i juni
1918 averterer «De første skibe i verden
der har faat Lloyds Classe A. 1 for kystfart» og ikke nevner Veritas med et ord.

Skipsbygging
I slutten av oktober 1917 solgte som
nevnt Skibs-A/S Beton (Gunnar Brekke)

sin bestilte 1000-tonner uten klasse til
Oswald Rosenvold i Kristiania. Han
hadde rederier i Kristiania og Kristians
sand, men ikke i Bergen som pressen
også skrev. Formålet med Kristiania
rederiet var vanlig rederivirksomhet samt
kjøp og salg av skip og byggekontrakter.
Vi skal se at dette skipet igjen ble offisielt
videresolgt før avløp, men at han igjen
eiet det ved levering for så å seige det
straks etter. Skibs-A/S Beton bestilte
imidlertid en ny 1000-tonner hos
Fougner til klasse i Lloyds og for levering i oktober 1918 til en anslått pris av
kr. 614.500. For den solgte kontrakten
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«Stier» i storm og svær sjø på «prøvetur» medfull last kalksten.
fikk de ca. 675.000 kroner i netto. Dette
var den siste kontrakt som ble tegnet hos
Fougner, såvidt vi vet.
Den 8. januar 1918 stod det i pressen
at Fougner hadde satt på vannet 24
fartøyer etc. Det var i bestilling fire 220tonnere, fire 600-tonnere og fem 1000tonnere. Som nevnt varjo Blikstads 600tonner allerede avbestilt. Mannskaps
styrken var på den tid ca 200. Når det to
skipene på 600 og 1000 tons uten klasse
ble påbe-gynt, vet vi ikke, men de ble
bygget på bedding 2 og 3. Den sistnevnte
var så sent som 1. november 1917 «un
der anlæg». Skipene skulle være leverte
senest 15. september og 11. oktober 1917
respektive.
600-tonneren uten klasse bestilt av G
M Bryde, Kristiania, overdratt til hans
bror Leif Bryde i Sandefjord som senere
solgte halvparten til Carl Wildhagen,
Sandefjord, gikk på vannet 11. mars 1918
og fikk navnet «Stier». Lengde overalt
145’0”, mellom perpendikulærene
140’0”, bredde på betong 27’6” og
dydbde i riss 15’9”. Inkludert i død
vekten på 600 tons var 20 tons råolje og
smøreolje, 5 tons ferskvann, stores,
proviant og et mannskap på 17 som alle
lå akterut i dekkshuset. Oljetankene var
av stål, mens ferskvannstankene var av
betong. I forskarpen var det plass til 40
tons ballastvann, mens akterskarpen ble
brukt som trimtank. Maskinen var en 4sylinders Bolinder råoljemotor på 320
bhk ved 225 rpm. Skipet hadde to
lasterompå 16.341 og 16.027 cbft, mens
lukene tilsammen tok 1.590 cbft. Det
hadde to master med hver sin bom og 2
tons motorvinsj. Ankerspillet kunne
drives for hånd eller med kabelarkjetting
fra forre vinsj. Dette var bygg nummer
16

20. Bedding 2 hadde muligens sviktet
under bygging eller ved avløp. Den ble
ihvertfall forsterket før neste bygg ble
påbegynt.
Det var to private prøveturer den 2. og
6. mai 1918 mens den offisielle tekniske
prøveturen var 7. mai. I tillegg til alle fra
Sjøfartskontoret, Skipskontrollen, Veritas
mm var statsråd Friis Petersen, rederiets
tekniske konsulenter, tre mann fra Bolin
ders, verftets ingeniører, Fougner og
advokat Eckbo med. Før turen hadde de
besett verftet der de fikk se arbeideme
rive forskalingene til 1000-tonneren på
bedding 3. Verftet hadde nå 240 mann i
arbeide. Så ble de fraktet i «Staal-Beton
19» til Tollboden der «Stier» lå klar for
prøveturen.
Her ble det utført både livbåtmanøver
og ankerprøver og på Hortensmila klarte
den 8.6 mil i ballast. Rystingen fra
maskineriet var minimal og alle var
tilfredse med skipet. Turen endte i
Kristiania det «skibet vækker megen
opmerksomhetpaa Pipervigsbugten med
sitt lyse skrog». Dagen etter var det
representasjonstur der også statsminister
Gunnar Knudsen var med.
Både ved avløp og ved disse prøvene
ble skipet betegnet som bygget for Leif
Bryde i Sandefjord, noe som også frem
går av bilbrevet fra Notarius publicus i
Moss av 6. mai 1918. Leif Bryde på
tegnet dog på bilbrevet 12. november
1918 at skipet var kontrahert for A/S
Queen of Scots som opprinnelig var fra
Larvik med Mag. Larsen og M.J.Mik
kelsen som bestyrere. Den 16. august
1917 overtok Carl Wildhagen dette
vervet. 8. desember ble aksjekapitalen
forhøyet til kr. 600.000 og 7. febmar 1918
ble selskapet flyttet til Sandefjord.

Så var det å begynne «prøveturene»
som den var pålagt før den fikk
fartssertifikat. Som vi husker skulle den
først gå i smult farvann for senere å gå
utaskjærs med eskortefartøy. Dette siste
kravet var imidlertid frafalt.
Etter noen turer i Kristianiafj orden gikk
«Stier» den 21. mai 1918 fra Menstad
ved Skien med 573 tonn salpeter for
Stavanger og Bergen. Deretter gikk den
27. mai til Larsnes ved Aalesund og låstet
550 tonn kalkstyein som ble tømt ned i
rommene fra en høyde av 4 meter over
dekk. Dette skulle til Fredrikshald (Hal
den). Skipet kom ut i frisk kuling, særlig
over Stadthavet der den viste seg å være
meget stø og god i sjøen. Flere andre skip
av samme størrelse skal ha valgt å ligge
på været. Etter ordre fra Skipskontrollens
mann i Moss, ingeniør Christensen, var
pumpene frakoblet fra 15. mai til skipet
ble dokksatt i Moss etter lossing i Fred
rikshald, der den ankom 3. juni. Inspek
sjonen i Moss ble utført av Sjøfarts
direktøren, Veritas-direktøren, Skipskon
trollen, redemes tekniske kon-sulenter m
fl. Det skal ikke ha vært noen lekkasje,
og skroget var uten tegn til svakheter i
stålbetongen. Kystlos, kaptein og mann
skap uttalte at manøver-dyktigheten og
styringen var like god som for andre skip.
«Stier» fikk deretter fartssertfikat for
kystfart den 20. juni 1918 og ble over
levert fra Fougner til Leif Bryde.
Nå var ikke alt fryd og gammen. Skipet
skulle jo ha vært levert senest 15.
september 1917. Videre var det krig med
en voldsom inflasjon, så de anslåtte kr.
92.000 i utstyr og innredning ble til kr.
210.000. Stevner, fenderlister, slingre
kjøl etc. som i stålskip var endel av
skroget hevdet Fougner var utstyr.
Kontrakten sa jo at «saa og saa meget
for staalbetonskroget med de materialer
og det arbeidet som anvendes til staal
betonens sammensetning og armering»,
altså ikke inkludert ting som ble festet til
eller støpt inn i betongen. Totalt ble
regningen på kr. 408.024, hvorav redeme
hadde betalt kr. 140.000 og nektet å betale
resten, kr. 268.024 som Fougner mente
de skyldte ham, eller faktisk kr. 279.700
da noen senere påløpte utgifter var
kommet til.
Verftet mente kontrakten var brutt, og
dagen etter levering ble det avertert
auksjon over skipet. Rederiet var enig i
dette, og den 27. juni ble den bortauk
sjonert hos advokatene Eckbo og Rygh i
Sjøfartsbygningen. Rederne fikk her
tilslaget på kr. 280.000, samt kr. 3.000 i
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Motorskipet «Askelad» på prøvetur 21. august 1918.

omkostninger. Så innbrakte de saken for
den faste tekniske voldgiftsrett i Kristi
ania, noe de ifølge §10 i kontrakten
kunne, og forlangte betaling av verftet
for de tap de hadde lidt da skipet ikke
ble levert i tide. Subsidiært forlangte de
dagmulkt fra 15. september 1917 til 20.
juni 1918, samt erstatning for at utstyret
ble for dyrt. Rettens avgjørelse forelå ikke
før ca. 1. mai 1919 og ble som følger:
Da auksjonen var noe redeme var enige
i og de seiv kjøpte skipet tilbake, kunne
ikke dette sees på som en annulering av
kontrakten, så partenes gjensidige
förpliktelser og rettigheter måtte dømmes
ut fra denne. Dermed fait kravet om tap
de hadde lidt bort, og kontraktens §5 sa
at rederen ikke hadde rett til å avstå å
motta skipet på grunn av forsinket
leveranse, uansett årsaken. Angående det
subsidiære, så fikk verftet medhold i hva
de anså som skrog og hva som var utstyr.
Den anslåtte verdien av utstyret var bare
for å fastsette avdragene, og da det un
der krigen var en voldsom inflasjon var
det umulig å fastsette noe tilnærmel
sesvist riktig beløp, noe redeme måtte ha
vært oppmerksomme på. Med hensyn til
forsinkelsen så var det flere årsaker,
hvilke er ikke nevnt, som alle måtte sees
på som «force majeure». Konklusjonen
ble derfor: «Fougners Staal-Beton Skibs
bygningscompani A/S bør for skibs
rederne Leif Bryde og Carl Wildhagen
tiltale i denne sakfri at være». Redeme
måtte betale kr. 3.000 til voldgiftsretten
og kr. 2.000 til Fougner.
Den første 1000-tonneren uten klasse
ble solgt av Skibs-A/S Beton (Gunnar
Brekke) i oktober 1917 til Oswald Rosen-

vold, Kristiania. Det var samme måned
den skulle vært levert, men den var trolig
ikke engang påbegynt. Rosen-vold eide
fremdeles skipet da «Stier» gikk prøvetur
i mai 1918, men før 7. juni solgte han
det til Georg Ibsen Brodersen, som straks
innbød til aksjetegning i D/S A/S Odd,
Kristiania. Bak seg hadde han
C.T.Gogstad&Co,Arth.H.Mathiesenog
advokat Arne Rygh. De regnet med at
skipet ville koste mellom kr. 800.000 og
900.000. Aksjekapitalen skulle være

minimum kr. 2.500.000, og de hadde
allerede kr. 1.550.000.
Ved avløp fikk det navnet «Oddfrid».
Lengde overalt var 176’0”, mellom
perpendikulærene 170’0”, bredde på
betong 3 LO” og dybde i riss 19’0”.
Inkludert i dødvekten var bl.a. 30 tons
råolje og smøreolje, 7 tons ferskvann og
et mannskap på 13 som alle lå i dekks
huset med betong yttervegger og inn
vendige trevegger. Hustaket var av tre på
stålbjelken Forskarpen rommet 60 tons

M/S «Askelad» - tverrskipssnitt
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vannballast, mens akterskarpen ble bmkt
til trimtank. Det var to Bolinder
råoljemotorer, hver på 160 bhk som drev
hver sin propell, to lasterom på 25.000
og 24.000 cbft, samt to luker på tilsammen 1800 cbft. Videre var det to master
med hver sin bom og vinsj. Også bedding 3 hadde på et eller annet tidspunkt
et uhell og var etter avløpet under ombygging. Bedding 4 var på dette tidspunkt
ikke påbegynt.
Ved prøveturen med avlevering den
21. august 1918 het skipet«Askelad» og
tilhørte fremdeles Oswald Rosenvold.
Hva som skjedde med A/S Odd vet vi
ikke, men det ble aldri innført i Handelsregisteret eller nevnt av Notarius publicus eller byskriveren.

Rosenvold solgte skipet allerede 30.
august for kr 950.000 til Skibsaktie
selskabet Odderø (Thv. B.Heistein &
Sønner A/S), Kristianssand, stiftet 7.
desember 1916 med en aksjekapital på
kr. 5.250.000. Seiv opplyste rederiet at
skipet ble liggende ved verftet «paa
sælgers regning» og overtatt 19. oktober,
Det gikk så til Steilene og derfrå dagen
etter til Menstad ved Skien hvor den tok
inn salpeter i tønner til Stavanger og
Bergen.
Også «Askelad» måtte foreta «prøve
turer» langs kysten under myndighetenes
kontroll før den fikk fartssertifikat. Etter
lossing i Bergen gikk den til Larsnes ved
Aalesund og låstet kalkstein for Dram
men. Begge disse lastene var til kr. 18

Den første 600-tonner med klasse i Veritas, «Patent» i dokk.
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per tonn. På denne turen kom «Askelad»
ut i hardt vær og ankom Drammen 15.
november. Etter å ha losset ble den dokk
satt i slutten av måneden og fikk den 10.
desember 1918 fartssertifikat for nord
og østersjøfart for ett år. Fougner hadde
før skipet ble levert hatt forhandlinger
med Sjøfartskontoretom en transatlantisk
tur, men beslutning om dette ville ikke
bli tatt før den hadde utført noen nord
sjøreiser. Det ble aldri noe av, da redeme
hadde befraktet skipet for lang tid
framover.
Fra nå av ble alle skip leverte fra
Fougner klassifiserte i Det Norske Veri
tas. Man skulle kanskje tro at etter alle
de vellykkede prøvene med allerede
leverte fartøyer skulle senere skip iallfall
slippe «prøveturer» med last overvåket
av myndighetene og i smult farvann før
de fikk sertifikat, men dengang ei. Noen
fikk ikke engang gå med full last på disse
prøvene. Er det rart at videre kontra
heringer uteble?
De neste skip som skulle bygges var
Lødrups bygg nummer 32 på 600 tonn
på bedding 2 og Staal-Betons bygg
nummer 28 på 1000 tonn på bedding 3.
Carl Lødrup skrev i aksjeinnbydelsen
bl.a. «Efter den særdeles vellykkede
prøvetur med staalbetonskibet «Namsen
fjord» om hvilket skib vore første auto
riteten uttalte sig meget lovende, kan man
gaa ut fra, at disse fartøier har en stor
fremtidfor sig».
Skipet skulle vært levert senest i mai
1918, men gikk ikke på vannet før 3.
oktober samme år, da den fikk navnet
«Patent». Dimensjoner, maskineri etc.

var som for «Stier», men da den ble
bygget etter Veritas foreløbige regler, ble
den 7 tonn tyngre med dertil mindre
lasteevne. Leveransen foregikk i januar
1919, men datoen har det ikke lykkes å
finne. Rederiet nevnte både 7. og 15.
januar. Etter pålegg fra Skipskontrollen
gikk den så et par «prøveturer», begge
for Staten, men den fikk ikke lov til å gå
med full last, så noen fortjeneste ble det
ikke. Først gikk den med korn til
Stavanger og så fra Bergen med fosfat til
Kristianssand og Kristiania.
Nå hadde leveringen av «Patent» heller
ikke unngått den faste tekniske voldgifts
rett. Som vi har sett hadde Lødrup & Co
bestilt to skip. Sommeren 1918 krevde
verftet innbetalt kr. 75.000 pr. skip som
forskudd på utstyr etc, utenom de i kon
trakten fastsatte terminer. Dette fikk man
redusert til kr. 50.000 pr. skip, men forbe
holdt seg retten til å se på dette avgjort
ved voldgift. Grunnen var selvsagt pro
blemene med at man ikke hadde fått
betalt det man hadde tilkgode for «Stier»
før rettsavgjørelse forelå i mai 1919.
I november 1918 forlangte verftet
ytterligere innbetalinger utenom kon
trakten, delvis fordi de ellers ikke kunne
fullføre bestillingene. Rederiet annulerte
derfor det neste skipet, bygg nummer 33,
i desember samme år. På denne kon
trakten var til da innbetalt kr. 140.000,
hvorav for skroget kr. 90.000, som krevdes
tilbakebetalt. På bygg nummer 32 («Pat
ent») var i 1918 innbetalt kr. 237.000 og
i 1919 kr. 100.000.1 tillegg fordret verftet
ytterligere kr. 150.000 for hvilket rederiet
for å få skipet måtte stille bankgaranmti.
Rederiet krevde at verftet skulle tilbake
betale alt over kr. 280.000, samt dagmulkt
for forsinket levering. Rederiet måtte
oppta et banklån på kr. 170.000. For dette
lånet og for ansvar på bankgarantien
måtte man pantsette skipet for kr.
350.000. (Det var dette som var mislig
holdt da «Patent» senere måtte selges på
tvangsauksjon).
Både kravet om tilbakebetaling og
dagmulkt på «Patent» og annulering av
bygg nr. 33 ble brakt inn for voldgifts
retten. Dommer fait 26. mai og 2. juni
1919, der rederiet ble forpliktet til å
oppfylle den annulerte kontrakten, samt
betale verftet etter dets regning for «Pat
ent». I tillegg måtte de betale alle
saksomkostninger. For bygg nr. 33 ble
det inngått forlik om at rederiet betalte
kr. 160.000 pluss saksomkostninger og
overlot til verftet det i november 1918
påbegynte skip til fri disposisjon. Dette
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«Concrete» på prøvetur, den første 1000-tonner med klasse i Veritas.

skipet kommer vi tilbake til. Den
innkjøpte motoren var derved blitt over
flødig og solgt av rederiet.
Skibs-Aktieselskapet Staal-Betons
(And. Harboe-Ree) første 1000-tonner
skulle være levert senest 1. mars 1918,
men gikk først på vannet 25. januar 1919.
I mellomtiden var det jo bestemt av
sjøfartsmyndighetene at den skulle
bygges til Veritas’ klasse, ikke Lloyd’s
som den var konstruert for, samt Sjø
fartskontorets regler med de tillegg de
forlangte for betongfartøyer. Dette
fordyrtejo kon-trakten, så det ble 23. mai
1918 inngått en tilleggskontrakt.
Ved avløp fikk skipet navnet «Con
crete». Den hadde dimensjoner som
«Askelad», men på grunn av Veritas og
Sjøfartskontoret fikk den 60 tons mindre
lasteevne. Skipet ble levert 5. juni 1919
og etter prøveturen la den til i Kristiania.
Igjen skulle den gå «prøve-turer» på
kysten før den fikk farts-sertifikat. Hvor
den gikk er litt uklart, noen sier fra
Fredrikshald med granitt for Trondhjem,
andre sier Slemmestad-Trondhjem, der
den var ventet 17. juni. Da det var umulig
å få nye kontrakter langs kysten, søkte
rederiet 26. juni 1919 om å få gå Trond
hjem-England da de trolig kunne få slik
kontrakt. Merkelig nok synes det som om
dette ble innvilget.
Som for de tidligere fartøyer hadde
rederiet innbrakt overskridelsene i pris,
samt for sen leveringstid til den faste
tekniske voldgiftsrett. De hadde også
annulert den andre kontrakten, noe som
også ble brakt inn for voldgiftsretten.
Dette skjedde i januar 1919, og vi
kommer tilbake til det. For å få skipet i
fart var et skipsskjøte på kr. 270.000
datert 7. mars 1919 midlertidig godtatt.
Da Fougner vant begge sakene, samtidig

som skipet lå opplagt og priser på driv
stoff, lønninger etc. var steget kraftig,
endte det med at selskapet etter akkord
forhandlinger ble slått konkurs 15.
desember 1920.
Som vi så hadde Anders Harboe-Ree
med seg H. Holmsen og Sigurd Lockert
som partnere. På auksjonen over «Con
crete» kjøpte skipshandler H. Holmsen
skipet for kr. 40.000 den 27. juni 1921,
mens kaptein Harboe-Ree ble skipper på
«Concrete». Allerede en måned senere
var eierne A/S Concrete (H. Holmsen og
S. Lockert), Kristiania. Nå var også den
andre partneren med.
Som nevnt gikk også den forsinkede
leveringen av «Concrete», samt de store
overskridelsene på utstyr og innredning
til voldgiftsretten. Også her vant Fougner,
og rederiet måtte betale hva det skyldte.
Bygg nummer 29, et søsterskip, ble
annulert av rederiet den 11. desember
1918 på gamn av en til «Concrete» like
lydende kontrakt som sa en lekter på ca.
1000 tons dw. til en kjøpesum av kr.
250.000. Utstyr og innredning etter
regning pluss 15 prosdent driftsherre
gevinst, noe som for å fastslå de for
skjellige avdragsterminers størrelse ble
anslått til kr. 120.000. På grunn av
Sjøfartskontorets krav om at betongskip
skulle bygges til Veritas’ foreløbige regler
ble det en tilleggskontrakt av 23. mai
1918 på kr. 20.000 på stålbetongskroget.
Rederen var også villig til å betale kr.
40.000 for utstyr utenfor de terminer som
var fastlagt. Skipet skulle leveres innen
23. april 1918. Dersom leveringstiden ble
overskredet skulle verftet betale et
nærmere fastsatt beløp, men i §5 i kon
trakten stod det at rederen ikke skulle ha
rett til å avslå å overta skipet på grunn av
forsinket leveranse, uansett grunn. Re19

deren hadde for bygg nr. 29 betalt kr.
125.000 ved kontraktsunderskrivelse,
samt den 27. mai 1918 en tredjedel av
tillegget på kr. 20.000, samt de nevnte
kr. 40.000 for utstyret, ialt kr. 172.000.
Senere var intet innbetalt.
Annuleringen den 11. desember 1918
var begrunnet med at skipet ennå ikke
var påbegynt og at det ville koste noe som
overbodet ikke stemte med verkstedets
kalkyle, hvilket man mente i høyeste grad
å være både uforsvarlig og vill-ledende.
Også bedding 4 som var avtalt at skipet
skulle bygges på, var disponert til annet
fartøy med senere bygge-nummer (30).
Til slutt ble det tilføyd at verftet erklærte
at det ikke maktet å fullføre bestillingene
med mindre rederen og alle andre
kontrahenter innbetalte betydelige beløp
ut over det kontrakten tilsa. Rederiet
fordret derfor straks tilbakebetalt de
innbetalte kr. 172.000. Verftet godtok
ikke dette og foreslo betingelser for
annulering som ikke ble godtatt, så 21.
januar 1919 skrev de at de fastholdt
kontrakten. Så gikk rederiet til voldgiftsretten.
Nårdetgjaldtprisoverskridelsenehenviste retten til dets beslutninger i
tidligere saker om de voldsomme og
uforutsigbare prisstigningene, så at
rederen ikke kunne si opp kontrakten
på grunn av forsinkelser ifølge §5. Når
rederen hevdet at dersom han hadde
visst at bedding 2og 3 var under om-

bygging og bedding 4 ikke påbegynt,
så hadde han ikke bestilt noe fartøy,
påpekte retten at han allerede ved sitt
første besøk på verftet fikk vite om
tilstanden og at han hverken da eller
senere hadde snakket om annulerting,
men bare navnt at «her maa det arbeides
med amerikansk hurtighet hvis verftet
skal kunne klare sine forpligtelser». Det
at bygg nr. 30 hadde fått plass på bedding 4 istedet for rederens nr. 29 var at
denne beddingen ikke var overbygd, så
arbeidet der kunne bli mer forsinket
vinterstid enn å vente til bedding 3 ble
ledig etter «Concrete»s avløp. Bedding
2, selvom forsterket, var beregnet for
600-tonnere og at Lødrups bygg nr. 32
og 33 ble bygget der før nr. 29 hadde intet
med åta arbeidsstyrke bort fra sistnevnte.
Det samme gjaldt bedding 1 der alle
Blikstads 220-tonnere, bygg nr. 34 til 37,
også var bygget før nr. 29. Fougners
arbeidsstyrke var beregnet på at alle
beddinger skulle være i bruk samtidig.
Når det gjaldt forskuddsbetalingene
utenom kontrakt henviste retten til hva
som var sagt i Lødrups saker. Dette er
dessverre ikke kjent. Rederiet måtte
derfor ut med ytterligere kr. 50.000, men
tilbød kun kr. 30-35.000, noe Fougner
ikke godtok, og Skibs-A/S Staal-Beton
ble, som vi så, slått konkurs 15. desember
1920.
Skibs-A/S Beton (Gunnar Brekke),
som bestilte den første 1000-tonneren
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uten klasse, solgte denne kontrakten for
kr 675.000 netto, med en fortjeneste på
kr. 209.000. Samtidig ble en ny kontrakt
inngått for en 1000-tonner klasset i
Lloyd’s og for levering i oktober 1918 til
en kontraktspris på kr. 300.000 for
skroget, utstyr og inventar til innkjøpspris
pluss 15 prosent til verftet, noe som ble
anslått til kr. 130.000, samt en Burmeister
&Wain direkte reversibel dieselmotor på
380 ehk til kr 184.500. Skipet, trolig bygg
nr. 30, var i oktober 1918 ikke påbegynt,
og den 27. november innkalte verftet
samtlige kontrahenter for å drøfte en
eventuell ordning for betaling av alt
innkjøpt utstyr, da verftet var kommet i
den situasjon at det ikke kunne stå for
disse utlegg. Dette var ifølge rederiene
resultatløst.
Skibs-AS Beton annulerte derfor
kontrakten 16. desember 1918, noe som
ikke ble godkjent av verftet, og saken ble
brakt inn for voldgiftsretten. Selskapet
underhandlet imidlertid med verftet om
et forlik ved at verftet overtok alt for
rederen innkjøpt utstyr på ca. kr. 55.000
og tilbakebetalte kr. 71.900 av rederens
innbetalte beløp på kr. 191.900. Da
verftet ikke var i stand til å utbetale
beløpet kr 71.900 kontant, ville rederiet
ta en tre måneders aksept, dog slik at
verftet skulle utlevere utstyr til ca. kr.
85.000 som sikkerhet. Dette skulle
realiseres snarest mulig og beløpet
avskrives på aksepten. På den innkjøpte
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motoren gjenstod betaling av siste termin
på kr. 66.496 den 31. desember 1918.
Denne ble senere betalt og motoren lagret
for rederens regning hos Burmeister &
Wain. Den skulle selges så snart det igjen
ble etterspørsel etter slike motorer.
Fougner vant vel også denne saken, for
6. februar 1920 ble Skibs-A/S Beton
besluttet frivillig oppløst og den 27.
desember var avviklingen avsluttet.

220-tonneme
På bedding 1 (patentslippen) ble de fire
220-tonneme til Magnus B likstad A/S
bygget i rask rekkefølge da de enedelig
kom i gang. Den første, «Nicanor», ble
levert 22. oktober 1918, seks måneder
forsinket og var bygg nr. 34. Ved denne
leveringen opplyst Fougner at han om
kort tid ville begynne med en ny stan
dardtype betongdampskip på 2200-2400
tons. De ville få en 1000 hk dampmaskin
med innredning og maskinrom
midtskips. Med en fart av 11 knop og
spesielle losseapparter skulle de bli
særdeles konkurransedyktige for nord
og østersjøfart.
220-tonnerne var noe større enn
«Nam-senfjord» med overaltlengde på
88’6”, 20’0” bredde på betong og 12’3”
dybde i riss med en 870/100 hk
råoljemotor fra A/S Tuxham i
København. De hadde ett lasterom på
80.000 cbft med en luke på 19’7” x
12’0”.
Ved levering av «Nicanor» ble
regningen på kr. 212.784 lagt fram mot
forespeilet ca. 110.000. På grunn av de
senere krav fra verftet i tillegg til kon
traktsterminene hadde Blikstad betalt kr.
100.000 ialt før levering; resten nektet
han å betale. Dette kom også opp for den
faste tekniske voldgiftsrett. For å få skipet
i fart før voldgiftsrettens kjennelse forelå,
hadde han betalt ytterligere kr. 50.000.
De resterende kr. 62.782 for-langte
verftet å få med 6 prosents rente fra
leveringsdatoen. Denne hadde for-resten
verftet tilbudt å holde ti dager før., noe
rederen ikke var interessert i. Blik-stad
forlangte derimot den i kontrakten
fastsatte godtgjørelse på kr. 50 per dag
for forsinket levering, samt å få tilbake
betalt kr. 40.000, alt med en rente på 6
prosent fra leveringsdato. Nå viste
kontrakten at rederen skulle betale ut
styrets kostende pluss 15 prosent. Verftet
hadde også i brev dagen før under
tegnelsen av kontrakten pekt på at prisen
for utstyr «varierer fra dag til dag». Tross

Arrangement for byggenummer 34-35-36-37.

i at retten mente den antatte prisen var
alt for lav, kom ikke dette rederen tilgode.
De anslåtte kr. 35.000 var som for
«Namsenfjord» da dennes egentlige pris
for utstyr og innredning ennå ikke var
utregnet.
Blikstad hadde også innsigelser mot
de kr. 7.500 for utstyr som var en følge
av at skipet måtte klasses i Veritas, samt
kr. 3.167 for ekstra innredning og utstyr
som Sjøfartskontoret forlangte, begge
beløp forlangt innbetalt med 15 prosent
driftsherregevinst. Innsigelsen bygget på
kontraktens §9 som sa at ekstra arbeide
utenfor spesifikasjonen skulle skje
skriftlig. Dette var ikke gjort. Retten
mente at denne paragrafen ikke kunne
komme til anvendelse da det gjaldt an
skaffelser og arbeide forlangt av Sjøfarts
kontoret, noe partene bare måtte følge og
at det derfor var rimelig at verftet
forlangte 15 prosent i fortjeneste. Når det
gjaldt forsinkelsen var denne vesentlig
fordi rederiets kontrakt med motor
fabrikanten, noe som var undertegnet 14.
november 1917, lovet motoren levert
seneste 15. mars 1918. Den kom ikke til
verftet før 26. juni og da ikke i komplett
stand. Kobling for reverseringsanord
ningen ble ikke levert fra Strømmens
Mek Verksted før den 17. september, så
hverken dette eller for-sinkelsen på grunn
av klasse i Veritas kunne belästes verftet.
Konklusjon: «Konsul M.Blikstad bør til
Fougner Staal-Beton Skibsbygnings
compani A/S betale kr 62.782 med 6
prosent rente fra 22. oktober 1918 og
inntil betaling skjer». Videre måtte de
betale kr. 2.000 i saksom-kostninger og
kr. 3.200 til voldsgifts-retten.

Den faste tekniske voldgiftsrett er en
privat rett der partene frivillig overlater
avgjørelsen i en tvist til andre enn de
vanlige domstolene. Grunnen til dette er
bl.a. enklere, billigere og raskere
avgjørelser, å få dommere med spesielt
sakkyndig bakgrunn som partene har tillit
til osv. Retten består av tre medlemmer
hvorav partene oppnevner en hver og en
formann oppnevnt av disse to, eller hvis
uenige, av herreds- eller byretten.
I vårt tilfelle var formannen høyeste
rettsadvokat Harald Nørregaard, bl.a.
medlem i direksjonen i Centralbanken for
Norge A/S (noe vi kommer tilbake til),
Gustaf Adolf Sinding, bl.a. direktør i
styret for Det industrielle Rettsvern, samt
båtkonstmktør, og Eivind Heiberg, bl.a.
formann i Mekaniske Verksteders Lands
forening og senere Norsk Arbeidsgiven
förening.
Nå må man ikke tro at slike voldgifts
saker var noe spesielt for Fougner eller
andre betongskipsbyggere. Av alle de
sakene vi hai' nevnt var samtlige brakt
inn for retten før den første dommen fait.
Selvom årsakene kunne være forskjellige
opplevde man det samme ved stålskips
verftene og enhver annen industri.
Når det gjaldt prisstigninger og for
sinkede leveranser kan nevnes fra nabo
bedriften A/S Moss Værft med dets
kjente 1800/1850-tonner-serie: Bygg nr.
21 kontrahert 4.9.1913 for kr 315.000
med leveranse senest 15.4.1914 ble levert
27.4 samme året; bygg nr. 30 kontrahert
27.10.1915 for ki'. 575.000 med levering
innen utgangen av oktober 1916 ble
levert 19.6.1917 og bygg nr. 34 kon
trahert 14.10.1916 for kr. 1.100.000 med
21

levering innen utgangen av mars 1918
ble levert 12.11.1919. Bygg nr. 35 kom
forøvrig på 1.665.000. Dette var som
nevnt «søsterskip» med de små for
andringer tiden og rederne forårsaket.
Skipene var kullfyrte dampskip og i 1913
kostet ett tonn kun kr. 23, mens et tonn i
1917 kostet kr. 270.
Før vi går inn på Blikstad-skipenes
historikk, kan vi nevne at Fougner tapte
en sak uten at vi kjenner noen detaljer.
Det var avbestillingen av Blikstads 600tonner hvor det ved kontraktstegning var
betalt kr. 20.000. Fler måtte verftet
tilbakebetale beløpet med 6 prosent rente,
samt saksomkostninger og omkostninger
til voldgiftsretten.
Bygg nr. 34 «Nicanor» ble, som nevnt,
levert 22. oktober 1918 og nr. 36
«Carlos» den 6. desember samme året,
mens bygg nr. 37 «Andres» ble levert 10.
januar 1919 og nr. 35 «Silvestre» den 23.
januar det året. Rederiet var Magnus
Blikstad A/S (Magnus Blikstad,
Lysaker), Hølen, og skipene ble registrert
i Moss. I Sjøfartskontorets register over
Norges Handelsflåte og i Veritas register
ble Kristiania gitt som hjemsted i 1920utgavene. Sjøfartskontoret oppdaget
fadesen og rettet det året etter, men ikke
Veritas. Det samme gjaldt betongskipet
«Concrete», men her var det bare Veritas
register som feilaktig oppgav hjemsted
til Kristiania, mens det var Moss.
Nå var det ikke uvanlig at opplysninger
i disse registrene samt Lloyd’s var
feilaktige, ikke bare når det gjaldt
hjemsted. De som bruker disse som
sannhetskilder beveger seg på meget tynn
is. I vårt liv i skipsbyggingsbransjen så
vi med forbauselse hvor lett disse institu
sjonene tok på ågi f.eks. korrekte navn
på rederiene på sertifikater leverte
ombord i nybygninger.
Blikstads tre første skip gikk rett i
opplag i Soon, noe nok også det fjerde
gjorde. Fougner skrev til Sjøfartsdirek
tøren 14. januar 1919 at Blikstad hadde
klart å skaffe endel olje og derfor ønsket
å sette skipene i fart snarest og søkte
derfor om fartssertifikat. Man lurte derfor
på om også disse skipene måtte gå
«prøveturer» med last først. Det ble
videre opplyst at Blikstad ønsket å bruke
minst to av skipene i trelastfart på kysten
av Spanien. Til dette fikk de som svar at
Sjøfartskontoret fant det påkrevet at
skipene utførte noen prøveturer på kysten
under Skipskontrollens tilsyn før de
kunne få sertifikat. Skulle de eventuelt
få sertifikat for utenriks fart, måtte fri22

bordet økes. Når det gjaldt å gå til
Spanien ble det gjort oppmerksom på at
intet betongskip til da fikk gå syd for
Brest. Dette måtte vel forståes som at
man ikke fikk gå til Spania for å gå i
kystfart der.
Den 22. januar 1919 ble rederiet gjort
oppmerksom på at «Nicanor» og «Car
los» kunne tillätes å gå i norsk kystfart
uten sertifikat, dersom lasting, lossing
etc. ble gjort under Skipskontrollens
tilsyn og at de, samt Sjøfartskontoret,
måtte varsles når «prøveturene» begynte.
Den 27. februar skrev Blikstad til Sjø
fartskontoret at tre av skipene til da hadde
låstet full last med sand i Svelvik under
Skipskontrollens tilsyn og at flere av dem
nå kunne få frakt til Haugesund. Han bad
derfor om tillåtelse til dette, hvilket ble
gitt under forutsetning av at man ikke
låstet dypere enn 18” fribord, samt at all
lasting, lossing og eventuelt anløp av
andre havner underveis ble underrettet
Skipskontrollen. Samtidig ble det opp
lyst at Sjøfartskontoret «var blitt bekjendt
med» at skipene hadde fått klasse 1A1K Betonlægter «eksperimental» og at
man derfor bare kunne tillate kystfart på
norskekysten, så man gikk ut fra at spørs
målet om fart på Spania bortfalt. Hvilken
vettug skipsreder ville kontrahere betong
skip under slike betingelser?
Den 2. april 1919 skrev Blikstad at alle
fire fartøyene i minst to måneder hadde
seilt daglig i Kristianiafjorden og til Fred
riksstad og Skien og da han så kunne få
frakter til Sverige og Danmark hadde han
ikke fartssertifikater. I sin iver etter å få
sendt noen av fartøyene til Spania tross
ovennevnte avslag, lot han kapteinen på
«Nicanor» skrive en forespørsel som kun
kort gjengis her: «Må skipet bunnbe
siktiges før det går til Spania i løpet av
våren, så kan det kanskje gjøres nå (19.
mars 1919) mens skipet er i dokk ved A/S
Moss Værft på grunn av rorskade».
Svaret var at skipet kun hadde tillåtelse
til norsk kystfart. «Punktum!». Å ta an
svar er aldri lett.
Til slutt har vi bygg nummer 33 som
var bestilt av Lødmps Rederi A/S, men
som ble annulert, noe verftet ikke godtok.
Da rederiet tapte saken i voldgiftsretten
ble det inngått forlik om at man betalte
verftet kr. 160.000 pluss saksom
kostninger og overlot det i november
1918 påbegynte skip til verftet til fri
disposisjon.
Skipet ble sjøsatt den 22. september
1919 uten at hverken navn eller reder ble
nevnt i pressen. Dette fordi Fougner ikke

hadde fått solgt det, så i offisielle
dokumenter ble det betegnet som «Bygg
nr. 33 Fougners Staal-Beton».
Hvordan framdriften var etterpå er
ikke kjent, men den 8. november 1919
ble den solgt til Thygo Sørensen A/S,
Kris-tiania, for kr. 130.000. Firmaattest
av 14. november hvoretter Thygo
Sørensens Aktieselskap bestyres og
dets firma tegnes av skipsmegler Thygo
Sørensen. Aksjekapitalen var på kr.
5.000 fikk vi ikke vite før 13. november
1926 da han ble bedt om å oppgi den
av auksjonsforvalteren i Oslo.
Skipets dimensjoner var som for
«Patent». Den fikk navnet «Fjeldbo» i
november 1919, men ble ikke fullført
hos Fougner, men ved A/S Moss Værft,
der bl.a. maskineriet ble installert samt
endel annet uspesifisert arbeide. Den
ble levert den 28. juli 1920, trass i at
Veritas register påstår mars 1920, hvor
de nå har dette fra.
Det ser ut til at skipet hadde farts
sertifikat for «utenriksfart» allerede fra
starten av.

Mot avvikling
Som vi har sett fikk ikke Fougners Staal
Beton Skibsbygsningscompani A/S
kontrakter etter 1917, såvidt vi vet, mens
klager fra kontrahentene over forsink
elser og prisoverskridelser strømmet inn
i 1918, overskridelser som ble nektet
betalt. Først i mai 1919 begynte dom
mene å falle som gjorde at redeme måtte
betale de virkelige utgiftene verftet hadde
på grunn av inflasjonen, men da var det
for sent. Fougner fikk finansielle pro
blemer, og i mars 1919 ble det under
hånden forsøkt en ordning med kredi
torene, uten at det lykkedes. Ved Kris
tiania skifteretts kjennelse av 21. mars
1919 ble det derfor åpnet akkord forhandlinger. Driften fortsatte forsåvidt
som før, men kun med ca. 100 mann.
Fougner hadde da utrustningen av «Con
crete» samt to avbestilte fartøyer, den ene
var bygg nummer 33 levert som «Fjeld
bo», mens den andre var bygg nummer
30 for Gunnar Brekke som trolig ble
påbegynt, men aldri fullført. Det var dog
ifølge pressen ennå en 600-tonner og en
1000-tonner bestilt, men disse vet vi
ingenting om.
Det påstås at grunnen til betong
skipenes endeligt var at stålskipsverftene
igjen begynte å få stål til å gjenoppta
driften våren 1919. Såvidt vi kan se hadde
Fougner, iallfall, tapt lenge før dette. I

april 1919 fulgte The Fougner Concrete
Shipbuilding Co i New York etter, da det
på forlangende av de tre største kredi
torene ble satt under offentlig admini
strasjon. Dette kommer vi tilbake til.
Etter endel skriverier i pressen kunn
gjorde Fougner ijuni 1919 at verftet aldri
hadde hatt stans i sin virksomhet siden
starten i 1916. Riktignok ble selskapet
nødt til å anmode om akkordforhand
linger i mars, men dette hadde ikke
forsårsaket stans i driften. Akkord var nå
oppnådd, skrev han, og selskapet hadde
ved dom vunnet en rekke vold-giftssaker
som til da hadde skaffet dera en del av
de meget store utestående fordringene.
Det ble videre opplyst at «Concrete» var
levert 5. juni 1919 og at de for tiden hadde
under bygging en 600-tonner («Fj eldbo»)
og en 1000-tonner (bygg nummer 30).
Var den sistnevnte påbegynt på bedding
3 etter «Concrete»s avløp betyr det at det
aldri ble påbegynt bygging av noe som
helst på bedding 4. Nå var nok denne
kunngjøringen noe optimistisk, for en
akkord på 75 prosent ble godtatt av
kreditorene og stadfestet i desember
-1920. Hele beløpet skulle betales innen
utgangen av året.
Hvordan det videre gikk er uklart, men
trolig fikk Centralbanken for Norge A/S
i Kristiania eiendommen i pant for
skyldig kassakreditt. Denne banken ble
forøvrig seiv satt under offentlig administrasjon den 25. april 1923. Det virker
som om Fougner ikke ville gi opp, for
den 11. september 1922 skrev Magnus
Blikstad, som varen av aksjonærene, et

«Betongen» i dag, med tydelig spor etter bedding 3 og 4. Foto Knut H. Næss 1998
brev til firmaet hvor det bl.a. stod:
«Saavidt mig bekjent har selskabet ikke
længer nogensomhelst drift, og der er vel
ingen som for alvor tror, at det
nogensinde mere skulde kunne blive en
virkelig lønnendeforretning. Aktieme er
jo, som De vet, helt værdiløse og
uomsettelige...... Blikstad påpekte atdet
at man lot selskapet bestå var til stor
skade for aksjonærene da de ble hindret
iå få fratrukket på sine inntekter de tap
de led på aksjene. Flådde firmaet vært
likvidert før slutten av 1920 kunne
aksjonærene ha fått tåpene fratrukket
både på kommuneskatten og statsskatten,
men etter ny lov av 1921 fikk man ikke
fradrag på kommuneskatten. Blikstad
oppfordret derfor Fougner til ågå i

likvidasjon. Noe svar på dette har vi ikke,
men Fougner gjorde nok det.
Fougner reiste nemlig tilbake til USA
og sin tidligere arbeidsgiver i 1923, og
fra da av til 1928 var han direktør i The
Trussed Concrete Steel Company’s
avdeling i Syd Amerika med hoved
kontor i Buenos Aires og med agenter i
Montevideo, Rio de Janeiro, Sao Paulo,
Santiago og Valparaiso. Siden arbeidet
han ved hovedkontoret i New York til
1934, da han vendte hjem til Norge for
godt og i 1935 sammen med sin bror
Waldemar startet firmaet Fougner &
Fougner som tekniske konsulenten Un
der den siste verdenskrig ble han av
tyskeme oppfordret til å begynne betongskipsbygging igjen. Særlig hardt gikk de

Verftsområdet i dag, hvor en båtforening holder til på området til Fougners Staal-Belon Skibsbygningscompani. Bedding 4 nærmest.
Foto Knut H. Næss, 1998.
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D/S «Polias» bygget ved Fougner Concrete Shipbuilding Company Inc, New York.

på ham i et møte den 12. januar 1942
med den tyske marines kaptein Stracker
jahn med flere i Fredrik Stangs gate 2 i
Oslo. Han avslo og sendte i stedet data
for slik bygging via Sverige til Den norske
regjering i London. Nicolay Knudtzon
Fougner døde den 6. februar 1969.
Tomten på Jeøy var jo eid av Central
banken for Norge A/S. Vedlikehold av
bygningene var tydeligvis slett. Natt til
17. februar 1926 styrket «de fire
midterste skur» sammen under snø
mengdene. Her hadde man vinteropplag
for motor- og seilbåter, hvorav noen ble
knust og andre skadet. En oppgave sier
at det var tolv båter hvorav fire var
uskadd, en annen sier ca. 20 båter uten å
oppgi hvor mange som ble knust eller
skadet. Vi tror at dette var lagerskurene
helt syd på tomten som først var brakt til
å bygge lektere.
Moss Motorbåtfirening fikk i juni
1927 en garanti fra Moss Kommune for
et lån på kr. 45.000 til kjøp av Fougners
tomt. Senere solgte de den sydligste delen
til A/S Moss Værft & Dokk. Restene av
bedding 3 og 4 står der fremdeles.
Den 1. februar 1928 om morgenen
raste så den ene av overbygningene over
bedding 2 og 3 sammen og et kvarter
senere også det andre på grann av store
mengder våt snø. «Disse skur var
tvillingbygninger og hadde en lengde paa
ca. 40 meter med en samlet brædde paa
ca. 50 meter. Taket hadde form som en
stor M». Her lå i opplag ca. 40 båter,
hvorav ti tilhørte Staten og var beslag
lagte smuglerbåter. Igjen ble flere knust
og andre skadet.
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Fougner Concrete Ship
building Co Inc
Som vi så reiste Nicolay K. Fougner den
24. oktober 1917 til New York der han
dannet Fougner Concrete Shipbuilding
Co. Inc. Dette må ha vært et eksisterende
verft, for allerede våren 1918 ble det
bygget verdens første oljelektere for
Standard Oil Co. i New York. Det ble ialt
bygget seks skip, hvorav tre havne
lektere som førte olje i bulk i skroget og
i beholdere på dekk, videre to kanal
lektere, der den ene førte olje i bulk, mens
den andre førte asfalt i sylindriske
ståltanker. Den siste var en skipsholk for
lagring av olje i beholdere eller tønner.
Den første havnelekteren var på 98’0”
x 31’0” x 9’6” med 400 tons dødvekt,
mens de to andre var på 700 tons dw.
hver. Kanallekterne var på 132’0” x
12’0” x 12’4” med ca 550 tons lasteevne.
(Den oppgitte bredden må være feil). Den
første ble sjøsatt i november 1918, den
andre i januar 1919. Holken (oil storage
hulk) varpå 152’9”x35’8”x 13’3”med
1.200 tons lasteevne i be-holdere eller
tønner på dekk i betongoverbygningen.
Videre ble det ved verftet bestilt seks
lasteskip på 268’0” x 46’0” x 26’6” med
dødvekt på 2.460 tons. Disse var for den
statlige «Concrete Ship Section» og
bestilt i februar 1917 til Lloyd’s regler.
Det ble bare bygget en, nemlig damp
skipet «Polias».
I ballast sydover fra Norfolk gikk den
på grunn ved Cilley Ledge utenfor kysten
av Maine den 6. februar 1920. Elleve av
mannskapet stakk av i en livbåt og ble

aldri funnet, mens de andre 30 ble tatt
opp av Kystvakten dagen etter. Skipet ble
kondemnert, men inspisert i august 1921
etter å ha vært utsatt for flere stormer og
funnet nesten like hel som ved grann
støtningen, noe et stålskip ikke ville ha
vært. Seiv etter 28 måneder var det lite
forandringer. Eksperter uttalte at et
stålskip ikke ville ha klart seg mer enn
ca. tre måneder.
Nevnes kan også USA’s atombombe
sprenginger ved Bikiniøyene i Stillehavet
i 1946-1953, der man hadde slept ut en
rekke forskjellige skip av alle størrelsen
De to betongfartøyene samt en flytedokk
i betong klarte seg langt bedre enn de
andre fartøyene.
Som nevnt ble også verftet i New York
satt under offentlig administrasjon etter
krav fra de tre største kreditorene, da man
ikke maktet å betale gjelden. Kunne
verftet ha fortsatt, ville det ha fått inn store
beløp fra Standard Oil og Den
amerikanske stat.

Kilder:
Ambassadør Nic. A.Fougner
Nic.K.Fougner:
Seagoing and other
Concrete Ships
Nic.K.Fougner;
Anetavle
Skipsregistre ført av diverse
byskrivere, byfogder og
sorenskrivere i Kristiania,
Moss, Sandefjord, Bergen.
Skipsmapper fra Sjøfartskontoret
Oppslagsbøker:
Handelsregistre for Kongeriget
Norge
Carl Kierulf: Haandbok over
Norske Obligationer og
Aktier
Emil Diesen: Norske Skibs- og
Fangstselskaper
Lloyd’s Register
Det Norske Veritas skipsregistre
Register over Norges Handelsflåte
Aviser/tidsskrift:
Skibsbygning, div årganger
Norges Handels & Sjøfartstidende
Moss Tilskuer
Moss Avis
Namdalen
Arbeiderbladet
Aftenposten
Opplysninger fra
Magnus Blikstad, Brasil
Atle Wilmar, Oslo
Fortsettelse i neste nummer, med
byggeliste og mer om
betongskipenes eventyr.
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Ørn passerer Kopparnaglen lykt på vei inn til Kopervikfor helgefeiring, 16. januar 1992. AlfJ Kristiansen
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ved Odd Magne Djønne
Alle
somHva
interesserer
seg for
som seilereller
langs
kysten
vårandre,
synes synes
ha envære
ellerforskjelligfra
flere favoritter
blant
dem.
som får et skip
til bliskipene
mer interessant
gjevt
enn de
person
til person og fra skip til skip. Skipene har kanskje utmerket seg med høy fart, stor st rrelse, bra vedlikehald
eller kanskje enest ende sjødyktighet. Og slik sprer det seg rykter om de forskjellige skips meritter, ja disse
merittene vokser ofte nærmest til legender om det aktuelle skipet.
Dette kan synes som en merkelig innledning til historien om om, et av norskekystens faste travere fra noen år tilbake,
et skip som ide flestes øyne var en flott,
men traust, representant for fraktebåtene.
Ja, Ørn var kanskje så traust at Dag
Bakka kom til å glemme skipet i sitt ellers
så glimrende verk om frakteskipene langs
norskekysten.
Sildedriveren 0m var i norsk eie fra
1955 til 1992 da den forsvant fra være
farvann. Personlig kommer jeg aldri til
glemme en reportasje i Dagsreyen under
en storm i Rogaland på begynnelsen av
åtti-tallet. Reporteren sto foran det
kokende Jærhavet mens han fortalte om
stormens heijinger og at all rutetrafikk i
luften og på sjøen var innstilt. Som for å
erte journalistens overdrivelser bakser et
enslig fartøy seg nordover i bakgrunnen.
Og skipet som trosset uværet var ikke det
største eller det raskeste fartøyet, men
ingen ringere enn om.
Da jeg spurte Hilmar Gregersen, som

var skipper ombord på den omtalte turen,
om hans versjon av turen rundt Jæren,
prøvde han bagatellisere det hele. A
forsøke bagatellisere alle situasjoner som
for oss utenforstående synes temmelig
dramatiske, er vel et felles fenomen hos
de gamle fiske- og fraktbåt-skippeme, og
det måtte forøvrig mye overtaling til for
å høre hele historien.
0m het opprinnelig Wilhelmina Vog
var et hollandsk seilskip. Fartøyet ble
bygget som sildedriver i stål ved Gebr.
Boot i Leiderdorp i Nederland i 1910 og
var 24,70 meter langt. Wilhelmina V som
hadde registreringsnummer KW 144, var
bygget for rederiet Brødrene den Dulk i
Holland. Rederiet var stiftet fem år
tidligere og hadde på denne tiden fire
andre seilloggere. Dette rederiet kom til
eie skipet fram til 1914, da det ble kjøpt
avNVßederij&HandelmijC.denDulk
i Katwijk an Zee som kom til eie skipet
fram til juli 1955.
I slutten av tjue-årene ble det fart i

motoriseringen av fiskeflåten. Som en av
de siste fartøyene fikk Wilhelmina V i
1930 installert motor, en 80-100 HK
Kromhout. I 1931 ble rederiet omgjort
til Aksjeselskapet N.V.v.h. C. den Dulk.
Under krigen ble det smått med fiske,
men Wilhelmina V var i drift fra slutten
av 1940 til april 1942 da fartøyet ble lagt
i opplag. 23 juli 1945 opptok fartøyet
fisket igjen.
Skipet ble forøvrig i 1949 ombygget
og forlenget til 30,76 meters lengde og
en tonnasje på 138 BRT og 98 NRT ved
Messrs. De Biesbosch, Dordrecht. Etter
en kollisjon i Buitenhaven med det
engelske dampskipet Falcon, ble en ny
baug montert i 1952.
I Vedavåg på Karmøy drev brødrene
Knut, Ingvald, Søren L. og Kristoffer
Sørensen snurpebåten Ørn, som var
bygget ved Liaaen i Ålesund i 1908.
Båten var dampdrevet og lästet bare 1600
hl. sild. Den var derfor litt liten for deres
behov. Det ble besluttet å sondere
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markedet for noe mer passende tonnasje.
Magne Knutsen, som var sønn av Knut
Sørensen, hadde på begynnelsen av
femti-tallet arbeidet to år hos skipsmeglerfirmaet Johannes Lothe i Haugesund.
I disse rene hadde han hatt mye kontakt
med skipsmeglerne Vereenigd Cargadoorkantoor i Amsterdam. Sammen
hadde de formidlet flere salg av nederlandske sildedrivere til Norge. I 1955
startet Magne Knutsen Vedavåg Skipsagentur.
Samme sommer reiste han og hans
onkel Ingvald Sørensen til Nederland og
så Wilhelmina V. Hovedmotoren var
defekt, men ellers syntes veabuene at
Wilhelmina V hadde den ønskede
størrelse og at den ellers var i god stand.
1Tk y
o
Et av rederiets andre fartøyer, Goelo,
bygget i 1922 for den franske stat i St.
Malo, Frankrike, ble nå sendt med en last
sildemjøl til Hamburg. Det var Goelos
mangeårige skipper, Søren Knutsen som
var skipper også denne turen. Søren var
forøvrig også en av Knut Sørensens
sønner, så en kan trygt beskrive det hele
som et familie-foretagende.
Etter utlossing ble Goelo sendt til
Amsterdam hvor Wilhelmina V den 31.
juli 1955 ble tatt på slep hjem til Vedavågen. SkipsingeniørAlf Lea fra Haugesund ble gitt i oppdrag å lage tegninger i
forbindelse med ombygging av fartøyet.
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Oppdraget var ganske utfordrende
ettersom eierne ønsket et fartøy som
skulle være tjenlig til både storsildfisket
og vårsildfisket, Islandsfiske og fraktfart
på kysten. Ombyggingen, som var meget
omfattende, inkluderte nytt overbygg
med styrehus, innredning av lugarer for
20 mann, bysse og messe, ny og større
lasteluke, ny vinsj og ny 290/ 310 HK
Alpha Diesel hovedmotor.
Arbeidet ble utført hos brødrene Kristensen på Vea og i Melandsvågen. Den
nye hovedmotoren ble installert hos
produsenten i Fredrikshavn. Denne gang
var det gamle Ørn som tok seg av
slepingen til Danmark. Denne turen ble
også kombinert med en last sildemjøl til
Aalborg.
Gamle Øm ble solgt til Brødrene Osmundsvaag i Måløy i 1956. De nye eieme
ga skipet navnet Vitaco. Den nye Øm ble
klar til storsildfisket i 1957. Fartøyet
hadde kostet 50.000 gylden i innkjøp (ca.
kr. 200.000) og ombyg-gingen hadde
kostet kr. 400.000.
Fisket var dårlig den første sesongen
og et kast på 2300 hl. ved Håskjæret var
eneste fangst. De neste årene ga heller
ikke de store inntektene ettersom de beste
sildeårene var forbi. Balansen i regnskapet var- det inntektene fra fraktfarten
som sørget for. Heldigvis hadde rederiet
finansiert fartøyet ute-lukkende ved hjelp
av egenkapital. Dette var nok årsaken til
at det, bortsett fra de aller første årene,
ble utbetalt årlig utbytte til eierene.

Øm deltok på stor og vårsildfisket fra
1957 til 1962. Vanlig besetning på dette
fisket var 20 mann. Det var skipper,
bestmann, maskinist, maskinassistent,
stuert og slingremann som var igjen på
fartøyet under fisket, to mann inkludert
basen bemannet lettbåten og seks mann
var vanlig bemanning i hver dorry.
På Islandsfisket, som fartøyet deltok
på i 1958 og 1959, varbestningenpååtte
mann. Her ble det begge sesongene full
fangst, dvs. 800-900 tønner sild.
Etter 1962 ble Øm brukt til føring av
sild for salting mellom Kristiansund og
anlegg i Hordaland og Bergen under
sildefisket. Utenom sesongene ble fartøyet brukt i fraktfart. Det var mest laster
med sement fra Brevik til Rogaland/
Hordaland det gikk på. Senere ble lastene
mer tilfeldige og fartsområdet ble mellom
Namsos i nord og Malmö i sør.
31. august 1978 sank frakteskuten
Goelo utenfor innløpet til Leirvik havn
etter kollisjon med ferjen Os (se Skipet
nr.3/94). Båten gikk i fast fart med
takpanner for Hafrsfjord Industri og
tilhørte, som tidligere nevnt, de samme
eierene som Øm. Det var derfor naturlig
at Øm overtok denne farten, noe som den
var engasjert i fram til 1992.
Besetningen i denne farten var 3 mann.
På grunn av besetningens mimimale
størrelse og en del begrensninger når det
gjaldt redningsutsyr, hadde fartøyet i
denne perioden et noe begrenset farts
sertifikat. Dette førte til at fartssområdet

.

Ved kai hjemme i Kopervik, 2. juni 1991, foto Dag Bakka jr

i stor grad ble mellom Stad i nord og
Kristiansand i sør.
På eiersiden skjedde etterhvert en del
forandringer. Ettersom flere av brødrene
Sørensen fait fra, ble Magne Knudsen,
som hele tiden hadde vært megler for
båten, gjennom arv og delvis kjøp av
parter den største parthaveren. Det var
derfor naturlig at Knudsen ble registrert
som korresponderende reder for Øm.
Hilmar Gregersen hadde vært ombord
i gamle Øm helt fra 1945. Da nye Øm
kom i drift flyttet han over, og han hadde
forskjellige stillinger ombord alt fra
fisker, stuert, maskinist og til best-mann.
11964 overtok han som skipper, noe han
var inntil 1986 da han ien alder av 66 år
ble pensjonist. Han betegner Øm som en
glimrende sjøbåt med spesielt gode
sjøegenskaper når en hadde sjøen på
låringen.
Nåi'det gjelder stormen jeg jeg nevnte
i innledningen, foiteller Gregersen at Øm
lå ved kai ved Hafrsfjord Industrier
utenfor Hafrsfjordbrua da nordvesten
kom. Ganske snart røk både aktertauet
og springen. Gregersen fant det best
slippe baugtauet og gi seg i kast med
bølgene. Det viste seg snart at sjøene var
så voldsomme at Ørn ikke fikk tilstrekkelig styrefart. Heldigvis skjøt skuta
fart hver gang hun ble presset på tvers av
vinden, og skipperen kunne dreie henne
opp mot været før hun igjen stoppet opp.
Denne ettermiddagen brukte Øm fire

timer fra Hafrsfjord til Tungenes, en
distanse på fem nautiske mil! Gregersens
eneste kommentar var at hadde han visst
hvor ille det var, hadde han slakket
maksimalt av på baugtauet og prøvd ridd
på været ved hjelp av maskin og baugtau
i bukta vest for Hafrsfjordbrua.
Utenom en liten grunnberøring ved
Mongstad (som skjedde på Gregersens
frivakt), var Ørn et lykkelig skip. Radar
ble ikke innstallert før sent i seksti- årene,
uten at det hadde vært var noe stort savn.
I 1979 fikk en problemer med gearen,
noe som viste seg kunne bli en meget
kostbar reparasjon. Det ble derfor
besluttet sette inn en ny hovedmotor. En
ny 360 HK General Diesel (Detroit Diesel Allison) ble installert ved Kopervik
Slip til en kostnad på ca. kr. 300.000.
Farten ble nå 10 knop i ballast og en halv
knop mindre fullt låstet.
I 1984 ble Knut Vaaga påmønstret
Øm. Vaaga hadde ien årrekke vært skipperpåsnurpebåteneRufømogTe/g/rmd.
Ettersom fisket var noe dårlig på denne
tiden ville han prøve seg i fraktfart. Da
Gregersen gikk i land i 1986 fant Magne
Knutsen og de andre eierene det naturlig
seige Øm. Knut Vaaga kjøpte da båten
for kr. 400.000 sammen med sine to
sønner og fortsatte i samme farten. Det
ble ingen god butikk for Vaaga. Fraktene
var dårlige og da Hafrsfjord Industrier
gikk konkurs i 1992 tapte Vaaga til alt
overmål kr. 108.000 i tilgodehavende

fraktinn-tekter! Han besluttet derfor
trekke seg ut av fraktfart og seige båten.

Tilbake til Nederland
I juli 1992 ble Ørn solgt til neder
lenderen Petrus Wilhelm van Rooij for
kr. 450.000. Under slippsettingen før
salget av båten, viste skroget seg være i
meget god stand. I salgsavtalen sto det at
skroget skulle måles på 80 punkter og
skroget skulle ikke være tynnere enn 5
mm på noen av disse plassene. Resultatet
var overbevisende; skroget var 6mm på
et punkt, resten av skroget var tykkere.
Knut Vaaga tok seiv Øm til Nederland
sammen med en lokal hjelper og
kjøpeme.
Van Rooijs intensjon var bygge Øm
om til passasjerskip og operere skipet i
cruisetrafikk i Østersjøen og på kysten
av Holland og Tyskland. Han er meget
glad i opera, og døpte skipet om til
Norma etter ha sett Maria Callas som
prinsesse Norma i den italienske kom
ponist Bellinfs berømte opera med
samme navn. Norma hadde og en naut
isk tilknytning. Norma er en stjerne
konstallasjon som kan ses på den sørlige
stjernehimmel.
Da han staitet ombyggingen ble Van
Rooij kjent med en velstående mann ved
navn Wijand van Gessel. Fomten re eier
av Oceanwide-gruppen og tilhørende
selskaper, var van Gessel en stor elsker
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Mondrian på Svalbard sommeren 1996. Foto Sissel Hauge
av seilskuter. Etter lange markedsundersøkelser hadde han på denne tiden
startet ombyggingen av en sildelogger til
en tremastret gaffelskonnert. Skipets
navn var Rembrandt van Rijn og planen
var bruke skonnerten til cruise i Karibien.
Van Roij innså at et slikt konsept hadde
bedre muligheter for gi ham inntekter på
sikt og kontaktet skips-arkitekten Oliver
F. van Meer. Han ga ham i oppdrag lage
tegninger for bygge Norma om til en en
luksuriøs tomastret skonnert. I denne
forbindelse dannet van Rooij et selskap
som han kalte Calypso Sailing Ships.
Ombyggingen, som var meget omfattende og inkluderte en forlengelse av
skroget fra 101,5" til 151" og ny klipper
baug, ble utført ved Aen van G Shipyard i Vlissingen i perioden 1993-95.
Skroget inneholdt etter forlengelsen 11
lugarer for 22 passasjerer (alle med dusj
og toalett) og fire lugarer for et mannskap
på ni. På hoveddekket ble det bygget en
spisesal for 25 men-nesker, en bar for 16
mennesker, stor bysse og mannskapsmesse i tilknytning til styrehuset. Mastene, som rager 34 meter over vannet, ble
laget av stål med gafler av aluminium og
bommer laget av amerikansk furu. Totalt
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seilareal er 775 m2. I tillegg ble det
installert det mest moderne navigasjons,
kommunikasjons- og sikkerhetsutstyr for
å tilfredsstille kravene til klasse Z1234+
for passasjerskip. Skipet ble videre utstyrt
med air condition og evaporator slik at
det kan seile World Wide.
Denne type ombyggingsprosjekter blir
ofte dyrere enn først antatt. Denne
erfaring slapp ikke van Rooij unna, og
han innså snart at investeringen var altfor
stor for ham alene. Ombyggingen kom
forøvrig på 2.500.000 gylden. Han
inngikk derfor et samarbeid med sin venn
van Gessel som inkluderer det nåværende
eierselskap Holmon B.V.
Skipet ble ferdig i 1995 og fikk nå
navnet Mondrian etter den berømte
hollanske abstrakte kunstmaler. Sommeren 1996 var skipet for første gang ute
på langfart. Den norske turoperatøren
SPOT chartret båten i fire måneder med
henblikk på økologiske ekspedisjoner på
Svalbard. Etter Svalbard-toktet ble skipet
i september lagt opp i Kats i Holland,
hvor en benyttet anledningen til montere
tredekk, mer interiør og dykkerutstyr. I
denne perioden ble også Mondrian
benyttet til dagsturer ut fra Vlissingen.

I 1997 bestemte eieme at det britiske
selskapet Caribbean Horizon Cruises
skulle operere skipet. Store markeds
føringstiltak ble igangsatt og inkluderte
en presentasjonstur til London hvor
skipet ble fortøyd nær Tower Bridge. I
løpet av disse vårdagene kom president
Bill Clinton og statsminister Tony Blair
til kaien for se på skipet. De ble selv
sagt invitert ombord, men uheldigvis var
dette rett etter Clintons mye omtalte
kneoperasjon, og han var fysisk ikke i
stand til komme ombord. Neste dag viste
alle engelske aviser bilder av de lykkelige
ektepar Clinton og Blair med Mondrian
og Tower Bridge som bakgrunn.
Caribbean Horizon Cruises startet sine
cmisemed Mondrian 1. november 1997.
Skipet seilte på ukelange turer fra St.
Vincent og the Grenadines som bestør
av 32 idylliske øyer. Til tross for den
massive markedsføring som var gjort
tidligere, ble ikke skipet skikkelig operert
av cruise-operatøren. Etter tre måneders
drift, kunne ikke Caribbean Horizon
Cruises gjøre opp for seg og Holmon BV
ble nødt til ta skipet tilbake.
Eiemes eget selskap, Oceanwide Ex
peditions, måtte nå overta skipet og seiv
være ansvarlig for markedsføring og
operasjon.
Skipet går nå cruise med Belize som
base. Mondrian har overtatt dykke
cmisene til de berømte Great Barrier Reef
etter Rembrandt van Rijn som fra års
skiftet skal operere ut fra fra Galapagos.
(Blir konkurrent til tidligere Sifa, se
Skipet nr. 3/97).
I følge van Rooij fungerer skipet skipet
meget godt som seilskonnert. Under seil
har hun vært oppe i 12 knops fart. Skipet
har gode sjøegenskaper seiv om skipet
er noe stivt etter ha fått støpt inn 42 tonn
betong for den nødvendige stabilitet.
Mondrian har nå i gjennomsnitt 70%
belegg på sine cruise, og eieme er meget
fomøyd med resultatet så langt.
Jeg regner ikke med at så mange av
Skipets lesere abonnerer på det verdens
kjente motebladet Vogue. Den som
imidlertid har anledning til å se juli
utgaven, vil finne flere flotte bilder som
er tatt ombord i Mondrian.
Det kan ikke herske tvil om at den snart
nittiårige Øm har hatt en spennende og
variert tilværelse. Skroget er oppgradert
på en måte som gjør at skipet hai' mange
nye år foran seg. Hvem vet, kanskje
skipet på nytt dukker opp i ny forkledning
på norskekysten en gang i framtiden.

Fylkesbaatanes gamle sliter
Esefjord, nå i varmere
farvann, fotografert av Jan
Vinther Christensen i Krk,
Kroatia 9. juli 1998.
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Fergen Kjerringøy, nå med
løftebaug. Foto Bård Hustad
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Norma klarfor sjøsetting
etter ombygging, mens
styrehusetfra gamle Øm
står igjen. Foto via Wilhelm
van Rooij
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Parma ved veis ende ved skipsopphoggingen i Stokksundet, august
1998. Det må dreie seg om lekteren
BB-Barge 6 til Bukser og Bjergning
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Parma vor på 2.249 tdw, hygget
1966 på Falkenbergs Varv som svensk
Kl -'
Tento, sene re Oslanhav og Alta Mar.
gfc^N-^ferv £.dom Panna
a
desember 1986 ulen/or Jonifruland.
på reise fra Herøya ti! Kalmar med
i
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kunstgjodsel. Etteråt besetningen var
reddel brot del ut brann i akterskipel.
n,cn cmc
-'hikket Og skipet fort

|

inn til Brevik. Her ble vraket kjapt av
Bukser og Bjergning AS og hygget om
til bulklekter.
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artikkelpa side 47.
Fotografert i Øysang i Sondeled av
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Modellen i skala 1:50 er bygget av
Per Storstrand, Båsmoen, og viser
dampskipet Ranen i originalfasong.
Skipet var bygget i 1918 av Storviks
Mek Verksted i Kristiansundfor Det
Helgelandske Dampskibsselskab,
Sandnessjøen. Etter forlenging i
1927 kom Ranen til å seile i rutefart
mellom Trondheim og Harstad
inntil 1958,
1958. da den ble solgt
solgl til
Hellas.
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Norges hovedsete for
ringnot, Storebø i Austevoll,
fotografert
fotografert 5. oktober 1998
av Alf J Kristiansen. Fra
venstre ser vi den gamle Vic
Vicfraktebåten
frakte båten Charlotte, den
norskeide, chilenskbygde
chilenskbygde og
og
norskeide,
russisk-registrerte Murman 2
og
og
og ringnotbåtene
ringnotbåtene Veabas
Veabas og
Gerda Marie. Bygningen til
venstre
biidet er
er det
det nye
nye
venstre ii biidet
administrasjonsbygget
administrasjonsbygget til
til
Auste
District Offshore og Austevoll Havfiske.
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Ny austevoUssnurper ved
Slip; PR Hav
Kopervik Slip:
Havbrants
brauts nye skrog fra Malta
hjelpes til
ti! kai i Kopennk
Kopervik 28.
september. Alf J Kristiansen
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Tranekær i Korsør,fotografert
av Martin Jensen 20. mai
1998. Den seiler nå sin sine
siste måneder på ruten
Korsør-Lohals som stanser
ved årsskiftet. Fergen vil være
kjent fra våre farvann som
FFRs Porsangerfjord og
Stavangerskes Stavanger,
bygget 1973.
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Over; Det nye supply-rederiet
Havila har bygget opp en
betydelig flåte i løpet av året;
her er Havila Charmer på vei
ned Nieuwe Waterweg 8.
september 1998.
Foto Dag Bakka Jr
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En betydelig del av
nærsjøflåten seiler i dag
under andre flagg, slik som
bulkskipet Ania-B (6.200
tdw) av Auklandshamn, med
Nassau i hekken.
Foto Dag Bakka Jr, 8.
september 1998.

Brønnbåten Bretten er nå
forlist, se Observasjonen
Fotografert i Ronbgesund 4.
april 1998 av LeifM
Skjærstad.
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Steinvik under opplag i Bota ved Tvedestrand tidlig på 30-tallet. I september 1932 slept til Arendal av lokalbåten Rostafor nødvendige
reparasjoner ved Pusnes Mek Verksted. Opplagt i Oslo januar 1933 og i august samme år solgt til Hemnesberget.
Foto Åge Tellsgård, Tvedestrand
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Sommeren
tok sjøkaptein
Olav
Halle sammen
med en
del andre
hemnesværinger
initiativet
å få
startet et1933
skipsrederi
på tettstedet
Hemnesberget,
Hemnes
kommune
i Ranafjorden.
Formålet
skulle til
være
å
drive utenriks sjøfart. Flere av distriktets representanterfor handelsstanden ble kontaktet iforsøketpå å reise den
nødvendige kapital. Dette kan synes dristig når man tenker tilbakepå den vrdensomspennede krise medproduksjons
innskrenkninger og arbeidsledighet som rådde i 1930-årene. Store deler av verdensflåten lå i opplag, så det var
muligforfolk med en smule kapital åfå kjøptforholdsvis billige skip.
Konstituerende generalforsamling for
Dampskibsaktieselskapet Rana ble
avholdt på Hemnesberget. Kjøpmann
Svend Kibsgaard, Korgen, ble valgt til
formann, dette mye på grunn av at han
hadde bakgrunn fra sjøen med mange års
fartstid på seilskip, samt styrmanns- og
skipsførerpapirer. Grosserer Nils Pedersen, Hemnesberget, ble kasserer i det
nystartede rederi. Fomten disse to hadde
blant annet følgende tegnet seg for aksjer
i rederiet: Fra Hemnesberget kaptein
Olav Halle, kjøpmennene Hilmar Røli,
Fridtjof Præsteng, Harald Henriksen og
Lars O. Tandberg. Dessuten fra Korgen
Sverre Kibsgaard og fra Bardal Ingvald
Wang. Det ble tegnet aksjer for kr.
37.000.

D/S Hemnes
Representanter for rederiet ble sendt
sørover for åse på skip som var til salgs.
Valget falt på D/S Steinvik av Tvedestrand, 1.730 tdw, beliggende nyklasset
i Oslo. Kjøpesummen var kr. 65.000, en
del ble dekket av aksjekapitalen og for
det resterende beløp, kr. 28.000, ble det
utstedt en pantobligasjon med sikkerhet
i skipet.
Nyervervelsen ble, etter en del diskusjon, besluttet omdøpt til Hemnes etter
sin hjemkommune, Hemnes-navnet
hadde fra gammel tid god klang som
utrustningssted for lofotfiskeriene, trevarehandel, båtbygging med mere.
Skipet ble den 16. august 1933 registrert

under sitt nye navn og den 5. september
samme år registrert i Mo i Rana, som var
tollsted for Hemnes kommune.
Fartøyet var bygget i stål ved Bur
meister & Wains Maskin- og Skibs
byggeri, København, i 1901. Den var
utstyrt med en 3-cylindret trippel damp
maskin på 575 indikerte hestekrefter og
hadde en kjele med tre fyrganger, kull
forbruk 9.5 tonn per døgn. Farten var 78 knop, kanskje ingen høy hastig-het sett
med dagens øyne, men det vanlige for
dåtidens dampskip.
Mannskapet losjerte i ruff forut under
bakken, mens offiserene hadde lugarer i
midtskipshuset. Elektrisk strøm fantes
ikke ombord, parafinlamper ble benyt
tet i innredningen og som navigasjons33

lanterner. I maskinrom og på fyrdørk
brukte man karbidlykter. Byssa var
selvsagt også kullfyrt.

se skipet, alle var begeistret over åse
Hemnesberget representert på havet.
Like før midnatt lørdag den 6. januar
1934 seilte Hemnes fra Rotterdam

Seilasen ble basert på skipperskjønn,
og kaptein Olav Halle (født Larvik
oktober 1893) hadde vært ute i mere enn
en storm etter at han i 1909 reiste ut for

Mannskapet
TT ,
,
.
•
Under den store arbeidsledigheten i
inon o
,,.
U1
,
1930-arene var det mgen problemer med
0r» _ 4 t
*i i • *
a fa mønstret mannskap til skipet. Disse
, . , ,
,
.
nye arbeidsplassene var nok svært
, . ,
. n
,-i . ,
. ,
kjærkomne i Rana-distnktet under de
, , r , ,j
,
,, f,.
rådende forhold, og de aller fleste
, ,,
, r
ombord kom nettopp hertra.
r
, ,
.
,
I august 1933 reiste storparten av be. .
.
, ,
,. 1U ,
,
setnmgen sørover med buss tilhørende
TT « -i j i T3", 4-i
Helgelandske Bilruter, reisens mal var
nl .
„
,
Oslo hvor Hemnes, som tidhgere nevnt,
. v
j ah j
w . . o
var behggende. Alle de som mønstret pa
r, .
., • . • .-i, ,r r+
1 Oslo fulgte med skipet inntil det forliste
i
., , o
en knapt halvar senere.

bestemt for Bilbao og Pasajes i Spania,
låstet med koks. Man hadde 1348 tonn
r
ombord, hvorav ca 350 tonn ble ført som
,,, ,
,,, ,
dekkslast. Denne dekkslasten var
försvarlig sikret, som vanlig var med
&
.
0 °
rekkestøtter av tre, ngget pa begge sider
e
&&
o
av brønndekket forut og hkeledes pa
&„
j
akterdekket. Over koksen pa dekk var det
0
1
.
sa stmkket hønsenettmg som igien var
&
sikret med surringer fra borde til borde.
.
,
.,, ,
Koks var ingen populær dekks-last. Den
1 1
trakk lett mye vanntil seg og kunne da
J
a b
forarsake slagside, den ble i tillegg
6
’
forholdsvis lett vasket overbord under
dårlig vær. Blokkering av styre°
J
ledningene som løp langs begge sider av
dekker fra broen og akterover, kunne det
også være fare for med denne type last
på dekk.

første gang med fullrigger Nor (1.567 brt,
bygget 1874) av Sandefjord. Han ble i
r r
-.r
.
.
1926 forfremmet til fører i Christen
„ .,
, Jr» ,
Smiths Reden, Oslo. Na be-gynte han
.
,
irmdlertid a bekymre seg over den store
,,, ,
, ,
Q
dekkslasten, den let til a trekke vann,
’
, ’
skipet hadde etterhvert fatt en babord
„n
, _
.
slagside pa 6 til 8 grader. Det ville 10 være
&
r
0 .
,,,,
synd og skam a miste dekks-lasten na
J
b
som man nesten var fremme,
,
, .
Klokken 1720 den 11. lanuar fikk man
J
landkjenning og peilte fyrene Castro
J
& & r
j
Urdiales og Punta Galea og var da 16.5
&
&
n.mil av spanskekysten. Kursen ble satt
1
J
0.5 n.mil av Punta Galea hvor losen rfølge
&
seilmgsbesknvelsen skulle borde
inngående fartøy. Klokken 1900 endret
kapteinen kursen 13 grader til styrbord
for å ha bedre klaring til kysten på babord.
Man var nå ca 3 n.mil av Punta Galea og
hadde allerede i 20 minutter blusset etter
los, noe man fortsatte med, men ingen
losbåt var å se.
Kaptein Halle bestemte seg så for, på
grunn av den tiltagende storm, å fortsette
forbi Punta Galea i håp om at losen ville
komme ut og møte skipet nærmere havne
innløpet. Sikten var god og han vurderte
åha god klaring til Punta Galea, dette i
henhold til den senere sjøforklaring,
Klokken 1925 tok skipet bunnen tvers
av Punta Galea, først ganske lett, men
like etter med voldsom kraft. Maskinen
ble straks stoppet.
Kapteinen forsto at situasjonen var

Seilas
Ette at skipet var formelt overtatt i Oslo
ble det satt inn i utemiks trampfart, på
det den gang nærmest håpløse fraktmarkedet. Ratene lå på et bunnivå og
konkurransen var steinhard om lastene
som var å oppdrive.
Hemnes anløp havner i Sverige, Finland, Nederland og USA. Blant annet
fraktet man papir, trelast og bekk. Mot
slutten av 1933 foretok skipet en reise
med papirlast fra Sverige til Chicago,
USA. Flere av besetningen benyttet
anledningen til å besøke verdensutstillingen som ble arrangert der dette året,
en stor opplevelse! Det fortellas at de
under oppholdet i Chicago møtte frem
mange utflyttede ranværinger som ville

Forlis
Reisen forløp normalt helt frem til
torsdag 11. januar 1934, da man var
kommet helt syd i Biscayabukten.
Observert gjennonsnittsfart fra Rotterdam var så langt ca 7 knop. I løpet av
dagen merket man at vinden som blåste
frasydvesttiltokistyrke,ogsåsjø-gangen
forsterket seg.
Hva man ikke visste, for Hemnes
hadde nemlig ingen radio for å motta
værmeldinger, var at det ute i Atlanterhavet hadde utviklet seg et stormsenter
som denne dagen forårsaket liten SVstorm i Biscaya.

Hemnes like etter daggry 12. januar 1934, etter grunnstøting ved Punta Galea föregående kveld. Förmasten er allerede gått overbord.
Foto via Bjørn Tandberg
'
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kritisk med overhengende risiko for at
skipet skulle kantre, nå huggende i
grunnbrottene med med stor styrbord
slagside. Faren for kjeleeksplosjon var
også til stede, så han beordret straks
begge livbåter gjort klare.
I maskinrommet hadde 2. maskinist
Ole Andersen (født oktober 1879) vakt
da skipet grunnstøtte. Han fortalte senere
at alt i maskinen var i orden og at det
gikk for full fart, men med redusert
damptrykk (35 pund), da man ventet los.
Ved grunnstøtingen ble det straks slått
stopp i maskintclegrafen. Vakthavende
fyrbøter ble beordret på dekk for å hjelpe
til med klargjøring av livbåter, og 2.
maskinisten ble alene igjen. Maskin
rommet ble litt etter litt fylt med damp.
Etter å ha gjort det som gjøres kunne
måtte han til slutt forlate sin post; dampen
var da blitt så tett at han anså det ufor
svarlig å oppholde seg der nede.
Grunnstøtingen var heldigvis blitt
observert av folkene på Punta Galea fyr,
og fra den derværende redningsstasjon
forsøkte man å skyte liner ut til havaristen
for, om mulig, å berge folkene i land ved
hjelp av reningsstol. Dette mislyktes, så
redningsstasjonen alarmerte havnemyndighetene i Bilbao som sendte ut en
slepebåt medbringende havnekaptein og
sjeflos.
I mellomtiden hadde mannskapet satt
livbåtene på vannet. Styrbord båt, under
ledelse av 2. styrmann kom først på vannet, mens 1. styrmannens båt på babord
side var betydelig vanskeligere å sjøsette
grunnet den store slagsiden mot styrbord.

~

Noen timer senere er naturkreftene i ferd med å fullføre ødeleggelsen; skroget er brukket
i to deler. Det var nærmest et mnirakel at samtlige 16 ombord kom fra forliset uten en
skramme. Foto fra såansk avis, januar 1934.

Like etterpå krenget havaristen kraftig
0ver til babord og hogg voldsomt mot
grunnene.
Hele besetningen, med kaptein Halle
som sistemann, hadde gått fra borde og
forsøkte etter beste evne å holde de to
livbåtene på årene ile av Hemnes. De
fleste hadde ikke fått med seg mere enn
hva de hadde på seg da skipet havarerte,
så etter kort tid var de både våte og
forfrosne, temperaturen var bare +5
grader. Da den nevnte taubåt kom ut til
strandingsstedet et pai' timer etter at den
var blitt alarmert, hadde babord livbåt
drevet vekk fra havaristen og kunne ikke

Fra venstre fremst konsul Jacob J K Sømme, Bilbao, kaptein Olav Halle, Hemnesberget,
1. maskinist Nils Nilsen, Tangen ved Drammen og ytterst til høyre 1. styrmann Anton
Andreassen, Lillesand. 1 bakgrunnen ukjente spanjoler, kan det være redningsmenn ?

sees i vintermørket. Dette kunne endt
riktig ille, men heldigvis hadde 2. maski
nist Andersen fått med seg sin lommelykt
og kunne blusse med denne til slepebåten
som etter hvert plukket opp folkene fra
begge liv-båtene. Slepebåten tok de
skipbrudne inn til Portugalete, hvor de
ble svært godt mottatt av lokalbefolk
ningen som arrangerte en lyninnsamling
av klær og serverte varm mat og drikke.
Man kan i ettertid undres over hvorfor
denne slepebåten ikke gjorde noe forsøk
på å berge havaristen, men sannsynligvis
anså man en slik opera-sjon å være for
risikabel i storm, mørke og med særdeles
urent farvann. Neste dag, 12. januar,
brakk havaristen i akterkant av midtskipet
og de to skipsdelene gled fra hverandre.
Ødeleggelsen var fullbyrdet og total
forliset et faktum.

Avslutning
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Sjøforklaring administrert av konsul
Sømme ble holdt i Bilbao 13. og 17.
januar 1934. Nå gjenstod det bare for
besetningen å komme seg hjem, og de
ble assistert over grensen til Frankrike av
en norsktalende spansjol. Herfrå ble det
ordnet med jembanebilletter til Rotter
dam. Derfrå gikk reisen videre til Bergen
med D/S Ariadne (2.029 brt, bygget
1930) av Bergen. Herfrå reiste man hver
til sitt etter å ha blitt avmønstret og fått
utbetalt sin tilgodehavende hyre.
Noen glimrende forretningen ble nok
ikke Hemnes for sine aksjonærer under
sin korte levetid. Heldigvis var skipet
35
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Besetningen somlet i Bilao etterforliset. Tre mann erfraværende her, nemlig kaptein Olav
Halle, 1. styrmann Anton Andreassen, Lillesand og 1. maskinist Nils Nilsen, Drammen.
Fremmefra venstre 2. maskinist OleAndersen, Hemnesberget, 2. styrmann Kristen Johansen,
Horn i Nesna, kokk Kåre Pedersen Hunnes, hemnesberget, matros Lief Tandberg,
Hemnesberget, stuert Trygve Christensen, Hemnesberget, lettmatros Johannes Arntzen,
Hemnesberget, matros Jens Jensen, Bjerka. I andre rekkefra venstre kullemper John Tybekk.
Straumen, fyrbøter*, lettmatros John Skjæran, Hemnesberget, fyrbøter Ole Andersen,
Hemnesberget, jungmann OlafJohan Olsen, Hemnesberget, samtfyrbøter.
Fyrbøteme var Alfred Amtsen Mestervik, Hemnesberget, og Nils Kålvik, Sandnessjøen, men
hvem som er hvem vites ikke. Foto via Bjøm Tandberg
J
6
tilstrekkelig assurert (kr. 120.000), så de
impliserte led nok ikke direkte tap heller.
Senere mottok man tilbud fra Fred0
riksstad mek Verksted om a overta et
nybygget skip på 2.500 tdw til en pris av
kr. 500.000, men etter den kalddusj man
hadde fått etter Hemnes forlis, var det

avholdt og D/S A/S Rana ble besluttet
oppløst.
Slik endte altså det første og for meg
o
bekjent eneste forsøk pa utenriks
skipsfart administrert fra Hemnesberget
for snart 65 år siden. Slik situasjonen er
for handelsflåten i dag er det vel lite trolig

ikke mulig å reise kapital til kjøp av
nybygget. Generalforsamlinge ble senere

at noe nytt initiativ vil bli tatt innen
overskuelig fremtid.

I

Æ

jÆfr

D/S Hemnes LEYN
Bygd 1901 av stål ved Burmeister & Wains
Maskin- og Skibsbyggeri, København.
1.730 tdw, 1.166 brt, 700 nrt.
Dim: 231.3 x 34.3 x 13.6 fot
Maskin: B&W 3-cyl trippel dampmaskin,
575 ind. hk.
1 B&W kjele med 3 fyrganger,
damptrykk 175 pund
Kullforbruk 9.5 tonn per døgn.
7-8 knop
5.1901: Levert som Elg til A/S Elg
(Thorvald Hansen), Lyngør,
reg Risør.
3.1911: D/S A/S Bjørn (Thorvald Hansen),
Lyngør
5.1915: reg Lyngør
11.1926: D/S AS Bjøm (Thorvald Hansen),
Oslo, reg Oslo
11.1927: Skibs-A/S Steinvik (Bogen &
Johnsen), Oslo, omdøpt Steinvik.
9.1931: Skibs-AS Steinvik (Pedersen &
Johnsen), Staubø, reg Tvedestrand
8.1933: D/S A/S Rana (Olav Halle),
Hemnesberget, reg Mo i Rana,
omdøpt Hemnes
1. 1934: Grunnstøtte og forliste utenfor
Bilbao 11. januar- 1934.
£)eler av artikkelen har tidligere vært
™ ja* n
i
publisert i Rana Blad, Mo i Rana 1. juni
1984.
I
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Svend Krbsgaard, Korgen
Leif Tandberg Hemnesberget
Riksarkivet, Oslo
Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo
Værvarslinga på Vestlandet, Bergen
Norges^
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Valdemar Steiro:

«Gammelmotoren»
og over 300 andre maritime
titler på lager.
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Av Dr Dieter Jung
I
~
’
”
Fra Dr Dieter Jung i Berlin har vi mottatt et mer utførlig svar på Olav
Westbys spørsmål i Drivgods i nummer 2, om de havgående slepebåtene
som ble vygget i Norge under krigen for tysk regning. Dieter Jung skriver
at Den tyske marinen, Kriegsmarine, bestilte to forskjellige typer store
slepebåten en klasse av bergingsbåter med maskineri på 1500 hk og en
klasse havgående slepebåter på 800 hk
Vi gjengir hans artikkel pa engelsk, med utfyllende egen informasjon.
Noen av båtene ble formelt registrert på sivile rederier, Westergaard
& Co og Norsk.Tysk Rederi AS i Oslo, men disponert av Krigesmarine.
Egne tilføyelser er uthevet med kursiv. For ordens skyld må det nevnes
at det også ble bygget en serie på mindre slepebåter på 80 og 100 fot for
tysk regning ved norske verft, samtidig som Westergaard & Co også

ss FÆTTENFJORD Akers Mek Verksted - 501
q11 i qaoai 1 im
'
'
mua orwegen
24.7. 1944:
sunk Trondheimsfjord
1946:
Salvaged, wreck sold for repairs
9.1947:
Del to RolfErvik, Vikhamar/Trondheim as
HERØYFJORD after reapirs at Ørens Mek
v lt IT dh'
C> s ec ' ron eim
grt 700 tdw 6-syl engine
29.4.1949:
Lost west of Runde on her way from the
Newfoundland sealing grounds to Ålesund,

Frankrike aV^entie

ss PUDDEFJORD Akers Mek Verksted - 502
29.2.1943:
Marine-Ausriistungs-Stelle
(MAST)7
.. . .
Knstiansand-Sud
4.1945:
Transferred to MAST Oslo
1946:
US Navy, Base Bremerhaven, USN 101
21.2.1957:
Bundesmarine OSTE A52
5.1987:
Out of service
1988:
sold commercial owner GRETE
1990:
Brokenup

regni"8 ‘ Fi "la”d °®
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Redaktøren

During the Second World War the German navy ordered two differ
ent types of large tungs in Norway:
a)
Bergungsschlepper 1500 PS
Akers Mek Verksted, Oslo - yard no 501-506, of which
two were later transferred to
- Moss Værft & Dokk as yard no. 111-112 and one
- Fredriksstad Mek Verksted as yard no 319.
Marinens Hovedverft, Karljohanvæm - yard no 133-134,
later transferred to
- Kaldnes Mek Verksted, Tønsberg - yard no 122
- Framnæs Mek Verksted, Sandefjord - yard no 136
b)
Seeschlepper 800 PS
AS Moss Værft & Dokk - yard no 106-107
Glommens Mek Verksted, Fredrikstad - yard no 103-104

Bergungsschlepper
Tonnage: 570 grt
Dimensions: 152.2pp/162.1oa/29.7/14.3 ft
Engine: 4-cyl double compound steam engine 208 nhp

ss AASENFJORD Akers Mek Verksted -503
21.3.1943:
Admiral Norwegen
registered to Westergaard & Co, Oslo, civilian
registration
1946:
US Navy
12.1946:
The Norwegian Government (Direktoratet for
fiendthg eiendom), Oslo
AASENFJORD
1.1948:
Delivered from Haugesunds MekVerksted for
naval service as icebreaker
6.1958;
Skips-AS Nordfisk (Helge Jakobsen), Tromsø
1959:
Delivered as NORVARG from conversion at
Nylands Verksted:
570 grt, 6-cyl 1100 bhp MaK.
5.1980;
KS AS Norvarg & Co, Tromdø
8.1987:
Sold to Germany for breaking up, delivered in
Haugesund to German tug KERSTIN.
1991:
Broken up

Bergungsschlepper
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ss SUNDALSFJORD Moss Værft & Dokk-111 (ex Akers-504)
9.3.1944:
Krigesmarine-Werft Drontheim
11.10.1946;
To US Navy, no service, via OMGUS 2.8.48
chartered to Hugo Stinnes, Hamburg
29.12.1949
pilot vessel BORKUM, stationed Emden
6.1974:
Broken up by Brugse Scheepssloperij

5.1989;
7.1991:
19.12.1992:
5.1993:

ss HJELTEFJORD Fredriksstad Mek Verksted -319 (ex
Akers-505)
4.1944:
Admiral Norwegen
4.1945:
To Kriegsmarine-Arsenal Drontheim
11.10.1946:
To US Navy, no service, via OMGUS 2.8.48
chartered to Hugo Stinnes, Hamburg
23.5.1950:
Taken back by US Navy, in service Bremerhaven
1956
Fisen
& Metall.
Metall. Hamburg,
Hamburg, renamed
renamed ATHFET
ATHFET
Fisen &
6.1965:
Greek NISSOS FESVOS
1972:
To Fan, ROXANNE
1976:
Still in service, later fate unknown.
ss HERLØFJORD Moss Værft & Dokk-112 (ex Akers -506)
23.10.1944:
Admiral Norwegen. Registered in Kiel
4.1945:
Kriegsmarine-Arsenal Bergen
1946:
To USSR
20.6.1949:
M8
11.5.1949:
MB 8
1967:
Condemned
.. LYNGDALSFJORD Kaldnes Mek Verksted-122
(ex Marinens Hovedverft 133)
1945:
Still incomplete - taken over by Norwegian
Government
5.1949;
Skips-AS Nordfisk (Helge Jakobsen), Tromsø
15.10.1949:
Completed by Flensburger Schiffbau Ges,
Flensburg as NORSEF
592 grt, 6-cyl 1000 bhp MAN
Sealer/expedition vessel
3. 1967:
Converted into fishing vessel at Tromsø
Skipsverft
8.1978:
Steinar Jakobsen, Tromsø

Mathisen Fiskebåtrederi AS (Thorbjørn
Mathisen), Havøysund/Tromsø
Arktisk Marin AS, Mehamn/Tromsø - refitted as
supply vessel
Went aground Sof Torghatten, condemned and
stripped at Aas Mek Verksted.
Cancelled

ss ROSFJORDFramnæs Mek Verksted -136 (ex
Marinens Hovedverft -134)
8.8.1944:
Delivered to Marine-Ausriistungs-Stelle,
Kristiansand-Sud.
4.1945:
Kriegsmarine-Arsenal Drontheim
end 1946:
To USSR
Further fate unknown.

Seeschlepper
Tonnage: 299 grt
Dimensions; 124.0 x 24.8 x 11.8 ft
Engine: Triple expansion 800 ihp or 5-cyl Atlas-Polar800 bhp
ms GULOSENFJORD Moss Værft & Dokk -106
29.5.1943:
Admiral Norwegen
4.1945:
Kriegsmarine-Arsenal Drontheim
1945:
Manned by Royal Norwegian Navy
18.10.1946:
US Navy, no service
11.11.1946:
via OMGUS in charter to Norddeutscher Floyd,
later bought
1959:
The Netherlands, DOGGERSBANK
1964:
Mediterranean Salvage & Towage Co Etd,
Valletta, MALTESE TERRIER
1972:
Universal Investment Co Ltd, Valletta
MALTESE SAMSON
1988:
K&M Ltd, Valletta
ATLANTIC OCEAN
1996;
Laid up

Fortsettelse side 51
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Det er ikke det at denne spalten mangler stoff. Tvertom.
Et titall flittige bidragsytere sørger for det. Men hva med alle
dere andre NSS-medlemmer ? Ser og hører dere intet av felles
interesse? Klart dere gjør. Hvorfor ikke dele observasjonene
med resten av leserne gjennom denne spalten. La hundre
blomster blomstre! Send inn din observasjon idag.
Til alle som sender fotos til «Observasjoner»: Gi beskjed om
bildene ønskes i retur.
Mer fra Arild Engelsen (3150 TOLVSRØD):
BLANCO (tråler/172/1955) ble kondemnert høsten 1993, men
leverte ved Vedde Sildoljefabrikk s sent som 10/9 dette ret.
GIDEON (betelskip/421/1938/ex BRAND IV) har ligget som
losjiskip i Svolvær i en årrekke. Iflg en person ombord ble
skipet pr 3/94 kalt SUNNIVA.
KILDIN (tråler/1.857/1965/ex tysk TUBINGEN) ble satt un
der russisk flagg i 1992 og havnet efter kort tid i arrest i
Murmansk. De danske eieme klarte imidlertid å komme til
Troms med skipet. Her ble hun liggende i ni måneder med
flere avlyste tvangsauksjonen Iflg auksjonsannonsene hadde
tråleren nå Vanuatu-flagg og het THOR TRAWL. Det förhindret
ikke at det mssiske flagg var heist under hele Troms-oppholdet.
Omdøpt ESTHER 1994.
MARIE II (frakteskute/34/1881) er i daglig drift. Sett i Svolvær
3/94.
NY (fraktebåt/107/1968) opplagt i Hammerfest 4/92 med
seilingsforbud efter havari. Bar da navnet NYMORELL (det
navnet ble aldri registrert). Fikk 1993 navnet ANDREAS JUN
IOR og ble ombygget til brønnbåt.
SAUHOLM (frakteskute/121/1903/ex SAGHOLM -74,
KOLØYHOLM -67, TRAFIK 3 -55) sett i Svolvær 3/94;
tilsynelatende i bra stand.

SJØBERG (fraktebåt/58/1945) ble overtatt av Ernst
Dybvikstrand, Fiskerstrand i 1990 efter at forrige eier, Johannes
N Høydal, Austfjorden gikk konkurs i 1988. Båten har siden
1992 stått på land på Fiskerstrand uten overbygg.
STEN (bilferge/171/1969/ex ALSTEN) ble 11/93 klargjort i
Tønsberg for tur til Tanzania. Der skulle hun inn i rute på Zan
zibar.
Tråleme HIMMELTINDEN (299/1967/ex STAMSUND),
VÅGAKALL (279/1968/ex VÅGEMOT) og VÅGAMØY
(278/1967) opplagt side om side i Henningsvær pr 3/94.
I Tromsø er en kai ved Br Isaksen m V mye brukt av fartøy i
økonomisk havari. 10/93 lå følgende skip her: JON ARNE
(fiske/24/1980/T-385-K), MANNA (fiske/142/1957/F-75-M/
hugget i Blomvåg 1996), STÅLFINN (fiske/231/1979/T-80LK) og RAM (frakt/182/1967).
Fra Bernt Enes (5683 REKSTEREN):
AKSEL GULLSJØ (fiske/49/Uskedalen 1958) har havnet i
Tønsberg som fritidsbåt efter noen års opplag i Nordnorge.
GJØKEN (frakt/124/Holland 1913/ex ANNA SOPHIA,
CORNELIA, MARIA, KW 40, MEPHISTO, HOVE, JOHN)
sett på slipp i Stamnes 220297. Overbygget var under
nedrivning. Båten skal visstnok bli lystbåt (LMS).
GREI (frakt/45/1895/ex KVÆRNES) restaureres ved
Mellomverftet i Kristiansund. Båten skal føres tilbake til
opprinnelig skikk
Stig Flattum (8534 LILAND) med flere ex-norske
skipsskjebner:
BISOTOON (Irantanker/110.711/1972/ex POLYNESIA-86)
ble bygget for Einar Rasmussen, men tilh rte n National Ira
nian Tanker Co. Avsluttet sin siste reis i Chittagong 240298.

Gamle Oster på vei
til slippsetting i
Dåfjorden,
påpasselig
fotografert av Ole
Jakob Dingenfra
Sotrabroen 29.
august 1998.
Skrogets slanke linjer
er tydelige etter at
bakken erfjernet.
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CHIAN MARINER (Liberiabulker/20.552/1974/ex BEDOIN
BIRKNES-86, BIRKNES-77) tilhørte Trinity Marine (Moss
Marine Management). 100498 var hun på tur Takoradi-Saudi
med 27.500 tonn malm da det oppstod lekkasje i
maskinrommet. Skipet sank dagen efter i pos S16.58/E09.06.
Som BIRKNES ble hun i sin tid bygget for Kr Jebsens Rederi
i Bergen.
ELISA B (Panamaregistrert bilferge/1.134/1966/ex CIUDAD
DE MELILLA-96, BETANCURIA-95, SUNFLOWER-89,
AKRABORG-84, TUNGENES-74/LFLB) med fortid i
Stavangerske ankom i vår under slep Las Palmas med store
brannskader. Reparasjon ble funnet ulønnsomt, og skipet ble
solgt til spanske huggere. 290498 tauet fra Las Palmas, men 3/
5 sank TUNGENES i posisjon N33.42.6/W07.58.5. Efter
tonnasjen å dømme må fergen ha blitt forlenget siden DSD
tiden.
EUROPA (Liberiabulker/60.276/1971/ex ARIEL-82) ble
opprinnelig bygget for C H Sørensens Rederi i Arendal. Solgt
til pakistanske huggere, og ankom Gadani Beach 050398.
JUN LIANG CHENG (stykkgods, kinesisk/10.552/1970/ex
ARABONNE) er bygget ved Seebeck-verftet i Bremerhaven
for Audun Reksten. At skipet gjennom 28 år bare hadde to
navn er noe uvanlig. Ankom Chittagong 010398.
KHARG 4 (Irantanker/138.276/1973/ex THORSAGA-85) har
vært benyttet som storagetanker på Kharg siden 020896, men
ankom Gadani Beach 040498. Det skulle være unød-vendig
fortelle Skipets lesere hvem denne er bygget for.
SOFRON (Kyprosbulker/36.988/1973/ex ARTHUR STOVE
82) ankom Alang for hugging 160398. Bygget for Lorentzen
Skips A/S.
TRANS HERA (Liberiatanker/63.224/1976/ex RONA-CAS
TLE-79, CREDO-86) er et Uddevallabygg for Einar Saanum i
Mandal, senere solgt til Jørgen P Jensen i Mandal. Tilhørte n
Handsome Bay Inc (!), og hadde tilbrakt 4 år opplagt i Eleusis
før hun ankom Chittagong mars -98.
Martin Jensen (DK-270 HØRSHOLM) har observert flere ex
norske skip:
KERAVNOS (westamaran/195/1972/ex SUPER CATS-93,
SAUDA-89), en av ur-westamaranene, seiler nå strekningen
Piraeus-Aegina.

S •t

OURANOS (passasjer-roro/1969/ex OSADIR-86, PRINZ
HAMLET-74, VIKINGFJORD-70) er vel ikke ex-norsk, men
har absolutt norsk tilknytning. Nå Limassol-registrert.
TRANEKÆR (bilferge/763/1973/ex LUNDEBORG,
PORSANGERFJORD, STAVANGER) med fortid i DSD og
FER seiler ruten Korsør-Lohals for Sydfyenske D/S-selskab.
Ruten nedlegges til nyttår, og TRANEKÆR blir da lyst ut for
salg. Det skal være interesse for fartøyet til en påtenkt mte
Harstad-Senja.
ETTERLYSNING!!! COLUMBUS (bilferge/1947) er en av
tre søsterferger bygget i Fredrikstad (Glommens mek Verksted
?) på siste halvdel av 40-tallet for fart et eller annet sted i
nærheten (over Glomma ? til Kråkerøy ?). Solgt til Danmark
1962, og satt inn i ruten Kulhuse-Søager. Fikk nytt styrehus 3/
97. Vet noen opprinnelig navn på denne flatbunnede fergen og
dens to søstre. Hvor er de nå?
Fra Ole Jakob Dingen (5050 NESTTUN):
GAMLE OSTER (frakt/199/1908/ex VAKA-96, OSTER-64)
er under tilbakeføring til opprinnelig skikk som dampdrevet
fjordabåt, et prosjekt som tar tid. Sett under Sotrabroen 290898
på vei til slippsetting i D fjorden.
Fra Teije Nilsen (4085 HUNDVÅG):
DR NANSEN (forskningsfartøy/LGWS/1.444/1993/ex DR
FRIDTJOF NANSEN) ble bygget ved Mjellem & Karlsen for
Norad, men er nå registrert i Kingstown. Sett i Tananger 111098.
Er innlemmet i flåten til Tananger Offshore A/S, som fra før
har HAGBART WAAGE, BRØNNES, GUARD VALIANT
og GUARD BALTIC.
MOROZOVSK (russisk damptråler/UJZU/647/1959) ble
bygget ved Stocznia Gdanska im. Lenina i Gdansk
(Leninverftet) som bnr 14/29 for Sevryba i Murmansk. 1996
overført Murmansk Trawl Fleet Co (Otkrytoye A/O
Murmanskiy Tralovyy Hot). Ankom Stavanger 011098 for egen
maskin og under norsk flagg, og ligger nå ved Hetlandskaien i
Hillevåg. Hva har skipet her gjøre ? Jo, maskinen, en 4-cyl
compound (fabrikat H Cegielski) på 800 IHK, skal brukes
ombord i
GAMLE ROGALAND (veteranskip/LESB/850/1929), og det
er planlagt at maskinen skal kunne stå ombord her innen 3-5
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Bilfergen Columbus som
seiler på ruten KulhuseSøager skal ha en norsk
fortid. Den er en av tre
søstre som kom til
Danmark tidlig på 60tallet. Kan det være gamle
Fredrikstad-ferger ?
Foto Martin Jensen,
Kulhuse 15. mai 1998

Russisk damptråler
Morozovsk, bygget
1959, skal avgi sin
polske lisens-bygde
Fredriksstad
dampmotor til
Gamle Rogaland.
Foto Terje Nilsen 1.
oktober 1998.

år. Demontering er alt igang ved hjelp av frivillige og elever fra
Stavanger Maritime Skole. Iflg rykter skal kjelen ikke kunne
brukes ombord i GAMLE ROGALAND. Kjenner noen til om
MOROZOVSK har vært innom norsk mellom-mann før hun
havnet i Stavanger ?
OANES (passasjerferge/LJSS/312/1955/ex KLEPPESTØ)
ligger opplagt innerst i Sandnes’ våg, og sirkulerer visstnok
for salg, sammen med
RUTINA (skyssbåt/JWQV/48/1985) som ligger ved siden av.
RYGERBUEN (bilferge/1998) er bygget i Sverige for Rødne
& Sønner til ruten Stavanger-Vassøy. Hun tar 99 passasjerer/
24 biler, og ble døpt ved kai i Stavanger 011098. Satt i mte 19/
10, der hun avløser SØLYST som har hatt ruten siden 1972.
Fra Leif M Skjærstad (5030 LANDÅS):
MALI (frakteskute/LGTE/49/1884) sett i Færevåg på Tysnes
090898, tilsynelatende velholdt og fin. Denne eldgamle
sandskuten fortjener bli tatt godt vare på.
MOSSEKRÅKA (entreprenørfartøy/LEZE/215/1955) er
Mikal Bjørklids gamle bilferge HAALOGALAND, men
tilhører nå Einar Seim Dykkerfirma i Norheimsund. Ligger for
anker ved Vikøy kirke like vest for Norheimsund.
RIO TRANS (ffakteskute/LMOB/153/1936/ex bl a HALATT)
sett i Svolvær 171098. Båten var rusten og fæl. Men så dukket
eieren opp. Han kunne fortelle at maskin og skrog var prima,
og at hele båten nå skal sandblåses og pusses opp mtp trans
port av lakseför på Finnmarka.
STRAUME (frakteskute/LEZX/111/1907) sett i indre
kanalhavn/Trondheim 191098. Vedlikeholdet syntes ikke lenger
s å godt som da båten gikk for Skretting i Bergens-området.
ØLEN (bilferge/LFMU/904/1977) gjennomførte 120898 siste
tur til Bruntveit fergekai på Reksteren. Herefter må
Reksterenfolket kjøre nesten 3 mil på smal, svinget vei for å nå
ferge på Våge.
ÅDROTT (fiske og frakt/LAEC/49/1950) hørte i «alle» år
hjemme i Toftevåg i Øygarden, der hun ble brukt til både fiske
og frakt. Efter et mellomspill i Bidandet ligger hun nå i
begynnende forfall ved Skårkaien på Reksteren (sett 090898).

Fra Svein Thore Sønstabø (5440 MOSTERHAMN):
BRETTEN (tankbåt, ex fiske/LCSV/209/1901/ex
DYRNESVÅG SENIOR-94 (M-158-SM), DYRNESVÅG-93
(M-158-SM & M-158-BU), ONDERNEMING 1-55,
THERESE-47) er en veteran som nå var bygget om til tankbåt
for ensilasje (fiskeavskjær). Kvelden 091098 hadde en låstet
ved et lakseslakteri i Ytre Sunnfjord. Ved 23-tiden grunnstøtte
båten ved nordspissen av Hindøy vest om Atløy. Midt i et sund
sluknet lyskasteren, med det resultat at en gikk på feil side av
en stake. Ved 23.30-tiden fikk Hovedrednings-sentralen på Sola
melding om at båten var i ferd med synke, men da hadde
mannskapet allerede kommet seg tørrskodd over i NORDVAR.
Vraket ligger på 60m, men det er likevel allerede kommet krav
om at det må fjemes. Dette Hindøy-sundet er en lur snarvei for
mindre båter, men også en farlig skitplass i mørket. Av mer
kjente grunnstøtinger her kan nevnes m/s BRAND VII for en
8-10 år tilbake, da kapteinen d øde av strabasene.
Mer fra Svein Thore i neste nummer av SKIPET.
Til sist en godbit fra anonym (men velorientert) observatør på
Nordvestlandet:
KONG HARALD (hurtigmte/LGIY/11.204/1993) 1 ved kai i
Ålesund på nordgående 160998 da det smalt i maskin-rommet.
Det var en av hovedmotorene som eksploderte. Ingen skadde.
Skipet fortsatte i rute i over en måned med den defekte
maskinen. KONG HARALD klarer 14-15 knop på en motor,
og ved hjelp av diverse snarveier klarte en nesten holde ruten.
Pr oktober var en igang med motorreparasjoner som ble utført
under fart.
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Wilhelmsens Tirranna (9.750 tåw) var fcygggf på Kockums i 1952, opprinnelig som Taiwan. Foto Warwick Foote, Brisbane

Skipsvraket Tirranna
Av Olav K Westby

Disse bildene av Tirrannas vrak var tatt i juli 1989, etter atforskipet og bakken var
skåret av.
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Et av kystens mer kjente vrak er Wilh Wilhelmsens
TIRRANA (linjeskip/LALD/5.463/Kockum
1952/ex TAIWAN-59). 300166 var skipet på vei
fra Murmansk til Rostock med bl a 4.000 tonn
jemkonsentrat da det grunnstøtte på Turistgrunnen
i Finnsnesrenna. Brakk i to og sank ved Vågan,
3nm fra Turistgrunnen dagen efter. Deler av skrog
og overbygg lå hø yt over vann og godt synlig.
Tross gjentatte oljetømninger fortsatte det å lekke
olje fra vraket. 11992 ble det bestemt at hele vraket
skulle fjemes. Smit International og Egil Olsen
tilbød seg å gjøre jobben for NOK 40 mill, senere
redusert til 26,7 mill. Ulsteingmppen og Nordive
fikk imidlertid kontrakten for kr 17,1 mill.
I juni -92 startet arbeidet, men 21/8 antente en
spreng-ladning 10-15 tonn bunkersolje og startet
en brann på overflaten som gav stor røkutvikling.
I oktober var det slutt på midlene, og det ble gitt
en ekstrabevilgning.
Arbeidet ble avsluttet ultimo oktober -92 efter at
bare 1.300 av de 3.000 tonn skrap i fart øyet var
fjemet. Alle oljetanker var sprengt hull i. Av skipets
141 meter lange bunnseksjon ligger 114 meter
igjen. Hele maskinrommet med maskineri og
babord side bak overbygget er også urørt. Styrbord
side er fjernet fra baug til maskinrom, men bare
ned til malmlasten. Av oljen er fortsatt 42m3
stivnet tungolje tilbake i et lem tykt lag p
bunntankkonstruksjonene. Kontrakten med SET
fortutsatte fjerning av hele vraket inkludert last.
Likevel er det brukt NOK 35mill bare på halvgjort
jobb (og knapt nok det). Så sent som i sommer
piplet olje opp fra vraket på varme dager.
Turistgrunnen ble forøvrig sprengt bort i 196768.

Hurtigruten
OVDS
M/S Richard With var på verksted ved Laksevåg Verft as i
Bergen i tiden 22.10.98 - 03.11.98. Skipet gikk i flytedokk
22.10. på kvelden og ble utdokket 02.11.98. Skipet lå ved kai
på verkstedet 03.11.98 til utpå kvelden før hun igjen forhalte
til hurtigmtekaien og gikk inn i rute igjen kl. 22.30 fra Bergen.
Skipet var inne til ordinært verkstedsopphold.
Noen av de nye hurtigruteskipene, M/S Nordnorge og Ric
hard With vil utsette avgang fra Bergen til kl. 01.00 ved noen
av avgangene i november fordi det blir arrangert julebord
ombord ved kai i Bergen.
Richard With vil også sommeren 1999 seile til Geiranger.
TFDS
M/S Nordstjernen ligger på Ibestad i vinteropplag.
Sommersesongen 1998 på Svalbard var meget bra.
Kong Harald har hatt totalt motorhavari på ene hovedmotoren
i september. Skipet seilte et par rundturer i hurtigruten med
kun en maskin. Overhaling / reparasjon av defekt hovedmotor
ble gjennomført mens skipet var i fart.
«Hurtigruteverftet» på Fiskarstrand
Vi korrigerer fra sist:
Fiskerstrand Verft as har halt i land kontrakt for overhaling av
5 hurtigruter høsten 1998/ vinteren 1999.
Dette omfatter hurtigruteskipene Polarlys 11. november 98,
Narvik 6. januar. Nordlys 11. januar 1999, Harald Jarl 20. januar
og Nordnorge 29. januar.
Skipene blir tatt ut av rute angitte datoer i Bergen og går til
Fiskerstrand Verft for vedlikehold.
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Bastø-Fosen AS
M/F Holger Stjern ligger i opplag i påvente av salg.
M/F Bastø og Bastø II gjennomfører verkstedsopphold i tiden
02.11 - 20.11.98. En og en fetje blir tatt til verksted, og M/F
Fosen går avløsning når hver av de faste ferjene er på verksted.
Fosen gikk sørover v/Sotrabroen 01.11.98 i 16.30-tiden og
var i rute Moss - Horten fra 02.11.
Rogaland Trafikkselskap AS
STAWEST A/S, datterselskap av Rogaland Trafikkselskap A.S
har som nevnt tidligerre kj pt M/F Østfold. Fetja ligger nå til
kai på Tau.
Rogaland Trafikkselskap har kontrahert tre nye fetjer hos
Remontowa i Gdansk, Polen. 1. januar 2000 skal ferjene være
klare for Finnøy-sambandet.
Hardanger Sunnhordlandske D/S
Nyferga M/F Folgefonn ble satt inn i ordinær rute f.o.m. lørdag
3. oktober på Hatvik - Venjaneset.
M/F Rosendal ex. Seimstrand ble satt i fart 9. oktober på
Skjersholmane - Utbjoa.
Austevoll Ferjeselskap
14. november åpner Stolmasundbroen og ferjesambandet
Mølna - Salthella blir lagt ned fra samme dag. Dermed blir
gode gamle M/F Stolmasund overflødig.
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Rutefarten forøvrig
Nesodden-Bundefjord D/S
Nesodd-båtene får ny hurtigbåt i begynnelsen av desember fra
Kværner Fjellstrand. Båten er bygget ved avdelingen i Rosendal
og får navnet M/S Prinsen.
Askepott seiler fortsatt i ruta Oslo - Slemmestad.
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FFRs lokalruteskip
Sørøy harfått nye
farger med svart
skrog. Foto Bård
Hustad
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Ørtind på prøvetur
2. oktober.
Foto: Odd L.
Drabløs, Fjordenes
Tidende

Flaggruten
Flaggmten får levert to nye hurtigbåter fra Australia i mai 1999.
HSD har leiet M/S Salten hos OVDS til ruta Haugesund Stavanger. Båten var på plass tidlig i juni og går fortsatt i ruta.
M/S Tjelden seiler for tiden fortsatt mellom Malmö og
København.
Bergen Nordhordland Rutelag
M/F Nordhordland har hatt motorhavari. Ferja ble slept til
Skjøndal Mek. Verksted på kvelden 21.10. Fortsatt ved Skjøndal
07.11.98
M/F Haus ble satt inn som avløser første dagen. M/F Os fra
HSD overtok deretter ruta.
M/F Lindås går fortsatt i leiefait i Nord-Trøndelag for NTS.
M/F Oster gikk i begynnelsen av november avløsning for
FSF
BNR hatt fått løyve til bygge ny Fedje-ferje for levering i
1999. Feija blir ei lukka pendelferje med plass til 35 bilar.
Fjord Line
BNR sitt datterselskap Fjord-Line övertar 1. desember mten
Bergen - Haugesund - Stavanger - Newcastle fra Color Line.
Selskapet overtar mten og skipet Color Viking som skal skifte
navn.
Fyikesbaatane i Sogn og Fjordane
FSF har kjøpt katamaranen Helgeland II hos HTS til turistruta
Lærdal - Flåm - Gudvangen. Båten vil få namnet Fjordtroll.
Båten vart kjøpt 29.09 og FSF overtek båten i november.
Deretter blir det ombygging og oppmstning slik at ho kan ta
210 passasjerar. Katamaranen Hyen er lagt ut for sal.
M/F Gulen har vore utleigd til RT i tida 26.09 - 24.10 til
sambandet Stavanger - Tau. Deretter var planen at ferja skulle
til Moss - Horten ei veke. På veg frå Stavanger fekk ferja skade
i eine løftebaugen, tmleg pga. dårleg vær. Feija snudde og vart
sent til Trondheimsfjorden, Flakk - Rørvik i staden og starta i
ruta der 30.10.98
M/F Fanaraaken hadde maskinhavari i begynnelsen av
november og feija ble reparert på Raudeberg.
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FSF - Gods
FSF sine frysebåter Framnes og Firda ble satt i fart mot slutten
av oktober.
M/S Måløy ligger fortsatt i opplag i Skavøypollen like sør
om Måløy.
Møre og Romsdal Fylkesbåtar
MRF får ny hurtigbåt hos Kværner Fjellstrand as til mta Ålesund
- Hareid i begynnelsen av desember 1998.
Båten får navnet Hjørungavåg og ble sjøsatt 30.10.98.
Gamlebåten ved samme navn blir no Mørejarl.
Fosen Trafikklag
M/F Austråt ligger i opplag ved Kvemhusvik Mek. på Hitra.
M/F Fosen går avløsning Moss - Horten i tiden 02.11 20.11.98. Feija gikk fra Trondheimsfjorden 31.10 og FTL har
leid inn Gulen som avløser på Flakk - Rørvik i den tiden Fosen
er i Oslofjorden.
Namdalen Trafikkselskap
M/F Olav Duun ligger i opplag i Namsos. Rutebåt-redaksjonen
har fått vite at feija var planlagt solgt til Filip-pinene. Disse
forhandlingene har imidlertid stoppet opp.
NTS har bestilt ny 60-bilers ferge hos Harstadverftene as
for levering i mars 1999.
M/F Lindås er innleid fra BNR f.o.m. 17.05.98.
Torghatten Trafikkselskap
TTS bygger ny 50-bilers pendelfeije til Vega-sambandet i Polen
for levering vinteren 1998.
TTS overtok 6. oktober katamaranferja Ørtind frå Westcraft
as i Deknepollen / Måløy. Båten skal erstatte Heilhom i ruta på
Bindalsfjorden.
Helgeland Trafikkselskap
M/S Helgeland 11 er nå solgt til Fyikesbaatane i Sogn og
Fjordane. Båten overleveres i november.
HTS har fått løyve til bygge ny 50-bilers ferje til sambandet
Lurøy - Træna for levering i begynnelsen av år 2000.

Ofotens og Vesteraalens D/S
M/S Salten er utleid til HSD for ruta Haugesund - Stavanger.
Båten startet opp rutefarten i juni.
M/S Børtind er solgt til Thailand. Båten var innom Statoil /
Florvåg på Askøy for bunkring søndag 25. oktober på sin reise
sørover. Båten skulle seile til Tyskland for egen maskin og
skipes derfrå på tungløfteskip.
M/F Bogøy var tilbake i Bodø i slutten av oktober etter
motorskifte ved Kværner Kimek i Kirkenes.
OVDS maler alle fergene sine med rød stripe. Kjerringøy
har nå fått montert løftebauger.
Andøyferge
M/F Andjjordferga ligger i opplag på Andenes etter sommerfart
Andenes - Gryllefjord.
Troms Fylkes D/S
TFDS har bestilt to passasjerkatamaraner ved Oma Båt-byggeri
på Stord. Første båt skal leveres i januar 99. Den andre båten
skal i fart fra mai 99.
Finnmark Fylkesrederi & Ruteselskap
FFR har kontrahert ny hurtigbåt hos Oma Båtbyggeri, Stord
for levering sommeren 1999. Båten bygges lik den største
TFDS-båten som verkstedet skal levere.
M/S Mårøy har vært til garantiettersyn hos Oma på Stord i
september.
FFR sin lokalrutebåt, M/S Sørøy har fått svart skrog i juni.
FFR - hurtigbåtdrift i utlandet
M/S Vargøy har gått i Hamburg-fart siden mars 1998.
M/S Vamngerfjord har gått i sommerfart mellom Jersey og
England.
FFR er også engasjert i fergefart Tallinn - Helsinki med
båten Nordic Jet. Her hai' selskapet Nordic Jet Line, hvor FFR
er medeier, bestilt et søsterskip hos Kværner Fjellstrand for
levering 1999.
Nor-Cargo
M/S Stenfjell ble utsatt for hardt vær utenfor Esbjerg søndag
25. oktober på kvelden da skipet var i rute fra Hamburg til
Vestlandet. I styrehuset ble to vindu slått inn og en rekke av
ventilene i lugarene i forkant av overbygningen ble også slått
inn. Det ble gjort en god del skade i styrehus og overbygning.
Mast forut i baugen ble bøyd i uværet.
Skipet ble dagen etter tatt inn til Esbjerg for midlertidig

reparasjon. Stenfjell kom til Bergen 1. november og skipet losset
ut ved Dokken 02.11. Skipet ble forhalt til N.Tollbukai på
ettermiddagen 02.11, og 6.11 ble skipet seilt til verksted hos
Kopervik Slipp, Karmøy. Under reparasjon er Green Atlantic
tatt inn på T/C, levert i Hamburg 7. november.

Gamle mtebåter
Flekkefjord D/S
M/F Flekkerøy II kom til Ansnes på Hitra på seinsommeren.
Her brukes ferja som moderfartøy for et oppdrettsanlegg. Ferja
var før den tid engasjert i anleggsvirksomhet påTjeldbergodden.
Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane
M/F Esejjord til FSF, 50-bilersferge fra 1971, ble i juni 1993
solgt til Kroatia og seiler nå under navnet Porozina.
Vi sakser noen linjer fra siste FSF-blad, «Fjord og Kys» nr. 3/
98 om gamle Nordfjord I som havnet i Vestindia:
M/S Winward som båten nå heter går i en 14.dagers rute
som starter på St. Lucia og deretter fortsetter til St. Vicent,
Grenada, Barbados, Port-of-Spain, videre til Venezuela
(fastlandet) og så tilbake til Port-of-Spain, videre til Marguarita
(venezuelsk øy), atter til Port-of-Spain og så tilbake til St. Lucia
via samme øyer som på framturen.
Båten frakter årlig ca. 25.000 passasjer.
Indre Nordhordland D/L
M/S Bruvik vil også denne vinteren gå en del julebordcruise i
fjordene rundt Bergen for firma og lag m.m.
Nordhordland Veteranbåtlag
Gamle Oster gikk på verksted 29.08.98 hos Andersen & Sønner
i Dåfjorden på Stord. Båten ble seilt tilbake derfrå 14. november
til Bjørsvik.
I Dåfjorden har båten blitt bunnsmurt og spant er blitt
reparert. Ellers har ein foretatt mindre skrogreparasjon og di
verse småarbeid.
Katamaran identifisert
Den ukjente katamaranen på side 42 i forrige nummer er nå
identifisert. Ragnvald Pile forteller at det er Mikkeline fra 1981
som nå eies av Vinnes Skyssbåtservice.
Rutebåtredaksjonen takker våre korrespondenterpå kysten
for verdifidle bidrag til denne utgaven av Røkesalongen.
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M/F Flekkerøy II, Ansnes
(Hitra), oktober 1998
Foto: Frode Folkestad

45

Norges eldste bilferje
Av Kai Fagerbakke

Norges
eldsteØysang-Risør.
trebilferje Øisang
i daglig
drift på
sambandet
Ferja på er15.9
brt er bygd
Moen ved Risør i 1950 og er sledes snart 50 år gammel. Øisang
tar tre personbiler og 60 passasjeren
Den gjennomgikk en stor restaureringsjobb i 1993/94 som blant
annet omfattet utskliftning av alle spantene med nye furuspant.
Denne reparasjonen kostet 500-600.000 kroner og ble delt
mellom Aust-Agder fylkeskommune, Risør kommune og private
midler.

Skippere i disse 50 årene har vært Bernhard Gjemes fra 1950
til 1967 opg deretter var det Reidar Sørebø som styrte med stø
håpnd fram til 1993, da Nils Peder Sjaavåg overtok. Ifølge den
nåværende skipper var det på 50-tallet en 80 hk glødehodemotor
i ferja, senere skiftet ut med en 135 hk Scandia for igjen å bli
skiftet ut i 1986 med en 175 hkScandia.
M/F Øisang er en spennende og hendig ferje som har sin
ordinære rute Øysang-Risør og som også blir brukt til charterturer om sommeren.

f

• Om det rike fraktemiljøet i Mosterhamn i Hordaland som på 50- og 60-talet omfatta meir enn 75 fartøy.
• Boka gjev eit innblikk i ein særeigen kystkultur.
• Skipsliste for 360 fartøy
Bestilling til:
H. 6. Vikse AS
5430 BREMNES
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* Rikt illustrert, 320 sider.
• Utgjeve av Moster Sogelag.

Motorkutter Solrenning fotografert på Sørsida i 1950 av Brynjulf Østerbø.
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Av Brynjulf Østerbø

Midtpå
på Sognefjorden
sørside.
skilnadfrå
budde
her bra med
folk, 30-taletfanst
og dei mangesnautt
gode vegar
gardane
hadde mykje sisenda
fråMen
seg. til
Det
var altsåidag
trong
for transport
til
kommunesenter som Høyanger og Vik. Fylkesbaatane sitt tilbod til desse bygdene har alltid vore magert, so
ein laut helst hjelpa seg sjølv.
Ei samanslutting av mjølkeleverandørar på sørsida av Kyrkjebø
herad hadde gjeve Annanias Th. Bergsvåg kontrakt på denne
mjølkemta til Høyanger Meieri i tre år fram til 31/12 1936.
Ruta vart støtta av kommunen, Fylkesbaatane og Postverket.
Bergsvåg eigde motorkutteren PREKTIG som var bygd i
Rosendal i 1925 og målte 51,8 fot.
Men då kontrakten skulle fornyast frå 1/1-37 byija ein kvass
strid. Det hadde vore misnøye med det ein meinte var Bergsvåg
si sabotering av einskilde stoppestader, m. a. Osland og
Hestneset. Rutenemnda hadde måtta truga Bergsvåg med
følgjene om han nekta retur til desse plassane i kveldsruta, slik
han var pålagd. Det var og misnøye med båten PREKTIG.
Allereie hausten 1935 starta ordskiftet, og to lokale båtlag melde
etterkvart si interesse for å overta ruta. Bergsvåg kom med eit
mottrekk: Han lovde å byggja om PREKTIG dersom han fekk
kontrakt på ruta for tre nye år (det hadde han lovd før og). Men
det hjelpte ikkje, for fleirtalet i rutestyret vedtok å seia opp
kontrakten med Bergsvåg. Grunngjevinga var tredelt: Dei var
misnøgde med at Bergsvåg ikkje retta seg etter rutestyret sine
vedtak, dei ynskte ein meir tidhøveleg båt, og dei ville overlata
trafikken til innanbygds folk. Eit mindretal i styret støtta
Bergsvåg.
I januar 1936 oppretta rutestyret for Mjølkemta kontrakt med
Jostein Søreide og Jon Viken, Kyrkjebø om overtaking av

trafikken frå 1/1-37. Dei tinga ny båt hos Thorvald Nerhus &
Sønner i Ølve. Båten vart levert på hausten 1936 som
motorkutter SOLRENNING. Han var 40 brt, 62 fot lang og 15
fot breid. Passasjersertifikatet lydde på 50 personar, og desse
vart tilbodne to lugarar under dekk framme (med stoppa benker
med ryggstø), i tillegg til ein salong på dekk akterut. Med tanke
på langturar (t d til Bergen) var det liggjeplass til 12. Under
dekk akterut var ein mannskapslugar. Båten hadde elektrisk
ljos og ellers heilt moderne utstyr. Maskina var ein brukt 2 cyl
Wichmann på 70HK (frå 1932), som gav ein fart på 9 mil. Ho
vart ferdigmontert og prøvekøyrd på Rubbe-stadneset, der
Jostein Søreide også monterte det elektriske anlegget.
Båten vart levert seinhaustes 1936, og 2. januar 1937 starta
«krigen» mellom SOLRENNING og PREKTIG. Folk som var
mot SOLRENNING følgde PREKTIG, og vise versa. Båtane
gjekk same ruta, og det var kamp om koma først til Høyanger.
SOLRENNING gjekk nok litt betre enn PREKTIG avdi han
var ny, men han vart seinka av fleire stopp og bordingar. Eg
vart fortalt at Bergsvågen under ei slik kappkøyring pressa
PREKTIG så hardt at røyken stod om båten; folk i Høyanger
trudde mest det var brann ombord! Likevel vann
SOLRENNING med nokre hundre meter.
Etter at striden hadde vart «like lenge som verdskrigen» kom
partene til ei semje: SOLRENNING overtok trafikken aleine,
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Høyanger — Bjordal

Mjølkeruta

(i samarbeid med Kyrkjebø kommune og Fylkesbaatane).
Frå og med 18de juni 1938, og inntil vidare.
Frå

Måndag

Tysdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Laurdag

Førde ....
Hcstn
Osland I.
Osland Y.
Leirn
Bjordal.. ..
Søreide
Årdal ....
Svartmyr
Åkre
....
Vamråk . .
Fuglsbø . .
Strand.
Heggen
Instevik . .
Mjølsv.
Sande ....
Ortnevik . .
Måren ....
Høyanger. .

6.15
6.25
6.30
6.35
6.45
6.55
7.15
7.25
7.35
7.50
8.20
8.30
8.40
8.50
9
9.15
9.30
9.45
10.15
11

6.45
6.55
7.00
7.05
7.15
7.25
7.45
—
—
—
8.05
8.15
8.25
8.35
8.45
9
9.15
9.30
10
10.50

6.45
6.55
7.00
7.05
7.15
7.25
7,45
—
—
—
8.05
8.15
8.25
8.35
8.45
9
9.15
9.30
10
10.50

6.45
6.55
7.00
7.05
7.15
7.25
7.45
—
—
—
8.05
8.15
8.25
8.35
8.45
9
9.15
9.30
10
10.50

6.45
6.55
7.00
7.05
7.15
7.25
7.45
—
—8.05
8.15
8.25
8.35
8.45
9
9.15
9.30
10
10,50

6.15
6.25
6.30
6.35
6.45
6.55
7.15
7.25
7.35
7.50
8.20
8.30
8.40
8.50
9
9.15
9.30
9.45
10.15
11

Korr. i

Utg.
D 5

Inng,
D 1

Lasterute

Inng.
D 3

Inng.
D 4

Måndag

Tysdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

16
—
—
—
—
—

15
15.45
16.15

Høyanger
Frå

Høyanger. .
Måren ....
Ortnevik ..
Sande ....
Mjølsvik ..
Instevik , .
Heggen
Strand ....
Fuglsbø . .
Vamråk ..
Akre
....
Svartmyr
Årdal ....
Søreide
Bjordal....
Leirnes
Osland Y.
Osland I.
Hestn
Førde ....

15.30
16.15
16.45
*

17

—
—
—
—

17.30

17

15

—
—
—
—
*

Laurdag
15
15.45
16.15
*
17

*
*
*

18.30
18.50
*
*

*
18.15
18.35
18.45
19
19.20

*
—
—
—
17.30
17.50

18
18.20
18.30
19
19.20
*

—
—
—
16.30
16.50

—
—
18
18.20
*

*
*

*

*

medan PREKTIG vart sett inn i ei av
Fylkesbaatane sine ruter i Sunnfjord. Men
naget etter denne striden har halde seg like
til i dag. Så gjekk SOLRENNING, eller
«Motoren» som han vart kalla på sørsida,
trufast i ruta i 30 år. Store pengar kan det
ikkje ha vore i dette; frakta for mjølk var
t.d. eit halvt øre literen, men båt og
mannskap gjorde jobben sin i storm og
stille, i krig og fred. Når det var bryllaup
på sørsida var SOL-RENNING god å ha.
Båten gjekk og lengre turar; somaren 1944
var eg t.d. med SOLRENNING til Skjeije
hamn. Ein gong i året var dei på slipp. Da
leigde dei ei skøyte ute frå Rutledal til mta.
Midt på 60-talet byrja både båt og
mannskap å verta eldre, og nyårsafta 1966
gjekk SOLRENNING siste turen i mta.
EITRHEIM tok over, medan SOLREN
NING vart seld til Bulandet, der han fekk
nytt styrehus i lettmetall. Ein måtte og
skifta nokre bord i baugen.
Etter 17 år der vest i havet havna han i
Dale i Sunnfjord (1983). Seinare vart
heimstaden Fedje (1987) og Bergen
(1993). Sommaren 1997 kjøpte ein kar i
Hundvåg/Stavanger båten. Planen var visst
å laga lystbåt av han der sør. Men i februar
-98 vart båten seld vidare til Jørpeland. Eg
veit ikkje kva planar den nye eigaren hai'
for SOLRENNING, men denne båten
fortener å takast vare på.
SOLRENNING kjem eg til minnast så
lenge eg lever. Eg reiste mange gonger med
båten, og eg takkar mannskapet, Jostein,
Jon og Magnus for dei mange fine turane
eg fekk vera med

(—) tyder at båten ikkje stoppar der).
(*) tyder at båten stoppar med passasjerar).
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Solrenning på Nikøy,
Bulandet i september 1980.
LeifM Skjærstad

1
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Lokalrutebåt Vidar

jeg, inntil jeg en dag sist vinter som

D/S VIDAR, lokalrutebåt på Hauga
landet, SKIPET nr 3.98 side 26, var
verftets bnr. 3. Maskinen var også bygget
ved verftet. Det er også blitt sagt at
fartøyet fikk ny maskin, også denne en
compound, i 1884. Er det noen som
kjenner til dette?

pensjonist vandret langs bryggene i
Tønsberg. Der la det en sandlekter med
en rød taubat langs siden. Fullstendig
ukjent for meg, i første øyeblikk, - men
stopp nå litt... Var det ikke noe kjent med
det skroget, kunne det være gamle
David?
Jeg ble sa nysgjerrig at jeg gikk
ombord og traff en hyggelig skipper fra
Risør, fikk se meg omkring og kjente
godt igjen lugarer og messe, riktignok
kledd om i mere moderne materialen
Dette var virkelig et gledelig gjensyn.
Baten heter na Actantus, har naturligvis skiftet maskin og fått mye teknisk

Så noen spørsmål om et par andre aren
dalsfartøyer;
11947 overtok Pusnes mek Verksted i
Artendal det fille kranfartøyet BP 35 etter
tyskeme. Det var bygget ved Köser &
Meyer, Hamburg, i 1940, visstnok som
flyredningsfartøy. Som PUSNES ble det
et fast trekk i bybildet helt til verftet gikk
konkurs i 1960.
Der begynner mine prpoblemer: Hva
skjedde videre med det?
Jeg har følgende opplysningen
1964: Solgt til Ing Thor Furuholmen,
Mo i Rana
1967: Solgt til Moss Mek Verksted,
Moss
1970: Solgt til Egypt.

utstyr siden jeg var ombord for nærmere
50 ar siden.
Bjarne Rud, Teie

Fraktebåt Vlknes
Tone |Lomassen ; Melbu er interessert i
e( fotografi av familiens frakteb4t
som eksjsterte frem a 1984
Den
som galeasJtei 1896
øg senere bygge[ om m frakte.fartøy>
med kallesignal pjyR pä v7 b„ og 2g
nrt. Reder var Olaf Thomassen PR,
Sioerfj ord
°Hun forteller a( bäten ; sin tid b|e bygd
Qm på Blokken Skipsverft og at den de
siste
vesent]i
med tørrfask
sørover Da faren Me kWe bäten u
ende
den ble kondemnert og senket

Ta geme kontak, dlrekte med .
r n
r
• o
lone I nomassen, Lyngveien o
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Er det noen som vet mer om tiden etter
1960?
Fra mine guttedager i 50-årene erind
rer jeg en liten motorlekter ved navn
HEBE, også den eiet av Pusnes Mek
Verksted. Er det noen som vet noe om
denne?
ThoralfNilsen, Tvedestrand

Framnæs-taubåt David
Fra 1946 til 1950 gikk jeg i lære på
Framnæs Mek Verksted i Sandefjord. På
slutten av læretida assisterte jeg endel
ombord i verkstedets to taubåter, ms
David og ds Forlandet.
Porlandet var, og er, en ombygd
hvalbåt, mens David ble konstruert og
bygget på Framnæs for eget bruk i 1930.
Den ble utstyrt med en 4-syl Avance
glødehodemotor med vann-innsprøyting
på «hele» 360 hk. Det var på den tid ikke
elektrisk strøm ombord, men parafin
lamper til lanterner og opp-holdsrom,
karbidlamper i maskinrom. En herlig
opplevelse for en nyfiken maskinist
student.
Mange år har gått siden dette, verk
stedet er nedlagt og David borte, - trodde
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Over: David (lengst borte) og Forlandet (nærmest) i aksjon med Thorshøvdi på 50tallet. Foto via red.
Under: Actantus i dag. Fotografert av Bjame Rud
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1960 som bygg nr. 41 til Peter Brandal
& Co AS, Brandal, Ålesund.
Slepebåt Boss bygget Stord Verft 1960
som bygg nr. 53 til Bukser og Bjergnings
selskapet AS, Oslo.
LeifNilsen, Stord
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Polarhav levertfra Stord Verft 11957 til Peter S Brandal &Co AS (Martin Karlsen), Brandal,
var i sin tid et stort og velutrustet ekspedisjons- ogfangstskip på 179fot. Den var vesentlig
brukt i arktiske farvann, men var også i Antarktis, som sesongen 1957/58 med en belgisk
ekspedisjon.
I 1967 bygget om til linebåt og solgt i desember 1979 til Karlsen Shipping Co Ltd,
Halifax NS som Chester II. Fra 1984 i bruk som Chester; skal fortsatt være i virksomhet
som kanadiskfiskefartøy. Foto Olav Opedal

Fra Bjørn Isaksen i Tønsberg hai- vi fått
oversendt et brev fra Sr Juan Gonzalez
Rodriguez som arbeider i havnevesenet
i Santa Cruz, Teneriffe, Kanariøyene.
Han har som hobby å samle «objects,
books, coins and old postcards» som har
med sjø og havn å gjøre.
Han er interessert i å komme i kontakt
med andre som kan utveksle bilder,
postkort osv. Ta gjeme direkte kontakt
med:

Juan Gonzalez Rodriguez
c/Francisco Fa Roche, 49
POB 26
38001 Santa Cmz de Tenerife
Spain

Diana av 1873
Motorskip Barfonn
Er det mulig å fremskaffe bilde og
informasjon om motorskipet Barfonn,
levert fra verft i Frankrike engang i siste
del av 50-årene?
Magne Næsheim, Tvedestrand
MsBarfonn
levert i november
ble
1956
fra Societe dos Ateliers et Chantiers de
Frnnce i Dunkerque (-219) til IS Barfonn
(Sigval Bergesen), Stavanger Den var
bygget som shelterdecker på 10926 brt,
14865 tdw (som lukket), av vanlig ar,
j r
,
tangemen me fem rom og maskin og
overbygning midtskips. Maskineriet var

en 11-syl Sulzer på 7700 bhk.
Barfonn var fra levering
sluttet i transatlantisk kullfart,
fra Hampton Roads til Tysk
land, men kom senere til å seile
i trampfart og på certepartier
til linjerederier.
Solgt ijuli 1967 tilAstro Cre
cida Cia Naviera SA, Piraeus,
ogfikk navnet Orient Explorer.
11971 omdøpt Aegean og året
etter solgt til Kie Hock Shipping
(1971) Pte Ltd, Singapore som
Tong Thay. Brannskadet i
overbygningen 7. januar 1977
i Colombo, senere på året slept
til Singapore og opplagt der i
skadet stand. Våren 1978 solgt
til opphugging på Taiwan og
ankom til Kaohsioung 24. mars
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1978. Selve huggingen tok til 16. mai
samme år.
Job
Kan noen hjelpe me§ med historien om
føi&ende skip.
Fiskebåten Knut Vartdal, bygget ved
St0rd Velft ‘ 1955 som bygg nr' 34 1,1
VartdaI FlskeriselskaP. Vartdal/Alesund.
Selfanger
bygget Stord Verft

Til bildet i SKIPET nr 3.98 side 47 kan
Håkon Larsson-Fedde opplyse at det
dreier seg om dampskipet Diana, bygget
i 1873 ved Coulson, Cooke & Co, New
castle.
Det vai på 374 bit, bygget foi Johan
Troye m fl, Bergen, inntil det i 1893 gikk
over lil bestyrelse hos William Hansen.
Sank 5. juni 1897 etter kollisjon med
britisk ds GANGES utenfor Blyth.

TT ,
, „
Undervannsbaten Kinn havnet i skrapsaksen pa opphuggingsverftet i Stokksundet, Nord
Trøndelag våren 1998. Bildetfra Båtfoto, 7170 Åfjord, viser skroget minus tåm, like før
selve huggingen tok m

Medlemsnytt
Nye medlemmer 15.09.1998 - 30.10.1998.
1211
Odd Egil Egge
Ormøydalen 19
1485
Nord-Norsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum
1645
Ingval Bortne
Keiser Wilhelmsgate 34
1646
Arne Strande
Solliveien 101 A
1647
Jarle Neverdahl
Steinhagen 31
1648
Jan Ferdinansen
Rektor Erichsensgate 8
1649B
Lars Østensen
DK1650
Niels Toft c/o Ove Wrist & Co.Ltd., Gasværksvej 48
1651
Nesbuveien 54
Reidar Huseby
16520
Th. Jørstadsvei 19
Johs. Wiger
1653
Ivar Eie
Apenesveien 7 B
Haslekroken 7 B
16540
Terje Sundgot Hansen
1655B
Ragnvald Pile
1656B
Erik Geber
Bønesskogen 97
16570
Thorbjørn Jensen
Ryggeveien 359

Dødsfall:
27 0

999
1199B
14920

3901 PORSGRUNN

Kjell Malmgren

Korrigerienger/ adresse endringer m.m.
UK 154
Steffen Onsøien
Kjell Gulbrandsen
Odd Solli
Svein Lillevik

4085 HUNDVÅG
9470 GRATANGEN
6003 ÅLESUND
6400 MOLDE
4100 JØRPELAND
4022 STAVANGER
5630 STRANDEBARM
DK - 9000 AALBORG DANMARK
4052 RØYNEBERG
2638 FÅBERG
9500 ALTA
0575 OSLO
5470 ROSENDAL
5062 BØNES
1580 RYGGE

45 Gvelder Road, Greystones Estate
High Heaton
Newcastle upon Tyne, NE7 /PN England
4300 SANDNES
Eltervåg
5071 LODDEFJORD
Sundby Hvorupsvei 46
Admiralveien 9
3183 HORTEN

Norskbygde slepebåter for tysk tjeneste
fortsatt fra side 38
SS TOPDALSFJORD II Moss Værft & Dokk -107
1.8.1943:
Marine-Ausriistungs-Stelle, Kristiansand-Siid

4.1945:
1945:
1946
1.4.1946:
3.1969:
9.1972:
1973:
9.1975:

1.1976:
3.1981:
7.1987:
2.1988:

registered to Norsk-Tysk Rederi AS (Ditlef
Lexow), Oslo
Kriegsmarine-Arsenal Drontheim
Norsk-Tysk Rederi AS under off administration
Allocated to Norway, sold Norsk Bjergningskompagni AS, Bergen, reg Trondheim
Delivered as ULLER from Bergens MV
salvage steamer
Karl Revsnes PR, Revsnes i Fosna/Trondheim
Misje Mek Verkstred AS, Misje (Kåre Misje &
Co), Bergen, JOMI
Conv diesel propulsion: 276 grt 6-cyl 780 bhk
(built 1965)
Capsized/sank 24.9.1975 whilst being launched
after conversion at Gravdal Skipsbyggeri, Sunde
Raised 8.10.1975, taken to Bergen for repairs
Delivered by Mjellem & Karlsen after repairs,
new engine: 16-cyl 3560 bhp Alco
Fitted out for standby service
Polaris Towage Ltd, Valletta, WILMA
JTS Sjöfarts AB, Smålandstenar/Varberg
JOMI

6.1990:
3.1993:

Eide Shipping Ltd AS, Høylandsbygd/ Bergen,
EIDE CHIEF
Taubåtkompaniet AS, Trondheim,
BOA CHIEF
Still in service

ss HOPLAFJORD Glommens Mek Verksted -103
12.1943:
Kriegsmarine-Werft Drontheim
registered to Westergaard & Co, Oslo
4.1945:
Marine-Ausrustungs-Stelle, Kristiansand-Siid
1946:
US Navy (3.1947 acc to DnV)
22.10.1946:
in charter to Norddeutscher Lloyd
23.5.1950:
US Army Transportation Supply Depot,
Bremerhaven
further fate unknown - details wanted!

ss RAUNEFJORD Glommens Mek Verksted -104
1.1944:
Admiral Norwegen
registered to Westergaard & Co, Oslo, civilian
4.1945:
Kriegsmarine-Arsenal Drontheim
9.1946:
ToUSSR
Further fate unknown
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Norsk Ordinært Register
M/S LA LOBA
LCJB - Roy Erling Jensen, Kristiansand
01.04. 34 brt.
- ex britisk reg. CHARDONERET
M/S STOUT TRUCK
LJCG - Sea Truck Rederi AS, Sandnes
01.04. 1.971 brt.
Brevik Construction AS, Brevik (11)
M/S HAASTEIN SENIOR LJEI - Haastein AS, Skudeneshavn (R-715-K)
01.04. 419 brt.
ex irsk reg. NEPTUNE
M/S INDA EXPLORER LJMZ - West Contractors AS, ølensvåg/Haugesund.
01.04. 1.804 brt.
ex Nigeria reg. TILLA H
M/S HMA EXPLORER LJNT - Høglund Marine Automasjon AS, Oslo
02.04. 23 brt.
-ex britisk reg. LIBECCIU
M/S REM SUPPORTER LJOO - Remøy Standby AS, Fosnavåg/Ålesund
03.04. 1.261 brt.
-ex Bahamas reg. SUPPLIER H
M/S UNOBULK
LIFE -FB Invest AS c/o Vang Shipmanagement AS, Greåker/Måløy
06.04. 2.139 brt.
-ex St. Vincent & Gren. reg. FJORDVANG ex NIS FJORDVANG
M/S VIKING POSEIDON LIUG - Eidesvik MPSV AS, Bømlo/Haugesund
07.04. 4.718 brt.
Kværner Kleven Ulsteinvik AS, Ulsteinvik (273)
M/S AVANTUS
LJFA - Gjensidige Bank Finans AS, Trondheim/Fredrikstad
07.04. 152 brt.
-ex svensk reg. JÄVERÖN
M/S FJELLDUR
LJFG - Partrederiet Kjell Henning Sjo ANS (Kjell Henning Sjo), Sæbøvik/Haugesund
08.04. 253 brt.
-ex svensk reg. SUNNANÖ
(H-50-K)
M/S KVATRO
LJDJ - Fræna Kystfisk AS, Elnesvågen/Molde (M-55-K).
21.04. 194 brt.
- Brødr. Hukkelberg AS, Aukra (34)
M/S IL MORO DI VENEZIA II I LIXK Dico Marine AS, Oslo
22.04. 46 brt.
- ex italiensk reg. VANITAS
M/T NAVION BRITANNIA LIWW
- Navion Maritime AS, Stavanger
23.04.
23.04. 72.110
72.110 brt.
brt.
- Astilleros Espanoles S.A., Sestao (308)
M/S MINI MAMMUT
LJNY - Ødegaard Berging AS, Ålesund
24.04. 65 brt.
-ex nederlandsk reg. KRISTINE.
M/S ANNE KATHRINE LIVJ - Trondheim Brann- og Feiervesen, Trondheim
27.04. 29 brt.
- Saltdalsverftet AS, Rognan (187)
M/S IVAR AASEN
LIRB - Møre og Romsdal Fylkesbåter AS, Molde/Ålesund
30.04. 1.614 brt.
- Astilleros Zamakona, Bilbao (416) (B.1997)
M/S TRYGVASON
LJOR - Partrederiet Bømlingen ANS (Svein Atle Lønning), Bømlo/Haugesund
30.04. 427 brt.
-ex svensk reg. RIGEL
(H-192-B).
M/S WITH JUNIOR
LJEC - Egil Ulvan Rederi AS, Trondheim
06.05. 1.791 brt.
- Vaagland Båtbyggeri AS, Vågland (127)
M/S MANON
LJOD - K. Halstensen AS, Bekkjarvik/Bergen (H-26-AV).
06.05. 1.791 brt.
-ex irsk reg. ATLANTIC CHALLENGE
M/S GANTHI
LJFK - Bømmelfisk KS, Urangsvåg/Haugesund (H-205-B).
08.05. 534 brt.
-ex svensk reg. GANTHI
M/S NYBO
LJBD - Nybo Holding AS, Midsund/Molde (M-56-MD)
12.05. 1.803 brt.
- I.N.M.A., La Spezia (2120), Western Shiprepair, Klaipeda,
ferdig v/Brødrene Langset AS, Lyngstad (3)
M/S LYNGHOLM
LJDH - Lyngholm AS c/o Jostein Lilleeide, Stadlandet/Måløy (SF-23-S)
14.05. 897 brt.
- Båtbygg AS, Raudeberg (2)
M/S ISNES
LJGB - Boreal Shipping & Industrier AS c/o Bergen Shipping AJS, Bergen
14.05. 4.200 brt.
- Apatin Shipyard, Apatin (1105)
M/S CITRIN
LJOL - Citrin Yacht Cmise AS, Harstad
19.05. 33 brt.
- Marine Projects Ltd., Plymouth (T 6082)
M/S KINGSHOLM
LJNB - Ditlefsen KS, Brønnøysund (N-33-BR).
29.05. 199 brt.
- Mjosundet Båt og Hydraulikk AS, Mjosundet (138)
M/S CANICA
LHDX - Stein Erik Hagen, Oslo
02.06. 18 brt.
-ex finsk reg. CANICA (B. 1994)
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Det svenske
forskningsskipet
Johan Nordenankar
er kjøpt til Norge og
drives av North Sea
Shipping i Klokkarvik
på Sotra som Geo
Baltic, herfotografert
av Ole Jakob Dingen
for inngående til
Bergen 28. april.
Senere er båten malt
om og utstyrtfor
ojfshore-oppdrag.
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M/S LA ZOE
LJFN - Tankoca Invest AS, Tjøme/Tønsberg
03.06. 43 brt.
-ex nederlandsk reg. LA ZOE (B. 1998)
M/S CROSS COAST
LJHE - Cross Shipping AS, Torangsvåg/Bergen
03.06.
03.06. 81
81 brt.
brt.
-ex DIS reg. MARIA
M/S FAR SENIOR
LIUT - Farstad Supply AS, Ålesund
04.06. 3.125 brt.
- Langstein Slip & Båtbyggeri AS, Tomrefjord (176)
M/S NORAFJELL
LIZI - Asbjørn Selsbane AS, Lødingen/Harstad (N-134-LN).
04.06. 599 brt.
-AS Eidesvik Skipsbyggeri, Uskedalen (65)
M/SNORDTIND
LJCC -AS Havfisk, Melbu (N-15-H)
11.06. 698 brt.
- Astilleros Gondan, Figueras (400)
M/S SKANDIMØGSTER LJER - District Offshore AS, Storebø/Bergen
11.06. 2.598 brt.
Kværner Kleven AS, Ulsteinvik (274)
M/S VERITAS VIKING LIYV - Eidesvik Survey AS, Bømlo/Haugesund
12.06. 7.886 brt.
Mjellem & Karlsen Verft AS, Bergen (149)
M/S FJORDPRINSESSEN LJGL - JKL-Shipping AS, Billingstad/Tromsø
12.06. 183 brt.
ex Thailand reg, ex NOR reg. FJORDPRINSESSEN
M/S DRAMMEN
LJHT - Børsen Elvecruise AS, Drammen
16.06. 35 brt.
-ex finsk reg. LAPPI STAR (B. 1982)
M/S OLYMPIC POSEIDON LIYC
- Stril Poseidon KS, Stavanger
18.06. 3.154 brt.
Th. Hellesøy Skipsbyggeri AS, Hellesøy (123)
M/S TYSSO
LHXW - Tysso AS, Norheimsund/Bergen
26.06. 25 brt.
-ex ikke reg. norsk TYSSO
M/S RAINBOW HOPE
LJIH - Noro AS c/o John K. Haaland & Co. AS, Haugesund
30.06.98. 2.266 brt.
ex NIS reg RAINBOW HOPE

Norsk Internasjonalt Skipsregister
M/S GEO BALTIC
LAIW5 - Fugro-Geoteam AS (North Sea Shipping AS, Klokkarvik), Oslo/Bergen.
01.04. 2.383 brt.
- ex svensk reg. JOHAN NORDENANKER
M/S BRABANT
LAGQ5 - Partrederiet Ganger Rolf & Bonheur (Fred Olsen & Co.), Oslo
06.04. 20.198 brt.
- Fincanteri Cantieri Navali, Genova (5995)
M/S EURO BULK
LAJK5 - Euro Ship AS, Stjørdal/Trondheim
07.04. 1.016 brt.
-ex Bahamas reg. QUIESCENCE
M/S KETTY BRØVIG
LAJH5 -MS «Ketty Brøvig» Schiffahrtsges.mbH & Co. (Brøvigs Rederi AS), Winsen/Luhe/
14.04. 3.329 brt.
--ex
ex irsk reg. ROCKABILL.
Farsund
M/S FALCON
LAIT5 - B&N Bylock & Nordsjøfrakt AS (Sea Partner AS, Sarpsborg), Oslo
14.04. 4.081 brt.
-ex svensk reg. STELLA PACIFIC.
M/T BOW PETROSLAIZ5 - Odfjell Chemical Tankers AS, Minde/Bergen
16.04. 22.589 brt.
- ex Liberai reg. BOW PETROS.
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M/S LOYAL PARTNER LAJI5 - Loyal Partner AS (Louis Ormestas AS), Sandefjord
16.04. 2.610 bit.
- ex Madeira reg. COTALBA.
M/T BOW FLORA
LAEX5 - Odfjell Chemical Tankers AS (Odfjell ASA), Minde/Bergen
23.04. 23.206 brt.
- Kværner Florø AS, Florø (136)
M/S WINDFJORD
LAJG5 - Wind Shipping AS (LMG Marin AS), Bergen
28.04. 1.678 brt.
-ex svensk reg. WINDFJORD
M/T TEAM TELLUS
LAJA5 - Team Tankers Shipping AS, Bergen
29.04. 21.796 bit.
- ex Bahamas reg. TEAM TELLUS ex norsk TEAM STORVIKEN
M/S NORMAND NEPTUN
LHYY3 - Solstad Reden AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn
08.05. 3.664 bit.
- ex NOR reg. NORMAND NEPTUN
M/S NORMAND HUNTER
LEMY3 - Solstad Rederi AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn
08.05. 1.367 bit.
ex NOR reg. NORMAND HUNTER
M/S YARANGEREJORD LCS03 - Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap AS, Hammerfest
13.05. 417 brt.
ex NOR reg. YARANGEREJORD
M/S SKAUSTRAND
LAJR5 - Skaustrand Inc. (B.Skaugen Shipping AS), Monrovia/Oslo
18.05. 24.609 bit.
- ex tyrkisk MUHITTIN OZTURK ex NIS reg. BAUNE
M/S NORMANNES LAJS5 - Normannes AS, Mundheim/Bergen
26.05. 4.793 brt.
-ex fr. Kerguelen reg. LA BRIANTAIS ex norsk HAVSTRIL
M/S OCEAN EXPLORER LAJX5 - PGS Shipping (Isle of Man) Limited (Marinelaw AS, Bergen/
Shipman AS, Torangsvåg), Douglas/Bergen.
27.05. 4.952 brt.
-ex Vanuatu reg. OCEAN EXPLORER ex norsk FAR COMET.
M/T EMMA
LAJL5 - Emma Shipping Company Limited (Th. Jacobsen Management AS, Sarpsborg),
28.05. 2.621 brt.
-ex Vanuatu reg. MALIKII
Port Vila/Tromsø
M/S SKUDE JURA
LAJ05 - Skudefjord AS, Kopervik/Skudeneshavn
28.05. 389 brt.
ex britisk reg. ONWARD CHALLENGER
M/S ECHO FIGHTER
LJDS3 - Echo Shipping AS (Jebsens Ship Management Holding AS), Stavanger/Bergen
29.05. 2.008 brt.
ex NOR reg. ECHO FIGHTER
M/S NORDIC JET
LAJP5 - Express Ferries Limited (Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap AS, Hammerfest),
06.06. 2.273 brt.
- Kværner Fjellstrand AS, Omastrand (1646)
St. Peter Port/Bergen
M/S WESTERN OPAL
LAHD5 - Hercules Ocean Corp. (Western Bulk Carriers KS), Monrovia/Oslo
19.06. 21.630 brt.
Oshima Shipbuilding Co., Oshima (10231)
M/T TRANS SUND
LAIV5 - Euro Trans Skips KS (Seatrans DA), Nesttun/Bergen
23.06. 3.206 bit.
-ex Bahamas reg. TRANS SUND
M/S GECO ANGLER
LAIX5 - Rem Offshore KS, Fosnavåg/Ålesund
23.06. 3.080 brt.
- Flekkefjord Slipp & Maskinfabr. AS, Flekkefjord (153)
M/S BAKAR
LAJZ5 - T. Klaveness Shipping AS, Oslo
23.06. 37.550 brt.
ex Malta reg. BESKYDY

Endringer, kjøp og salg m.m.
NOR
April 1998:
M/S ELIDA (LMUP) (99/-/1892) ex ELIDA I -96 ex ELIDA -88 ex
RITA - 66 ex DANA - 20 ex EMILIE - 17 ex LAURITZ - 06 ex
NøKKEN - 1898 - fra Stiftelsen Kristian, Sandefjord/Kristansand til
Det norske Seilskuterederiet AS, Oslo/Kristiansand, omdøpt til MA
DONNA.
M/S FEISTEIN (JWYI) (290/860/1958/85/89) ex MØREFJORD 95 ex MARY LOU - 87 ex OSHEIM - 72 - fra Hans Norland,
Jørpeland/ Kristiansund til Norlands Rederi AS, Jørpeland/
Kristiansund.
Lekter FLEX (JXGX) (1.369/—/l983) - fra Ulstein Shipping AS,
Ulsteinvik/Alesund til Ulstein Shipping I AS, Ulsteinvik/ Ålesund.
M/S FOB 7 (LKBQ) (324/272/1982) - fra AS Fob Shipping,
Søreidgrend/Bergen til Fob Rederi AS, Søreidgrend/Bergen.
Lekter FOB BARGE (LK5529) (271/-/1994) ex KVEITE - 95 samme som FOB 7.
Lekter FOB LIFT (LK5528) (506/-/1994) ex BREIFLABB - 95 samme som FOB 7.
M/S FUGLØYSUND (LGHL) (547/—/l 966/95) ex EIDSSUND 91 ex STRAND - 82 - fra Siddis Shipping AS, Stavanger til
Fjordservice AS, Forsand/Stavanger, omdøpt til FORSAND.
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M/T GOLFSTRAUM (LIUH) (1.834/2.600/1979) - fra Anders
Utkilens Rederi AS, Bergen til Utkilen Shipping AS, Bergen.
M/S HADARVÅG (LNXN) (133/-/1956) ex TRANEVAAG - 87 ex
MIMER - 85 ex REX - 74 ex NORDERNEY - 70 - samme som FLEX.
M/S HØYDALSFJORD (LACP) (80/-/1988) - fra P/R
«Høydalsfjord», Eikefjord/Florø til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane
AS, Florø
M/S HØYDALSFJORD II (LLSY) (49/-/1973) ex
HØYDALSFJORD - 88 - fraAgasøster Båtservice Shipping AS, Stord/
Florø til Gripskyss KS (Ole-Jørgen Wirum), Kristiansund, omdøpt til
GRIPSKYSS
M/F LOSNA (JXKT) (246/-/1960) - fra Fylkesbaatane i Sogn og
Fjordane AS, Florø til A L Services Underwater Technology AS,
Bergen.
M/S NORMAND ATLANTIC (LIQB) (3.690/4.200/1997) - Solstad
Rederi AS, Skudeneshavn, ny c/o adresse: Solstad Shipping AS,
Skudeneshavn.
M/S NORMAND CARRIER (LICP) (3.051/4.560/1996) - Normand
AS, Skudeneshavn, c/o samme som NORMAND ATLANTIC.
Deretter til Solstad Rederi AS, Skudeneshavn.
M/S NORMAND DRAUPNE (LNZJ) (3.385/2.500/1985) - samme
som NORMAND ATLANTIC.
M/S NORMAND DROTT (LNGR) (2.686/2.095/1984) - Normand
Offshore AS, Skudeneshavn, c/o samme som NORMAND ATLAN
TIC. Deretter til Solstad Rederi AS, Skudeneshavn.

Den britiske Onward
Challenger ble
innregistrert i mai
som Skude Jura, eiet
av Skudefjord AS i
Skudeneshavn. Foto
AlfJ Kristiansen i
Kopervik i august.
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M/S NORMAND HUNTER (LIMY) (1.367/1.366)71982) ex
A.H.CAMOGLI - 96 ex EDDA STAR - 86 - samme som NORMAND
ATLANTIC.
M/S NORMAND JARL (LNUB) (2.686/2.000/1985) - samme som
NORMAND ATLANTIC.
M/S NORMAND MJOLNE (JWMC) (3.385/2.500/1985) - samme
som NORMAND ATLANTIC.
M/S NORMAND NEPTUN (LHYY) (3.664/4.200/1996) - samme
som NORMAND DROTT.
M/S NORMAND PROSPER (LLYI) (1.636/1.790/1983) - samme
som NORMAND ATLANTIC.
M/S NORMAND RANGER (LLKW) (1.338/1.014/1982) - samme
som NORMAND ATLANTIC.
M/S NORMAND TONJER (LLYT) (1.402/3.191/1983) - samme
som NORMAND CARRIER.
M/S NORMAND TRYM (LNEN) (2.019/2.250/1984) ex
RANDFONN - 93 - samme som NORMAND CARRIER.
M/S NORMAND VESTER (LIRI) (3.061/4.000/1998) - samme som
NORMAND ATLANTIC.
M/S NORNEWS SUPPLIER (LHLN) (5.603/4.944/1990) - fra AS
Euro Trans KS, Nesttun/Bergen til Euro Trans Skips II KS, Nesttun/
Bergen.
M/S OCEAN SKY (LHVF) (1.314/1.110/1975) ex PAN SKY 95 ex
FAR SKY - 90 ex STAD SKY 86 - fra Ocean Queen AS, Rovde/
Ålesund til Ocean West AS, Rovde/Ålesund.
M/S PINTA (LAUQ) (32/-/1944) ex IONA - 93 - fra Oddbjørn Iversen,
Oslo til Oslo Undervannsklubb v/Knut Holm (Knut Holm), Oslo.
M/T RANDGRID (LIJL) (75.273/124.502/1995) ex HEIDRUN 96 - fra Conoco Investments Norge AS, Randaberg/Stavanger til
Conoco Shipping Norge Nr 2 AS (Norske Conoco AS), Stavanger.
M/S SOLEK (LIEO) (91/-/1943) ex IBESTAD - 88 ex TRSD 1/
KARLSØY - 79 ex SKN401/KARLSØY - 75 (Opprinnelig
«Kriegsfisch-Kutter» for Kriegsmarine) - fra Solstad Ship Manage
ment A/S, Skudeneshavn til Solstad Holding AS (Solstad Shipping
AS), Skudeneshavn.
M/S SOTOLF (LDZK) (32/-/1909) ex TINN - 88 ex GRUS - fra Ole
A. Haukenes, Varaldsøy/Molde til Sørfjorden Sjøtransport AS, Bergen.
Lekter STÅLMANN H (LM8269) (433/-/1974) - samme som FLEX.
M/S SØLVBAS (JWLO) (1.310/1.050/1974/85) ex NORMAND
PRODUCE - 85 - samme som OCEAN SKY.
M/S SØRVANG (JXCJ) (514/780/1964/91) ex MOGENS
GRÆSBORG - 74 - fra AS Gangsø Shipping, Måløy til Kåre Gangsø,
Greåker/Måløy.
M/S TAFTØY (LLSL) (182/270/1944/51) ex SKULØY -51 exMMS
173 - 47 - Trollcruise AS, Oslo, omdøpt til LADY MACK.
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M/S TRANS BALTIC (LHYW) (3.382/3.994/1975/85) - samme som
NORNEWS SUPPLIER.
M/S TRANS SEA (LIQH) (3.382/3.931/1974/79) - samme som
NORNEWS SUPPLIER.
M/S ULSTEIN TURBINER (LHKW) (366/-/1996) - fra Ulstein
Testskip AS c/o Ulstein Shipping AS, Ulsteinvik/Ålesund til Ulstein
Shipping II AS, Ulsteinvik/Ålesund.
Mai 1998:
M/S ANO (LCSG) (30/-/1959) - fra Knut Johannes Engh, Oslo til
Cato Nordahl Pettersen, Brevik/Oslo.
M/S ARILD (JWLF) (199/265/1934) ex FJORDSYN - 92 ex
FRØYSJØ - 88 ex FRØYSJØ JR - 87 ex ARNE MARIUS - 87 ex
VESTODD - 83 ex SØNNODD - 76 ex LYNGØR - 72 ex GÅNG
HOLM - 62 ex D. DRESSMANN PENNEING - 57 - fra Frakt-serv
ice AS, Ørsta/Bergen til Hadar Kystfrakt AS, Hareid/Bergen.
M/S ARON (JWRN) (296/500/1942) ex LIV MARIT - 86 ex
SøNNODD - 85 ex SANDSUND - 76 ex SKUDE - 70 ex JADAR 66 - fra Fjordfrakt AS, Frei/Kristiansund til Opsanger AS, Sunde i
Sunnhordland/Kristiansund, omdøpt til OPSANGER. I juni ble
hjemsted endret til Bergen.
M/S BOA CAPTAIN (LIQU) (1.658/2.000/1983) ex SALVICEROY
- 97 ex SMIT-LLOYD 122 - 93 - fraTaubåtkompaniet AS, Trondheim
til Havila Supply Ships AS, Fosnavåg/Ålesund, omdøpt til HAVILA
CAPTAIN.
M/S BOA REEL (LIHV) (3.186/2.206/1976) ex HIGHLAND REEL 95 ex TENDER CONTEST - 85 - fra Taubåtkomaniet AS, Trondheim til
Havila Supply Ships AS, Fosnavåg/Ålesund, omdøpt til HAVILA REEL.
M/S BOA SWORD (LIPC) (2.024/2.085/1982) ex FAR SWORD 97 ex HIGHLAND LIGHT - 89 ex WIMPEY SEAHUNTER - 88 fra Taubåtkompaniet AS, Trondheim til Havila Supply Ships AS,
Fosnavåg/Ålesund, omdøpt til HAVILA CASTLE.
M/S BORVIK (JWLY) (299/600/1957/87) ex NIINGEN - 90 ex
JØRN BØYE - 87 ex JANEIRO - 85 ex TROLLDAL - 85 ex
ÅSANFJORD - 80 ex TELEVIK - 77 ex BUDAL - 73 ex
SÆTREVÅG - 69 ex ASKHEIM - 62 - fra Fjordfrakt AS, Dalekvam/
Sortland til Romy Shipping AS,Fonnes/Sortland.
M/S BRUNO (LJFZ) (14/-/1916) ex FRU VESLEMØY - 91 ex
VIOLA - 75 ex MAI - 72 - fra Arild Binn, Fjellstrand/Tønsberg til
Pål-Robert Lunde, Halden/Tønsberg, omdøpt til KASPARA.
M/S BULLDOG (LDJC) (229/-/1976) - fra David Liftmaster AS,
Høvik/Brevik til Ødegaard Berging AS, Ålesund, omdøpt MAX
MAMMUT.
M/S FJORD-LADY (LGCP) (37/-/1969) ex GODØYSUND II -90
- Bjørlykke AS, Brekkestø/Lillesand, omdøpt til BREKKESTØ.
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M/S IKAROS (LJXA) (28/-/1973) - fra Tormod Raknes,
Valestrandfossen/Bergen til Are Raknes, Borgen/Bergen.
M/S IN EXCESS (LIKH) (17/-/1995) ex PENELOPEIII - fra EPM
Engineering and Project Management Holding AS, Oslo til Jotne
Holding AS, Oslo.
M/S KALKEJELL (LLOG) (39/-/1948) - fra Jannicke Hagen, Oslo/
Holmestrand til Enid Ninni Øyjordet, Langhus/Holmestrand.
M/S KRONBAS (LAOK) (1.409/975/1975/85) ex WEST PENGUIN
- 86 ex ATLANTIC FOSNA - 80 ex EDDA ATLANTIC - 76 - fra K/
S A/S Kronbas, Fosnavåg/Ålesund til Havila Supply Ships AS,
Fosnavåg/Ålesund, omdøpt til HAVILA CLEVER.
M/S PORSØY (LFLB) (1.980/1.259/1977) - fra Simon Møkster
Rederi AS, Stavanger til Porsøy AS, Hammerfest.
M/S QUEEN FROST (LFYL) (492/1.105/1962/85) ex LELY - 72 A/S Fellesfrost. Adresse og hjemsted endret fra Stavanger til Bergen.
(Drift uforandret Norway Foods Ltd. A/S, Stavanger).
M/S ROLF (LJAU) (78/71960) ex HERON - 97 ex BILL - 86 ex
HEBE - 85 - fra Slep & Sjøtransport AS, Sponvika/Halden til Skip og
Service AS, Sponvika/Halden.
M/S SENJAHAV (LLXF) (64/71973) ex LOVUNDFJELL - 92 ex
DR. GLATVED - 91 - fra Senja Sjøtur AS, Finnsnes/Sandnessjøen
til Karsten Myhre, Oslo/Sandnessjøen.
M/S SKANDI BETA (LKSO) (1.751/1.217/1982) - fra K/S A/S
Austevoll Supply II (A/S Austevoll Supply), Storebø/Bergen til
Austevoll Supply Shipping AS, Storebø/Bergen.
M/S SØLYST (LHPH) (99/-71972) - fra Stavanger Kommune
(Stavanger Kommunale Ferger), Stavanger til L. Rødne & Sønner AJ
S, Sjemarøy/Stavanger.
Juni 1998:
M/S AMMONIA (LIDS) (929/700/1929) - fra Norsk Transport A/S
Rjukanbanen A/S, Rjukan/Skien til Stiftelsen Rjukanbanen, Rjukan/
Skien.
M/S BESS (LHHP) (498/-71994) - fra Bess AS, Høvik/Brevik til
Bukser & Bjergning A/S, Høvik/Brevik.
M/S ERLING SENIOR (JXEI) (99/71959) ex BILTRAFIKK FEM
- 87 - Viking Cruise AS, Oslo/Tromsø, omdøpt til VIKINGSKIPET
EMBLA.
M/S FINNØYFJORD (LMZC) (212/396/1948) ex TURIANNE 96 ex WIRO - 92 ex TIPPETUE - 90 - Bent Arild Reilstad, Finnøy/
Stavanger til Reilstad Rederi AS, Finnøy/Stavanger.
M/S GRIP (LLFW) (167/-71967) - fra Sunndal Seadeli A/S,
Kristiansund til Hydroteck A/S, Kristiansund.
M/S HEGGFJORD (LHNF) (39/71976) - fra Velfjordlaks AS,
Hommelstø/Brønnøysund til Torgnes Fiskefarm AS, Toftsundet/
Brønnøysund.

M/S KARLA (LEPJ) (376/484/1960) ex VINJEVÅG - 93 ex
TATJANA - 85 ex GROLLEN - 79 ex JYTTE BRES 69 - Partrederiet
Eikenes-Eikenes ANS (Atle Eikenes), Sunde. Hjemsted endret fra
Sortland til Haugesund.
M/S MISIMA (JXUV) (30/71973) ex JONETHA - 94 ex MISIMA
- 92 - fra Tore Kjøstvedt, Kristiansand/Bergen til SolhøiAS, Egersund/
Bergen, omdøpt til THE SWAN.
M/S NORDSTJERNEN I (LGXB) (69/71921) - fra Vega
Dykkerklubb v/Olaf-Anton Marken, Vega/Sandnessjøen til Svein Aage
Hopstad, Haugesund/Sandnessjøen i nov. 1997.
M/S NORDTRANS (LIBO) (172/190/1996) ex NY-ODDEGUTT 97 - fra Gåsø Næringsutvikling AS, Hamarvik/Sandnessjøen til Frøy
Sjøtransport AS, Hamravik/Trondheim, omdøpt til ANDERS JUN
IOR
M/S NORTUN (LKRX) (98/-71905) ex TURØ - 54 ex FÆNØ - 45
ex WILLEMINA - 34 ex DE NOORD - 23 ex BRANDENBURG 15 - fra Partr. Nortun (Andreas Ytreland), Kopervik til Tom Ueland
Bratås, Hundvåg/Kopervik
M/S OLYMPIC POSEIDON (LIYC) (3.153/3.050/1998) (sjøs.
STRIL POSEIDON) - fra Stril Poseidon KS, Stavanger - til Olympic
Poseidon AS, Fosnavåg/Ålesund.
M/S RESCUE EKO (LEOA) (1.673/2.100/1992) - fra Remøy Sea
Eko AS, Fosnavåg/Ålesund til Havila Supply Ships AS, Fosnavåg/
Ålesund, omdøpt til HAVILA EKO.
M/S RESCUE KIM (LNNF) (579/205/1957/65/85) ex KIM -95 ex
RESCUE KIM - 92 ex ANDENES - 84 ex R 5 - 65 - fra Remøy Sea
Rescue AS c/o Per J. Remøy, Leinøy/ÅIesund til Havila Supply Ships
AS, Fosnavåg/Ålesund, omdøpt til HAVILA SKY.
M/S RESCUE SAGA (LIQN) (2.017/2.700/1997) - fra KS Rem
Seismic AS, Fosnavåg/Ålesund til Havila Supply Ships AS, Fosnavåg/
Ålesund, omdøpt til HAVILA RUNDE.
M/S RESCUE TERN (LNAV) (1.104/800/1974) ex WEST TERN 85 - fra Remøy Sea Supply II AS, Fosnavåg/Ålesund til Havila
SupplyShips AS, Fosnavåg/Ålesund, omdøpt til HAVILA TERN.
M/S RUGGEN 4 (LDXL) (45/-/1874) ex MELLøS - 55 ex FRIER 33 - fra AS Haaland & Sønn, Stavanger/Sarpsborg til Transport og
Slepetjenester A/S, Sætre/Oslo, omdøpt til MELLØS.
M/S SEAFOOD (JXDJ) (149/-/1986) ex AQUA BELLA - 89 - fra
Firma Karsten Ellingsen AS, Skrova/Svolvær til Skrovafrakt
AS ,Skrova/Svolvær.
M/S SEAWAY PELICAN (JWWJ) (4.763/2.138/1985) - fra Pelican
Driver KS (Stolt Comex Seaway A/S, Haugesund), Oslo/Harstad til
DSND Shipping AS, Oslo/Harstad.
M/S STOREGUT (LIDX) (1.119/800/1956) - samme som AMMO
NIA.
M/S STJØRNFJELL (LHLZ) (268/500/1958) ex HOKLAND - 79
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Standby/supplyskipet Rescue Eko
har gått inn i
Havila-flåten og i
den anledning skiftet
navn til Havila Eko.
Foto Alf J
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Nybo/ra 1970, opprinnelig Ny-Eros, skiftet i vår navn til Nybo Senior. Senere i år er den solgt til Smøla som Brattvær, påpasselig
fotografert av AlfJ Kristiansen 20. oktober på Husøy.

ex STABBEN JUNIOR - 75 ex LILLEKLINT - 72 ex GRETE
THYBO - 65 ex CLIPPEREN - 61 - Ako Shipping AS, Stamnes
hella/Trondheim, omdøpt til REINA.
M/S SVEATIND (LAIN) (707/1.122/1975) ex KALVE - 85 ex
SUNDSTAD - 83 - fra Eiendomscompaniet AS, Greåker/Harstad til
Tanska AS, Sarpsborg.
M/S T9-003 (11368) (64/-/1941/70) - fra AS Utla (Hydro Aluminium,
Årdal att.: Lars Fongen), Øvre Årdal/Bergen til Anette Alnes, Hareid/
Bergen.
M/S TRÆLEN (LAPC) (119/--/1971) - fra Troms Fylkes
Dampskibsselskap AS, Tromsø til Birger Bech, Mo/Tromsø.
M/S UTSIRA (LHLW) (444/417/1978) ex FOLLA - 94 - Utsira
kommune, Utsira/Haugesund, ommålt til 592 brt.

Store fiskefartøy:
April 1998:
M/S ASBJØRN SELSBANE (JWRT) (389/—/l 957/87) - ex
STORTIND - 71 - fra Asbjørn Selsbane AS, Lødingen/Harstad til
Partrederiet Vikingbank S. J. Vestberg ANS (Sigurd Jarl Vestberg),
Flekkerøy/Kristiansand, omdøpt til SEIKO (UA-18-K).
M/S BERGHOLM (LKMX) (373/—/1969/81/96) ex
SANDEVÆRING - 97 ex NORLINER - 92 ex VESTERVON - 81 Thunberg AS c/o Merkantil-Tjenester AS, Måløy. Hjemsted endret
fra Ålesund til Måløy (SF-90-S).
M/S FISK (LMRU) (953/-/1942/64/70/84) ex GOS VI - 64 ex FALK
LAND - 54 - fra Partr. Fisk ANS (Harald Aakre), Ålesund til Br.
Aakre Holding AS, Ålesund (M-105-A).
M/S GARDAR (LAWO) (2.302/—/l990/93) - fra K. Halstensen A/
S (Alfr. Halstensen), Bekkjarvik/Bergen til Halstensen Holding AS,
Bekkjarvik/Bergen (H-5-AV). (Deretter solgt til Island).
M/S LEIRVIK (JWMR) (232/-/1957) ex HASVIKVÆRING - 89
ex TROMSLAND - 85 - fra Makkaur Havfiske AS, Båtsfjord/
Hammerfest til Mehavn Havsnurrevad AS, Båtsfjord/Hammerfest
(F-100-G). Deretter til AS Sletnestrål c/o Finnmark Maritime
Menegement AS, Båtsfjord/Hammerfest (F-l 13-NK).
M/S NORDØY (LJBT) (328/-/1980) ex FURENESTRÅL - 97 ex
MOFLAG - 86 ex NESEFJORD - 85 - fra Nordøytrål AS c/o
VidarMartin Klokk, Brattvåg/Ålesund til Skudetrål AS,
Skudeneshavn, omdøpt til SKUDETRÅL (R-24-K).

M/S NYBO (LLXJ) (676/-/1970/71) ex VESTBAS - 79 ex
NY-EROS - 78 - Nybo Holding AS, Midsund/Molde, omdøpt til
NYBO SENIOR (M-65-MD).
M/S POLAR PRAWNS (LDVP) (616/-/1969) - ex DAGNY
KRISTIN - 88 - fra Terøy AS c/o Eldar Voldstad, Søvik/Ålesund til
Nordøytrål AS c/o Vidar Martin Klokk, Brattvåg/Ålesund, omdøpt
til NORDØYBAS (M-402-H).
M/S ROBOFISK (LISK) (296/-/1986) ex ELDBORG - 97 ex
SKOTTE - 95 ex IMAQ FISK - 91 - Robofisk AS c/o Økonomipartner Måløy AS, Måløy (SF-2-V).
M/S ROSSVIK (LIPP) (716/-/1988) ex SELLEQ - 97 - fra Casper
AS, Krokelvdaeln/Tromsø til Grinnøyfisk AS, Tromsø, omdøpt til
GRINNØY (T-9-T).
M/S STATTHAV (JWTE) (258/-/1957) ex FRØYANES - 94 ex
GOSSINGEN - 88 ex VIKAVAAG - 86 ex BORDANES - 71 - fra
Lomax AS c/o Ervik Sjøfisk Invest AS, Stadlandet/Måløy til Midtøy
Havfiske AS c/o Merkantil-Tjenester AS, Måløy/Bergen (H-53-A).
M/S TORSON (LCAG) (1.230/249/1990) - fra K/S Torson, Tromsø
til Torson Holding AS, Tromsø (T-65-T).
Mai 1998:
M/S NILS HOLM (LAIZ) (457/—/l968/75) - fra Partr. Nils Holms
Sønner, Kristiansund til Ole Holm Fiskebåtrederi (Ole Holm),
Vestsmøla/Kristiansund (M-495-SM).
M/S POLARHAV (LEDH) (199/-/1976/88) ex VALANES - 97 ex
STORSKJÆR - 91 ex KIBERGVÆRING - 86 ex
MEHAMNVÆRING - 84 ex FURNES - 80 - fra Polarhav A/S c/o
Nordkapp Regnskapsbyrå AS, Honningsvåg/Vardø til Berlevågtrål II
AS, Berlevåg/Vardø, omdøpt til BERLEVÅGFISK H, (F-92-B).
M/S TALBOR (LMRX) (777/—/l947/71/75) ex GLOBE XI - 64 Br. Birkeland Fiskebåtrederi AS, Storebø/Bergen, omdøpt til
TALBOR JR. (H-87-AV).
M/S TOR-ANGEL (LLQH) (111/-/1973/78/97) - fra Kjell Anders
Olsen, Sørvågen/Bodø til Moskenes Torsk AS, Sørvågen/Bodø
(N-14-MS).
M/S TROMSTIND (LFVB) (38/-/1977) - fra Karl Helmer Pettersen,
Tromsø til Tromstind AS, Tromsø (T-303-T).
M/S VESTSTEINEN (JWNF) (492/-/1985/88) ex LEINEBRIS 97 - fra Veststein Havfiske KS c/o Merkantil-Tjenester AS, Måløy til
Veststeinen AS c/o Merkantil-Tjenester AS, Måløy (SF-55-B)
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Juni 1998:
M/S CHARLES (LEEI) (154/-/1962) ex VESTLINER JUNIOR ex
RAJOMA - Juliussen Fiskebåtrederi AS, Rypefjord/Hammerfest
(F-178-NK)- slettet 08.06.98. (Levert for opphugging v/Sveis Rød &
Opphugging AS iflg. bekr. fra Lødingen og Tjeldsund
lensmannskontor 09.01.1991, solgt på tvangsauksjon 30.10.90, budet
stadfestet 15.11.1990).
M/S MØGSTERTRÅL (LAOW) (1.806/900/1988) ex TAMPEN 96 - fra Lafisk AS, Storebø/Bergen til K/S Varegg c/o Vartdal
Fiskeriselskap, Ålesund/Bergen. (M-21-VD).
M/S SJØGLANS (LMXF) (122/—/l 970/76) ex OLE MARTIN -97
ex GEIR BJøRNAR - 84 - fra Partrederiet Heggøy ANS (Frode
Heggøy), Atløy/Florø til Berg Fiskeriselskap AS (Aksel Hansen AS),
Senjahopen/Tromsø, omdøpt til KRISTERSON (T-l-BG).
M/S SVANODD (LAXT) (300/—/l 956/67) ex GRIMSøY -75 - fra
Svanhild Johanne Olsen, Tjørvåg/Ålesund til Svanodd Rederi AS,
Tjørvåg/Ålesund (M-26-Hø).
M/S TORSON (LCAG) (1.230/249/1990) - fra K/S Torson, Tromsø
til Br. Birkeland Fiskebåtrederi AS, Storebø/Bergen, omdøpt til
TALBOR (H-74-AV).
M/S TRAAL (LALI) (428/453/1967) ex AJAX - 79 ex VINGABORG
- 74 - fra P/R Oskar Eriksen (Oskar Eriksen), Skudeneshavn til
Partrederiet Oskar Eriksen ANS (Oskar Eriksen), Skudeneshavn.

NIS
April 1998:
M/S ARTHUR STOVE (36.097/68.541/1996) - Lorentzen Bulk
Carriers Ltd., Hamilton/Oslo. Foix.adr. endret fra (Lorentzens Skibs
AS, Oslo) til (F. H. Lorentzen AS, Oslo).
M/T BOW FORTUNE (LAHI2) (17.561/27.984/1975) - Fortune
Tankers AS, Haugesund, omdøpt til BOW MERKUR.
M/S CALYPSO (LACX5) (1.104/1.580/1977) ex ALICE - 96 ex
CALYPSO - 95 - fra Sunntrans Shipping AS til Sunntrans AS, Hellevik
i Fjaler/Florø.
M/S CHAITEN (LAFW5) (13.312/12.838/1988) - Swan Reefer III
AS, Oslo. Forr.adr. endret fra (Actinor Shipping ASA, Oslo) til (Swan
Reefer ASA, Oslo).
M/T JANE STOVE (LAEM2) (70.982/139.515/1976) - Rosshavet
Tankers Ltd., Hamilton/Oslo. Forr.adr. samme som ARTHUR STOVE.
M/T JO ROGN (LAFT2) (23.189/37.572/1980) ex JOHNSON
CHEMSUN - 88 - fra Odfjell ShippingAS (J.O.Odfjell A/S), Kokstad/
Bergen til KS Redwood (Jo Tankers A/S), Kokstad/Bergen.
M/S MAGNUS STOVE (LAXS4) (36.097/68.541/1995) - fra
Lorentzens Skibs AS, Oslo til F. H. Lorentzen AS, Oslo.

M/T MARY STOVE (LAMG2) (69.155/130.363/1974) ex HAPPY
TINE - 91 ex TURQUOISE - 88 ex PETROL DE ORO - 87 ex
MESOLOGI - 85 - samme som JANE STOVE.
M/S NORCLIFF (LAXE4) (8.407/6.266/1995) ex BRAVO - 95 sjøs.
CROWN LINK - Roroko Ltd., Hamilton/Oslo. Forr.adr. endret fra
(Swan Shipping AS, Oslo) til Acomarit AS, Oslo).
M/S ROBERT STOVE (LATR2) (34.572/64.363/1984) - samme
som MAGNUS STOVE.
M/T RYSTRAUM (LAIB2) (4.070/6.433/1977) ex CHIMISTE
SAYID - 88 ex CHEMIST LOUISIANA - 77 - fra Anders Utkilens
Rederi AS, Bergen til Utkilen Shipping AS (Anders Utkilens Rederi
AS), Bergen
M/S SKAUBRYN (LAJV4) (43.312/41.666/1982) ex SKEENA 91 - fra Skaubryn KS (B. Skaugen Shipping AS), Oslo til Seaboard
International Shipping Co. Ltd. (Jahre-Wallem AS, Sandefjord),
St.Michael/Oslo.
M/S SOLDROTT (LAQD2) (21.228/34.850/1973) ex MED SEA 89 ex STREAM BANTAYAN - 86 ex STREAM BOLLARD - 85 fra KS Solbulk til Soldrott KS, Skudeneshavn (Solstad Shipping AS).
M/S STUDLAFOSS (LAGT5)
(4.193/4.597/1973)
ex
HOFSJÖKULL - 97 ex MACO VIKING - 78 ex SATSU MARU
NO. 58 - fra Eimskipafelag Islands Hf (AS Shipmanagement Ltd.,
Oslo), Reykjavik/Tromsø til Northern Reefer AS, Mørkved/Bodø,
omdøpt til NORTHERN REEFER
M/S SWAN BAY (LAPV2) (10.853/10.938/1979) ex CARIBBEAN
MARU - 89 - Swan Reefer II AS, Oslo. Forr.adr. endret fra (Swan
Shipping AS, Oslo) til (Swan Reefer ASA, Oslo).
M/S SWAN CHACABUCO (LAG05) (13.099/12.974/1990) ex
CHACABUCO - 97 - Swan Reefer IV AS, Oslo. Endret forr.adr.
samme som SWAN BAY.
M/S SWAN LAGOON (LAJJ4) (10.424/9.728/1980) ex
POCAHONTAS - 93 ex ISLA PLAZA - 86 ex POCAHONTAS - 84
- samme som SWAN BAY.
M/S SWAN LAKE (LAJL4) (10.424/9.728/1980) ex POTOMAC 93 ex ISLA PAYANA - 86 ex POTOMAC -84 - samme som SWAN
BAY.
M/S SWAN RIVER (LAKW2) (10.853/10.968/1978) ex ATLAN
TIC MERCHANT 88 ex R P JAMAICA - 88 ex CALIFORNIA
MARU - 87 - samme som SWAN BAY.
M/S SWAN STREAM (LAJK4) (10.424/9.728/1978) ex
POCANTICO - 93 ex ISLA PONGAL - 86 ex POCANTICO - 84 samme som SWAN BAY.
M/S TAKAYAMA (LACQ5) (27.440/10.599/1983) ex NOSAC
TAKAYAMA - 96 ex TAKAYAMA - 86 - fra Wilfram Shipping Ltd.
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Med salget av
gasstankeme Ravnanger,
Risanger og Reinanger
står Westfal-Larsen tilbake
med ett skip, i tillegg til
bulkflåten i datterselskapet
Masterbulk.
Ukjent fotograf

Det tynnes i rekkene av
det som engang var 299
brt shelterdeckere. Skip i
denne størrelse har ikke
vært bygget på 25 år, og
velholdte skip av typen
oppnår gode priser. Nå er
også Cynthia solgt til
utlandet og slutter seg til
flere ex-norske skip på
Azorene.
Foto Dag Bakka Jr

(Barger Ship Management AS, Lysaker), Monrovia/Tønsberg til
Wilhelmsen Lines Shipowning AS, Lysaker/Tønsberg.
M/S TERRIER (LAKA4) (47.947/17.863/1982) ex NOSAC ROVER
- 96 ex NOSAC BARBRO - 89 ex NOPAL BARBRO - 84 - fra NAL
II Inc. (Wilhelmsen Lines A/S, Lysaker), Monrovia/Tønsberg til
Wilhelmsen Lines Shipowning AS, Lysaker/Tønsberg.
M/S TRANS FENNIA (LKQA3) (7.307/7.040/1982) - fra AS Euro
Trans KS, Nesttun/Bergen til Euro Trans Skips IIKS, Nesttun/Bergen.
M/S TRANS FJELL (LETS3) (2.195/1.900/1978) - samme som
TRANS FENNIA
Mai 1998:
M/S BRALI (LNYN3) (31.248/48.581/1985) ex PROBO BRALI 86 - KS Bill Brali. Adresse endret fra Oslo til Sandefjord, hjemsted
og driftselskap uforandret (V Ships Norway AS), Oslo
M/T JO GRAN (LAHD2) (23.194/37.532/1980) - fra Jo Gran AS,
Kokstad/Bergen til Skibsaksjeselskapet Hassel, Kokstad/Bergen, (drift
uforandret: Jo Tankers A/S, Kokstad).
M/S REMBAS (LLLH3) (1.985/2.203/1983) ex STRILBORG - 93
ex SOLFONN - 93 - fra Roma Shipholding S.A. (Remøy Manage
ment Disponentselskap A/S, Fosnavåg), Monrovia/Ålesund til Havila
Supply Ships AS (Havila Supply ASA), Fosnavåg/Ålesund, omdøpt
til HAVILA CHIEFTAIN.
M/S ROBERT STOVE (LATR2) (34.572/64.363/1984) - fra F.
H.Lorentzen AS, Oslo til F H Lorentzen Shipping AS, Oslo
M/S SONG OF AMERICA (LENA3) (37.584/5.000/1982) - fra
Song of America Inc., Monrovia/Oslo til Tranquility Leasing Ltd.,
George Town/Oslo. Drift fortsatt Anders Wilhelmsen & Co. A/S, Oslo.
M/T TEAM TROMA (LASX2) (21.057/42.010/1982) ex TROMA
- 82 - Team Tankers Shipping AS, Bergen, omdøpt til TEAM MARS.
M/S TORBAS (LAWM4) (1.599/1.700/1993) - fra Krisbas AS
(Remøy Management Disponentselskap A/S), Fosnavåg/Ålesund til
Havila Supply Ships AS (Havila Supply ASA), Fosnavåg/Ålesund,
omdøpt til HAVILA CHARMER.
Juni 1998:
M/S ABITIBI JOHN CABOT (LADP5) (9.261/12.497/1967) ex
TUNADAL - 97 - fra B & N Gorthon Lines AS (Sea Partner AS),
Sarpsborg til Great Lakes European Shipping AS (Jebsens Ship Man
agement Holding), Oslo/Bergen, omdøpt til MARINETTE.
M/S ARENDAL BAY (LACJ5) (7.482/11.848/1974) ex GUARDO
- 92 ex GEM - 98 - fra Orient Ship Management Norway AS, Arendal
til Assiduous AS, Arendal.
M/S BALEARES (LAGH4) (44.887/75.714/1981) ex ELTORO 90 ex ALEXANDER - 88 - fra Baleares AS, Oslo til Southman Navi-

>.i

gation Inc., Monrovia/Oslo. (Drift uforandret: Torvald Klaveness &
Co. AS, Oslo).
M/S BALLERINA (LAOJ2) (43.576/77.673/1981) ex JARAMA 91 - fra Ballerina KS, Oslo til Northman Navigation Inc., Monrovia/
Oslo. (Drift uforandret: Torvald Klaveness & Co. AS, Oslo).
M/T BOW STAR (LAHK2) (17.561/28.085/1976) - Star Tankers
Limited, (T. Alendal Rederi AS), Douglas/Haugesund omdøpt til
BOW SATURN.
M/S SEABOURN PRIDE (LALT2) (9.975/800/1988) - fra
Seaboume Cruise Line Limited, Nassau/Oslo til Cunard Line Lim
ited, Nassau/Oslo (Drift uforandert: Seaboume Maritime Manage
ment AS, Lysaker)
M/S SEABOURN SPIRIT (LAOW2) (9.975/820/1989) - samme
som SEABOURN PRIDE.
M/T TEAM FROSTA (LAVC2) (21.057/41.985/1981) ex FROSTA
- 82 - Team Tankers Shipping AS. Bergen omdøpt til TEAM
MERKUR.

NOR - Slettet
April 1998:
M/S BRIMØY (JWZX) (263/-/1968) ex KNUT SENIOR - 92 ex
EKVATOR - 85 ex VALANES - 75 - Brimøy KS, Kvamsøy/Ålesund
- solgt til Storbritannia.
M/S GARDAR (LAWO) (2.302/—/1990/93) - Halstensen Holding
AS, Bekkjarvik/Bergen (H-5-AV) - solgt til Utgerarfélagid Kistufell
EHF (K. Halstensen A/S, Bekkjarvik), Akureuri, Island, samme navn,
signal TFGD.
M/S KELDAN (LIOO) (320/-/1961) ex STAKSAFOSSUR ex
NYPUBERG - 90 ex JATNAKLETTUR - 83 ex HAVSÖKI - 79 Seveland Bilimport Håkon Kristiansen (Håkon Kristiansen),
Sevelandsvik/Haugesund - solgt til Færøyane.
M/S LOBO (LJCC) (20/-/1948) ex NORDAL JOHANSEN - Olaf
Sjøvik, Vannvåg/Tromsø (T-382-K) - Slettet 02.04.98 som kondemnert
(Ble senket 22.12.1987).
M/S LYNGVÅG (LGUH) (19/-/1916) - Steven Stensen, Kopervik slettet 08.04.1998 som forlist (I mai 1997).
M/S MERCATOR (LIDE) (1.366/1.370/1971) ex LAUTONIA - 89
ex HEINRICH KNÄPPEL - 85 - Einarsen Ship Invest AS, Åkrehamn/
Kopervik - overført til NIS, samme navn, signal LIDF3
M/S OSLO IV (LAPA) (180/-/1975) ex BRYNILEN - 96 Marine-Service AS, Oslo - solgt til Canada, til SEM Marina d.o.o.
(Marine-Service A/S, Oslo), Split, Kroatia, omdøpt FOR, signa'
9A6054
M/S VILNES SENIOR (LAGX) (662/-/1951) ex MØRETRÅL 2 59

67 - Partrederiet Vilnes Senior (Kjell Vilnes), Atløy/Florø (SF-10-A)
- slettet som kondemnert 07.04.1998. (Kondemnert 31.12.1991).
Mai 1998:
M/S CAVALLINO (LITX) (51/-/1993) - Trans Nor AS, Sandefjord solgt til Spania
M/S ECHO FIGHTER (LJDS) (2.008/ overført til NIS, samme navn
M/S NESSET (USX) (33/-/1997) - Norsk Båtsenter AS, Søreid
grend/Drøbak - solgt til Ukraina
M/S NORDSNURP (LIYU) (379/—/l 964/67) ex KROSSFJORD 97 - Rajoma AS, Lødingen/Harstad (N-21-VV) - solgt til Danmark
M/S NORMAND HUNTER (LIMY) (1.367/1.366/1982) ex A. H.
CAMOGLI - 97 ex EDDA STAR - 86 - Solstad Rederi AS c/o Solstad
Shipping AS, Skudeneshavn - overført til NIS, samme navn, signal
LIMY3.
M/S NORMAND NEPTUN (LHYY) (3.664/4.200/1996) - Solstad
Rederi AS, Skudeneshavn - overført til NIS, samme navn, signal
LHYY3.
M/S VARANGERFJORD (LCSO) (417/100/1990) - Finnmark
Fylkesrederi og RuteselskapAS, Hammerfest - overført til NIS, samme
navn, signal LCS03.
Juni 1998:
M/S CYNTHIA (JXHG) (299/650/1967/77/87) ex CANARY - 89
ex ALKALI - 87 ex LINHEIM - 77 ex OBORG - 75 ex NORTH
STAR - 74 ex PORTO STAR - 74 ex NORTH STAR - 72 - Rolf
Sævrøy, Austrheim/Bergen - solgt til Portugal
M/S FREEDOM IV (LHZM) (34/-/1996) - Freedom AS, Oslo/
Kristiansand - solgt til Gibraltar
M/S HANS HANSSON (LIZK) (121/-/1960) ex FRøYVÆR- 86
ex SKOMVÆR II - 86 - fra Kvitsøy Maritime Senter AS, Kvitsøy/
Stavanger - solgt til Jomffuøyane (GB)
Rig ILION (LK5812) (12.660/—/l987) ex SHELF 8 - 96 - Shelf
Platform AS c/o Jan-Erik Dyvi A/S, Oslo - solgt til utenlandsk eier.
M/S ODDVAR JR. (LMRE) (90/-/1963) - Robert Brochmann,
Havøysund/Hammerfest (F-647-M) - Slettet 08.06.1998 (Fartøyet
forlist 28.05.1996).
M/S OSLO VIII (LJEN) (47/-/1934) - Thor Bøe, Oslo - slettet
30.06.1998 som opphugget. (Fartøyet ble revet av Metodika
Gjenvinning AS, Oslo).
M/S REFLEX (LCZH) (82/-/1955) ex SKROVAVÆRING - 76 ex
GRYTØYBUEN - 68 ex BORGØYGUTT - 66 ex KVITSØYBUEN
- 60 - fra Sule Trans AS, Hardbakke/Bergen - solgt til Storbritannia
M/S SPEIDEREN (LEPG) (97/-/1966) - fra Norsk Selskap til
Skipbrudnes Redning, Oslo - solgt til De nederlandske Antiller

NIS - Slettet
April 1998:
M/S AUTOBAHN (LAPX4) (3.359/864/1972) -UECC (IOM) Lim
ited (United European Car Carriers Norway AS), Douglas/Grimstad
- solgt til Tyrkia for opph. Ank. Aliaga 17.04.1998.
M/TBOW SUN (LAHL2) (17.561/28.022/1977) - Odfjell & Vapores
Ltd. (Odfjell ASA, Minde), Hamilton/Bergen - solgt til Chile, omdøpt
til BOW ANDES, signal CBBA.
M/S NUNI DANIELSEN (LAUP4) (2.691/4.086/1974) ex
PERNILLE - 96 ex CANDIA - 94 ex WESTSEA - 91 ex EGE
MELTEMI - 89 ex MERCANDIAN SEA - 76 - Erjo AS, Egersund solgt til Gulf Seacamer S.A. (Adamante Maritima S.A.), Panama,
omdøpt til PERNILLE. St. Vincent & Grenadies flagg.
M/T RAVNANGER (LANU4) (11.822/16.259/1991) ex
SALACGRIVA - 91 - Westfal-Larsen Shipping AS (Westfal-Larsen
Management AS), Bergen - solgt til A/S D/S Svendborg & D/S af
1912 A/S (A. P. Møller), København/Ålborg, omdøpt til NIELS
MÆRSK, signal OZPN2 (DIS).
Mai 1998:
M/S ALPHA CENTAURI (LACG4) (92.300/179.836/1985) ex
CENTURI IRIS - 89 - Cardinal Carrier S.A. (Jahre-Wallem AS),
Panama/Sandefjord - overført til Cardinal Carrier S.A. (Eurasia Ship
ping & Management Co. Ltd.), Panama City/Hong Kong, s.n., signal
VRVQ3.
M/S ANGLO (LHKK3) (2.326/3.650/1972) ex STEINFALK - 89
ex ROMEO - 88 ex SOMMY - 87 ex ROMMY - 83 ex EGGLI - 83
ex ENID - 77 - Amnto KS (Arne Johan Storesund), Torvastad/
Haugesund - solgt/overført til Bahamas, s.n. (I kollisjon 08.10.1998 i
Antwerpen, står på bunn delvis under vann og blir muligens
kondemnert/opphugget).
M/S ATLAS (LAJW4) (3.271/5.210/1979) ex FRANCOIS VILLON
- 91 ex GERMA FOREST - 84 - Storesund Rederi Arne Storesund &
Co., Torvastad/Haugesund - solgt/overført til Kypros, omdøpt til
ATLAS S, signal P3AF8.
M/T BONA RAINBOW (LASZ2) (59.041/97.115/1980) exVESTRI
- 96 ex HAPPY SPRITE - 89 - Bona Shipholding Ltd. (Bona Ship
ping AS), Hamilton/Oslo - solgt til Soponata Tankships Ltd.
(MARENOSTRUM - Recrutamento de Tripuleacoes e Gestao de
Navios Ltda.), Monrovia, Liberia, omdøpt til DONDO, signal ELVT9.
M/S BOREALNES (LIXM3) (4.200/6.000/1998) - Borealnes AS
(Bergen Ship Management AS), Bergen - overført til Bahamas, s.n.,
signal C6PV6.
M/S BRALI (LNYN3) (31.248/48.581/1985) ex PROBO BRALI
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Dyvi har solgt sine siste
bulkskip, Dyvi Atlantic og
søsteren Dyvi Pacific er
solgt til britiske
Phoenocean Ltd. Waterweg
Fotos
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Med salget av Soldrott har Solstad Shipping sagtfarvel til tørrlastskip og står tilbake som et rendyrket offshore-rederi.
Waterweg Fotos

86 - KS Bill Brali (V Ships Norway AS), Sandefjord/Oslo - solgt til
Bahamas, omdøpt NORDIC BRAUTA.
M/S DYVI ATLANTIC (LAIL2) (21.630/34,173/1980) ex BERGO
- 90 - Dyvi Bulkshipping II AS (Jan-Erik Dyvi A/S), Oslo - solgt til
Panama, til Melkait Shipping S.A. (Phoenocean Ltd.), Nassau, Ba
hamas, omdøpt til NORHAVEN, signal C6PV2.
M/T LARVIK (LACD5) (86.129/173.847/1976) ex CROWN - 96
ex SHOHO MARU NO. 2 - 88 - Casava Enterprises Ltd. (Bergshav
AS), Road Town/Grimstad - solgt til Lapis Navigation Ltd. (Dynacom
Tankers Management Ltd.), Valetta, Malta, omdøpt til JADE, signal
9HVM5.
M/T NORGAS DISCOVERER (LAEH2) (7.173/8.738/1971) ex
BOW ELM - 88 - Norwegian Gas Carriers Ltd. (Moritz Skaugen jr.),
Hamilton/Oslo - overført til Liberia, s.n., signal ELVV5.
M/T REINANGER (LAEW5) (11.822/16.137/1990) ex
ANNE-LAURE- 97 ex SLOKA - 93 - Westfal-Larsen Shipping AS,
Bergen - solgt til A/S D/S Svendborg & D/S af 1912 A/S (A. P. Møller),
København/Thyborøn, omdøpt til NELLY MÆRSK, signal OZPM2,
(DIS).
M/S SOLDROTT (LAQD2) (21.228/34.850/1973) ex MED SLA 89 ex STREAM BANTAYAN - 86 ex STREAM BOLLARD - 85
-Soldrott KS c/o Soldrott Shipping AS, Skudeneshavn - solgt til Li
beria, til Dell Maritime Co. Ltd., Panama, omdøpt til SEA SPIRIT
K, signal 3FMZ8.
M/S TERTNES (LASZ4) (7.845/11.545/1985) - Van Oord Marine
Services B.V. (Jebsens Ship Management Holdings AS), Gorinchem/
Bergen - overført til Nederland, s.n.
M/S TRIO (LNXY3) (858/1.100/1965/90) ex AROLD - 95 ex
HORSA - 76 - Flekkefjord Bulk AS, Flekkefjord/Trondheim - solgt
til Inter Ocean A/S (Inter Marine, Kingstown, St. Vincent og

Grenadiene (er til omb., brannskadet), for omdøping til AROLD, sig
nal J8UY9.
M/S VIBRO STAR (JXWL3) (1.882/3.100/1976) ex ALANTES - 88 ex
RAGNI - 80 - K/S Vibro (Vibro Shipping A/S), Farsund - solgt til P/R
Birkholm (Chr. Jensen, Søborg & Benthin’s Eftf. A/S) (CJ Shipping),
Sæby, Danmark, omdøpt til BIRKHOLM, signal OZQF2 (DIS).
Juni 1998:
M/S DYVI PACIFIC (LAIK2) (21.630/34.232/1978) ex BETH - 90
- fra Dyvi Bulkshipping II AS (Jan-Erik Dyvi AS), Oslo - solgt til
Panama, til Baal Maritime S.A. (Phoenocean Ltd., Nassau, Baha
mas, omdøpt til NORBAY, signal C6PV3.
M/T JAHRE TRADER (LAZR2) (77.931/142.031/1989) ex NORD
JAHRE TRADER - 93 ex JAHRE TRADER - 93 - fra Park Shipping
AS (Jahre Tankers AS), Sandefjord - solgt til Naviera F. Tapias S.A.,
Santa Cmz de Teneriffe, Spania, omdøpt til BORJA TAPIAS, signal
EALP.
M/S MURIEL (LANW4) (13.450/21.727/1977) ex ARTEMISION
- 91 ex ARTEMIS - 87 - fra K/S Sydship IX c/o SBK-Finans A/S
(Hydroship A/S), Aabenraa/Porsgrun til Hydroship A/S, Porsgrunn
og solgt samme dag til ukjent rederi (Trisul Shipping & Trading Co.
Pvt. Ltd.), Malta, omdøpt til ROSEWOOD, signal 9HWC5.
M/S RAINBOW HOPE (LADJ5) (2.266/2.000/1980) ex
AMAZONIA - 84 - fra Noro AS (John K. Haaland & Co. AS),
Haugesund - overført til NOR, samme navn, signal LJIH.
M/T RISANGER (LANT4) (11.822/16.263/1991) ex SAULKRASTI
- 91 - fra Westfal-Larsen Shipping AS (Westfal-Larsen Management
AS), Bergen - solgt til The Maersk Co. Ltd., London, Storbritannia
for reg. i Isle of Man, omdøpt til MAERSK SCOTLAND, signal
MXAR9.
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MARITIME BERGEN

Byen ved de syv hav er historien om Bergens skipsfart og
maritime virksomhet etter 1945. Boken forteller om utviklingen
og forandringene på havnen, om sjømannsliv og sjøfartskultur,
men gir først og fremst en fremstilling
av selve skipsfartsnæringen gjennom et turbulent halvt århundre
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