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Samarbeid med
Fiskerimuseet
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har Skipsfartshistorisk
innledet et samarbeid
med
Norsk
Selskap
Norges Fiskerimuseum som vi tror kan
bli til nytte både for museet, föreningen
og våre medlemmer. Fiskerimuseet har
gitt NSS lokaliteter til å oppbevare våre
foto-samlinger, vil kunne stille lokaler til
rådighet for medlemsmøter og biblio
teket for medlemmenes research, på av
talte vilkår.
Norges Fiskerimuseum legger et bredt
perspektiv mot kystnæring til grunn for
sin virksomhet, noe som ved siden av
fiskerier også omfatter båt- og skips
bygging, handel og kystmiljø. Vi på vår
side håper å kunne bidra til Museets
virksomhet, både ved våre samlinger og
gjennom våre interesserte medlemmer.
Samtidig har styret gitt grønt lys for å
etablere NSS Fotosamling, med eget styre
som skal sikre og forvalte de forskjellige
samlinger vi i dag eier og forhåpentlig
vil få i fremtiden. Hensikten for NSS
med å ha slike samlinger er at de kan
gjøres tilgjengelige for med-lemmer og
andre brukere. Ved åfå samlingen fysisk
på et sted vil vi kunne begynne å kata
logisere og gjøre bruk av materialet. På
sikt bør de kunne bli til-gjengelige på
CD-rom - men det er langt dit. Hele
saken blir lagt frem på årsmøtet til våren.
Norges Fiskerimuseum holder i dag til
på Bontelabo i Bergen. Innen to år håper
museet å flytte inn i Sandviksboder 20,
21 og 15, 16 og 17, som ligger i tilknyt
ning til Kystkultursenteret i Sandviken se bildet. I reguleringsplanen inngår bl
a restaurering av hopene mellom bodene,
som vil gi et enestående maritimt miljø.
Föreningen vil arbeide for å få bli med
som "nisse på lasset" til disse større og
rommeligere lokaler.
Samarbeidet med Fiskerimuseet åpner
for interesssante perspektiver for Norsk
Skipsfartshistorisk Selskap. Vi og våre
medlemmer bør ha mye å bidra med i
form av fartøyskunnskap, fotografier,
kunnskap om båt- og skipsbyggerier og
kystnæringer generelt. Som medlem av
KORG - Kulturvernets Fellesorganisa
sjon - kan NSS med NSS Fotosamling
være en seriøs medspiller i kulturminnevernet.

Kystkultursenteret i Sandviken. Foto Dag Bakka Jr

NSS
DRIVER IKKE FARTØYVERN,
av med
våre rustpikke
medlemmer
er medsåi
fartøyvernlagene.
Men om vi seiv
seiv om
ikke mange
holder på
og mønje,
ligger det oss på hjertet å bidra til å sikre flytende kulturminner.
Noe av erkjennelsen fra sommerens Nordsteam var at en slik mønstring overhodet
ikke hadde vært mulig uten innsatsen fra entusiaster og ideelle organisasjoner. Enkelte
fartøyer og andre "tekniske kulturminner" som er faglig annerkjent som verneverdige
har tatt en begrenset prosjektstøtte fra Riksantikvaren. Resten er bygget opp på idealisme
og hardt arbeid.
Til tross for at flere museer mener å ha kompetanse i faglig vurdering av fartøyer, har
de i liten grad vist interesse for fartøyvern. Likevel hevdes det iblant fra museumshold at
det bevares for mange fartøyer i Norge.
Til dette er å si følgende: Fartøyvern er og blir et felt hvor entusiastene förestår minst
95 prosent av verdiskapningen. Fartøyvern er avhengig av personene, ikke av fartøyet.
Og ethvert verneprosjekt er en prosess som vil gå så lenge det er personer som engasjerer
seg. Det er utopi å tro at Riksantikvar eller andre vil kunne "verne" fartøy på egenhånd
til evig tid. Det går bare for Fram og vikingskipene. Løsningen vil fortsatt være entusiaster
med oppbacking fra Riksantikvar og museer, i lokalt samarbeid mellom fartøyer,
kommune og næringsliv.
Til tross for sin påståtte kompetanse stiller både museer og Riksantikvar seg likegyldige
til at verneverdige fartøyer går ut av landet: Nå i høst gikk Blomås til svenske kjøpere,
en nesten autentisk lastebåt bygget på FMV i 1907 for AS Trafik i Fredrikstad og
motorisert i 1957 med beskjedne forandringer. Denne båten hadde alle faglige kriterier
for å være verneverdig, men manglet ildsjeler.
Ett er sikkert: Hadde det ikke vært for ildsj elene, så hadde vi ikke hatt et eneste
veteranfartøy i Norge. Kanskje med unntak av vikingskipene på Bygdøy....
Dag Bakka Jr
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D<?£ røzr fw regnvåt gjenåpning av Salhusfergekai 21. oktober, men likefullt et stort oppmøte av
folk. Her ligger Bruvik og Oster vei kai på det gamle industristedet like nordfor Bergen.
Foto Frode Folkestad

Over Salten II z Nordlandsekspressen og under Fjordkongen II som vender på Tromsø havn.
Foto Frode Folkestad
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og M/S "Tansøy" deltok under arrange
mentet. Dei tre første båtane var alle på
plass i Salhus til kl. 11.45. Sistnevnte
"Tansøy" , overtatt av INDL, kom innom
kl. 15.00 på retur til Bergen etter avløysing
i lasteruta på Gulen/Solund
Kl. 16.00 kasta alle båtane loss. "Tans
øy" gjekk til byen for bunkring og retur
til Fotlandsvåg. "Granvin" returnerte til
Holbergskaien i Bergen. "Bruvik" gjekk
først over fjorden til Frekhaug, vidare til
byen og så i retur til Fotlandsvåg. Så forlot
ferja "Haus" Salhus og sigla tilbake til
Knarvik med veteranbussar/bilar. Etterpå
var det retur til Steinestø der ferja ligg i
reserve/opplag for BNR. Gamle dampen,
D/S "Oster" gjekk tilbake til Bjørsvik.
Frode Folkestad

Ka

gj,

Iørdag
oktober
kl. av
12.00
vart
-/Salhus21.
ferjekai
gjenåpna
vegsjefen
i Hordaland. Dette er ein av dei få ferje
kaiane i landet som aldri vart ombygd.
No er ferjekaien i Salhus vorte eit kultur
minne. I anledning dagen var det sett opp
ferje frå Knarvik kl. 11.45 til Salhus med
veteranbussar og veteranbilar ombord.
M/F "Haus" ex. "Oster" gjekk ruta og la
til ved ferjekaien i Salhus ca.kl. 12.20
etter litt venting utpå. D/S "Oster", M/S
"Bruvik", M/S "Granvin", M/F "Haus"
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DE betydelig
siste 4-5 utskiftning
ÄR har det i foregått
en
hurtigbåt
flåten langs kysten. Førstegenerasjons
Westamaraner og drivstoff-krevende 70talls-båter er forlengst ute av rutefarten,
og også nyere er på vei ut. Men ikke uten
komplikasjoner...
Frode Folkestad fotograferte i oktober
to båter som har vært solgt til utlandet,
men som fremdeles er i bruk.
Salten II, av typen W3600 levert fra
Westamarin i 1988 som Salten, ble i juli
1997 solgt til JKL-Shipping AS, Oslo,
som opptrådte som agent for kjøpere i
Thailand. I handelen inngikk flere far
tøyer, men Salten og Ofoten ble værende
og leiet tilbake til OVDS.
Fjordkongen II, SES-fartøy fra Ulstein
Eikefjord i 1991, var faktisk solgt til
Kroatia høsten 1997, men handelen ble
aldri fullført. I mellomtiden brukes den,
bl a som vikar for avløseren Fjordkongen.
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A DSKILLIGE FERGER OG RUTEBÅTER er
-ZjLgjennom årene blitt solgt til bruk i
Middelhavet. Mye tyder vel på at slik
"pensjonist-tilværelse" for passasjerskip
faller bort med strengere sikkerhetskrav,
men inntil videre finnes det adskillige
gamle kjente i Middelhavet.
Vårt danske medlem Martin Jensen la
sommerferien til Italia for å spore opp
gamle skandinaver, med godt resultat.
Vi viser et knippe gamle kjenninger som
frister alderdommen i sommerfart på
Middelhavet.
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Over til høyre:
Isola del Giglio fotografert 11. august i
Porto San Stefano, tydeliggjenkjennelig som
ex dansk Tranekjær (fremdeles med skor
steinsmerket), Lundeborg, Porsangerfjord
og Stavanger, bygget 1973på Smedvik Mek
Verksted.
—

Til høyre:
Holger i Reggio di Calabria 13. august,
tidligere Holger Stjern, Fjärdvägen, Fjord
veien, Raga Queen, Auto Trader, Ulidia
og Stena Carrier, bygget KMV1970. Solgt
til Italia ifjor, seiler nå sammen medVest
fold og Ostfold.
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Europa I i Brindisi 14. august 2000, gjenkjennelig som DFDS'
Skipper
Oslo-Frederikshavn i årene 1965-74 ogfør
detsom Jens Koefoed i Bornholm-farten. Bygget i 1963på Bremer
Vulkan.

- tfv
,~

it. - miimiiiniii im miimmimi • '»' ' im uiMiiuiii jiuiiiHiiT"
tk&
'" ' niiiiiiinmimn il >
'' ' , ;„-r^-'.
„ ,V
-

-

W

":

i,.
i

Over:
Marko Polo ved ankomst Bari 17. august. Skipet vil
kjennes igjen som Peter Wessel, den tredje i rekken,
bygget i 1973 i le Havre. Denfikk avløsning i 1984 og
bleførst utleidsom Zeeland, solgt i 1986 til Stena som
Stena Nordica og havnet i Jugoslavia i 1988 som Lili
beria-registrert Marko Polo. Der seiler den fremdeles
over Adriaterhavet.

,___ lsa«B«B«i|ri—-:. i „ --JKt..
-i i._ i i__ '•/
* mmOA ti .irt "' äs s"Bi? f" •* irimj&&S4fiE$^-$ lti?.
I.
IPflWr" I
l«^&Ä"'^Äi
-"""""iiiinr -' iiiiiiiiiiiiiii »^B
«,
ia t
W/t
WkT
bl\cNU£RBcu LINCD __^^

\-

s .

:" —':— ? ~ ~z~~. "

~~""__ - ~

"~":

~,

SKIPET NR. 4 - 2000

4

Derfor er det ikke til å forundres over

Detkystfarten
har vært
vanskelige
tiderogi
med
svakt marked
overkapasitet, høye bunkerspriser, dessuten den særnorske mineraloljeavgiften.

Dessuten
bleredusert
refusjonsordningen
for sjø
mannsskatt
fra 20 til 12 prosent
i fjor, og dette har også slått sterkt ut.

Nye Frakto, ex Arklow Meadowyra 1990, St Vincent-registrert Austrheim-båt.
Foto av AlfJ Kristiansen, 29. september 2000.

at situasjonen har utviklet seg kritisk for
mange frakterederier. Ifølge en presse
melding fra Fraktefartøyenes Rederi
forening har ikke mindre enn 12 frakte
rederier gått konkurs hittil i år, og den
finansielle situasjon er vanskelig for flere.
Det vanskelige markedet har ført til et
prisras for lastebåter, hvor markeds
verdien i mange tilfeller har sunket langt
under restgjelden. Ikke bare fører dette
til at næringens opparbeidete verdier tør
ker bort, men også at banker og kreditt
institusjoner blir adskillig mer kritiske til
slike prosjekter.
For tiden ligger det derfor en rekke
fartøyer i konkurs nordover kysten, mens
andre er blitt solgt ut.
Sideportskipene Lena og Tonjo ligger i
konkurs henholdsvis på Kyrksæterøra og
på Hitra. Lena er nettopp solgt til Ham
merfest for ombygging til fryseskip.
Irske kjøpere tok i vinter fryseskipet
Måløy og har nå kjøpt Oskar Floa og
Seresa.
Ellers ligger veteranene Kanstad og
Vaarbris i konkurs, selvlosseren Lrmelin
ligger i maskinhavari - alle bygget i årene
1954-1963. Sandbåtene Sol Kari og
Franka ligger i opplag.
Sesam, en av Nenny-båtene fra 1972,
er solgt via trader i Drammen og låstet
opp med gravemaskiner for videre salg i
Dubai.
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Selvlosseren Freitind, med et langt liv på kysten, bygget i 1962 som Finno.
Foto Ole Jakob Dingen 3. juni.
Under: Seatrans-båt i uvanligefarger - det er gamle Gold River, alias Nornews Supplier som nå
seilerfor Holmen som Baltic News, fotografert av Tomas Johannesson 5. juli.
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Kjente båter med lang fortid på kysten
er således i ferd med å forsvinner, og
sjøveien blir liggende mindre beferdet
tilbake.
Men noen satser. Rodfjell, selvlosser, ble i
sommer solgt nordover til Namsos
distriktet og heter nå Stig Halle. Selv
losseren Edmy er også solgt til NordTrøndelag, mens shelterdeckeren Harding
Falcon er omsatt innen Sunnhordland til
Atle Eikenes på Sunde.
Lille Arild på 265 tdw fra 1934 er solgt
innen Sunnmøre, hvor den fortsetter i
lokal fart.

1

Yngve Eide i Harstad har kjøpt den
tyske 1600-tonneren Uraniafra 1978 som
skal rigges om til selvlosser, trolig som Eide
Junior.
Utviklingen, på kysten som ellers i
verden, går fra de små transportører til
de store systemer. Med Stream-Line og
Nor-Cargo ble de små marginalisert, unn
tatt for bulklaster. Men der er det heller
ikke så mye penger å tjene

5

SKIPET NR. 4 - 2000

Star på hjemlig besøk
Star
penShipping,
i Bergen bulkskipsgrupsom driver verdens største flåte av "åpne" bulkskip,
har anlagt visitt i hjembyen to gånger
de siste månedene.

«?Pffi

Star Stranger på. 17.012 tdw lå
for anker på Sandviksflaket i slutten av juni. Den er eiet av WestfalLarsens selskap Master-bulk Pte
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innkjøpte skip, opp-rinnelig bygget på Imabari Zosen i 1991 som
T S Adventure og innkjøpt to år
senere.
Partner i Star, Grieg Shipping
AS, hadde nybygningen Star Isfjord
fra Mitsui Zosen, levert i vår, hjemom i oktober for presentasjon ved
Skolten. Den hører til den nyeste
generasjon, I-klassen, på 41.700
tdw. Slike spesial-bulkskip koster
USD 45 millioner, det dobbelte av
en panamax-bulker på 70.000 tdw!
I-klassen fører videre den noe
"utilitarianske" design, med kompakt overbygning, rørrormete skorsteiner og vindeltrapp. Moderne og
rasjonelle skip, men ikke nødvendigvis noen skjønnhet.
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Beggefoto Oddvar Pettersen

Fra norsk linjefarts storhetstid; Olsen & Ugelstads Byklefjell / amerikansk havnpå 60-tallet. Freiholtz-samlingen/NSS-Fotosamling
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Sluttfor Stratos (LLMJ). Fiskefartøyetfra Leirvik Sveis anno 1954 med senere påbygninger
ligger herpå land ved Fosen Gjenvinning i Stoksundet 19. september. BåtFoto

T~\enne gang er det ikke så mange
A^Jsom har sendt inn bidrag til
spalten, men vi får håpe at både våre
faste observatörer og nye kommer sterkt
tilbake i neste nummer.
Fra Malvin Toft, 6925 Sør - Skorpa.
ØKSANES (Tidligere fiskefartøy/LHOT
/27 brt. / 1917 ex. HOVDEN?) Det er

Fra Jan Elund Mathisen,
1743 Klavestad-haugen.
Mandag 25. september hadde Fredrikstad
besøk av skoleskipet GANN (ex.
RAGNVALD JARL) Hensikten med besøket var en sjarmoffensiv for å fa flere
ungdommer til å velge sjøen som yrke.
Etter Fredrikstad skulle skipet videre til
Lillesand.

planer om å restaurere båten som nå ligger
i opplag på sørsiden av Ålesundet i Førdefjorden. Arbeidet skal trolig utføres på
Svanøy.

Fra Alf J. Kristiansen,
4275 Sævelands-vik.
Fiskebåtskrog ankom Karmsund Mari-

Kutteren Øksanes, som den ligger i Ålasundet i Førdefjorden, fotografert av Malvin Tofl
=*p:'. :': '-.". '.-Æi
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time Service A/S anlegg på Kolstøneset
31. oktober under slep fra Romania hvor
det er bygget. Båten bygges for Taits familien i Fraserburgh, Skottland som
tidligere har fått bygget flere båter ved
verkstedet. Slepingen ble utført av polsk
slepebåt NEPTUNIA (1180 brt. /1979)
Nybygget skal utrustes som traler men er
bygget slik at den også kan utrustes som
ringnot-snurper om det på et senere tids
punkt skulle bli aktuellt. Båten skulle
egentlig vært ferdig før jul men ankom
Karmøy ca. 3 måneder forsinket og vil
ikke være klar før en gang i vinter.
AJAX (Slepe - eskortebåt / LLEO /1032
brt. / 2000) Ankom hjembyen Hauge
sund 3. november direkte fra bygge
verkstedet i Bilbao. Gikk etter et par dager
videre til Sture-terminalen der båten skal
inn på en 8 års kontrakt med Norsk Hy
dro.
BELARD ( Ro- Ro skip / ? / 5801 brt.
/1979 ex. MERCANDIAN CARRIER
II - 85, ex. CARRIER II - 85, ex. MER
CANDIAN CARRIER II - 84, ex. ALI
ANZA - 83, ex. MERCANDIAN CAR
RIER II - 83 ) Ankom Storesund Indu
strier, Storesund på Karmøy i oktober for
opplag.
LOFJELL (Slepebåt / LJGS / 81 brt. /
1936 /1969 ex. VAKSDAL - 00, ex. LO
FJELL - 00, ex. DUGA - 94, ex. LO
FJELL - 91, ex. NAMDALINGEN -81,
ex. BIRGER - 75, ex. MATRE - 69, ex.
VAKSDAL - 60) Se Observasjoner i Ski
pet nr. 3 / 2000. Sett ved Paulsen Mek.
Verksted, Ytreland på Karmøy 5. novem
ber. Hadde vært på slipp for bunnsmøring
og div. andre arbeider og skroget var
nymalt. I følge en av mannskapet som
trolig også var en av de nye eierne skulle
båten gå nordover senere på dagen.
TERRY (Slepebåt / LMHF / 55 brt. /
1964) Lå også ved Paulsen Mek. Verksted
for div. reparasjonen
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URTER (Skole / verkstedskip / LHLE /
728 brt. / 1966 / 1995) ex. TOR
UNGEN - 00, ex. PUTFORD WARB
LER - 94, ex. ENGINEER - 90, ex. RE

SKIPET NR. 4 - 2000
SEARCHER - 90, ex. DECCA ENGI
NEER - 84, ex. LADY CLAUDINE - 73)
Båten ble i begynnelsen av september inn
kjøp til Haugesund av Haugaland Ship
ping A/S og omdøpt til det tradisjonsrike
navnet URTER. Bak selskapet står div.
eierinteresser fra Karmøy og Haugesund
med John Kongshavn, Haugesund som
disponent. Båten er opprinnlig bygget
som supplybåt men ble i 1995 ombygget
og har de siste årene vært brukt som
skoleskip for vanskeligstilte ungdommer.
Båten ligger nå ved Paulsen Mek. Verk
sted for klassing. Eierne har forskjellige
planer med båten men det er når dette
skrives ikke bestemt konkret hva den skal
brukes til.
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Foki, liggende innerst i Kjøva, Roan, fotografert ijuni 2000 av Finn R Hansen
WATERBJØRN (Slepebåt/LJAC/ 170
brt. / 1973 ex. BUGSIER 4 - 97 ) Sett
på vei nordover Karmsundet / Sletta 7.
november med lekter STERKIS III på
slep fra Gdynia og Gdansk. På lekteren
sto 2 identiske baug-seksjoner som skal
settes på to linebåter under bygging på
Umoe Sterkoder, så ut som de de tilhører

wn in ijffYT7

r

i

2 fiskebåter. Aktenfor lå en seksjonen som
så ut som øverste del av baugen på et noe
større skip og en annen seksjon som var
en bulb - baug. Disse skulle til Ulstein,
trolig deler av Solstads første kabellegger.

Fra Finn R Hansen,
7047 TRONDHEIM
FOKI (tidl føringsbåt/LMBO/ 61 brt /
1946), tilhørte tidligere Trondhjem Pre
serving Co som silde/brisling-føringsbåt,
med kaiplass i Rosenborg-bassenget. Den
har de senere år hatt en omflakkende
tilværelse, men eksisterer fortsatt i august
2000, oppankret innerst i Roan (Kjøva).
Opprinnelig overbygg er fjernet. "Nytt"
styrehus fra annen båt påsatt. Sank for
en tid siden ved TMV-området. Hevet
av Taubåtkompaniet, men påført såpass
stor skrogskade at den er for kondemnert
å regne. Lå en tid ved Strandveikaia i
Trondheim før den havnet i Roan.

TCTTsnrc

Opplysningen i nr 3.00 side 40 at Cehili
skulle være exJøsenjjord-Ferjen er trukket
i tvil av Per Kjærvik, som mener at den
heller må være ex Ladejarl, bygget 1966
og senere omdøpt Salangen og Anitras
Dans. Ganske riktig!

Bollaholm, bygget 1914 i Rognan, har enfortid bl a som Grot, Trondenes og Rolf.
Den eies nå av Arne Holkestad, Bjugn, som skal sette den i stand som lystbåt.
Fotografert av BåtFoto 14. oktober.
Under: Ev av de siste... Fraktebåten Feiegutt (LNEB)fra Nordhordlandfotografert18. august
1999 på Byfjorden av Oddvar Pettersen. Båten er bygget i 1948, måler 60fot og 75 tdw. Noen
som kanfortelle mer om denne båten?
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Rederihistorie nr 201
Rallaren, Svarta Bjørn og Rombak assisterer Samjohn Amity ved avgangfra Kai 5 i Narvik, 2. august 1998,
fotografen av Jan Elund Mathisen

•

I

Av Jan Elund Mathisen
/Narvik
opererer
slepebåtrederi
settSvarta
basererBjørn,
segpä Rombak
malmtrafikken
på byen.
Rederiet
Bukserbåter
harettre
slepebåter i som
driftstort
i dag,
og Rallaren.
Rederiet
erA/S
en
datterbedrift av LKAB og ble etablert 15. januar 1970 som en videreføring av Grängesbergbolagets to
svenskregistrete slepebåter Sjöbjörn og Svarta Bjorn.
Slepebåttjenesten i Narvik har fungert
siden 1910 med følgende slepebåter un-

15. januar 1970 begynner så historien om
A/S Bukserbåter i Narvik.

fra Kaarbøs mek Verksted i Harstad for
levering i 1973. Sjöbjörn ble solgt til

der svensk flagg:
ds Styrbjörn
ås Diana
ds Sjöbjörn
ms Svarta Björn

Sjöbjörn skulle fort vise seg å bli for liten
for den stadig voksende tonnasjen på
Narvik. Skip opp mot 80-100.000 tdw
var ikke uvanlig på denne tiden, og
rederiet kontraherte derfor en ny slepebåt

Tromsø året etter.
Svarta BJ° rn som var den nYeste slePe'
båten ved överföringen til AS Bukser
båter er oppkalt etter ei anleggskokke på
Ofotbanens anlegg ved begynnelsen av
århundret. Hun ligger gravlagt på Torne-

1910-1963
1927-1950
1950-1970
1963-1970

hamn kirkegård i Nord-Sverige. Hun het
~ A
,
TT r
,
egentlig Anna Kebacca Horstad.

Rallaren fra 1973, fotografert juli 1997 av Jan Elund Mathisen
J
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Den nye slepbåten Rallaren var minst
en generasjon nyere enn Svarta Björn,
med bl.a. thrustere plassert midt under
båten, noe som gjør at den kan gå i alle
retninger. Båren hadde navnet etter anleggssluskene som bygde Ofotbanen ved
begynnelsen av derre århundre.
Tonnasjen på Narvik fortsatte å vokse og
behovet for en slepebåt til gjorde at Buk
serbåter kontraherte enda en båt fra Kaar
bø i Harstad. Denne tredje og siste slepe
båten ble levert i 1976 og fikk navnet
Rombak, oppkalt etter fjorden på nord
siden av Narvikhalvøya. Rombakvsx bygd
med samme propellsystem som Rallaren.
Seiv om rederiet er relativt ungt har dets

9 —
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tre slepebåter hatt noen av verdens største
bulkskip å slite med og har klart seg bra.
Noen av de største skipene som disse tre
har bukser på Narvik havn er disse:
World Gala
285.000 tdw
HöeghHill
Höegh Hood
Konkar Dinos

235.000 tdw
235.000 tdw
245.000 tdw
W cM? - i

Båter opptil 150.000 tdw vekker nesten
ikke oppsikt i Narvik i dag. Ellers har
også flere cruiseskip fått hjelp til og fra
kaien. Bl a den ikke helt ukjente britiske
Canberra.
For folk i Narvik er det heller ikke noe
ukjent fenomen at malmskip kan miste
ankerfeste i uværsperioder og true kai
anleggene eller andre skip som venter ute
på havnen. Men med dyktige folk om
bord i slepebåtene er det sjelden med
nestenulykker i Narvik.
På NRK 1 ble det fredag 6. oktober 1998
vist en reportasje fra Rallaren, og hvor det
ble vist litt av rutinene ved båtbytte ved
kaiene i Narvik. I Narvik er det påbud
om tre slepebåter på alle skip over 70.000
tdw.
Seiv om jeg har bodd på Østlandet i
snart 18 år ville jeg kjenne igjen motor
duren til Svarta Björn uansett hvor jeg
måtte treffe på den. Hver gang jeg kom
mer nordover på ferie er det herlig å vakne
på morgenen til duren fra Svarta Björn,
rene musikken i mine ører.
Når slepebåtene er ute på assistanse av
malmskip er Rallaren festet i baugen, Svarta
Björn midtskip og Rombak ved akterski
pet. Fra Norcems anlegg i Kjøpsvik i
Tysfjord skipes det ut sement i bulk opp
mot 30.000 tdw, og da har Rombak og
Rallaren vært ute og hjulpet skipene.
Jeg takker Olav Moen, Hundvåg, og Tom
Bjørge Jensen på Kråkerøy for verdifull
informasjon om Sjöbjörns omflakkende
tilværelse. Andre kilder er Båtologen, Illu
strert Norsk Skipsliste, samt egne notater
og opbservasjoner.

'

Svarta Bjørn utenfor LKABs havneområde, juli 1997. Foto Jan Elund Mathisen

1.1970: AS Bukserbåter, Narvik som

ms RALLAREN LLVE

Sjøbjørn.
9.1974: Skips-AS Blue Boy, Skips-AS Drift
(Anton Jakobsens PR), Tromsø.
8.1975:Johan A Scheele AS, Fredrikstad
Modernisert med ny motor, nytt
overbygg:
194 brt, 9-syl Wichmann 2700 bhk
1985: Scheeles Eftf AS (Knut Birger
Nilsen), Fredrikstad

Bygd 1973 av Kaarbøs Mek Verksted, Harstad
(-75)
435 brt
35.87 x 11.00 x 5. 19
m
2xl2-syl Normo Diesel 3900 bhk, 12.4 knop
7.1973: Levert til AS Bukserbåter, Narvik
Fortsatt i tjeneste.

1.1987:JannuHinnausOY, Helsingfors, nytt
navn Baba Yaga
1989: Alfons Håkans, Vasa,
Ajax
Fortsatt i tjeneste.

Bygd 1976 Kaarbøs Mek Verksted, Harstad
(-85)
439 brt
35.87 x 11.00 x 3.38 m
2xl2-syl Normo Diesel 3900 bhk, 12.4 knop
12.1976: Levert til AS Bukserbåter, Narvik
Fortsatt i tjeneste.

ms SVARTA BJÖRN LEWH
Bygd 1962 av P K Harris & Sons Ltd,
Appledore (-158)
227 brt
35.32x8.94x4.31 m

ms ROMBAK LEBO

2x8-syl GM Diesel 1640 bhk 12 knop
10.1962: Levert til Trafik-AB GrängesbergOxelösund, Stockholm. Stasjonert i
Narvik.
1.1970: AS Bukserbåter, Narvik som

SVARTA BJØRN

Rombak er rederiets nyeste båt, bygget i 1976.
Foto Jan Elund Mathisen

Fortsatt i bruk.

Skipsliste
ds SJÖBJÖRN LEWZ
Bygd i 1950 av AB Lödöse Varf, Lödöse i
Sverige (nr 106).
207 brt 28.01 x 8.32 x 4.21 m
4-syl compound Fredriksstad Mek Verksted
1100 bhk
7.1950: Levert til Trafik-AB GrängesbergOxelösund, Stockholm, som
Sjöbjörn. Stasjonert i Narvik.
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Rederiets nybygning Bravore under overleveringfra Kristiansands Mek Verksted i mai 1950. Foto via Håkon Larsson-Fedde
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Av Torbjørn Larsson-Fedde - skipsliste ved Håkon Larsson-Fedde

G iunstein
Stray
aktiv
somtil
reder
Farsund
fravar
1910
frem
sin
død i 1941. Han varfødt 18. april 1867
i Oddemes ved Kristiansand, men kom
fire år gammel til gården Huseby på
Lista somforeldrene hadde kjøpt. Som
vanlig i den tid og miljø gikk han til
sjøs straks etter konfirmasjonen med
skonnertMeta av Stavanger. Styrmannseksamen tok han i Farsund i 1885, og
året etter var han med da bark Alette
forliste ved Flekkerøya. Han var den
ene av bare to overlevende, men mønstret etterpå som styrmann med bark
Elida og bark Ingomar, begge av Kristiansand.
Slik kom han inn i rederiet MF Stray og
SO Stray, og ble i 1896 fører av Ingomar.
Etter også åha vært kaptein på fullrigger
Vellore kom han i 1903 over på
dampskipet Snorre tilhørende S O Stray.
Høsten 1908 overtok han Huseby
Kongsgard etter sin far og sluttet sjøen
for godt. Men gårsdriften var ikke nok
for den 43 år gamle skipsføreren, og i
1910 gikk han sammen med kaptein
Torkel P Lundegaard om rederiet Lundegaard & Stray, Farsund.

Rederiet
var stiftet
oppgangstid
etter
noen
vanskelig
år ogien
utviklet
seg positivt.
Rederiets historie er gjengitt i SKIPET nr
2.1986.
1. januar 1929 skilte de to kompanjongene lag, og flåten ble delt mellom
dem. Lundegaard etablerte Lundegaard
& Sønner med to skip:
ds predavore 1 .600 tdw
1905
Qydavore

6.730 tdw

1 920

Stray etablerte nå rederiet Gunstein Stray
& Sønn sammen med sin sønn, or. sakfører Andreas Stray (1904-1959). Rederiet
overtok følgende fire skip, samtlige moderne småtrampskip:
ds Annavore 5.500 tdw
1921
ds Bravore
2.100 tdw
1916
ds Doravore 1.850 tdw
1918
ds Ellavore
2.050 tdw
1925
I 1914 hadde Gunstein Stray kjøpt en
eiendom i Farsund og bodde siden vekselvis på Huseby og i Farsund, inntil han
i 1930 overdrog gården til sin sønn.
Han var medlem av styret i Det Norske
Veritas, medlem av hovedstyret i Norges
Rederforbund og medlem av Rederfor-

bundets
finansutvalg.
Videre
var han
dansk visekonsul
i Farsund
og ridder
av
Dannebrog.
Rederiet foretok et fremstøt på linje
fartens område i 1931. De to mest hensiktsmessige skipene, Bravore og Ellavore,
ble satt inn regelmessig fart mellom Belgia
og Polen, og man opp-arbeidet her en rute
under navnet Vore-linjen. Linjen ble godt
kjent, den var også representert på Brys
selutstillingen i 1935. Men det sier seg
seiv at utviklingen i 1939 skapte en helt
ny situasjon. Rederiet mistet dertil alle
sine skip under krigen og linjen ble ikke
gjennopptatt.
Gunstein Stray døde i februar 1941 og
sønnen overtok driften av rederiet.
Etter den tyske kapitulasjonen i 1945 ble
tyske skip i første omgang overtatt av de
allierte og satt i fart inntil den endelige
fordeling kunne finne sted. Norge fikk
driftsansvar for endel skip som lå i norsk
havn ved fredsslutningen. Til disponent
firma ble valgt rederier som hadde mistet
skip under krigen.
Flachsee var et tysk motorskip som lå i
Oslofjorden, og her ble Tjørve & Stray
oppnevnt som disponenter. O J Tjørve
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Strayfikk i 1946 overta
Liberty-skipet Edvard Grieg
og drev det ifire år. Bildet
viser skipet slik det var i
Nortraships eie ved slutten
av krigen. Foto via Håkon
Larsson-Fedde

.y3LJK'\\\^^^^^^!^Æt^

var forøvrig Stray rederiets kontorsjef.
Skipet ble overtatt den 15. januar 1946
og fikk navnet Einarsnes. Ved overtakelsen
ble skipet registrert i Oslo, men allerede
den 1. oktober s.å. ble det videregitt til
Grekenland.

Kongeskipet Norge passerte Melbu den
19. juli 1950 samtidig med at Bravore lå
ved Statens fiskefiletfabrik og låstet. Kong
tt i
i
i j •
*-i ° ~
riaakon benyttet anledningen til a ta
~
n
~
.
skipets rlotte maskineri og utstyr i øyesyn.
r
o
j
j j

I 1946 kom rederiet i gang med gjen
reisningen. Det disponerte betydelige
midler i bruksgodtgjørelse og forliserstat
ning og kjøpte i slutten av 1946 Liberty
skipet Edvard Grieg fra Staten. Skipet ble
registrert på Andreas Stray personlig.
I 1946 gikk rederiet også til sin første
kontrahering, et kjøleskip på 850 tdw
som ble byggenummer 185 ved Kristian
sands Mek Verksted. På denne tid gikk
Staten inn for støtte til fiskeindustrien i

Disse spesialskip ble imidlertid dyre i
anskaffelse, de fikk et begrenset marked,
og hadde høye driftsomkostninger. Kort
etter utløpet av certepartiene ble skipene
solgt til Johan Hagenæs i Ålesund, som
skulle bygge opp et av landets få spesial_ i - i i i
iserte kjøleskipsredener.
,-,
.„
or
,
... ~„
(junstein Stray ot Sønn kom ikke til a

Nord-Norge, og Fiskeridepartementet
tok derfor en rekke små kjøle/fryseskip
på T/C. Dert lyktes Stray å få sluttet
nybygningen på et 4 års T/C. I november
1948 kjøpte rederiet også et søsterskip,
bygge-nummer 186, fra den Norske
Ferskfiskrute AS i Tromsø.
Under sjøsettingen av det første skipet
i desember 1949 uttalte Andreas Stray at
han alltid hadde ønsket å komme inn i
spesialfarten, men han hadde ikke riktig
vist hvilken spesialfart han skulle velge før
han under et redermøte på Grini under
krigen hadde vært med på å drøfte spørs
målene. Da hadde spesialiteten med fryse
skip tiltrukket ham. Begge skipene var for
øvrig innom hjembyen Farsund på jom
fruturen.
Skipene var bygget etter samme teg
ninger og hadde samme utstyr og ma
skineri. De skilte seg imidlertid på et ve
sentlig punkt. Strays kontrakt, Bravore,
var baklader, mens den innkjøpte som ble
Annavore hadde broen midtskip.
I forbindelse med levering av det første
kjøleskipet ble Liberty-skipet solgt
vinteren 1950.

-m

[

5.500 tdw, 3.334 brt, 1.987 nrt
Dim:333.1'- 49.0'- 22.4'
Maskin: T 3 cyl. NHK 287
6/1921 Levert til A/S Vbre( Lundegaard &
b
Stray), Farsund som Annavore
~, __. _..
.
~„,.
1/1929 Disponenngen av A/S Vore overtatt
av Gunstein Stray & Sønn),
Farsund
12/1941 Torpedert og senket i Atlanter
havet 21. desember 1941 av tysk
ubåt U567 i pos. N43.55' W19.50'
i konvoi HG76 på reise Huelva via
Gibraltar til Oban.
26 av besetningen oe 3 engelske
,
kanonskyttere omkom,

drive videre skipsfart i egen regi, men
fortsatte som partredere.
Skipsreder Andreas Stray døde i mai
1959. Han var i flere år formann i Reder-

D/s BRAVORE LGQD LCRX
Bygd 1 9 1 6 av Kockums Mek. Verkstad,
Malmö (-123)
2.100 tdw. 1.458 brt, 862 nrt

forbundets småskipsgruppe og han var
ridder av Dannebrog.

71,00- 11,50-4,92 m
Maskin: T 3 cyl. 720 ihk
2/1916 Levert til Rederi A/B Sverige,
Stockholm som Bergvik.
9/1917 Oppbrakt av Den Engelske Marine
2313 1917. Overtatt av The Ship
ping Controller (British & Irish
Steam Packett), Dublin omdøpt
Polberg.

Skipsliste
D/S ANNAVORE LCDS
Bygd 1921 av Murdoch & Murray Ltd.,
Port Glasgow (-298)

Ellavore var levertfra Stavanger Støberi & Dok i 1925 og gikk tapt under krigen.
Foto via Håkon Larsson-Fedde
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12/1946 Overtatt av Andreas Stray,
Farsund, i fart som Edvard Grieg
2/1950 Solgt til A/S Sobral( Øivind
Lorentzen), Oslo
8/1951 Solgt til Brilliant Transportation
Co (Socony Vacuum), Panama, for
ombygging til gasstanken
7/1952 Levert fra Howaldtswerke, Kiel
som Ultragaz Sao Paulo til L.P.G.
Carriers Inc.,Monrovia
7394 brt, 7225 tdw, 7233 kbm
8/1961 Innkjøpt av A/S Gasskib (Øivind
Lorentzen), Oslo, omdøpt
Mundogas Sao Paulo
2/1969 Solgt til Mundogas (Storage) Inc,
Monrovia, opplagt som lagerskip i
Santos 27. februar 1969.
1971

1 800-tonneren Doravore fotografert ved Bristol. Foto via Håkon Larsson-Fedde

1921

Solgt til Bell & Co, London,
omdøpt Bellbrook.
1923 Innkjøpt av A/S Vore (Lundegaard
& Stray), Farsund, omdøpt Bravore
1/1929 Disponeringen av A/S Vore overtatt
av Gunstein Stray & Sønn), Farsund
4/1940 Minesprengt 22. april utenforThe
Downs på reise Tyne til Rouen med
kull. 15 av besetningen og 5
franske kanonskyttere omkom.
D/S DORAVORE MSLM LCMW

7/1925 Levert til A/S Vore (Lundegaard &
Stray), Farsund som Ellavore
4/1929 Disponering av A/S Vore overtatt av
Gunstein Stray & Sønn, Farsund
6/1940 Senket i Kanalen av tysk luft
torpedo 10. juni på reise til Le
Havre for å hente flyktningen
M/SEINARSNES LLIC
Bygd 1927 av Howaldtswerke,Kiel (-679)
1.100 tdw, 774 brt, 381 nrt
182.6-32.1-12.1 ft

Maskineriet demontert, omgjort til
lagerlekter i Brazil.

M/S BRAVORE LNZD
Bygd 1950 av Kristiansands Mek. Verksted,
Kristiansand (-185)
828 tdw, 756 brt, 336 nrt
202.0-32.0- 12.7 ft
Motor: 8-syl Crossley 1350 bhk, 12 knop
6/1950 Levert til A/S Vore (Gunstein Stray
& Sønn) Farsund, som Bravore
1/1954 Solgt til Rederiet Reefer (Johan
Hagenæs), Ålesund
7/1954 Omdøpt Prince Reefer
1958 Ny motor: 6-syl Nohab 1365 bhk,
8/1967 Solgt til Deciduous Fruit Co.S.A,
Panama, omdøpt Prince
2/1968 Grunnstøtte 10. februar i pos.
N28.04' E34.27'. Brakt flott og
buksert til Massawa.

Bygd 1918 av Akers Mek.Verksted,
Kristiania (-395)
1.850 tdw, 1.128 brt, 659 nrt
226.5-36.5-15.8 ft

Motor: 2x4 cyl Sulzer 500 bhk 10 knop
7/1927 Levert til Delphin Reederei GmbH,
som Kapitän Ruge
1930 W.Schuchmann, Hamburg, omdøpt
Flachsee

Maskin: T 3 cyl. 156 nhk, 9,5 knop
11/1918 Levert til Kristiansunds Damp
skibsrederi AS (H.Schnitler),
Kristiansund som Stemshest

12/1939 Rekvirert av Die deutsche Kriegs
marine for kulltransport
9/1942 Levert tilbake til W.Schuchmann,

1972

Hamburg
5/1945 Overtatt av allierte myndigheter
1/1946 Midlertidig tildelt Den Norske Stat,
disponering
disponering overlatt
ovenatt Tjørve
jørve &
oe Stray,
otray,
registrert i Oslo, omdøpt Einarsnes.

M/SANNAVORE LCCN

10/1946 Tildelt Greek Shipping Committee,
Pireus, omdøpt Skrå

Motor: 8-syl
g
Crossley 1350
ly bhk, 12 knop
,
i Ferksfiskrute AS
Kontrahert
av r->
Den m
Norske

1950

i Tromsø, overtatt november 1948 av Stray.
2/1951 Levert til A/S Vore (Gunstein Stray
& Sønn), Farsund, som Annavore
1/1954 Solgt til Rederiet Reefer (Johan
Hagenæs), Ålesund
5/1954 Omdøpt King Reefer
9/1957 Solgt til Et ve Balik Kurumu,Umum
Mudurlugu, Istanbul, omdøpt Kar
1969 D.B.Deniz Nakliyati T.A.S, Istanbul
1973 Kiran Gemi ve Makine Sanayii,
Istanbul

8/1922 Rederi A/S Tramp (L.Severin
Skougaard), Kristiania
4/1924 Innkjøpt av A/S Vore (Lundegaard
& Stray), Farsund, omdøpt
Doravore.
1/1929 Disponering av A/S Vore overtatt av
Gunstein Stray & Sønn, Farsund
10/1932 Solgt til Skibs A/S Beran (T.Jentoft
Berge), Oslo, omdøpt Beran
4/'1937 Solgt til Rederi A/B Niord (Th.
Ahrenberg), Göteborg, omdøpt
Niord
11/1938 Solgt videre til Skibs A/S Birholt
(Birger Ekerholdt), Oslo, omdøpt
Reiaas
6/1945 Sank etter kollisjon med britisk
damper Folda 13, juni i returkonvoi
fra invasjonsstrand "Sword" i
Normandie til Portsmouth.
D/SELLAVORE LDSY LFGN
Bygd 1925 av Stavanger Støberi & Dok,
Stavanger (-89)
2.050 tdw, 1.302 brt, 740 nrt
243.0 - 37.3 - 16.0 ft
Maskin: T 3 cyl. 144 nhk

9,5 knop

Solgt til Th. F. Stafilopatis, Pireus
omdøpt Frangis
10/1962 Forliste 14. oktober 1962 ved
Derna.
D/S EDVARD GRIEG JXPN LKPH
Bygd 1943 av Bethlehem Fairfield Shipyard
Inc, Baltimore (-2139)
10.934 tdw, 7.241 brt, 5.260 nrt
422.8 - 57.0 - 34.8 ft
Maskin: T 3 cyl. 2500 ihk 12 knop
Sjøsatt for US War Shipping Administration
som Thomas WBayard
5/1945 Overtatt av Den norske Stat ved
Nortraship, New York, på lend
lease, omdøpt Edvard Grieg
1946* Overtatt av Den norske Stat og solgt
til Ingv.Bjørnebos Rederi, Kr.sand,
men solgt videre før overtagelse
(* Denne opplysning kan ikke bekreftes)

Rapportert opphugget i Massawa.

Bygd 1951 av Kristiansands Mek. Verksted,
Kristiansund (-186)
g61
?66
m
~~~ ~, o-> n< it j<

1974
1975

Omdøpt Tahirkiran
Forlenget til 1.335 brt, 734 nrt
74,43 -9,75-3,87 m

1990

Salim Guclu, Istanbul, omdøpt
Guclu 4
Fremdeles i fart
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Det klassiske Lake-skip, Nyland-bygde ØmefjeliyrÆ 1937 i ballast i Kanalen. Skyfotos

»
Av Dag Bakka Jr
#

Glff ET teknologisk skule i norsk skipsbygging etter verdenskrisen tidlig på 30-tallet. Mens

X-/ norske verft utover 20-talletfortsatte å bygge samme type skip som sidenførførste verdenskrig
ble detfra midten av 30-tallet introdusert nye skipstypen ofte utstyrt med optimalisert dampmaskineri.
I skyggen av tankfarten vokste det på 30-

Nyskapning

land-kanalen mellom Montreal og Lake

tallet frem nye trades som gav muligheter
for nye skipstypen Av disse kom små shelterdeckere beregnet for fart på De store
nordamerikanskesjøene-TheGreatLakes
- til å bli en norsk spesialitet, både for
rederier og skipsverft. Fra 1935 ogutover

Det yanli norske småtrampskip hadde
på 20-tallet vært en singledecker på 1800mo tdw med triple-maskineri og kullfyrtekjeler. Disse «jacks-of-all-trade» ble
bmk både
bulklaster som kull og
mineralerj til trdast
cellulose
til

Ontario dvs lengden begrenset til 260 fot
°% dybden til 15 fot. O sen & Ugelstad
baSerte dl Line På a»løP aV London'
Antwerpen og Rotter-dam i Europa og
St Johns Newfound-land Montreal og
havner ved Lakene Fjell Line utviklet

til 1956 ble det bygget 56 slike skip for
norsk regning, foruten at norske verft
leverte 12 skip til utenlandske rederier. I
tillegg kom skipstypen til å bli utviklet
for alminnelig fart, med noe smekrere
skrog og følgelig større lengde, og av
denne typen ble 11 skip levert, vesentlig
etter krigen.
Denne skipstypen kom derfor til å
utgjøre et viktig marked for norske verft
fra 1935. På samme tid gikk skips-verftene nye veier iå få frem effektive og konkurransedyktige skip, både ved nye arrangement av maskin og kjeler og ved å
ta i bruk mater for å effektivisere dampmaskineriet.

stykk ds . De få shel terdeckere som
fant£s . Jenne størrelse yar hdst bmkt
ljnjefart

?e6 Posltlvt' m*a
a ler^e ' * 938
konkurranse av den neder-landske Oranje
Llj n som na(lde skaftet seg norskbygde
spesialskip.
Lake-traden var bare apen i sommer
sesongen, fra mai til desember, og rederiet
hadde også tiltenkt skipene til sin Jaffa
Orange Line. Denne var kommet i gang
i 1932 med regulære skipninger av citrus
frukt fra Palestina til UK/Continent, på
initiativ av skips-megler Hjalmar Bjørge.
Dette stilte krav til god kubikk og ven
tilerte lasterom, dessuten til relativt god
fart.

Flere rederier hadde tidlig på 30-tallet
kommet i gang med skipsfart mellom
Europa og the Great Lakes. Olsen &
Ugelstad i Oslo hadde flere skip i denne
farten, sluttet til et kanadisk rederi. Da
befrakterne gav opp i 1934, besluttet
rederiet å starte opp linjefart i egen regi
fra 1935 og kontraherte derfor to spesialbygde Lake-skip fra Nylands Verksted i
januar 1935. Fjell Line kom i gang samme
år og ble basert på slike spesial-skip med
dimensjoner begrenset av slusene i Wel-

Det første Lake-skipet ble levert fra Ny-

— 14
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Nye patenter
Byggingen av det første Lake-skipet i
1935 åpnet for en ny giv i norsk skips
bygging. Bedre konjunkturer og mar
keder stimulerte interessen for å kon
trahere, og verftene presenterte nye skips
typer, dampskip med shelterdeck eller
«lang bro», dvs delvis shelterdeck. I de
sign kunne en se nye former som svakt
utfallende baug, krysserhekk, avrundet
brofront, mer moderne preg over det hele.
Standarden for besetningen tok også et
skritt opp.
Lake-skipet var i prinsippet en apen
shelterdecker på 250 fots lengde (mellom
perpendikulærene), bygget med en noe
butt skrogform for å oppnå maksimal
drektighet i forhold til de ytre mål. Skipene hadde to lasterom og fire luker, godt
rigget med bommer. Maskineri, innred
ning med bysse, messer og offisers-lugarer
lå midtskips, med mannskaps-lugarer
akter i poopen, FMV-båtene således fire
3-mannslugarer.
Med en tonnasje rundt 1350 brt hadde
skipene en bemanning på 18 mann, og
flere av dem hadde endatil to eller tre passasjerlugarer. Det mest bemerkelsesverdige var selvsagt den store kubikken,
rundt 170.000 kubikkfot grain og 158.000
bale - i forhold til en single-decker av
samme tonnasje på 120.000/110.000 ku-

5æw Ugelstads Honnør på prøvetur i mai 1936, av FMVs karakteristiske Lake-type med kjelene
på dekk. Foto via Tom BjørgeJensen
lands Verksted, Oslo, allerede i oktober
1935 med navnet Carmeljjell - som henspeilte på Palestina. Sammen med søsterskipet Rutenjjellvakte de adskillig oppsikt,
både i Norge og internasjonalt, med et
kompakt arrangement og tonnasje på
2.650 tdw; vakre og effektive skip som
ble satt inn i Jaffa Orange Line og i Fjell
Line.
Allerede i april 1935 hadde Olsen &
Ugelstad og J B Stang, partner i Jaffa Orange Line, bestilt tilsvarende skip fra
Fredriksstad Mek Verksted, bygget til
verkstedets eget design og maskinarran-

gement. Den første av Fredriksstadbåtene
ble levert som Svanejjell i januar 1936,
altså to måneder etter Carmeljjell
I takt med at markedet tok seg opp
gjennom 1935 og 1936 ble det kontrahert
Aere Lake-skip, både av Olsen & Ugelstad, P Meyer og Hilmar Reksten som
allerede drev seilinger på Lakene, og av
andre norske og utenlandske rederier.
Særlig kom det nederlandske Oranje Lijn
ved Anthony Veder NV i Rotterdam til å
satse på Fredriksstad-typen i sin linjefart
på Lakene, med to nybygde FMV-skip og
to søstre kjøpt fra Olsen & Ugelstad.
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FMVs Lake-type, dampskipet Brush levert i mars 1939 til DS AS Bestum 2, Oslo, og senere med navnet Askholm.
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bikkfot. Lasterommene var utstyrt med
mekanisk ventilasjon.
På forskjellige mater søkte verftene å op
timalisere design og maskineri. Fredriks
stad Mek Verksted gikk nye veier med sin
dobbelt-compound-maskin, den såkalte
«dampmotor», og sitt patenterte «kjelene
på dekk»-system hvor kjelene ble plassert
på hoveddekk i akterkant av midtskips
huset. Dette frigjorde verdifull plass
midtskips.
De andre verkstedene søkte derimot å

d

øke utnyttelsen av energien ved å la dam
pen gå gjennom en lavtrykks ekshaust
turbin eller turbo-kompressor. Nyland og
Langesund utstyrte sine compoundma
skiner med Bauer-Wach ekshaustturbiner,
mens Kaldnes satset på samme maskin-

„ t.'

J j** fr

Kaldnes Mek Verksted levertefire Lake-skip i 1938-40, hvorav Fearnley & Eger anvendte sin
Biscaya i linjefart mellom Øst-Norge ogfranskehavner. Skyfotos

Standardtyper
skipsverft

loa

Ipp

br

dr

maskin nhklihk knop

type

Nylands Verksted
Nylands Verksted
Fredriksstad Mek Verksted
Fredriksstad Mek Verksted
Fredriksstad Mek Verksted
Kaldnes Mek Verksted
Kristiansands Mek Verksted
Kristiansands Mek Verksted

258.0
272.8
258.0
258.6
290.5
258.0
258.1

250.9
261.1
250.8
252.0
277.0
249.4
250.7
274.1

41.3
41.3
42.3
42.6
43.2
42.2
42.1
42.1

14.8
14.8
13.7
14.0
14.1
15.7
14.0
14.2

C2+ltr
C2+ltr
C4
M5
C4
C2+ltr
T3+ltr
M6

Langesunds Mek Verksted
Langesunds Mek Verksted
John Crown & Sons
John Crown & Sons
Kieler Howaldtswerke GmbH

257.8
263.9
258.0
258.6
258.7

251.2
254.9
249.4
251.8
251.4

41.7
41.7
42.0
42.6
42.6

14.8
14.5
15.2
15.7
15.6

166
11
189/1250 12
171
11
1500 13
1100 12
197
12
182
11
1050 11
11
C2+ltr 197
C2+ltr 1200 12
T3
225
11
2M5
1580 12
2M6
1620 12

Lake-type
forlenget
Lake-type
Lake-type
forlenget
Lake-type
Lake-type
forlenget
Lake-type
forlenget
Lake-type
Lake-type
Lake-type
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Kaldnes' Lake-type, her representert vedTell som i juni 1938 ble levert tilfransk rederi.
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Norske Lake-skip
navn

brt

tdw

lev verksted nr

rederi

senere norske navn

ds Carmelfjell

1334
1334
1337
1416

2650
2650
2610

10.35 Nyland-323

AS Luksefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo
AS Rudolf (Olsen & Ugelstad), Oslo
AS Falkefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo

Stalheim, Seawake

ds Rutenfjell
ds Tindefell
ds Aragon*
ds Havmøy
ds Havmann
ds
ds
ds
ds

Ørnejjell
Ravnefjell
Taborfjell
Octavian

ds A^co
ds William Hansen
ds Æzwæ
ds
ds
ds
ds

Nyland
Ulefoss*
Snejjela*
Bahia*

ds Svanejjell
ds Honnør
ds Stalheim
ds Taborfjell
ds Harpefell
ds Askepot
ds Julian
ds 5r«5//
ds Xf£ø£
ds ÆrztfÅ
ds Trojan*
ds A/b'^
ds Askvin*
ds Askeladden*
ms Veslefjell
ms luksejjell
ds Harpejjell
ds Biscaya
ds y4«m'&
ds 7or««
ds Pæ#7Æ
ms ZføgÅ Brook*
ds Cygnus
ds .fizw
ds Vzgør
ds jEz£ä

1342
1342
1334
1339
1339
1345
1345
1344
1375
1374
1401
1416
1414
1371
1318
1298
1303
1306
1312
1326
1320
1323
1323
1439
1889
1891
2481
1550
1534
1333
1426

2605
2600
2610
2605
2570
2570
2600
2410
2490
2425
2410
2410
2520
2480
2400
2500
2500
2550
2520
2520
2850
2745
2745
2630
2600
2630
2290

1525
1349
1323
1358

2830
2500

1355
1401

ds Kollbryn
ds Kollfinn
ds M?c£ Z,rc*

1375
1376
2330

ds Hemsejjell

1447

ds Ternejjell
ds Måkejjell
ds Ora

1451
1451
1499
1604
1600

Grindejjell
Rutenfjell
Ternejjell
Ravnefell
Slembe*

2600
2600
2600
2610

1333
1339
1341

ds Dukat*

ms
ms
ms
ms
ms

2565
2610
2610

2500
2450
2480
2480
2480
2480
2824
2513
2513
2513
2513
2710

1665
1661

2710
2850
2840

1920

3525

11.35Nyland-324
8.36 Nyland-327
2.37 Nyland-330
6.37 Nyland-332

DS IS Garonne (Fearnley & Eger), Oslo
AS Havtor (P Meyer), Oslo

9.37 Nyland-333
10.37 Nyland-334
1.38Nyland-335
3.38 Nyland-336
6.38 Nyland-338
8.38 Nyland-339

5.36 FMV-276
7.36 FMV-277
9.36 FMV-278
10.36 FMV-280
4.37 FMV-279
1.38FMV-286
3.38 FMV-288
11.38FMV-292

5.52
1.39
7.39
2.40

Ringstein

Polykarp

Aksel Molvigs Rederi AS, Oslo
Skibs-AS Vilhelm Torkildsens Rederi, Bgn

Bergamo
Ulv Jarl, Ulefoss
Stanja, Mui Heng
Selvik

AS Ameta (Samuel Ugelstad), Oslo
AS Standard (J B Stang), Oslo
AS Luksefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo
AS Filefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo
DS AS Aladdin (J T Farsjø & Co), Oslo

FMV-295
FMV-307
FMV-328
FMV-329
„

FMV-339
Kaldnes-105
Kaldnes-107
Kaldnes-108

7.38 KMV-170
1.39KMV-171
3.48 KMV-173
11.40 Langesund-16
1.40 Langesund-15
3.48 Langesund-19
4.49 Langesund-29
5.50 Langesund-30
6.51 Langesund-31
5.52 Langesund-32
4.56 Langesund-39
4.48 Crown-223
7.48 Crown-224
9.48 Crown-225
1.49Crown-226
6.53
9.53
4.55
5.55
9.56

AS Luksefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo
AS Rudolf (Olsen & Ugelstad), Oslo
AR Julian (Hilmar Reksten), Bergen
AS Nyegaard & Co (Sverre Blix), Oslo

Skibs-AS Vilhelm Torkildsens Rederi, Bergen
Skibs-AS Thor Thoresens Linje, Oslo
DS AS Storfjeld (Harald Grieg Martens), Bgn
Ludvig Lorentzen, Lysaker/Oslo
AS Falkefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo

9.48 Nyland-356
1.36FMV-275

7.55 FMV-350
6.51 FMV-337

Esox

AS Havbør (P Meyer), Oslo
AS Luksefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo

5.39 Nyland-344
7.39 Nyland-345
1.40Nyland-347
5.47 Nyland-352
4.48 Nyland-355

3.39
7.47
3.50
5.50

Polyriver

Crown-235
Crown-236
Kieler-972
Kieler-973
Drammen-39

AR Julian (Hilmar Reksten), Bergen
DS AS Bestum 2 (KTh Einersen), Oslo

Sun Ingrid, Ingrid H

DS AS Aladdin (J T Farsjø & Co), Oslo
DS AS Bestum 2 (KTh Einersen), Oslo

Askholm

AS Julian m fl (Hilmar Reksten), Bergen
Rederi-AS Aladdin (J T Farsjø & Co), Oslo
Rederi-AS Aladdin (J T Farsjø & Co), Oslo

Slembe

Rederi-AS Aladdin (J T Farsjø & Co), Oslo
AS Falkefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo
AS Luksefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo
AS Rudolf (Olsen & Ugelstad), Oslo

Polycrest

DS IS Garonne (Fearnley & Eger), Oslo
Stener S Mullers Rederi AS, Bergen
Oluf Skjelbred Knudsen, Kristiansand
DS Patria AS II (Oluf Skjelbred Knudsen), Krs
PR Leif Høegh & Co AS, Oslo
Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen
S Ugelstads Rederi AS, Oslo
S Ugelstads Rederi AS, Oslo

Ila, Sling

Rederi-AS Kragerø (K Sandaas), Kragerø
AS Arne Sveens Rederi, Sandvika/Oslo
Odd Bergs Tankrederi AS, Oslo
AS Kollbjørg (Odd Berg), Oslo
AS Arne Sveens Rederi, Sandvika/Oslo
AS Rudolf (Olsen & Ugelstad), Oslo
AS Rudolf (Olsen & Ugelstad), Oslo
AS Luksefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo
DS AS Ora (0 B Sørensen & Co), Arendal

Mui Finn, Bonde
Brede
Ramfoss, Melbo
Skotfoss

AS Luksefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo
AS Rudolf (Olsen & Ugelstad), Oslo
AS Falkefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo
AS Dovrefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo
Skibs-AS Karlander, Fredrikstad

ex Caroline Smith
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Fra norske verft for utenlandsk regning:
navn

brt

tdw

lev verksted nr

rederi

ds Selma*

1392
1392

2500
2500

10.37 FMV-284
12.37 FMV-285

J Lauritzen, København/Esbjerg
J Lauritzen, København/Esbjerg

5.38 FMV-290
1.39 FMV-294
5.38 Nyland-337
10.38 Nyland-340
10.39 Nyland-346
6.38 Langesund-13
41 Langesund- 17
43 Langesund- 18
6.38 Kaldnes-104
9.56 Drammen-39

Mij Zeetransport NV (Antony Veder NV), Rtd
Mij Zeetransport NV (Antony Veder NV), Rtd
John Bruce & Co, Glasgow
Argo Reederei, Richard Adler & Söhne, Hamb
Rederi-AB Ragne (Ragnar Nilsson), Västervik
Rederi-AB Svenska Lloyd, Göteborg
OYWilke (Antti Wihuri), Helsingfors
OY Wilke (Finska Ångfartygs AB) , Helsingfor
Compagnie de Navigation Mixte, Marseille
And Smith Rederi AB, Stockholm

ds Tanja*
ds Prins Wilhelm
van Oranje
ds Prins Willem II
ds Alhama

1304
1300
1349

ds Dr Heinrich Wiegand* 1432
1359
ds Signeborg
1359
ds Tunisia
1349
dsSalla
1340
ds Kolaa
1339
ds Teli
1349
ms Caroline Smith
1650

2460

2930

type med turbin fra Deschimag.
Kristiansands Mek Verksted leverte sine
to skip med maskineri og kjeler av Lindholmens konstruksjon, påsatt turbokompressor fra Götaverken. Kaldnes Mek
Verksted hadde utviklet et nytt kjele-arrangement, såkalt «kjelene på søyler», ikke
så ulikt FMV-konseptet.
Tilsammen gav slike forbedringer
dampskipet ny konkurranseevne ien tid
da dieselmotoren slo igjennom. Det er
typisk at de første Lake-skipene ble bygget
med kullfyrte kjeler, fordi kull-fyring
fremdeles ble ansett for mest økonomisk
for skip av denne størrelse i nære farvann.
Maskinkraften lå rundt 1.200 ihk med
marsjfart rundt 10-11 knop. Prøvetursfarten for Nyland-skipet Fana sommeren

sunds og Kristiansands Mek Verksted
leverte i løpet av 1938-40 sine respektive
typer som alle tilfredsstilte kravene til
Lake-fart. Innen Norge kom med i krigen
9. april 1940 var tilsammen 30 levert til
norske rederier og 9 til utenlandske.
Byggingen kom til å fortsette under og
etter krigen.

1939 kom opp i 13,14 knop, mens de
FMV-bygde sees åha gått litt raskere,
/ö
o
&
ii i a
13,75 knop på samme nomi-nelle kraft 189 nhk.

1937 til verdier opp rundt 1.2 millioner
kroner.

Flere skipsverft lanserte sin egne utgåver
av Lake-skipet, både Kaldnes, Lange-

Relativt mange Lake-skip
kom etterhvert over i linjefart
og trampfart. Nylands-bygde
Carmelfjellyrø 1935 kom til
å seile i ] B Stängs Bristol
linje som Stalheim og senere
som
Nils Hugo
Sand, inntil salg i 1960.
Her assisteres skipet under
forhaling i Oslo samme år.
Foto Per Erik Johnsen

Tiden 1935-39 var fremgangsrike år etter
en vanskelig tid. Dette slo blant annet ut
ien klar prisstigning på nye skip. Olsen
& Ugelstads første Lake-skip ble kontrahert for 645.000 kroner stykket, mens
prisnivået i 1939 kom opp i 950.000 kroner. Denne verdiøkningen gav muligheter
for rask fortjeneste, og seks skip ble solgt
til utenlandske redere under boomen i

Forbedret type
Lake-skipene dannet basis for utvikling
av en ny gruppe moderne småtrampskip
på 2.500 tdw. Arrangement og midtskips-

seksjon ble beholdt, men tegnet om med
slankere linjer i for- og akterskip. Nyland
tilbød en type som var 11 fot lenger, og
FMV utarbeidet et design som var 25 fot
lenger og en halv fot bredere. Flere
rederier fant denne typen velegnet til
linjefart og Østenfart, noe som førte til
bestillinger for 11 slike skip fra norske
rederier og noen fra utenlandske. Slankere linjer førte til noe bedre fart og ad
skillig bedre fremkommelighet. Æ^zZf/fra
FMV i 1950 kom opp i 14,2 knop på
prøvetur med 1.400 ihk maskinkraft, mens
Lake-skip med samme maskineri gjorde
13.75 under samme forhold.

M^arked.
Ved siden
Qlsen & Ugelstads linjefart
n
tt
ti
i
•
mellom huropa og Lakene, alternativt pa
Middelhavet om vinteren, fant skipstypen
et interessant marked i linjefart. Det var
dels linjerederier som Fearnley & Eger
som satset på slike skip til sin Biscaya
linje, LeifHøegh &Co til sin Vest-Afrika
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linje, Thor Thoresens Linje for sin linje
til Englands vestkyst og J B Stang til sin
linje på Bristol-kanalen. Men også for
vanlige tramprederier åpnet det seg gode
befraktningsmuligheter til linjerederier og
andre. Norske skip ble chartret av uten

i\

landske Lake-linjer, og flere av dem sikret
seg etterhvert norske skip på second-hand
markedet.

\h \\

Ennå så sent som i 1946 satset Oisen &
Ugelstad på konvensjonelt dampmaskin
eri i sine fire nye Lake-skip fra John Crown
& Co i Sunderland. Norske verksteder,
både Nyland, FMV og Langesund, fort
satte å levere sine damp-maskinerier, men

Langesunds mek Verksted leverte åtte Lake-skip, hvorav Cygnus til Bergenske ble levert i 1940
som detførste. Her ses skipet som Ila av Trondheim på 50-tallet. chartret til svensk linjerederi.
Alex Duncan

nå med oljefyring. Olsen & Ugelstad fort
satte å bygge Lake-skip til linjefarten og
fikk levert to dieseldrevne skip fra FMV i
1951/52 og deretter fire fra utenlandske
verft .
t,
.... o A/CAAnI
Fra en opprinnelig pris pa 645.000 kroc a c
i
i
mac
ner lor de tørste kontrakter i 1935 var
.
.
.
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nybygningspnsen i 1946 kommet opp i
or -iirjrj
nær 3.5 millioner, som tor de tire damp,
tiir t l /er
drevne Lake-skipene Ira John Crown ÖC

Siste norske lastedampskip
„
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Det var Lake-typen som la til grunn ror
r
j
n
.
byggingen av de siste norskbygde
/i
i
r»
t
ji
dampdrevne lastebatene. Langesund iet i
i • c
-i men
verte sine rene Lake-skip Irem til 1952,
r, nrr „ f
j
r i
j
mens FMV lulllørte to av den lorlengede

Co levert i 1948/49. De to motordrevne
2.700-tonnerne levert fra FMV til Oisen

utgaven i 1950 og den aller siste i 1955,
dampskipet Askeladden.
Æren av å bli det aller siste dampdrevne

& Ugelstad i 1951/52 kostet rundt 6
millioner og de to siste, søstrene Ternefjell
og Ravnejjell fra Kieler Howaldtswerke i
1955 kostet henholdsvis 7.95 og 7.21
millioner kroner.
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Lake-skipenes tid

samtidig ved norsk verft, var byggenummer 39 fra Langesunds Mek Verksted,
Hock Lee levert i april 1956 til Axne Sveens

Selv om det for norsk regning ble bygget
44 rene Lake-skip og 11 av den forlengede
typen, så kom det aldri til å være flere enn
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Siste ledd i utviklingen av Lake-skipet, FMVs Askeladden /wrt z

det siste lastedampskip fra verkstedet.
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30 skip i fart på en gang. I 1940 var det
20 av typen i fart, mens høydepunktet
ble nådd i 1953/54 med 30. Etter at byg
gingen tok slutt i 1955/56 dabbet antallet
av. Det fikk mye åsi at St Lawrence Sea
way ble åpnet i 1959 og åpnet Lakene for
skip opp til 30.000 tdw. Mye betød det
også at markedet i amerikanske farvann
fikk en knekk med lavkonjunkuren fra
1957. Men mest av alt ble skipstypen
rammet av struktur-rasjonaliseringen i
handelsflåten tidlig på 60-tallet, hvor ar
beidskrevende skip ble erstattet av mer
rasjonelle og effektive typer.
Olsen & Ugelstad solgte sine siste Lake
skip Ternefjell og Ravnefjell, som i
mellomtiden var forlenget, i 1967, mens
en handfull dampdrevne skip hadde
funnet et siste marked i ostasiatisk fart

Hitt

ivS^^^P^

Olsen & Ugelstadfortsatte å bygge rene Lake-skip, etterhvert med dieselmaskineri. Veslefjell og
søsteren Luksefjell ble levertfa FMV i 1951152. Skyfotos

med norske offiserer og kinesisk under
ordnet mannskap. De siste av disse ble
solgt i 1968/69, Mut Heng, Hock Lee og
Mut Hock, mens Karlander så sent som i
1967 kjøpte et svensk motordrevet Lake
skip, forlenget til 2.930 tdw, som ble satt
i Østenfart som Slembe. Det var bygget
på Drammens Slip & Verksted så sent
som i 1956 og dannet på sin måte
avslutningen både på norske bygging av
Lake-skip og på skipstypens virksomhet
under norsk flagg. Skipet ble solgt i 1973
og opphugget i 1984.
Lake-skipene skapte imidlertid en
revitalisering av norsk skipsbygging på 30tallet. Det var en helnorsk konstruksjon
som ble kopiert, både av norske og
utenlandske verft. De fikk en virketid på
38 år i handelsflåten.

t

Det siste norske Lake-skip, Karlanders Slembe i Østenfartfa 1967 til 1973, bygget på
Drammens Slip & Verkstedi 1956 50 m svensk Caroline Smith ogsenereforlenget.
Foto Warwick Foote

Askeladden, levert
fraFMVH955
satte sluttstrek for
bygging av
småtrampskip
utvikletfra Lake
skipet. Det var
FMVs siste lasteskip
med
dampmaskineri og
viste seg nok
tungdrevet og
kostbart i
konkurranse med
nye paragrafkip.
Leveringsfoto fa
Fredriksstad Mek
Verksted.
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Taftøy ved Bryggen i Bergen mot slutten av sin yrkesaktive karriere, fotografert av Per Alsaker 5. mai 1979.
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Av Leif Hellandsjø
Trette er PÅ ingen måte noe forsøk på å gi den fullstendige beretningen om MIS "Tajiøy", en av de mange
JSMMS'er som ble innkjøpt til Norge etter krigen. Nå harjeg i noen år somlet opplysninger om dettefartøyet,
men må enda avfinne meg med en del «hull» i historien. For åfylle disse harjeg så langtforsøkt så godt som mulig
åfå tak i mest mulig om historien om dettefartøyet. Dette arbeidet er derfor bare et lite bidrag til historien om
dennefartøystypen, og da spesielt MIS "Tajiøy".
Sommeren 1996 var vi på en ukes seiltur
på vestlandskysten. En kveld kom vi på
nord inn Hopsosen i Solund. Solund er
den kommunen som ligger lengst vest i
Sogn og Fjordane Fylke. Vi fortøyet for
natten ved Solund Verft. Ved den ene kaia
ser jeg et noe forunderlig fartøy, et skrog
med buet stevn. Tanken slår meg, dette
er en av de såkalte "sveiperne" som det
var mange av på kysten i slutten av 40åra og fremover 50- og 60-åra. Dette
fartøyet hadde krysserhekk....
Tilfeldigvis var disponenten for verftet
på området. Vi var kjent fira tidligere og
kom fort i prat om løst og fast. Jeg spurte
da om dette skroget var M/S "Taftøy"?
Han ser noe forundret på meg som om
han vil spørre, "kjenner du dette fartøyet?"
Måtte da fortelle at jeg kom fra samme
stedet som var hjemmehavn for dette
fartøyet, altså Hellandsjøen i Sør-Trøndelag Fylke.

Det ken skrives bøker om MMS'ene i
skandinavisk tjeneste. Det får jeg heller
overlate til andre. Skal her forsøke å
konsentrere meg om M/S "Taftøy".
Skroget lå der, svartmalt, uten rekker,
bare noen stålstøttcr. Lukekarmer er
borte, mast og rigg likeså. Akterskipet er
innekledd, et lite styrehus er plasert i
forkant båtdekk. Forut i baugen en lang
klyverbom med tverr-rå (baugspryd).
Fartøyet ligger som om det er halvlastet.
Får greie på at det er ballastet med ca. 100
tonn, bestående av jernbaneskinner og
betong. Tenker så, her er ett eller annet
på gang. Interessen for gamle "Taftøy" er
tent.
Det har i alle år vært uvisst hvor dette
fartøyet egentlig var bygget, det har bl a
vært hevdet at det var ferdig i 1944. Det
viser seg imidlertid fra engelske kilder at
«Taftøy», ex MMS 173, ble kontrahert 2.

september 1941 hos skipsbyggeriet J W
& A Upham i Brixham i England, en liten
by øst for Plymouth, på sørvest-spissen
av England, ut mot Kanalen. Fartøyet
ble bygget av tresorten lerk, og kjølen ble
strukket samme år. Skroget ble sjøsatt 21.
desember 1941, levert ferdig 3. mai 1942.
Videre skjebne er at Den kgl nederlandske
Marine overtok fartøyet og gav det navnet
«Texel», etter den største av de vestfrisiske
øyene utenfor kysten av Nederland.
Disse opplysninger motsier den vanlig
oppfatning at «Taftøy» ble bygget i 1944.
På det tidspunkt var byggeprogrammet
for MMS'ene forlengst over.
Dette fartøyet er et av mange hundre
MMS'er som ble hastverksbygget av
tvilsomme materialer under siste krig.
Bokstavene MMS står for Motor Mine
Sweeper. Ingen av disse fikk navn. Den
her omtalte fikk nr. 173. Det ble bygget
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to typer MMS'er, en lengre type, disse ble
nummerert i serie fra 1001 og oppover,
de små fikk serienummer fra 1 og opp
over, altså var nr. 173 en av de små.
Disse fartøyene ble bygget i tre over hele
imperiet, bl.a. i Canada, India, Burma og
Bahamas for å nevne noen land. Fartøyene
bygget på andre siden av Atlanterhavet
kom seg til Europa, tross en rekkevidde
på bare 2000 nautiske mil, de ble derfor
utstyrt med seil og delvis seilt over til
England. I god vind skulle de ha greid
sine 6 knop. Tøffe tak for dem som var
kommandert til tjeneste i disse farkostene.
Ingen av de små MMS'ene ble bygget i
England så sent som i 1944. Som kjent
tok krigen slutt i 1945.
Disse fartøyene (sveiperne) ble brukt
til å tilintetgjøre magnetiske miner. Et far
tøy i tre hadde bare et lite magnetfelt, der
for ble de utstyrt med en lang elektrisk
kabel med flere elektromagneter som ble
slept etter fartøyet. Det sterke magnet
feltet ble da dannet bak fartøyet, og min
ene eksploderte i trygg avstand.
Fartøyene hadde en stor trommel på
akterdekket, den var over to meter i di
ameter, ganske bred, men det var god
klaring mellom trommel og rekker på
begge sider for dem som skulle arbeide
der. Denne trommelen ble brukt til å
spole inn den elektriske kabelen. Under
invasjonen i Normandie var det disse små
fartøyene som fikk "æren" av å gå først
for å rydde vei gjennom minefeltene slik
at landgangsfartøyer og andre fartøyer
kunne komme trygt etter. Var det ikke
en tanke og stoppe opp litt i vårt opp
jagede samfunn og minnes disse menn,
hva de gjorde og hva de utførte med livet
som innsats for å få slutt på det helvete
som krigen skapte. Hvem vet, kanskje var
nr. 173 med der? Ingen kan vel svare på
det idag.
Som kjent tok krigen slutt i 1945. Store
mengder fartøyer ble samlet og lagt opp i
britiske havner.
Det ble etter hvert tilrettelagt for salg
av dette overskuddsmaterialet, De første
salg fant sted først på året i 1946. Skips
meglere sendte kyndige folk over for å
besiktige de forskjellige fartøyene. Salgene
skjedde på "as is basis", eller som de lå.
De små MMS'ene kunne kjøpes for ca.
60 tusen kroner. De store for rundt 90
tusen. Til Norge ble det innkjøpt 67 små
MMS'er. Tonnasjen på disse lå rundt 180
brt. 270 tdw. Lengden rundt 120 fot.
De store MMS'ene var en helt annen

Skuløy ved kai på Hellandsjø Slip våren 1949, etter endt tauingfra Risør.
Foto via Svein Stølan

type, lengden på disse lå rundt 133 fot,
disse var bygget med bakk forut. Mater
ialene var de samme, byggestedene likeså.
20 av disse ble inkjøpt til Norge i 1946/
47. Etter ombygging ble tonnasjen for
denne typen ca, 300 brt. 450 tdw. På tross
av trekonstruksjonen, hastverkbyggingen
og materialer som sikkert ikke var av beste
sort kom "sveiperne", som de vanligvis ble
benevt, til å gjøre god nytte for seg i
mange år. De ble benyttet som frakte
fartøyer, kombinasjon fiskefartøyer, noen
ble ombygget til passasjerbåter, ja sogar
ferjer (M/F "Gisle" Nordmøre ferje). Det
var mange av disse som ble utrustet for
sildefiske i de gode silde-åra først på
femtitallet. De små MMS'ene kunne laste
2500 hl. som var imponerende den gang.
Mange vil sikkert huske skjermbilde
båtene "Orkla" og "Franklin Roosevelt"
som opprinnelig var sveipere.
M/S "Taftøy", eks. "Skuløy" eks. "MMS
173" var en av disse. Mange av denne
typen ble innkjøpt bare for maskineriet
sin del. Krigen var nettopp over, det var
mangel på alt. Motorene ble tatt ut og
ofte solgt for seg, 500 bhk. var gjerne i
meste laget og de ble erstattet av mindre,
gjerne halve ytelsen. Til fiske og fraktefart
var det ikke så mye som skulle til. I alle
fall ble det tallrike oppdrag for de mindre
verkstedene på Sør- og Vestlandet i årene
fra 1946 og utover for ombygginger til
sivilt bruk.

Høsten 1999 kom jeg i kontakt med herr
Bjarne Longva, Ålesund, da 78 år. Han
kunne fortelle at han var med og hentet
MMS 173 i England. (Bill of sale 11/4-

46 av dette fartøyet). De tauet samtidig
en annen MMS hjem til Norge.
MMS 173 ble kjøpt av Partrederict
Ullasund v/Karl G. Langva, Haram ved
Ålesund. Målebrev av 5/6-46 som "Skul
øy", registrert som slepebåt. Bjarne Long
va kunne fortelle at det stod en 500 hk,
"Newbury Sirron" som hovedmotor, 2
stk. seks-sylindere hjelpemotorer, hver på
90 hk. av merket "Garner" pluss en mindre
på 45 hk. Alle sammen var gode motorer
kunne han fortelle. Disse merkene er eng
elske. Ellers var det bare delvis garnering
i skroget. Fartøyet var utstyrt med et stort
batterirom under dekk, med en uhorvelig
mengde batterier, ja slik beskrev herr
Longva dette. Videre sier han at det var
canadisk eik i overbygget (casingen).
Herr Longva kunne fortelle at de bl.a.
tauet en stor arbeidsplattform påmontert
en rambukk oppover til Finmark. Den
skulle brukes til gjenoppbygging av kaier.
Alt lå jo i ruiner etter tyskernes herjinger.
Når en vet at disse fartøyene var utstyrt
med så mange hjelpemotorer er det jo
forståelig. Disse var påkoblet generatorer
som ladet alle batteriene, som igjen leverte
strøm til elektromagnetene på slepeka
belen.
I 1948/49 ble hovedmotoren tatt ut og
innmontert i M/S "Ullasund". Dette ar
beidet ble utført i Risør. Skroget ble solgt
i mars måned 1949 til Partsrederiet Brød
rene Taftø (Erling, Håkon og Karl),
Hellandsjøen for 15 tusen kroner. Regist
rert i Trondheim april måned 1950. Be
gjært omdøpt "Taftøy" i april måned 1951
og registrert som fraktefartøy med nytt
målebrev av 17/4-51.
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digvis ble ingen skadet. Det ble da innmontert en tresylindret June Muntell på
240 hk.

_____h_____y"*iFy ___.

*»

M/S Taftøy sjøsettes 1951 ved Hellandsjø Slip. Foto via Svein Stølan

Våren 1949 kom dette fartøyet som slep
til Hellandsjø Slip, vervet som det ble
benevnt. Det var gode gamle M/S
"Johanna" som utførte den lange tauingen
fra. Risør. (M/S "Johanna" fra 1891
eksisterer fremdeles og skal fortsatt være i
fin stand. Den har Oslo som hjem
mehavn). Skroget hadde buet stevn, midt
skipsbygning med styrehus og åpen bro
over. Et langt akterdekk som endte i en
tverrhekk.
Ved Hellandsjø Slip ble det nedlagt et
stort og omfattende arbeid på "Taftøy".
Det ble innsatt 6 toms tømmer mellom
de opprinnelige spant, iflg Svein Stølan,
som var med på hele ombyggingen. Det
ble med andre ord fullspantet. Videre ble
det bygget krysserhekk i fartøyet. Det ble
innsatt en mengde knereidere og jernkne.
Skroget ble forsterket med indre og ytre
livholter, nye bjelkevegere, alt ble gjort for
å få et sterkt og solid fartøy. Rekke
støttene ble beholdt, disse var av eik. Kan
huske at Arnt Valas, det var han som var

Det ble drevet vanlig fraktefart på
norskekysten frem til slutten av 1974. I
januar måned 1975 ble "Taftøy" solgt til
Ole Jensen, Glein på Dønna i Nordland
Fylke. "Taftøy" fortsatte i fraktefart under sin nye reder, det var med saltfisk,
tørrfisk til Bergen og andre laster som bød
seg. Diverse forandringer ble foretatt. I
1977 ble begge lastelukene slått sammen
til en. Dette arbeidet ble utført ved Rognan Patentslip, videre diverse forsterkninger ble utført ved Nord-Offshore i
Sandnes-sjøen. Overbygg og brodekk som
var i tre ble skiftet, det var diverse lek-

I 1953 ble "Taftøy" utleid til Elias Remmen fraÅlesund for å delta i storsild-fiske,
dette skal ha vært årvisst frem til 1961.

kasjer, derfor ble det gamle brodekket
revet og erstattet med aluminium. Videre
fikk fartøyet nytt styrehus. Det ble kjøpt
fra "Volstad Junior". Dette arbeidet ble
utført på Glein i Dønna i 1986. Den 240
hk. June Munktell ble utskiftet med en
Calle-sen motor på 480hk. (400) bygget i
1968, stod tidligere i fiskefartøyet M/S
"Høy-land".
Fortsatte i fraktefart til den ble solgt til
BEY Shipping-A/S Straume ved Bergen.
Mg- Jann Jensen, Dønna ble fartøyet solgt
derfrå i 1990 for kr. 150.000.
Her er det en liten tidsdifferanse ute

Fiskerimerket med: ST-4-HM. I dette
tidsrommet var også "Taftøy" to somre
på sildefiske ved Island. Da "Taftøy"
skulle gå på sildefiske i 1959 ble det havari
på Bolinderen, veiv-akslingen brøt
sammen. Kontravekter og saker og ting
kom ut gjennom knuste veivluker. Hel-

og går mellom Jann Jensen, Dønna og
Dag Bakka Jr. Bergen. Rapportert ved
kai på Kolltveit, Fjell okt.mnd. 1990. 1 juli
1991 for sørgående ved Kr. sund N.
I juni mnd, 1992, overtok Rubin Hugo
Andreassen, Oslo (Scandinavian Yacht
Cruise) M/S "Taftøy". Jan mnd. 1997

verse sveisearbeider ble utført ved
Grøtvågen verft i Hemne. Hydraulisk
vinsj ble montert i Brattvåg på Møre. Det
ver et godt og solid fartøy som ble satt i
fart i 1951 som fraktefartøy på norskekysten. Karl Taftø ble fører av fartøyet.
John Kverstad ble noe senere med som
maskinist.

Taftøy med tørrfisklast. Foto via Jann Jensen. Dønna

sjefen på saga, fortalte at det gikk med
store mengde tømmer.
Lengden etter ombyggingen ble: 36.5
meter, bredde utv. på hud: 6.76 meter.
Tonnasjen ble 180 brt. 270 tdw. Det ble
montert to lukekarmer i jern. Luke 1: 3 x
2.4 meter. Luke 2: 5.75 x 3 meter. Videre
mast i stål med bom og rigg mellom
lugarkappe og luke 1. Lugar forut for 9
mann. Den opprinnelige casing ble flyttet
akterover, her ble det innredet lugarer for
maskinist, bestmann og kokk, her også
bysse og messe. Bak styrehus på båtdekk
ble det innredet bestikk og lugar for skip
per. Nede akter, lugar for 8 mann. Videre
ble det installert en tosylindret Bolinder
motor pål 60 hk, (140) bygget 1929. Di-
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Sideriss av Lady Mack, ex Taftøy, som viserfartøyet slik det er i dag som charter-båt i Oslofjorden.

omklassifisert fra frakt til passasjerskip.
Mars mnd. samme år registrert i Oslo.
Desember mnd. 1997 registrert til Troll
cruise A/S, Oslo. April mnd 1998 omdøpt
til "Lady Mack".
M/S "Taftøy" ble slept fra Oslo til Solund
i mai 1996. Dokksatt for sertifisering av
skrog. Følgende ble utført: Kjølbolter
skiftet, støt og raiderbolter skiftet, skips
spiker i hud fornyet. Bunn ble drevet og
natene fuget. Innsatt ny propellaksel, ny
rorstamme og rorhylse. Bunnventiler
kontrollert og fornyet. Det ble tatt ut 4
stk. hudplank i bunn for kontroll av
bunnstokker og spant.
Samme år i desember mnd. slept fra
Solund til Ornes. Ved Ornes Båtbyggeri
ble fartøyet prosjektert og tegnet for
ombygging til passasjerfartøy med plass
for inntil 350 passasjerer. Arbeidene ble
påbegynt i januar mnd. 1997 og ferdigstilt
i mai mnd 1998. Her også ble det utført
et omfattende arbeid. Det ble montert
tanker for vann, bunkers og septik i bunn
fra maskinrom og frem til stevn.
Nytt maskinrom med en GM-Detroit
V 16-71 ca. 550 hk. motor til fremdrift,
denne var påmontert et Twin Dish 516
med vinkel og drev (motor vendt akter
over i far-tøyet). Videre en stk. helpe
motor Volvo MD 100 A påmontert et 90
kva Standford generator 220 volt 3 faset.
Videre Energen slokningsanlegg.
Videre ble det innredet to salonger un
der hoveddekk med plass for 160 passa
sjerer ved bord. Salongene er delte med
vanntette skott/dører. Mellom salong og
maskinrom er det montert toaletter, bysse,
kiosk/bar og kjølerom. Akter på hoveddek
er det innredet salong og bar for 120
passasjerer. På det åpne hoved-dekket er
det montert sittegrupper for 250 passasjerer.

Fartøyet er rigget med tre stk. mastre i
stål ca. 25 meter høye, disse er påmonterte rær for seil. I styrehus på båtdekk er
det full overvaking av maskin-rom. Videre
radar, GPS, VHF og kart-plotter. Fartøyet
ble levert fra Ornes Båt-byggeri ferdig
med sertifikater for inntil 350 passaserer
og for fartsområde 1.
Som avslutning av denne historien vil jeg
nevne at en del av det opprinnelige motor
fundamentet fremdeles eksisterer. Det har
i alle år ligget ute under apen himmel ved
Hellandsjø Slip. Det ble oppmålt og avtegnet 28/5. d.å.
Det ble økset i det, fremdeles var treverket friskt og fint. Treslaget var lerk.
Kanskje var ikke lerk så dumt å bygge trefartøyer av?
Iallefall har tidligere MMS 173, ex
"Skuløy", eks. "Taftøy" fremdeles sjø under sin kjøl. Sannsynligvis den aller siste
av de krigsbygde MMS'ene, nå under
navnet "Lady Mack" på lyst-seilaser i

Oslofjorden. Slutt er tiden som et num
mer ien marine, slutt er det med saltfisk
og tørrfisklaster, og alt annet som kunne
føres på kjøl langs en lang og værhard
norskekyst. Slutt er også tiden som snur
per på storsildfiske. Den har tjent sine
redere og dets mannskaper i kampen for
det daglige brød.
Men hvor vellykket utseendet av fartøyet er idag kan diskuteres. ..

Kllder:
Svein Stølan, Hellandsjoen
Erling Hellandsjø, Hellandsjøen
Paul Hellandsjø, Hellandsjøen
Dag Bakka Jr, Bergen
Jann Jensen, Dønna
Kopier av bladet "Skipet" via Odd Magne
Djønne, Sandnes
Jan Petter Færøy, Solund
Ornes Båtbyggeri v/ Herr Hatlevoll.
En stor takk til dere alle.

Del av det opprinnelige motorfundamentetfra MMS173, sannsynligvis styrbord del, i lerk.
Lengden er 3,14 meter. Fotografert av LeifHellandsjø i mai i år.
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R/S 7 FRITHJOF
Historien om en motorisertpionerfra Helgeland
Av Bjørn Tandberg
Qm RednineSSelskaDetS
p
0
lørsic ar
Da Norsk Selskab til Skibbrudnes
Redning (NSSR), i daglig tale Redningsselskapet, ble stiftet i 1891, begynte straks
diskusjonen om hvilken type fartøy man
i ,T
-kt
r
i
skulle satse pa. Noen foreslo større
i,i ii
i
dampskip, som skulle stasjoneres langs
,
i
i
»i
i
kysten, kryssende ute pa havet med en
i,
oo
i •
io
°j 11
rekke sma apne rednmgsbater pa dekk,
som kunne sjøsettes ved behov. Dette ble
forkastet, hovedsakelig av økonomiske
årsaker, prosjektet ville bli for dyrt. Man
kom etter hvert frem til at små, raske og
manøvreringsdyktige fartøy var det
selskapet måtte satse på.
Høsten 1891 sendte Redningsselskapet ut
en oppfordring til alle sine kretser om å
bidra med konkrete forslag til hvilken
båttype som ville være mest hensiktsmessig på sin del av kysten. Da svarene
kom inn viste det seg at det var stor
enighet blant kystens folk om å satse på
fartøy av skøytetypen. Skøytenes primære oppgave skulle være å forhindre
forlis, dernest å yte hurtig hjelp for å redde
liv når ulykken allikevel hadde skjedd og
forlis hadde funnet sted. Med dette som
utgangspunkt utlyste Redningsselskapet
en konkurranse blant landets båtbyggere
for åfå dem til å komme med forslag til

fHEJmini »-il—

,'Jb

en Sod tyPe redningsskøyte. Ved innleveringsfristens utløp hadde selskapet fått
inn sju forslag man mente burde vurderes
nøyere av en komite med Colin Archer
(£ 1832 -d. 1921) som formann,
' , ,
ir
..
. , 0 _.
la selskapets generalforsamling i 1893
. ,
. .
j •
vedtok man a bygge to nye redningsfu
skøyter. Den ene skulle være et søster}
fartøy til R/S 1 ColinArcher, levert samme
b"rde være av e" helt
Rednings"
selskaPet var lkke redde /or å eksPenmentere °S Prøve ut n^e ldeer undef sm*
første ån Man ønsket, å Søre avtale ™ed
fiskere for å h^Pe de™ med å utvlklf
større og mer sjødyktige båter, økonomisk
støtte nl dette var °gså en forutsetning.
legere hadde noen loser benyttet seg
av et Ilende tilbud fra selskapet om
"tbednng av sine skøyter, tre av disse ble
således modifiserte og senere benyttet som
redningss øyter.
Også andre tenkte ide samme baner som
Redningsselskapet. På denne tid var de
aller første forbrenningsmotorer tatt i
bruk til sjøs og første norske fiskebåt som
ble motorisert skal ha vært slupp Fram
fra Sandøy i Møre og Romsdal, dette var
i 1893. Samme år foreslo oppsynssjefen
for lofotfiskeriene, kommandørkaptein

C. Knap, iet brev til Departementet for
Det Indre, at man skulle gi støtte til fiskere
til åfå installert motorer i deres båter mot at disse fiskere sto til tjeneste om
deres kamerater kom i vanskeligheter på
Lofothavet. Det måtte i tilfelle plasseres
1-2 slike båter i hvert av de store fiske
,
~,•-,
, , . ,
værene, mente han. Med andre ord, hjelp
~,,.,
til selvhielp
' r
.
,
Redningsskøyte fl&tøf
i
i
0m bygger Og skipper
I selskapets styreberetning for 1893-94,
ble disse idéene omtalt således (artikkel
forfatteren har tillått seg å modernisere
spraket i det følgende sitat):
å
innhmm lokalkjente menns
henvmdte man seg tit den velkjente
nordkndsfisker Edvard Johannesen Meis
Qg
mrmeste an hefaling
mm $£g tUåforsøke> om man ikke
m første_Hasses garnbåts og
en redningsskøytes egenskaper ien type. Man
besluttet, like-ledes etterMeisfjords råd, men
under sterk tvil, åforsyne denne skøyte med
en petroleumsmotorpå 12 hestekrefter som
hjelpemaskin. Skøyten er nå ferdig, bygget
av den landskjente båtbygger Iversen iHæm
nes (förf anm., fra 1901 Hemnesberget),
men motoren er ennå ikke innsatt. Den vil
under Lofotfisket i vinter bli overlati Meis
ford til benyttelse medförpliktelsefor ham

Fiskefartøy av den såkaltefineidtypen,
bygdpa Hemnesberget i 1880-årene,
med omlag samme linjer og rigg som
den senere R/S 7 Frithjof. Stången,
det vil si øverste del av formasten, er
her rigget ned.
Foto fra "Rana Bygdebok".
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til, når som helst anledning gies, å komme
folk på stedet, som er ifare, til hjelp. Båten
er synkefri innredet og vil bli forsynt med
de nød-vendige redningsapparater."
Som nevnt, hadde skipper, eller høveds
mann, som han gjerne ble kalt, Edvard
Johannesen Meisfjord allerede i 1894
overtatt sitt nye fartøy og gitt dette navnet
Frithjof Nybygget, på 45 fot, var inn
redet med vanntett (drevet) garnering og
forsynt med vanntette tverrskipsskott for
og akter. Videre var hun rigget med to
master og hadde foreløpig kun seil som
fremdriftsmiddel, motor skulle installeres
senere, hadde man bestemt. Bygger var
Erik Iversen, også kalt Iversen Flatmo (f.
19.06.1823 - d. 29.03.1906), som den
gang drev båtbyggeri på Hemnesberget i
Rana. Fra 1880-årene og utover, utviklet
Iversen sammen med Lars Johansen Fin
eide (f. 1854 - d. 1912), fra samme di
strikt, nye og bedre dekkete båttyper, rig
get med gaffelseil, oftest benevnt sneseil,
med fast innredning for besetningen og
lukkete rom for redskapene. Dette i mot
setning til de tradisjonelle, åpne nord
landsbåtene med råseil, som hadde vært,
og den gang fortsatt var dominerende
blant nord-norske fiskere.
Inspirasjon ble hentet såvel innenlands
som fra utlandet, det fortelies at man
studerte det nyeste fra både England,
Canada og USA. Johansen Fineide ble
flere gånger sendt utenlands med offent
lig stipendium for å studere nye båttyper,
i 1883 var han på fiskeriutstilling i Lon
don, senere også i Chicago, USA. Han

Høvedsmann EdvardJohannesen Meisfjord
(1837-1914). Foto via Hjørdis Meisfjord

\
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Garnbåt Prøven af Meisfjord, bygd ca 1885 av Erik Iversen, Hemnesbergetfor Edvard
Johannesen Meisfjord. Den gang et helt modernefiskefartøy. Foto via Hjørdis Meisfjord

var ikke båtbygger, men hadde liksom
Iversen lang praktisk erfaring som høvedsmann på Lofothavet og informerte
Erik Iversen om sine ideer og observasjoner. De såkalte ranværingssluppene, og
senere fineidbåtene, de to utviklet sammen var gode båter som høstet stor
anerkjennelse og heder. I 1889 ble Erik
Iversen tildelt kong Oscar Us gullmedalje
for sitt store arbeid for fiskerienes fremme,

Videre arbeidet han med å utvikle sikrere
fartøy, forsynt med dekk, flere vanntette
skott, samt med vannballast i bunntanker.
Johannesen Meisfjord var en fore-gangs
mann i fisket nordpå og hadde et godt
navn blant fiskere over hele landet. Også
den gryende motoriseringen fenget ham
sterkt og i 1888 besøkte han en utstilling
i København for å bli kjent med de
motorer som var stilt ut der. I 1890 fikk

spesielt da som båtbygger. At disse båtene
var velseiledne viser resultatlisten fra den
store regattaen for fiskefartøy, avholdt
1896 i Vardø, blant de seks som ble
premierte i klassen for større sneseilbåter
i første seilas, var fem bygd på Hemnesberget.
Første premie gikk til Sleipner'av Øks
nes, bygd av Erik Iversen. Eneste ikke
hemnesbygde båt på premielisten var
Fremad av Berlevåg, byggmester Colin
A ,
T
..
~ .
r
Archer, Larvik, som tok hjem en remtepremie i denne klassen. Disse bruksbåt
regattaene, som det ble arrangert flere av
sist på 1800-tallet, var den tids "test
baner", for å prøve ut hvilke båttyper som
var best på havet.

han stipendium fra Nordlands Fiskeri
förening for å reise til Kristiania for å sette
seg inn i motordrift av båter. Med denne
bakgrunn var det således ikke unaturlig
at NSSR kontaktet nettopp ham da red
ningsskøyte nummer 7 skulle planlegges,
bygges og motoriseres.

Edvard Martinus Johannesen Meisfjord
(f. 10.06.1837 - d. 15.07.1914) var en
allsidig personlighet, med mange inte
resser og talenter. Han var involvert i
driften av slektsgården i Meisfjord, han
drev med skogplanting og med sitt tek
niske talent konstruerte han et garnspill,
det første norskproduserte, som han pa
tenterte. I 1889 fikk han, på fiskeri
utstillingen i Bodø, gullmedalje for prak
tiske innhalingsgreier ved torskefiske.

Båtbygger Erik Iversen (1823-1906).
Foto fra Rana Bygdebok
J
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R/S 7 Frithjof, tegnet
31. januar 1895 av
ingeniør Franz
Martens.
Originalen befinner seg
i Statsarkivet,
Trondheim,
avfotografert av Bjørn
Tandberg.
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Om problematisk
11 •
motonnstallering
D
I juni måned 1894 henvendte A.
Gullowsen, Kristiania seg til Trondhjems
mekaniske Værksted (TMV), medNSSR
som oppdragsgiver, for å undersøke mulighetene og vilkårene for der åfå installert
motor i den nybygde Frithjof. Nevnte
motor var da allerede bestilt fra firmaet
The Campbell Gas Engine Company Ltd.,
Halifax, England og var ventet leveringsklar i løpet av høsten samme år. Verkstedets anbud ble akseptert og 1 slutten
av august ankom så
hvorfra Johannesen Meis-fjord kontaktet
Redningsselskapet og meldte at han var
vel fremme. Som svar mottok han telegram fra selskapet om at motoren tidligst
ville ankomme fra England mot slutten
av september. I påvente av motor ble nå
opp i Trondhjem, mens skipper og mannskap reiste hjem til Helgeland.

løpet av to dager var motoren satt sammen, men enkelte vitale deler manglet og
„
,
„ A „. „
°. ,
matte lages av TMV. Dette var kjølevannstank, propellhylse, skeidboks, mellomaksel) samt et par kger til
£n M tømmermannsarbeid skulle også
urføres ay TMVj j dUegg dl motorfun_
dament skuUe man dkrs bknt ann£t lag£
og nedgangsleider til motorrommet T utgangspunktet hadde man kalku_
lertmed l2 dagers arbeid ved verkstedet,
men d&te skulle yise s£g . ikke holde sdkk
{ d&. hek
dager skulle det gå før
Frithj0fy2X yar tii avgang fra Trondhjem!

Den 10. desember 1894 ankom endelig
motoren, pakket i kasser, med båt fra
Newcastle og firma A. Gullowsens utsendte representant, ingeniør Franz Martens var til stede der og da for å lede
sammensettingen av motoren. Skipper
Johannesen Meisfjord og hans sønn Johannes (f. 1869) kom også ned til
Trondhjem for å følge opp arbeidet ved
verkstedet og for å gjøre seg kjente med
motoren. Noe senere kom også hans bror
Jens (f. 1853) sørover for å hjelpe til. I

langt at opprettingen av akslingen kunne
begynne og nå oppdaget man til sin forferdelse at motoren sto 1 1/2 tomme for
høyt i forhold til propell-hylsen! Dette ble
justert ved uthogging av spant og fundament, før motoren endelig kunne boltes
fast til underlaget. Nå så det endelig ut til
å være klart til teknisk prøvetur og Frithjof
ble satt på vannet lørdag den 12. januar
1895 for å prøvekjøres samme ettermiddag, med dette skulle det foreløpig ikke
bli noe av.

Den 12. desember var nevnte fundamentet ferdig og den ca. 173 cm høye og 1,5
- 2 tonn tunge motoren ble ved hjelp av
heisekran forsiktig plassert om bord i
Frithjof, som nå var slippsatt. Kjølevannstank og andre nødvendige kompo-nenter
som hadde manglet ved ankomst ble, som
avtalt, forarbeidet av verkstedet og montert om bord. Etter hvert kom man så

><

Under det månedslange oppholdet ved
TMV var tonen mellom ingeniør Mar
\+ a + cu\ a- mv,
tens og verkstedets rolk stadig blitt
dårligere. Martens mente at fremdriften i
arbeidet ikke holdt mål og at TMV
prioriterte andre oppgåver fremfor Frith
j0fi særiig gikk dette ut over maskin
arbeider Hammer som ledet motorin
stalleringen. Verk-stedets folk på sin side
mente at den unge, 27 årige ingeniør fra
Bergen, var kravstor og vanskelig å
samarbeide med. Dette kuliminerte den
n
Uke før den planlagte og avtalte
prøvetur. Da kom nemlig ingeniør Mar
tens { heftig disputt med verkstedets
kontorsjef vedrørende det omtrentlige
regningsbeløp, 1.600 - 1.700 kroner, som
ban mente yar
for høyt For å sikre
gine kray tok TMy n » arrest j Frithjof,
som Ue låst fast dl verk_stedets kai og
prøveturen således utsatt på ubestemt tid.
Martens fikk beskjed om at her ville
fartøyet bU liggende dl endelig oppgjør
hadde funnet sted
Fjorten dager senere, den 26. januar ble
fartøyet frigitt av TMV etter at det endelige regningsbeløp, kr. 1612,86, var
mottatt via Redningsselskapets forret
ningsfører. Nå kunne den etterlengtede
prøvetur endelig finne sted og samme dag
kastet man loss og gikk fra kai, men
resultatet ble ikke det man hadde håpet
på. Straks motoren ble startet oppsto det
kraftige vibrasjoner i skroget, det gnistret
fra tannhjulene i omstyringsapparatet og
man observerte värmegång i motoren,
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fortelles det. Prøveturen måtte selvfølge
lig avbrytes og årsaken til at motoren løp
løpsk, viste seg å være at den var blitt
plassert litt for langt over mot styrbord i
forhold til senterlinjen, 1/16 til 1/8
tomme. I tillegg var trefunda-mentene
under thrustlager og omstyrings-apparat
av for svak konstruksjon og ga etter når
motoren var i gang.

Petroleumsmotor på 15 BHKfra
The Campbell Engine Co Ltd,
eksteriørmessig nokså lik motoren
på 12 BHKfra 1894 som Frithjof
hadde. Tegningen erfra brosjyre,
utgitt av fabrikken i 1896, da dette
var deres aller kraftigste motor.
Illustrasjon via Central Library,
Halifax, GB

Etter denne mislykkete prøveturen ble
Frithjofden 28. januar forhalt til Ørens
mekaniske Værksted (ØMV),Trondhjem
for utbedring av de feil og mangler man
hadde observert under den famøse turen
et par dager tidligere. Dette etter krav fira
ingeniør Martens som lot til å ha fått nok
av all krangel med TMV og derfor valgte
et annet verksted til å fullføre arbeidet.
Ved ØMV gikk man straks igang med å
erstatte de ubrukbare fundamentene og
med å rette opp motorens plassering i
forhold til propellakslingen. Den 1.
februar 1895 var arbeidet ferdig og skøy
ten ble overlevert til sine eiere, som der
og da kunne konstatere at motoren nå
virket som den skulle. Endelig var Red
ningsselskapets første motorskøyte, sterkt
forsinket, klar til innsats!

Litt om Campbell-motoren
Som nevnt ble Frithjof petroleumsmotor
levert i 1894 av The Campbell Gas En
gine Company Ltd. Denne motoren på
12 BHK var den gang det kraftigste som
var å oppdrive og kostet hele kr. 6.000 i
innkjøp, dertil høye kostnader til mon
tering. Dette var mange penger å satse på
et usikkert eksperiment, til sammen
ligning kan nevnes at seilskøyten R/S 6
Havskaaren (senere Nordland) samme år
ble levert fullt seilklar til en pris av kr.
8.000.
Denne tidlige forbrenningsmotoren
fikk tilført drivstoffet gjennom et delvis
åpent system hvor oljen dråpevis kom fra
en ventil til en trakt i forgasseren, den
gang benevnt fordamperen. Ved oppstart
ble først hovedventilen på petroleums
tanken åpnet, deretter ventilene på to
oljelamper, montert utenpå nevnte for
damper, slik at asbestvekene der ble gjen
nomtrukne av parafin. Lampene ble så
tent og heten fra disse värmet opp for
damperen, etter noen minutter oppnådde
man en tennbar oljegass. Motoren kunne
nå startes og under gange hjalp motorens
egenvarme, via sylinderen, også til med
opphetingen av fordamperen. Dette sy-

stemet hadde, etter sigende gjennom en
årrekke virket tilfredsstillende på stasjonære motorer i land, men skulle dessverre

sess. Etter hvert utvidet fabrikken og man
konstruerte også petroleumsmotorer til
maritimt bruk, først til mindre båter som

vise seg å være ytterst mangel-fullt, ja til
tider nærmest ubrukelig om bord i havgående fartøy.
Motoren gikk bare en vei, men var
utstyrt med et tannhjulsystem, kalt omstyringsapparatet, for å oppnå motsatt
dreieretning av aksel med propell. På
Frithjof'ble eksosen fra motoren ledet ut
gjennom styrbord skuteside via to 3"
kjelerør. Motoren var vannavkjølt og
nødvendig vann ble transportert til og fra
kjølevannstanken iet lukket rørsystem
ved hjelp av en sirkulasjonspumpe. Denne
tanken, laget av jernplater, tyk-kelse 1/8",
var plassert under dekk i forkant av mesanmasten. Fartøyet hadde også et motorisert lensesystem hvor lensevannet gikk
overbord via et jernrør gjennom babord
skuteside. Til ventil-asjon av motorrommet var det på dekk, i akterkant av stor
masten, montert et sky-light og inne i
dette var også drivstoff-tanken plassert.
Denne ventilasjonen skulle senere vise seg
å være sørgelig mangelfull og kom til
skape problemer under seilas for motorkraft.

seilte i lukkete farvann, senere også til
fremdrift av havgående fartøy. Campbellfabrikken opparbeider seg med tiden et
godt renommé og motorene derfrå ble
eksportert til mange land verden over.
Arbeidsstokken varierte mellom 600 og
800 personer og nådde sin topp under
første verdenskrig, hele 1.500 kvinner og
menn var sysselsatte der da. I 1919 ble
fabrikken rammet av en omfattende streik
som påførte den be-tydelige økonomiske
tap og senere fikk man til fulle merke de
generelle globale nedgangstider gjennom
1920-årene. På grunn av alle disse til
bakeslagene ble The Campbell Gas En
gine Company Ltd. så besluttet nedlagt i
1928.

Motorfabrikken ble etablert i Halifax,
England i 1888 av den skotske ingeniøren
Hugh Campbell (1860-1950), som før
den tid i noen år hadde arbeidet med å

K/O / rritrJJOjX.il LotOteil
Man tør anta at skipper Johannesen Meisfjord var både glad og lettet da han endelig,
i begynnelsen av februar måned 1895,
stevnet ut Trondhjemsfj orden og videre
nordover kysten med sin skøyte. Han
hadde jo, som en uskyldig tredjepart, ufrivillig blitt involvert i denne bitre disputten
mellom NSSR, ved ingeniør Martens, og
TMV. Nå gledet han seg nok til å komme
nordover til Lofoten for å delta i skreifisket

utvikle brukbare forbrenningsmotorer
med kullgass som drivstoff. Hans første
motorer var stasjonære og ble brukt i
fabrikker o.l. til å drive generatorer og
annet maskineri, dette med rimelig suk-

der og til, kanskje åfå utprøvd Frithjofsom
redningsskøyte. Rednings-selskapets plan
var at R/S 7 Frithjof, sammen med R/S 5
Liv (b. 1894), skulle patruljere Lofothavet
dette året.
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På reisen nordover oppdaget man lekka
sjer fra motorens kjølevannstank, men
under skøytas anløp av Sandnes-sjøen
kunne dette heldigvis ordnes. Dette var
bare et lite forvarsel om de mange tek
niske problemer man etter hvert skulle
komme til å stå overfor. Etter endt rep
ara-sjon i Sandnessjøen seilte Frithjofv\dere til Bodø hvor fartøyet ankom den
25. februar. Under oppholdet der fikk
Johannesen Meisfjord installert garnspill
og utført diverse andre småting før han
avgikk den 3. mars med kurs for Stam
sund. Nødvendig redningsutstyr, av
samme type som på selskapets øvrige
skøyter, var også på plass om bord og klart
til bruk.
Det fortelies at da Frithjof som første
motoriserte båt på Lofothavet, for mo
tor-kraft og i stille vær kom inn til Stam
sund, sto Johannesen Meisfjord på dekk
og vinket til folk på land, men mottakel
sen var langt fra hjertelig. Fiskerne var
redde for at motoren skulle skremme fis
ken. Man ankom som sagt Lofoten flere
uker forsinket, faktisk omtrent midt i fis
keriet, så her hadde man tapt penger alle
rede før man kom i gang. Ellers beskrives
1895 som et av de store år i Lofotfiskets
historie, hele 37.200 fiskere, fordelt på
7.700 båter deltok. Det fortelles videre
at fangsten var god, men prisene var dår
lige. Når det gjelder Frithjof, gikk fisket
heller dårlig. Campbell-motoren inn
fridde ikke forventningene, den fusket
stadig vekk og viste seg å være et sørgelig
hinder i ethvert henseende. Skipper Jo
hannesen Meisfjord og hans mannskap
fikk en tung vinter der oppe. Fiskeri-inn
tektene uteble og det fortelles at mange
av hans samtidige ikke syntes særlig synd
på ham. Det sies også at såvel naboer som
fiskerkamerater av og til triumferte over
hans uhell og tilbakeslag. Noen rednings
aksjoner ble heller ikke utført, været var
stort sett rolig under Lofotfisket dette året.
I 1895 var Colin Archer på en studietur
til Nordland og Finnmark, og i Stamsund
fikk han anledning til en prøvetur med
Frithjof. I sin dagbok beskriver han denne
opplevelsen slik: "Ved firetiden om etter
middagen startet omsider maskinen etter
mye besvær, og vi petrol-ede ut av hav
nen. Etter en stund satte vi storseil, me
san og klyver. Farten varierte fra 2 til 5
mil, alt etter som maskinen behaget å gå.
Den var forresten svært lunefull - særlig
de to første timene. Den kunne gå bra

noen minutter og så holde et forskrekke
lig leven før den nesten stoppet. Stanse
gjorde den imidlertid aldri helt, men fyrte
istedet av noen voldsomme smell. I mas
kinrommet var det ikke ørens lyd, og luk
ten av parafin var avskyelig. Da maski
nen etter en tid ganske umotivert begynte
å arbeide roligere og jevnere, strøk vi sei
lene og satte kurs rett mot vinden. Vin
den var ganske svak og farten ble målt til
3-5 mil. Totalinntrykk: Maskinen mislyk
ket og fullstendig ubrukelig, spesielt til et
redningsfartøy. Det er forresten et åpent
spørsmål om et rednings- og fiskefartøy
overhode kan kombineres".

R/S 7 Frithjof til Kristiania
Colin Archer reiste her et avgjørende
spørsmål og Forretningsutvalget kunn
gjorde i mai 1895 at det var besluttet å
seile skøyta sørover til Kristiania senere
på sommeren, for der å få motoren nøye
gjennomgått og prøvet av motorleveran
dørens folk, alle nødvendige utbedringer
for leverandørens regning. Etter at moto
ren så var blitt ettersett og trimmet av
disse, gjennomførte Frithjofto prøveturer
i begynnelsen av september måned. Flere
fagfolk, blant annet en ingeniør Conradi
og en erfaren maskinist deltok og hensik
ten var å få laget en sakkyndig rapport
som skulle legges frem for Redningssel
skapets 4. generalmøte i slutten av måne
den. Der skulle Frithjof videre skjebne
debatteres.
Prøvetur nummer en startet fra Larvik den
1. september klokken 1000, men på
grunn av forstoppelse i et brennstoffrør
og lekkasje i en ventil, oppnådde ikke
skøyta full fart før en time senere, man
logget da 4 knop. Kommet utenfor Sta
vern fikk man en to revs kuling og sjø
rett imot, det var bare så vidt Frithjof'av
anserte, fortelles det. Motoren var opp
lagt for svak under slike forhold. Grun
net gjennomtrekken fra skylightet, blåste
oljelampene til motorens fordamper ut
klokken 1300. Skylightet ble lukket til,
med den følge at maskinisten nå ble sjø
syk grunnet parafindampen i motor
rommet! Etter dette ble motoren stoppet
og for revete seil satte man kursen mot
Nevlunghavn hvor Frithjofankom klok
ken 1430.
Motoren var ikke blitt tilstrekkelig tes
tet så en ny prøvetur måtte til. Den 3.
september, klokken 1000, la Frithjof ut
fra Nevlunghavn og styrte ned mot Lan

gesund. Det berettes om fint vær denne
dagen, vidstille og smul sjø. Loggen ble
satt klokken 1015 og viste da en fart av
4,812 knop. Motorens omdreininger ble
gradvis øket og klokken 1325 satte man
igjen loggen, nå viste den 5 knop. Dette
var samme fart som Johannesen Meisfjord
tidligere hadde observert som maksimum
i stille vær. Klokken 2000 var Frithjof'til
bake i Nevlunghavn og det skrives at
motoren under denne ti-timers-turen
hadde virket tilfredsstillende på alle ma
ter.

Frithjojs skjebne besegles
Innholdet i rapporten fra de sakkyndige,
som Redningsselskapet fikk seg forelagt
på Generalmøtet, 30. september - 1. ok
tober 1895, stemmer svært dårlig med hva
Colin Archer, omlag et halvt år tidligere,
hadde notert i sin dagbok etter turen ut
fra Stamsund med Frithjof Den nye rap
porten var overraskende positiv og kon
kluderte med noen gode råd for sikrere
drift av fartøyet i fremtiden. Her folger
rapporten, i litt modernisert språk-form:
"1. Maskinen er god og vel montert, enkel
oggrei i sin konstruksjon og lett åpasse. Dog
kreves det en kyndig mann til å skjøtte den.
Den manøvrer godt og arbeider under alle
forhold tilfredsstillende.
2. Skipetsfart i smult vann er 5 knop.
3. Maskinen er for svak til a gå imot litt
høy sjø. Den må vesentlig ansees som hjelpe
maskin.
4. Følgendeforandringer og utbedringer må
foretaes. Den nåværendepropell er av bronse,
anbrakt direkte på propell-akslingen uten
metallforing. Dette vil bevirke at akslingen
tæres hurtig i forkant av bosset og svekker
den. Den bør byttes med en to-bladet
støpejernspropell. Den nåværende har tre
blad og hindrer i høy grad båtens fart un
der seil. Merke må innhogges på akslingen,
således atpropellen fra maskinrommet kan
stilles vertikalt. Rundt maskinens svinghjul
og eksenterskive må anbringes en skjerm til
beskyttelse av maskinister i sjøgang. Lam
pene må innkapsles på en slik måte at de
ikke slukkes av vinden. Automatisk smøre
apparat bør anbringesfor veiv-platene. Sky
light og nedgang til maskin-rom gjøres fet
terefor å unngå at lampene blåser ut. De to
langskipsskott i maskin-rommet måfjernes,
da plassen der erfor knapp. "
Frithjof videre skjebne ble tatt opp på
Generalmøtet og prøvetursrapporten fra
de sakkyndige nøye gjennomgått og drøf
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tet. Meningene var mange og delte, men
etter hvert gikk det mot å kvitte seg med
fartøyet, som nå, grunnet alle motor
problemene, føltes som en belastning for
selskapet. Det ble av flere representanter
påpekt at Frithjofva.r et helt moderne fis
kefartøy, men petroleumsmotoren torde
man ikke stole på. Representanten Archer
mente at det vel lå utenfor Redningssel
skapets opp-gave å frembringe gode fis
kebåter. Og at en slik båt skulle gjøre tje
neste som redningsbåt, mente han ute
lukket. Det beste ville etter hans mening
være å seige båten på best mulige vilkår ,
og slå seg til ro med at eksperimentet
hadde vært mislykket. Generalmøtet
endte med at man enstemmig sluttet seg
til represen-tanten Isefiers forslag om at
spørsmålet om båtens anvendelse skulle
overlates til Forretningsutvalgets avgjø
relse.
Dette var i realiteten Frithjof endelige
dom som redningsskøyte, men hun
"petrolede" igjen tilbake til Nord-Norge,
hvor hun enda en tid holdt hun det gå
ende som kombinert rednings- og fiske
skøyte, men nå uten sitt R/S-nummer 7
malt på storseilet. Frithjofvar blitt strø
ket av skøyteregisteret og hennes num
mer over-tatt av Bergen, levert til Red
ningsselskapet samme år (1895). Hen
nes kar-riere i Redningsselskapet lakket
mot slutten og i daglig tale ble skøyta
heretter kun omtalt ved sitt navn, eller
bare som "petroleumsbåten". Hvor lenge
Edvard Johannesen Meisfjords engasje
ment i fartøyet varte, har det ikke lyktes
å finne ut av.
Allerede den 8. april 1895, vel to måne
der etter Frithjof første og mislykkede
tekniske prøvetur, tok Redningsselskapet
og A. Gullowsen ut stevning mot Trond
hjems mekaniske Værksted for, om mu
lig å bli tilkjent økonomisk kompensa
sjon for påståtte misligheter fra verk
stedets side under motorinstalleringen.
Retts-saken tok til i Trondhjem den 17.
september 1896 og ble en ganske bitter
affære. Saksdokumentene viser at krasse
påstander og utsagn, i til dels svært frisk
språkdrakt, ble fremsatt av de involverte
parter under sakens gang. Edvard Johan
nesen Meisfjord var ikke personlig tilstede
i rettsalen, men hadde sendt en skriftlig
vitneforklaring som ble referert der og da.
Dom i saken falt den 22. oktober 1896
og frifant TMV på alle punkter. Red
ningsselskapets Forretningsutvalg tok

kjennelsen til etterretning og besluttet
ikke å appellere. Muligens ønsket man å
få lagt hele motorsaken bak seg, for i fred
og ro å kunne konsentrere seg om nye
prosjekter, "petroleums-båten" var for
øvrig besluttet solgt.
I løpet av oktober måned 1896 ble så
Frithjof nå uten motor, solgt til Vardø for
kr. 1.400 og sannsynligvis benyttet til
fiske der oppe. Fartøyets videre historie
og skjebne er ikke kjent. Den proble
matiske motoren var tatt ut av skøyta før
man solgte henne nordover, men i 1897,
eller 1898 fant selskapet endelig en kjø
per til denne. Kr. 1.500 innbrakte salget
av Campbell-motoren, altså et betydelig
økonomisk tap for NSSR. I ettertid kan
man si at det her var vist stor og positiv
vilje til å prøve noe nytt, men i samtiden
ble hele affæren sett på som både bekla
gelig og belastende for selskapet.
Dette var nok grunnen til at Frithjof \
1895 ble strøket av skøyteregisteret og
overlatt til glemselen. Ja, skøyta ble til de
grader glemt at det til denne tid, før ar
tikkelforfatteren i mars 1999 greide å
oppspore Frithjof gamle saksmappe ved
Statsarkivet i Trondheim, har vært nes
ten umulig å finne korrekte tekniske data
og opplysninger, for ikke å snakke om
tegninger av denne historiske pioneren
ved noen av våre museer. Seiv i Rednings
selskapets, ellers så gode jubileumsbok
"Hundre år med rednings-skøyta" (1994),
får Frithjof bare forholdsvis beskjeden
omtale. Blant annet savnes her opplysnin
ger om hennes dimensjoner, motorens
fabrikat mangler og skøytas navn er, ty
pisk nok, stavet på en tre forskjellige ma
ter!
Ideen om igjen å bygge en motorskøyte
ble ikke lagt helt på is etter eksperimen
tet med Frithjof. Allerede i 1908 ble mo
tordrift igjen tatt opp. De da aktuelle
motorer ble imidlertid ikke ansett å være
tilstrekkelig driftssikre. Det ble derfor sett
på som noe av et eventyr igjen å sette
motorer i redningsskøytene. Det skulle gå
hele 35 år før Redningsselskapet fikk sin
neste motordrevne skøyte. Dette var R/S
36 Andreas Aarø som i 1930 ble levert av
K. Christensen & Co. i Risør, utstyrt med
en tosylindret 50/80 HK Wichmann se
midiesel som ga skøyta en fart av 7,75
knop for motor alene. Motoralderen
hadde nå for alvor gjort sitt inntog i sel
skapet, skepsisen var övervunnet og de

gamle seilskøytene ble da også etter hvert
motoriserte. Fra 1942 var samtlige skøy
ter i aktiv tjeneste utstyrt med motor og
seilføringen ble med årene redusert til
støtteseil. Siste seilførende skøyte i tjeneste
var R/S 47 Ragnhild Schanche, bygd 1939
og solgt i 1976.

FRITHJOF
Bygd 1894 av båtbygger Erik Iversen,
Hemnesberget som kombinert fiske- og
redningsskøyte.
Bygget av tre. Rigget som galeas.
Lastekapasitet, ca. 120 tønner.
Dimensjoner: Lengde 45 fot (l4,12m),
bredde 12 fot (3,77m), dypgående ca.
5'02" (l,57m).
1894: Eier Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, Kristiania.
Skipper Edvard Johannesen
Meisfjord, Alstahaug.
1894/95: Petroleumsmotor, 12 BHK,
fra The Campbell Gas Engine
Co Ltd., Halifax, England, pris
kr. 6.000, installert ved
Trondhjems Mekaniske
Værksted, Trondhjem.
Fart for motor alene,
5 knop.
1896: Motoren tatt ut og fartøyet
solgt til Vardø, pris kr. 1.400.
Sannsynligvis brukt som fiske
båt, videre skjebne ikke kjent.
1897/98: Petroleumsmotoren solgt av
NSSR for kr. 1.500.
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Johan Ottesen: Ishavsskuter II
143 sider i A-4 format, rikt illustrert
ISBN: 82-995308-1-4
Utsalspris kr. 298,I fjor gav Johan Ottesen ut ei bok om sel
fangstskuter frå søre Sunnmøre. I alt vart
43 skuter omtala i boka som fekk namnet
"Ishavsskuter". I år kjem Ottesen med
"Ishavsskuter II" om skutene frå nordre
Sunnmøre og då først og fremst frå Åle
sund.
Det er Brandal som oftast har fått fo
kus når det gjeld selfangsten. Men Åle
sund er likevel den kommunen som har
hatt flest ishavsskuter. Og to av dei tre
skutene som gjekk på selfangst i pioner
året 1898 - "Nils Liaaen" og "Sleipner" kom frå sunnmørsbyen.
I større grad enn for sunnmørsbygdene
var det næringslivsfolk utan praksis frå
ishavet som stod som eigarar av skutene
frå byen. Ålesundskapital var også viktig
for fleire reiarlag som vart etablerte utan
om byen. Fiske- og fangstfirma som Kop
pernæs og Fugleberg & Tøsse, i tillegg til
å ha eigne fangstskuter, var også invol
verte på eigarsida og ved utrustning av
skuter frå andre sunnmørsbygder.
Også reiarar frå andre stader i landet
valde å stasjonere skutene sine i Ålesund,
og skuter som på denne måten vart sta
sjonert i fleire sesongar på Sunnmøre er
også tekne med i boka.
I årets bok er det 53 skuter som blir

som var i bruk her. Fra 1918 inntil fangsten ble endelig awiklet i 1962 kom 29
hvalbåter av forskjellig størrelse til å fange
her. Mot slutten var mye av driften basert på leie av pelagiske båter mellom sesongene. Etter at virksomheten ble awiklet i 1962 kom distriktet på Hitra til å
bemanne stasjonen Skjelnan og båtene
som fanget derfrå.
Strøm har funnet fram til detaljerte
opplysninger om og illustasjoner av båtene og virksomheten. Dette er riktignok ikke en beretning om selve stasjonen
og driften, men den gir likevel et viktig
bidrag til vår kunnskap om hvalbåtene og
kystfangsten.
Dag Bakka Jr

Det slenger også enkelte norske og skan
dinaviske skip. Særlig sperret jeg opp øy
nene over Typaldos Ionion, ex Arendalskes
Dronningen fra 1891, men her finnes
flere: Gamle Jupiter som gresk, Bergens
ford som israelsk, vraket av Talabot i Val
letta, en av Brøvigs frukt-båter bygget om
til ro/ro, for ikke å snakke om hurtigruteskipet Lofoten (1931) som gresk Kypros.
Men boken har mer en dette; en liten
opplevelse av Middelhavets skipsfart ien
förgången tid.
Dag Bakka Jr

Laurence Dunn:
Mediterranean Shipping
134 sider format A-4, heftet, meget rikt
illustrert

Kjøpes fra Verlag Gert Uwe Detlefsen,
Riihimäkistrasse 38 A,
D-23795 Bad Segeberg, Tyskland

Carmania Press, London
Pris kr 258 fra Beyer Libris, Bergen
(tel 55 30 77 00)
For åsi det rett ut: Dette er en billedbok

Mange vil kjenne denne forfatter og utgiver for sine kvalitetsbøker, både i inn
hold og utforming. I serien om tyske rederier har han kommet til nr 13, som omhandler H M Gehrckens, Ivers & Ark,

fra 50- og 60-tallet fra havner rundt Middelhavet, med bilder utvalgt og kommentert av en av vår tids store skips-fartsskribenter. Boken er lagt opp geografisk,
fra Gibraltar til Svartehavet og ender i
Egypt. Den er således en ren øyenslyst i
form av eksotiske skip og havnescener.

H P Vith og H W Christophersen, Conti
mar og Karl Gross. Hvert rederi blir grun
dig gjennomgått og illustrert, med skips
liste av høy kvalitet. Kostbare bøker, men
definitivt verd prisen for den seriøst interesserte.
Dag Bakka Jr

Gert Uwe Detlefsen:
Deutsche Reedereien, Band 13
200 sider, format A4, rikt illustrert
Pris DM 115, fra 1.1.01 60 Euro

BILDER TIL SALGS

omtala frå dei blir bygde til dei går ut av
drift. Dei aller fleste har Ottesen greidd å
skaffe fotografi av sjølv om mange av sku
tene fekk ei heller kort levetid.

Gardway
Seaway Falcon
Norsk Viking
Botnica

container
offshore
tank
offshore
survey
survey
chaser

Fredrik Strøm: Vel blåst karer!

DSND Surveyor
Bergen Viking
Sanco Bravo
Active Girl

Hvalbåter fra Hitra og Vingvågen
Artikkel i Årbok for Fosen 2000.
Bestilles fra Fosen Historielag, Nidarøygt
2B, 7030 TRONDHEIM
tel 73 51 12 53 (etter kl 1600
Pris kr 160 + porto kr 25
Fredrik Strøm har i mange år arbeidet
med historien om hvalfangsten fra Ving
vågen og Hestnes på Hitra. Han publi
serte i 1998 en artikkel om hvalkokeriet
Pioner i Årbok for Fosen, og i år kommer
han med en artikkel om alle hvalbåtene

Boa Transporter
Rogaland
Northern Chaser
Havila Charisma
Skandi Møgster
Vigdis Knutsen
Stril Power

supply
ro/ro
cargo
ahts
supply
supply
shuttle
ahts

Rotterdam -99
Nordsjøen -99
Dusavik -00
Dusavik -00
Dusavik -00
Dusavik -98
Tananger -00
Tananger -00
Tananger -00
Dusavik -00
Dusavik -00
Jotun -99
Balder -99
Mekjarvik -99
Jotun -99

Pris kr 10,- per stk ved bestilling, kto nr: 6312.10.15198
Sendes ut 2 måneder etter bladets utgivelse.
Jan Tore Knudsen
Tivoliveien - 4812 KONGSHAVN
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Hvilken CehilP.
Magne Andersen, Oslo, mener bildet på side
40 i SKIPET 3/00 av mf Cehili ikke kan være
exJøsenford,Jøsenfjord-Ferjen, men exAnitras
Dans, Salangen, Ladejarl. Førstnevnte ble slet
tet i NIS i 1991 og overført til Belize.
Han spør også om ms Ragnar (LEQP) (52/
-/l 868) som ble slettet 08.05.2000 som kon
demnert (Totalforlist i 1975) er den samme
som bilde i SKIPET 1/99 side 52 tatt av Kai

Stig Harry (side 27) og Stig Halle (side
37) LJEO er tydeligvis samme fartøy?
Birgit Sunnaas (side 37) ex Sauda-jjord,
Jøsenfjord. Kan den være i fart? Iflg Skipet årgang 17 nr 2 side 46 er vraket
sprengt av Oslo Kommune 9.121977.
Olav K Westby
9305 FINNSNES

HeBmBkJT

Fagerbakke i Moss. Nå var det kun livbøyen
som var merket Ragnar. Er det noen som har
identifisert båten på bildet?

Trygve Eriksen jr har kommet over
noen bilder av fraktefartøyer fra 50tallet og trenger lesernes hjelp til identifisering.
Under: Kutterpå ca 75fot, navn påfem
bokstaver, grå eller lys blå. Bildet tatt i
Sagvåg? Men hvilken båt er det?

f

fl

Bl

Ukjent chaser
Er det noen som kjenner forhistorien til ms
Hunter før den ble innkjøpt til Norge i 1997?
Den står ikke i LR eller DNV, kun i INS med
ex navn Orion II- 97 ex Chris B - 95 ex Wanda
Louise-90. Som Wanda Louise var båten 99
brt. USA flagg. Som Hunter er den 262 brt.
Leif K Nordeide

Under: Drektigfukteskøyte i Karmsundet, ca 70fot.
Særpreg spinkel rigg med masten langtforut, buet baug. Hvilken?

Pusnes-bygde fartøyer
B

Jeg arbeider med å finne historien om de 101
fartøyer som ble bygget ved Pusnes Støperi
& mek Verksted AS i tiden 1907 til 1962. I
og med at det er fartøyer det er snakk om,
håper jeg at SKIPETs lesere kan hjelpe meg.
Bygg nr 57 ms Solund og nr 61 Bjørnefjord
var fjordbåter som ble levert til bergens
distriktet og som ble tatt i tysk tjeneste. Er
ute etter fotografier og opplysninger om hva
de ble brukt til. En av dem skal ha vært
attasjert Tirpitz som ferge for mannskapet.
Ellers er jeg opptatt av å få tak i opplysnin
ger og fotografier av Pusnes-bygde fartøyer.
Yngvar Berthelsen
Sletta 3
3274 LARVIK

Under: Stålfartøy på ca 120fot, gammelt og smalt, fotografert ved Br Bjørnevik på Hundvåg?
Noen forslag?

I

Rettelser
Jeg har noen korrigering til SKIPET nr 3.00:
Mamaia (side 5) er ikke FOB 9 som er Sør
con, iflg SKIPET årg 25 nr 3 side 58.
John Schøning (side 9) skal være 1872, ikke
71, iflg Skipet årgang 14 nr 1 side 6 og år
gang 20 nr 4 side 4.
Ash Hollow, senere Kirkenes, Hidlefjord (side
16) overtatt 12.44, levert 1.45, iflg Skipet
årgang 15 nr 3 side 13 (Fleet list Kornelius
Olsen).

I
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Medlemsir
Nye medlemmer 08.09.2000 - 10.11.2000.
946 B
1836
1837 0
1838
1839 B
1840 B
1841 0
1842 B
1843
DK1844
1845 0
1846 B
1847 B
1848 0
1849
1850
S-1851
1852
1853
1854 0
1855
1856
1857
1858

Bjørn Ottosen
Jens Bondø
Hans Blystad
Øystein Viland
John Oisen
Jan Henrik Ellingsen
Hans Kristian Moe
Lars-Kristian Sandbrekken
Roy Pevik
Steen Kirk Pedersen
Hans Olav Olsen
Jarle Aspenes
Leif Eriksen

Løtveitvegen 1
Liarlundveien 27
Gjettumkollen 25 B
Vågedalen 14
Olsvikfjellet 59
Carl den XIFs gate 2
Hordnesvegen 154 D
Sildråpeveien 29 F
Marvaenget 30
Utsikten 9

Egil Jahre
Tormod Presthus
Svein H. Sivertsen

Halhjem
Otervegen 10
Frøyas gate 47
Favnamyrvegen 26
Gaddevegen 11 B
Prestkragvägen 1
Akkarfjordvegen 23
Skolegaten 28
Hvasserveien 200
Anne Grimdalens vei 9 C
Einerskaret 12

Dagfinn Blikshavn
Arne Andersen

Avaldsnesvegen 67
Rosenberggate 7

Ragnar Th. Andreassen
Svein Ådland
Stig Arve Heggheim
Knut Wahl
John Wahl
Oddvar Nilsen

Dødsfall
1144
Bjarne Økland
Adresse-* aidringer:
1374 B Svein K. Hjønnevåg
1684
Frode Idsøe
412 0 Håvard Jørgensen
749 0 Øivind Skogly Kjeldsen
1734
Jan G. Larsen
1701
Magnar Madsen
DK1796 Bent Mahler
268 B
Kurt A. Nagell Nielsen
1572 B Bertin Nilsen
1319
Håvard Salen Nyheim
345 0 Knut Hallvard Næss
723 0 Odd Næss
767 0 Arnulf LOrsa A/S
1028 B Octopus Dykkerklubb
Leif Sunde
1501
140
Gunnar Torkildsen
Adresse-endringer sendes Leif K. Nordeide

5151 SØREIDGREND
4250 KOPERVIK
1346 GJETTUM
5549 RØVÆR
5161 LAKSEVÅG
5184 OLSVIK
1792 TISTEDAL
5244 FANA
7048 TRONDHEIM
DK -2791 DRAGØR
1604 FREDRIKSTAD
5200 OS
5236 RÅDAL
1608 FREDRIKSTAD
4250 KOPERVIK
6900 FLORØ
SE -450 70 HAMBORGSUND
9600 HAMMERFEST
9990 BÅTSFJORD
3148 HVASSER
4023 STAVANGER
6520 FREI
4250 KOPERVIK
4790 LILLESAND

5550 SVEIO

Postboks 25

Framnesvegen 10
Dagaliveien 30
Lilleakerveien 4

5321
4100
0951
3188
4985
6900
DK 5136
5216
9476
1517
0783
0216

ukjent adresse
Kongsgard Allé 56 E
Postboks 169

4632 KRISTIANSAND
4402 FLEKKEFJORD

Snapnesvei 16
Akerlia 6 C
Idrettsveien 8
Litun
Krokåsen 29
Violvej 2
Nordre Toppe 3, leil. 408
Kongshaug
Postboks 185

(e-mail: leif.nordeide@go.telia.no)

KLEPPESTØ
JØRPELAND
OSLO
HORTEN
VEGÅRDSHEI
FLORØ
8722 HEDENSTED
MJØLKERÅEN
LEPSØY
BORKENES
MOSS
OSLO
OSLO
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Norsk Ordinært Register
M/S LYSBLINK
LJZG
02.07.
5656 brt.
M/S SANTONJALJZI
03.07.
38 brt.
M/S J.BERGVOLL
LLAJ
07.07.
1483 brt.
M/S LIMAN
LJEG
10.07.
96 brt.
M/S FJORDGLYTT
LLFD
13.07.
111
13.07.
111 brt.
brt.
M/S HAVSKJER LLGA
17.07.
1988 brt.
M/S MISS CHARLOTTE LLCE
18.07.
73 brt.

- Lys-Line Rederi AS, Oslo
- ABG Shipyard Ltd., Mumbai (155)
- Jan Robertsen, Gressvik/Fredrikstad
-ex USA-reg. SAND DOLLAR (8.1972).
- Ytre Rolløya AS, Harstad (T- 1 -H) .
- Solstrand AS, Tomrefjord (69)
- Ligrunn Sotra AS, Straume/Bergen
-ex svensk reg. SJØFÅGEL 2 (B. 1950).
- Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS, Florø
- Lindstøls Skips & Båtbyggeri AS, Risør (317)
- Havskjer AS, Ålesund (M-200-A).
-AS Eidsvik Skipsbygger, Uskedalen (57) S.C. Santierul Naval SA., Braila (1397)
- Exclusive Charters Sverre Frich Jr., Oslo
Yachting Developments NZ Ltd., Auckland (50)
M/SROFISK
LLAT - Rohav AS, Harøy/Ålesund
19.07.
482 brt.
- Aas mek. Verksted AS, Vestnes (161) Klevset mek. Verksted AS, (skrog)
Lekter NAUTILUS MAMMUT LK7016- Seløy Undervannservice A/S, Herøy/Sandnessjøen
21.07.
195 brt.
- Scanbridge AS, Sandnessjøen (01/00)
Lekter BOABARGE 20
LK6895- Boa Offshore AS (Taubåtkompaniet Management A/S), Trondheim
27.07. 13776 brt.
Jinling Shipyard, Nanking (JLZ980710)
M/S VELOX
LLGG - Bugsertjeneste II AS KS, Haugesund
31.07.
429 brt.
- ex NIS-reg. VELOX
M/S LONGOBARDA
LLGK - Ålesund Båtcharter AS, Langevåg/Ålesund
02.08.
52 brt.
- ex britisk reg. LONGOBARDA (B.1989)
M/S GERDA SÆLE
LLEW - Salmon Star AS, Torangsvåg/Bergen
04.08.
445 brt.
Alfa Marine AS, Høylandsbygd (001)
M/S DYKKEREN
JXCA - Jens Adrian Marcussen, Kristansand
12.09.
90 brt.
- Norsk, ikke reg. før (B. 1958)
M/T HANNE KNUTSENLLBP
- Knutsen Bøyelaster VIII KS (Knutsen O.A.S. Shipping AS), Haugesund
12.09. 72245 brt.
- Astilleros Espänoles SA. Sestao, Bilbao (318)
M/S MØGSTERHAV
LLGZ - Møgsterhav AS, Storebø/Bergen
14.09.
1206 brt.
- Fitjar mek. Verksted AS, Fitjar (15) Polnocna SA. Stocznia, Gdansk (300/4) (skrog)
M/S FAR GRIMSHADERLLHB - Farstad Supply AS, Ålesund
15.09.
2538 brt.
ex Isle of Man reg. FAR GRIMSHADER ex norsk reg. STAD SCANDIA

m
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Brønnbåten Oddegutt etter
leveringfra Karmsund
Maritime, fotografert av Alf
JKristiansen 13. september.
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M/S STARTRANS

LLBB

- Startrans AS, Sortland

15.09.
435 brt.
M/S NO REHEARSAL
LLHE
18.09.
34 brt.
M/S TROMS STEGGEN LLBV
26.09.
1972 brt.

- Sletta Båtbyggeri AS, Mjosundet (92) Riga Shipyard, Riga (skrog)
- Gunnar Morten Påh (Arne Johannes Tofte), Ottobrunn/Oslo
-ex britisk reg. NO REHEARSAL (8.1997)
- Troms Brevik KS (TFDS Offshore AS), Tromsø
- Brevik Construction AS, Brevik (16)

M/S ODDEGUTT
LLEI
27.09.
435 brt.
M/S RINØ
3YFY
27.09.
22 brt.
M/S NORTHERN COMRADE
28.09.
1413 brt.

- Oddegutt Fisketransport AS, Hervik/Haugesund
- Karmsund Maritime Service AS, Kopervik (15) Stocznia "Pomerania" Bomal, Stettin
- Lødingen Skyssbåtservice AS, Vestbygd
- ex ikke reg. VESTFJORD ex LOS 088
LLHJ
- Trico Shipping AS (Trico Supply ASA), Fosnavåg/Ålesund
-ex NIS-reg. NORTHERN COMRADE

Norsk Internasjonalt Skipsregister
M/T EMERALD STAR LAP05 - Emerald Star Shipping Ltd. (Kjelman Shipping AS), Tortola/Oslo
06.07.
24124 brt.
ex Australia reg. CONUS
M/T KIRSTEN
LAPM5 - LR Shipping Three Ltd. (Nor Sing Shipping AS), Monrovia/Bergen
14.07.
44322 brt.
-ex DIS reg. TORM KIRSTEN ex NIS reg. GEORGIA
M/T NORTHSEA DOWEL LAPS5 - K/S Difko LXIII (Tschudi & Eitzen AS, Lysaker), København/Oslo
20.07.
43398 brt.
-ex DIS reg. NORTHSEA DOWEL
M/T GEILO
LAPV5 - Western Trading S.A.(C.H.Sørensen Management AS, Arendal), Monrovia/Oslo.
24.07. 135548 brt.
-ex japansk reg. DIONE
M/TDOLVIKEN
LAPU5 - Viken Aframax AS, Bergen
29.07.
50764 brt.
-ex Bermuda reg. STREAM ex NIS reg. BT STREAM
M/S ANTARES
LAPW5 - Actinor RoRo II AS (Barber Ship Management AS, Lysaker), Oslo
10.08.
19963 brt.
-ex finsk reg. ANTARES
M/T FRONT SUN
LAQB5 - Neon Shipping SA. Skaarungen AS c/o V Ships Norway AS), Monrovia/Oslo
18.08.
81093 brt.
-ex Bahamas reg. FRONT SUN (B.2000)
M/S NORTHERN RIVER LJBY3 - Trico Shipping AS (Trico Supply ASA), Fosnavåg/Ålesund
22.08.
3124 brt.
-ex NOR-reg. NORTHERN RIVER
M/S SKANDI MØGSTER LJTU3 - District Offshore ASA (DOF Management AS), Storebø/Bergen
23.08.
2598 brt.
ex NOR-reg. SKANDI MØGSTER
M/S FIRDA
LGNY3 - Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS, Florø
30.08.
1364 brt.
-ex NOR-reg. FIRDA
M/S FRAMNES
LJLQ3 - Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS, Florø/Måløy
30.08.
2119 brt.
-ex NOR-reg. FRAMNES
M/TNORVARG
LAQE5 - Arktisk Marin AS, Tromsø
30.08.
1114 brt.
-ex britisk reg. NORTHERN STAR
M/T JO MAPLE
LAPX5 - Winterport Investment II B.V. (Jo Tankers AS), Spijkenisse/Bergen
01.09.
4988 brt.
-ex nederlandsk reg. JO MAPLE
M/T BALTIC VIKING
LANH5 - Baltic Viking AS (Hydroship Service AS, Porsgrunn), Oslo
05.09.
5831 brt.
Daewoo Heavy Ind. Ltd., Koje (7602)
M/S SKANDI HAV
LHKJ3 - District Offshore ASA (DOF Management AS), Storebø/Bergen
06.09.
2896 brt.
ex NOR-reg. SKANDI HAV
M/S OCEANIC KING
LAOI5 - Polar Search AS, Bergen
15.09.
12867 brt.
Flekkefjord Slipp & Maskinf., Flekkefjord (157) Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (259)
M/T JO SYCAMORE
LA005 - Sycamore Shipping Limited (Jo Tankers AS), London/Bergen
15.09. 23129 brt.
Kværner Florø AS, Florø (140)
M/T CLIPPER SUN
LAQC5 - Partrederiet Clipper Sun DA (Solvang ASA),Stavanger
19.09. 16340 brt.
ex meksikansk reg. NUEVO LAREDO ex NOR reg. SYDFONN
M/T HARRIETTE N
LAQD5 - Partrederiet Harriette N DA (Solvang ASA),Stavanger
19.09. 33634 brt.
ex meksikansk reg. CANTARELL
M/S TARAGO
LAPN5 - Wilhelmsen Lines AS, Lysaker/Tønsberg
27.09. 67140 brt.
- Daewoo Heavy Industries, Okpo (4425)
M/T FRONT PRIDE
LAOA5 - Front Pride Shipping Inc. (Anders Bergh-Jacobsen c/o Acomarit AS), Monrovia/Oslo
27.09. 79978 brt.
ex Liberia reg. FRONT PRIDE
M/T BERGE DANUTA LAQA5 - The Green Tankers AS, Oslo/Stavanger
28.09. 49288 brt.
Stocznia Gdynia S.A., Gdynia (8185/1)
M/S AUTOSTARLAOS5 - United European Car Carriers Norway AS, Grimstad
29.09. 21010 brt.
- Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd., Numakuma (1185)
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NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
Juli 2000:
M/S ALTSULA (LIFC) (83/—/l 954/72/74) ex NIAL -72 - endret
fra Kirkenes Salmon AS c/o Åfjorddall Smoltoppdrett AS, Bergen/
Kristiansund til Kirkenes Salmon AS, Kirkenes/ Kristiansund.
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
GÅNGHOLM - 62 ex D. DREESMANN PENNING - 57 - fra Hadar
Kystfrakt AS, Hareid/Bergen til Tallo AS, Smøla/Bergen.
M/S BERGSLEP I (LMIT) (108/—/l 947) ex BERGSLEP -00 ex
BIG - 86 ex CEMENT 8 - 68 ex D/S - 53 - fra Bergslep AS, Sylte til
Børre AS, Oslo, omdøpt til BØRRE og hjemsted endret fra Ålesund
til Oslo.
M/F BINDAL (LGKW) (530/130/1972) - fra AS Torghatten
Trafikkselskap, Brønnøysund til Finn Olsen Rederi AS, Bodø/
Brønnøysund, omdøpt til FJORDLAST. I august ble hjemsted endret
til Bodø.
M/S BLOMÅS (LFDC) (115/170/1907/62) ex HØIEVARDE - 72
ex FRILAND - 66 ex TRAFIK 5 - 57 ex D/S - fra Partrederiet Waagene
og Kjørvik ANS (Finn Waagene, Atløy), Kvammen/Bergen til Geir
Aadne Hansen, Drammen/Bergen.
M/S BØRRE (LAOO) (293/620/1953) ex STAR BOY - 93 ex
HILVANG - 92 ex NYVANG - 87 ex BYRDING - 71 ex
STEINMANN - 63 - All Transportpartner Line AS, Nesbru, omdøpt
til BØR, hjemsted endret fra Molde til Oslo.
Lekter FERYAL (LK2130) (1.158/—/l 977) - fra Rogaland Planbygg
AS, Sola/Oslo til Sjøforsvarets Forsyningskommando, Håkonsvern/
Oslo.
D/S GAMLE ÖSTER (LEPF) (202/254/1908/15/66/00) ex M/S
VAKA - 96 ex D/S OSTER - 66 - Nordhordland Veteranbåtlag,
Ostereidet/ Bergen, omdøpt til OSTER.
M/S GLOMMEN (LEHX) (637/—/l 948) ex ØSTFOLD - 91 ex
SKULE - 81 ex SØRØY - 66 - Østfold Fylkeskommune, fått forr.adr.
(Glemmen videregående skole, Fredrikstad), Sarpsborg/Fredrikstad).
D/S HANSTEEN (LDQF) (165/—/l 862) - endret fra Stiftelsen D/S
Hansteen (Trondheim Sjøfartsmuseum), Trondheim til Stiftelsen D/S
Hansteen c/o Sør-Trøndelag Fylkeskommune (Trondheim Sjøfarts
museum), Trondheim.
M/SHAVILAHIDRA(LJKQ) (3.102/4.640/1999) -fraHavilaSupply
Ships AS, Fosnavåg/Ålesund til Island Offshore II KS, Ulsteinvik/
Ålesund.
M/S MARBELLA (LHUR) (38/-/1964) ex JEFF POULSEN - 96 (reg. i 1996 til?) fra ?? til Arne Kristian Bye, Vikersund/Drammen.
M/S MARTINIQUE (LITR) (42/-/1997) - fra Bjørn Marthinsen, Ski

til Torkjell Flatland, Revetal, hjemsted endret fra Oslo til Tønsberg.
Mudderap. MULDVARPEN (LM3497) (98/-/
) -Johs. J. Sylten
AS, Åfjord/Trondheim, omdøpt til SMÅSTEIN.
M/S OLEWILLASSEN (LNLR) (122/—/1 948/77) exEIDSFJORD
- 72 ex SØRTRÅL - 64 - fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune c/o
Ytre Namdal videregående skole, Rørvik til North Sea Shipping AS,
Bakkasund, hjemsted endret fra Svolvær til Bergen.
M/S OMEGA (LJZQ) (299/751/1963/91) ex RISVÆR - 95 ex
GULLHOLM - 94 ex CYNTHIA - 88 ex CYNTHIA BRES - 67 - fra
Ottersøy Skipsrederi AS c/o Ruth Skagemo. Ottersøy/Namsos til
Pedersen Skagemo Holthe Owners AS, Kolvereid/Namsos.
M/F OSTER (LCMX) (450/—/l 971) - AS Bergen Nordhordland
Rutelag, Bergen, omdøpt til HAUS.
M/S PROSJEKT KOPERVIK (LDXD) (293/—/l 976/00) ex
BÅTSFJORD - 94 - fra Karmsund Maritime Service AS, Kopervik til
Seivåg AS, Torangsvåg, omdøpt til SEIVÅG, hjemsted endret fra
Ålesund til Bergen.
M/S REINTIND (LDUL) (-1-/1976) ex BACTUS - 91 - fra Skattøra
Båthavn AS, Tromsdalen/Harstad til Øyvind Sæter, Molde/ Harstad,
omdøpt til ØYACRUISE.
M/S ROSALINA (LMQC) (30/-/1928) - fra Anette Gjersund, Oslo/
Egersund til Elin Andreassen,Oslo og Hans-Arne Sandem, Oslo/
Egersund.
M/S RØRSTAD (LNTE) (64/-/1985) - Polarcirkelen Båttransport AS,
Selsøyvik/Narvik, omdøpt til FJORDCRUISE.
M/S SKAGERRAK (LCEK) (7.172/7.150/1976/81) - fra Statnett
Rederi AS, Oslo til Havila Cable AS, Fosnavåg, omdøpt til HAVILA
SKAGERRAK, hjemsted endret fra Oslo til Ålesund.
M/F SOLBAKK (LHBG) (909/258/1978) - fra Rogaland Trafikk
selskap AS, Stavanger til Bjørklids Ferjerederi A/S, Lyngseidet, hjem
sted endret fra Stavanger til Tromsø.
M/S SUN PRINCESS (LLMT) (34/-/1989) - fra AB Cars Eiendom
AS, Sem/Tønsberg til Einar Johan Holst, Nesoddtangen/Tønsberg.
M/S TORELLO (LHMH) (1.944/1.707/1970/74/95) ex PAPER
EXPRESS - 95 ex NORNEWS EXPRESS - 86 ex SIRIUS - 74 - fra J.
P. Strøm Shipping AS, Trondheim til Skips Torello AS, Stjørdal/
Trondheim.
M/S TYA (LCLX) (35/-/1990) - fra Hydro Aluminium AS, Stabekk/
Florø til Skattøra Marina AS, Tomasjord/Florø.
Lekter VEST BARGE I (LM8269) (433/—/l 974) ex STÅLMANN
II - 00 - fra Sam Brätten, Bergen til Emblem Kranutleie AS, Ågotnes/
Bergen.
M/S VIKANFJORD (LNBY) (154/203/1955) ex FRØYVIKING 97 ex POLARSILD - 96 - fra Sjøtransport AS, Straumsjøen/Sortland
til Bø Trans AS, Straumsjøen/Sortland.
M/S WHITE PEARL (LJZZ) (21 /-/l 999) - Østerås Bilsenter AS,
Østerås, omdøpt til NOBLE WHITE, imregistrert fra Bergen til Oslo.
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Statnetts kabelskip Skagerrak er
solgt til Havila Cable AS,
Fosnavåg og har skiftet navn til
Havila Skagerrak Foto Ole
Jakob Dingen 14. oktober 1999.
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M/S ÅDROTT (LAEC) (49/-/1950) - fra Bernhard Skaar, Reksteren/
Bergen til John Hausberg, Steinsland/Bergen.
August 2000:
M/S ALBATROSS (JXKJ) (41 /-/l 944) - fra Tomm Wilgaard
Christiansen, Oslo til Ardy Michael Jentoft, Sandefjord/Oslo.
M/S BEINVEIEN (LGCC) (305/50/1992) - fra Vest Trafikk AS,
Straume/Bergen til HSD Buss AS, Straume/Bergen.
Lekter BULKHANDLING 5 (LM6374) (3.972/8.738/1978) Partrederiet Bargeservice ANS, Oslo. Best. reder endret fra (Torvald
Klaveness, Oslo til Torvald Klaveness Konsern AS, Oslo).
Lekter BULKHANDLING 6 (LM6375) (3.972/8.738/1978) - samme
som BULKHANDLING 5.
M/S CLEOPATRA II (LJGC) (24/-/1998) - fra Charterservice Tom
Inge Bakke, Ulset til Arne Øvrebø, Bokn. Hjemsted endret fra Bergen
til Haugesund.
M/S FERGEKROEN (LAQY) (346/—/l 963) ex MELDERSKIN 95 - fra Schrøder Restaurant AS, Oslo/Bergen til Lysthuset AS, Moss/
Bergen.
M/S FJORDGAR (LLZX) (123/-/1976) exTORULF - 90 - samme
som BEINVEIEN.
M/S FREE SPIRIT (LHLB) (23/-/1979) - fra Kavringen Marina A/S,
Nesoddtangen/Oslo til Institutt for Gruppedynamikk c/o Per Kristian
Stormyhr, Oslo.
M/S FRØYTRANS (LLKL) (231/—/l 963/86/97) ex HAMRAVIK
90 - fra Laksetransport AS, Kråkvåg/Florø til EHK Brønnbåtrederi
AS, Engenes/Florø.
M/S GUARDVALIANT (LIQC) (556/—/l 939/97) exMVALIANT
- 97 ex CAM VALIANT - 95 ex STRILTREFF - 89 ex MANON - 87
ex BERG KARL - 66 ex THORGAUT - 55 - fra Tananger Offshore
AS, Tananger/ Haugesund til Valiant AS, Tananger/Haugesund.
M/S HARDING FALCON (LEUB) (1.041/1.359/1970/80/81) ex
HERØY- 98 ex STENFOSS - 92 ex CARL JAKOB - 74 - fra Helgesen
& Eide Shipping AS, Stord/Haugesund til Partrederiet Eikenes-Eikenes
ANS (Atle Eikenes), Sunde/Haugesund.
M/S HIAWATHA II (LEEB) (29/-/1949) - fra Roy Lindberg,
Hafrsfjord/Stavanger til Nils Peter Mortensen, Marnadal/ Stavanger.
M/F HONNINGSVÅG (LGPX) (3.780/797/1993) - fra Finnmark
Fylkesrederi og Ruteselskap AS, Hammerfest til Hardanger Sunnhord
landske Dampskipsselskap ASA, Bergen, omdøpt til SUNN
HORDLAND og hjemsted endret fra Hammerfest til Bergen.
M/S MARIE CLAIRE (LJDK) (49/-/1991) - fra Lars Erik Soknes,
Nesbru/Oslo til Royal Yacht Charter AS, Oslo.
M/S OSLO I (JXOX) (30/-/1975) - fra Thor Bøe, Oslo til Marine
service AS, Oslo.
M/S RIGEL (LLEU) (27/-/-1938) - ErikUndrum, Kragerø. Hjemsted
endret fra Brevik til Kragerø.

IlT

Slepebåten Lo fjell, bygget i 1936
som Matre, ble i september solgtfra
Bergen til Ottersøy. Her er båten
fotografert av AlfJ Kristiansen i
Haugesund 24. juni i år.

M/S SELFJORD (3YHD) (29/-/1910/73) - fra Sander Ødelien, Florø/
Harstad til Claus Marius Dahl, Oslo/Harstad,
M/S SELUNGEN (LNAI) (149/—/l 947 - fra Hammerfest Maritime
Service AS, Hammerfest/Vardø til Karens Rorbuer Christoffersen (Svein
Christoffersen), Korsfjorden/Vardø.
M/S SJØGAR (LJUA) (40/-/1981) - fra Vest Trafikk AS, Straume/
Bergen til Partrederiet Helihum DA (Knut Hesjedal), Fjell/ Bergen,
omdøpt til WINDBRIS.
M/S STÅLBAS (LNXH) (854/—/1955/74) ex TRÅLBAS - 74 ex
COMMANDANT CHARCOT - 68 ex JEAN CHARCOT - 55 - fra
ANS Stålbas (Ståle Remøy), Leinøy/Ålesund til Rem Vessels AS,
Fosnavåg/ Ålesund - slettet i merkeregisteret.
M/S UTGÅR (LJRJ) (40/-/1981) - samme som BEINVEIEN.
M/S VILDROSA (LGMT) (25/-/1939) - fra Reidar Olav Johansen,
Vesterøy/Fredrikstad til Partrederiet Vildrosa DA (John Martin
Johansen), Vesterøy/Fredrikstad, slettet i merkeregisteret.
Lekter VIRKE-I (LM7238) (2.455/
/l 980) - fra Norske
Skogindustrier A.S., Tofte/Drammen til Södra Cell Tofte AS, Tofte/
Drammen.
Lekter VIRKE-II (LM7245) (2.455/—/l 980) - som VIRKE-I
Lekter VIRKE III (LM7360) (2.455/—/l 980) - som VIRKE-I
Lekter VIKRE-IV (LM7361) (2.455/—/l 980) - som VIRKE-I
M/S ØYTRANS (LHCN) (34/-/1978) ex ØYVAKT - 93 - fra Føyen
Fjordskyss DA (Øystein Føyen), Sagvåg/Kristiansund til Stian Raknes
og Rikke Syvertsen, Skien/Kristiansund.
Sept. 2000:
M/S ALEXIS (LELX) (39/-/1953) ex SJØSPRØYT II - fra Ståle
Kristoffersen, Vedavågen/Kopervik til Premiere Cruise AS, Birkeland/
Kopervik.
M/S BLUE SKY C (LJVC) (74/-/1960) - fra Premiere Cruise AS,
Anabeløy/Flekkefjord til Ståle Kristoffersen, Vedavågen/Flekkefjord.
M/S BOHUS (LHDT) (9.149/1.710/1971) ex LION PRINCESS 94 ex EUROPAFÄRJAN II - 87 ex EUROPAFÄRJAN - 85 ex
PRINSESSAN DESIRÉE - 83 - Color Line AS, Oslo. Ny forr.adr.:
(Color Line Marine AS, Sandefjord). Hjemsted Sandefjord.
M/S CHRISTIAN IV (LCVU) (21.699/2.880/1982) ex BAYARD 91 ex OLAU BRITANIA - 90 - samme som BOHUS, hjemsted
Kristiansand.
M/S COLOR FESTIVAL (LHDM) (34.417/3.019/1985) ex SILJA
KARNEVAL - 94 ex SVEA - 92 - samme som BOHUS, hjemsted
Oslo.
M/S GODØYSUND EXPRESSEN (LANH) (50/-/1988) - fra Super
Cruise AS, Godøysund/Bergen til Supercruise AS, Bergen.
M/S GRIPSKYSS (LLSY) (49/-/1973) ex HØYDALSFJORD II - 98
ex HØYDALSFJORD - 88 - fra Gripskyss KS c/o Ole-Jørgen Wirum,
Kristiansund til Gripskyss AS, Kristiansund.

SKIPET NR. 4 - 2000

37 —

M/S HAAKON (LCED) (22/-/1941) - fra Rolf Strømmen, Barekstad/
Florø til Libra AS, Florø.
M/S HARVEST JR. (LMLL) (491/—/l 964/86) ex HARVEST -00
ex MIDØY VIKING - 97 ex ANNA O - 88 - fra Hardhaus AS,

M/S SKARLI (LJNI) (38/-/1954) - fra Tom Kronstad, Oslo til Andreas
Gyrre, Nesoddtangen/Oslo.
M/S STATT (LJTX) (17/-/1915) - fra Den Norske Bank, Risør/ Måløy
til Oddvar Masdalen, Søndeled/Måløy.
M/S TEMERITY (LGAF) (20/-/1981) ex TEMERITY II - 95 - fra
Chr. Magnus Rossow, Nesøya/Oslo til Bjørn Frode Ramsfjord, Oslo.
M/S TORUNGEN (LHLE) (728/635/1966/95) ex PUTFORD
WARBLER - 94 ex DAWN WARBLER - 94 ex RESEARCH - 90 ex
ENGINEER - 90 ex DECCA ENGINEER - 84 ex LADY CLAUDINE

Bekkjarvik til Grøntvedt Shipping AS, Kråkvåg. Hjemsted endret fra
Bergen til Trondheim og slettet i merkeregisteret, deretter omdøpt til
SCAN TRADER.
M/S HEIMTUN (LGAX) (310/457/1952) ex AKCE - 86 ex ROLF
BEHRMANN - 65 - fra P/R Tysse (Mons Johan Tysse), Tyssebotn/
Bergen til Tyssefrakt AS, Tyssebotn/Bergen.
M/S JORUNN (LLHZ) (58/-/1945) - fra Henry Engelsen, Hetlevik/
Haugesund til Hanne Jorunn Lunde Hansen, Nordstrøno/Haugesund.
M/S KONGSVIK (LLVF) (450/640/1960/88) ex FJELLTUN - 96 ex
SKUDEBU - 73 ex THURØSUND - 67 - fra Partrederiet Waagene
og KjørvikANS (Finn Waagene, Adøy), Kvammen/Florø til Norstrand
AS, Bulandet/Florø.

- 73 - fra Mørland & Karlsen AS, Arendal til Haugland Shipping AS,
Haugesund, omdøpt til URTER og hjemsted endret fra Arendal til
Haugesund.
M/S TORVÅG (LAJB) (373/673/1968/85) ex TRESNES - 96 ex
RINGFJELL - 95 ex SOLVIND - 91 ex BIALA - 72 ex NÆRØY - 71
- fra Tornes AS, Aureosen/Molde til Torvåg AS, Eide/Molde.
M/S VESTERØY (LCYB) (24/-/1955) - fra Arendal kommune v/
Sosialkontoret, Eydehamn/Arendal til Kystspeiderforeningen
Kråkebolla, Arendal.
M/S VIKING LADY (LHWZ) (9.075/7.000/1996/2000) - Eidesvik
Shipping AS, Bømlo/Haugesund, omdøpt til OCEANIC VIKING.

M/S KRONPRINS HARALD QXIO) (31.914/4.500/1987) - samme
som BOHUS, hjemsted Oslo.
M/S LOFJELL (LJGS) (81 /-/l 936) ex DUGA -94 ex LOFJELL -91
ex NAMDALINGEN - 81 ex BIRGER - 75 ex MATRE - 69 ex
VAKSDAL - 60 - fra Sørfjordens Sjøtransport AS, Bergen til Jan Einar
Olsen, Ottersøy. Hjemsted endret fra Bergen til Haugesund.
M/T MILJØTANK (LCSI) (295/293/1939/53) ex HINNATANK 00 ex FRISNES - 89 ex UNIKLOR- 78 ex HYBORG - 54 ex HYDRO
- 54 ex TRAVE - 54 ex EMPIRE CHLORINE - 53 ex M/S 53 ex

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Juli 2000:
M/S HUAL CARMENCITA (LAFH4) (41.871/16.694/1983) - Leif
Høegh & Co. Shipping AS, Oslo, omdøpt til HUAL TRAPEZE.
M/T UNITED TINA(LAXH2) (16.555/27.821/1986) exOKARINA
- 95 ex STALAND - 90 - Partrederiet United Tina ANS (Singa Ship
Management AS), Oslo, omdøpt til BRO TINA.

TRAVE - 45 - fra Arctic Navigation Consultants (Hilmar Petter Andreas
Bastesen), Stavanger/Haugesund til Miljøtank AS, Stavanger/
Haugesund.
M/S NORDFERD (LHTV) (58/-/1953) ex NORDPERD - 95 - fra
Jonas Lunde, Åmøy/Haugesund til Paul Bent Vik Berland, Tau/
Haugesund
M/S ODDHOLM (LKPS) (27/-/1906) - fra Olaf Steinsøy, Hersvik
bygda/Kristiansund til Norvald Arne Glesnes, Glesvær/ Kristiansund.
M/T POLYSAGA (LHQO) (79.873/149.000/1991/95) - Rasmussen
Navion KS, Stavanger/Kristiansand, omdøpt til NAVI ON SAGA.
M/S PRINSESSE RAGNHILD (LJOF) (35.438/3.210/1981//92) samme som BOHUS, hjemsted Oslo.
M/S ROYAL SUN (LHUC) (34/-/1986) - fra Stavanger Båtutleie AS,
Stavanger til Christian Hossman, Oslo, omdøpt til LIQUID og
hjemsted endret fra Sandnes til Oslo.
M/S SERESA (LGEN) (1.127/818/1969/73) ex BRØNNØY- 98 ex
BARØY - 86 - fra Eriksen Shipping AS, Herøy/Sandnessjøen til lee
Reefers AS, Florø/Sandnessjøen.
M/S SILVANA (LELI) (25/-/1 955) ex ALMVIK - 85 - fra Hans Willy
Ommer, Halsnøy Kloster/Farsund til Gunnar Kaldestad, Sunde/
Farsund - slettet i merkeregisteret.
M/S SKAGEN (JXUQ) (12.333/1.219/1975/82) ex BORGEN - 91 samme som BOHUS, hjemsted Kristiansand.

Hl

Det gamle supply-skipet
Lady Claudine fra 1966
har batt en omskiftende
tilværelse inntil det kom til
Arendal som Torungen. Nå
er det kjøpt av Haugarland
Shipping AS i Haugesund og
fatt det tradisjonsrike navnet
Urter. Foto av Arne Sognnes
29. mai i år.

- 73 - San Torini Shipping Limited, Nassau/Bergen (Repr./drift: endret
fra Sunbay Management AS, Bergen til Sea Partner AS, Oslo).
M/T BOW FIGHTER (LKTT3) (20.478/35.100/1982) - fra Odfjell
Chemical Tankers AS (Odfjell ASA), Bergen til Odfjell Tankers Asia II
Pte. (Odfjell ASA), Singapore/Bergen.
M/T BOW FORTUNE (LAJQ5) (23.206/37.369/1999) -samme som
BOW FIGHTER.
M/T BOW HERON (LAJX4) (20.362/35.210) ex IVER HERON 91 - samme som BOW FIGHTER.
M/T BOW LADY (LAPF2) (18.438/32.225/1978/87) ex GOLAR
PETROSUN - 89 - samme som BOW FIGHTER.
M/T BOW LANCER (LAGH2) (20.478/34.450/1980) ex
BERGANGER - 90 - samme som BOW FIGHTER.
M/T BOW PETROS (LAIZ5) (22.589/39.724/1984) ex PETROS
92 ex OWL PETROS - 84 ex ATLAS PETROS - 84 - samme som
BOW FIGHTER.
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August 2000:
M/S ANTARES (JXFD3) (1.371/1.500/1969) ex GARDWILL - 91
ex AMAZONE - 86 ex BELE - 75 ex TOR IRELAND - 75 ex BELE
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M/TBOWPRINCESS (LAPE2) (18.438/32.329/1976) exGOLAR
SEA - 89 - samme som BOW FIGHTER.
M/T BOW QUEEN (LAOS2) (18.262/32.362/1975) ex GOLAR
PETROTRADE - 89 - samme som BOW FIGHTER.
M/T BOW TRANSPORTER (LAIL5) (22.587/39.742/1983) ex
OWL TRANSPORTER - 92 ex ATLAS TRANSPORTER - 84 samme som BOW FIGHTER.
M/S HUAL LISITA (LAXK2) (33.359/12.169/1980) exLISITA- 82
- Leif Høegh & Co. Shipping AS, Oslo, omdøpt til HUAL
TROPICANA.
M/S ODIN EXPLORER (LAGQ4) (1.544/775/1967/69/81/90) ex
MASTER ODIN - 95 ex SKANDI PIONEER - 91 ex WESTERN
VIKING II - 90 ex WESTERN VIKING - 84 ex SEEFAHRT - 80 fra TGS-NOPEC Geophysical Company ASA, Nærsnes/Bergen til
Dimas Navigation Company Limited (Repr. Stella Marine AS, Oslo,
drift: Seabird Management AS, Oslo), Nicosia/Bergen.
M/S SOKNA (LARV2) (1.371/1.460/1970) ex BIRTE - 89 ex
ARKTIS - 82 ex TOR TIMBER - 75 ex ARKTIS - 72 - samme som
ANTARES.
Sept. 2000:
M/T BOW CARDINAL (LADQ5) (23.196/37.479/1997) - Odfjell
Chemical Tankers AS, Bergen. Adresse endret fra Minde til Bergen.
M/T BOWCECIL (LAXV4) (23.196/37.369/1996) - fra KS UL Bow
Cecil c/o UnileasingA/S (Odfjell ASA), København/Bergen til Odfjell
Chemical Tankers AS (Odfjell ASA), Bergen.
M/T BOW CLIPPER (LAUU4) (23.197/37.500/1995) - fra Bow
Clipper & Clipper AS (Odfjell ASA), Bergen til Odfjell Chemical
Tankers AS (Odfjell ASA), Bergen
M/TBOWEAGLE (LAPI2) (15.829/24.728/1988) exNORTHERN
EAGLE - 89 ex MANGUEIRA - 88 - samme som BOW CARDINAL
M/T BOW FAGUS (LAUE4) (23.197/37.500/1995) - samme som
BOW CARDINAL
M/T BOW FAITH (LAZM4) (23.196/37.500/1997) - samme som
BOW CARDINAL
M/T BOW FLORA (LAEX5) (23.206/37.369/1998) - samme som
BOW CARDINAL
M/TBOWFLOWER(LAUB4) (23.197/37.500/1994) -sammesom
BOW CLIPPER
M/T BOW LEOPARD (LAUT2) (22.637/40.257/1988) ex FORT
LEOPARD - 89 ex NORTHERN LEOPARD - 88 - samme som BOW
CARDINAL
M/T BOW PANTHER (LAPJ2) (22.714/40.263/1986) ex
NORTHERN PANTHER - 89 - samme som BOW CARDINAL
M/T BOW PIONEER (LAVH2) (14.627/23.016/1982) -samme som
BOW CARDINAL
M/T BOW SAPHIR (LKIF3) (12.198/15.200/1982) - samme som
BOW CARDINAL
M/T BOW SEA (LACI2) (17.561/28.085/1978) - samme som BOW
CARDINAL
M/T BOW VIKING (LAGI2) (19.639/33.695/1981) ex
MAURANGER - 90 sjøs. KAUPANGER - samme som BOW
CARDINAL
M/S HUAL ANGELITA (LAFB4) (33.374/11.977/1981) ex
ANGELITA - 82 - Leif Høegh & Co. Shipping AS, Oslo, omdøpt til
HUAL TREKKER.
M/T JO ELM (LALC5) (15.393/26.300/1982) ex LAKE ANNE -90
- Winterport Investment III B.V, Spijkenisse/Bergen. Drift endret fra
(V Ships Norway AS, Oslo til Jo Tankers AS, Bergen).

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Juli 2000:
M/F DØNNA (LGLV) (494/—/l 969) ex HERTUG SKULE -81 Helgelandske AS, Sandnessjøen - solgt til Skottland
M/T GEVOSTAR (LHSH) (1.088/1.458/1969) - Hundseid Rederi
AS, Hafrsfjord/Haugesund - overført til Portugal

M/S MARBLE FJORD (LIPL) (3.074/4.200/1997/98) - Boreal
Shipping AS (Bergen Shipping), Bergen - solgt til Kypros
M/S NAPPHOLM (LHIS) (40/-/1894) - Nils Simmerøy, Stord/
Haugesund - slettet 12.07.2000 (Ble solgt til dansk statsborger i 1977).
M/S ROSTEIN (LHLO) (225/—/l 995) - Rostein AS, Harøy/Molde
- solgt til Færøyane
M/S SNØGG (LDBN) (19/-/1931) - Karl Ertenstein, Rennesøy/
Stavanger - ble slettet 10.03.1997.
M/S SØRVÅG (LJWH) (20/-/1956) - Partsrederiet Torsteinsen og
Jørgensen (Oddleif Torsteinsen), Røst/Sortland (N-411-0) - slettet
14.07.2000 som kondemnert (Ble senket 25.05.2000 ved Nusbøen i
Røst).
M/S TRANS FJELL (LJOX) (2.195/1.376/1978) - Euro Trans Skips
AS, Bergen - overført til Bahamas, samme navn, signal C6RI9.
August 2000:
M/S BJÆRANGFJORD (LDND) (35/-/1915) - Arne Angell,
Ågskardet, Magnus Angell, Engavågen, Thor Angell, Engavågen og
Barthol Angell, Engavågen (Barthol Angell), Bodø - slettet 23.08.2000
som kondemnert (Er senket) .
M/S BREMMEN (LFQQ) (30/-/1929) ex HEIMDAL - 50 - A/S
Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri, Honningsvåg/Tromsø - slettet
10.08.2000 (Firma opphørt).
M/T BUNKEREN (LKWG) (25/-/1928) ex SHELL N.23 - 54 ex
SHELL 23 - Håkon Hammer, Trondheim - slettet 23.08.2000 (Uten
aktivitet på over 20 år) .
Flytedokk DOKK NR. 1 (LK4524) (6.075/—/l 946) - Rogaland
Skipsservice AS, Hundvåg/Haugesund - solgt til Belgia for opphugging.
M/S ELLY MARIE (LEKD) (17/-/1950) - Thor Olaf Thomsen,
Langesund - slettet 14.08.2000 som kondemnert (Ble senket i
Kilsfjorden i Kragerø 10.07.2000).
M/S FRIDA II (3YYO) (20/-/1930) - Partrederiet Frida II (Lars-Erik
Larsen, Gamle Fredrikstad), Torsnes/Fredrikstad - slettet 17.08.2000
(Ble solgt i 1989).
M/S FRAMNES (LJLQ) (2.119/1.778/1979) ex ORIGO REEFER
98 ex QUN YING - 97 ex SKAFTAFELL - 94 ex POLAR NANOQ
- 91 ex ICE STAR - 86 - Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS, Florø/
Måløy - overført til NIS, samme navn, signal LJLQ3.
M/S GJERTIN (LGCI) (34/-/1924) - Fredrik Arnt Vara, Vadsø/
Tromsø - slettet 22.08.2000 (Uten aktivitet på over 20 år, eier død
1973).
M/S HAVØRNA (LKCB) (28/-/1908) - Erling Karlsen, Sørkjosen/
Tromsø - slettet 28.08.2000 (Uten aktivitet på over 20 år, eier er død).
M/S ICE LADY (LIPR) (294/—/l 959) ex KUSTGARD - 97 ex
UISKO - 95 - Aukra Shipping AS v/Paul Skeide, Aukra/Vardø - solgt
til Liberia
M/S KANNASKJÆR (LFWG) (28/-/1914) - Peder Fjellheim,
Trondheim - slettet 23.08.2000 (Uten aktivitet på over 20 år).
M/S KNUTEN (LDUB) (8/-/1933) - P/R Aukan og Ormbostad
(Morten Aukan), Leira/Kristiansund - slettet 10.08.2000 (Solgti 1986)
M/S LIAFJELD II (LJNH) (26/-/1899) - Gabriel J. Selbæk, Lensvik/
Trondheim - slettet 28.08.2000 (Eier er død, fartøyet havarerte under
krigen).
M/S MARS I (LKGI) (26/-/1915) - Ingebrigt Bergsnes, John Bergsnes
og Gunvald Bergsnes, Eggesbønes/Ålesund - slettet 17.08.2000 (Uten
aktivitet på over 20 år).
M/S MOSTRA (LFPM) (28/-/1946) - P/RSelmer-Olsen (ErikSelmerOlsen, Inderøy), Oslo - slettet 17.08.2000 (Ble solgt i 1990).
M/S NORDAN TRAINER (LHPB) (45/-/1978) - Nordan
International A/S, Slemmestad/Oslo - slettet 10.08.2000 (Selskapet
sannsynlig opphørt).
M/S NORTHERN RIVER (LJBY) (3.124/4.550/1998) - Trico
Shipping AS, Fosnavåg/Ålesund - overført til NIS, samme navn, signal
LJBY3.
M/S OLE HUGO (LJRB) (31 /-/l 937) -Johan Eksund, Vardø/Tromsø
- slettet 28.08.2000 (Uten aktivitet på over 20 år, eier er død)
M/S OSKAR FLOA (LHKH) (1.253/1.150/1978/79) ex BREMER
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MAKLER - 94 ex COAST HARSTAD - 86 ex COASTER FLORRY
- 81 - MS Oskar Floa AS, Tromsø - solgt til Panama, tilTradewin Ltd.,
Irland, omdøpt til ICE QUEEN med hjemsted Kingstown, Sankt
Vincent og Grenadinene flagg, signal J8B2127.
M/S RINGGÅSEN (LKKC) (34/-/1939) - Carsten Johanssen, Oslo slettet 15.08.2000.
M/S SALHUSFÆRGEN (LHED) (31/-/1918) - Riksveivedlikeholdet
(Den norske Stat), Haugesund - slettet 10.08.2000 (Firma opphørt i
1954, solgt).
M/S SELJEVÆR (LJLH) (897/450/1998) - Seljevær AS (MerkantilTjenester AS), Stadlandet/Måløy (SF-35-S) - overført til Sankt Vincent
og Grenadinene
M/T SHELL N 30 (LLGC) (27/-/reg.l945) - A/S Shellbåtane, Oslo/
Kristiansund - slettet 10.08.2000 (Firma opphørt).
M/S SIW-AINA (LIIM) (216/330/1900/47/56) exTUNSTEIN - 80
ex ULØY - 74 ex OBORG - 64 ex ARMIN - 56 ex FARM - 40 - Arne
Benonisen, Sandefjord/Stavanger - slettet 14.08.2000 som kondemnert
(Ble senket 15.10.1982 utenfor Svolvær etter tvangssalg/stadfestet bud
20.10.1981).
M/S SKANDI MØGSTER (LJTU) (2.598/2.750/1998) - District
Offshore ASA, Storebø/Bergen - overført til NIS, sammen navn, med
signal LJUT3.
M/S SKREIGRUNN (LNJD) (24/-/1947) - Partrederiet Olsen &
Torkeisen (Tor Torkeisen, Minde), Bergen/Egersund - slettet
31.08.2000 som kondemnert (Firma opplyst, fartøyet er forlist)
M/S STRAUME (LEZX) (111/152/1907) ex TELEMARK I - 72 ex
SVEIN - 41 ex GRAASTEN - 25 ex EMILIE - 24 - Ole Bjergsted,
Tananger/ Bergen - solgt til Sverige
M/S SØLVE (LNZC) (99/-/1 904) ex SVINØR - 50 ex MARIE - 50 Nils H. Nilsen AS, Båtsfjord/ Bergen - slettet 10.08.2000 som
kondemnert.
M/S TELANBO (LMEX) (258/—/1 942) ex SFINX- 83 ex AARDAL
- 73 ex PROMT - 51 ex AIR 3A - 47 - Store Norske Spitsbergen
Kullkompani A/S, Longyearbyen/Bergen - slettet 23.08.2000 som
kondemnert (Er senket ved Svalbard).
M/S TROMSDAL (LHQK) (33/-/1925) - Martin Martinsen,
Tromsdal-en/Tromsø - slettet 23.08.2000 (Uten aktivitet på over 20
år).
M/S TRYGG VI (LKIK) (41 /-/1 914/39) - Edith Finsæther, Ålesund slettet 10.08.2000 (Ble solgt for ca. 30 år siden).
M/S VETAN (LJQF) (49/-/1937) - Einar Carlson, Odda og Harald P.
Fykse, Steinstø. Hjemsted Odda - slettet 10.08.2000 (Fartøyet eksisterer
mest sannsynligvis ikke lenger iflg. melding fra 1995).

Sept. 2000
M/S BETZY(LFOQ) (91/150/1897) ex NORDLYSET- 16 ex ASTA
- 09 ex ALMA - 01 - ex D/S - Rolf Olsen Havbruk AS, Ånneland/
Kopervik - solgt til Liberia
M/S BLOMÅS (LFDC) (115/170/1907/62) ex HØIEVARDE - 72
ex FRILAND - 66 ex TRAFIK 5 - 57 ex D/S - Geir Arne Hansen,
Drammen/Bergen - solgt til Sverige
M/S BRAND (LDZX) (20/-/1911) - Nikolai Arnold Bertheussen,
Gratangen/Narvik (T-18-G) - slettet 14.09.2000.
M/S FAR MINÄRA (LLDR) (1.631/1.969/1983) ex SEAFORTH
MINÄRA - 89 - Partrederiet International Offshore Services ANS
(Farstad International AS), Ålesund - solgt til Kina
M/S FIRDA (LGNY) (1.364/1.425/1978/97) ex FOLGEFONN - 93
ex COAST NARVIK -85 ex COASTER BETTY -81 - Fylkesbaatane
i Sogn og Fjordane AS, Florø - overført til NIS, samme navn, signal
LGNY3.
M/S FLUNES (LNLW) (45/-/1948) - Partrederiet Brødr. Røstgaard
(Bjørn Eilif Røstgaard), Værøy/Ålesund - slettet 27.09.2000 som
kondemnert.
M/S GALTØY (LFFA) (20/-/1911/50) - Johan Kronborg og Peder
Kronborg, Averøy/Kristiansund (M-124-AV) - slettet 19.09.2000 (Er
sannsynligvis kondemnert).
M/T HAVTANK (LANL) (1.083/1.330/1969) ex HAVSTRAUM 90 ex AMALIENBORG - 74 - Skips Nortank AS, Stavanger - overført
til Marshalløyene
M/S KÅRE (LHZS) (21 /-/l 946) - Medø Slip og Båtoplag (Tore A.
Thorsen), Tjøme/Namsos (NT-275-V) - slettet 28.09.2000 solgt.
M/S SKANDI HAV (LHKJ) (2.896/3.680/1983) - District Offshore
ASA, Storebø/Bergen - overført til NIS, samme navn, med signal
LHKJ3.
M/S STEINFJELL (LFUM) (25/-/1944) - Per-Ole Håøya, Langesund
- slettet 22.09.2000.
M/S SUDERØY (JXXL) (285/—/1975/79) ex LESTASKJER - 99 ex
SANDEVÆRING - 91 ex JOFFRE - 85 - Suderøy Havfiske AS,
Ålesund (M-72-S) - solgt til Skottland M/S TORELLO (LHMH) (1.944/1.707/1970/74/95) ex PAPER
EXPRESS - 95 ex NORNEWS WXPRESS - 86 ex SIRIUS - 74 Skips Torello AS, Stjørdal/Trondheim - overført til Panama, samme
navn, signal HTNC.
M/S VAVITE (LEOO) (23/-/1992) - Ola Kongshaug (Stein Farstad
c/o Samarbeidende Revisorer A/S), Monaco/Oslo - solgt til Frankrike
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NIS - Slettet (utgått av registeret)
Juli 2000:
M/S ARENDAL BAY (LACJ5) (7.482/11.848/1974) ex GEM - 98
ex GUARDO - 92 - Assiduous AS, Arendal - solgt til Al Wahdania
General Trading Co., UAR for reg. Sankt Vincent og Grenadinene
M/S FEDERAL OSLO (LAL04) (17.730/29.462/1985) ex PAOLO
PITTALUGA - 91 - KS Thunder Loki (Wesnav AS), Oslo/Bergen overført til Hellas. Omdøpt til YARMOUTH, reg. i Majuro, Marshall
Islands.
M/S INDIANAPOLIS (LAPZ4) (4.743/1.956/1980) - UECC (IOM)
Limited (Nils-Henrik Jaeger c/o UECC (NORWAY) AS), Douglas/
Grimstad - solgt til Klakavanlar A.S., Tyrkia, ank. Aliaga 11.07.2000
for opph.
M/T JAHRE VENTURE (LACE5) (185.398/392.798/1975) ex
SERENITY - 96 ex SAPPHIRE - 95 ex BERLIN - 86 ex IOANNIS
COLOCOTRONIS - 76 - Dronning Shipping Co. Ltd. (Jahre Dahl
Bergesen AS), Monrovia/Sandefjord - solgt til Singapore, videre til
Bangladesh, ank Chittagong 27.07.2000 for opph.
M/T MEGA BAY (LAIM2) (71.107/139.209/1976) ex HANSA
VISBY - 89 ex NISSOS DELOS - 88 ex LIWO VENTURE - 86 Mega Bay KS (Farsund Shipping AS), Farsund - solgt til opphugging
M/S NOMADIC PRINCESS (LALA4) (15.856/26.991/1978) ex
DONA SOPHIA -91 - Nomadic Princess AS, Bergen - solgt til Enalios
Maritime Ltd. (Arion Shipping Ltd.), Hellas for Malta reg. omdøpt
ZOITSA S, signal 9HTJ6.
M/S TINITA (LADX5) (24.625/42.647/1985) ex GRACIOUS - 94
ex BULK GENIE - 91 - Ugland Shipping AS, Grimstad - solgt til
Porot Marine Ltd. (Splosna Plovda d.a.a.), Malta, omdøpt til
PORTOROZ, signal 9HTK6.
M/S TOR (LAPL5) (3.947/—/1 964) ex POLAR ODYSSEY - 00 ex
TOR - Baltic lee AS, Oslo - overført til Barbados
M/S VELOX (LACW3) (429/375/1988) - Bugsertjeneste II AS KS
(Johannes Østensjø DY AS), Haugesund - overført til NOR, samme
navn, signal LLGG.

August 2000:
M/S JARAMA (1AQS4) (4.743/1.956/1980) - UECC (IoM) Limited
(UECC (Norway) AS/United European Car Carriers Norway AS),
Douglas/Grimstad - solgt til utlandet (for opph.??)
M/TJO EIK (LAIU5) (12.249/19.087/1998) - J. O. Odfjell Chemical
Carriers IV B.V (Jo Tankers A/S, Kokstad), Spijkenisse/Bergen overført til Nederland, samme navn, hjemsted Rotterdam, signal PFAR.
M/T PASCALE KNUTSEN (LASR4) (11.688/14.912/1993) Knutsen Produkt Tanker VI AS (Knutsen O.A.S. Shipping AS),
Haugesund - overført til Storbritannia, samme navn, hjemsted
Aberdeen, signal ZQOR4.

T/T SETTEBELLO (LAXY4) (152.374/322.446/1986) - Amazon
Transport Inc. (Bergesen DY. ASA, Oslo), Monrovia/Stavanger - solgt
til Settebello Shipping LLC (OMI Marine Service LLC), Monrovia,
Liberia, samme navn, signal ELYK2.
M/S VIKANES (LAWT4) (2.659/4.475/1967/79/89) exTOFTÖN 95 ex RUGIA - 76 - Fredship AS, Austrheim/Bergen - overført til Sankt
Vincent og Grenadinene
Sept. 2000:
M/S BAUMAREII (LAT04) (37.010/68.283/1986) ex LAGO BIWA
- 93 ex LAKE BIWA - 89 - Baraka Inc. (Torvald Klaveness & Co. AS),
Monrovia/Oslo - solgt til Malta
M/T DOLVIKEN (LAPU5) (50.764/88.380/1980) ex STREAM 00 ex BT STREAM - 00 - exTHORSAGA - 96 ex AMBRA BELUGA
- 93 ex RHORAAS - 92 ex AKEDEMIK LUKYANANKO - 90 ex
VIKING FALCON - 86 - Viken Aframax AS, Bergen - solgt til Dolvi
Shipping Ltd., Caymanøyane
M/T JAHRE PRINCE (LAND2) (52.862/94.941/1986) ex
FRIENDSHIP VENTURE - 87 - Jahre Prince AS (Jørgen Jahre
Shipping AS), Sandefjord - solgt til Kypros
M/S LOBO (LAF02) (1741/2.850/1972) ex ALVA - 88 ex
SUPERIORITY - 86 - AS Lobo (Louis Ormestad AS), Sandefjord solgt til Panama reg.selskap (Ekvatorial-Guinea).
M/T NORD-JAHRE PROGRESS (LALG4) (52.164/96.765/1991)
ex JAHRE PROGRESS - 93 - Fjord Progress Company Ltd. (Repr.:
Jahre-Wallem AS, drift: Jørgen Jahre Shipping AS), Monrovia/
Sandefjord - solgt til Liberia
M/T NORD-JAHRE TRANSPORTER (LACF4) (77.870/142.031)
ex JAHRE TRANSPORTER - 93 - Park Transport Company (c/o
Wescol Norway AS, repr./drift: Jahre-Wallem AS), Monrovia/
Sandefjord - solgt til Liberia
M/T NORD-JAHRE TRAVELLER (LAJP4) (77.931 /142.031 /1990)
ex JAHRE TRAVELLER - 93 - Park Pacific Company (Jahre-Wallem
AS), Monrovia/Sandefjord - solgt til Liberia
M/T NORDIC TORINITA (LALS4) (58.959/108.683/1992) ex
TORINITA - 96 - Ugland Nordic Investment AS (Ugland Nordic
Shipping ASA), Sandefjord/Grimstad - overført til Caymanøyane,
samme navn, signal
M/S NORTHERN COMRADE (LAIM3) (1.413/1.894/1985) ex
ARILD VIKING - 97 ex KING SUPPLIER - 89 ex SCHELDE - 88
sjøs. BALDER SCHELDE - Trico Shipping AS (Trico Supply AS),
Fosnavåg/ Ålesund - overført til NOR, samme navn, signal LLHJ.
M/S STRILBERG (LAVQ4) (16.788/17.190/1978) ex LAPPONIA
- 94 ex ASTREA - 86 - Simon Møkster Rederi AS, Stavanger - solgt til
Sankt Vincent og Grenadinene.
M/S SØRVANG (JXCJ3) (514/780/1964/91) ex MOGENS
GRÆSBORG - 74 - Kåre Gangsø, Gråker/Måløy - solgt til Nederland
for reg. i Nederlandske Antiller.

Singledeckeren Lobo
av Sandefjord ble i
september solgt til
Panama. Utseendet
Nä

Uff--

t

røper den som gammel
Everard-båt, bygget i
1972 i Goole som
Superiority. Her
ligger den og venter på
tørn i Fowey,
fotografert i januar
1991 av Peter
Gudmunsen.
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Hekktråler Gisundyra 1978 er solgt til KS Riston i Sørvær og blitt nye Riston. Foto AlfJ Kristiansen 27. mars 1999.
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M Ve SISTE Årene har spalten Fiskekroken figurert med en
noe haltendefrekvens.
Detaljer om nye og salg av eldrefiskefartøyer har imidler
tidförekommet i Skipsmatrikkelen. Vi forsøker nå å gjen
opprette Fiskekroken ved å ta ut opplysinger om omsetning
av størrefiskefartøyer i en egen spalte.
De som har spesiell interesseforfiskefartøyer og som kunne
tenke seg å kommunisere direkte med andre medlemmer kan
gjerne ta kontakt medAlfJohan Kristiansen eller Petter Fosse,
feks på email: alfkri@online.no eller pette-fo@online.no
April 2000:
M/S NORDSTAR (LHXV) (2.053/—/l 969/86/97) - fra AS Nordstar,
Harstad til Vblstad AS, Ålesund/Harstad (M-30-A). i mai ble hjemsted
endret til Ålesund.
M/S RISTON (LATR) (489/—/1 975) ex SØRVÆR- 89 - K/S Riston,
Sørvær/Hammerfest (F-136-HV), omdøpt til RISTON I.
Mai 2000:
M/S AAGE WILFREDSON (LHIW) (114/—/1 978/85) ex EVEN
ANDRE - 87 ex STURE-GØRAN - 85 - fra Aage-Willy Andreassen,
Båtsfjord/ Vardø til Bjørnøytrål AS, Båtsfjord/Vardø, omdøpt til
BJØRNØYTRÅL (F-125-BD).
M/S ELDJARN (LEBS) (1.318/— /1971/73/82/84/95) ex
BØMMELØY - 93 - Magnarson AS, Torangsvåg/Bergen, omdøpt til
MAGNARSON (H-28-AV).
M/S FISKESKJER (LJXG) (1.969/—/1999) - fra Strand AS, Ålesund
til Fiskeskjer AS, Kjerstad/Ålesund (M-525-H).
M/S FUGLENES (LGAT) (427/—/l 975) ex NY-HORIZONT -97
ex HORIZONT - 77 - fra Remøy SeaTind AS, Fosnavåg/Ålesund til
Kvaløyvær AS, Tromsdalen/Ålesund (T-330-T).
M/S GISUND (LHQL) (775/—/l 978 - fra Ytre RolløyaAS, Harstad
til K/S Riston, Sørvær, omdøpt til RISTON og hjemsted endret til
Hammerfest (F-62-HV).
M/S HARVEST JR. (LMLL) (491/—/l 964/86) ex HARVEST -00
ex MIDØY VIKING - 97 ex ANNA O - 88 -fra Partrederiet Harvest
ANS (Inge Møgster), Bekkjarvik/Bergen til Hardhaus AS, Bekkjarvik/
Bergen (H-120-AV).

1

S

M/S KROSSFJORD (LHEO) (479/—/l 966/71/90) ex GULLSTEIN
- 89 ex ELGO - 85 ex KARL ANDREAS - 81 - Knut W. Hamre,
Steinsland/ Bergen (H-69-S), omdøpt til KROSSFJORD II.
M/S LEISUND (LNBL) (278/—/l 967/92) ex HAVODD - 00 ex
HAVFISK - 97 ex LANGSUND - 92 - fra Leisund AS, Andenes/
Tromsø til Andenes Havfiskeselskap A/S, Andenes/Tromsø (N-49-A).
M/S NORDHEIMTRÅL (LGQU) (242/240/1956/67/84) ex
HAASTEIN - 98 - ex SKÅRHOLM - 86 ex SENJABUEN - 74 - fra
Linea AS, Molde/ Haugesund til Partrederiet Soløyvåg ANS, Hustad/
Haugesund, omdøpt til SOLØYBUEN (M-38-F).
M/S OLDERSUND (LGNG) (329/—/1978) ex VESTSTEINEN 97 ex HAUGEFISK - 93 - fra Oldersund AS, Kalvåg/Måløy til
Fernando AS, Måløy, omdøpt til FERNANDO JUNIOR (SF-7-V).
M/S STEINSUND (LKVW) (231/—/1 967/85) ex M. NILSEN 97
ex FREDRIK ARNTZEN - 72 ex VESTKAPP - 70 - fra Ryggefjord
A/S, Havøysund/Hammerfest til Værland AS, Honningsvåg/Ham
merfest, omdøpt til VRAKET (F-247-NK).
M/S STRAND SENIOR (LJRS) (1.969/—/1 999) - fra Havbris KS,
Kjerstad/Ålesund til Havbris II AS, Kjerstad/Ålesund (M-425-H)
M/S SÆTRING (LHAH) (377/—/l 978/83) ex GEIR-HANS - 92
ex GEIR- 89 - Sætring KS, Valderøy/Ålesund, omdøpt til SÆTRING
I (M-123-G).
Juni 2000:
M/S AARSHEIM JUNIOR (LAQE) (347/—/1975/91) ex
SKÅRHAUG II - 99 ex SKÅRHAUG - 99 - fra Aarsheim Havfiske AS
c/o Merkantil Tjenester Stad AS, Stadland/Ålesund til Barentsfisk AS
c/o Aalesund Shipping Group AS, Ålesund), Tromsø/Ålesund, omdøpt
til BARENTSFISK (T-425-T).
M/S ARTUS (JWQU) (1.409/—/1985/87) ex HARJAN - 92 - fra K7
S Artus (Kåre E. Sævik, Leinøy), Fosnavåg til AS Knester, Bekkjarvik,
omdøpt til KNESTER, hjemsted endret fra Ålesund til Bergen (H-5AV).
M/S BJØRNØYBUEN (LDHC) (191 /—/1964/68) -ex SIRAFISK 85 ex NY ARGO - 79 ex BARMNES JR. - 71 ex VIKSTRØM - 68 fra Articus AS, Senjahopen/Tromsø til Sandshamn Havfiske AS,
Sandshamn/Tromsø, omdøpt til SANDSØY JUNIOR (T-525-T).
M/S FERNANDO (LGML) (303/—/l 978) - fra Atlantic Seafish AS
c/o Merkantil-Tjenester AS, Måløy til Meløyfisk AS, Neverdal, omdøpt
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Stattværingyrø Stadt er solgt
tilAtløy og harfatt navnet
Silver Bay. Den er bygget i
1968 som Flid. Foto AlfJ
Kristiansen 27- mars 1999.
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til MELØYFISK og hjemsted endret fra Måløy til Bodø (N-500-ME).
M/S HAVGLANS II (LNXT) (644/—/l 968/82) ex HAVGLANS 99 - fra Partrederiet Havglans (Jan Daniel Fjeldstad), Tjeldstø/Bergen
til Knut W. Hamre, Steinsland/Bergen, omdøpt til KROSSFJORD
(H-20-S).
M/S HAVSTÅL (JXWB) (465/—/l 988) ex KARL VADØY -96 - fra
Havskjer AS, Ålesund til Aarsheim Havfiske AS c/o Frank Roger
Aarsheim, Åram/Ålesund, omdøpt til PER SENIOR (M-444-S).
M/S KJELSVIK (JXPS) (124/—/l 986) - fra AS Alfredson c/o NORRegnskap AS, Skjervøy/Vardø til Kjelsvik AS, Båtsfjord/Vardø (F-22BD).
M/S KNESTER (LLVC) (644/558/1967/69) - fra AS Knester,
Bekkjarvik/Bergen til Partrederiet Storholmen ANS (Lars Johan
Melingen, Torangsvåg), Storebø/Bergen (H-ll-AV), omdøpt til
VERDI.
M/S LINDESNES FISKE (LCJO) (80/-/1962) - M/S Lindesnes AS,
Spangareid. Hjemsted endret fra Hammerfest til Mandal (F-53-BD).
M/S MELØYFISK (JWVY) (192/—/l 958/69/81) ex HARIJET
HELEN - 97 ex BRIMØY - 88 ex HENNING - 74 - fra Meløyfisk
AS, Neverdal til Seafish Partners AS, Måløy, omdøpt til FERNANDO
SENIOR og hjemsted endret fra Bodø til Måløy (SF-l-V).
M/S NONTIND (LFUK) (93/-/1966) ex VÆRØYVÆRING - 92 ex
MELØYBUEN - 73 ex NY ELISER - 69 - fra Nontind AS, Senjahopen/
Tromsø til Barents Sea AS, Nord-Lenangen/Tromsø (T-29-L).
M/S NORDTIND (LJCC) (698/—/l 998 - fra AS Havfisk, Melbu til
Lofoten Trålerrederi AS, Stamsund/Melbu, omdøpt til STAMSUND
(N-l 1-W). Hjemsted endret til Svolvær.
M/S OTTERBANK (LKTW) (99/—/l 961) ex KLONDYKE -87 ex
NOKKVE - 85 - fra Flekkefjord Fiskeriselskap, Flekkefjord/Kristian
sand til Utsira Fiskeriselskap AS, Utsira/Kristiansand (R-21-U).
M/S PERSFJORD QXQS) (548/—/l 971) - fra AS Grønlandstrål,
Ålesund til Båtsfjord Havfiskeselskap A/S, Båtsfjord/Ålesund (F-18BD).
M/S RADIN (LDUJ) (85/-/1955/61/91) ex ARNØYSTEIN - 97 fra Åsland Rederi AS c/o MM Regnskap og Øko., Tromsø/Sortland til
Troms Fiskebåtrederi AS, Tromsø/Sortland (T-871-T).
M/S ROALDNES (LIPZ) (536/—/l 997) - fra Roaldnes AS, Valderøy/
Ålesund til Blomvik AS, Valderøy/Ålesund (M-37-G).
M/S SØRLYS (LMPI) (68/62/1954) ex BLANCO - 74 - fra
Partrederiet Sørlys ANS (Kjell Arvid Øglend), Egersund til Sørlys AS,
Vedavågen/Egersund (R-l 1 1-K).
Juli 2000:
M/S ELDBORGTRÅL (JXQZ) (2.136/—/l 987) - AS Eldborgtrål,
Ålesund (M-292-A), omdøpt til GADUS.
M/S ELDORADO (JWNB) (272/—/1 974) ex FJELLMØY - 86 Aarsheim Havfiske AS c/o Merkantil Tjenester Stad AS, Stadlandet/

Ålesund til Partrederiet Gayser Senior ANS (Magne Grytten), Vatne/
Ålesund (M-l 3 1-H).
M/S FERNANDO JUNIOR (LGNG) (329/—/l 978) ex OLDER
SUND - 00 ex VESTSTEINEN - 97 ex HAUGEFISK - 93 - Fernando
AS, Måløy, omdøpt til FERNANDO (SF-7-V).
M/S HAUKØYSUND (LNBJ) (195/—/l 967/71) ex ØYVÅG - 90
ex SOLØYVÅG - 81 ex FREKØY - 76 - fra Leif Ove Fagerland,
Åkrehamn/Kopervik til Sjøbakk AS, Åkrehamn/Kopervik (R-199-K).
M/S HAVSKJER (LEGI) (945/—/l 952/66/73/83) ex ELGO -90 ex
H ØSTERVOLD - 86 ex THORKILD - 66 - Havskjer AS, Ålesund,
omdøpt til HAVSTÅL (M-448-A).
M/S MALMEN (LCMT) (493/—/l 965/67/96) - fra AS Malmen,
Tælavåg til Dønna Havfiske AS, Dønna, omdøpt til ÅKERØY og
hjemsted endret fra Bergen til Sandnessjøen (N-75-DA).
M/S MAY-INGER (JXQY) (152/—/1987/96) ex SANDØYODD 92 - fra Eidem & Hatlebakk AS, Elnesvågen/Molde til Molva AS, Vatne/
Molde (M-54-H).
M/S OLE-KRISTIAN NERGÅRD (LLBD) (599/—/2000) - fra Ytre
Rolløya AS, Harstad/Tromsø til Polar Prawn AS, Tromsø (T-463-T).
M/S REINEBUEN (LAHG) (84/-/1960) - fraPartred. MKReinebuen
ANS (Gunbjørn andersen), Sørvågen/Svolvær til Reinebuen AS,
Sørvågen/Svolvær (N-26-MS).
M/S SEAFOOD (JXDJ) (149/—/l 986) ex AQUA BELLA- 89) - fra
Bø Havfiske AS, Straumsjøen til Leif Ove Fagerland, Akrehamn,
hjemsted endret fra Svolvær til Kopervik. I sept. ommalt til 192 brt. og
omdøpt til NYVINGEN (R-64-K).
M/S SJARM (JWYL) (323/—/l 958/63/78) - fra Partr. Nils Holms
Sønner (Ole Holm, Smøla), Kristiansund til Holm Fiskeriselskap ANS
(Nils Arvid Holm), Kristiansund (M-427-SM).
M/S STATTVÆRING (LIHW) (95/—/1968) ex TANJA III - 96 ex
FLID - 86 - fra Stattværing AS, Stadlandet/Måløy til Mjåseth og
Dvergsdal DA (Dag Kenneth Mjåseth), Atløy/Måløy (SF-100-S),
omdøpt til SILVER BAY.
M/S STÅLFINN (LIAJ) (328/—/1979/85/96) ex BASTESEN - 89 fra Stålfinn AS, Tromsdalen til Giske Havfiske AS, Giske, omdøpt til
STÅLFINN JUNIOR, hjemsted endret fra Tromsø til Ålesund (M
20-G).
M/S SULATIND (LAQX) (100/—/l 989/91) ex MILAND JUNIOR
- 97 ex TEIGLAND - 94 - fra Sulatind AS, Fiskarstrand til Trænhavet
AS, Træna, omdøpt til SANDFLÆSA, hjemsted endret fraÅlesudn til
Sandnessjøen (N-78-TN).
M/S SØRBØEN (JWQY) (296/—/l 985) - fra Børingen AS,
Straumsjøen til M/S Hansson Fiskeriselskap AS, Roan, hjemsted endret
fra Bodø til Trondheim (ST-35-R).
M/S VESTLENER (LJVR) (656/—/1988/99) ex LORD AUCKLAND
- 99 ex ATLANTIC EXPLORER - 92 - fra Vestborg AS, Ålesund til
Nobba Havfiske AS, Stadlandet/Ålesund (M-525-A).
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M/S ÅKERØY (LJFG) (253/—/1981/98) ex FJELLDUR - 99 ex
SUNNANÖ - 98 ex RÖRÖ - 94 ex ASTRID II - 88 - Dønna Havfiske
AS, Dønna/Sandnessjøen (N-9-DA), omdøpt til LUNDSTØSKJER.
August 2000:
M/S EVA LOVISE (LDYW) (127/—/1991) - fra Erling Skaatun,
Berlevåg/Vardø til Kystfisk AS, Måløy/Vardø, omdøpt til KYSTFISK
(SF-21-V).
M/S HOPLAND SENIOR (JWPD) (72/—/1985/91) ex BUESTEIN
- 91 - fra Hopland Senior AS, Deknepollen/Måløy til I M Stave AS,
Stadlandet/Måløy, omdøpt til STAVE SENIOR (SF-114-S).
M/S KLARING (LMQT) (130/—/l 983/92) ex OLE OSKAR -98
ex ØYASKJÆR - 87 - fra Klaring ANS (Ludvik Gjendemsjø), Svolvær
til Svein-Tommie Hardy, Værøy, omdøpt til ØYASKJÆR (N-450-VR),
hjemsted endret fra Svolvær til Bodø.
M/S MØGSTERBAS (LHUZ) (982/—/l 979(84) ex VEABAS -99
ex KINGS CROSS - 94 sjøs. DISKO - fra Veabas AS, Haugesund/
Bergen til Møgsterbas AS, Storebø/Bergen (H-18-AV).
M/S MØGSTERHAV (LGSE) (757/—/l 978/81/87) ex SMARAGD
- 96 - fra Austevoll Havfiske AS, Storebø/Bergen til Lafjord
Fiskebåtrederi AS, Storebø/Bergen (H-64-AV), omdøpt til LAFJELL.
M/S NAUSTHOLM (LARW) (265/—/1 961/72) ex SALVØY - 98
ex TUMLAREN - 94 - fra Naustholm AS, Vedavågen til Sontor AS,
Fjørtoft, omdøpt til SONTOR og hjemsted endret fra Kopervik til
Ålesund (M-101-H).
M/S ROLLON (JWVW) (247/—/l 967/94) ex SMØLAGUT -74 ex
TINGANES - 72 - fra Rollon AS, Hammerfest/Ålesund til Veidar &
NesbakkAS, Hammerfest/Ålesund (F-124-H).
M/S SANDRA MARI (LMCF) (281/—/1969/79/95) ex BJØRN
HOLM - 97 - fra Loman Fiskeriselskap AS c/o Jarle Printzlow,
Frekhaug/ Ålesund til Eldfisk I KS, Måløy/Ålesund (SF-75-V). I sept.
omdøpt til SANDRA.
M/S STATTHAV(JWTE) (258/—/1957/79) exFRØYANES - 94 ex
GOSSINGEN - 88 ex VIKAVAAG - 86 ex BORDANES - 71 - fra
Midtøy Havfiske AS c/o Merkantil-Tjenester AS, Måløy til Leisund
AS, Bjarkøy. Hjemsted endret fra Bergen til Hammerfest (T-19-BK).
M/S SVEBAS (JXHY) (115/90/1986/96) - fra Øynes AS, Kristian
sund til Opsa Rederi KS (Arne Saltskår Jr.), Hervikbygda. Hjemsted
endret fra Kristiansund til Florø (SF-200-SU).
M/S TØNSNES (LAIH) (610/319/1975/81) exTØNSNES II - 00
exTØNSNES - 00 - fra Tromsø Fryseri og Kjøleanlegg AS, Tromsø til
Tømmervik Fisk AS, Stokmarknes/ Tromsø, omdøpt til NORD
AUSTLANDET (N-3-H).
M/S VESTFJORD SØR (3YQZ) (204/— /1960/87/91) ex
VESTFJORD - 87 - fra P/R Vestfjord Sør (Ingvar Kristoffersen),
Flekkerøy/ Kristiansand til Partrederiet Martinsen & Andås ANS,
Flekkerøy/Kristiansand (VA-5-K, omdøpt til SJØVIK.

Sept. 2000:
M/S AAMNES (LIRJ) (151/—/1 882/1952) ex URDA - 50 - fra
Partred. Åmnes ANS (Rolf Olaf Olsen), Engavågen/Bodø til KS Lo ran
(Loran AS), Godøy/Bodø (M-l 1 1-G).
M/S BLUEFIN (LLAV) (186/—/l 999) - fra Partr. MS Bluefin ANS
(Steinar Nekkøy), Florø til Nye Bluefin AS, Florø (SF-12-F).
M/S FLÅVÆRING (LHYX) (596/406/1973/96) exGUDBJARTUR
- 96 - fra Vest Tråldrift AS v/Jan Arne Jøsok, Gurskøy/Ålesund til
UløyfiskAS, Skjervøy/Ålesund (T-19-S).
M/S FUGLENES (LGAT) (427/—/1 975) ex NY-HORIZONT - 97
ex HORIZONT - 77 - fra Kvaløyvær AS, Tromsdalen/Ålesund - til
Rederiet Fuglenes AS, Tromsø/Ålesund (T-330-T).
M/S GADUS (JXQZ) (2.136/—/l 987) ex ELDBORGTRÅL -00 AS Eldborgtrål, Ålesund endret til c/o A/S Granit, Vartdal (M-24VD).
M/S PRESTFJORD (JXNA) (1.659/—/1987)-fraHolmøyAS,Myre/
Sortland til Myre Havfiske AS, Myre/Sortland (N-200-0).
M/S RYSTRAUM (JXAN) (191/—/1958/62) ex HANS HENRIK 67 - fra Rystraum AS, Tromsø til Partrederiet Nyvoll Senior (Leif Nyvoll,
Ålesund), Godøy/Tromsø (M-225-G).
M/S SANDSØY (LGBC) (283/141/1977/81/94) ex HAUGE
SENIOR - 98 ex LEINEFISK - 88 - fra Sandsøy Havfiske AS,
Sandshamn/Ålesund til Sandshamn Havfikse AS, Sandshamn/Ålesund
(T-424-T).
M/S SANDSØY JUNIOR (LDHC) (191/—/l 964/68) ex BJØRN
ØYBUEN - 00 - ex SIRAFISK - 85 ex NY ARGO - 79 ex BARMNES
JR. - 71 ex VIKSTRØM - 68 - fra Sandshamn Havfiske AS, Sands
hamn/Tromsø til Sandsøy Havfiske AS, Sandshamn/Tromsø (M-59S).
M/S SILDØY (LGMS) (340/330/1978/86/93) ex BØMMELFISK 96 - fra Sildøy AS, Brattholmen til Lomax AS (Ervik Sjøfisk Invest
AS), Stadlandet (SF-6-S). Hjemsted endret fra Bergen til Måløy
M/S STATTHAVJUNIOR (LIRC) (383—/1 979/87) exFRØYANES
JUNIOR - 97 ex VÅGSTEIN - 92 - fra Statthav Junior AS c/o Rune
Peder Remøy Leinøy/Måløy til Lyngholm AS, Stattlandet/Måløy (SF
151-S).
M/S STRAND SENIOR (LJRS) (1,969/—/1 999) - fra Havbris II
AS, Kjerstad/Ålesund til Strand Senior AS, Kjerstad/Ålesund (M-425H).
M/S STÅLHOLM (JXZI) (286/—/l 968/79/81) ex BERGHOLM 97 ex LYNGHOLM - 96 ex GROTLE - 94 - fra Nobba Havfiske AS,
Stadlandet/Måløy til Ervik Havfiske AS, Stadlandet/Måløy (SF-201S).
M/S TØMMERVIKODDEN (LEME) (303/— /1967/90) ex
WILLASSEN SENIOR - 00 ex ALFTAFELL - 77 ex GIDEON - 70 fra Tømmervik Fisk AS, Stokmarknes/Svolvær til Odden AS,
Stokmarknes/Svolvær (N-47-H).
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Blant tilveksten tilfiskeflåten
er
Eidsvik
Skipsbyggeri i Uskedalen til
Ålesund. Her ligger båten
klarfor dåp 1. juli, fotografert
av Harald Sætre.
Gamle Havskjer er solgt
videre, som rapportert ovenfor.
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Richard With, Nordlys øgNordstjernen, tre hurtigruteskip samtidig ved Fiskerstrand Verft, mandag 23. oktober 2000.
Foto Fiskerstrand Verft as
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hurtigrutene til TFDS. Da ble øvelsene kjørt på sydgående skip
etter avgang Harstad på veg til Risøyhamn.

'•,
Vinterrute
Hurtigruta gikk over til vinterrute fra 1 .oktober. Geiranger blir
sløyfa i vinterruta, og avgangen fra Bergen blir som "vanlig" kl.
22.30
Norges Brannskole på Hurtigruta
Norges Brannskole i Tjeldsund har i høst arrangert fire kurs i
redningsarbeid. I kursene har det vært innlagt praktiske øvelser
på hurtigrutene med ombordstigning fra redningshelikopter.
Elevene ble flydd med helikopter til Bodø torsdag i kursuka og
satt ombord i hurtigruta via helikopter når skipet var nord ved
Landegode. Hurtigruta har avgang fra Bodø kl. 15.00. Elevene
fulgte så hurtigruta til Harstad og gikk i land der fredags morgen.
Tiden ombord etter øvelsen ble benyttet til evaluering av øvelsen,
omvisning ombord og skipskunnskap.

Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS)
OVDS har inngått kontrakt med Kleven Verft as i Ulsteinvik
om bygging av ny hurtigrute for levering i mars 2002. Rederiet
har bestemt at skipet skal få navnet "Finnmarken".
Fredag 6. oktober hadde hurtigruta "Narvik" ekstrastopp på
Åndalsnes på sydgående seiling. Etter avgang Molde klokka
21.15 var det stopp på Åndalsnes frå 22.45 til 23.00. Noe etter
rute var det anløp av Ålesund lørdagsnatta 7. oktober mellom
02.30 og 03.00. Videre sørover var skipet innom Torvik 04.0004.15, Måløy 07.15-07.45, Florø 09.45-10.00 og til Bergen
kom hun lørdag kl. 16.00. Rundt 110 personer fra Rauma og
distriktet tok hurtigruta til Bergen på helgetur.
M/S "Richard With" kom til Bergen i vanlig rute 20.10.
Samme kveld ca.kl. 20.00 kastet skipet loss og gikk nordover til
verksted ved Fiskerstrand Verft, Ålesund. Skipet var tilbake i
rute 01.11 fra Bergen. Dette var et rutinemessig verksteds
opphold som skipet er inne til med jevne mellomrom.

/ høst har de 4 kursene blitt arrangert slik:
Torsdag 14.09: "Lofoten"
Torsdag 19.10: "Kong Harald"

Torsdag 09.11: "Lofoten"
Torsdag 23.11: "Polarlys"

Dersom det ble skj æring med helikopteret var det lagt opp en
reserveplan som medførte at elevene kunne kjøres til Svolvær
og øvelsen ble kjørt derfrå etter avgang.
I 1996/97 hadde brannskolen en del øvelser med noen av

I tidsrommet 22. oktober - 2. november låg hurtigruta over et
døgn i Bergen pga. teknisk ettersyn m.m. Dette er en årlig
rutine for hurtigruta.
OVDS arrangerer weekendtur fra/til Narvik i november.
"Nordkapp" går ut av sørgående hurtigrute i Harstad fredag
24.november om morgenen og seiler direkte til Narvik for å ta
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ombord omlag 380 julebordsgjester. Disse passasjerene følger
med "Nordkapp" sørover til Rørvik. Omlag kl. 21.00 lørdag
25. november i Rørvik bytter så disse passasjerene båt og går
ombord i nordgående "Richard With". Hun tar gjestene med
seg nordover igjen og kommer til Narvik igjen søndag kveld
26.11. Dermed har Narvik hatt to hurtigruteanløp i løpet av
helga. Etter anløp av Narvik seiler "Richard With" nordover
direkte til Harstad for å gjenoppta nordgående hurtigrute derfrå
mandag 27.november.
Nordnorge - Vårcruise

Til våren, i april 2001 skal M/S "Nordnorge" igjen på vårcruise
til utlandet. Skipet ankommer Bergen tirsdag 3. april i vanlig
rute fra Kirkenes. Kl. 17.00 samme dag kaster skipet loss for
vårtur til Belgia og Frankrike.
Skipet anløper Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Zee
brugge, Dieppe, Le Havre på veg sydover og ankommer Caen
søndag B. april. Her ligger skipet til utpå senkvelden tirsdag
10. april og kaster loss ved midnatt. Så går turen nordover igjen
innom de samme havner før skipet er tilbake i Bergen søndag
15.april kl. 05.30
Andre vårcruiset går til Orknøyene,Hebridene,Skottland, Isle
of Man og Irland. Søndag 15.04.2001 kl. 17.00 kaster vi loss
nok en gang. Skipet anløper Kirkwall,S tornoway, Greenock,
Douglas på veg sydover og ankommer Dublin fredag 20. april
tidlig på morgenen. Samme kveld kl. 23.30 legger skipet ut på
returen nordover igjen med stopp i samme havner som på syd.
Onsdag 25. april kl. 13.30 er hurtigruta tilbake igjen i Bergen.
Om kvelden 25. april kl. 20.00 kaster skipet loss igjen på sin
første "sommer-rute" nordover langs kysten i hurtigrutefart til
Kirkenes med bl.a. kort stopp i Geiranger torsdag 26.04 på tidlig
etttermiddag.

Troms Fylkes D/S (TFDS)
TFDS har inngått kontrakt med Fosen Mek. Verksted om
bygging av ny hurtigrute for levering april 2002. Etter hva vi
erfarer blir navnet M/S "Lyngen".
Sørgående hurtigrute "Kong Harald" hadde ekstrastopp i
Steinkjer lørdag 23. september kl. 08.00-10.00 med bl.a. åpent

Lygra i nye farger på veg
sørover ved Askøybroen
mandag 18.09 ca. kl.
16.15
Foto Frode Folkestad
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skip. Ca. 300 lokalpassasjerer var med til Trondheim og ble busset
tilbake. Hurtigruta hadde ankomst i Trondheim kl. 13.15. Her
var det kun et kort stopp til kl. 13.30 da sørgående "Kong
Harald" kastet loss. Forsinkelsen ble tatt inn igjen på veg sydover.
Det var ingen lossing/lasting av gods denne dagen i Trondheim.
M/S "Nordlys" ankom Ålesund søndag 22.10 kl. 23.45 i
ordinær rute. Skipet låg over i Ålesund mandag 23.10 i flytedokk
ved Fiskerstrand Verft for div. arbeid og kom til Bergen først
tirsdag 24.10 på ettermiddagen. Samme kveld var det vanlig
avgang nordover igjen.
"Harald Jarl" var på vanlig verkstedsopphold i perioden 13.11
- 24.11.2000. "Kong Harald" skal på verksted i tidsrommet
13.01.2001-24.01.2001. "Polarlys" skal på verksted i perioden
25.01.2001-05.02.2001. Dette er rutinemessige verksteds
opphold og alle tre hurtigrutene låg inne ved Fiskarstrand Verft.
TFDS og selskapet Norwegian Fjordsteamers AS har nå inngått
en leieavtale for tre år for vinterleie av M/S "Nordstjernen".
TFDS skal seiv benytte skipet i sommerfart på Svalbard. Nor
wegian Fjordsteamers AS leier båten i den tiden hun ikke seiler
på Svalbard. Selskapet vil forsøke å seile melom Bergen og Flåm
m.m. med den gamle hurtigruta.
M/S "Nordstjernen" kom fra Tromsø til Bergen torsdag 21.
september og la til kai ved Bryggen ca.kl. 15.00. Første tur gikk
fredag 22. september fra Bergen (Bryggen) kl. 18.00 til Flåm
med stopp en rekke steder innover Sognefjorden. Skipet kom i
retur til Bergen mandag 25.09 kl. 07.00
Fra mandag 25.09 utpå dagen og tilbake onsdag 27.09 kl.
13.45 gikk skipet spesialtur Bergen - Balestrand t/r med ansatte
i Storebrand.
Skipet gikk så helgeturer fra Bergen til Sogn fredag 29.09 og
fredag 07.10 kl. 1800 med retur hhv. mandag 02.10 og 09.10
kl. 0700. Så ble ruta midlertidig avsluttet. Etter ankomst Bergen
09.10 kl. 0700 gikk skipet nordover igjen utpå formiddagen til
Fiskerstrand Verft hvor hun ankom mandag kveld for div. mindre
arbeid.
Verftet har utført minimalt med arbeid ombord og skipet
ligger nå i opplag ved verftet. NF har bestemt at det ikke blir
noen seilinger før tidligst etter årsskiftet.
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kl. 14.20 gikk M/F "Drøbaksund III" sin siste rutetur
fra Drøbak og kl. 14.40 gikk ferja siste rutetur fra
Storsand tilbake til Drøbak. En epoke innen fjord
forbindelsen mellom Hurum og Drøbak er slutt etter
68 år.

I Siste ferge |
fra Drøbak I
I 29/6 kl. 14.20 1

Våre utsendte melder om full ferge begge veier, og
ferga klarte ikke å få med alle bilene som var møtt
fram for en siste tur over fjorden. Det var salutt både
på kaien i Drøbak og på Storsand og masse folk var
møtt fram.

Siste turfor M/F Drøbaksund Ul fra Drøbak. Foto BårdM. Hustad
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Color Line
M/S "Sandefjord" ligger fortsatt for salg i Sandefjord.
Hurtigferja "Silvia Ana" som vanligvis går i rute KristiansandHirtshals i perioden april-september låg i opplag i Kristiansand
havn. Mandag 30. oktober kl. 19.20 ble 14 trosser revet av da
ferja slet seg i de verste vindkastene inne på havna. Taubåt kom
til å fikk holdt ferja under kontroll. "Silvia Ana" fikk en flenge
akterut et par meter over vannlinjen. Skaden oppstod da kjøre
rampen ble presset mot ferja. Tirsdag 31.10 ved 17-tiden ble
hurtigferja parkert for vinteren i den gamle KMV-dokka i
Kristiansand. Her blir hun liggende i vinteropplag.
Fjord Line
"Lygra" i trailer-rute Egersund - Hanstholm er nå ommalt i
Fjord-Line farger slik som "Bergen" og "Jupiter".
"Bergen" hadde i september problem med et lager i en av
motorene. Skipet måtte legges i ro etter ankomst Egersund
søndag 10.09. Først 20.09 var skipet i normal rute igjen. Skipet
hadde imidlertid en tur med noe redusert fart fra Egersund lørdag
16.09 kl. 01.00 til Hanstholm kl. 11.00. Skipet lå i Hanstholm
til søndag 17.09 og gikk derfrå kl. 14.00 med retur Egersund
17.09 kl. 24.00. Skipet lå i Egersund frem til onsdag 20.09 da
hun gikk nordover til Bergen for å påbegynne ordinær rute.
Pga. motortrøbbel for "Bergen" kom trailerferga "Lygra" en
ekstratur til Bergen mandag 18.09 ca.kl. 08.00. Etter lossing og
lasting av biler forlot hun Skolten kl. 16.00 samme ettermiddag
i rute sørover til Egersund og Hanstholm.
"Bergen" seilte i rute fra hjembyen mandag 30.10 kl. 16.30.
Da skipet kom sør Karmsundet på kvelden var været så dårlig at
ruta ble lagt om. "Bergen" seilte innover i fjorden mot Ryfylke
og låg der til ca.kl. 0500 tirsdag 31.10 før turen gikk videre
sørover til Egersund og Hanstholm. Onsdag 01.11 var båten i
rute igjen utfra Bergen.
A/S Bilferja Drøbak-Hurum
Vi beklager at vi satte opp feil dato i forrige Skipet. Vi retter
derfor teksten i denne utgaven.
Oslofjordtunnelen ble åpnet torsdag 29. juni. Dermed ble
ferjesambandet Storsand - Drøbak lagt ned. Torsdag 29. juni

DHFS har planer om å sette "Drøbaksund III" inn
i en såkalt "industrirute" mellom Tofte sør på Hurum
til Kambo nord om Moss. Fergekaiene i Drøbak og
på Storsand har selskapet fått av Statens Vegvesen, slik
at kaier ikke er noe problem. Planen er å frakte vogntog
mellom cellulosefabrikkene på Tofte og i Moss. Dette
blir en rute med fullt belegg med lastebiler som er
forhåndsbestilt. Vi kommer tilbake om det blir noe

av disse planene.
M/F "Hurumferja" blir i selskapet. Hun skal være avløser for
M/F "Svelviksund" og for fergene i Kragerø og Flekkefjord
distriktet. Ellers skal hun fortsette som hun bruker, nemlig og
gå med lastebiler med spesialavfall mellom Verket og Svelvik ut
til Langøya utenfor Holmestrand.
Bastø-Fosen AS
M/F "Bastø F' og M/F "Bastø II" har gått med noe redusert
passasjerkapasitet i oktober pga. årlig ettersyn og vedlikehold av
redningsmatriellet ombord. Ettersynet vart utført først på "Bastø
I" og når hun var ferdig tok arbeidet til ombord på "Bastø II".
Agder Cruise AS
M/S "Risørjenta" (ex. "Sørlandscruise" ex. "Helgelandsekspres
sen") er lagt ut for salg. Hun ligger for tiden stille ved kai i
Stavanger. Båten er for salg.
Rogalandscruise AS
M/S "Fjordingen" ex. "Hyen"
Hun ligger for tiden stille ved Buøy. Så vidt vi kjenner til er
båten for salg.
Rogaland Trafikkselskap (RT)
De tre Polen-fergene til RT er fra 09.06.2000 overført til et
nytt datterselskap, Høgsfjord As siden alle tre seiler i anbudsruter.
Det gjelder fergene "Finnøy", "Sjernarøy" og "Foldøy".
Hurtigbåten "Ryfylke" var til kort verkstedsopphold ved
Skjøndals Mek. i Bergen i slutten av oktober. Mandag 23.10
fosset båten innover ved Askøybroen i 09.30-tiden. Samme
formiddag var båten en rask tur nordover i Byfjorden. Vel tilbake
på verkstedet ble båten slippsatt. Tirsdag 24.10 ble båten tatt
ned av slipp i løpet av dagen og lå til kai ved verkstedet på
ettermiddagen. Såvar det prøvetur nordover fra verkstedet omlag
16.30 og nord Byfjorden til Salhus der båten snudde og gikk
innover igjen til verkstedet. Samme kveld forlot "Ryfylke"
verkstedet og fosset sørover til hj endige Stavanger.
Ferja "Skudenes" var ute av drift fra søndag 29.10 på etter
middagen frem til og med onsdag 01.11 pga. maskinproblemer.
Ferjesambandet mellom Skudeneshavn og Mekjarvik var stengt.
Tirsdag 31.10 og onsdag 01.11 gikk det hurtigbåt i ferjeruta.
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Boknafjorden Ferjeselskap
Ferja "Rennesøy" var inne til årlig ettersyn ved Mjellem &
Karlsen Verft i Bergen fom 30.10 tom 16.11. 1 denne perioden
gikk kun "Masfjord" og "Stavanger" i ruta Arsvågen-Mortavika
mot vanligvis tre ferjer.
HSD Sjø AS (HSD)
Flaggruten
M/S "Sleipner" gikk på grunn 26. november 1999 ved Store
Bloksen og sank. I mars 2000 var det gjort ett hevingsforsøk,
men det var mislykka.
Mandag 21. august kl. 12.29 braut vraket av "Sleipner" sjø
flata ved Lyngholm i Sveio, vel ni månader etter forliset. Nøy
aktig kl. 16.25 mandag 21.08 senket løftekranen "Eidelift 2"
vraket av "Sleipner" ned på en lekter ved Lyngholm. Da hadde
bergingsmannskapet ventet i fire timer på at sjøvannet skulle
renne ut av hurtigbåten.
Samme kveld vart lekteren slept inn til Aker Stord. Etter at
undersøkingar på Stord er ferdige vil bergings-selskapet Eide
Marine Services ta vraktet til Høylandsbygd for opphogging.
Etter forliset med M/S "Sleipner" 26.11.99 har M/S "Draup
ner" stort sett lagt ved kai hos Oma Slipp på Leirvik, Stord.
Båten har no blitt "ombygd" og testa. HSD har planar om å sette
båten inn att i Flaggruten mellom Bergen og Stavanger. I
skrivande stund ligg båten framleis til kai på Stord.
Bergen Nordhordland Rutelag (BNR)
BNR har som nevnt sist fått tillåtelse til å bygge ny Fedje-ferje.
Det vil bli en lukket pendelferje med plass til 35 biler og hun
vil bli utstyrt med slingretank. Ferja vil bli bygd i Spania, ved
Zamakona i Bilbao og skal leveres 17.05.2001
Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane
I samband med opninga av Lærdalstunellen måndag 27. no
vember vert ferjeruta Lærdal-Kaupanger-Gudvangen lagt ned
som riksvegferjesamband. Ferja"Svanøy" går siste tur kl. 12.00
frå Gudvangen denne måndagen. FSF har planar om sommar
ferje på sambandet i år 2001.
Måndag 30. oktober i 13-tida kolliderte ein trailer med bom
men på ferjekaien på Fodnes. Det medførte at ferja måtte gå
kriserute Lærdal-Manheller utover ettermiddagen og kvelden.
Laurdag 28. oktober om kvelden var nok ein FSF-båt på
redningsoppdrag. Hurtigbåten "Fjordglytt" fekk melding frå
havaristen via Florø Radio litt over klokka sju laurdagskvelden.
Båten var på leigetur i området ved Svanøya og hadde kort veg
å gå til den havarerte seglbåten som hadde tre personar ombord.
"Fjordgytt" kom fram akkurat i siste liten til å redde båten frå
havari rett sør for Askrova i Stavfjorden. Det var litt sjø, skiftande
frå frisk bris til stiv kuling i området. Mannskapet på "Fjordglytt"
fekk raskt tau over i havaristen og kunne bakke ut frå fjøre
steinane med seglbåten på slep. Dei tok med seglbåten på slep
inn til Florø.
Onsdag 18. oktober på ettermiddagen redda leigebåten
"Tornerose" ein mindre fritidsbåt i havsnaud sør for Steinsund
i Solund. Dei droppa ruta og sette full fart mot havaristen då
meldinga kom frå Bergen Radio. Den motorhavarerte båten låg
og dreiv då dei kom fram. I nesten tre meter høge bølger og
søraustlig stiv kuling fekk karane på skyssbåten slepetau ombord
og fekk slept båten med ein mann ombord til lands. Etter avbrutt
rute tok "Tornerose" opp att skuleruta frå Austrheim til Gulen.
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Tysdag 3. oktober fekk ferja "Svanøy" problem med å manøv
rera. Ferja gjekk frå kai i Kaupanger kl. 09.20 for å gå til
Gudvangen. Men då slapparen skulle slå om frå akter- til forover,
sprang det eit oljerøyr. I ein slik situasjon vil ferja straks dra mot
land. Maskina vart stogga umiddelbart, deretter vart ankeret
slept i sjøen. Desse to snøgge grepa frå brua hindra gearskade
og fekk bremsa siget mot land. Ferja gjekk for eigen maskin til
Bergen for dokksetting på Laksevåg Verft. På verkstaden vart
det konstatert minimal rorskade. Ferja var ferdig reparert på
Laksevåg Verft fredag 13.oktober og samme kveld var ferja tilbake
i Lærdal. Laurdag den 14.oktober var ferja i vanleg rute att på
Lærdal-Kaupanger-Gudvangen frå rutestart om morgonen.
Først gjekk "Stryn" i ruta på Gudvangen nokre dagar. Så overtok
"Fanaraaken" og noko tid også "Sognefjord" inntil "Svanøy"
var tilbake i rute.
Ferja "Værøy" har vore til verksted hos Blaalid Slipp på
Raudeberg sidan 25.09 for å skifte motor. Etter planen var ferja
ferdig frå verkstaden omlag 10. november.
Ferja "Fanaraaken" vart sett inn som avløysar. Men pga. uhellet
med "Svanøy" måtte ferja sendas til Sogn. Då vart ferja "Haus"
leigd inn frå BNR. Ho gjekk nordover frå Steinestø på kvelden
torsdag s. oktober og tok til i ruta Askvoll-Gjervik-Fure frå fredag
6.10. Her avløyste "Haus" tom fredag 13.10. Laurdag 14. bar
det sørover igjen til landligge på Steinestø. "Fanaraaken" var
tilbake i Askvoll laurdag 14.oktober og fortsette i ruta inntil
"Værøy" kom tilbake frå verkstad.
Ferja "Selje" har vore på rutinemessig verkstadopphald ved
Blaalid Slipp på Raudeberg (like nord for Måløy). I tillegg til
vanleg vedlikehald har ferja fått installert nytt brannsløk
kingssystem for bildekk og maskinrom. Det nye systemet brukar
skumvæske og sjøvatn og kan startast umiddelbart i tilfelle brann.
Det gamle systemet med bruk av CO-gass innebar at maskin
rommet måtte vera evakuert før ein starta.
"Selje" kom til verkstaden 2. oktober og var ferdig 3. november
og gjekk tilbake i ruta si Anda-Lote utpå kvelden 3.11. "Gulen"
var avløysar for "Selje" under verkstadperioden.
Ferja "Gulen" fekk brått motorstopp då ho skulle leggja til kai
på Lote laurdag 21. oktober kl. 13.15. Ferja vart snudd ut mot
fjorden igjen og låg og dreiv i to timar før ho fekk assistanse.
Det var nesten stille ver då uhellet skjedde pga. ein elektronisk
feil i maskineriet. Feilen vart utbetra i løpet av dagen og ferja
sett i rute att. Ferja "Gulen" går avløysing på sambandet medan
"Selje" er inne til rutinemessig verkstadsopphold. "Selje" var
tilbake i rute igjen i løpet av fredag 3. oktober.
Ferja "Gulen" er utleigd til Rogaland Trafikkselskap i ein
månad. Ferja avslutta avløysingsoppdrag på Anda-Lote fredag
03.11 på kvelden og sette kursen sørover. "Gulen" skal gå på
ruta Stavanger - Tau fram til 3. desember.
Hurtigbåten "Kommandøren" har vore på verkstad hos
Laksevåg Verft i Bergen for rutinemessig motorskifte m.m. i
tida 16.oktober til 6. november.
Fylkesbaatane har selt M/S "Tansøy" til driftsselskapet Tansøy
AS v/Carl Gunnar Nesheim, Fotlandsvåg. Avtalen var klar mån
dag 18.09. Einaste endring som er gjort utvendig er nytt
skorsteinsmerke for INDL. FSF eig 25 % og INDL 75 % i det
nye driftsselskapet for båten. FSF er interessert i å leiga båten til
avløysing når dei har behov for dette.
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Tansøy i Bulandet 18.10.2000 i INDL-fargar. Foto Lars Helge Isdahl
Etter at "Tansøy" vart teken ut av rute låg ho ei tid i opplag i
Florø. Så noko seinare, før båten kom til Bergen og Fotlandsvåg
på Osterøy hadde ho eit verkstadsopphald på Solund Verft der
diverse arbeid vart unnagjort.
Sitt første "avløysings-oppdrag" hadde båten i oktober.
Måndag 16. oktober kl. 14.00 gjekk "Tansøy" frå Bergen i
lasterute til Gulen/Solund og Bulandet/Værlandet. Båten gjekk
ruta heile veka fram til laurdag morgon 21.10 då dei lossa ut
siste varene på Ytrøy. Så sigla gamlemor sørover igjen og kl.
15.00 la ho seg på utsida av "Granvin" / "Bruvik" / "Oster" (til
kai) i Salhus. Etter vel ein time, kl. 16.00 kasta Nesheim-karane
loss og båten fossa innover fjorden til Florvåg for bunkring og
retur til Fotlandsvåg, Osterøy.
"Hvitskjell" var på verkstad denne veka og tok opp att ruta
måndag 23. oktober frå Askvoll og sørover igjen til Bergen for
lasting og ny tur nordover igjen kl. 14.00
Leigebåten "Bjarting" som vart ledig etter at hurtigbåten
"Sylvarnes" vart sett i rute på Høyanger sørside er no seld. Etter
noko tid i opplag i Ortnevik vart båten overtatt av nye eigarar
frå Bergen i Lavik 6. oktober. Den gamle dama vart sigla til
verkstad i Bergen. Båten har no fått namnet "Byfjorden" og ligg
for tida ved Laksevåg Verft for div. arbeid. I slutten av oktober
var m.a. nytt skorsteinsmerke på plass. Planen er å bruke båten
til tur-oppdrag i Bergens-området.
Sundag B. oktober gjekk siste turen på fylkets hardaste rute,
lokalruta mellom Kolgrov og Utvær i Solund. Etter 19 år var
det stopp for lokalbåten "Marlin" med plass til 15 passasjerar.
Ruta har vore innstilt etter dette inntil Fylkesbaatane fekk tak i
ny drivar og ny båt.
Etter endt sommarsesong i Sognefjorden kom "Lykkeper" til
Bergen 16.09 i 17.00-tiden. Ho låg til kai nokre dagar her før
ho gjekk i vinteropplag i Fusa.

til Florø for opplag. M/S "Framnes" var tilbake i frysefart igjen
i begynnelsen av september. Båten hadde eit kort verkstad
opphald i Polen i slutten av september. Då fekk skroget m.a. ein
lysare raudfarge.
"Hornelen" gjekk i opplag i Florø i mai og "Sonja Helen" vart
leigd inn til å gå Industriruta. "Hornelen" er no lyst ut for salg.
Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF)
MRF sine løyve for nybygg som nemd i Skipet 3/2000 er
mellombels utsette.
M/F "Tingvoll" kom til Wartsila på Rubbestadneset omlag
15. oktober for oppgradering av hovedmotoren. Ferja var plan
lagt ferdig på verkstad omlag 17. november.
Måndag 30. oktober starta MRF nye ferjeruter i dei to
ferjesambanda over Julsundet. Det betyr nattferjer i helgane (natt
til laurdag og natt til sundag) .
Aukraferja "Sykkylvsfjord" legg stilt på Hollingsholmen fredag
kveld og lørdag kveld slik at ferjeleiet på Aukra er ledig for
nattferja.
Nattferjetilbodet vil gå som eit trekantsamband Mordalsvågen
- Solholmen - Aukra og vanlegvis bli utført av ferja "Driva".
Natt til laurdag 4.november gjekk "Driva" si første natt-rute på
Julsundet. Øyfolket markerte opninga på sin eigen måte.
Korpsmusikarar frå Aukra og Midsund hadde nattferjekonsert
ombord i ferja "Driva" kl. 0100.
Tirsdag 24.oktober omlag kl. 15.05 like utenfor Feøya havarerte
turboen på babord maskin ombord i hurtigbåten "Grip" som
var på veg fira Helland (Vestnes) til Molde. Det gikk cirka seks
minutter mens båten ble liggende stille, med en voldsom
røykutvikling. Det skyldes at det ble sprøytet diesel inn på
motoren uten at den ble forbrent. Etter kort tid kunne båten

FSF - Gods

fortsette til Molde på halv maskin. Båten ble lagt stille for
reparasjon. "Grip" var tilbake i rute igjen fira rutestart fredag
3.november.

M/S "Firda" vart lagt i opplag i slutten av mars hos Kleven Verft
as i Florø. Ho vart sett i frysefart igjen i begynnelsen av juli.
Båten har no fått brunrødt skrog.
M/S "Framnes" gjekk i opplag i Florø midt i juni. Båten låg
i ro i Bergen i pinsehelga. Onsdag 14.06 gjekk båten nordover

Etter uhellet 24.10 ble hurtigbåtruta innstilt og trafikken
måtte gå med ferja over Moldefjorden. Tysdagskvelden vart
hurtig-båten "Mørejarl" sendt nordover frå Ålesund og var klar
til å starte ruta onsdagsmorgonen 25.10.
Avløysarbåten hadde eine dagen også eit mindre teknisk pro-
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TFDS - ferjefart Hareid-Sulesund
Ferja "Melshorn" grunnstøtte då ho skulle leggje til kai i Sulesund
om kvelden sundag 17. september. Det var på avgangen frå
Hareid kl. 19.30 at uhellet skjedde. Om lag kl. 19.50 då ferja
skulle svinge for å entre ferjekaien fekk ho ein såkalla "black
out" i det elektriske anlegget. Det vart ikkje nok kraft til å fullføre
manøveren og ferja gjekk rett fram og på grunn nokre hundre
meter aust for ferjekaien. "Melshorn" vart liggjande ved land
om lag ti minutt før mannskapet tok ferja ut att på fjorden og
til kai i sakte fart.

blem. Onsdag I. november like før kl. 10.00 fekk båten prob
lem med eine propellen ved kai på Vestnes. 1 0.00-ruta frå Vestnes
og ein avgang fra Molde vart innstilt. Feilen vart funnen og
raskt retta av mannskapet. Båten var i rute igjen kl. 10.50 frå
Vikebukt.
Ferja "Rauma" holdt på å gå på grunn etter å ha fått motorstopp
like ved Bjørsetholmen ved 16.45-tiden søndag 15.10. Ferja
var på veg fra Molde til Furneset da den fikk en såkalt ""black
out" i maskinen. Det var fint vær og mannskapet lot ankeret gå
straks. Etter å lagt til ankers omlag 15 minutter fikk maskinistene
maskinen i gang igjen. Ferja tok opp att ruta og fortsatte til
Furneset. Uhellet medførte en mindre forsinkelse i ruta, som
ein tok inn att i løpet av kvelden.
Torsdag 26. oktober måtte "Rauma" igjen legge stilt. Ved 15tiden la ferja seg i ro pga. teknisk feil med en av thrusterne
(propelleranlegget) . Ferja "Veøy" som låg i opplag vart sett inn
i B-ruta frå kl. 18.45 samme kveld. "Rauma" var i drift igjen
fredag 27.10.

Ferja vart tømd som normalt, men kunne ikkje halde fram i
ruta. Difor gjekk det berre ei ferje mellom Hareid og Sulesund
resten av søndagskvelden. "Melshorn" vart sigla til Hareid der
dykkar gjekk ned og sjekka skroget. Måndag 18.09 var ferja i
fart att.
Fosen Trafikklag (FTL)

M/F "Austråt" ligg i opplag på Kvernhusvika Verft, Hitra. Hun
er således ikke utleid slik vi nevnte forrige gang. I tillegg ligger
"Fru Inger" (reserveferge FTL), "Lagatun" og "Munken" van
ligvis også på Hitra.
FTL har lagt ut "Lagatun", "Austråt" og "Munken" for salg.
"Lagatun" er det planen at interesser i Bergens-området overtar.
"Munken" ville Statens Vegvesen kjøpe.

Laurdag 7. oktober kl. 12.00 arrangerte MRF demonstrasjon
og prøving av evakueringssystemet på ferja "Glutra". Øvelsen
skjedde på Langfjorden. 161 markørar deltok. Øvelsen gjekk
heilt etter planen.
"Glutra" vart teken ut av ruta si under øvinga og "Veøy" var
sett inn over Langfjorden. Etter at alt utstyret var på plass att
etter øvinga kunne "Glutra" igjen gå inn i ordinær rute att.
"Ivar Aasen" var ute av drift laurdag 28. og sundag 29. oktober
pga. tekniske vanskar. I ferjeruta mellom Ørsneset og Mager
holm gjekk det berre ei ferje desse to dagane.

Ferja "Fru Inger" har gått avløsning på ferjesambandet RevsnesLinesøya og Revsnes-Stokkøy i slutten av oktober / begynnelsen
av november. Den vanlige ferja "Stoksundferja" var inne til
ordinært verkstedsopphold ved Kvernhusvika Verft, Hitra.
Søndag 29. oktober omlag kl. 15.30 skulle "Fru Inger" seile til
kai på Linesøya. Men før ferja kom så langt ble hun blåst ut av
kurs i den kraftige vinden og havnet på grunn på en sandbanke
like utenfor ferjeleiet. Ferja ble slept av grunn av en taubåt sent
søndag kveld. Ferja fikk ikke noe skade og mandag 30.10 var
ferja i gang igjen.

Mørerutene
"Sunnmøre" var uheldig og gjekk på grunn på 4 meters dyp like
ved kaianlegget til Kvina Verft. Uhellet skjedde like før kl. 08.00
fredag 6. oktober. Det ble slått et mindre hull i skroget. Skipet
kom seg av grunn ved egen hjelp. Båten to inn vatn og fekk
ombord ekstra lenseutstyr. Etter å ha pumpa litt ballast ble hullet
midlertidig tetta og båten gikk nordover samme kveld og kom
til verksted i Bergen lørdag 7. oktober. Skaden vart ordna ved
Laksevåg Verft i løpet av lørdagen og båten kunne fortsette ruta
si nordover.

Torsdag 26. oktober fikk ferja "Fosen" problem med ene pro
pellen og måtte snu utenfor ferjeleiet på Rørvik.
Det var 17.50-ferja fra Flakk som måtte avbryte innseilingen
til Rørvik kl. 18.15 pga. problem med ene propellen. Ferja ble
styrt unna ferjeleiet og gikk på fjorden igjen og testet reser-
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Herlaug ex. Glutra (MRF) i rute
for NTS. Foto Bård Hustad
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veprosedyrer. Propellen ville fortsatt ikke lystre og ferja seilte
over mot Flakk og ventet på taubåt. I 20.00-tiden om kvelden
var ferja slept til kai på Flakk og kunne tømmes for biler og
passasjeren Fredag 27.10 ble ferja tatt til verksted for reparasjon
og etter kort tid var hun tilbake i rute igjen.
Namsos Trafikkselskap (NTS)
NTS har under levering ny hurtigbåt hos Lindstøls Skips &
Båtbyggeri AS i Risør.
Båten er en passasjerkatamaran med plass til 144 passasjerer i
tillegg til noe last. Skroget er 28 m langt og marsjfarten skal
ligge på 34 knop. Fremdriftsmaskineriet består av to stykk I6.syl.
dieselmotorer som hver utvikler 1050 Kw.
Skroget ble bygd i Polen pga. manglende kapasitet hos Lind
støls Skips og ankom verftet mandag 13. august med lastebåt.
Skroget levert fra Polen bestod kun av et aluminiumsskall. Alt
øvrig arbeid ble gjort ved verkstedet i Risør. Båten ble levert og
døpt "Namdalingen" i Risør siste uka i november 2000. Nybåten
ble satt i rute i første halvdel av desember.
Gamlebåten som er for salg har fått navnet "Namdalingen
II". Denne endringen ble registrert i skipsregisteret 11. oktober
kl. 10.45.
Lekaferja AS
Lekaferja AS har fått tillåtelse til å bygge ny lukket pendelferje
til sambandet Skei - Gutvik.
Ferja er nå bestilt hos Cammell Laird (Tyneside Shipyard) i
Newcastle. Ferja skal ha plass til 38 pbe og 99 passasjerer. Nyferja
skal ha en servicefart på 12 knop. Byggepris er 64 mill. kr. Ferja
blir 55,8 m lang. Det skal monteres en Mitsubishi
fremdriftsmotor i hver ende. Ferja skal ha et mannskap på 4
mann. Etter planen skal ferja være ferdig fra verkstedet i februar
2001 og klar for rutetrafikk på Lekasambandet i mars 2001.
Torghatten Trafikkselskap (TTS)
TTS har nå bestilt ny ferge for sambandet Horn - Andalsvåg.
Ferja skal bygges hos Cammell-Laird (Tyneside Shipyard) i New
castle for levering i august 2001. Ferja er en SKS, 50-bilers ferje
med plass til 150 passasjerer. Ferja blir 70m lang.
Helgeland Trafikkselskap (HTS)
HTS har fått løyve å til å bygge ny 50-bilers ferje til sambandet

Stokkvågen - Lovund for levering desember 2000. Ferja blir en
lukket pendelferje, mye lik selskapets M/F "Sigrid". Ferja blir
bygd i Gdansk ved Northern Shipyard.
Nordtrafikk
M/S "Myken" ex. "Fjordlast" (DSD) gikk i opplag i Blokken i
begynnelsen av juli etter at Nordtrafikk ikke fikk fornyet anbudet
for kystgodsruta Bodø-Nesna. Båten ligger fortsatt i Blokken
og er for salg.
Finn Olsen Rederi AS, Bodø
Finn Olsen Rederi As i Bodø har overtatt anbudet for kystgods
ruta Bodø - Nesna fra 1 .juli 2000. Denne ruta går to dager i
uka fra Bodø og sørover.
Rederiet startet opp med ferja "Osa" 1 .juli. Denne ferja ble
innkjøpt fra OVDS i juni i år og 26.06 kl.09.00 ble kjøpet reg.
i skipsregisteret. Til å utføre kystgodsruta overtok rederiet ferja
"Bindal" 18.07.2000 fra TTS og ga henne navnet "Fjordlast".
Etter en del ombyggingsarbeid ved Abelvær-slippen ble ferja
tatt til Bodø.
Lørdag 30. september låg "Fjordlast" ved kai i Bodø. Ferja ble
satt i rute i uke 41 og gikk kystgodsruta denne ene uka. Så fikk
ferja motorhavari og "Osa" overtok ruta i uke 42. Fra 23.oktober
var "Fjordlast" i rute igjen.
Ofotens ogVesteraalens D/S (OVDS)
OVDS har inngått avtale om kjøp av to ferger fra det svenske
firmaet Sundlink Contractors HB i Malmø. Fergene skal settes
i fart i kommunene Rødøy, Gildeskål og Meløy. Fergene får
navnene "Gildeskål" og "Fykan". Søsterfergene heter i dag
"Sundlink 1" og Sundlink 2" og fraktet sement- og anleggs
trafikk under byggen av Øresunds-broen/Storebelt i Danmark.
Begge fergene er nå til ombygging ved Western Shiprepair Yard
i Klaipeda, Litauen
Ombyggingen er total. OVDS kjøpte skrog med motor og
propeller. Prøvetur er fastsatt til desember d.å. Planen er å ha
ferjene i rute i løpet av januar 2001.
OVDS har kjøpt den australske hurtigferja "Tamarii Morea".
Ferja er en roro passasjerferge bygget i Australia i 1998. Fergen
har ikke vært i drift. Etter ombygging kan ferja ta 399 pass. og
80 pbe. Farten er oppgitt til 18-22 knop. Overtakelsen var
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Finnmark Fylkesrederi & Ruteselskap (FFR)
FFR har som nevnt i Skipet 1/2000 bestilt ny ferge hos
Trondheim Verft as for ruta Øksfjord - Hasvik. Den nye ferja
som får navnet "Åfjord" ble døpt i Trondheim fredag 27.oktober.
Verftet skulle ha de siste prøveturene på fjorden med ferja
4.oktober. I løpet av uke 45 seilte ferja nordover fra Trondheim
til Finnmark.

planlagt til 17. november. Etter ombygging er planen å ha ferja
i drift fra 1 .juni 2001 på ruta Bodø - Moskenes. Hun får navnet
M/F "Bodø" har OVDS bestemt.
Ferja "Kjerringøy" var ferdig med motorskifte 13.09 hos Rapp
Bomek i Bodø. Dermed kunne hun igjen ta fatt på ruta FestvågMisten. Avløserferja "Røtinn" kunne da overføres til annen
avløsertjeneste m.m.
Tirsdag 24. oktober kl. 13.35 gikk ferja "Røtinn" inn i ordinær
rute fra Ørnes. Dermed blir det større kapasitet i fergesambandet
Ørnes-Vassdalsvik-Meløysund-Bolga-Støtt. Ferja "Landego" som
til vanlig går i ruta er lagt i opplag ved kaien bortom ferje-leiet
på Ørnes.
Også i slutten av september gikk "Røtinn" avløsning noen
dager for "Landego".
"Rødøy" gikk ut av rute mandag 10.september etter ruteslutt
for verkstedsopphold. "Røsund" ble satt inn som avløserferge.
"Rødøy" var tilbake i rute på Jektvik-Kilboghamn fra kl. 10.30
lørdag 25. oktober. Hun avsluttet årlig verkstedsopphold ved
Rapp Bomek i Bodø om kvelden fredag 24.10. OVDS utførte
en god del arbeid ombord, noe som forklarer det lange
verkstedsoppholdet.
Ferjeleiet på Skårberget var stengt et par dager i oktober. Fredag
20.10 var det normal drift. I den tida ferjekaien var stengt måtte
ferja går kriserute mellom Kjøpsvik og Bognes.
"Brottøy" forlot Svolvær 19.september kl. 18.30 etter å ha
vært innom verksted en kort tid hos Marhaug og skiftet en kjøler
på maskina. Det hører med at kjøleren ble lånt fra TFDS.

FFR har kjøpt M/F "Valldal" fra MRF i mars. Hun har fått
navnet "Akkarfjord" og skal kommende vinter i rute mellom
Nyvoll og Korsfjord i Altafjorden. Ferja skal gjennomgå en
omfattende ombygging og være klar for rutefart i slutten av
januar/ begynnelsen av februar 2001. Ferga er nå til ombygging
ved Nymo Mek. Verksted i Grimstad.
"Marøy" ble slippsatt mandag 4.september hos Marhaug Mek.
i Svolvær. Skipet er tatt sør til Svolvær for verkstedsopphold og
arbeid på maskineriet ombord. 11.09 var båten fortsatt hos
Marhaug og gikk nordover igjen litt senere.
FFR - hurtigbåtdrift i utlandet
M/S «Vargøy» har seik i Hamburg-fart også i 2000. Ruta går
daglig i tiden 1. april - 31. oktober. Båten går daglig en tur/
retur mellom hhv. Hamburg - Helgoland og Helgoland Cuxhafen. Etter ruteslutt ble båten lagt i ro i Hamburg.
M/S «Varangerfjord» har lagt i opplag ved Oma Båtbyggeri
på Stord etter rutefart i engelske kanal sommeren 1999. Båten
er for salg.
Nor-Cargo
M/S "Nordhav" ligger fremdeles i opplag igjen på Hanøytangen.
Hun ligger for salg.
Nor-Cargo Shipping AS ble utskilt som eget selskap fra
I.november. Sjøsiden i Nor-Cargo inngår i dette selskapet.

Andøyferge AS
M/F «Andfjordferga» har også i år gått i sommerfart Andenes Gryllefjord i tidsrommet 26. mai - 3. september. I vinter går
hun for TFDS.
Malangenforbindelsen AS
1 .juli åpnet den nye ferjeruta mellom
Brensholmen på Kvaløya og Botn
hamn på nord-Senja. M/F "Karsløy"
til TFDS gikk ruta som ble avsluttet
03.09. Ferja ligger i Tromsø som
reserveferge for TFDS.
Troms Fylkes D/S (TFDS)
TFDS har skrevet byggekontrakt hos
Fiskerstrand Verft AS for bygging av
en lukket 62 PBE pendelferge. Fergen
skal leveres i mai 2001. Den nye ferja
skal settes inn på sam-bandet Hansnes
- Vannøy.
TFDS har fra 04.09 leid inn "And

OVDS eksotiske nyanskaffelse Tamarii Moorea VIII har ikke vært ifart siden levering i 1998.
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fjordferga" på sambandet mellom
Storstein-Nikkelby-Lauksundskaret.
M/F "Vengsøy" er lagt i opplag.
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Bjørklids Ferjerederi
BF har kjøpt M/S "Solbakk" av
Rogaland Trafikkselskap. Ferja ble
overtatt 18.05.2000 og har foreløpig
ikke skiftet navn. Hun ble satt i drift
fredag 19. mai 2000 på ruta mellom
Lyngseidet og Olderdalen. I høst skal
ferjen bygges om og endre navn.
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Kyst-Link
"Belard" har nå avsluttet sine seilinger mellom. Egersund - Sola
- Bergen. Ruta ble nedlagt fra slutten av september. Skipet lå en
tid i Egersund etter ruteslutt. I begynnelsen av oktober ble
"Belard" seik til Haugesund hvor hun nå ligger i opplag like
nord for Karmsundbrua ved Karmøy Aluminium.
Taubåtkompaniet, Brevik-Hirtshals
Taubåtkompaniet seiler fortsatt med M/S "Boa Transporter"
mellom Brevik og Hirtshals.
Egil Ulvan Rederi/Nor-Cargo
Egil Ulvan Rederi as har bestilt enda en kystgodsbåt hos Vaagland
for levering i år 2001. Hun blir omlag lik "With Junior" , noe
mindre og skroget ble bygget i Kina.

•
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Nordhordland Veteranbåtlag
D/S "Oster" har lagt i Dåfjorden på Stord i vinter. Laget har her
fått unnagjort ein god del arbeid og innsetting av maskin m.m.
Laget hadde båten "klar" til Nordsteam 2000 i august. Siden
har båten lagt i Bjørsvik. Lørdag 21.10 var båten en tur til Salhus,
se egen artikkel.
Det Midthordlandske Dampskibsselskap (MDS)
"Midthordland" er til salgs. Det er to av de største eierene, daglig
leder i MDS, Svein Amundsen og advokat Bjørn Stolz som
ønsker å seige seg ut. I sommer har båten hatt godt belegg. Båten
ble kjøpt hjem til Os i 1994.
Vestlandscruise AS
Seilasen med "Funny Giri" ble avsluttet i september og skipet
forlot Bergen 19. september og seilte tilbake til Tyskland.
Brand-Båtane
Etter endt Svalbard-sesong kom "Brand" nordfrå til Bergen
11.09 om kvelden. Hun gikk sørover 12.09 utpå dagen og kom
tilbake til Bergen lørdag 16.september ca. 16.30 sørfrå tom.
Hun har lagt ved S.Tollbukai i lang tid, men i slutten av oktober
flytta båten inn til Blomstertorg-kaien.

Namsos Trafikkselskap
Gamleferja "Jøa" som i sin tid ble solgt til Bergen har skifta
navn til "Røar". Dette skjedde 30.juni. Ferja har fortsatt samme
eier, Trygve Tønnessen på Tertnes ved Bergen. Nå har ferja fått
helt rødt skrog og i slutten av oktober lå hun ved kai på Isdalstø.
Her har hun lagt en stund. Ferja lå tidligere i år i lang tid ved
Sabb-kaien på Damsgård.
Stream Line
"Torello" ex. "Paper Express" gikk i bøyen på Ila i Trondheim.
Det skjedde mot slutten av april. "Torello" er solgt til Stjørdal
Sjøtransport og var observert på sørgående ved Skagen 28.au
gust ca.kl. 20.45
Natt til tirsdag 12.09 lå skipet til kai ved Strand lasteplass i
nærheten av Kragerø. Hun var ferdig låstet med tremasse
blokker. I ett-tiden om natten fikk det lokale brannvesenet
beskjed om brann ombord i lasterommet. Båten ble flyttet litt
bort fra opprinnelig lasteplass for ikke å skade papirmasselageret
like ved. Lasten ble skumlagt. Båten hadde ikke fått nevneverdig
skade. All lasten ble losset og båten ble grundig rengjort før den
igjen kunne gå i frakttrafikk.
M/S "Tonjo" ex. M/S "Haukeli" er tatt i arrest. Rederiet er
konkurs. Hun ankom Kvernhusvika Verft as på Hitra 22.au
gust.
Ex Stavangerske
"Polar Trader" ex. "Pomor Murman" ex. "Tananger" (1976) er
nå (august 2000) solgt til Hellas. Hun lå stille ved Nordre
Nykirkekai i Bergen fra slutten av oktober 1999. Før hun ble
flyttet over Vågen låg den gamle damen deler av september /
oktober 99 ved Festningskaien.
Sin siste tur for norsk eier, Team Ship As hadde hun på t/c for
Sea-Trans. Hun var på reise nordover kysten i rute for Sea-Trans
i september 99. Båten gikk til Vaksdal og låstet og ble beordret
tilbake til Bergen og utlosset og t/c avsluttet med Sea-Trans.
Årsaken til denne noe spesielle avslutningen var at rederiet hadde
utestående lønn med mannskapet ombord. Sjømannsforbundet
bægjærte arrest på vegne av den utenlandske besetningen
ombord. Dermed ble skipet lagt til kai.
Etter lang tid ved N.Nykirkekai i Bergen ble skipet overført til
greske eiere 31.08.2000. Skipet fikk nytt navn, "Avantis II".
Kjøpere var det greske rederiet Nileys Ltd, Khalkis,Hellas.
Kjøpesummen var 850.000 USD.
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Polargirl ved kai i
Tromsø I. oktober 2000.
Folkestad
Foto Frode Folkestad
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SKIPET NR. 4 - 2000
Båten er utleid på t/c til et annet gresk rederi, og skal seile
mellom Hellas og øyene inkludert både Israel og Egypt, (fart på
Indre Middelhav med alle typer stykkgods).
Ved kai i Bergen fikk båten påmalt nytt navn, gul skorstein og
gul farge på fenderlistene langs begge skutesidene. I Hellas var
planen at båten skulle få blått skrog m.m.
"Avantis II" fikk los ombord fredag 8.september kl. 11.00 ved
N.Nykirkekai. Skipet la fra kai og ankom bunkers-stasjonen til
Esso/Skålevik omlag kl. 11.45. Bunkringen tok noe tid og først
ca.kl. 16.00 forlot båten Esso og seilte sørover. Losen ble kvittet

Ildsjelen
Stiani Kaptein-Klubben
Holter GrimsbyFerer
primus motor
geforening som gir ut Klubb-Avisen ikke
mindre enn 6 gånger i året.
Klubb-Avisen er vanligvis på rundt 28
sider i format A-4 rikt illustrert og med
farge på omslaget. Med et moderat opplag
har avisen basert seg på kopiering, og med
et godt resultat.
Klubb-Avisen nr 4.00 har f eks artikler
om de tre søstre Wellamo (dagens Jupiter) ,
Bore Star og Svea Corona, om Christian TV,
om Sally Albatross gjenoppstandelse fra
ferge til cruiseskip, en beretning om reise
med Stena Saga fra Oslo til Göteborg, om
Apollo III og ellers nytt om ferge og
cruiseskip.
Det er en ganske utrolig innsats som
legges ned i Klubb-Avisen, i hovedsak som
et enmannsforetak. Jeg er sikker på at
mange av våre medlemmer med spesiell
interesse for passasjerskip, ferger og cruise,
ville finne mye av interesse her.
Ta kontakt med redaktør
Stian Holter Grimsby
Hellandveien 17 2830 RAUFOSS
Tel 61 19 21 93
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ved Marsteinen ved 18.00-tiden og skipet forlot Norge for siste
gang og la ut på en lang seilas til Hellas.
Vi tar med at rederiet har en annen norsk båt også fra før,
"Avantis" ex. "Lysborg".
Rutebåtredaksjonen takker vår korrespondenter på kysten for
verdifulle bidrag til denne utgaven av Røkesalongen. Vi
oppfordrer fiere til å sende oss bilder av hurtigbåter og ferjer,
nye som eldre.
Redaksjonen avsluttet 05.11.2000
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Fra Olav Gjerstad kommer noen interessante bilder tatt i Warnemunde 26. juli i år:
Superflex-fergen Anja 11 seiler mellom Gedser og Travemiinde. Bak linjen står Eidsiva
Rederi ASA og Fosen Trafikklag. Anja i1er på 4101 brt, bygget i 1989 som Superflex Kilo
i en lang rekke søsterskip.
Under er hurtigbåten Delphin i ruten Trelleborg-Warnemunde. Den tar 600 passasjerer
og 175 personbiler med 36 knop over Østersjøen, drevet av fire MTU-motorer på 24.000
kW. Den er levert av AustalShips i 1996 og hører til typen AutoExpress 82.
Siden 1995 er det bygget 12 slike katamaraner, hvorav Felix for Øresund, Boomerang for
polsk regning og Villum Clausen for Bornholm, mens prototypen fra 1995 nå seiler som
TallinkAuto Express mellom Tallinn og Helsingfors. Mye samme konsept som Fjellstrands
JumboCat.
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srala. °9 kampen for åfå
"sa"
dampskipet Öster tilbake...
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Gikk du glipp av Nordsteam?
Du kan gjenoppleve noen uforglemmelige dager i august
gjennom den offisielle NORDSTEAM-videoen, produsert
av Hans Kr Bukholm og Helge Sunde:

NORDSTEAM 2000 Bergen
og kampen for åfå dampskipet Oster tilbake...
Lengde 58 minutter
Pris kr 230 + porto
Bestilles fra

NORDSTEAM 2000 Bergen
{Hposten

Telenor
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Postboks 588 Sentrum
5806 BERGEN
Tel 55 36 95 03, Fax 55 36 95 04,
email: info@nordsteam.no
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