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Med dette nummeret setter vi strek for den 30.

årgang av SKIPET. Vi gjør det
ikke i selvtilfredshet, men mer

i glede og undring over at det
har vært mulig å drive et slikt
prosjekt gjennom tre tiår; til
dels med de samme personer
ved roret.

Hver utgave av SKIPET er
i seg seiv et - ikke helt lite -
prosjekt, med bidrag fra mange
støttespillere, både gamle og
en og annen ny. Jeg tror mye
av drivkraften ligger nettopp
her, at dette er et produkt
som mange setter pris på og
bryr seg om å være med på.
SKIPET er egentlig mer av en
prosess som fortsetter å gå så
lenge det kommer innspill, enn
et ferdig produkt. Og i dette
ligger förståelsen av at det er
fritid og overskudd som ska
per hver eneste utgave.

Så takk for interesse og
innsats i 2004. Med ønske om

«full ahead» i det nye året,

Dag Bakka Jr

For at vi i mengden av fraktebåter, hurtigruteskip og kystnære ting ikke skal glemme at skipsfart også dreier seg

om store skip i fart mellom fremmede havner, tar vi med bildet av Thorsriver av Sandefjord. Den ble levert fra

Framnæs Mek Verksted i Sandefjord i mai 1959 til AS Thor Dahl for Christensen’s Canadian African Line mellom

St Lawrence!Canada og Sør-Afrika. Her gikk den til høsten 1977 da den ble solgt til China og erstattet av større

semi-containerskip. Et hvitmalt linjeskip under Thor Dahls fargerike skorstein. NSS-FreihoItz-samlingen

Et minne om sjøfartsbyen Oslo fra tidlig på 60-tallet med Utstikker II og Bjørvika. I forgrunnen Wilson-linjens Silvio

(I 947) i rute fra Hull, Amerikatinjens Kongsfjord (1951) som gikk i Øst-Afrikalinjen og Bergensfjord (1956) på

bortsiden. Ved Langkaia to godsruteskip og innerst ved Palékaia den nye Holger Danske som kom i fart i 1961.

Lengst til høyre en av Fridtjof Kristiansens London-båter. Foto C Sætren, Aune Kunstforlag
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Som omtalt i forrige nummer gikk altsårestaurantbåten Gorine til opphugging
i Danmark i mai, og på bildet fra Kjell B
Sønstabø ligger den i Grenå 24. juni, klar
for tur hos Fornæs ApS (under).

Mange vil huske båten fra Oslo som
Pibervigen og senere i Kristiansand som
Gorine, men den hører altså til de mange
store lokalruteskip bygget etter krigen; i
dette tilfelle Hamarøy for Saltens Damp
skibsselskab i Bodø.

Båten tok form på beddingen hos
Trosvik Verksted i Brevik i 1950/51, men

opplevde forsmedelsen å kantre og gå til
bunns under sjøsetting. Den kom derfor
først i fart i juli 1951 og ble satt i ruter
fra Bodø til Helgeland og nordover til
Lødingen. I 1961 ble det forlenget med

SKIPET NR. 4 - 2004

Den opplagte bevaringskandidaten Jotor i fremdeles i
jevnlig bruk på Vestlandet, hjem
hørende i Gulen. Den siste av

de gamle godsrutebåtene i Oslo
fjorden, bygget på Nylands Verk
sted i 1890 som Fredrikshald I for

Fredrikshald Dampskibsselskab
i Halden. Den var i sving under
damp til godt ut på 50-tallet, da
som Halden I, før den ble solgt til
Vestlandet og motorisert i 1957.
Senere velkjent som Solvang III og
Jotor. Foto av Ole Jakob Dingen
28. september i Bergensleden.

større lasterom og arrang-
ert for palletert last ved
Bodø Skipsverft.

Bildet viser Hamarøy under
anløp av Lødingen i juni 1972.
Den skulle bli det siste store

kombinerte skip i selskapet
og gikk sin siste tur i juli
1982.

Deretter kom den til Oslo,

først med sertifikat og brukt
til fjordturer, men etterhvert
liggende i ro. Rundt 1996
kom den til Kristiansand.

Da Gorine 8. mai ble slept ut
fjorden på vei til Grenå og
opphugging var det et lite
kapittel i Nordlands samferd
selshistorie som tok slutt.
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Den 3. til 7. august 2005 kan vi igjenoppleve Nordsteam i Bergen, den
store veteranskips- og samferdselsfesti
val som gir opplevelser på sjø og land.

Arrangørene håper på minst like stor
oppslutning av fartøyer som i 2000, da
nærmere 30 veteranskip gjenskapte
50-tallets tidsbilde på Vågen.

Mens det i 2000 var restaureringen
av DS Oster som ble skjøvet frem, er
det dennegang Stord som skal få en
sentral plass i arrangementet. Det
forutsetter at restaureringsarbeidet
går etter planen og at skipet vil kunne
presenteres som ferdig i det ytre.

Stord er bygget i 1913 som dampskip
for HSD, men ble senere forlenget og
bygget om til motordrift. Tidlig på
80-tallet ble den restaurert tilbake til

damp, men opplevde å bli nærmest
totalt brannskadet i 1987. En håndfull

ildsjeler har nektet å gi opp, og nå kan
dette store prosjektet få et kraftig støt
framover.

Siste hvalbåt ut av fraktefart

Høsten 2003 gikk fraktebåten Sand Cas
tor i opplag på Bremnes og ble i sommer
solgt til Oslo for ombygging til seilfartøy
Fru Petrell. Derved försvinner den siste

hvalbåt i ren fraktfart etter 43 år på
kysten.
Den skriver seg tilbake til SmithTs Dock

Co i Middlesbrough i 1929, bygget som
Kos IV, og var siste gang på fangst i 1952.
Etter flere års opplag ble den solgt til
Vestlandet om bygget om i 1960 til frak
tebåt Bergfjord av Moster. Senere har den
seilt som Guro og Lisund før den ble Sand
Castor i 1984.

Ved Halderakers verksted i Melandsvå

gen ble rigg og luker fjernet i høst; samme
sted hvor den ble bygget om i 1960.
Foto Kjell B Sønstabø

Nordsteam 2000 Bergen skapte et yrende liv rundt Vågen. Foto Dag Bakka Jr

Stord ved Zachariasbryggen i 1984, foto Olav Rivelsrud
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sand, 136 år etter at den ble levert som

lokalrutedampskipet Parat fra Christi
anssand Mek Verksted.

Skipet fra 1868 var bygg nummer 2
fra KMV og skulle få en omflakkende
tilværelse som rutebåt, lenge i Halden.
I 1940 ble den bygget om til tankskip og
ble etter krigen kjent som Finabunkers
av Ålesund og kom i 1973 til Stavanger.

De siste årene har båten ligget opp
lagt, og den hadde vel gått til skrap om
ikke Bredalsholmen hadde forbarmet

seg over den. I oktober kom den derfor
hjem igjen til stedet den var bygget for
136 år siden. Foto Olav Moen

Det gamle hurtigruteskipet HåkonJarl ligger fortsatt i Antwerpen
som hotell, resturant og diskotekskip.
Den skal de senene år ha hatt navn som

Christian V og Diamond Prince, men skal
ifølge en artikkel i VG i høst atter lyde
sitt døpenavn. Foto Flor van Otterdijk,
2003

SKIPET NR. 4 - 2004

utrangerte bunkersbåten Setaco
i oktober tilbake til Kristian-

2001 forsvant fraktebåten

Lars Tore, alias Boston og
Esmi, til utenlandske eiere og vi
mistet kontakten med den.

I september ble den påtruf
fet i Esbjerg av Bent Mikkelsen,
som den lå under portugisisk
flagg som Principe Perfeito,
delvis opprigget til tremastet
skonnert. Båten var da på vei
til sitt nye hjemland for å
gjøres ferdig som charter
yacht.

Den er bygge i 1949 i Blain
ville som dampdrevet tråler
Mont des Casts.
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Fra Svein Thore Sønstabø,
5430 Bremnes.

BUE FOULA (For flere detaljer se Obser
vasjoner i Skipet nr. 3/04 s. 6) Var ferdig
hogget 21. august 2004.
WALTER HERWIG (For flere detaljer
se Observasjoner i Skipet nr. 3/04 s. 6 )
Ble dratt opp i stranden 23. august 2004
og hoggingen begynte samme dag. I slut
ten av september var bare akterskipet
igjen. 8. oktober brøt det ut brann om
bord etter at gnister fra en skjærebrenner
antente oljesøl som lå i akterskipet. Bran
nen ble snart slukket av brannvesenet fra

Aker Stord. På grunn av store problemer
med saksen en bruker til å klippe med og
at skroget sto fast har det tatt lang tid å
hogge Walter Herwigog først helt i slutten
av oktober tok hog-gingen av resten av
akterskipet til.
STM ATRIA (For flere detaljer se Ob
servasjoner i Skipet nr. 2/04 s. 6 ) Ble 2.
september 2004 slept fra Leirvik Sveis til
kommunekaien på Eldøyane av Sterkad.
18. oktober ble de fra kommunekaien

til opphoggingskaien av Huth. Båten
skal hogges etter at Walter Herwig og en
lekter som ble dratt på land 1. november
er ferdig hogget.
STRILBRIS (For flere detaljer se Ob-
servasjoner i Skipet nr.3/04 s. 9 ) Ble 14.
oktober 2004 slept av Huth fra Leirvik til
Langevåg på Bømlo for ned-rigging.
STRILODD (For flere detaljer se Skipet
nr. 3/04 s. 9) Etter at båten var nedrigget
og div. utstyr var fjernet ble båten 14. ok
tober 2004 slept fra Langevåg til Leirvik av
Huth. Ligger nå ved Leirvik Sveis i påvente
av opphogging.
ANDERS (Lastebåt/JWRO/369 brt/
1957/1964/1990) Båten er nå kommet

tilbake til Vestlandet , skal være solgt til
Sogn? 14. oktober 2004 ble båten slipp
satt i Mælandsvågen på Bremnes for div.
arbeid, bl.a. bunnsmøring. De nye eierne
har kjøpt motor og overbygg fra kondem
nert fiskefartøy Blåstholm ( Se Observa
sjoner i Skipet nr. 3/04 s. 8) Motoren er
demontert og ligger på land og styrehuset
ble heist over på Anders 30. oktober. Bå
ten gilde fra Mælandsvågen senere samme
dag. Blåstholm skal slippsettes og propell
demonteres og båten skal deretter hogges
på Eldøyane før 31. desember 2004.

m

HELGASKJÆR (Tidligere fiskefartøy SEIBAS (Fiskefartøy/LKIH/49 brt/1981/
/LFDQ/LDIE ex Irma 19? /siste fiske- N-150-SG ) Båten som er et såkalt struk
rinr. H-17-A ) Båten ble kondemnert i turfartøy og utgikk som fiskefartøy i 2001
1985 og overtatt av Kystmuseet i Sogn ble sett i Sagvåg på Stord i juli 2004. Skal
og Fjordane. Lå lenge og forfalt på grunn muligens ombygges til arbeidsfartøy ?
av pengemangel, er nå solgt til Sagvåg på
Stord og sett der i juli 2004. Det er utført
en hel del restaurering og båten er nå i
meget god stand.

To gamlefiskebåter klarfor hugging hos Fosen Gjenvinning i Stokksundet; Grytafisk (LLJL) ex

Joffre og Skagholm fra 1937 og Stokke Junior (LDWI) ex Borgundford, Brufell,Nargtind og

Nargtind IIfa 1956. BåtFoto, juni 2004.

Siste stoppfor Argonaut; trekkes på landpå Eldøyane 28. juni 2004,

foto Svein Thore Sønstabø
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Ringnotbät Havbjørn, opprinnelig Karl Andreas _/rez 1966, nedrigget i Grenå 24. juli,

foto Kjell B Sønstabø

Temeteron under Combodia-flagg ved kai i Nafplion, Hellas, fotografert 18. september

av Kjell Laugtug. Opprinnelig bygget som Trysford i Hollen i 1956

Cehili i Hirtshals 21. juni, fotografen av Kjell B Sønstabø.

ARTIC STAR (Grønlands fiskefartøy
for krabbefiske /ex norsk Møgsterøy —OO,
Skår Senior, Melshorn-lA, Kvitungen - 84/
1970/1980/1983/1985/2001 /siste norske
reg. nr. H-260-AV) Sett opplagt i Skagen
21. juni 2004 sammen med flere andre
grønlandske fiskefartøy.
HAVBJØRN (Ringnotsnurper/LHEO/
479 brt./l 966/1971/1976/1990 / 2002
ex Sontor-03,Krossford 11-01, Krossfjord
00, Gullstein-89, Elgo-85, Karl Andreas

81) Sett nedrigget uten master og styre
hus i Grenaa 24. juni 2004. Båtens siste
reg. nr. var H-201-B men dette kom aldri
på båten som var påmalt M-201-SJ.

ELFI Lasteskip /OZXC2/1483 brt/1973
/ex. Minerva H—00, Minerva -00, Roni
ta—BG, Brunita- 84 ) Sett under opphog
ging i Grenaa 24. juni 2004. Det meste av
skroget bortsett fra hekken var skåret ned
til vannlinjen. Skipet grunnstøtte og sank
utenfor Grenaa 23. april 2000 og hevet
igjen 9. mai og kondemnert. Ble senere
overtatt av dansk eier og slept til Polen
for reperasjon. De nye eierne fikk senere
probler med å finansiere arbeidet som ble
innstilt og skipet ankom Grenaa 24. april
2004 under slep for å hogges.

CEHILI 327 brt, 1965, ex Jøsenfjord,
Jøsenfjord-Ferjen, sett opplagt i Hirtshals

Fra Kjell B. Sønstabø,
4070 Randaberg.

GLITTVÄG (Svensk fiskefartøy/SMXF/
489 brt. / 1975/1999/ex norsk Sula— 89,
Sjongtrål— 81) Sett i Skagen i god stand
21. Juni 2004.

GORINE ( Restaurantbåt / LCSM / 457
brt. / 1951 / 1961 /ex. Pibervigen— 0?, Ha
marøy -82) Sett opplagt ved Fornæs Aps i
Grenaa 24. juni i påvente av opphogging.
Ble slept fra Kristiansand til Grenaa 8.
mai 2004.

NALEY ( Tidligere norsk fiskefartøy /
LJFQ /128 brt/1962/R-408-K Sett ved
kai i nærheten av opphoggingsverkstedet
i Esbjerg 28. juni 2004. Båten ankom Es
bjerg i september 1999 og siden har det
ikke skjedd noe med båten. Ble slettet i
norsk register. Da båten gikk fra Norge
ble det fortalt at den skulle brukes til fiske
utenfor Vest-Afrika men det har det ikke
blitt noe av.
BRØDRENE Y ( For flere detaljer se
Observajoner i Skipet nr. 3/04 5.7 ) Sett
ved Sjuve‘s anlegg i Randesund ved Kris
tiansand 2. juli 2004.

21 juni.

SKIPETNR. 4 - 2004
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Fra Bjørn Tandberg ,
4550 Farsund.

Fiskefartøyet NY-TAMPEN/ LJHW / 32
brt./1953/ex. Fredheim -/ N-45-B / ex.

VA-l-N, N-9-FE observert langs kai på
Hemnesberget medio august 2004. Denne
særdeles velholdte veteranen, bygd i Flek
kefjord for 51 år siden er fremdeles i full
virksomhet, bemannet av et godt voksent
ektepar. Det trivelige paret har både Kjem
og arbeidsplass om bord store deler av
året.

Fra Alf J. Kristiansen,
4275 Sævelandsvik.

ØYTIND( Brønnbåt / ? / ? brt/2004 )
Ble døpt ved kai ved Rica Maritim Hotell
i Haugesund 9. september 2004. Båten er
bygget ved Aas Mek. Verksted for Bømlo
Brønnbåtservice A/S, Bremnes og er den
åttende båten rederiet får levert fra verftet.

Skroget er bygget i Riga i Latvia.
LUDVIG ANDERSEN (Fryseskip/
3FWE9/2462 brt/1984 / ex Saga - 97.
Star Saga-94) Sett ved Koralfisk i Karm
sund Fiskerihavn 5. oktober 2004 i ferd
med å losse lasten av frossenfisk. Båten

grunnstøtte ved Færøysund nord i Lange
nuen natt til 2. oktober på reise Ålesund
— Litauen. Ble trukket av grunnen senere
samme dag av taubåtene Belos og Bison.
Båten ble først slept til Rubbestadneset og
senere til Karmøy. Etter at lasten for losset
ble den dokksatt ved Karmsund Maritime

Service for reprasjon. Ludvig Andersen
fikk store bunnskader og lå fortsatt ved
verkstedet i midten av november.

Fraktebåten Frei tind (ex Alverstraum, Vikstraum, Tone Olise, Marina Coast, Fin no) fra 1962

ble brannskadet 4. september ved Solskjeløya ved Kristiansund. Foto Eivind Rodlie

UFOer i Ølensvåg, fotografert 6. desember 2003 av AlfJ Kristiansen. Red Sea er

i november kommet til Karmsund Maritimefor ombygging.

Over: Ny-Tampen, fotografert av Bjørn Tandberg, august 2004

SKAGØYSUND (Ringnotsnurper/
LMUR/340 brt/2004/T-23-T) Sett ved
Koralfisk i Karmsund Fiskerihavn 11.
oktober 2004. Båten som ble levert fra

Yaagland Båtbyggeri A/S 2. oktober
losset da sin første fangst ca. 140 tonn
makrell som var tatt i nærheten av Ose

bergfeltet.

Den 6. november 2004 var Kjell B.
Sønstabø og spalteredaktøren på rund
tur i Øygarden, igjen med vårt medlem
Sigvald Monsen som tålmodig og dyktig
sjåfør. Som så mange andre steder er det
heller ikke i Øygarden så mange båter å
se lenger men noen interessante observa
sjoner var det:
LOLITA (Lastebåt JWZG/674 brt/1967/
1985 /ex Myster —82, Lolita —80, Myster
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Lolita (overj ligger nå i Rongesund i Øygarden som sandlager, som funnet av AlfJ Kristiansen

6. november, mens Salina ex Hordafisk (underj ligger sunket ved kai i Selstø.

8

Rongøy og- Bjørn West opplagt i Rongepollen i Øygarden, fotografert 6. november

av AlfJKristiansen

—79, Lolita—lG, Rikke Lønborg—lA, Marag
Moon —72, Birgit Dania 71) Sett ved
den nedlagte fergekaien i Rongesund i
Øygarden. Båten blir nå blir brukt som
flytende lager for skjellsand. Etter en brann
i juli 2000 gikk rederiet konkurs. Solgt på
tvangsauksjon i september 2002, først til
en reder fra Lurøy og senere samme år til
Brunschan Sjøtransport A/S, Eidsvågneset
som fortsatt eier båten. Det var planen at
båten skulle brukes som lekter i sandfart

i Trondheimsfjorden, men dette ble det
ikke noe av og våren 2004 kom den til
Øygarden. Båten bar preg av noe man
gelfullt vedlikehold og formast og livbåter
var fjernet.
SALINA (Tidligere norsk brønnbåt Hor
dafisk /LEWN /79 brt/1949) Sett sunket
ved kai i Blomvåg i Øygarden. Etter å ha
vært brukt som brønnbåt i Norge ble den
i 1986 solgt til Skottland for å brukes ved
et oppdrettsanlegg. I 2001 ble båten kjøpt
tilbake til Norge, trolig av noen som har
tilknytning til Øygarden. Det er blitt
fortalt at de nye eierne hadde planer om å
restaurere båten. Den ble også sett flytende
med samme kai under en rundtur i Øygar
den høsten 2002 og da var arbeid i gang
på båten, blant annet var noe av rekken
fjernet og båten hadde fått «nytt» styrehus.
Det ble da antatt at båten var Rongøy, men
det feil, det var tidligere Hordafisk. Se Ob
servasjoner i Skipet nr. 4/02 s. 8.
RONGØY (Tidligere fiskefartøy/LJPA /
63 brt/1949/H-20-H fra 1965 H-20-ØN)

Sett ved kai i Rongepollen på vestsiden
av Rongøy i Øygarden. Fartøyet utgikk
som fiskefartøy ca. 1985 og ble i mange
år brukt som hjelpefartøy ved et lokalt
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oppdrettsanlegg. Har for en del år siden
fått «nytt» styrehus , hvilken båt kommer
det fra? Var i dårlig stand og har nok ikke
vært i bruk i de siste årene.

BJØRN WEST (Dekkslastebåt/LLSB /

ex. bilferge, marinefartøy/l40 brt/ 1887/
1913/1946/1951/1953/1987/ex. Tyr- 53)
Sett liggende i Rongepollen like i nærheten
av Rongøy. For noen år siden lå Bjørn West
ved et oppdrettsanlegg i Hjeltefjorden på
innsiden av Rongøy men er der erstattet
av en moderne foringsflåte. Så ikke ut til
å være i bruk.

På et oppdrettsanlegg ved Ono vest
for Rongøy lå en annen tidligere bilferge.
Veien ned til anlegget var sperret med port
og det begynte å skumre så det var litt
problemet å se hvilken båt det var , men
vil tro at det er Seafrakt / LHJR / 119
brt/1955/ex Haafrakt— 94, Modalen— 92,
Haus — 74, Hausferja— 1970)

Kan noen av leserne bekrefte om det
er Seafrakt?

Fra Terje Nilsen,
4007 Stavanger.

MANTENHA (1445 brt/1971 kj.signal
CQUY — registrert i Madeira ( Prt) men
eid av Rionero Maritime, Kypros. Obser
vert i Fortaleza, Brasil 30. juli 2004. Skipet
er bedre kjent som Elin Christine mellom
1980 og 1997. Gilde blant annet i linjefart
Bremen — Vest Norge (BWL Linie) Skipet
ble avløst i linjen av Hanne Christine i
2000, og ble da omdøpt til Thelita. Skipet
losset/lastet containere da det lå i Forta

leza, antagelig for havner i Brasil.
Falkeid Shipping A/S, Finnøy har

kjøpt ny båt., FALKNES 1524 brt/ 1 988
kj.signal C6TW2 ex Arklow Mill. Båten er
registrert i Nassau, Bahamas. Observert i
Sandnes 17. oktober 2004 med påmontert
gravemaskin. Langs kai lå også rederiets
Falkvåg.

Redningskrysseren HJELM WAAGE
90 brt. /1971 kj.signal LAUB er solgt.
Observert i Stavanger 17. oktober 2004
og var registrert i Road Harbour , Tortola.
Lørdag 6. November 2004 avgikk skipet
Stavanger for ukjent destinasjon, muligens
Karibia.

Fra Per Alsakcr,

5144 Fyllingsdalen.

MAYAN EMPRESS (Ex Winston Chur
chill, for flere detaljer se Observasjoner i
Skipet nr. 2/04 s. 5 ) Ble landsatt ved Alang
i India 24. januar 2004 for å hogges.

Fra Bent Mikkelsen, RetteIser til
Rinskøbin8: Observasjoner
Greske AVANTIS III (ex palleskip Akers- , , , , ~ . . .
. . r , r Mudderapparatet Inton som ble rappor
bus 1977) grunnstøtte og sank om mor- , 0 r . .

. . . TI tert opphugget pa Stord inr 3.04 side 7
genen 20. nov 2004 ved Aegma Island i ,,, , , . „ ,
o . . r r ~ skal na ligget lenge opplagt i Sandnessjøen,
Saromc Gull utenfor Piraeus. 11 av mann- ,, 2; irT , . rr „ ,
... . . melder Roll Kristolfersen, Sarpsborg,

skapet ble tatt opp av kystvakten, en mann n , r , ... ...
, . . r • 0 . r . . Kecife, rapportert solgt til Australia inr

omkom. Skipet var pa vei Ira Mesolongi __, . , _ , , .... ,, .
„ , „ . . . . D 2.04 side 5, skal være tidligere Kystverke

pa vestkysten av Hellas via Konntbkana- n r , r „
f .. ' ., . -i, tets Rundøym 1954, ikke Nordhavn, sier
len til Kypros med bygmngsmateriaier da ., rT T , . . at  -nr
r .. , D D All J Kristiansen. Ny eier ing Equasis er
lorbset skedde. „ r1 . .

Voaster Shipping, Australia.

Brønnbåten Lady Salar (ex Sclngen, Ole Gullvik, bygget 1955) ved Fosen Gjenvinning i
Stokksundet 28. juni, i vente på opphugging. BåtFoto, http://home. c2i.net/boatphoto

Vannafisk II under hugging i Stokksundet 28. juni 2004. BåtFoto, 7170 Åjjord

9 —

* . k ;» ,,*, m^SSM

1



10

Dypvåg i Aust-Agder, øyriket fra Narestø til Lyngør, var et av landets rikeste skipsfartsdistrikter i seilskipstiden. Ingen landkommune i Norge hadde større flåte; allerede i 1871 var Dypvåg (som dengang
også omfattet Flosta) det tiende største skipsfartsherred i landet med en flåte på rundt 100 seilskip. Og
mens mange lokale sjøfartsmiljøer på Sørlandet forvitret og forsvant sammen med seilskutene, så fmner
vi i dette distriktet adskillige eksempler på overgang fra seil til damp.

Et rederi som eksisterte frem til 1950- Ole Lydersen d.y., som altså tilhørte den 815 tdw som gikk i nordsjøfart. Deretter
tallet, men som idag nesten er glemt, var A tredje av bygdens rederfamilier. Etter to ble han værende i dette rederiet inntil han
Salvesens Rederi. Seiv om dette ide senere års fartstid tok han styrmannseksamen gikk iland i 1912 og slo seg til ro hjemme
år holdt til i hovedstaden, var det sprunget og ble etterhvert styrmann med bark på Staubø. Han var forøvrig gift to ganger;
ut av sjøfartsmiljøet på Staubø påTverd- Sjøfrøken, bygget i Sundet på Flosterøya første gang med Andrea Emelie Andersen
alsøya. Det eksisterte som et av de mange i 1875 for et partrederi med eiere fra som døde i 1881 og deretter med Ingeborg
små rederier og drev aktiv skipsdrift fra Salvesen og Lydersen-slektene. Senere var Marie Olsen fra Vestre Sandøya.
1914 til 1953, deretter som partrederi. han et års tid med familiens brigg Winroth På denne tid hadde de mest dynamiske

før den forliste i 1878. Året etter kom rederne flyttet ut, John P Pedersen &
Skipsfører Anton Salvesen kom fra et av han ombord i briggen Helene som fører; Søn med Chr P Staubo og Olaf Ditlev
de tre ledende rederdynastier i Flosta, som den var bygget på Staubø i 1875, eiet av Simonsen til Oslo, samme vei reiste også
sønn av Stian Anelius Salvesen og Bergithe Salvesen-brødrene og John P Pedersen og deres fettere Pedersen & Co, John P Ped-
Ovidia, født Pedersen. Moren var altså hans brødre. De neste årene kom han til ersens sønn NA P Staubo og svigersønn M
søster av den kjente John P Pedersen, noe å føre flere treseilere fra Staubø, barkene H Gundersen. Anton Salvesens far Stian
som gav viktige familiebånd. Anna, Flora, Activ og Haakon Haakonsen og onkel Salve M Salvesen hadde nylig

Anton Salvesen var født 7. september - alle med faren som stor partreder, før han solgt sine siste treseilskip, og det var bare
1858 og vokste opp på Staubø, gikk til i 1902 kom over på dampskip som fører Lydersenfamilien som holdt det gående
sjøs i 1873 med briggen Nor, eiet av av John P Pedersen & Søns Dagmar på med rederi på stedet.

DampskipetMm ble kjøpt av A Salvesen i 1917, men ble solgt videre etter ett år. På bildet ses det med Loddings skorsteinsmerke.
Foto Per Erik Johnsen

A m m

Av Dag Bakka Jr

Å • \ -
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ble registrert på selskapet AS Alix. Alix i Haugesund, men arvet nå navnet Alix.

Da Anton Salvesen våren 1914 gikk til °g Asta tjente gode penger, trolig i fart på Sistnevnte ble kjøpt for hele 2.175.000
innkjøp av dampskipet Lord Londonderry Storbritannia. kroner, noe som var nær den historiske
på 800 tdw, var det således den første re- topp-pris for 1800-tonnere. Som del i fin
derietablering i bygden på flere år Skipet oktober 1916 ble Asta solgt til Rafens ansieringen ble ThorgerdscXgt i september
var eldre, bygget i 1891 i Sunderland og Rederi i Holmestrand, med en solid salgs- med en gevinst på 1.137.000 kroner,
fikle nå navnet Asta registrert i Tvedes- gevinst, mens Alix uventet ble senket av Alm ble gående for Salvesen knapt et
trand Eierselskapet AS Asta ble formelt tysk ubåt på vei fra Spania til Storbritannia år, før det i februar 1918 gikk videre til
registrert 10. februar 1914. Skipet kan med jernmalm. Trygve Lodding i Oslo, trolig med en
ha kostet anslagsvis 80.000 kroner, og Dette gav en betydelig utbetaling, og mer moderat gevinst. Alix ble derimot
det var da blitt mulig å reise en god del rederne snudd seg nå rundt og kjøpte et beholdt, med Johan Olsen og senere A
av kjøpesummen gjennom banklån. Det større dampskip på 4200 tdw som var på Nitter som førere.
er rimelig å tro at han hadde fått med seg det nærmeste ferdig fra Western Dry Dock
slektninger og kjente på Tverdalsøya som & Shipbuilding Co Ltd i Port Arthur,
aksjonærer Ontario. Skipet fikk navnet Thorgerdexttr Q§|q

Anton Salvesen var seiv 56 år garn- junionederens datter født i 1913 og ble par Qg sønn Anton Salvesen hadde gjort
mel og normalt ien alder hvor han ville 1 eg‘stI ei 1 det nystiftede AS A Salvesens jet gOCL under krigsårene, og det er rimelig
legge opp, men han må ha fått støtte fra Rederi. Dette selskapet ble registrert i å tro at også sønnen hadde sluttet å seile og
sin sønn Anton Ingebret Salvesen, født firmaregisteret 18. september 1916 med deltok i rederidriften. Rundt 1917 brøt de
i 1884, som var fører i John P Pedersen aksjekapital på 1.100.000 kroner. Levering imidlertid opp fra Staubø og flyttet inn til
& Søn. Den første kaptein på Asta var ant sted 1 novembei og Thorgerd ble satt Tvedestrand, omtrent på den tid da også
imidlertid J A Henriksen, om en skal tro *nn * art P a Lydersens siste skip ble solgt. Dermed ble
Veritas-registeret. Staubø og Plosta liggende tilbake som en

Timingen var heldig. I 1914 hadde en ha fortonet seg sterk, med et moderne
opplevd flere gode år, seiv om selve 1914 og godt nedbetalt skip. På denne tid ble Oppholdet i Tvedestrand ble imidlertid
ble skufifende og krigsutbruddet i august også selskapet AS Asta solgt til Eidanger. av kort varighet. Allerede i 1918 flyttet de
skapte usikkerhet for en tid. Ut over Jobbestiden gikk nå inn i sin mest hektiske videre til Kristiania, hvor rederne kjøpte
vinteren 1914/15 kom tonnasjebehovet periode, med galopperende verdistigning segboliger og etablerte kontor først i Bjørn
tilbake og skulle føre til et stadig press på for tonnasje. Aksjekapitalen iAS A Salve- Farmannsgate 4. Kapitalen i A Salvesens
skipsverdiene. Derfor kom Anton Salvesen sens Rederi ble forhøyet til 2.2 millioner Rederi ble i 1917 ned-skrevet til 1.1 mil
til å oppleve kraftig medvind de første på denne tid. lioner og i 1919 videre til 935.000 kroner
årene, noe som gav blod på tann for nye Også Salvesen ble revet med og kjøpte ved utbetaling.
transaksjonen på forsommeren 1917 to skip til A Salve- I Oslo holdt også et beslektet Salvesen-

I januar 1916 kunne Anton Salvesen Bergen som fikk navnet Alm og en helt 1967) som var sønn av Anton Salvesen dys
overta sitt annet skip, en eldre 2300- ny 1800-tonner som nærmest seg levering fetter ved samme navn. Også Jens Salvesen
tonner bygget i 1889 som ble kjøpt fra fra Akers Mek Verksted. Dette skipet var drev mindre trampskip av samme omfang
spanske eiere. Den fikk navnet Alix og allerede døpt Ingrid Lindøe for P Lindøe som Anton.

Anton Salvesen hadde vart

fører av bark Haakon Haa

konsen som var disponert av

hansfar Stian A Salvesen.

Skipet var bygget i 1873 av

Rasmus Harem i Stavanger

for Peter von Tangen m

fl,Bergen og ble kjøpt til
Staubø i 1888. Anton

Salvesen eide 1/8 i skipet.

Det ble solgt til C Wroldsen i

Tvedestrand i 1902 ogforl

iste ved Skagen året etter.

Foto Norsk Sjøfartsmuseum

Situasjonen ved årsskiftet 1916/17 må rent sjømanns-samfunn.

sens Rederi, en eldre 2000-tonner fra rederi til, Jens J Salvesen fra Staubø (1883-
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Alix ble kjøptfra P Lindøe, Haugesund, ved leveringfra Akers ijuni 1917 og ble et trofast
skip for rederiet inntil den ble tatt av Franco-styrkene i 1937. Skipet er det eneste vi har bilde av

iA Salvesensfarger. Per ErikJohnsen

A//xseilte godt under krigen og fra krigens preget av stor overkapasitet av tonnasje,
slutt i november 1918 så lenge etterkrigs- stagnerende produksjon og verdens
boomen varte. Det var et moderne og handel, økonomiske kriser og ustabilitet,
økonomisk skip som hevdet seg godt i For norske skip i nordsjøfart var det
nordsjøfarten. nødvendig med en kraftig innstramning i

Inntektene gjorde det aktuelt åse på yt- driftsutgifter etter løssluppenheten under
terligere tonnasje, og sommeren 1920 ble verdenskrigen, men resultatene for slike
det svenske Klippan på 725 tdw inspisert, skip ble gjennom hele perioden temmelig
en baklader fra 1907. Kjøpesummen på marginale. Det var et lite oppsving i 1929
SEK 280.000 virket absolutt moderat i før en ny langtrukken verdenskrise og
forhold til de oppskrudde verdiene fra igjen et oppsving i 1936/37.
krigstiden, og ennå holdt markedet seg A Salvesens Rederi satt nå igjen med ett
noenlunde bra. Skipet ble overratt i Göte- skip, Alix, som jo var av en moderne og
borg 30. september 1920, men beholdt anvendelig type. Rederiet måtte imidlertid
navnet Klippan. Kaptein L Fridvold fra se at skipets markedsverdi fait fra vel 2 mil-
Staubø tok skipet ut. lioner til en fjerdedel i 1920/21.1 løpet av

Salvesens fikk nå erfare at markedet ned fra 1.1 million til 594.000 kroner; det

snudde. Nettopp på den tid Klippan meste ved utbetaling til aksjonærene.
ble overtatt ebbet etterkrigsboomen ut; Med ett skip i fart, magre resultater og
ut over høsten fait fraktene og det ble en stagnant markedssituasjon, ble det til
vanskelig å finne last. Klippan måtte gå at Anton I Salvesen igjen måtte gå ut som
i opplag allerede i romjulen 1920. Året fører av Alix. Han ble stående ombord til
1921 skulle bli et virkelig kriseår med 1930, da han i trolig overtok driften av
økonomiske tilbakeslag og vanskelig-heter rederiet etter faren.
på alle kanter.

Det ble besluttet å seige Klippan, som

ble levert til svenske kjøpere 2. mai for |I.£ dHstl? tiltak
SEK 145.000 - altså en halvering av ver- r j -n i j

o o b Fra 1930 fait markedet tilbake de neste
dien på under ett år. „ , , f , , .

r arene, med svake frakter og mange skip

Sammenbruddet av markedet i 1920/21 vinteren 1931/32 begynte å vurdere kjøp
slo an tonen for hele mellomkrigstiden, av skip med håp om at markedet skulle

ble utbudt for virkelig lave priser. Un-
Magre år der disse forhold var det at A I Salvesen

20-årene ble også aksje-kapitalen skrevet

i opplag. Skipsverdiene stupte, og skip

Det dristige tiltak lyktes ikke. Rederiet
slet med å skaffe lønnende laster og gode
kombinasjoner, men tidene var imot.
Høsten 1933 lå Winroth atter i opplag. I
januar 1934 ble skipet solgt til Gabriel
sen i Farsund for 230.000 kroner og ble
omdøpt Borgfred. Rederen hadde nok
vært for tidlig ute i forventningene om
bedre tider.

A I Salvesen lot seg likevel ikke avskrekke.
Utover i 1935 var det klare tegn til friskere
forhold, og i oktober 1935 fikk han eta
blert et nytt selskap, DS AS Asta, som
betalte 126.000 kroner for dampskipet
Mona av Fredrikstad; 1000 tdw bygget
i 1917. Navnet ble Edle, etter rederens
datter.

Seiv om Edlevar et mindre skip som må
ha vært forholdsvis kostbart i drift, fikk det

fordel av markedstilstramningen i 1937.
Rederiet hadde fremdeles en stamme

av offiserer og sjøfolk fra Flosta, og på
30-tallet var Olaf Hagen fra Sundet på
Flosterøya fører a\ Alix, mens Leifjelmert
fra Staubø var fører av Edle. Også Jakob
Marcussen fra Tromøya hadde vært styr
mann på Edle og Alix før han i 1936 ble
fører av sistnevnte.

Vinteren 1937 kom Alix i avisenes over
skrifter da det nærmest uforvarende kom

midt opp i den spanske borgerkrigen. Ski
pet var befraktet med frukt fra Almeria på
Spanias Middelhavskyst til Southampton
da det 16. januar ble oppbrakt av spansk
krigsskip fra Franco-styrkene og ført til
Ceuta, spansk havn i Nord-Afrika. Her
ble skipet internert og offisielt beslaglagt
i mars, mens kaptein Jakob Marcussen og
besetningen ble holdt værende ombord.
Franco-regjeringen hevdet at skipet var
befraktet av Miguel Mico, regjeringens
representant for salg av frukt i London.
De fleste av mannskapet fikk reise hjem i

bedre seg. Han fikk med seg investerer og
kjøpte i februar 1932 dampskipet Rønnes
av Grimstad på 3560 tdw. Det var av
moderne arrangement, bygget i 1920 og
ble betalt med 275.000 kroner. Selskapet
DS AS Winroth ble etablert og skipet fikk
samme navn, Winroth etter Salvesens

gamle bark.
Skipet lå ved overtagelsen opplagt i

Bergen og måtte først gjennomgå ny klasse
før det i slutten av april gikk til Rotterdam
for å laste for Canada.

Forsmak på krig
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mai, mens kaptein Markhus og to mann
ble værende ombord.

Etter vel et år, 26. januar 1938, ble
skipet beordret til Cadiz, hvor det ble
formelt prisedømt og tatt av Francos
regjering. Rederiet fikk utbetalt forsikrin
gen på 391.000 kroner fra Den norske
Krigsforsikring for Skib. Senere i 1938
ble også bergensskipet Skulda beslaglagt
av Franco-styrkene og prisedømt.

Med tapet av Alix stod AS A Salvesens
Rederi uten skip på et sterkt marked og
kjøpte derfor høsten 1937 et eldre skip av
samme type, Mirvazsr Oslo på 1880 tdw,
bygget på Trondhjems Mek Verk-sted i
1916. Det var omtrent identisk med Alix

og ble betalt med 390.000 kroner, som
altså tilsvarte erstatnings-utbetalingen.
Navnet Mirva ble beholdt mens skipet ble
satt i fart med Olaf Hagen som fører, men
endret i januar 1939 til Knoll.

Både Edle og Knoll kom i april/mai 1940
inn under Nortraships kontroll og skulle
begge komme til å gjøre dramatisk krigs
innsats.

Edle ble i juli 1940 overtatt av kaptein
Thor Olav Thorsen (f 1907) som hadde

vært styrmann i Olsen & Ugelstad. Han
førte skipet i britisk kystfart som var en
utsatt krigssone med miner, angrep fra
tytske fly og E-båter. I konvoy fra Swansea
rundt Eands End til Southampton i 1942
klarte mannskapet ved kaldblodighet å
skyte ned et tysk fly. I juni 1944 deltok
skipet som transportskip for ammunisjon
til amerikanske brohoder i Normandie og
utførte fra 7. juni ti slike reiser.

Knoll, med Jakob Marcussen som fører,
gilde også de første årene i britisk kystfart.
26. mars 1941 ble skipet angrepet av tyske
fly vest av Lundy Island ute i Bristolkanal
en og fikk så store skader ved mitraljøseild
og bombe-detonasjon i sjøen at det måtte
landsettes på Lundy Island. Her ble det
straks etter tettet og slept til Swansea for
reparasjon. I november samme år ble ski
pet angrepet av tyske fly utenfor kysten av
Nord-Cornwall, men kunne nå forsvare

seg med tre Merlin maskingevær.
I sluttfasen av krigen gikk Knoll i Mid

delhavet med forsyninger til styrkene i
Italia. Her lå den 9. april 1945 i Bari da
det amerikanske transportskipet Charles
Henderson sprang i luften og forårsaket
store skader i havnen. Også KnollhXt satt

Krigsinnsats

i brann, og fordi forrommet var låstet I ettertid synes dette å ha vært en klok
med bomber ble skipet senket på grunt disponering, ikke minst fordi markedet
vann. Overbygning og innredning ble for slike skip svekket fra fra 1948 og særlig
totalt utbrent. Edle ville blitt håpløs å drive under norsk

Ved tilbakelevering fra Nortraship 31.
september 1945 var altså Edle i fart un- 0oiTI6back
der kaptein Thorsen, mens Knoll lå ved Etter utbruddet av Korea-krigen fikk også
verksted med betydelige skader. Skipet nordsjømarkedet et kraftig oppsving,
ble satt i stand for Nortraships regning og noe som igjen aktualiserte tanken om å
synes åha vært fartsklar i mai 1946, med investere i skip. Salgsgevinsten var også
Leif Jelmert som fører; han var gift med skattefri på betingelse av reinvestering,
rederens datter Thorgjerd. Med oppgjør Våren 1951 ble det derfor gjennom meg
fra Nortraship for bruk og istandsetting lerfirmaet Hjalmar Bjørge arrangert et
må A I Salvesen ha vurdert nye satsninger opplegg for kjøp av et amerikansk krigsby-
da han uventet døde i 1946. gget dampskip på 2800 tdw av typen N3,

Rederen disponerte da selskapene AS etter forbilde av skandinaviske trelastskip,
Salvesens Rederi og DS AS Asta, med hvert men med dimensjoner tilpasset slusene i
sitt skip. Formelt overtok nå hans fem St Lawrence.
barn ved familiens posisjoner og døtrene AS A Salvesens Rederi gikk inn med 50
Ingeborg og Edle kom inn som nytt styre prosent, mens DS AS Ramø disponert av
og innehavere. Edle var gift med RolfAage 0 Ursin-Smith, tok den andre halvpart i
Jelmert fra Staubø - bror av ovennevnte Interessentskapet Valiant. Kjøpe-summen
Leif, som også var skipsfører og inspektør var 60.000 pund, 1.2 millioner kroner,
i rederiet Hjalmar Bjørge. for ds Trostan fra 1943 som ble overtatt i

Det ble besluttet å seige skipene. Edle Vliessingen 10. mai 1951. Navnet ble nå
gikk til svenske kjøpere i april 1947 Valiant og Øistein Jelmert fra Staubø, en
for 550.000 svenske kroner og Knoll i tredje bror av Leif og Rolf Aage, overtok
november 1947 i nyklasset stand til H som fører. Drift og operasjon ble nå skjøt-
Gjerpen i Oslo for 1.530.000 kroner. tet fra Hjalmar Bjørges kontor.
Derved opphørte den aktive rederidrift, Partneren i IS Valiant, DS AS Ramø
mens forholdsvis betydelige midler ble ser ut til åha blitt etablert i 1933 av R
frigjort ved salget. Ursin-Smith som dette året kjøpte damp-

Etter tapet av Alix kjøpte rederiet i 1937 et nesten identisk skip som fikk navnet Knoll.
Det sees her som reparert etter krigen, eiet av Gjerpens rederi. Foto via Dag Bakka jr

Oppbrudd

flagg med den nye bemanningsskalaen
innført i 1949.

kalt «Baltic Jeep». Dette var skip bygget

13 —
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skipet Ramø på 4050 tdw. Denne Ramø KJIdøri 10.1916 Solgt til Rafens Rederi AS (L B

(bygget som Asborg i 1921) gikk tapt ved Rakka, Dag Jr: Hav som levevei. Skip og slekt Holmestrand
minesprenging i 1946, og den nye inne- gjennom 300 år. Eidbo-Staubo-Oslo. 1-1917 Oppbi kt ogse et 5. januar 1917
havet, 0 Ursin-Smith, satt således med en Bergen 1992

udisponert assuransesum. Bryn, Randi Horn ogTom Bryn: Slekten Staubo.
John Pedersen og Bergithe Nielsen

Valiant gikk bra til å begynne med, så bra °g deres etterkommere. Manuskript,
. 6 , , .57 , , . Oslo 1978at eierne besluttet a oppgradere skipet. T r _

tr: i™ Norges Skibsførere, Stavanger 1935
Vinteren 1951/52 kom det derfor til . , V 1 v  f -i • 2dsALIXWKGT1 howsen, Atle: Den norske Kngsrorsikrmg ,,

Sarpsborg Mek Verksted i Greåker hvor for skib . Gjensidig Forening - 1935- 158f brt 257.8/36.0/16 9ft
kjelene ble bygget om til oljefyring og 1985. Bd I, Bergen 1988 Triple expansion 157 nhk, Gourlay Bros

lugarer og innredning ellers brakt opp Egne notater og samlinger. 5,1889 Levert fra Gourlay Bros & Co.q Dundee (-137) som Loch Katnnem
til vanlig norsk standard. 9. april 1952 la

Valiant ut igjen, sluttet for 6 måneder i
amerikansk fart.

Markedet dabbet etterhvert av, og da

skipet ble tilbakelevert i november var A Salvesens rederiflagg var rødt med hvit S. 1913 dispFdeAbaso
det sa svakt for denne type skip at det ble Flagget var rektangulært, avsmalnende og 1915 Cia Plenciana de Naviera, Bilbao
trukket hjem og lagt opp i Arendal. Her endte ito splitter. Skorsteinsmerket synes å 1.1916 Innkjøpt av AS Alix (ASalvesen),

ble det liggende til april 1953 da det igjen ha vært et rødt bånd med hvit Spå en ellers
kom i fart, nå med trelast fra Hvitehavet. svart skorstein.

ber samme år fikk levert et tankskip ved 1908 Smyth, BaMbridge & Co, Sunder- 9.1917 Solgt til H Haraldsen, Skien, reg
samme navn på 61.230 tdw fra Uddeval- jand Tvedestrand

lavarvet. Skipet var sluttet på et 15 års TC 1912 Smyth & Co, Sunderland 5.1918 DS AS Avenir (Br Biørnstad), Oslo
til Norness Shipping og fikk 8år under 2.1914 Innkjøpt av AS Asta (ASalvesen), for NOK 4.2 mill.
norsk flagg før det ble solgt i 1972. Staubø/Tvedestrand, od Asta 1918 disp Bjørn Biørnstad & Co

Vi har ikke vært i stand til å lokalisere noe bilde av dampskipetVzXiiLnx., men det var av den amerikanske standardtype N3,
med tilnavnet “Balticjeep”.

Flagg og skorstein
1901 Cia Anonima Maritima La Actividad

10.1916 Oppbrakt og senket 22. oktober

SKIPETNR. 4 - 2004

av rysk ubåt UB37 25 mil N av
Casquetes, på reise Duclair-Barry
i ballast. Besetningen tart opp av
fransk patruljebåt etter 7 rimer i
livbåtene.

Dundee Loch SS Co Ltd (A Leitch
& Co), Dundee

(EMunitis), Bilbao, od Veloz

Staubø/Tvedestrand, od Alix

Resultatene for denne type skip viste 1916 av tysk ubåt UB 39 i pos
49.10N-6.40W, på reise Bilbao-
Stockton med jernmalm. Besetnin-seg na temmelig marginale, noe som rørte  

til beslutningen om å seige. Koreanske

kjøpere betalte 70.000 pund (1.4 mil- Skipsliste
gen tatt opp av fransk torpedobåt
TB210og ført til Roscoff.

lioner kroner) i oktober 1953. Seiv om 1 ds ASTA MKGS
salgssummen var forholdsvis god, så hadde 573 brt 174.8/28.1/10.6 ft 3 ds THORGERD

rederiet lagt ut adskillig i modernisering. Triple expansion 96 nhk, J Dickinson, 2471 brt 4210 tdw, 251.0/43.5/28.2 ft
Økonomisk fasit for 1foliant tør derfor å Sunderland singledecker

ha vært negativ. 8.1891 Levert fra Short Bros, Sunderland Triple ekspansjonsmaskin, 278 nhk

(-210) som LordLondonderry til 11.1916 Levert fra Western Dry Dock &

I mange år satt AS A Salvesens Rederi

titen aktiva, før det i 1964 gikk inn med

7.5 prosent i IS Essi Camilla som i okto-i o ri i i _. .il- i

the Maquis ofLondonderry (J O Shipbuildmg Go Ltd, Lort Arthur

Cleazey), Sunderland. (Jntano (-14) som l horgerd til AS

1895 The Maquis ofLondonderry (S J
Ditchfield), Sunderland

A Salvesens Rederi (A Salvesen),
Staubø/Tvedestrand.

J/7 \j flpjX \[
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6.1927 Samuelsen & Olsens Rederi (Jens

1932 Opphugget

4 ds ALM

1679 brt 2300 tdw, 260.2/36.9/20.9 ft
Shelterdecker

Triple expansion 1000 ihk, Nylands

3.1903 Levert fra Nylands Verksted, Oslo

6.1915 Eriksen & Kahrs, Bergen for

6.1916 AS DS Snepiggen (Eriksen &

6.1917 Innkjøpt av AS A Salvesens Rederi

(A Salvesen), Tvedestrand
7.1917 od Alm

2.1918 Solgt til DS Alms Rederi (T Lod-

3.1918 Skibs-AS Loddings Rederi II, Oslo

192 Skibs-AS Loddings Rederi

9.1926 Sung Wen Ping SS Co Ltd,

1.1928 Wen Kee & Co (Zung Wen-Ping),

1933 Yung An SS Co (Koo Chung Sui),

1938 Rapportert senket som blokkskip i

5 ds ALDC

1115 brt 1850 tdw, 226.4/36.5/15.7 ft

Singledecker

Triple expansion 154 nhk, Akers MV
6.1917 Levert fra Akers Mek Verksted,

6.1917 Innkjøpt av AS A Salvesens Rederi

(A Salvesen), Tvedestrand, od Alix

3.1919 reg Oslo

2.1937 Beslaglagt 19. februar 1937 av F

5.1938 Grunnstøtte 31. mai 1938 ved Cabo

6 ds KLIPPAN

531 brt 725 tdw, 160.7/27.4/11.3 ft

Singledecker, maskin akter

Triple expansion,

1907 Levert fra Göteborgs Nya Verkstads

191 Nordiska Rederi AB (W Lundquist),

9.1920 Innkjøpt av AS A Salvesens Rederi,

Samuelsen), Farsund), for
GBP 22.000

(-131) som Alm til DS AS Alm

(Pedersen & Co), Oslo

NOK 1.265.000

Kahrs), Bergen, od Snepiggen

ding), Oslo

Shanghai

Shanghai, od YungSheng

Shanghai, od HsingFoo Sing

kinesisk havn.

Oslo (-388) som IngridLindøe til P

Lindøe, Haugesund

Franco-myndighetene på reise fra
Almeria til London med frukt. Ført

til Ceuta, derfrå til Cadiz. 1.1938

prisedømt 28. januar 1938, overratt

av spanske myndigheter, od Malaga

de Quejo på reise til Gijon i ballast.

AB, Göteborg (-294) som Klippan

til Ångfartygs AB Commerce (W

Lundquist), Göteborg

Göteborg

Oslo for SEK 280.000, overratt i

Göteborg 30.9.20.

5.1921 Solgt til Rederi AB Östersjön (Axel

Christensen), Trelleborg for
SEK 145.000, levert 2. mai 1921,

od Snöfrid

5-1929 Ångbåts—Aß Export (OlafJensen) ,
Karlstad, od Dana

4.1933 Sulfit AB (Gösta Ryding), Göta

4.1933 Wikers AB (Gösta Ryding), Göta,
od Haneström 111

2.1934 Drev på land 8. feb 1934 ved

Thyborøn, kondemnert

1934 På havariauksjon til Dampskibs

selskabet Trio (Hans Svenningsen),
København for SEK 25.000 "as is",

reparert som Teddy

11.1939 Armement Belgica SA (Hooper,

Roechens & Cie), Antwerpen for

Habets, Antwerpen
4.1949 M Bodonis, Piraeus

GBP 11.900 od Julia
10.1948 SA Establissment Dohmen &

1950 Le Commerce des Produits dAfrique

1951 od Nadine

1953 Eracea SpA, Palermo, od Alcamo

innsatt motor 8-syl Crossley
(b 1942)

1960 Antonio Colandrea fu Gennaru,

Napoli

1966 Ny motor 479 brt 689 tdw,

6-syl 600 bhk MWM

11.1973 Solgt til opphugging i Baia, Italia,

etter grunnstøtning.

7 ds WINROTH

2193 brt 3560 tdw,

285.4/41.5/20.2/295.30aft

Singledecker 4ha 171/160 gb

Triple expansion 259 nhk 9 kn, SHWR

7.1920 Levert fra Swan, Hunter & Wigham

PRL, Antwerpen

Richardson Ltd, Sunderland (-109)

som Krosfond til Svithun-Linjen AS

(Sigval Bergesen), Stavanger

Klippan beholdt sitt svenske navn i Salvesens eie. Skipet skullefa et langt liv.
Foto via Per Alsaker

4.1923 Breifonds DS AS (do)

5.1931 Skips-AS Rønnes (Chr Daae), Grim-

2.1932 Innkjøpt av DS AS Winroth (Anton

1.1934 Solgt til Skips-AS Borgholm (G

4.1940 I Nortraships fläte

11.1947 Skips-AS Tautra (Karl Torkildsen),

11.1955 Skips AS Sandbo (M B Johansen),

10.1959 rederiet konkurs - solgt via Skiensf-

12.1959 Skips-IS Bitten (Knut E Møinichen),

8.1962 Assuncion Cia de Nav y Commer-

3.1967 Tatt under opphugging 29. mars

8 ds EDLE

692 brt 1000 tdw, 179.0/30.2/12.4 ft

Singledecker, maskin akter

Triple expansion 102 nhk,

1.1917 Levert fra Larvik Slip & Verksted,

2.1918 disp J W Prebensen

1922 Overtatt av Agdesidens Bank, sam-

8.1922 Alle tre skip solgt for NOK

stad for NOK 350.000

od Rønnes

Salvesen), Oslo for NOK 275.000,
od Winroth

Gabrielsen), Farsund for GBP

11.550 od Borgfred

Trondheim for NOK 2.650.000

od Tarva

Skien for GBP 77.500 od Sandli

jordens Kreditbank AS

Oslo for GBP 16.500 od Bitten

cio SA (Ditta Jacomino Onofrio,

Napoli), Beirut for GBP 26.250,

od Immy

1967 av Cantieri del Golfo SpA,

La Spezia.

Larvik (-25) som Spero til Prebensens

Dampskibsselskab AS (Jacob Preb-
ensen), Risør.

men med rederiets skip Tento og
Cresco

1.100.000 til E B Aaby, Oslo

15 —



16

10.1922 Spero solgt videre til Skibs-AS Flores 10.1937 Innkjøpt av AS A Salvesens Rederi, 2.1972 Til opphugging i Nederland, slettet

12.1928 Wilhelms Rederi AS (Tom Wil- 4.1940 I Nortraships flåte

1930 reg Oslo Senket på grunt vann i Bari 9. april singledecker, 2ho/4ha
1932 reg Fredrikstad 1945, reparert. Triple expansion 1300 ihk 11 kn
10.1935 Innkjøpt av DS AS Asta 11.1947 Solgt til DS AS Gudvin (H Gjer- 6.1943 Levert fra Walter Butler Shinbuilding

4.1940 I Nortraships flåte N for NOK 725.000/GBP 36.700 ministration, Washington/Superior
4.1947 Solgt til AB Box (G Unnerstad), 1.1958 Flakkes Rederi AS (do) Wis

10.1950 The Arab Navigation & Transport 6-syl 1200 bhk (b 1944) 4.1947 Ministry ofTransport, London

12.1967 Til Sheikh Ali Bazara, Aden til møre Forretningsbank AS, Krs N Lawson), Larne Harbour, od Trostan

9 ds MIRVA / KNOLL LDHO GBP 35.000, od Ramsnes 60.000, overratt 10. mai 1951 i
1121 brt 1880 tdw, 226.2/36.5/15.7 ft 2.1962 Brannskader midtskips under dok- Vliessingen, od Valiant
Singledecker, 4ha 92/87gb NY king i Haugesund 20. februar 1962, 4.1952 Satt i fart etter ombygging ved
Triple expansion 139 nhk, TMV reparert Sarpsborgs Mek Verksted, Greåker,
4.1916 Levert fra Trondhjems Mek Verksted, 10.1968 Havsnød på reise Archangelsk- installert oljefyring og lugarene

9.1933 DS AS Akabahra (Hans B Jeppesen), 9.1971 Grunnstøtte 21. september 1971 plagt Arendal i nov 1952-april 1953.

10.1936 AS Mirva (Simonsen & Astrup), Haugesund for dokking. 19 Dai-Han Goal Corp, Pusan

(Stephansen & Torgersen), Oslo for
NOK 305.000, oåKolsaas 1.1939 od Knoll

helms), Fredrikstad for NOK Skadet og landsatt 26. mars 1941 10 ds VALIANT
150.000, od Mona ved Lundy Island, reparert 1807 brt 2843 tdw, 250.6/42.2/18.4 ft

(A Salvesen), Oslo, for NOK pen), Oslo for NOK 1.530.000 Inc, Superior Wis (-8) som Jesse G
126.000, od Edle 9.1956 AS Rena Rederi & Ole T Flakke, Krs CottingnX U S War Shinping Ad-

Stockholm for SEK 550.000, 5.1958 lev erter ombygging til motordrift; BB TG Ministry ofTransort (Wm C
od Britt 1143 brt 2050 tdw 236.40a Lawson), London

Co, Aden, od Arab Glory 3.1960 Overtatt av Kristiansund & Nord- 1949 Shamrock Shipping Co Ltd (Wm C

opphugging. 1.1961 Jens Hetland & Kaspar Nilsen, 4.1951 Innkjøpt av IS Valiant (0 Ursin-

Trondheim (-167) som Fager iA Antwerpen med trelast, slept inn til oppgradert.
Nilson, Nyquist & Co DS AS, Oslo Vardø med vann i maskinrommet. Sluttet i amerikansk fart i 1952, op-

Oslo for NOK 100.000, i Bessakersundet, flott, fortsatte til 10.1953 Solgt til Republic of Korea, Pusan for
od Akabahra Shoreham med trelast, derfrå til GBP 70.000 od Hwasun

Oslo for NOK 165.000/GBP 6.500, Kondemnert Utgått rundt 1980, stod fremdeles i
od Mirva LR 1984/85.

Oslo for NOK 390.000 9.3.1972

Sand/Egersund for NOK 700.000/ Smith & A Salvesen), Oslo for GBP

A A

Dette bildet fra Bergen havn på 50-talleter trolig tatt en tirsdag, noen minutter
over kl 1430 fra Sunnhordlands promenade
dekk. I kjølvannetfølger Olympia, bygd 1952 i
Stockholm og innkjøpt av Askøy Dampskibs
selskap for fart på Askøys østside. Hakk ihel
følger trebåten Tellevaag I til Øygardsbaatane
LL, trolig på vei til Telavåg. Ved Bradbenk
kaien helt til venstre ligger Landanes som gikk
i rute for Haugesunds Dampskibsselskab.
Ytterst ved kaien en «fremmed fugl», nemlig
Høle fra Høgsfjord Rutelag, trolig leiet for en
tur til Bergen. Så følger Bergenskes slepebåt
Vulcanus, og ved Nattrutekaien ligger Kong
Sverre (ex Stavanger /). Ved Bryggen noen
mindre fraktebåter samt sjøbussen Hosanger
I til Indre Nordhordhorland Dampbåtlag. Vi
skimter Øygardsbåtanes Hernar ved Torg
utstikkeren og Bergenskes slepebåt Alert
utenfor kaien. På Strandkaien ligger Manger
og Melanddrott til AS Bergen Nordhordland
Trafikklag.

SKIPETNR. 4 - 2004

Per Alsaker
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Halvor Sperbund:

Brennpunkt «Westkuste»
330 sider, stivbind, illustrert.

Vigmostad & Bjørke,
ISBN 82-419-0315-4

Pris kr 349

SÅ ER DEN her endelig da - boken somdetaljert behandler en del av krigens
gru på vestlandskysten under siste ver
denskrig.

Forfatteren gir en detaljert beskrivelse av
både tyske, engelske og norske operasjoner
på vestlandskysten under siste verdenskrig.
Boken spenner over tidsrommet fra okto
ber 1944 og frem til fredsdagene i mai
1943. Detaljkunnskapen er formidabel
og bærer preg av at dette er stoff som
forfatteren har arbeidet lenge og grundig
for å fremskaffe.

Ansvaret for beskyttelsen av tyskernes
konvoier med materiell og mannskap
sjøverts for strekningen Kristiansand til
Statt, hørte inn under admiral Otto von

Schraders domene i Bergen. Han hadde
sitt hovedkvarter i Nyhavnsvei hvor Gamle
Bergen i dag ligger.

Skipsfartsinteresserte lesere kjenner selv
sagt de tragiske resultater fra de alliertes
angrep på norske sivile passasjerskip som
«Fusa» og «Gula», mens de fleste av oss
neppe har detaljert kunnskap om tyskernes
store og mange konvoier langs kysten. I
begynnelsen av krigen seilte disse dag og
natt, men etter hvert som engelske fly og
norske motortorpedobåter med baser i
England intensiverte sine angrep, foregikk
seilasen stort sett om natten. Med delvis

1X5

mørklagte fyr kunne det fort gå galt. Tysk
erne tvang også norske sjøfolk til tjeneste
på skip som de beslagla. Tjenesten kostet
mange norske sjømenn og loser livet.

Halvor Sperbund beskriver på vel balan
sert måte de mange allierte angrep på den
tyske skipstrafikken og evner også å sette
hendelsene i sammenheng. Han beskriver
inntrykk og fakta slik de ble opplevet både
fra norsk, tysk og engelsk side. Hans Kohl
som var adm. von Schraders adjutant
i en periode har nok vært en verdifull
informant når det gjelder forholdene her
i Bergen. Kohl var forøvrig seiv komman
dant på UJ 1712 fra 1940-44 og har også
skrevet bok om emnet.

Sluttfasen og den tyske kapitulasjon
blir inngående beskrevet. Om de fiybårne
engelske veteranene, «De røde djevler»
skriver forresten Halvor Sperbund lakon
isk at de var «Glade i det sterke og ikke
så nøye med eiendomsretten hvis det var
noe de trengte.» Det er en pen måte å si
det på. Disse herrer stjal verre enn ravner
og hadde sprengfylte sekker og kister da
de dro. Der i gården var seierherrens jus
tis enerådende, men det er vel en annen

historie. En leseverdig bok som dekker et
stort hull i vår krigshistorie.

Sven Magne Walle (red):
Rute- og fraktebåter
i Aust-Agder
310 sider, stivbind, rikt illustrert

Utgitt av Filadelfiamenigheten Eydehavn,
ISBN 82-996813-1-6

Ifjor høst kom Sven Magne Wallemed et hefte om rute- og fraktebåter
mellom Arendal og Tvedestrand. Siden
dengang har han rustet opp prosjektet til
alle rutegående fartøyer i hele Aust-Agder,
mellom Risør og Lillesand, og dessuten
Setesdalen, foruten kystruteskip og endel
fraktebåter.

Det er således blitt en innholdsrik og
informativ bok fra en kyststripe med

‘InTJfi

Hallvard Bagge

mange småfartøyer, men hvor lite har
vært skrevet.

Boken er greit lagt opp med kapitler
om hvert rutedistrikt, med kart og pre
sentasjon av båtene som har gått i rute i
distriktet. For de fleste båtene er det både

bilde, harde fakta og en generell omtale.
Noen båter, hvor det åpenbart har vært
vanskelig å finne ut mer, er bare kort
omtalt. I flere tilfellet er det hentet lengre
omtaler fra bøker og andre skrifter; ikke
alltid med tydelig kildeangivelse.

Forfatteren har lagt ned et veldig arbeid
med å finne opplysninger og bilder. Det
er nok tydelig at han har hentet inn mye
fra mange kilder og fremstår da også som
«redaktør». Han har fått god hjelp fra
mange hold, og boken presenterer seg da
også forholdsvis fyllestgjørende.

Forfatterens mål har vært å samle båtene

mellom en perm, ikke å beskrive deres rolle
i samferdselsutviklingen. Han har derfor
inkludert så mange båter som mulig,
omtalt i alfabetisk rekkefølge.

Det er naturlig nok endel ting å sette
fingeren på, og som forfatteren seiv burde
ha sett. F eks at lille Fridthjof på 73 brt
fra 1868 er illustrert med P G Halvorsens

englandsbåt av samme navn.
At Arendalskes lastebåt Spero fra 1891

er tatt med under kapitlet «Generelle pas
sasjerbåter» er vel også så sin sak.

Men med disse forbehold er det blitt

en pen og tiltalende bok om den enkelte
båer som har gått i rute på kysten av Aust-
Agder; et til nå lite behandlet tema.

iTT-i:

Dag Bakka Jr

17 —
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Den nye ro/ro-terminalen i Mina Khalid, Sharjah, UAE ble høytidlig åpnet i april 1978. Enflagg

smykket Solkyst ankommerfor å delta i festlighetene. Legg merke til de to sjøfolkene ved rampa,

klare til å sende i land akterfortøyningene. Kort tid etter dette ble skipet solgt til utlandet, omdøpt

til Solway og registrert i Panama. Foto via Oddvar Mørland Karlsen

Etter et langt liv som aktiv sjø- UMC fikk ansvar for drift og bemanningmann, nå pensjonist (66), Og av nyervervelsen, dette grunnet deres er

med 35skipsnavniminemøn- farin6 med tilsvarande tonnasje.

stringspapirer, er det selvsagt en- , Fra BerSen seilte skiPet ril N>' ni ° '
, x Grimstad for noen dagers verkstedopp
kelte skip som skiller seg spesielt ut . .. TT b ..

0 .... ° . hold. Her installerte man blant annet en
nar man ser tilbake. Det behøver , , ...

lurtkjølt Ueutz-diesel som hjelpe-motor i et
nødvendigvis ikke være det flotteste, nytt dekkshllS; samt ny kortbølgesender og
eller største fartøy man for med ajr condition. Skipet hadde tidligere kun
som har en spesiell plass i hjertet, seilt i hjemmefart, og var ikke utstyrt for
snarere tvert imot Jeg har lyst til å tropeseilas. Før avgang Norge ble Solkyst
fortelle om lille Solkyst av Grimstad påkostet 825.000 kroner. Dette kom i

somjeg førte noen sommermåneder n* kjøpesummen på 4,2 millioner,
tilbake i 1977'. samlet kostpris ble således 5 millioner kro-

Etter hvert som Höegh-Ugland Auto AG. Det ble en lang reise rundt Afrika.
Liners (HUAL) i løpet av 1970-årene Først den 22. februar 1975, ca 70 døgn
økte antallet seilinger til Den arabiske etter avgang, ankom skipet Dubai,
gulf (AG), oppsto det behov for å sette

inn et mindre feeder-skip i området. I juni måned 1977 reiste jeg fra Farsund
Ro/Ro-skipet Solkyst (b 1968/199 brt) til Sharjah, UAE for ågå om bord i Solkyst
ble derfor innkjøpt og overtatt i Bergen der. Skipet seilte da med en besetning på
den 22. november 1974. Skips A/S Arca- sju, tre norske offiserer og fire sjøfolk fra
dia (Leif Höegh & Co), Oslo og Ugland Sri Lanka, dvs. kokk og tre dekksfolk. Offi-
Management Co (UMC), Grimstad eide serene var, foruten meg seiv, styrmann Jan
hver 50% i det nye interessentselskapet. Sørensen fra Arendal og maskinsjef Bjørn

ner. Fra Grimstad gikk reisen til England,
hvor man låstet et parti Land-Rovere for

Av Bjørn Tandberg

Jakobsen fra Kristiansand. Sistnevnte ble
etter en tid avløst av Øystein Stenberg fra
Arendal. I Sharjah hadde HUAL oppret
ter eget kontor med fast stab, samt flere
reisende lasteinspektører som dekket gul
fområdet. Havnen var nærmest å betrakte

som vår hjemmehavn og base. Av og til
fikk vi noen dagers liggetid der, awentende
last. Da seilte vi opp i Sharjah Creek og
fortøyde for nødvendig vedlikehold. Langs
denne smale vannveien lå lokale dhower,

arbeidsledige supply- og service skip for
oljeindustrien og annen tonnasje, ofte
fortøyd i flere lag utenpå hverandre. Jeg
minnes godt hotellskipet, Grand Flotel
av Panama som lå der i flere måneder i

1977. Dette var gamle Sunward av Oslo
(8496 brt), som Klosters Rederi overtok

fra BMV, Bergen i juni 1966. Den gang lå
jeg seiv i dokk ved BMV i Laksevåg med
m/s Sagatind av Sandnessjøen (b 1964/
1199 brt). Jeg husker at vi da beundret
Klosters første passasjerskip som seilte
prøvetur på Byfjorden.

HUALs store bilbåter anløp Sharjah regel
messig og etterlot da gjerne last til andre
gulfhavner. Dette sparte dem for så vel lig
getid som havneutgifter — de kunne hurtig
seile videre til neste havn utenfor gulfen.
Her overtok Solkyst ansvaret og seilte lasten
til riktig bestemmelsessted. Av våre los
sehavner nevner jeg i fleng UAE-havnene
Dubai og Abu Dhabi, videre Doha i Qatar,
Mina Sulman i Bahrain og endelig Kuwait
innerst i gulfen. SbZ&jytf fraktet iblant last ut
av gulfen, vi gjorde flere reiser fra Sharjah
til Mina Qaboos i Oman. Der ute var
klimaet mye bedre enn inne i gulfen, så
reisene dit var populære. Havner i Yemen
ble også anløpt, men dette skjedde ikke
under min tid om bord. Likeså havner i

Iran, Irak og Saudi Arabia.
Ved ankomst havn var maskinsjefen og

kokken stand by på bakken ved ankerspil
let. Akterut var styrmannen klar med de
resterende. I passende avstand fra kaien
lot vi ett anker falle, svingte rundt på kjet
tingen og bakket forsiktig inn mot kaien.
På broa ordnet skipperen det nødvendige
helt alene, ofte løpende heseblesende fra
broving til broving gjennom det trange
styrehuset. Derfrå var det nemlig meget
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dårlig sikt akterover under havnemanøv
rer. Kokken, som bemannet spillet, holdt
så an på kjettingen og i passende avstand
fra kaien satte styrmannen i land et par
fortøyninger akter. Lasterampa kunne nå
låres og ro/ro-operasjonen ta til. Når vi
gikk til kai med akterenden først, trengte vi
minimalt med kaiplass, et stort konkurran
semessig fortrinn. Solkyst, knapt ti meter
bred, behøvde i ytterste fall bare en 12 - 13
meter fri kailengde for sikker fortøyning,
ramperigging og lastehåndtering. Skulle vi
derimot arbeide med bommen, gikk vi inn
med en av sidene til. Værdekket besto av

stålpontonger, som kunne løftes av for å
åpne opp hele lasteseksjonen nedenunder.
Spesielle kaier for ro/ro-skip fantes knapt
i gulfen den gang. I dag finnes slike i de
aller fleste havner.

Solkyst kunne laste rundt 100 personbiler
fordelt på fire dekk, inkludert tanktopp og
værdekk. Noen ganger tok vi med større
enheter, f. eks. lastebiler og båter på trai
lere, dette oftest som dekkslast. Så godt
som all håndtering av last ble utført av
oss sju om bord. For dette fikk vi selvsagt
ekstra betalt. Seiv fikk jeg i tillegg utbetalt
en månedlig bonus for å seile uten los.
Lønnsmessig lå vi således godt an på lille
Solkyst. Når det gjelder seilas uten los, er å
bemerke at Solkyst hadde opparbeidet seg
et meget godt renommé hos havnemyn
dighetene rundt om i gulfen. For andre
skip var det losplikt og de aktuelle havner
var bare åpne for trafikk på dagtid. Solkyst
derimot, seilte ut og inn, natt som dag og
uten los om bord. Vi meldte vår ankomst

på VHFen og fikk anvist kaiplass straks
slik var ledig. Ved avgang var det bare å be
om seilingstillatelse, noe som ble innvil
get med det samme. Unntaket var Saudi
Arabia, der praktiserte myndighetene
seilas i dagslys og losplikt for alle skip i
sine farvann.

I tillegg til å frakte biler og annen last
rundt om i gulfen, fikk Solkystw og til litt
sære oppdrag. Jeg husker ett tilfelle hvor
vi assisterte under skifte av mannskap på
en av Uglands 135.000 tonns tankbåten
Vi tok da om bord en fire - fem norske

sjøfolk i Sharjah og disse ble med oss
ut som passasjeren Tankbåten awentet
lasteordre og lå ankret, ikke langt unna
vår kurslinje mot Bahrain. Da vi ankom
posisjonen, kunne tankerens fallrepstrapp
ikke brukes grunnet tunge dønningen
Losleider ble derfor rigget og opp denne
entret våre passasjeren Mer spennende ble

det da avtroppende mannskap skulle ned derfor ikke så store krav til hva som kom
til oss. Vi jaget da opp og ned langs den på bordet. Varmeste måned iAG er gjerne
høye skutesiden mens folkene som kom august, ofte med en dagtemperatur på +50
ned og hoppet inn på vårt gyngende dekk. grader og sjelden under +30 på nettene.
Siste par ned var overstyrmannen og hans Lange arbeidsøkter under slike forhold
svært så høygravide frue. Alle kom heldig- skjerper ikke akkurat appetitten. Air con
vis vel ned og reisen kunne fortsette. Våre dition anlegget fungerte dessverre ikke helt
passasjerer reiste hjem fra Bahrain et par som forventet og det kunne derfor bli dår
dager senere. Alle glade og fornøyde etter lig med hvile mellom øktene.
å ha fått avløsning tidligere enn beregnet, Hva gjelder sanitære fasiliteter, så var
og det ute på åpent hav! disse heller spartanske etter dagens stan-

Reservedeler og stores ble av og til sendt en liten hånddusj, montert i vårt felles
nedover til oss med andre skip, det være seg WC-rom, et par kvadratmeter stort. Over
rederiets tank-, eller bilbåter. Jeg husker skipets andre WC, var så mann-skapets
at vi en gang plukket opp en ny elektrisk eneste hånddusj montert iet tilsvarende
capstan fra en Ugland-tanker, ankret ute i rom. Guttene fra Sri Lanka brukte heller
gulfen. Vi takket da ja til middag fra dem skipets vaskemaskin, type Elto, når de tok
og fikk låret ned en pøs varm stormsuppe. sine daglige bad. Da samlet seg de rundt
Dette var en ukjent rett for vår kokk fra Sri den store, vannfylte maskinen, iført len-
Lanka, så vel inne i byssa ble suppa om- deklede og med en blikkboks i neven. Fra
gående analysert av ham. Senere serverte Elto’en øste de nå opp vann som de tømte
han norsk stormsuppe både titt og ofte. over hodene til hverandre mens de såpet
Om kostholdet ellers er åsi at det rike- seg inn. Praten gikk livlig på singalesisk
lig, men at menyen nok kunne virke litt og latteren satt løst under disse langvarige
fremmedartet. Ofte fikk vi stekt kjøtt, well badeseansene i skipets vaskeri!
done+++ , populært benevnt svartbiff! Da Verst var forholdene i det trange mas
denne kokken tiltrådte, ble han forresten kinrommet med bare en liten vifte til ven

spurt om hva han visste om europeisk tilasjon og intet skylight opp mot fri luft.
matlaging, hvorpå kokken svarte: Euro- Chiefen fortake om måle +67 grader der
peanfood— toast and spagetti. No problem, nede og da gikk ikke termometerskalaen
Sir! Matlysten var vanligvis ikke på topp høyere! Nødvendig maskinvedlikehold
under vår sommerseilas i gulfen. Man stilte ble derfor utført om natten, ofte med oss

Julen 1975, møte i Den arabiske gulf. Solkyst styrer ned mot m/tJuanita av Grimstad
(b 1973/ 68157 brt) Foto via Oddvar Mørland Karlsen

dard. Vi tre norske i offisersgangen delte
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tre norske involvert for åfå jobben ras- fart og overhalte oss rett som det var. Det forårsaket også problemet for maskineriet,
kere unna. Når det gjaldt reservedeler til ble påstått at flere av dem var involverte i Temperaturer over +30 ble ofte målt. Dyk-
hovedmotoren, hadde maskinsjefen fun- smugling, derfor denne gode farten
net frem til en nyttig forbindelse i Dubai.
Dette var en skraphandler, som hadde pQr å klare all feeder-last, måtte HUAL like ille som før.

alt av deler til vår 533 hestekrefters M8 flere ganger befrakte ro/ro-tonnasje. Ett
Caterpillar. Mange av de lokale dhowene av disse innleide fartøyene var Bastø Vav Vi fikk beskjed om at rederiet hadde
brukte samme type motor. Vår venn kjøpe Moss (b 1973/ 3670 brt) som seilte der ordnet verkstedplass for oss i Bahrain,
opp bruke motorer og videresolgte dem i nede ett års tid. Det vakte almen jubel Så da vi en dag i september, var utlosset
smått. Mange av disse dhowene gjorte stor Qg rnange humoristiske kommentarer da i Mina Sulman, forhalte vi over til et av

GMC-truck fraktet som dekkslast på Solkyst i hadde vi samseiling med en greker, Aegean drifter, så vårt verksted var ikke helt lett
AG. Denne enheten veide ca 16 tonn og måtte Mark, befraktet for feeder-service. Kaptein å finne. Jeg hadde derfor avtalt med vår
lastes oglosses ved hjelp av kaikran. Ved kjempen Oddvar Mørland Karlsen fra Arendal (ex rederiinspektør at han skulle stille seg
står daværende overstyrmann, senere kaptein Solkyst) var HUALs supercargo der om opp, ytterst på verkstedets kai og fungere
Oddvar Mørland Karlsen. Foto via Oddvar bord. Denne grekeren var et fem år gam- som seilingsmerke for oss. Dette virketMørland Karlsen , . Jt . r , ,, , , , , , , r . . , ,

norske sjøfolk i AG, plutselig en dag hørte småskipverkstedene i nærheten. Langs
bastøyferga på VHFen! Sommeren 1977 waterfronten lå det mange mindre be-

melt, tidligere finsk, dobbeltskruet ro/ro- helt fint, vi navigerte oss langsomt rundt
fartøy på vel 1300 brt. Aegean Mark var havnen til vi fant mannen med solbriller
også utstyrt med bauthruster og kunne og stresskoffert inne på land. Der svingte
således nesten snu på femøren. Solkyst inn og fortøyde ved verkstedets ventekai.
derimot, manøvrerte dårlig og kunne Neste morgen entret vi slipvognen og ble
ofte være pludrete åfå til å lystre ordre. halt opp av kraftige vinsjer til skipet sto
Først og fremst skyldes dette at skroget var high and dry. Etter åha fått avløsning,
sterkt begrodd. Langhalser, rur og grønske mønstret jeg av og reiste hjem fra Bahrain,
i store mengder under vannlinjen. Kanskje etter en minneverdig sommer i AG.
var groen 30 cm tykk hvor verst og alle
inntak og avløp fra maskinrommet var Ut fra sine forutsetninger ga Solkyst god
delvis gjengrodde. Eksostemperaturen og regelmessig service for sine eiere. Tidlig
ble gjerne fort for høy når maskinen ble på året i 1978 mente imidlertid ledelsen
belastet i noen grad. Da måtte omdreinin- i F1UAL at det ville være behov for større
gene straks reduseres. Styreegenskaper og skip i feeder-trafikken. I mai måned ble
fremdrift ble derfor lett for dårlig under Solkyst derfor solgt til utlandet for USD
manøvrering i trange havnebasseng. Under 500.000. Så vel Fiöegh, som Ugland kom
sjøreiser var farten heller ikke mer enn 6-7 godt ut av sine engasjementet, skipet ble
knop, og da skulle det ikke være motvind! mer enn inntjent i løpet av tre år.
De høye sjøvannstemperaturene i gulfen,

kere ble innleid for å renske våre tilgrodde
sjøkister, men etter kort tid var problemet

Solkyst lasteklar ved Coastal
Berth i Dubai. På rampa ser vi til

venstre kaptein Oddvar Mørland

Foto via Oddvar Mørland Karlsen
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Karlsen, og til høyrefor ham,
overstyrmann Odd Morka.
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M/S SOLKYST JWQO Utklareringsdokument
fra Bahrain for m/s

Tonnasje : 199 brt / 122 nrt / 460 DW Solkyst av Grimstad,
Dimensjonen 159,5 / 32,6 / 14,3 fot datert 14. august
Hovedmotor : M8 535 bhk Caterpillar 1977. Skipet seiler i

UU.199o: lil blue JNile bhippmg Ltd (blue Kildcr*
Nile Clearing Shipping & Forward- , , . . r
jn ) ge [jze Dag Bakka Jr: «Langs kysten i femti

00.2001: Til Blue Nile Shipping & Trading år», Bergen 1997.
Co, Batumi, Georgia, omdøpt G. Nerheim & K. Øye Gjerde:
NAFEESAH. «Uglandrederiene — verdens-

Skipet opereres nå (2004) av interesser i virksomhet med lokale tøtter»,
Khartoum, Sudan. (Ref. EQUASIS) Grimstad 1996.

STATE OF BAHRAIN
MINISTRY OF F1NANCB Bc

NATIONAL ECONOMY

CUSTOMS AND PORTS DIRECTORATE

P. 0. Bo* IS

S.S-/MV./TKR./TUG "SOLKYST" Agent Y.BO^KåHpp

Port of Registry GRIMSTAD Tonnage : Net 1 22 Groiss 199

Nationality HORWSGIÅN Captain BJORN TANDBERG

Sails for SHABdAH With goods shipped by

The above described veasel is leaving the day for SHABJAH
where tliis clearance should bo produced for favour of countersignature and return by the port Authority
(or Director o{ Customs) at the port of discharge as proof of completion of voyage.

Date I4th AUGUST 1

CLEARANCE FOR CRAFT LEAVING BAHRAIN

Bjørn Jakobsen, 4629 Kristiansand S
(ex maskinsjef m/s Solkyst)

Oddvar Mørland Karlsen, 4892

S- N°- 1078

NO CARGO LQ&KBD

Arendal (ex fører m/s Solkyst)

ifP\ ASST; UNDER SECRETARY

CUSTOMS & PORTS AFFAIRS

c
iJUl;jljj

t-jh jUi-i Sjbl

No : u.o«
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03.1968: Brødrene Lothe A/S Flytedokken,

ballastfra Bahrain

til Sharjah under

Haugesund (-29). kommando av kaptein

Bygd for A/S Car-Trans K/S Bjørn Tandberg. Il-
(Bjarne Kyrkjebø), Bergen. lustrasjonfra Bjørn
Tidlig spesialskip for rullende last, Tandberg

01.1971:

forløper til Seatrans mange

spesialskip.

Disponering til I/S Seatrans,

11.1974:
Bergen.

Solgt til Skips A/S Arcadia (Leif

05.1978:

Höegh & Co), Oslo og Ugland

Management Co A/S, Grimstad.

Pris NOK 420.000. Skipet ble

senere registrert i Grimstad.

Solgt til Jemison Trading Co. Inc.,

00.1980:

Panama, nytt navn SOLWAY.
Pris USD 500.000.

Omdøpr til SOUTHERN GOLD.
00.1983: Solgt til Marine Haulage &

00.1994:

Storage Pty Ltd, Papua NG, nytt
navn HUON GULF.

Til Victoria Shipping Ltd, San

00.1997:

Lorenzo, Honduras, omdøpt
AMOURI.

Til Blue Nile Shipping Ltd,

00.1998:

Kingstown, St Vincent, omdøpt
NAFEESAH 1.

Til Blue Nile Shipping Ltd (Blue Kil

FRAKTEFART 2005 Skipsfartshistorisk Selskap -

PÄ NORDHBRSKYSTEN 0G I FJORDENE j Nordmøre
har også for 2005 utgitt en kalender

med bilder og historikk, denne gang med
JH tema fraktefarten på Nordmørskysten

yShik Cht B tc£ iH S gt 3
 6508 KRISTIANSUND

£n temakalender fra I Tel 7167 4887 / 408 45 855
NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP 0 notnordmøre — e.saeter^czi.net
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Galeas Ingrid (ex norsk Knut) under svenskflagg, 1911 - 1934. Fikk i 1916 installert motor og
reduserte seilføringen. Rærne på stormasta ble rigget ned og eksosrør sees her bak mesanmasta. Seilte

så underfinskflaggfra 1934 til 1945, de siste årene rigget som jakt. Foto via Örjan Kronvall

_ For å holde hjulene i gang satte Speer nå
Transportflotte Speer sine egne folk om bor|  |utene> som litt

Allerede fra slutten av 1943 hadde fin- kysten. Mot slutten av september 1944 lå

ske myndigheter forgjeves forsøkt åfå i vi inne i Gullsmedvik med Freja og jeg sto
stand en separat våpenhvile med Sovjet- på kaia og bivånet noen ferske aspiranter
unionen. Den 3. september 1944 brøt ha Speerskolen som ville gjøre seg kjent
Finland alle diplomatiske förbindelser med nted d/s Lovisa (b Åbo 1907/ 243 brt).
Tyskland og allerede neste dag iverksatte Karene skulle foreta noen prøvemanøvrer
tyskerne sin Operation Birke, det vil si 20. og presterte da å renne den dobbelt-
Gebirgsarmee tilbaketog fra fronten i finsk skruete damperen langt inn-under den
Lappland over til Norge. General Rendulic solide pitchpinekaia. Resultatet ble bruk
hadde 200.000 soldater, 60.000 hester og ket formast og masse hyl og skrik! Denne
muldyr, samt titusener av krigsfanget med Speerskolen var blitt etablert i Sandefjord,
på denne over 1.000 kilometer lange mar- og der tilbød man betalt utdannelse som
sjen. Finlands våpenhvile med Sovjetunio- førte frem til norsk kystskippereksamen
nen trådte i kraft den 3. september. Fra av 2. klasse, eller maskinisteksamen av
denne dato kjempet finske soldater mot 3. klasse.
tyskerne i den såkalte Lapplandskrigen og
fienden ble etter hvert drevet ut av landet. Den 16. oktober 1944 ble en sorgens
Nåvar finnene i Norge kommet i alvorlige dag for finnene. Da proklamerte nemlig
vanskeligheter, de hadde fått sine tidligere tyskerne at de hadde beslaglagt samtlige
allierte som fiender. finske handelsfartøy i norske farvann. Et

Litt om finske skip i norsk kystfart under krigen

övertar etter litt forsvant fra Rana, spredt langs

Av Snorre Ranhelm og Bjørn Tandberg

Ved en beklagelig ombrek
kingsfeil falt en betydelig
del av denne artikkelen ut i
forrige nummer. Vi forsøker
å gjøre dette godt igjen ved
å bringe den «tapte» delen
i sin sammenheng, men ber
ellers leserne å lese artikke
len i sin fulle lengde.

Vi beklager sterkt at denne
særdeles interessante artik
kelen om et lite beskrevet
emne er blitt radbrukket.

Red

trettitalls finske båter befant seg denne
dagen i tyske -, eller tyskkontrollerte
farvann. Skipene i Norge fikk heretter
fraktinntektene satt på sperret konto i en
norsk bank. Oslofirmaet Norsk — Tysk
Rederi AIS (Ditlef Lexow), ble utpekt til
å fungere som bindeledd mellom de finske
rederne og deres tyske motpart.

Arrestasjoner, konsen
trasjonsleir og flukt

En måneds tid tidligere, rundt midten
av september, ble de finske skipsførerne i
Norge bedt om å underskrive en lojal-itets
erklæring. Ved dette forpliktet de seg, un
der eds ansvar, til å stå lojalt ved det tyske
folks side og kjempe for Europas fremtid.
Illojalitet ville ikke bli tollert, ble man
fortalt. De fleste av de finske kapteinene
nektet, sammen med sine besetninger,
å godta denne erklæringen om troskap.
Sjøfolkene awentet heller de represalier
som nødvendigvis måtte komme. Tyskerne
for ikke med tomme trusler og Gestapo
arresterte etter hvert de som hadde nektet

å samarbeide. I første omgang ble disse
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transportert til Hovedøya ved Oslo, og
der internert i Gardens gamle sommerleir.
Denne forlegningen var omgjort til fange
leir av okkupantene. Her ble på det meste
119 finner, derav 9 kvinner, holdt i fangen
skap av tyskerne. Tjuetre av de internerte
benevnes sjökaptener = befälhavare. Dette
skulle indikere at man i denne leiren hadde

internert beset-ningene fra 23 skip.

I begynnelsen av desember måned greide
to skipsførere å rømme fra Hovedøya.
Begge disse hadde seilt som førere i rederiet
OY Suomi Shipping AB (C. S. Bergström),
Helsingfors. Kaptein Åke Jering hadde
ført lastedamperen Zeros (b 1908/ 323
brt) frem til han ble fengslet av tyskerne
høsten 1944. Hans kollega, kaptein Carl-
Ivar Niska hadde ført d/s Zeus (b 1906/

275 brt) inntil han, og åtte andre skips
førere, ble arrestert i Kristiansand S den

15. september.

Kapteinene på samtlige finske fartøy,
beliggende på Kristiansand havn, nektet
enstemmig å underskrive nazistenes lo
jalitetserklæringen. Etter først å ha prøvd
seg med smiger og godsnakk, ble tonen
etter hvert mer truende. Tyskerne prøvde
da å skremme finnene til lydighet. Ett av
trusselbildene var tvangs-innrullering i den
tyske hær med tjeneste på østfronten. På
dette tidspunkt jevngodt med den sikre
død! Tyskerne reagerte hurtig og hen
synsløst på denne finske opposisjonen og
mangel på samarbeide. Allerede samme
kveld slo de til og arresterte mannska
pene på samtlige ni fartøy. Under streng
bevoktning ble de straks transportert fra
sørlandsbyen til Oslo for internering på
Hovedøya.

Overnevnte flukt fra Hovedøya ble mulig
gjort, takket være god hjelp fra en skipsre
der de to hadde truffet under sine anløp av
hovedstaden. Kapteinene Jering og Niska
gikk først under jorden i Oslo, og ble der
ble forsynt med falske norske pass og andre
nødvendige dokumenter. Opplæring i
norsk språk ble også gitt, fortelles det. Et
par måneder senere, en fin søndag i februar
1945, krysset rømlingene svenskegrensen
på ski, usett av tyske grensevakter. Begge
kom seg senere vel hjem til Finland, dog
ikke samtidig.

I midten av desember måned 1944 ble

de gjenværende internerte overført fra
Hovedøya til konsentrasjonsleiren Pölitz
i nordvest Polen. Her var forholdene

Gullsmedvik ved Mo i Rana, fotografert noen årfør krigen. Definske kystseilerne anløp ofte denne

kaia. Herfrå rodde de også høsten 1944 til Ånes ved Båsmoen. Ca 50 sjøfolkfra 12 skuterflyktet da

til Sverige. Foto Normann

helt grusomme, og under vinteren 1944 takket være mange gode hjelpere i området
- 1945 døde cirka en tredel av de finske rundt Hopen i Nordfolda. Her fremheves
fangene. Dette som følge av sykdom, sult særlig uredde Anna Pedersen Markvatn,
og mishandling. Nazistene tok overhode den gang 60 år gammel, som først skjulte
ikke hensyn til de folkerettslige avtaler flykt-ningene på småbruket sitt og senere
om behandling av krigsfangen De av sjø- loset dem langt på vei mot grensen.
folkene som overlevde oppholdet i denne
helvetesleiren, kom etter krigen hjem med
sterkt svekket helse. Til manges forbauselse Ingrid forliser
og skuffelse ble ikke eksfangene fra Pölitz De to skipperne som ble igjen tok Ingrid
tildelt det såkalte frontmannatecknet. og ett annet fartøy, m/aux galeas Hertha
Dette merket er et synlig bevis på aktiv (b 1922/110 brt) sørover. Det er blitt
krigsinnsats og berettiger til en liten pen- sagt at de to tenkte å seile hjem til Åland,
sjon fra staten. Aner vi her en parallell til Om dette er riktig kan jeg ikke bekrefte,
den manglende anerkjennelse og förståelse Med en mann på hver båt, som skulle
som ble de omlag 35.000 norske krigs- passe motor, ror, navigering, pumping og
seilerne til del gjennom filere tiår etter seilas, gikk det ikke lenger enn til Vega
krigen? ved Brønnøysund. Helt utslitte sovnet de

Som nevnt overtok tyskerne alle finske omsider våknet, hadde aktive folk stjålet
fartøy den 16. oktober, og svastikaflag- båtene rene for det meste som kunne taes
get ble da heist om bord. Det er kjent at med. Til og med ovnene var borte! Her ble
noen av finnene, etter grundig vurdering Ingrid overlatt til seg seiv, men ble senere
av situasjonen, valgte å seile videre under hentet av mannskap fra Speer og ført nord
tysk flagg. Kanskje mot sin ærlige over- over til Hemnesberget. Muligens valgte de
bevisning, og ikke for å hjelpe fienden, to skipperne nå å seile videre sammen med
men for seiv, senere å kunne rømme om Hertha, den beste og sterkeste av de to, seiv
anledningen skulle by seg. Et slikt tilfelle etter åha blitt ranet. Etter krigen kom hun
var kaptein Arvid Sulin og hans mann- i alle fall hjem til Mariehamn og seilte i
skap på lastedamperen Heros (b 1919/ fraktefart helt til 1961.
192 brt) av Mariehamn. I månedsskiftet

november - desember 1944 tok denne Finlenderne utførte all slags tung-trans
besetningen på ni mann, inkludert norsk port. Nedslitte og uten særlig vedlikehold,
kokk og en desertert tysk vaktsoldat fra ble de nærmest degradert til lektere. Jeg så
Kriegsmarine, seg over grensen til Sverige. seiv Ingrid laste piggtråd og jern, hun fikk
Denne strabasiøse flukten ble muliggjort ingen pen lasting med bom. Store billass

straks, etter å ha fatt ut et lite anker. Da de
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DIS lima av Åbo (b Stockholm 1874/155 brt) støtte på Åsskjæret ved Hemnesberget i desember

1944 og totalforliste. Den gang var aktermasta jjernet, formastaflyttetflere meterforover ogforsynt

med en lastebom i akterkant. Foto via Sjöhistoriska Institutet vidÅbo Akademi

ble dumpet direkte fra kai til dekk - hun Slutten nærmet seg ubønnhørlig for das Aldersundet. Ide første etterkrigsårene
var gammel, men utrolig seiglivet. Den 18. Dritte Reich! var det streng rasjonering og stor manko
desember 1944 ankom Ingrid Hemnesber- på alskens maskineri. Etterspørselen var
get, nå under slep av et såkalt MW Schiff, Kun en enkelt mann ble satt om bord stor og den gamle Idealmotoren fra 1916
antagelig en nederlandsk motorlekter. som ankervakt og for å passe lesepumpa ble derfor overhalt, og rundt 1946 solgt til
Dette var ett av de 190 innlandfartøy, be- døgnet rundt! Sannsynligvis hadde Speer Arne Lunderøy fra Lurøy. Han monterte
nevntMWSchiff (= Motor Wiking skip), nå plassert en motorpumpe om bord for den i sin 38 fots kutter, Von (N-282-L).

som Transportflotte Speer disponerte i å avhjelpe situasjonen. Det ville ellers ha De siste synlige minner om gamle Ingrid,
Norge. De fleste av disse lekterne var av vært ganske umulig for en enkelt mann deler av kjøl og spant, lå i mange år til
nederlandsk opprinnelse, men fartøy fra å holde henne sånn noenlunde lens med beskuelse på strandingsstedet, halweis
Belgia og Frankrike var også representert den gammeldagse stikkpumpa. Året 1945 nedsunket i leira.
i denne store flåten.

Her ble hun ankret utenfor Hemnes Sag
bruk & Høvleris kai og nytt mann-skap fra
Speer påmønstret. Etter bare ett par dager
ble besetningen avmønstret, man hadde da
vurdert situasjonen og kommet frem til at
det på daværende tidspunkt var håpløst å
reparere gamle, slitne Ingrid. Man innså
nok også at krigen lakket mot slutten og
utfallet kunne det vel heller ikke være

særlig tvil om. Den siste krigsvinteren var
nemlig tyskernes tap langs norskekysten
formidable. Tyskkontrollert skipstrafikk,
tyske marineenheter og festningsanlegg
langs kysten ble i økende grad utsatt for
harde anslag fra norske og allierte styrker.
Et par måneder før dette, i midten av
oktober hadde store avdelinger fra den
Røde hær krysset den norsk — sovjetiske
grense, og drevet Hitlers tropper på flukt
vestover i Finmark og videre inn i Nord-
Troms. Ved Tysklands grenser rykket sam
tidig allierte styrker frem på flere fronter.

D/S Lovisa av Helsingfors (b Åbo 1907/243 brt) fraktetfor det meste tyske affiserer og

annet «fintfolk». I oktober 1944 brakk hun formasta under sammenstøt med kaia i Gullsmedvik.
Foto via Raima A. Wirrankoski

ble innledet med dårlig vær over Helge
land. På Myken fyr i Rødøy observerte
man sterk sørlig kuling med høy sjø om
morgenen 1. nyttårsdag. Utover dagen
dreide vinden mer vestlig og økte til liten
storm, styrke 9. Inne i Rana lå Ingridsvært
utsatt til for vestavind på sin ankerplass
ved Hemnesberget. Neste dag fortsatte
uværet og denne dagen var det i tillegg
springflo. Ingrid kom i drift og havarerte
i Karivika på Dalanbukta. Så vidt vites,
slapp vaktmannen uskadd fra havariet.
I samtidige tyske dokumentet beskrives
været i Rana denne dagen som schweren
Sturm mit Springflut, hvilket skulle bety
full, eller sterk storm med springflo.

Den 8. januar ble så fartøyet erklært
totalforlist av Transportflotte Speer, og
den 7. mars fulgte så das Bezirksgericht
(= distriktsretten) i Mo i Rana opp med
sin kjennelse. Her heter det heter at
Ingrid ikke er reparasjonsverdig. En tid
etter krigen ble havaristen hogget opp
der hun lå, av Johan Tønder (f 1898) fra

SKIPETNR. 4 - 2004
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Om llmas havari
og undergang

Kort tid før Ingrids forlis ble
også en annen finlender vrak
ved Hemnesberget. I de
sember måned 1944 forliste

nemlig passasjerdamperen
lima av Åbo der. Hun var da
bemannet med en forholdsvis

fersk besetning fra Transport
flotte Speer. Den 70 år gamle
madam, hvitmalt og fornem,
sprang seg opp og sto i stein
på Åsskjæret. Damperen var
da antagelig på vei innover
mot et av stedets kai-anlegg.
Av ukjente årsaker var hun
kommet for langt til babord
for den trygge kurslinje og
grunnstøtte. Dette umerkete
skjæret er forøvrig ikke synlig
når sjøen har flødd tilstrek
kelig.

Sjefen for den lokale Speer-
avdelingen beordret nå diverse utstyr
fjernet fra lima. Mellom annet ble en stor

lyskaster på broa demontert og tatt i land, mefra og under krig - det var hverdagen Kilder

fortelles det. Noen dager senere ankom for trauste finske sjøfolk. Å, du herlige Dag Bakka Jr 5005 Bergen
skipper Einar Paulsen (1899 - 1993) fra sjøliv! Theodor Dorgeist) D_48291 Telgte
Hemnesberget havaristedet med damp- Med disse ord avslutter Snorre Ranheim Harald Gullesen, 8640 Hemnesberget
slepebåten Furu (b 1896 /95 brt) av sin beretning om tiden på jakt Ingrid i Tom Jering, SE-25016 Råå
Fredrikstad. Slepetrosse fra Furu ble gjort 1944. En periode av sitt liv som han min- Birgitta Landgrén: «Finländska sjökaptener på
fast på Ilmas akterskip og fin-lenderen ble nes med glede - den grå, og ikke alltid helt %kt undan Gestapo», artikkel i «Hufud
forsiktig trukket av grunn på høyvann. ufarlige krigshverdag til tross. stadsbladet», Helsingfors, 21.10.1984
Under denne operasjonen ble antagelig
havaristens bunn ytterligere skadd. Hun

, o . , . 7 i rvdiia /.uuzi
tok namn store mengder vann og mm- __ . _ r „ , . ~ , T .. ~ . ,

D D I 04S Snorre Ranheim: «Med Ingrid av Mariehamn
met mer og mer forover. Etter en stund siaLUi J p . fraktefart pä Helgeland., publisert i
forsvant lima fra overflaten og gikk til I avisen Äland av 18. oktober 1945 finnes «Rana Blad» Julebilag 1992, Mo i Rana
bunns med baugen først. et intervju med kaptein A. Häggblom, Terje Roghell, 8200 Fauske

mønstringssjef i Mariehamn. Han forteller Odd Strand: «Hitra», Bergen 1987
Her ble hun liggende, nedsunket og med at Ålands handelsflåte nå består av 57 far- Gunnar Ståhl, SE-29131 Kristianstad
akterskipet hvilende på skjæret, flere tøy. Når det gjelder tonnasjen som fortsatt Sørlie & Dyrhaug: «Vestfold under krig og ok
bergingsforsøk ble ikke foretatt. Senere, befinner seg i norske farvann, nevnes først kupasjon 1940-45», Tønsberg 1984
gjennom flere tiår, var vraket delvis synlig Gustaf Eriksons 4-mastete bark Moshulu Lalla Thorsen. «Fleros», Oslo 1990

ved lavvann. Da raget hekken godt opp (b 1904/3120 brt). Hun er beliggende i Ra?mo k Wkilkosli HN-rø400 Helsinki
over vannflaten og fungerte som et slags nærheten av Narvik og rapporteres i meget Meteorologisk institLltt) 03 13 Oslo
sjømerke. Under en isvinter på midten dårlig forfatning. Tilhørende samme reder, Nederlands Scheepvaartmuseum, NL-1018
av 1960-tallet forsvant hun imidlertid fra motor/aux Sirius (b 1901/110 brt) som KK Amsterdam
overflaten, skrudd ned, eller ødelagt av er sunket, men kanskje kan berges.(Forf. Norsk Sjøfartsmuseum, 0286 Oslo
drivisen. Det fortelles at sportsdykkere, anm.: Sirius var da allerede hevet og lå i Statens kartverk Sjø, 4014 Stavanger
senest siste år (2003), observerte deler Mo i Rana). Motorseilerne Saga og Ingrid Stavanger Sjøfartsmuseum, 4010 Stavanger
av lima på omlag 20 meters dybde ved (b 1894/100 brt) har lidd totalhavari. Kap- Suomen Merimuseo, FIN-00570 Helsinki
Åsskjæret. Resten av vraket skal ligge på tein Häggblom fastslår at det fremdeles er Universitet i Tromsø, Tromsø, Folketellinger, .... , , . ~ . . r . AT ,. .00 (http://draug.rhd.isv.uit.no/rhd/folketel
atskilhg dypere vann lengre ute 1 fjorden. m fartøy 1 Norge som alendmgene haper a j.

kunne hente hjem. For tiden er det ingen AlaiTsjsLsmuKum. FIN-22101 Marie-
Gamle fartøy med små mannskap i ar- problemer med å skaffe mannskap, avslut- hamn
beidskrevende norsk kystfart, langt hjem- ter mønstringssjefen.

3-masters motorskonnert Sirius av Mariehamn, omtalt i artikkelen. Fra 1946 under norskflagg, først som Siløy.
Senere ombygget og i 1949 registrert som Streif. Foto via Rederi AB Gustav Erikson.

O
Alands flåte,

Håkon Larsson-Fedde, 4550 Farsund
Aksel Lysøy: «Det var en gang», bind 2, Mo

i Rana 2002
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Norske skipsforlis i 1936 (ata55@gs.bergen.hl.no)
1) D/S INGERTRE (LFZA)

Bygd av Union SB Co., Baltimore Md (# 7)
3078 brt, 1769 nrt, 4700 t.dw. 318.8 x 46.2 x 20.9

3Exp. (Elliott Machine Corp., Baltimore MD), 300 NHK
1920: Mai: Levert som GEORGE B. MACKENZIE for

1924: 07.01.; Solgt il Jacob Kjøde, Bergen
1924: 10.03.: Overført til A/S Inger (Jacob Kjøde A/S),

Bergen
1924: 20.05.: Omdøpt INGERTRE
1936: 12.01.: Grunnstøtte på Trefotskjær ved Florø på reise

Bergen - Narvik i ballast.

2) Tre-M/S SUNNFJORD (LHMK)
Bygd på ukjent sted, visstnok i USA
94 brt, 47 nrt Ukjente dim.
Fikk som svensk en Lysekil-motor, ble senere utstyrt med en
dampmaskin.
1900: Levert med ukjent navn for ukjent eier.

Deretter solgt til ukjent svensk eier. Skal en tid ha
vært eid av Kungl. Svenska Marinen. Skal ha endt
opp som herreløst vrak i Levanger.

1928: Som SUNNFJORD eid av A/S Brødrene Aalen,
Kvammen/Florø

1930; 2cyl. 2T RM (J. &C. G. Bolinders MV AB, Stock
holm, b. 1917), 80 bHK

1936: 16.01.: Sprang lekk og sank på Stadthavet på reise Florø
Fosnavåg med sild.

American Bauxite Co. Inc. (Aluminium Line),
Philadelphia Pa, USA

f

3) D/S PRÆSIDENT CHRISTIE (LEQJ)
Bygd av Bergens mek. Værksted, Bergen (# 29)
612 brt, 362 nrt, 530 t.dw. 166.6 x 24.8 x 14.6

2cyl.Comp. (BMV), 430 iHK
1873: Levert som PRÆSIDENT CHRISTIE for Det

Bergensk-Nordlandske Dampskibsselskab, Bergen
1884: Solgt til Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab,

Trondhjem
1936: 31.01.: Grunnstøtte og sank v/Færder, på reise

Stavanger Oslo.

4) M/S GISLA (LCLD)
Bygd av Odense Staalskibsværft, Odense
3549 brt, 2098 nrt, 6472 t.dw. 360.5 x 51.0 x 22.4

2x 6cyl. 2T EV B&W DM (A/S Burmeister & Wains Masldn- &
Skibsbyggeri, København), 1.650 bHK
1924: April; Levert som GISLA for D/S A/S Avenir (Biørn

Biørnstad & Co.), Kristiania

1936: 22.02.: Brant og sank ved kai i Baltimore Md. Lå
med salpeterlast. Ble senere hevet og solgt for
hogging, men videresolgt for reparasjon

1938: Satt i fart på nytt som HELLENIC PIONEER for
Yannoulatos Bros., Argos, Gr.

1939: Omdøpt MAROY.
1942: 02.01.: Forlot Liverpool i konvoi for Halifax NS. Falt

ut av konvoien.

1942: 14.01.: Trolig torpedert av tysk übåt U43 i Nord
Adanteren.

Den gamle tredamperen Forsete
forliste ifebruar 1936 ved Haadyret

på reise med sild. Her ses skipet
tidligere i sin kariere som bergens-
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Den gamle tredamperen Forsete

forliste i februar 1936 ved Haadyret

på reise med sild. Her ses skipet

tidligere sin kariere som bergens-
— '~ skip. Per Erik Johnsen
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M/S LIBAS LMQI - Libas AS, Straume/Bergen (H-5-F)

15.07. 4377 brt. - Fitjar mek. Verksted AS, Fitjar (28) JSC Vyborg Shipyard, Vyborg (929) (skrog)
M/S MIR LMSW - Haugaland Shipping AS, Haugesund.

M/S SPORTSMAN LMSL - Arild Tvedt, Randaberg/Stavanger

M/S FAR SPLENDOUR LMUW - Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund

M/S SUNDERØY LMJP - Myre Havfiske AS, Myre/Sortland (N-100-0)

M/S KILLINGØ LMTL - Trond Martin Tommelstad, Høvåg/Lillesand

M/S LIFESTYLE LMUT - Smart Farm AS (Bjørn Roy Halvorsen), Hundvåg/Stavanger

M/S SEA MISTRESS LMUI -WS Senteret Norge Eiendom AS, Lier/Drammen

M/S JENNY LMUA - Seil As, Søreidgrend/Bergen

M/S SÆVARD LMUO - Havila AS, Eggesbønes/Fosnavåg

M/S VERITAS VIKING II LMVK - Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund

M/S SKAGØYSUND LMUR - Skagøysund AS, Sommarøy/Tromsø (T-23-T).

M/S FEEDERMATE
01.07. 9233 brt.

M/S KOTOR BAY
01.07. 6036 brt.

M/S SPAR NEPTUN
09.07. 36559 brt.

M/S EDDA FRIGG
12.07. 2898 brt.

M/S RADIANCE
13.07. 25676 brt.

M/S FEEDERPILOT
14.07. 9233 brt.

M/S SPAR VEGA
14.07. 38779 brt.

M/S SPAR LEO

M/S CEVTTA

M/S ONEGO PRIDE
06.08. 5941 brt.

M/S FAR GRIP
11.08. 2766 brt.

M/T SINIMERI

M/S FERMITA

03.08. 137 brt.

23.08. 30053 brt.

20.07. 823 brt. -ex NIS-reg. MIR (B.1966)

22.07. 37 brt. -ex britisk reg. BARBRO (B.1984)

30.07. 2542 brt.

23.08. 1874 brt. - Astilleros Gondan S.A., Figuras (423)

25.08. 21 brt. -ex norsk fartøy - ikke reg. før (B.1995)

10.09. 23 brt. -ex britisk reg. HELGA DREAM (B. 1991)

13.09. 40 brt. - Princess Yachts International Plc.,Plymouth (P57030

14.09. 19 brt. - Seil AS, Søreidgrend/Djupevåg Båtbyggeri AS(88)skrog

15.09. 36 brt. - Fairlaine Boats Plc., Oundle (85)

20.09. 7764 brt.

30.09. 325 brt. - Vaagland Båtbyggeri AS, Vågland (135) Riga Ship Yard, Riga (068) (skrog)

15.07. 36074 brt.

17.08. 8773 brt.

Norsk internasjonalt skipsregister
LACR6 - Gram Feedermate AS, Oslo

- ex Portugal reg. FEEDERMATE (B.1998)

LACP6 - Kotor Bay Shipping Ltd. (Th.Jacobsen Management AS), Majuro/Sarpsborg.
- ex Kypros reg. NIKOLAY MALAKHOV (B. 1987)

LACA6 - Spar Shipholding AS, Kokstad/Bergen
- ex Hong Kong reg. APOLLON (B. 1994)

LIOM3 - West Supply IV AS (Østensjø Rederi AS), Haugesund
- ex NOR-reg. EDDA FRIGG (B. 1997)

LACL6 - R-Bulk KS, Bergen

LACS6 - Gram Feedermate AS (P.D.Gram & Co.AS), Oslo
- ex Portugal reg. FEEDERPILOT (B.1999)

LAZW5 - Spar Shipholding AS, Kokstad/Bergen
- ex gresk-reg. DORIC HERALD (B. 1995)

LACC6 - Spar Shipholding AS, Kokstad/Bergen
- ex Hong Kong-reg. ALIANTHOS (B.1989)

LACT6 - Cevita AS, Sævelandsvik/Harstad

- ex Færøyane reg. NINA ex norsk reg. VEAFISK (B.1961)

LACU6 - Onego Pride B.V. (Th.Jacobsen Management AS), Ad Rhoon/Sarpsborg
- ex Vanuatu reg. CAPITAINE COOK (B.1984)

LGR03 - Farstad Supply AS, Ålesund
- ex NOR-reg. FAR GRIP (B.1993)

LACW6 - Sinimeri KS (Tema Holding AS), Lysaker/Oslo
- ex finsk reg. MELKKI (B.1982)

LACV6 - Ugland Shipping AS, Grimstad
- ex Panama reg. FERMITA (B.2001)

Norsk ordinært register

ex Liberia-reg. SANKO RADIANCE (B.1994)

ex NIS-reg. FAR SPLENDOUR (B.2003)

ex NIS-reg. VERITAS VIKING II (B.1999)
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M/T CHAMPION VENTURA LADB6

M/S TOR DANIA LACX6 - Seaheron AS (Goliat Shipping AS), Oslo

M/T CHAMPION ADRIATIC LADE6 - Champion Adriatic Limited (Champion Tankers AS,Paradis), Douglas/Bergen

M/S IVAN VISIN LACY6 - Ivan Visin Shipping Ltd.(ThJacobsen Management AS), Majuro/Sarpsborg

M/S NORMAND PROSPER LLYI3 - Solstad Rederi AS, Skudeneshavn

M/S STABBEN JUNIOR LADH6 - Stabben Junior AS, Kristiansund

M/S BOA MASTER LJAZ3 - Boa Offshore AS (Taubåtkompaniet AS), Trondheim

M/T TRANS EXETER LADD6 - Exeter Shipping Limited (Seatrans DA, Paradis), Douglas/Bergen

M/S HUAL TOKYO LACZ6 - Leif Høegh & Co. Limited (repr.: Leif Høegh & Co.AS, drift: Høegh Lleet Services

M/S NORDNORGE LMQB3 - Ofotens og Verteraalens Dampskibsselskap ASA, Narvik

Juli 2004:
M/S ALNES (LHWC) (46/-/1931/64) ex EIDESNES - 74 ex

VINDENÆS - 37 - Øystein Olav Rabben, Bekkjarvik/Hauge
sund - slettet i merkeregisteret.
M/S BARODD II (LLNZ) (60/-/1932) - fra Partrederiet MK
Barodd II DA (Per Lalck), Oslo til Harald Pedersen, Sort
land/Oslo.

M/S BEVER (LLFU) (184/-/1974) ex PETER - 82 - fra

Neptun Rederi AS, Oslo/ Porsgrunn til Bukser og Berging AS,
Oslo/Porsgrunn.
M/S BRØDR. ALNES (LCDU) (24/-/1953) ex ALNES -
82 - fra Partrederiet Skärholmen Kjell og Tore Klausen ANS
(Tore Klausen), Straumsjøen/Ålesund til Snarset Båtlag c/o
Kjell-Henrik Hansen, Bø i Vesterålen/Ålesund - slettet i mer
keregisteret.
M/S BØR (LAOO) (293/620/1953/87) ex BØRRE - 00 ex
STAR BOY - 93 ex HILVANG - 92 ex NYVANG - 87 ex

BYRDING - 71 ex STEINMANN - 63 - fra All Transport
partner Line AS, Nesbru/Oslo til Ditmar Ship Invest AS,
Borre/Oslo.

M/S DYKKEREN (JXCA) (90/-/1958) ex GLEODDEN/SSD
3 - 00 ex FLEKKERØY I - 82 ex ALF - 73 fra Jens Adrian
Marcussen, Kristiansand til Hanne-Eva Miiller og Jens Adrian
Marcussen, Kristiansand.
M/F FLATØY (LMOC) (1 13/484/1970) ex LÆRDAL - 76

- fra Troms Fylkes Dampskibs-selskap ASA, Tromsø til Bar
møyferja AS, Barmen/Tromsø.
M/S HARMONY ONE (LHIJ) (28/-/1976) ex KARFALKS
- fra Anita Borch, Oslo til Elise Fleischer Torgerisdottir, Hol
mestrand/Oslo.

M/S MAXIMUS (LIEZ) (32/-/1975) - fra Hamarøy Skjellfarm
AS, Innhavet til Hvalersambandet AS, Skjærhallen, hjemsted
endret fra Bodø til Fredrikstad.

M/S MYKENFJORD (LDWA) (40/-/1953) ex ULV-EIRIK

- 70 - fra Svein Festervoll, Risør/Trondheim til Svein Bjørnar
Buøy, Arendal/Trondheim.

23.08. 25117 brt.

24.08. 21850 brt. -ex sv.reg.TOR DANIA ex NIS-reg.DANA FLAFNIA (B.1978)

27.08. 21963 brt.

08.09. 8183 brt. -ex Kypros reg. RETS TIMBER (B. 1984)

14.09. 1636 brt. -ex NOR-reg. NORMAND PROSPER (B. 1983)

14.09. 1939 brt.

15.09. 359 brt. -ex NOR-reg. BOA MASTER (B. 1994)

15.09. 5955 brt. - Sasaki Shipbuilding Co. Ltd., Hiroshima (649)

17.09. 57280 brt. - Deawoo Shipb.&Marine Eng.Co.Ltd.,Okpo (4432)

22.09. 11384 brt. -ex NOR-reg. NORDNORGE (B. 1997)

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.

- Champion Ventura KS, Paradis/Bergen
- ex gresk reg. MARIETTA C (B. 1981)

- ex gresk reg. AXIOS (B.1982)

- ex tysk reg. TREUBURG (B.1983)

AS), Hamilton/Oslo

M/S MØYSALEN (LGEV) (3.638/750/1992/93) - fra Nord
trafikk Buss AS, Sortland til Møysalen AS, Sortland.
M/S NORDKABEL (LGRY) - Seaworks AS, Harstad - ommålt
fra 395 til 407 brt.

M/S NORMAND ATLANTIC (LMDK) (3.690/4.200/1997)
- Solstad Rederi AS, Skudeneshavn (ny ISM-ansv.: Solstad
Shipping AS, Skudeneshavn).
M/S NORMAND CARRIER (LICP) (3.051/4.560/1996)
- samme som NORMAND ATLANTIC.

M/S NORMAND DRAUPNE (LNZJ) (3.385/2.500/1985)
- samme som NORMAND ATLANTIC.

M/S NORMAND DROTT (LNGR) (2.686/2.095/1984)
- samme som NORMAND ATLANTIC.

M/S NORMAND FLIPPER (LLUF) (3.396/4.600/2003)
- samme som NORMAND ATLANTIC.

M/S NORMAND IVAN (LMQV) (4.604/3.700/2002) -
samme som NORMAND ATLANTIC.

M/S NORMAND JARL (LNUB) (2.686/2.000/1985) -
samme som NORMAND ATLANTIC.

M/S NORMAND MARINER (LLQR) (4.462/3.750/2002)
- Solida KS, Skudeneshavn (ny ISM-ansv.: Solstad Shipping
AS, Skudeneshavn).
M/S NORMAND MASTER (LMBC) (4.462/3.750/2003)
- samme som NORMAND MARINER.

M/S NORMAND MJOLNE (JWMC) (3.385/2.500/1985)
- samme som NORMAND ATLANTIC.

M/S NORMAND PROSPER (LLYI) (1.636/1.790/1983/91)
- samme som NORMAND ATLANTIC

M/S NORMAND RANGER (LLKW) (1.502/—/1982/00)
- samme som NORMAND ATLANTIC.

M/S NORMAND TONJER (LLYT) (3.349/3.575/1983)
- samme som NORMAND ATLANTIC.

M/S NORMAND TRYM (LNEN) (2.019/2.250/1984) ex
RANDFONN - 93 - samme som NORMAND ATLAN
TIC.



M/S NORMAND VESTER (LLZP) (3.061/4.560/1998) M/S TROMSØ (LIOA) (1.991/—/1997) - Kystvaktskipet
- samme som NORMAND ATLANTIC.

M/S NORTHERN VIKING (LLFP) (2.019/2.215/1976) ex
VERONICA VIKING - 97 ex SEALION COLUMBIA - 91 ex

ACTIVE DUKE - 84 - fraTrico Shipping AS (ISM-ansv.: Trico
Supply ASA,), Fosnavåg til Ocean Alfa AS (ISM-ansv.: Sartor
Shipping AS), Steinsland, omdøpt til SARTOR og hjemsted
endret fra Ålesund til Bergen.
M/S POLAR STAR (LNMJ) (451/-/1948) ex POLARFART
- 49 - fra Bjarne Brandal, Gursken/Ålesund til Starl Maritime
AS, Gursken/Ålesund.

M/S RAANA (JWPW) (148/85/1957/91) - Fra Bremanger
Fiskefarm AS, Davik/Florø til Firda Sjøfarmer AS, Byrknesøy/
Florø.

M/S SAND CASTOR (LDKW) (272/420/1929/62) ex LI
SUND - 84 ex GURO - 82 ex BERGFJORD - 74 ex KOS
4 - 57 - fra KS AS Sand Castor (Sand Castor AS), Godvik til

Per Haakon Haakonsen, Oslo, omdøpt til FRU PETRELL og
hjemsted endret fra Bergen til Oslo.
M/S SDK HAVDYKK (LGIA) (27/-/1942) - fra Sarpsborg
Dykkerklubb, Saprsborg til Peter Alexander Hansen, Horten,
omdøpt til CHADATAN NEVLUNG og hjemsted endret fra
Porsgrunn til Horten.
M/F SKÅNEVIK (LLVX) (566/-/1967) - HSD Sjø AS,
Bergen (ny ISM-ansv.: Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA,
Tromsø).
M/S STEINSVIK (LEFC) (1 52/-/ 1 962/69) ex IVAR SENIOR
- 98 ex SEIFJORD II - 94 ex SEIFJORD - 94 ex THOMAS
ROGER - 77 ex NYVONIA - 74 - fra Steinsvik AS, Rørvik/

Namsos til Odd Ingvar Viken, Roan/Namsos.
M/S STERKE CHRISTIAN (LMIO) (31/-/1905) ex STERK
- 03 ex SJEF - 01 ex ISEGRAN - 89 ex STEGLA - 70 ex
STÆRK - 55 - fra Arne Kristian Bye, Vikersund/Kristiansand
til Espen Johansen, Bergen/Kristiansand.
M/S TAIFUN (LEFT) (32/-/1917) - fra Thor Even Furvann,

Borgheim til Einar Andersen, Ålvik og hjemsted endret fra
Trondheim til Kristiansand.

M/S TELSTAR (LLHN) (98/-/1939/77) ex MAMMUT - 03
ex SPITZBERGEN - 63 ex OS II - 40 ex SPITZBERGEN - 39

- fra Telas Holding AS, Kyrksæterøra/Ålesund til Tove Marie
Elisabeth Løken, Kyrksæterøra/Ålesund.
M/S TERRY (LMHF) (58/-/1964) ex SØRNES - 84 ex

STILU - 72 ex TERRY - 70 - fra Ice Lady AS, Båtsfjord/Vardø
til Nordom Marine Sanden (Sten Hugo Sanden), Farsund/
Vardø.

M/S TRI FRAKT (LHGH) (2.667/4.415/1972/94) ex FRAKT
- 94 ex KlRI - 94 ex MAKIRI - 92 ex MAKIRI SMITS - 84

- fra Partrederiet Knut Sætre og Sønner ANS (Knut Johan
Sætre), Austrheim/Bergen til Tri Frakt AS (ISM-ansv.: Par
trederiet Knut Sætre og Sønner ANS (Knut Johan Sætre),
Austrheim/Bergen
M/S TROLLTIND (LEDK) (519/800/1962) ex TANJA - 81
ex BJERKØSUND - 74 ex GAMEL - 72 ex SIMLA - 70 ex
HIPPO - 68- fra Asker Transport Partner Line AS, Nesbru/
Måløy til Ditmar Ship Invest AS, Tønsberg/Måløy.
M/S TROMS SKARVEN (JWZR) (3.149/2.685/1986) - KS
TFDS Kombiskip AS, Tromsø (ny ISM-ansv.: TFDS Offshore
AS, Tromsø).
M/S TROMS STEGGEN (LMJE) (1.972/—/2000) - Troms
Brevik KS, Tromsø (ny ISM-ansv.: TFDS Offshore AS,
Tromsø).

Tromsø KS, Tromsø (ny ISM-ansv.: TFDS Offshore AS,
Tromsø).
M/S TUNGVÅG SENIOR (LDSK) (17/-/1956) ex KARL
V - 95 ex HENDABUEN - 93 ex ARILD - 74 - fra Havna

Båtservice AS, Stjørdal/ Trondheim til Kjell Steinar Rydning,
Finnsnes/Trondheim.

M/S VADSØJENTA (LHNX) (576/—/1978) - Vadsøfisk AS,
Ålesund/Vadsø - slettet i merkeregisteret.
M/S YESTKAPP (LGRD) (438/—/1978/88) (brannskadet

20.11.2000) - Carisma Fish AS, Måløy - slettet i merkeregis
teret.

M/S VESTODD (LNIM) (437/714/1961/92) ex ELCON -
96 ex HADARØY - 96 ex KNUT AARSET - 92 ex ELKON
- 80 ex ADI - 74 ex STÖRTEBEKER - 71 - fra Hånes & Co.

AS, Rovde/Ålesund til Askvoll Sandfrakt ANS (Finn Ulrik
Waagene), Atløy/ Ålesund.
M/S VØMMØLBUEN (LAZU) (112/-/1956/72) ex FRØY
FISK - 96 ex VESTFISK SENIOR - 94 ex VESTFISK - 93 ex

SEIFRAKT - 88 ex TEX - 85 - fra Inaq Invest ASA c/o Procorp
ASA, Oslo/Namsos til SF Holding ASA, Oslo/Namsos.
M/S WHITE BEAUTYI (LLYO) (46/-/2002) - fra Lindegaard
Administrasjon AS, Ski/Oslo til Avante Garde Charter AS,
Lørenskog/Oslo. I august omdøpt til AVANTE GARDE.
M/S WINDBRIS (LJUA) (40/-/1981) ex SJØGAR - 00 - fra
Partrederiet Helihum DA c/o Knut Hesjedal, Fjell/Bergen til
Tur & Taxibusser AS, Tolvsrød/Bergen.

August 2004:
M/F BYFJORDEN (LMMM) (96/-/1973) ex BJARTING
- 00 ex ALDRA - 86 - Arvid Andreas Bertelsen, Haugesund
omdøpt til SMEASUND og hjemsted endret fra Bergen til
Haugesund.
M/S FANTASIA (LLEM) (46/-/2000) - fra Straumøy Laks
AS, Hernar/Bergen til Charterservice Tom Inge Bakke, Kok
stad/Bergen.
M/S FROHAVET (LHIP) (1.155/1.183/1980) ex MIKAL
WITH - 01 exTRESNES - 94 ex PALETTEN - 94 - Nordnorsk

Shipping AS, Myre, omdøpt til NYKSUND og hjemsted endret
fra Trondheim til Myre.
M/S HORNSJO (JWYJ) (168/-/1958) ex BOGØYSHORN
-91 ex BOGØY -84 ex MISVÆR -67 - fra Aukra Seafood AS,

Aukra/Bergen til Pan Fish Norway AS, Stadlandet/Bergen.
M/S JAN MAYEN (LAHV) (2.052/840/1988/92) - Olympic
Marine Research KS, Fosnavåg/Åiesund /ny ISM-ansv.: Olym
pic Shipping AS, Fosnavåg).
M/S KAHOLMEN (3YNS) (61/-/1959) ex MYLINGEN - 82

- fra Befalsfo reningen SHV 121, Oslo til Arnt Inge Nygård,
Midsund/Oslo.

M/S KARL ANDERS (LCXH) (25/-/1950) ex STRAUMBAS
- 84 - fra Myrebuen AS, Myre/Sortland til Stiftelsen Norsk
Fiskeri-Museum Norsk Fiskeindustri-museum, Melbu/Sortland

og slettet i merkeregistert.
M/S KJØLVA (LADN) (285/-/1975) - fra Troms Fylkes
Dampskibsselskap ASA, Tromsø til Maritim Mobil AS,
Skjervøy/Tromsø.
Lekter KOGAS 1 (LK6472) (4.166/—/1993) ex ODDVAR

- fra Kværner Oil & Gas AS, Lysaker/Stavanger til Rosenberg
Verft AS, Hundvåg/Stavanger, omdøpt til ROSENBERG 7.
M/T NORDIC SARITA (JWXK) (70.434/124.472/1986)



ex SARITA - 98 - fra Ugland Nordic Investment AS, Sande
fjord/Grimstad til Ugland Nordic Shipping AS, Sandefjord/
Grimstad.

M/S OSCARSBORG II (JWAJ) (101/-/1999) - fra Sjøforsva
rets Forsyningskom. Verks, Bergen/Horten til Forsvarsbygg,
Oslo/Horten.

M/S ROGALAND (LESB) (850/508/1929) ex GAMLE RO
GALAND - 02 ex STAUPER - 90 ex TUNGENES - 65 ex

ROGALAND - 64 - fra Stiftelsen Veteranskibslaget Rogaland,
Stavanger til Veteranskibet Rogaland, Stavanger.
M/S SENA (LFFY) (117/-/1954) ex BASEN - 03 ex ÅRVIK
- 76 ex ÅRVIKFERJA - 63 ex VOLDAFERJA - 59 - fra
Sjøteknologi AS, Mathopen/Bergen til Kjell Arne Johansen,
Manstad/Bergen. I september omdøpt til BIG og hjemsted
endret fra Bergen til Moss.
M/F SKÅNEVIK (LLVX) (566/—/1967) - fra HSD Sjø AS,
Bergen til Stiftinga Brørvikskuto (Arne Laastad), Bergen.
M/S SLURPEN (LIGR) (152/292/1971) ex BREVIA - 96
ex BREVLA PORTLAND - 96 ex SUSHOLM - 91 ex MUS

HOLM - 85 ex GILLELEJE - 72 - fra Sjøfrakt AS, Narvik til
Helge Haugetun, Rong/Narvik.
M/S STOKKVÅGEN (LLNX) (77/-/1967) - fra USA Spesialis
ten World Tours AS, Oslo til Barnehage Gruppen AS, Oslo.
M/S TERNINGEN (JXGT) (631/750/1970/84) ex SAKKE

STAD - 93 ex LENA - 89 ex SEMI - 77 - fra Rederiet Terningen
AS, Trondheim til Grøntvedt Shipping AS, Kråkvåg/Trond
heim, omdøpt til SCAN TRANS.
M/S TRAVELINE (LMBA) (49(-(1986) - fraTraveline Charter

AS, Oslo til Christian Magnus Rossow, Nesøya/Oslo.

September 2004;
M/S BALDER-KVITSØY (3YVT) (24/-/1961) ex BALDER

- 74 - fra Partrederiet Synes ANS (Øyvind Stokke), Ellingsøy/
Stavanger til Eivind Sperre, Ålesund/Stavanger og slettet i
merkeregisteret.
M/F BARMEN (JWQK) (97/-/1974) ex LOFOTFERJE
VII - 89 - fra Barmøyferja AS, Barmen/Måløy til Ragnvald
Valle Maskinstasjon (Ragnvald Valle), Seim/Måløy, omdøpt
til LINDA EIRIN.

M/S BØLNES (LKSK) (57/-/1941) - fra Jarle Willy Olsen,
Trondheim/Oslo til Vidar Veland, Stavanger/Oslo.
M/S EIKENES (LEUB) (1.074/1.800/1970/80/81) ex HAR
DING FALCON - 00 ex HERØY - 98 ex STENFOSS - 92

ex CARL JAKOB - 74 - fra Partrederiet Eikenes-Eikenes ANS
(Atle Eikenes) til Eikenes Sea Line (Atle Eikenes), Sunde i
Sundhordland/ Haugeund.
Lekter FERYAL (LK2130) (1.158/—/1977) - fra Sjøforsvarets
Forsyningskom. Verk., Bergen/Oslo til Sjøforsvarets Logistikk
organisasjon/Sjø, Bergen/Oslo.
M/S FIFTY FIVE (LJFC) (31/-/1992) ex MISS VIC - 03 -
fra Knut Holter Nilssen, Solbergelva til Geir Wulsch, Larvik,
hjemsted endret fra Oslo til Larvik.
M/f LOFOTFERJE I (LNOO) (455/-/1970) ex RØSUND -
81 - fra Nordtrafikk Lofoten AS, Leknes/Svolvær til Nordtrafikk
AS, Sortland/Svolvær.

M/S LÅNAN (JXZT) (98/-/1966) - fra Partrederiet Lånan DA
(Olav Sigurd Håbu), Oslo/Brønnøysund til Charterbåtrederiet
AS, Sandvika/Brønnøysund.
M/S MOONLIGHT PRINCESS II (LLET) (57-/2000) -
fra Royal Fjordcruise AS, Stavanger til Asbjørn Abrahamsen,
Tønsberg/Stavanger.

M/S SEA PRINCESS (LLVS) (39/-/1998) ex AFRODITE
- 02 - fra Norsk Båtsenter AS, Søreidgrend/ Ålesund til Einar
Johan Holst, Nesoddtangen/Ålesund.
M/S SJØFART (LJIX) (35/-/1980) ex STRANDFART - 77
ex PIROL - 84 - fra Partrederiet Røværfjord ANS (John Idar
Mikkelsen), Røvær/Haugesund til Partrederiet Røvær Skyssbåt
ANS (Jon Idar Mikkelsen), Røvær/Haugesund.
M/S SKRUBBEN (LIQZ) (65/-/1954) ex BUGSER exTAU
CHER O. WULF 9 - fra AlfJohnsen Slipp & mek. Verksted,
Brandasund/Bergen til Trekk AS, Langesund/ Bergen.
M/S SLATTERØYSENIOR (LIAB) (969/—/1952/67/70/72/
97) ex SLATTERØY - 04 ex VESTVIKING - 03 ex ASTRID

BAKK - 81 ex NEBB - 67 - fra Gardar AS, Bekkjarvik til Fisk
trans AS, Bodø, omdøpt til FISKTRANS, hjemsted endret fra
Bergen til Bodø og slettet i merke-registeret.
M/S STRILFALK (LGOL) (482/200/1937/66/69/80/93) ex
SAR DELTA - 02 ex GRAMPIAN OSPREY - 93 ex BLUE
SAFE - 88 ex LEM SENIOR - 81 ex POLARBRIS I - 66 ex

RAU VIII - 48 - fra Team Møkster AS, Stavanger til Scandinavia
Metall AS, Stord/Stavanger.
M/S SUN PRINCESS (LLMT) (34/-/1989) - fra Einar Jo

han Holst, Nesoddtangen/ Tønsberg til Norsk Båtsenter AS,
Søreidgrend/Tønsberg.
M/S SØRFOLD (LCFQ) (657/826/1976/77/87) ex FISKE
BAS 04 ex ROALDSEN SENIOR - 88 - sjøsatt som MARIE
POLARIS - fra Silfaks Fiskebåtrederi AS, Havøysund/Ham
merfest til Skår Senior AS, Nerlandsøy/Hammerfest og slettet
i merkeregisteret.
M/S WENCHE (LMMQ) (31/-/1988) ex EESCARGOT
- 04 - fra Geir Petter Sørvik, Haugesund til Kjetil Riska, Hom
mersåk/Haugesund.
M/S ØYSKYSS (LJNG) (27/-/1972) ex SVEIN-ROY- 95 - fra
Brødrene Hoel AS, Hansnes til Lervik Shipping v/Arne Lervik,
Mausund og hjemsted endret fra Tromsø til Trondheim.

Juli 2004:
M/S FIRDA (LGNY3) (1.364/1.425/1978/79) ex FOLGE
FONN - 93 ex COAST NARVIK - 85 ex COASTER BETTY

- 81 - Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS, Florø (ny ISM
ansv.: Fjord Shipping AS, Måløy).
M/S FRAMNES (LJLQ3) (2.380/1.778/1979) ex ORIGO
REEFER - 98 ex QUN YING - 97 ex SKAFTAFELL - 93
ex POLAR NANOQ - 91 ex ICE STAR - 86 - samme som
FIRDA.

M/S ICE WIND (LMLD3) (1.800/1.600/1967/00) ex ICE
PRINCESS - 02 ex FASTE JARL - 02 - Christie Consultants
Limited (Noreco AS, Bergen), RoadTown/Florø (ny ISM-ansv.:
Karmøy Skipsconsult Management As, Skudeneshavn).
M/S NORMAND BORG (LLI03) (3.154/2.175/2000) - Is

land Offshore I KS, Ulsteinvik/Skudeneshavn (ny ISM-ansv.:
Solstad Shipping AS, Skudeneshavn).
M/S NORMAND ROVER (LAT05) (3.992/3.878/2001)

- Island Offshore III KS, Ulsteinvik/Skudeneshavn (ny ISM
ansv.: Solstad Shipping AS, Skudeneshavn).
M/S NORNEWS EXPRESS (JXQE3) (4.859/4.618/1987)
- Nafo Skip AS (Seatrans DA), Paradis/Bergen omdøpt til
BALTIC EXCELLENT.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.



M/S SANCO BRAVO (LIQD3) (1.1109/1.265/1998) ex
BROA - 99 - Opstad Frakt AS, Midsund/Molde omdøpt til
BRAVO SUPPORTER (endret ISM-ansv.: fra Sanco Shipping
AS, Gjerdsvika til Opstad Shipping AS, Molde).
M/T SALTSTRAUM (LDCP3) (1.881/2.550/1980) - fra
Utkilen Shipping (Anders Utkilens Rederi AS), Bergen til
EGD Shipping V AS (ISM-ansv.: Anders Utkilens Rederi
AS), Bergen.
M/T SYDSTRAUM (LDCV3) (1.881/2.553/1981) - fra
Utkilen Shipping (Anders Utkilens Rederi AS), Bergen til
EGD Shipping V AS (ISM-ansv.: Anders Utkilens Rederi
AS), Bergen.

August 2004:
M/S AUTOPREMIER (LACK5) (11.591/4.443/1997) -
UECC (IOM) Limited (drift; European Car Carriers Norway
AS), Douglas/Grimstad. (Endret repr.fra Nils-HenrikJæger c/o
UECC (Norway) AS til Lars Spildo cl UECC (Norway) AS).
M/S AUTOPRESTIGE (LAKI5) (11.596/4.411/1999) -
samme som AUTOPREMIER.
M/SAUTOPRIDE (LADZ5) (11.591/4.440/1997) - samme
som AUTOPREMIER.
M/S AUTOPROGRESS (LAEA5) (11.591/4.442/1998) -
samme som AUTOPREMIER.
M/S AUTOSKY (LAOR5) (21.010/6.670/2000) -sammesom
AUTOPREMIER.
M/S AUTOSTAR (LAOS5) (21.010/6.670/2000) - samme
som AUTOPREMIER.
M/S AUTOSUN (LAOT5) (21.094/6.670/2000) - samme
som AUTOPREMIER.
M/S AUTOTRANSPORTER (LAPV4) (7.069/1.566/1983)
- samme som AUTOPREMIER.
M/S BALTIC SEA (LAVY2) (2.282/2.497/1977) ex CA
RINA - 89 - fra Balric Line AS (Bergen Shipping AS), Bergen
til Nygård Shipping II A/S (Nygård Shipping AS, Sirevåg),
Nyborg/Bergen.
M/S BOA RHINO (LAUH4) (2.171/3.340/1979/83) ex
RHINO - 94 - fra Taubåtkompaniet AS, Trondheim til Boa
Offshore AS (Taubåtkompaniet AS), Trondheim.
M/S BREMER NORDEN (LAGZ4) (1.896/1.400/1976)
ex CAPELLA - 90 - fra Tora AS (c/o Jan Erik Nilsen, Sande i
Vestfold), Lena til Bardwell Maritime Inc. (Th. Jacobsen Ma
nagement AS), Monrovia, omdøpt til HANSEATIC SEA og
hjemsted endret fra Drammen til Sarpsborg.
M/T BRYGGEN (LALC5) (15.393/26.300/1982) ex JO ELM
- 03 ex LAKE ANNE - 90 - fra Bryggen Shipping & Transport
AS (Jo Tankers AS, Kokstad), Bergen til Bryggen Shipping &
Trading AS (ISM-ansv.: Halfdan Ditlev-Simonsen & Co.AS,
Lysaker), Bergen.
M/S KOTOR BAY (LACP6) (6.031/9.682/1987) ex NIKO
LAY MALAKHOV - 04 ex TAURANGA CHIEF - 02 ex
NIKOLAY MALAKHOV - 01 ex NIUGINI CHIEF - 99 ex
NIKOLAY MALAKHOV - 98 ex CAPITAINE KERMADEC
- 97 ex NICOLE GREEN - 96 ex NIKOLAY MALAKHOV
- 95 ex CARPULP - 87 - Kotor Bay Shipping Ltd. (Th. Ja
cobsen Management AS), Majuro/Sarpsborg, omdøpt til SCM
TEPUYII.
M/T MOSS (LAVH5) (52.048/96.833/1992) ex DIANA
- 02 - Slagen Shipping Co.Ltd. (OSM Ship Management,
Kristiansand), Monrovia/Arendal, omdøpt til STENA CON
CERTINA.

September 2004:
M/S DYVI ANTWERPEN (LAEM4) (25.615/10.414/1973)
ex DYVI KATTEGAT - 03 - KS AS Dyviships (Dyvi AS), Oslo
omdøpt til DYVI KATTEGAT.
M/S FEEDERMATE (LACR6) (9.233/3.347/1999) - Gram
Feedermate AS, Oslo, omdøpt til MAIN HIGHWAY.
M/S FEEDERPILOT (LACS6) (9.233/3.387/1999) - Gram
Feederpilot Ltd. (P.D.Gram & Co.AS), Majuro/Oslo, omdøpt
til NECKAR HIGHWAY.
M/S GAND C PARANA (LADC2) (41.905/42.525/1979) ex
NOSAG FOREST - 94 ex TROLL FOREST - 92 ex SKAU
BORD - 91 - Forest II KS (ISM-ansv.: V Ships Norway AS),
Oslo omdøpt til VIRANA.
M/S HUAL TRAILER (LAGK4) (45.007/13.502/1980) ex
HUAL KARINITA - 00 ex KARINITA - 82 - Leif Høegh &
Co. Limited (Leif Høegh & Co. AS/Høegh Fleet Services AS),
Hamilton/Oslo, omdøpt til MORNING ROSE.
M/S KETTY BRØVIG (LAJH5) (3.329/4.115/1984/89)
ex ROCKABILL - 98 ex HASSELWERDER - 94 ex GRA
CECHURCH CROWN - 90 ex HASSELWERDER - 89 ex
CITY OF MANCHESTER - 85 ex FIASSELWERDER - 84
- MS Ketty Brøvig/Schiffahrtsges.mbH & Co., Hamburg/
Farsund (endret repr.fra Brøvig Invest AS til Kokoda Tankers
AS, Farsund).
M/T NAVTON DANIA (LANP5) (7.821/8.500/2000) - fra
Navion Offshore Loading AS. (drift: OSM Ship Management
AS, Kristiansand), Stavanger til Navion Shipping Ltd., (repr.:
Navion Shipping AS, Stavanger, drift: OSM Ship Management
AS, Kristiansand), Majuro/Stavanger.

Juli 2004:
M/S ANNE KRISTIN (LEUC) (264/—/1953/54/83/86)
ex KJESHOLM - 93 ex SOLSKJÆR - 84 - MS Stålfinn AS,
Brønnøysund/Egersund (N-19-BR) - slettet 26.07.2004 som
kondemnert.
M/S BOA VISTA (LMDG) (8.104/5.555/1973) ex BONA
VISTA - 01 ex NORMANDIE SHIPPER - 99 ex KIRK SHIP
PER - 89 ex STENA SHIPPER - 88 ex CARIBE EXPRESS
- 88 ex SPEEDLINK VANGUARD - 87 ex STENA SHIPPER
- 80 ex ALPHA EXPRESS - 80 - ex UNION WELLINGTON

- 77 sjøsatt som STENA SHIPPER - Trond A. Kittelsen Ship
ping AS, Stathelle/Brevik - overført til Panama, samme navn,
signal H8VI,
M/S BRAGE (LEAU) (75/-/1952) - Forsøl Kystfiske AS, Ham
merfest/Bodø (F-31-H) - slettet 19.07.2004 som kondemnert
(Ble senket ved Hammerfest 03.07.2000).
M/S EDDA FRIGG (LJOM) (2.898/4.200/1997) - West
Supply IV AS (Østensjø Rederi AS), Haugesund - overført til
NIS, samme navn, signal LJOM3.
M/S GRYTAFISK (LJLL) (75/-/1937/50/92) exSKAGHOLM
- 01 ex JOFRE - 66 - Partrederiet Skagholm ANS (Jarle En
geset), Vatne/Trondheim (M-42-H) - slettet 06.07.2004 som
opphugget (Hugget v/Fosen Gjenvinning AS, Revsnes og sendt
til gjenvinning v/Fundia Norsk Jernverk i Mo i Rana).
M/S HAVBJØRN I (LHEO) (479/554/1966/71/76/90/02)
ex HAVBJØRN - 04 ex SONTOR - 03 ex KROSSFJORD II
- 01 ex KROSSFJORD - 00 ex GULLSTEIN - 89 ex ELGO
- 85 ex KARL ANDREAS - 81 - Partrederiet Toftøysund II

NOR - Slettet (utgått av registeret)



ANS (Ivar Martin Alvsvåg), Bremnes/Haugesund - slettet
01.07.2004 som opphugget (er hugget v/Fornæs ApS., Grenå,
Danmark 03.04.2004).
M/S KIRKHOLMEN (LJEI) (401/—/1980) ex TRØN
DERTRÅL - 03 ex HAASTEIN - 00 ex HAASTEIN SE
NIOR - 98 ex NEPTUNE - 98 - Partrederiet Vikstein DA

(Gunnvald Magnus Kvalsvik, Nerlandsøy), Fosnavåg/Namsos
(M-207-HØ) - slettet 06.07.2004 som opphugget (Hugget
v/Fornæs ApS, Grenå, Danmark).
M/S NORDSJOTRÄL (LHFQ) (307/-/1966/87/99) ex
JOHAN WIK - 70 - Nordsjøtrål DA (Østervold Fiskerisel
skap), Torangsvåg/Bergen (H-300-AV) - slettet 01.07.2004
som opphugget (Hugget v/Fornæs ApS., Grenå, Danmark,
09.04.2004.)
M/S TOFTØYSUND (LENP) (399/-/1977/83/87/98) - P/R

Solvår (Ivar Martin Alvsvåg), Bremens/Haugesund (H-2002-
B) - solgt til Ltd. Stock Co. ABanginis@, Klaipeda, Lithauen,
omdøpt til MINGE, signal LYRE
M/S TRYGVASON (LJOR) (427/—/1989/95) ex RIGEL
- 98 - Trygvason AS, Bømlo/ Haugesund (H-192-B) - solgt
til Finland

M/S TRØNDERFISK (LCCF) (346/-/1949/69/77/78/97)
ex GÅSVÆR SENIOR - 88 ex POLARKYST - 87 ex AKSLA

- 82 ex LYNGVIN - 71 ex FLØMANN - 71 - Havbjørn AS,
c/o Ingrids Regnskapskontor AS, Ellingsøy, Skodje/Namsos (M
100-SJ) - slettet 01.07.2004 som opphugget (Hugget v/Fornæs
ApS., Grenå, Danmark 10.03.2004.).
Lekter VIKING BARGE 4 (LK5732) (4.066/—/1996) - Vi

king Barge KS (Viking Supply Ships AS), Kristiansand - solgt
til Italia

August 2004:
Lekter BOALØFT (LK3309) (1.538/—/1978) ex MAMMUT
LOFT - 99 ex MAMMUT MJØ 6 - 88 ex A.B.B.G. 3301 - 88
- Boa Offshore AS, Trondheim - overført til Panama
Lekter DAG-TO (LK4246) (2.744/ /1950) - Aker Marine

Contractors AS, Oslo/Stavanger - solgt til Sandinge Bogs & Sjö
transport, Lysekil. Sverige, omdøpt SELINA, signal SFNC.
M/S FAR GRIP (LGRO) (2.766/2.418/1993) - Farstad Supply
AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund - overført til NIS, samme
navn, signal LGR03.
M/S HJELM WAAGE (LAUB) (90/-/1971) - Redningssel
skapet - Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, Høvik/Oslo
- solgt til Jomfruøyene (GB)
M/S HUSØY (LAVX) (436/—/1975/82/97) ex KNAUSEN

- 89 - Husøy AS, Myklebost/ Molde (M-50-SØ) - solgt til P/f
Line-Fish, Strendur, Færøyane, omdøpt til EYSTNES, signal
XPYI.

M/S KONGSVAAG (LDJX) (353/450/1969) ex BIOSTAR
-94 ex KONGSTIND -90 ex BRÅHOLMEN -81 ex BROA -

76 ex BRIT MARI - 74 - Partrederiet Waagene og Kjørvik ANS
(Finn Ulrik Waagene), Atløy/Florø - solgt til Kapp Verde
M/S MERITA (LMXA) (296/437/1938/48/79) ex LISA - 73 ex
CHRISTIAN - 65 ex FiANSA- 61 ex TEMPO - 56 ex JULIA
- 48 - Knut Arild Stamnes, Stamnes/Bergen - solgt til Fiji

September 2004:
M/S ARGONAUT (LFYR) (398/579/1967) ex SUSAN
DREYER - 70 - Vetås Shipping AS, Mosterhamn/Tromsø
- slettet 22.09.2004 som opphugget (Hugget ved Scandinavia
Metall 01.07.2004).

M/S BOA MASTER (LJAZ) (359/285/1994) ex CINHCO
- 97 - Boa Offshore AS, Trondheim - overført til NIS, samme

navn, signal LJAZ3.
M/S FRØYSTEIN (LHWQ) (25/-/1931) ex GÅSUNGEN
- Klaring ANS, Brattvåg/ Ålesund (M-203-H) - slettet
22.09.2004 som opphugget (Hugget ved Fosen Gjenvinning
AS).
M/S GRYMARITHA (LAYU) (856/1.060/1971) ex IRMA
LA DOUCE - 89 ex SOUTH COAST - 87 ex GULF PRIN

CESS - 84 ex JOSEFINE - 80 - Bindalsfrakt AS, Bindalseidet/
Brønnøysund - solgt til Red Sea Shipping & Cargo Services
Corp., Panama, signal H03685.
M/F NESØY (LJPB) (437/-/1972) - Kystservice AS,
Lysekloster/Florø - solgt til Estland
M/S NORDNORGE (LMQB) (11.384/840/1997) - Ofotens
og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA, Narvik - overført til
NIS, samme navn, signal LMQB3.
M/S NORMAND PROSPER (LLYI) (1.636/1.790/1983/91

- Solstad Rederi AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn -
overført til NIS, samme navn, signal LLYI3.
M/S POLARBOY (JXEQ) (686/400/1951) ex GEO BOY -
98 ex AURORA - 92 ex POLARIS V - 86 ex POLARIS - 81

- Polarboy AS, SørkjosenTromsø (T-52-T) - slettet 10.09.2004
som solgt til Danmark for opph. (Konkurs/tvangssalg)
M/S STRILMØY (LCOD) (387/300/1927/57/81) ex
GRETHE KALVE - 80 ex ANNA G - 74 ex RAU IX - 50
ex VESTFOLD IV - 39 ex HERKULES I - 34 - Scandinavia

Metall AS, Stord/Stavanger - slettet 22.09.2004 som opphugget
(Hugget v/Scandinavia Metall 28.06.2004).
M/S SØRBAS (LFWV) (44/-/1956) ex FJORDBAS - 99 ex
LIASKJÆREN - 68 - Nordnes Kystfiske AS, Valderøy/Bergen
(M-184-G) - solgt til Tyskland

Juli 2004;
M/T ATLAS SUN (LACI6) (16.798/27.048/1981) ex GIANT
- 04 ex MILLENIUM FALCON - 02 ex SOREN TOUBRO

- 98 ex OAK STAR - 82 - Atlas Sun c/o Atlas Shipping A/S
(Tesma Holding AS, Lysaker), København/Oslo - solgt til
Tyrkia
M/S DEABRØVIG (LADD5) (5.998/7.855/1984) exP & O
NEDLLOYD PEMBA - 02 ex DEA BRØVIG - 99 ex EMI
RATE STAR - 98 ex DEA BRØVIG - 98 ex UWA BHUM - 97
ex EAGLE STAR - 95 ex VANELLUS - 89 ex SEAS PLATA
- 89 ex VANELLUS - 87 ex EA CHALLENGE - 87 ex VANEL

LUS - 85 - Gerina AS (Brøvigs Rederi AS), Farsund - solgt til
Ao Xing Ge Shipping (HK) Co.Ltd., Panama, omdøpt til AO
XING GE, signal H8YF.
M/S FAR SPLENDOUR (LAYL5) (2.542/3.500/2003) -
Farstad Supply AS, Ålesund - overført til NOR, samme navn,
signal LMUW
M/T FRONT DRIVER (LANZ5) (89.004/169.146/1991) -

Bonfield Shipping Limited (repr.: Montana Agencies AS, drift;
Acomarit AS c/o V Ships Norway AS, Oslo), Monrovia/Oslo
- overført til Bonfield Shipping Ltd. (VShips (U.K.) Ltd.),
Majuro, Marshalløyene, samme navn, signal V7FQ3.
M/S JAXLINN (LAZZ5) (2.065/1.251/1979) - Sæskip EHF
(repr.: Kluge Advokatfirma ANS, Oslo, drift: IUM Shipmanage-

NIS - Slettet (utgått av registeret)



ment AS, Grimstad), Reykjavik/Grimstad - overført til Saeship
EHF, Flateyri,Island, samme navn, signal TFSS.
M/S MIR (LLZR3) (979/649/1966/99) ex MIRFAK - 02 ex

SMIT LLOYD 9 - 84 - Fiaugaland Shipping AS, Fiaugesund
- overført til NOR, samme navn, signal LMSW
M/S SATURN (JXJX3) (782/864/1970/87) ex FJORDHAV
- 88 ex ANDERS KJØNNØ - 84 ex GRETHE STEEN - 75
ex GULF NAVIGATØR - 72 ex GRETHE STEEN -71-

Kvernhusvik Skipsverft AS, Melandsjø/Oslo - solgt til Libanon
for reg. I Wonsan, Nord Korea, omdøpt til NADO MAR.

August 2004:
M/S AUTOROUTE (LAPM4) (7.114/1.894/1979) - UECC

(IOM) Limited, (repr.: Nils-Henrik Jæger, Nesøya, dirft: Uni
ted European Car Carriers Norway AS), Douglas/Grimstad
- overført til United European Car Cariiers (IOM) Ltd. (United
European Car Carriers (Norway) AS), Madeira, samme navn,
signal CQSY.
M/S BALAO (LATB3) (28.718/50.969/2002) - TKlaveness
Shipping AS (Thorvald Klaveness & Co. AS), Oslo - solgt til
West Coast Navigation Ltd. (Aktif Denizcilik Bilgisayar Form
Mumessilik Sanayi ve Ticaret A.S.), Majuro, Marshalløyane,
omdøpt til ZEKI BAY, signal V7G02.
M/T CIELO DI BARENTS (LADH5) (16.282/27.325/1986)
ex MAERSK BARENTS 01 ex EDZARD - 97 ex ROBERT

MÆRSK - 97 - Permile Limited (Intercon AS), Douglas/
Oslo - solgt til Drassis Shipping Co. S.A.(Hanseatic Shipping
Co.Ltd.), Limassol, Kypros, omdøpt til EVADIA med signal
P3WN9.

M/S CIS BRØVIG (LAZY4) (3.329/4.496/1985) ex GISELA
BARTELS - 96 ex GRACECHURCH HARP - 89 ex GISELA

BARTELS - 87 ex GRACECHURCH HARP - 85 sjøs. GI
SELA BARTELS - Gis Schiffahrtsges.mbH & Co MS ACis
Brøvig@ (Brøvig Invest AS), Hamburg/Farsund - overført til
Gis Schiffahrtsges.mbH & Co MS AS Gis Brøvig@ (Brøvigs
Rederi AS), Limassol, samme navn, signal P3XA9.
M/T FRONT SUNDA (LANR5) (77.931/142.031/1992) ex
SUNDA - 99 - Southwest Tankers Inc. (Jahre-Wallem AS, San
defjord), Monrovia/Oslo - overført til Southwest Tankers Inc.
(Frontline Management AS), Majuro, Marshall-øyane,samme
navn, signal V7F09.
M/T KNOCK NEVIS (LADU4) (260.851/564.763/1976/
79/80 ex JAHRE VIKING - 04 ex HAPPY GLANT - 91 ex
SEAWISE GLANT - 89 - Loki Stream AS (Red Band AS), Oslo

- solgt til First Olsen Tankers Pte. Ltd. (Jahre-Wallem AS),
Singapore, samme navn, signal S6AV7.
M/S NORMANNES (LAJS5) (4.793/7.020) ex LA BRIAN-

TAIS - 98 ex SOPHIE B - 89 ex HAVSTRIL - 83 ex KINGS

RIVER - 79 - Normannes AS (Wilson Ship Management AS),
Omastrand/Bergen - solgt til Cometa United Corp. (Intersea
Management S.A.), Panama, omdøpt til ANTARES med signal
H80C.

M/T ST.ANDREWS (LAVG5) (66.034/127.965/1984) ex

BRITISH SUCCESS - 02 - St. Andrews Shipping Ltd. (Kjel
man Shipping AS), Tortola/Oslo - overført til St. Andrews Ship
ping Co. Ltd. (International Andromeda Shipping S.A.M.),
Panama, omdøpt til CNOOC 114 med signal H9BD.

September 2004:
M/T BOWHUNTER (LAVI2) (14.627/23.002/1983) - Od

fjell Asia II Pte.Ltd. (Odfjell ASA), Singapore/Bergen - overført
til Odfjell Asia II Pte. Ltd. (Odfjell Singapore Pte. Ltd.), Sin
gapore, samme navn, signal 9VMU9.
M/T BOW PIONEER (LAVH2) (14.627/23.016/1982) - Od

fjell Asia II Pte.Ltd. (Odfjell ASA), Singapore/Bergen - overført
til Singapore, samme eier og navn, signal 9VMU8.
M/T BUNA (LAQS5) (1.561/1.802/1979)- K/S Jurong c/o
Alba Shipping A/S (Falck Management AS, Aksdal), Aalborg/
Bergen - solgt til Goodwell Alliance Ltd. (Transoil Co. Ltd.),
Belize, omdøpt til LUGA, signal V3WF7.
M/TEKFJORD (LALB5) (6.823/10.815/1981) exEKFJORD
AV DONSÖ - 98 ex BLUE SAPPHIRE - 89 ex CORTINA - 86

-Turus Shipping Limited (OSM Norway AS), Douglas/Arendal
- solgt til Tyrkia, omdøpt til ALFA TANKER av Istanbul, med
signal TCCW8.
M/T FRONT GRANITE (LARL5) (77.931 /142.031 /1991) ex

GRANITE - 01 - Granite Shipping Company Limited (Jahre-
Wallem AS, Sandefjord), Nassau/Oslo - overført til Granite
Shipping Co. Ltd. (VShips (U.K.) Ltd.), Majuro, Masrhalløy
ene, samme navn, signal V7FOS.
M/S LEONARD (JWXL3) (973/1.097/1973) ex DREAM
THREE - 86 ex FRENDO TRADER - 79 ex EGER TRA

DER - 75 ex NENNY TRADER - 74 - Leonard Shipping AS,
Kopervik, solgt til Sankt Vincent og Grenadinene, registret
på South Stream Co. Ltd., Wonsan, Nord-Korea, omdøpt til
STREAM med signal HMW14.
M/S LINDHOLM (JWUY3) (1.003/1.000/1968/77) ex EL
LEN NORCOAST - 95 ex SANDBRYN - 89 ex SIMBATHE
- 87 ex LINHAV - 86 ex MICHAELA - 85 ex PAAL - 85 ex

MICHAELA - 75 - AS Soløy, Farsund/Flekkefjord - solgt til
Nord Korea, omdøpt til BEDII MAR, signal HMM13.
M/S VERITAS VIKING II (LMIE3) (7.764/4.410/1999)

- Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund
- overført til NOR, samme navn, signal LMVK.
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Den gamle Tvedestrandsbåten

Nadod gikk tapt etter kollisjon
i Humber i mars 1936. World

Ship Photo Library

5) Tre-D/S FORSETE (LDWN)
Bygd av K. Flage, Bergen (# 44)
537 brt, 304 nrt, 710 t.dw. 162.7 x 26.1 x 15-9
3Exp. (Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen), 52 NHK
1894: Aug.: Levert som FORSETE for Johan C. Giertsen

m.fl., Bergen
1903: Okt.; Solgt til AIS Forsete (Nicolay Wiborg), Kragerø
1917: Solgt til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AIS

(Fearnley & Eger), Kristiania
1919: Solgt til A/S Harstad Dampskibsselskap (Bertheus J.

Nilsen), Harstad
1930: Jan.: Solgt til A/S Nordlandslinjen (O. Jacobsen),

Harstad

1935: Okt.: Solgt til Realfsen & Andersen, Oslo
1936: 26.02.: Kantret og sank utf. Haadyret etter at en luke

ble brukket opp i storm. Var på reise Rekefjord —
Harstad med sild. 1 mann omkom.

6) D/S LYSAKER III (LITR)
Bygd av Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd., Sunderland
(# 1213)
1167 brt, 673 nrt, 1800 t.dw. 235.4 x 36.0 x 14.0
3Exp. (MacColl & PollockLtd., Sunderland),
1923: Juli: Levert som ERRINGTON DUNFORD for

Dunford SS Co. Ltd. (J. W Eliott), Newcastle, UK
1924: Solgt til United British SS Co. Ltd. (Haldin & Co.

1934: Jan.; Solgt til Ludvig Lorentzen, Lysaker/Oslo.
Omdøpt LYSAKER III

1936: 28.02.: Forsvant i Nordsjøen på reise Rekefjord -
Rotterdam med malm. Hele besetningen, 17 mann,
omkom.

7) Tre-M/S TERNINGEN (LDJS)
Bygd på Kysnes som seilkutter
93 brt, 76 nrt 76.9 x 22.4 x 9.6
1913: Levert som TERNINGEN for John Orseth P/R,

1918: Solgt til Martin Evjen , Tromsø (T-64-T)

Ltd.), London, UK

Kristiansund

1926: Solgt til Alfr. Sivertsen P/R, Tromsø
1931: Solgt til Jacob Krane P/R, Tromsø
1936: 03.03.: Skrudd ned i Kvitsjøen under selfangst,

8) Tre-M/S BLUE JACKET (LFPO)
Bygd av A Gibbs, Galmton, Devon, UK som seilkutter
65 brt, 29 nrt 70.3 x 18.5 x 9.6
1888: Levert som BLUE JACKET til William Pike Mosley,

Lowestoft, reg LW.131
1889 WP&FJ Moxey, Lowestoft
1894 Mary Mowy, Lowestoft
1897 W R Jones, Lowestoft
1901 Ernest Breach, Lowestoft
1904 til norsk kjøper
1906; Eid av Chr. Abrahamsen, Fredrikstad
1916: Solgt til Ole Knarvik, Fauske/Bodø
1918: Solgt til Paul Høiskar, Tuv i Bodin/Bodø (N-42-BN)

Motor innsatt: 2cyl. Avance (J. V. Svenssons Motor
fabrik, Stockholm), 107 BHK

1925: Solgt til Victor Villiam Arnesen, Tromsøsund/Bodø
1930: Solgt til A/S Rieber & Co., Bergen/Tromsø
1936: 09.03.: Skrudd ned ved Kap Orlov, Kvitsjøen, under

selfangst.

9) Tre-M/S HUSVIKA (LGJO)
Bygd i England som seilfartøy
93 brt, 37 nrt 77.3 x 21.1 x 10.3
1886: Levert med ukjent navn for ukjent eier.

Innkjøpt via svensk eier
1919: Som KOH-I-NOOR eid av Dag Ellingsen, Sigerfjord

Motor innsatt; 2cyl. Bolinder RM, 120 BHK
1921: Overført til A/S Sigerfjord Sildolje, Krafffoder- &

Guanofabrik (Dag Ellingsen),
Sigerfjord Omdøpt HUSVIKA (N-30-SO)

1923: Solgt til Sigurd Langaas, Stanglandshals/Sigerfjord
1928: Solgt til Ingv. Nilsen m.fl., Fravåg på Senja/Harstad
1936: 09.03.: Skrudd ned i Kvitsjøen under selfangst.

Ombygd til M/S: 109 brt, 35 nrt
2cyl. Stabil RM (Brødr. Christensen A/S, Kristiania),
60 BHK
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1889 Great Yarmouth Steam Carrying Co, Yarmouth
1891 Eid av William & Samuel Robert Croom, Harwich,

1891: 20.04.: Solgt tilT. Thorsen, Bergen
1907: 05.01.: Solgt til Edw. J. Kilaas, Strinden/Trondhjem.

Omdøpt THOR
1910: Solgt til Martin Lien, Heimdal/TrondKjem
1920: Disp. overtatt av Myhre & Westervig, Trondhjem

1922: Solgt til Westervig & Co. A/S, Trondhjem
1925: Solgt til Olav Andr. Østvold, Mehamn/Trondhjem
1930: Solgt til Ingvald Svendsen P/R, Tromsø
1936: 10.03.: Skrudd ned i Kvitsjøen under selfangst.

12) Tre-D/S ØST (LFHR)

Bygd av Skaalurens Skibsbyggeri, Rosendal (# 111)
230 brt, 93 nrt 118.5x25.5x13.0

3Exp. (Bergens mek. Verksted, Bergen), 214 iHK

Dampskipet Magnhild gikk tapt vedgrunnstøtningpå Newfoundland
ijuni 1936. Foto via Arne Tandberg

(ST-3-T)

Bygd av Jørgensen & Viks Baatbyggeri, Grimstad, som D/S
206 brt, 98 nrt, 325 t.dw. 106.1 x 24.5 x 12.0

2cyl.Comp. (Glommens mek. Verksted, Fredrikstad), 25 NHK
1920: Mai; Levert som ISTIND for Skips-A/S Istind

1924: Disp. overtatt av J. C. Jørgensen, Grimstad
Dampmaskinen byttet med motor: 212 brt, 87 nrt.
325 t.dw.

4cyl. 2T EV DM (A/B Atlas Diesel, Stockholm), 200
bHK (b. 1917)

1930: Solgt til A/S Istind (Hans Rekdal, Skarbøvik),
Ålesund

1934: Overtatt av A/S Istind (Elling Årseth & Co.),
Ålesund (M-231-A)

1936: 30.03.: Skrudd ned av isen i Vestisen under selfangst.

14) D/S HANSA (LEAK)

Bygd avTrondhjems mek. Værksted, Trondhjem
1138 brt, 660 nrt, 1780 t.dw.230.4 x 35.2 x 15.1

3Exp. (TMV), 121 NHK, 737 iHK
1906: 30.07.: Levert som HANSA for William Hansen

m.fl., Bergen
1915: 29.06.: Overtatt av A/S D/S Hansa (William Hansen),

Bergen
1928: 13.12.: Overtatt av Skibs-A/S William Hansens

Rederi II (William Hansen), Bergen
1936: 29.04.: Grunnstøtte på Steinodden v/Lista på reise

Rotterdam — Flekkefjord med koks. Brakt flott,
kondemnert og solgt til Grimstads Ophugnings Co.
Føreren bøtlagt for grov uaktsom navigering.

15) D/S HØGSTAD (LECZ)

Bygd av Larvik Slip & Verksted, Larvik (# 27)
696 brt, 365 nrt, 990 t.dw. 179.2 x 30.2 x 12.10

3Exp. (Bergens MV, Bergen), 98 NHK
1917: 19.04.: Levert som HOGSTAD for Skibs-A/S Fritzøe

(Bugge & Olsen), Larvik
1929: 06.06.: Disp. overtatt av F. N. Treschow, Larvik
1929: 11.06.: Solgt til A/R Jotun (Wilh. Jebsen), Bergen
1936: 27.05.: Kantret og sank i Nordsjøen på reise Tyne —

16) D/S INGA I (LEEB)

Bygd av Moss Værft, Moss (# 33)
1183 brt, 689 nrt, 1815 t.dw.226.8 x 36.6 x 15.2

3Exp. (Moss Værft), 127 NHK

(Jørgensen & Vik), Grimstad (AA-4-G)

Svelgen med koksgrus. 8 mann omkom.
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10) D/S NADOD (LEQZ)
Bygd av Alters mek. Verksted, Kristiania
893 brt, 517 nrt, 1350 t.dw. 216.3 x 31.6 x 14.10

3Exp. (Aker), 113 NHK
1904: 20.02.: Levert som ALA for AIS D/S Ala (Caspar

Chr. Juell Sandberg), Kristiania
1911: 01.05.: Solgt til A/S Regal (A. O. Lindvig), Kragerø.

Omdøpt REGAL
1913: Lindvig flyttet til Kristiania, Kragerø fortsatt reg havn
1915: 09.06.: Solgt til D/S A/S Fragtfart (Jacob Kjøde A/S),

Bergen
1917: 18.06.: Solgt til D/S A/S Fagerstrand (B. Engelhart),

Kristiania
1920: Disp. overtatt av Bjarne Felix, Kristiania
1922: Overtatt av D/S A/S Odette (Bjarne Felix), Kristiania
1923: Solgt til D/S A/S Ruth (A, Norbom), Sandefjord
1924. Solgt til D/S A/S Regal (J. W. Wroldsen & Co.),

Tvedestrand
1934. Solgt til Skibs-A/S Eidbo (S. I. Hansen, Grønvold),

Tvedestrand. Omføpt NADOD
1936: 10.03.: Sank etter kollisjon på Humberfloden på reise

Goole — Calais med kull. Tett tåke og trafikkvansker.

11) Tre-M/S THOR (LHOV)

Bygd av Daveson & Moses, Ramsgate som seilkutter
59 brt, 46 nrt 70.1x17.4x8.8
1869: Levert som FLYING SCUD til W H Willis,

Gorleston, reg YH.532

1914: 31.01.: Levert som ØST for O. M. Karlsen, Florvåg/
Bergen

1917: 05.03.: Solgt til A/S Aalesunds Fangst- & Fiske Co.
(Christian Olsen), Ålesund

1918; Solgt til A/S Det Norske Sæloljerahneri (Harald
Henriksen), Ålesund (M-l 12-A)

1923: Solgt til Henriksen & Strømmen AJS, Ålesund
1935: Solgt til Sælfangst & Havfiske A/S (Elling Aarseth &

Co.), Ålesund
1936: 17.03.: Skrudd ned av isen i Kvitsjøen under

selfangst.

13) Tre-M/S ISTIND (LGLE)
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Motorskipet Stanford
grunnstøtte ogforliste i junipå
kysten av Australia. Foto via
Arne Tandberg

1918: 14.09.: Levert som INGA I for A/S T. Hellesøes

Rederi II (T. Hellesøe, Fjøsanger), Bergen
1920: 07.01.: Rederiet omdøpt A/S D/S Inga I (Johan

Eliassen), Bergen
1936: 29.05.: Grunnstøtte i Douros munning på reise Barry

Dock — Oporto med kull.

17) D/S MAGNHILD (LCZB)

Bygd av Fevigs Jernskibsbyggeri, Grimstad (# 20)
1135 brt, 677 nrt, 1420 t.dw. 216.4 x 31.9 x 16.8

3Exp. (Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen), 121 NHK,
650 iHK

1898: Juni: Levert som SARDINIA for D/S A/S Otto
Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania

1914: Solgt til D/S A/S Magnhild (M. Clausen),
Haugesund. Omdøpt MAGNHILD

1936: 06.06.: Grunnstøtte på Mistaken Point NFL på reise
Halifax NS — St.John NFL med stykkgods.

18) M/S STANFORD (LDEJ)

Bygd av Helsingørs Jernskibs- & Maskinbyggeri, Helsingør (# 182)
4803 brt, 2919 nrt, 8400 t.dw. 387.8 x 54.2 x 25.3

2x 6cyl. 4T EV B&W DM (A/S Burmeister & Wains Maskin- &
Skibsbyggeri, København), 2200 BHK
1928: Okt.: Levert som STANFORD for A/S Standard (J.

B. Stang), Oslo
1936: 24.06.: Grunnstøtte på African Reef Nav Geraldton

WA på reise Rotterdam - Geraldton WA med koks og
sement.

19) D/S FJORD (LDDT)
Bygd av Fujinagata DY Co., Osaka (# 21)
2155 brt, 1295 nrt, 3500 t.dw. 272.0x40.3x 19.10

3Exp. (Fujinagata), 189 NHK
1916: Nov.: Levert som KIRISHIMA MARU for Matsuda

Kisen Gomei Kwaiska, Osaka

1916: 05.12.; Solgt til A/S Brødrene Wilhelmsens Rederi
(Wm. Wilhelmsen, Minde), Bergen. Omdøpt
WAGLAND

1935: 13.08: Disp. overtatt av R. Mohn Olsen, Racin
Wilhelmsen & Hilmar Reksten, Bergen

1936: 24.01.: Solgt til A/S D/S Fjeld (Anton Meidell)
Bergen. Omdøpt FJORD

1936: 12.07.: Grunnstøtte og sank v/Ram Island Rocks,
Nova Scotia i tett tåke. Var på reise New York NY -
Port Medway i ballast.

20) Tre-M/S COMETEN (LFTB)

Bygd i Yestervig (Västervik?) i Sverige som seilslupp
59 brt, 43 nrt 64.7x20.7x8.8

1845: Navn og eier ukjent
1906: Som COMETEN eid av O. J. Kaarbø, Svolvær
1910: Solgt til A/S Nordlands Olje- & Kraftfoderfabrik,

1917; Ombygd til M/S i Saltdalen: 63 brt, 22 nrt
uendrede dim. (N-23-S) 2cyl. Bolinder RM, 76 BHK

1930: Solgt til Ole Nilsen m.fl., Sama/Harstad
1936: 18.07.: Sank etter skrogsvikt utf. Nordkyn på reise

Harstad - Øst-Finnmark med kull. Eier bøtlagt for
overtredelse av fartsområdet.

21) Tre-M/S SKOGER (LHHY)

Bygd av Svelvik Skibsværft, Svelvik
581 brt, 338 nrt, 900 t.dw. 158.0 x 31.5 x 15.9

4cyl. 2T EV DM Q. & C. G. Bolinders MV AB, Stockholm), 320
BHK

1921: April: Levert som SKOGER for A/S Reidar (Finn
Friis & C. O. Lund), Drammen

1924: Solgt til A/S Skoger (Sam Svensson, Langangen),
Brevik

1928: Disp. overtatt av Morten Svensson, Langangen/
Brevik

1931: Overtatt av Porsgrunds Handelsbank (under off.
akkord), Porsgrunn

1933: Solgt til A/S Realfsens Rederi (Half. Realfsen),
Porsgrunn

1934: 07.05.: Brannskader under ligge ved Porsgrunds mek.

Svolvær

Verksted. Kondemnert.
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Den gamle lokalbåten Nor endte sine dager i november 1936da den
forliste ved Bnholmsråsa. Foto via Arne Tandberg

1936: 20.08.: Brant i Siljufjord på Island, hvor fartøyet lå,
låstet med sild og tomtønner.

22) Tre-M/S BØBAKKEN (LFRX)

Bygd av Knut Skaaluren, Rosendal, som seilkutter
60 brt, 46 nrt 69.1 x 19.4 x 8.0
1908: Levert som KNUT SKAALE for G. B. Kvam,

Sogndal
1914: Motor innsatt: 63 brt, 49 nrt Uendrede dim.

4cyl. Hein RM (De Forenede Motorfabrikker),
1916. Solgt til L. N. Frøseth m.fl., Steinkjer
1926: Solgt til Oskar Bøe m.fl., Kristiansund. Omdøpt

BØBAKKEN

Ny motor: 2cyl. Brunvold RM,
1930: Overratt av Ole Steinar Bøe m.fl., Kristiansund

1936: 01.09.: Sank etter kollisjon i Trondheimsleden på

23) Tre-M/S TORBJØRG (LHPP)

Bygd av J C Hoad, Rye, Sussex, England, som seilkutter
60 brt, 37 nrt 70.9x18.8x9.3
1880: Levert som PRIMA DONNA til britisk eier, fisker
imerke YH.916 (Yarmoutb)
1913 Hans Bakke, Bakkasund (seilkutter)
1916; Solgt til A. Salomonsen, Kopervik
1918: Solgt til Julius Ellertsen, Dyngvold/Farsund. Motor

innsatt: 2cyl. Vestkyst RM (Søndenfjeldske Motor
fabr., Kristiansand), 41 BHK
62 brt, 40 nrt Uendrede dim.

1920: Solgt til A. Andresen, Nordhassel/Farsund.
Omdøpt TORBJØRG (VA-32-L)

1922: Solgt til Olaf Kolbjørnsen, Vanse/Farsund
1924: Solgt til Cornelius Bakke, Buøy/Farsund
1930: Reg,havn endret til Stavanger
1936; 12.09.: Sprang lekk og sank utf. Stadt på reise

Nordalsfjord — Svelgen med stein. Fartøyet var i
dårlig forfatning og tålte ikke steinlasten.

Solgt ”as is” tilbake til Realfsens Rederi, reparert og
satt i fart på nytt.

reise Tromsø - Kristiansund med saltfisk

24) Tre-M/S ESKIMO (LFXD)

Bygd i Sandefjord som seilfartøy
122 brt, 99 nrt 93.3x22.6x10.3
1882: Levert som ESKIMO for I/S Fisken (Alf Monsen),

Tønsberg
1909: Solgt til AIS Eskimo (Haldor Virik), Sandefjord
1913: Solgt til Erling Berg m.fl., Svolvær
1914: Solgt til Gunnar Ørjansen m.fl., Svolvær
1916: Forlenget og ombygd til M/S; 134 brt, 92 nrt, 200

t.dw. 134.0x22.6x15.0

2cyl. Bolinder RM (J. & C. G. Bolinders MV,
Stockholm), 120 BHK

1935: Solgt til Erling Kulseth m.fl., Saltdal/Svolvær
1936: 26.09.: Pårendt ved Flatflesa på reise Nordfold -

25) Jern-D/S NOR (LENG)
Bygd avTrondhjems mek. Værksted, Trondhjem
158 brt, 118 nrt 94.9x18.6x14.4

2cyl.Comp. (TMV), 110 iHK
1870: Levert som NOR for Hammerfest Dampskibsselskab,

Hammerfest.

1872: Solgt til Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab,
Trondhjem

Videre, funnet hos sjøfartsdir:

1916: Overført til Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab,
Trondhjem/Stavanger
Ombygd i Haugesund: 97 brt, 30 nrt

1919: Solgt til Martin Egeland, Stavanger

Funnet i SKIPET, 4/1982:

1915: Solgt til Thor Egeland, Stavanger
1916: Ombygd; 97 brt, 30 nrt Uforandrede dim.
1918: Solgt til Havfiskeselskapet Trudvang, Stavanger
1919: Disp. overtatt av Thor Egeland, Stavanger

Enighet:

1922: Solgt til Brislingkontoret av 1914, Stavanger (R-77-S)
1936: 10.11.: Grunnstøtte på Buholmsråsa på reise

26) D/S TERNENIII (LFBE)

Bygd av Ørens mek. Verksted, Trondhjem
129 brt, 51 nrt Ukjente dim.
3Exp. (Øren MV), 34 NHK
1908: Mai: Levert som HILDUR for Lauritz S. Godø,

Ålesund

1918: Solgt til Ålesund Fangst & Fiske (Ole Larsen),
Ålesund

1925: Solgt til AIS Barden (Hilmar Steffensen), Ålesund
1927: Solgt til Statens Kjøleanlegg, Ålesund
1929: Solgt til Stavanger Preserving Co. A/S, Stavanger.

1936: 23.11.: Sank etter kollisjon på Vestfjorden på reise
Stokmarknes — Helgeland med sild.

Oslo med stein.

Stavanger — Brønnøysund med is og fiskekasser.

Omdøpt TERNEN III

SKIPETNR. 4 - 2004
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27) D/S HAUSSE (LEHX)
Bygd av Moss Jærnstøberi & mek. Verksted, Moss
83 brt, 19 nrt 81.3x17.3x8.6

Fodenget: 98 brt, 36 nrt 95.4 x 17.2 x 8.8
2cyl.Comp. (Moss), 170 iHK
1903: 22.04.: Levert som GIMRA for O. Havnæs m.fl.,

Ålesund

1910: 19.08.: Solgt til Mathias Bergseth m.fl., Bud/Ålesund
1915; 17.11.: Solgt til Julius Andreas Elias Ulstein m.fl.,

Ulsteinvik/Ålesund

1916: 15.05.: Solgt til OlafEvanger, Nørve/Ålesund
1916: 23.10.: Solgt til AJS Storholmens Rederi (Olaf Roald,

Roald), Ålesund Omdøpt STORHOLMEN
1918: 08.09.: Omdøpt KVERVE (M-169-A)
1921: 28.12.: Overtatt av Ålesunds Kreditbank, Ålesund

1922: 12.12.: Solgt til Salomon A. Eikefjord, Eikefjord/
Ålesund

1925: 12.11.: Solgt til H. Svarthumble, Eikefjord/Ålesund
1926: 15.07.: Reg.havn endret til Florø
1931: 20.05.: Overtatt av AJS Fjordenes Kreditbank, Florø
1931: 20.05.: Solgt til Einar Hausvik & Co., Bergen
1933: 08.07.: Omdøpt FiAUSSE
1936: 29.11.: Sprang lekk og sank på Vestfjorden på reise

Harstad - Bergen med mussa. 1 mann omkom.

28) D/S STRANNA (LEZF)

Bygd av Robert Duncan & Co. Ltd., Pt. Glasgow
1547 brt, 899 nrt, 2635 t.dw.253.8 x 39.5 x 16.9

3Exp. (J. G. Kincaid & Co. Ltd., Greenock),
1925: Febr.: Levert som STRANNA for AJS Andora (A. H.

Arvesen, Stabekk), Oslo

1936: Nov.: Forsvant i N.Adanteren på reise Glasgow -
Halifax NS med kull. Hele besetningen, 19 mann,
omkom.

29) D/S KINGS COUNTY (LDGI)

Bygd av W Gray & Co. Ltd., WHartlepool (# 762)
5268 brt, 3252 nrt, 9300 t.dw. 410.0 x 54.0 x 26.4

3Exp. (Centr. Mar. Eng. Works, WHardepool), 339 NHK
1910: 04.02.: Levert som BJØRNSTJERNE BJØRNSON

1914; 25.09.; Overført til AJS D/S Bjørnstjerne Bjørnson
(Vilhelm Torkildsen), Bergen

1917: 07.05.: Disp. overtatt av Olaf Ørvig, Bergen
1929: 04.02.: Omdøpt KINGS COUNTY
1936: 11.12.: Grunnstøtte v/Tyners Point, Bay of Fundy, på

for Vilhelm Thorkildsen m.fl., Bergen

reise Montreal QUE - StJohns NB med korn.

1899: Des.: Solgt til AJS D/S Dannebrog (C. K. Hansen),
København, DK. Omdøpt STJERNEBORG

1906: Nov.; Solgt til H. Kirschner, København, DK.
Omdøpt EDISON

1907: Mars: Overtatt av D/S H. Kirschner AJS (H.
Kirschner), København, DK

1910: Jan.; Solgt til AJS D/S Neptun (C. K. Hansen),
København, DK

1910: Mars: Omdøpt HUNDBORG
1914: Des.: Solgt til AJS D/S Ellen Jensen (P A. Jensen),

København, DK Omdøpt ELLEN JENSEN
1915: Jan.: Solgt til Rederi-A/S Orkla (N. E. Lenander),

Trondhjem. Omdøpt HØIDAL
1916: Des.: D/S AJS Kistransport (Thv. Halvorsen), Bergen.

Omdøpt KIS
1927: Overført til Thv. Halvorsen A/S (Thv. Halvorsen),

Bergen
1930: Jan.; Solgt til D/S AJS Gulnes (Hans Storaas),

Bergen. Omdøpt GULNES
1936: 12.12.: Bombet av Nasjonalist-spanske fly i Sevilla.
1937: 02.01.: Slept til Gibraltar. Kondemnert.
1937: 16.03.: Solgt til G. Riccardi, Genoa, It., for hogging.

Slept til Vado. Hogd.

31) D/S HAALOGALAND (LDKI)
Bygd av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad (# 18)
223 brt, 90 nrt 122.6 x 19.6 x 12.9

3Exp. (FMV), 346 iHK
1891: Aug.: Levert som HAALOGALAND for

Haalogalands Dampskibsselskab, Harstad
1930: Overtatt av Andresens & Bergens Privatbank A/S i

liq. U/off. adm., Bergen/Harstad
1931: Solgt til A/S Harstad Dampskibsselskap, Harstad
1936: 23.12.: Grunnstøtte og sank v/Hustad i Meløy. Var på

32) D/SYORMA (LFHC)
Bygd ved Toba SY, Toba, Japan
1192 brt, 683 nrt, 1950 t.dw.228.1 x 33.3 x 16.8

3Exp. (Tanaka Eng. Works, Osaka), 102 NHK
1918. Sept.: Levert som KANISHIMA MARU for Teikoku

Kisen Kabushiki Kaisha, Kobe, Japan
1920: 28.06.: Solgt til A/S Godøsund (Willy Gilbert),

Bergen. Omdøpt GODØSUND
1922: 27.01.: Overtatt av Den norske Handelsbank, Bergen
1923: 10.02.: Solgt til Magnus Fauske, Bergen
1923: 10.02.: Solgt til Borre Dampskibsselskab (Louis

Hannevig, Kristiania), Bergen
1923: 01.03.: Omdøpt VESTMANRØD
1923: 17.03.: Reg.havn endret til Kristiania

reise Stavanger — Harstad i ballast.

31

1923 Solgt til D/S A/S Nico (Nocolay Wiborg), Kristiania.
30) D/S GULNES (LCPD) 1924 Omdøpt NICO
Bygd av Richardson, Duck & Co., Stockton (# 353)
1221 brt, 734 nrt, 1800 t.dw.232.0 x 33.4 x 15.1

1926 Disp. overtatt av M. L. Schjelderup, Oslo. Omdøpt
VORMA

3Exp. (NE Mat. Enc. Co. Ltd., Sunderland), 550 iHK 1929 Disp. overtatt av Per Holm, Oslo
1888: Juni: Levert som ROSARIO for Rosario SS Co. Ltd. 1936 Solgt til Ingvar Jansen, Bergen/Oslo

(Orders & Handford), Newport Mon., UK
1898: Overført til Orders & Handford SS Co. Ltd. (Orders

& Handford), Newport Mon., UK

1936 Des.: Lorsvant på reise Goole - Sundsvall med kull.
Trolig grunnstøtt på Sveriges vestkyst. Hele
besetningen, 16 mann, omkom.
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HINDHOLMEN ATTENDE
M/S Hindholmen er den einaste att- etter ei ombygging og modernisering i D/S - M/S Hindholmen
verande representanten for dei såkalla 1954/55. Då fekk Hindholmen installert
fiskedampskipa. Det 116 fot (35 m) fryseri. Drift-og fartsområda vart dermed 1H 98.0 19.1 9. ota a jo iriolc eksDcinsions nräSKin o / nh k
lange flytande kulturminnet er no ferdig totalt endra, frå å vere eit fartøy spesialisert i 0 .1916 Levert fra Kristiansands mek
restaurert etter åtte års arbeid. Fredag 15. for fiske på Storegga til fiske på Grønland
oktober kl. 13.00 vart Hindholmen over- og andre fjernare havstrok.
levert frå Hardanger Fartøyvernsenter til Samstundes vart dampmaskina skifta
eigarane frå Søre Sunnmøre, Stiftinga M/S ut med ein 240 hk dieselmotor frå Wich- 1 • 1923 Jacob P Svinø PR, Hessa, Ålesund
Hindholmen. mann-fabrikken på Bømlo i Hordaland. 1930 Forlengd ved Liaaen Mek Verksted,

Hardanger Fartøyvernsenter i Nor- Maskina står framleis ioger i seg sjølv eit Ålesund til 137 brt 109.8/19.2/9.76:
heimsund har utført alt trearbeid på stål- klenodium. Styrehuset vart bygd om og Ragnvald 1 Svinø, Ålesund

, . i .. jt i c»t i -j r, , , . . c . .. 1.1941 AS Kvitøy (Paal Aarseth), Vartdal,
skipet, dvs. innreiing og dekk. Stålarbeidet fekk alumimumsfront og innreiing. Ålesund reg M16 VD
er utført ved Bredalsholmen Dokk og Far- Offiserslugarane fekk huntonitt påskott 5 194l rep™ v omdøpt
tøyvernsenter i Kristiansand. Stålarbeidet og i himling. Alt dette er noe ført attende Markgrafvon Brandenbum,
har tatt sju år og kosta 13 mill. kroner. til slik det såg ut på 1950-talet; til og med stasjonert i Sandnessjøen som
Trearbeidet har gått over eitt år og har fargane er tilbakeført med grunnlag i nøye NSa.06, seinare V6605.
kosta vel 1,5 mill. kroner. Riksantikvaren undersøkingar. 1945 Tilbake til Vartdal
har vore ein viktig bidragsytar i restaure- - Noko av det mest spennande som 1954/55 Ombygd ved Hjørungavåg Smie &
ringsarbeidet. skjedde på 50-talet var at ombygginga Sveiseverksted, modernisert, isen

Alt arbeid på fartøyet er gjort etter førte til ei stor sosial omvelting for fiska- 3 syl Wichmann 240 bhk, 143 brt..,•1 ..... , r ,„ . . . . 1 1959/60 Første sunnmørsbåt med kraft-
antikvariske retningslinjer, dvs. at det er rane, fortel Brit Aanning Aarseth.
brukt same type materiale og langt på Aarseth er leiar for Stiftinga M/S Hind
veg dei same arbeidsprosessane som vart holmen. Då fekk Hindholmen ny messe kor
nytta då Hindholmen vart bygd i 1916. alle fekk ete i lag. Tidlegare åt offiserane i 1978 Ut av fiske, skulle
Alle stålkonstruksjonar er såleis klinka. eigen messe akterut, medan mannskapet
Dekk er lagt med same utføring som dei måtte sitte og ete i lugaren forut,
hadde tidlegare, og drive på tradisjonelt
vis. Mykje av den gamle innreiinga er
brukt opp att. No er Hindholmen klar for nye utfordrin-

Fartøyet er ikkje restaurert attende til retta mot skule, museum og næringsliv 10 2004 Arbeidet ful Iført
opphavleg utsjånad, men slik det såg ut på Vestlandet.

gar. Fartøyet skal drive med ulike turar

1980 Overratt av Hindholmens Venner

Av Asmund Kristiansen,
Hardanger Fartøyvernsenter
Norheimsund

Verksted (-157) ril Aalesunds
Fiskeriselskab AS (Elias O Rodd),
Ålesund, reg M-105-A.

blokk, størjefiske på Vest-Afrika.
Kveitefiske 60-tallet, også lakse
fiske, pigghå og rundfisk.

kondemneres.

(Brit Aarseth), Vartdal, Ålesund
Brukt i kulturformidling, men
større restaurering var påkrevd
Fra 1996 ved Bredalsholmen for

SKIPETNR. 4 - 2004

Hindholmen nærmer
segfidlføring i Norheim-

sund. Foto Hardanger
Fartøyvernsenter.
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Da kjøleskipet Vibran ny og flaggsmykket lå i bøyene i Smedasundet
i Haugesund skrev avisene bl a følgende:
« Vibran virket som en turistyacht der den
laa med lysegraatt skrog, lysegrønn i vann
linjen og med krysserbaug. Oppbygningen
midtskips ser ut som en stor og moderne
funkisvilla».

Vibran var levert i mars 1935 fra Helsin

gør Jernskibs- & Maskinbyggeri (-225) til
rederiet Knut Knutsen OAS, Haugesund.
Det var på 3000 tdw og gjorde over 16
knop.

Krigen satte imidlertid en stopper for
dette vakre skipet. På grunn av sine store
fart gikk hun alene, i likhet ned de fleste
andre hurtigseilere i denne klasse. Men i
september 1942 gikk det galt.

Orlogskaptein Jon Rustung Hegland
skriver i sitt tobindsverk om Nortraships
flåte at Vibran avgikk Cardiff i ballast den

18. september 1942 bestemt for Halifax tysk radio dagen etter. Besetningen besto det kan være at det ifølge sjøforklaringen
NS. Ifølge oppgåvene ble hun torpedert av 34 nordmenn og 3 briter, dessuten blåste hardt på ruten. Tapet av Vibran var
tidlig den 23. september av U582, Ka- fulgte en amerikaner, en nordmann og en av handelsflåten største tragedier under
pitånleutnant Schulte, i posisjon 4245N åtte briter med som passasjeren Alle om- 2. verdenskrig.
4245W. Torpederingen ble kunngjort i bord omkom. En medvirkende årsak til

A

Paul Furdals modell av Vibran er bygget i skala 1:100 og er 106 cm lang

• r«

Kjøleskipet Vibran hørte til handelsflåtens mest moderne enheter før krigen. Både denne og
søsterskipet Olaf Fostenes ble senket i september 1942. Foto John Clarkson

Hr?
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Bidet av den underlige båten med trå- M/S Haugesund ble observert på Jeg refererer til SKIPET årg 30 nr 3 side 9
lerskrog og hvalbåt overbygg i SKIPET Røst i juli 2004. Båten er tydelige utstyrt Lindy Lu ex Truls, KFK? LKPU
4.2003 side 36 er identifisert av Dr. Dieter for bygging og reparasjoner av kaianlegg. Det kan være en forklaring til at denne
Jung, Berlin. Dette må være en av veteranene som frem- KFK har trespant istedenfor de vanlige

Det viste seg at emblemet tilhører deles er i drift. Er det noen som vet byggeår jernspanter.
63. Vorpostflottille, og da er eneste ak- og hva den tidligere har bedrevet?
melle kandidat ex britisk traler Larwood Viggo Hovde T ,

. _ , tti t „ . 1 SK1PEI arg 12 nr 4 side 542 omtales
(1936/452) som tysk tranke. HM 1 Lar- Støpsveien 30 r .. ~ , TT ™TT ir.ro

... . 7 . a , . , . forliset av Truls LKPU 1953 apr 22.K o ronhot- mr txrr \rc* Hir i roH 11 ndo rtiar /// S/ / !\ !/ycsiH NFsl isi /T/?1S7 1
wooodh\t senket av tyske fly ved Åndalsnes
27. april 1940, og ble landsatt med store
skader (noe som forklarer det nye overbyg
get). Etter heving og reparasjon hadde hunucuy. -LjLlci iicviiiti uti icutiids uu iictuuic riuxi , oi i -ii i ii r •
D n, , . .r , ' T ,, T treskuter og saledes ikke hadde erlarmg
en omtlakkende tilværelse i Nord-Norge °
... r • r 1 IlaKIU med ernspant?

under krigen, men endte sine dager som , i ur „ . , 0 ...
w i i m/r o& t Finnes det noen av leserne som har lotos Spantene kunne ha vært sa mye vridd og

V-6107 14. desember 1945 pa Jæren. _ . i • n • n / , f , , .
TT . r . .. _. . f , av to svenske søsterskip Porjus og Pajala skadet at de ikke var reparerbare.
Under oyerførmg til Tyskland med en bygg£ bygJ ;im ca 108 . 000 dwt . ? E.eren kan også ha vært skeptisk til slikelekter pa slep fikle man trossen i propellen i- i» • i nnn -ro  i or r ,

. v . Begge skipene la i 1977-78 i opplag nymotens påfunn og forlangt mnsatt nye
og drev i land. Bildet er sannsynhgvis tatt • T jira-irAJci- ,

m// v a nui i Lyngdalsfjorden i Vest-Agder. Skipene trespant?sommeren 1944 (63. Vorpostflottille ble r, . D T r TT j 2, . „ . .
F ... xt m • fikk nytt navn Baron Venture og United Seiv synes eg ogsa det er merkelig nar

opprettet av Halenschutznottille JNarvik i T r m , c . i r r .
., - . . . . ,, Venture. Deretter fikk de navnene Saar Ore eg ser pa fotografiet av restene, er de tynne

mai 1944) og viser skipet som Y-6305. w i n c . • > • „ , , 0 , . , . r .
V FL c/, - u °S ose re - Skipene er begge registrert bord pa ca 1 i skutesiden. Vanhgvis var

U ?° 1 Monrovia °g opphogd helt på slutten det vel ca 2" på så vidt store skuter.
“ av 1990-tallet. Begge skipene er kjent fra I de tyske bøker om tyske krigsfartøy er

Pensjonistforeningen i Kosmos arbeider
med bok om rederiet, vi ønsker å kjøpe
bilder av hvalbåtene og de eldste laste
båtene.

Vorpost-boot Mikal lever Lindu Lu - KFK?

KOS båter

Tønsberg Tel 33 32 67 96

Arne Gundersen

malmfarten på Narvik under alle 6 nav- det få eller ingen KFK som er bygget før
nene, men det er særlig bilder av skipene 1942, men dog nr 2 i 1940.
under svensk flagg jeg er ute etter. De oppgies til å være 24.00/20.57 m

Jan E. Mathisen lang og 6.40 m bred 110 brt og med 220
Sandvoldveien 23 A hk motor. I årg 12 er det nevnt at Truls

1743 Klavestadhaugen kanskje var tidligere en Fjordbåt og da kan

1450 Nesoddtangen T . , , . . , ,
Kan det være at da den ble berget og

reparert etter kollisjonen at det ble brukt
et lokalt verft som bare hadde bygget

det kanskje være av Furuholmens, men
disse var jo bare 16,54 m lang og 4.45
m bred og 32-35 brt og hadde 160 hk

Arbeidsbåten Mikal har en lang his
torie; opprinnelig bygget i 1918 på
Fredriksstad mek Verksted med navnet

Libofor verfiets egen regningfor å slepe
skrogfra verftet i Fevik til Fredrikstad.
Samme år ble den kjøpt av Den Norske
Amerikalinje og omdøpt Breifjord. I
1922 overtok Lækterkompaniet AS,
Oslo, som i 1936skiftet navn tilBukser
og Bjergningsselskapet AS.

Etter flere års opplag ble den i 1965
bygget om i Ølensvåg, mistet damp
maskinen og fikk styrehuset forut.
Som Mikal var den mange år i sving
i Haugesund, før den i 1995 kom til
Rørvik.

Her er den fotografert på Røst i juli
av Viggo Hovde.
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motor. Denne tanke har jeg på de tynne
«Sideplankene», men det er vel ikke mulig.
Disse båtene ble bygget fra 1941-1945.

Til Einar Langes skipsliste i SKIPET nr
3.04, side 18, om ds Merok kan jeg legge
til følgende:

Rederen i Riga, Max Faulbaum, var av
tysk familie, så det var naturlig at skipet ble
flyttet til tysk flagg da Latvia ble okkupert
av Sovjetunionen i 1941. Under navnet
Makki Faulbaums ble skipet torpedert av
HMSub Stubborn 11. februar 1944 nær
heten av Rørvik.

Jeg har også en reder til for Langes
første skip, Melsomvik (side 17). Den
var jo bygget i 1903 for Johs Bruu m fl,
Tønsberg som Gerd. I 1915 ble det imid
lertid solgt til AS DS Gerd (S L Christie),
Hop/Bergen, og gikk derfrå til DS AS
Haraldshaug, Haugesund.

Veteranen Hilvåg, bygget på Trosvik Verk
sted, Brevik, i 1917 som Union VI, dukket

på forsommeren 2003 opp i Kristiansand
etter noen års som støttefartøyt ved opp
drettsanlegg Det viste seg at båten var
kjøpt av Vijay Sharma fra Fijiøyene for
NOK 100.000 med tanke på ombygging
til cruisebåt med plass til 240 passasjeren

Etter å ha ligget vinteren over ved Brød
rene Bentsens verksted i Ny Hellesund
for klargjøring, satte rederen til havs 24.
september 2004 med to slovenske jenter
som mannskap, nå under navnet Sitaram.
Syv mil av kysten ble båten imidlertid
innhentet av kystvaktskipet Andenes klok
ken 2345 og ført tilbake til Kristiansand
etter begjæring fra Sjøfartsdirektoratet og
politiet.

Båten var fremdeles i norsk register, men
hadde ikke gyldige sertifikater.

Under Drivgods i nr 3.04 er det på side 34
et foto av et fartøy på slipp på Hemnskjela
i Sør-Trøndelag. Verftet er O Eriksen Slip
& Mek Verksted.

Mer om Lange

Hilvåg stanset

Valeska

Arne Tandberg

Odd Birkeland

Olav KWestby
Finnsnes

Kristiansand

Bergen

Iflg min informant Erling Hellandsjø er HvMket fartøy?
fartøyet bygget i 1964 på Djupvik Varv i p . et loft på Bremnes fant jeg dette bildet
Sverige, bygget i eik på 103 fot. En Thor- av kutteren Havbryn H.76.B som hørte
man hovedmotor bgger i deler ombord. dl j Bremnes fra 1935 til ca 1943. Bildet
Fartøyets navn er Valeska og skal ha vært £r tatt £a

polsk, så islandsk og sentre hjemmehøren- Men hvilket (imøy |igger bak; Det er noe
de 1 Tomrefjord. Nåværende eier er Finn størrej med styrchus forut> ((tak„ over ar.
Burø, 7268 Titran. Han har planer om å beidsdekket og et lite dekkshus akter. Kan
rigge fartøyet med to mastre og seil. det være et av Sjøkartverkets fartøyet?

PerAlsaker mener bestemt at det står Sjøbris på styrehusetpå dettefraktefartøyet, menfar det
ikke til å stemme medS]øhns i skipsregisteret som var ombygdfra MM S 230. Dette er ingen
lang og smal MMS, men et norskbygd trefartøyfra rundt 1950. Men hvem kan det være?

Kutter Havbryn, men hvem liggerpå bortsiden?

LeifHellandsjø Birger Sønstabø
Finland Randaberg

Sjøbris eller ikke?
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2319 H Jan Atle Oa
2320 B NoleifTræet

2321 Aage Torbergsen
2322 B Ronny Myhr
2324 Bjarne Kristiansen
2325 Arnold Karlsen
2326 NM Anders Endreseth
2327 0 Finn B. Abrahamsen

2328 H Geir Bjarne Håkmer
2329 H Lars Gunnar Strand

2330 NM Sigurd Arne Ramsø
2331 B Nils Eikemo
2332 Gunnar Iversen

2333 NM Hans Jarle Larsen
2334 Geir Karstensen

2335 B Jan Brakstad

2336 NM Trond Sverre Kjønnøy
2337 H Jan Fredrik Søvik
2338 0 Frank Dahl
2339 Fred Schwabe-Hansen

2340 Bjørn Strøm

Melding om dødsfall:
1217 Arnljot Jakobsen
1390 B Kåre Bjarne Lunde
2081 Asbjørn Nilsen

Adresse-endringer:
S-1430 Anders Ahlerup
1249 TorleifAndersen

1880 B Wollert Bjørndal
2050 Dampskibsselskapet Oscar II AS
1103 0 Thor Hansen

2257 Jan Heggås
1970 Rolf Henrichsen

938 H Jacobsen Shipping AS c/o Harald Jacobsen AS
1941 B Bjørn Morten Mehammer
1720 0 Arne Juell Myklebust
2186 B Terje Nordnæs
1216 0 Norsk Sjøoffisersforbund
1776 M/S NORTUN Tom Ueland Bratås
2284 Gøran Barka Olsen
2329 H Lars Gunnar Strand

1638 Sigmund S. Sønstabø
1302 NM Roald Tangen
2233 0 Bernt Arild Torstrup
1787 B Eilev Øvsthus
1849 Svein Ådland

Nye medlemmer 3. september 2004 - 11. november 2004

Medlemsnytt

Storasundvegen 237
Vardeveien 70 B
Øvre Hestheia 3

Osvegen 98
Vardåslia 8
Åsvei 69

Helge Barms gate 11
Hukgrenda 2
Øyavegen 91
Stordgata 8 C
Milnveien 30 A

Breisteinvegen 204
Rødmyrveien 22
Flakaveien 12

Skjæranvegen 17
Kjedalen 13
Kjærvika
Djupaskarsvegen 127
Brånanvegen 56
Måkeveien 19
Trålveien 34

Fläderstigen 11
Postboks 2659 Langnes
Haukedalsbrotet 20

Tollbugata 1
Planetveien 435

Fossane 73
Buskerudveien 139

Nattlandsfjellet 164
Postboks 2000 Vika
Makrellveien 11

Tulipanvegen 7 B
Kallevåg

Milnveien 30 B

Høgtunveien 1 A

4260 TORVASTAD

5141 FYLLINGSDALEN
4790 LILLESAND
5227 NESTTUN
4637 KRISTIANSAND
9360 BARDU
6508 KRISTIANSUND
0287 OSLO
4270 ÅKREHAMN
5522 HAUGESUND
6512 KRISTIANSUND
5111 BREISTEIN
8310 KABELVÅG
6507 KRISTIANSUND
8640 HEMNESBERGET

5918 FREKHAUG
6670 ØYDEGARD
5532 HAUGESUND
3943 PORSGRUNN
4950 RISØR
8013 BODØ

MOLDE
STEINSLAND

MOSJØEN

SE - 170 67 SOLNA SVERIGE
9273 TROMSØ
5113 ULSET

ukjent adresse
3933 PORSGRUNN

9024 TOMASJORD
ukjent adresse
ukjent adresse
5132 NYBORG
3027 DRAMMEN
5098 BERGEN
0125 OSLO
4085 HUNDVÅG

4100 JØRPELAND
5443 BØMLO

ukjent adresse
6512 KRISTIANSUND
1084 OSLO

ukjent adresse
ukjent adresse
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Fartøy til fiske og frakt
Båtar frå Søre-Bømlo og Espevær.
440 sider, format A4, stivbind, rikt illustrert
Pris kr 345

Utgitt av Bømlo Tur- og Sogelag,
ISBN 82-995338-1-3

Er det ikke slik at sjøfartshi
/ OTOITTAV HOMLO TOR- OG SOCUAG

storie egentlig koker ned til
mennesket som utfolder seg i sitt II IbW
miljø og innen sine ressurser? Og
da er det slik at lokale bøker ofte

er dem som gir de klareste bildene
og de sterkeste historiene.

En slik bok er Fartøy til fiske
og frakt, om 545 båter over 30
fot som har hørt hjemme i gamle
Bømlo kommune gjennom vel
hundre år. Tittelen til tross, dette

er en bok om mye mer enn båter.
Det er historien om en vesentlig
side ved livet i denne øykommunen sør i Hordaland, det er
kulturhistorie, slektshistorie, fiskerihistorie, med aspekter av
krigshistorie og forlis og tragedie.

Boken består av to hoveddeler. En del på ca 60 sider om lokal
historie og fiskeriene, om sildefisket, selfangst, om engelske kut
tere, om fiske etter makrell, hummer og pigghå, om sildeseiling
og sandfart, om agentbåter og betelskip.

Den andre delen går over 360 sider og er en alfabetisk liste
over båtene, med gode bilder av de aller fleste.

Brødrene Kjell Birger og Svein Thore Sønstabø har stått
sentralt i dette prosjektet og har arbeidet nært med en gjeng
lokale ildsjeler. Kristine Sele, journalist i Haugesunds Avis, har
skrevet innledningskapitlene. Arbeidet tok til i 2001, men kom
til å bygge på mange flere års innsamlingsarbeid fra Sønstabø
brødrene. Derfor er det da blitt en gjennomarbeidet bok med
en detaljrikdom som ellers ville gått tapt.

Har du interesse for kystkultur, ftaktefart eller fiskerihistorie,
så kan du ikke unnvære denne boken.

Dag Bakka Jr
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Følgende er strøket i 2004 på grunn av manglende kontingentbetaling:

45 B 401 B 980 B 1484 B 1709 B 2194 B
1048 H 1195 H 1672 H 2010 H 2029 H 2065 H 2088 H
2121 H 2131 H 2191 H D 58 DK 439 US 432
2065 NM 2100 NM 294 NY 1333 NY
578 0 616 0 11140 1735 0 1888 0 1961 0 2000 0

2046 0 2110 0 2142 0 2174 0 2215 0
846 1958 2008 2074 2124 2197

Adresse endringer m.m. sendes Leif K. Nordeide (e-mail: leif.nordeide@c2i.net)
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Juli 2004: Øksnes Kystfiske AS, Myre/Svolvær (N-91-0).
M/S ANKERFISK (LHAG) (250/-/1978/82/ I august til Lurøyveiding AS, Lurøy/Svolvær
86) ex FISKARVIK -02 ex THOR-ERLING (N-91-L).

-99 ex JOHN ERIK -91 - Ingrid AS c/o M/S ORDINAT (LMGZ) (2.021/—2003)
John Henry Thomassen, Utsira/Haugesund, -KS Økland Fiskebåtrederi, endret adresse fra
nytt fiskerimerke (R-27-U). Blomsterdalen til Bergen (H-250-AV).
M/S BREIVIKBUEN (LKJG) (1 14/-/1982/ M/S OSAN (LGJO) (49/-/1977) - fra Trond
00) ex VIKANØY -95 ex OLE OSKAR -87 Storåker, Røst/Melbu til Finnsnes Skipsutstyr
- fra Ove Johan Olsen, Stamsund/Sortland til AS, Lyngseidet/Melbu (T-130-L).
Øksnes Kystfiske AS, Myre/Sortland (N-92- M/S SOLVÅR JR (LIVI) (508/171/1988/
0). I september omdøpt til ØKSNESVÆ- 89/97/98) ex SOLVÄR VIKING -04 ex
RING. ASTRID - 97 - fra Partrederiet Solvår (Magne
M/S DYPINGEN (LEOR) (32/-/1954) - fra Alvsvåg), Bremnes/Haugesund til Trygvason
Dypfjord AS, Kleppstad/Stokmarknes til Stadt AS, Bømlo/Haugesund, omdøpt til TRYG-
Fiskeriselskap AS v/Isak Stav, Stadtlandet, Selje/ YASON (H-81 -B).
Stokmarknes (SF-40-S) M/S TÆLAVÅG (LFNB) (344/—/1977/83/
M/S GARDAR (LMOG) (2.677/—/2004) 88/00) ex HONEY DEW -77 - fra Øyliner
- Gardar AS, Bekkjarvik/Bergen - fått fiskeri- AS, Averøy/Bergen til Urkedal & Holmeset AS
merke (H-l 1-AV). (PR. Urkedal ANS), Vatne/Bergen
M/S HØLINGEN (LJJG) (101/-/1966) ex (M-43-H).
NY-EOS -72 - fra Veidnes AS, Dønna/ Nam- M/S VISHOLM (JWPD) (72/-/1985/91) ex
sos til Troms Fiskebåtrederi AS, Havøysund/ SULEBAS -04 ex STAVE SENIOR -01 ex
Namsos (F-101-M). HOPLAND SENIOR - 00 ex BUESTEIN

M/S KENTY (LIRP) (199/-/1959/88/90) - 91 - fra Havstjerna AS v/Birger Grotle,
ex MERETE LAU -79 - fra Frank Nesvåg, Bremanger/Florø til Partrederiet Blikø ANS
Hauge i Dalane/Egersund til Nesvåg Havfiske (Roy Ivar Blikø), Kolvereid/Florø (NT-20-
AS, Hauge i Dalane/Egersund (R-34-SK). NR).
M/S KVANNØY II (LLXH) (983/—/
1967/71/83/90/94) ex KVANNØY - 02 ex

VESTBAS -96 ex ANNA LOVISE -79 ex August 2004:
UKSNØY- 78 - Nyholmen AS, Bodø til Kvit- M/S ARNE (LIMV) (21/-/1936) - fra ?? (ble
skjær AS, Bodø (N-500-L). I august omdøpt slettet av Flaggboken i 1999, da eiet av Ellings
til SENIOR. våg AS, Eidkjosen/Tromsø) til Karl Senior AS,
M/S NORDLYS (LELP) (23/-Z2931/49) Husøy i Senja/ Tromsø (T-145-LK).
- fra Ove Johan Olsen, Stamsund/Svolvær til M/S FRIDA (LMQJ) (23/-/1954) - fra Arn

Nye Skagøysund levertfra Vaagland Skipsbyggeri til Sommarøy\ foto Alf] Kristiansen

m m

finn Fjeldskår, Spangereid/Mandal til Lillehavn
Kystfiske DA (Arnfinn Edvard Fjeldskår),
Spangereid/Mandal (VA-22-LS).
M/S GERDA MARIE (LAUP) (1.651/
—/1986) ex HÄBORG - 89 - fra Partrederiet

Gerda Marie ANS (Lars Johan Melingen),
Torangsvåg/Bergen til Gerda Marie AS,
Torangsvåg/Bergen (H-32-AV).
M/S HELLSEGGA (LKIB) (72/-/1981) ex
MOGUTT - 97 ex MYREBUEN - 94 - fra
Arilds Fiskebåtrederi AS, Alta til Partrederiet

Fyrholm ANS v/AlfHelge Urangsæter, Finnås,
omdøpt til FYRHOLM og hjemsted endret fra
Hammerfest til Haugesund (H-10-B).
M/S JØKUL (LDCM) (1.032/—/1976) ex
SKÅR SENIOR - 03 ex BRENNHOLM - 99
ex NEPTUGES - 96 ex STELLA MARIA - 76
ex STELLA CARINA - 76 - fra Skår Senior,

Nerlandsøy/Ålesund til Silfaks Fiskebåtrederi
AS, Havøysund, omdøpt til INGRID MA
JALA og hjemsted endret fra Ålesund til
Hammerfest (F-210-M).
M/S LURØYFISK (LKTW) (99/-/1961) ex
OTTERBANK - 02 ex KLONDYKE - 87 ex

NOKKVE - 85 - fra Lurøyveiding AS, Lurøy/
Bergen til Vidfjord AS, Grimstad/Bergen
(AA-4-G).

M/S LYNGSKJÆR (LMMB) (49/-/1964)
ex KVALØYVÆR - 94 - fra Lyngskjær AS,
Nord-Lenangen/Tromsø til Lars Kristian In
dahl, Kvaløyslette/Tromsø
(T-615-T).
M/S MÅRSUNDVÆRING (LNCE) (49/-
/1947) ex BODØFISK - 95 ex JARSTEIN

- 93 - fra Torgeirson AS c/o Økonor Tromsø,
Tromsø/Kopervik til Nils H.Nilsen Holding
AS, Båtsfjord/Kopervik (F-63-BD). I septem
ber til Hansen Rederi AS c/o Jan Hansen AS,
Senjahopen/Kopervik (T-114-S).
M/S NYVINGEN (JXDJ) (192/-/1986/00) ex
SEAFOOD - 00 ex AQUA BELLA - 89 - fra
Leif Ove Fagerland, Åkrehamn/Kopervik til
Sevland AS, Sævelandsvik/ Kopervik (R-64-
K). Omdøpt til SABRINA .
M/S RACON (LAZW) (201/178/1976/97)
ex HIDRABUEN - 87 ex GAMLE TONNY
- 80 ex TONNY - 79 - fra KS Racon (Harald

Nodenes), Søgne/Kristiansand til Racon II AS,
Søgne/Kristiansand (VA-65-S).
M/S REMØY TIND (LNQA) (761(—/
1948/67/74) ex REMØY VIKING - 00 ex
OLE NORDGÅRD - 98 ex PERO - 83 ex

STAR V - 67 - fra Remøy Sea Tind II AS,
Fosnavåg til Torg Invest AS, Valderøy/Fosnavåg
(M-71-G).
M/S SKAGØYSUND (JWVR) (227/-/1985/
93/95/96) ex HAAJAFJORD - 93 ex RAGN
VALD SENIOR - 89 - fra Skagøysund AS,
Sommarøy til Lurøyveiding AS, Lurøy, omdøpt
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Nye Gardar er etavfiskeflåtens

flaggskip, her liggende ved

Karmsund Fiskerihavn på

Husøy 21. september, vel to

måneder gammel. Levert 10.

juli fraTh Hellesøy Skips

byggeri i Kvinnherad til K

Halstensen AS, Bekkjarvik i
Austevoll.

Foto AlfJ Kristiansen

til SLETTHOLMEN og hjemsted endret fra UNG -85 ex PERLON -64 - fra Risholm M/S FONNES (LNGE) (710/—/1967/70/
Tromsø til Sandnessjøen (N-lll-L). AS, Svolvær/Ålesund til AS Andenes Havfis- 77/78) - A.Gullaksen & Sønner AS, Fonnes/
M/S SLETNES (LHVR) (567/316/1979) keselskap, Andenes/Ålesund (N-20-A). I sep- Bergen, omdøpt til FONNES 1 (H-l-AM).
ex TO SENIOR -93 ex BUGØYFISK -85 tember til Åge Sivertsen AS, Svolvær/Ålesund M/S FRANK ROY (JXGH) (29/-/1959) ex
- fra Helnestrål AS c/o Nordic Sea Trawlers (N-678-V). JANNE CHRISTIN -99 ex STENSEN SE
AS, Båtsfjord/Vardø til Makkaur Havfiske AS, M/S ØYSTEINSON (LCPO) (65/-/1951/85/ NIOR -98 ex BJØRN ARILD -95 ex BØR-
Mehamn/Vardø (F-180-G). 90) ex HEGGØYJUNIOR -95 ex VIKANØY VÅG -70 - fra Partrederi Hansen & Pedersen
M/S SOLVIND (LEJU) (21/-/1945) - fra -87 - fra Partrederiet MK Øysteinson DA DA (Roger Hansen), Myre/Harstad til Myre
Trond Egil AS, Havøysund/Melbu til Arilds (Rune Tordahl), Vadsø/Stokmarkens til Øy- Kystfiske AS, Myre/Harstad (N-17-0).
Fiskebåtrederi AS, Alta/Melbu (F-117-A). steinson AS, Vadsø/Stokmarknes (F-20-VS). M/S GUTTORMSEN SENIOR (LMKY)
M/S STATTGUTT (LIUL) (376/—/1979)
ex HORDAGUTT - 02 - fra Nordic Ocean

AS, Stadlandet/Måløy til Stadt Havfiske AS, September 2004:
Stadlandet/Måløy (SF-120-S). M/S AASGRUND (LNJX) (46/-/1954) - fra 121-H).
M/S STAVE SENIOR (LJOH) (46/-/1949) Dypingen AS, Kleppstad/Bergen til Einar M/S HÅKON (LJHN) (18/-/1903) - fraTor
ex SVEØY JR. -03 ex ORFJORD -96 - Erlend ANS (Johan Martin Meløysund), leif Johan Skotheimsvik, Neverdal/ Molde til
fra I.M.Stave AS, Stadlandet/ Kristiansund Engavågen/Bergen (N-402-ME). Øynes Fisk AS, Svolvær/Molde (N-338-V).
til Stadt Fiskeriselskap AS v/Isak Stave, M/S BERGITON BØRRESEN (LJND) M/S JOHN ANDREAS (LAIG) (24/-/1975)
Stadlandet/Kristiansund (SF-40-S). (84/-/1980) ex NIKITA -01 ex ARNØY- - fra Støfisk AS, Myre/Harstad til Høyken AS,
M/S TRYGGHOLM (LMZM) (38/-/1913) TIND -98 ex JOSEFSEN SENIOR -95 ex Bø i Vesterålen/Harstad (N-39-BØ).
ex DELFIN I-60 - fra Johan Thevik, LONGABUEN -87 - fra Vestresans Havfisk M/S PERLON (LMLH) (24/-/1955) ex

Hellandsjøen/Florø til Partrederiet Arnøy DA AS, Leknes/ Bodø til Trænabanken AS, Træna/ HUGØY -70 - fra Bjørn Larsen, Lødingen/
(Arnfinn Gunnar Arnøy), Kolvereid/Florø Bodø (N-15-TN). Tvedestrand til Øksnes Kystfiske AS,
(NT-29-NR). M/S BREITIND (LKBI) (15/-/1952) ex Myre/Tvedestrand (N-96-0).
M/S VENUS (LMNR) (13/-/1939) - fra ANNE SIV -96 ex BREITINN II -83 - fra M/s SHFTK fT r n qR ex
Gunvald Ove Hunskår, Båtsfjord/Svolvær til Torbjørn Myklebust, Ramberg/Svolvær til \/f AT? T A m TT TRIP QTHPDn
Lunapart DA (Olav Bjørnseth, Brummund- Geir-Aksel Myklebust, Ramberg/ Svolvær CX
dal), Båtsfjord/Svolvær (SF-45-B). I september (N-84-F). '96 ex LASIRY ex SINE - fra T.Langenes
til Gunvald Ove Hunskår, Bremanger/Svolvær M/S BRUN SENIOR (JXYP) (42/-/1968/ AS > Søgne/Kristiansand til Sheik AS,
(SF-45-B). 72/84) - fra Gudmund Sture Rognan, Myre/ Søgne/ Kristiansand (VA-55-S).
M/S VÅGØYBUEN (LDEN) (24/-/1942) Sortland til John-Anker Karlsen, Berlevåg/ M/SÅRVIKSAND (LJNL) (124/-/1981/
ex VIKING -75 - fra Eivind Johansen, Bodø Sortland (F-78-BD). 95/96/99) - fra Asbjørn Johan Jensen,
til Karl Senior AS, Husøy i Senja/Bodø (T- M/S BØMANN (LLOL) (196/-/1967/82) ex Vengsøy/Tromsø til Oddvar Nes AS
146-LK). HURLABAS -99 ex VEVANGTRÅL -97 Botnhamn/Trømsø (T-220-LK).
M/S ØKSNESVÆRING (3YTX) (31/-/1960) ex SKARVØY JUNIOR - 92 ex SKAREGG
exJAN-ROBERT -95 - Øksnes Kystfiske AS, JUNIOR -89 ex SKAREGG -88 ex PER
Myre/Melbu, omdøpt til MAASKJÆR. I sep- ROALD -76 ex KJELL SEVERIN -75 - fra
tember solgt til Bjørn Larsen, Vestbygd/Melbu Bø Tråldrift AS, Bø i Vesterålen/Ålesund til
(N-9-LN). Hurlatrål AS, Brattvåg/Ålesund (M-93-H).
M/S ØYBAS (LJRA) (49/-/1954) ex RAVN- Deretter omdøpt til HURLABAS.

(29/-/1983) ex ROLF MAGNE - 86 - fra
Georg Guttormsen, Bergsfjord/ Harstad til
Seiland Kystfiske AS, Hønseby/Harstad (F-
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Båtene som seiler for Nor Lines ommales
Nor Lines AS

etter hvert fra Nor-Cargos til Nor Lines båten trukket av grunn og slept til Rub- Valsneset.
logo. Noen båter gjenstår fortsatt, men bestadneset. Etter et kort opphold der ble «Green Arctic» foretok omlasting 20.
blir tatt etter hvert som det er praktisk båten tatt videre til Husøy på Karmøy der sept. fra «Sveafjell» og brakte lasta til Åle
gjennomførbart. lasten ble losset. Båten ble så lagt i dokk sund. Losset i Ålesund hos Fjordlaks 21.

fredag B.oktober i middagstid hos Karm- og 22. september.

«Nyksund» ex. «Frohavet» ex. «Mikal sund Maritime for reparasjon. «Sveafjell» ble slept til Kvernhusvika
With» ex. Paletten» er innleid av Nor

Lines til og hente mel i Vaksdal hver 14
dag (tirsdag) for NordNorge.

10. august skiftet «Frohavet» navn til
«Nyksund» av Myre. Eier er fortsatt Nord-
Norsk Shipping AS, Myre.

Sea-Cargo
Sea-Cargo skal fra januar 2005 leie inn et
nytt roro-fartøy, tyske «Norrland». Hun
vil bli satt i rute mellom Yest-Norge og
kontinentet og seile motsatt av «Trans
Carrier».

Stjørdal Sjøtransport
«Baltic Star» har lagt ved Hamre, Stora
sund på Karmøy fra omlag 15.oktober
for diverse arbeid. Båten ligg der fortsatt
7. november for omfattende motorrepa-
rasjon.
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Sunnmørefor inngående til Bergen, foto Frode Folkestad

Fiskernes Agn Hammerfest Kysttransport
Natt til lørdag 2. oktober omlag kl. 04.30 Onsdag 15. september i 01.00-tiden gikk
gikk «Ludvig Andersen» på grunn ved «Sveafjell» på grunn ved Valsøya i Bjugn.
Færøysund sør av Sandvikvåg på Stord. Båten ble trukket av grunn om ettermid-
Samme ettermiddag i 1400-tiden ble dagen søndag 19. sept og slept inn til

LudvigAndersen under buksering sørover Langenuen etter grunnstøtningen, fotografert 2. oktober

av OleJakob Dingen
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Verft på Hitra for reparasjon. Hun forven
tes ferdig reparert omlag 30. november.

Ice Reefers, Florø

Fryseskipet «Seresa» (1998) ex. «Brøn
nøy» (1986) ex. «Barøy» (1969) ble slettet
18. juni. Ny eier er Northern Boulonnais
Fishing Ltd., Windhoek / Wolves Bay,
Namibia. Låg i Kopervik 8. september
som «Seresa» av La Paz.

Torsdag 7. oktober om ettermiddagen
forlot skipet Kopervik. Bunkret på Stora
sund ca.kl. 1800 og seilte nordover til
Bergen hvor hun ankom tidlig på natta
fredag 8. oktober til Frieleneskaien. Hele
fredag låstet hun returpapir for Skogn.
Lørdag 9. oktober gikk hun nordover fra
Bergen.

Hun kom sør igjen til Bergen onsdag
13. oktober om morgenen i 0830-tiden
for nok en tur med returpapir. Gikk nord
torsdag 14. og kom tilbake til N. Tollbukai
søndag 17. oktober.

«Seresa» forlot Bergen mandag 25.
oktober mellom 07.00 og 16.00.

I dag har Noreco AS i Bergen igjen drifts
ansvar for tre båter.

«Ice Wind» ex. «Faste Jarl»
«Ice Lady» ex. «Haukeli»
«Bjørgvin» ex. «Lars Hagerup»

«Ice Wind» har ligget på verksted i Hull i
England. Her lå båten delvis i arrest. Hun
forlot Hull 31. august og ferden skulle gå
til Norge. Hun ble observert i Lødingen
22. september. Låstet sild på fryseriet.
Var i Florø 1.november, og i Lødingen 4.
november.

«Ice Lady» lå i havna i Lorient i Frank
rike 2. september og ventet på lasting. Hun
ble tatt i arrest av bunkers-leverandøren en

periode. Var i Haugesund 2. november og
i Rørvik 4. november.

«Francona» ex. «Ice Queen» er nå eid
av Nescofish Ltd. Seiler fortsatt under

St.Vincent flagg. SMS Shipmangement
i Riga, Latvia er iflg. Lloyds oppført som
driftsselskap.

Etter ein periode til kai i Fotlandsvåg, har
«Bruvik» lagt ved Dreggekaien i Vågen,
Bergen i veke 44. Riksantikvaren gav
«Bruvik» status som verneverdig skip 11.
oktober.

I perioden 20.-24. september låg «Oster» til kaien ved Hasund Mek. Verkstad i
ved Laksevåg Verft. Her vart det utført Ulsteinvik.
klinking på eine sida av overbygget. Fredag I oktober ble skipet solgt til russiske
24.9 gjekk «Oster» frå Laksevåg til Mas- kjøpere, og avgikk 5. november i 16.00-
trevik Mek. for div. arbeid. Båten gjekk tiden på utgående for Breisundet,
så vidare frå Mastrevik laurdag 2. oktober
til Fartøyvernsenteret i Norheimsund
som skal lage innreiing i framskipet og
midtskips.

GPH Båtturer AS på Nordnes i Bergen «Havservice I» (eiet av Maritim Havservice
har i starten av mai overtatt «Eitrheim». AS) ex. «Malangen» (TFDS).
Denne båten har de siste årene gått i tu- Hun er fortsatt i drift med bl.a. oppdrag
ristfart i Oslofjorden. på Snøhvit-anlegget ved Hammerfest. Tirs-

«Viking Polaris» ex. «Brand Polaris», kersanlegg i Tromsø på morgenen. Dagen
«Disko» (1967) lå etter hjemkomst fra etter var hun i Tromsø hele dagen i Breivika
Grønland 22. sept 2003 opplagt ved og gikk nordover ved 16.00-tiden.
Vegsund slipp. Noe senere ble båten flyttet I perioden 21 .-23. september var ferja på
til Larsnes Mek. Verksted og i mars gikk tur fra Tromsø og sørover og passerte Hu
rederiet konkurs. I april ble hun flyttet stadvika 23. september om morgenen.

Havservice I for sørgående ved Rørvik, foto Frode Folkestad oktober 2004.

Viking Polaris ved Vegsund Slip. Foto Oddgeir Refuik/Norsk Skipsfartsforum

dag 24. august var hun innom Mobil bun-
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Nesøy under oppmaling med nytt navn ved Holbergskaien i Bergen, foto Frode Folkestad

Maritim Mobil AS har kjøpt «Kjølva» fra
TFDS. De overtok ferja i juni og startet
oppgradering av henne på Skjervøy,
omdøpt «Havservice II». Formelt reg 13.
august. Rødne Trafikk AS / L. Rødne & Sønner,

Observert på nordgående i Tromsøsun- Stavanger
det 20. okt i 17.20-tiden med rødt skrog Den nye ambulansebåten i Austevoll,
og en blå stripe i overgangen mellom skrog «Rygerstril» ble levert fra verftet, Brødrene
og overbygg. Flun har fått ny mast og ny Aa den 14. oktober. Dette er båt nummer
kran akter. fire som Rødne bygger i karbon. Alle bå-

«Leonora» ex. «Norvakt» ex. «Mårøy» oktober var det dåp i Austevoll.
(FFR) var i sommer på Stø og gikk kval- «Clipper» kom inn til Kristiansund
safari turer. Hun startet opp 12. juni og fredag 29. oktober oglå ved Nordmørskaia
ble markedsført under navnet WhaleTours utover kvelden og natta. Avgikk lørdag 30.
AS, Stø. om morgenen nordover. Trolig var «Clip-

I månedsskiftet september/oktober percruise» også innom.
var «Leonora» utleid til Nordland Fis- «Clipper» og «Clippercruise» var innom

kerifagskole på Gravdal i Lofoten for en Rørvik og bunkret lørdag 30. oktober,
tur til Rotterdam med 11 navigasjons- begge båtene var på tur til Narvik, de
studenten var innleid av Arctic Voyager i Troms for

«Nesøy» er solgt til Kihnu Veeteed O.U., måned. «Clippercruise» avgikk Rørvik i lys-
Kihnu, Estland. Hun ankom Holbergs- ningen søndag 31. oktober. Til Bodø kom
kaien i Bergen torsdag 9. september kl. begge båtene 1. november og der lå de over
12.28. Formell overlevering fant sted 10. til 2.11 pga. dårlig vær lenger nord.
september. Ferga har fått navnet «Liisi»
av Kihnu. Båtene skal seile for Arctic Voyager i

Avgikk Bergen tirsdag21. september Id. Tromsø. De vil benytte Bogen som start
06.55. Grunnet dårlig vær stoppet hun i sted. Bogen ligger 15 minutt med buss
Skudeneshavn om ettermiddagen. Onsdag unna Evenes flyplass. For mer info se
22. mo ryen fortsatte ferden sørover mot

D . www.orcanorway.com
Tananger. Lå kort tid til ankers i Risavika/
Tananger og gikk til Bjergsted i Stavanger Stavangerske AS av Fjordservice
kl. 1300. Samme rederi har tidligere kjøpt I forbindelse med at Stavangerske AS vant
«Haus» ex. «Oster» og «Radøy». anbudet om hurtigbåttrafikken på Byøy-

tene bygges hos Brødrene Aa i Hyen. 25.

og drive hvalsafari i Indre Vestfjorden en

ene og Hommersåk, har selskapet bestilt

ny hurtigbåt hos Brødrene Aa. Den blir
lik Rødne sin «Rygerkatt». Levering er satt
til mai 2005.

Stavangerske skal overta rutene 1.
januar 2005. I dag er det L. Rødne &
Sønner AS som utfører rutene.

Stavangerske har frist til 1. juni 2005
mht. bygging av nye båter.

Stavangerske overtar trafikken på Byøyene.
I tillegg til bestilling av ny katamaran har
selskapet også bestilt ny hurtigbåt av typen
Scirocco hos GS Marine. Også denne skal
ha plass til 50 passasjeren

Stavangerske AS
«Sognefjord» har vært innleid i oktober
for avløsning på Tau-sambandet, mens
«Strand» var på verksted i omlag 14
dagen

Fom 5. november og i tre uker var «Sta
vanger» på verksted. Hurtigferja skulle inn
til garantiarbeid, klassing og årlig ettersyn.
Hun var ved Fjellstrand AS. «Rennesøy»
var avløsen

Boknafjorden Ferjeselskap
«Masfjord», «Boknafjord» og «Rennesøy»
seiler på Boknafjorden.

«Rennesøy» ble tatt ut av drift mandag
11. oktober for klassing og avløsning i
andre samband. C-avgangene ble innstilt
inntil «Melderskin» var på plass som
avløser 27. oktober. Hun skal gå frem til
26. november.

Utsira Kommune

Utsira kommune (Rederiet Rutebåten

Utsira as) har bestilt ny ferje til samban
det Utsira-Haugesund hos Blaalid Mek.
på Raudeberg/Måløy for levering ved
årskiftet 2004/2005. Skroget vil bli bygd
i Polen eller Latvia og komme til Blaalid
høsten 2004 for utrustning. Ferga skal ta
22 personbiler og 150 passasjeren

Skroget til «Utsira» kom til Blaalid søn
dag 19. september for utrustning. Ferja er
forventet ferdig 21. januar 2005-

HSD Sjø AS
I hele oktober har Kystverket holdt på
med utsprenging av innseilingen til Fedje.
Det var firmaet Tommy Solheim AS som
gjorde jobben. Dette medførte at ferje
sambandet ble innstilt deler av perioden
mandag-fredag mellom 10.00 og 1 5.00.1
denne perioden gilde «Austrheim» i ruta,
mens «Fedjefjord» låg i ro på Steinestø.
Tirsdag 2. november var «Fedjefjord» til
bake i ruta.
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HSD / Snøggbåtar
Pga. verkstedsopphold for «Tedno» og
«Draupner» samtidig, gikk «Fjordbris» i
Sunnhordlandsruta for «Tedno«, fredag
5.11 - søndag 7.11.

BNR starta på nytt
Trygve Tønnesen, eier av Fjordcharter/
TSF på Osterøy har startet opp rede
riet Bergen Nordhordland Rutelag AS fra
1 .mars 2004. Gamle BNR ble som kjent
nedlagt av Fjord-Line. Med seg på laget
har Tønnesen Frode Johnsen (Bergen Auto
matutleie) og Einar Nistad.

1. november ble det kunngjort at BNR
overtar ruta til «Beinveien» fra 1.april
2005. Konsesjonen gjelder fra 1. april
2005 - 31. desember 2014. I skrivende

stund er det ikke opplyst hvilket fartøy
som skal gå i BNR-regi.

Fjordl FSF
«Solundir» i dagrute til Flåm snudde i Vik
omlag 11.30 og kom tilbake til Bergen
ca.kl. 15.15. Gikk så over i Nordfjordruta
16.30 fra Bergen.

«Fjordprins» gikk fra Sogndal kl. 10.30
og snudde i Vik og gikk innover fjorden
igjen til Flåm. Gikk fra Flåm om ettermid
dagen til Bergen om kvelden.

Lørdag 18. september måtte «Kom
mandøren» avbryte ruta si om ettermid
dagen pga. tekniske problem på den ene
hovedmotoren og gå i retur til Bergen.
Samme kveld, ca. 19.30 fosset den på
nord igjen tom til Selje hvor hun kom til
kai ca.kl. 23.30.

Fredag 24.september kl. 16.15 avgikk
«Solundir» fra Bergen på chartertur til Vik
i Sogn. Båten kom i retur til Bergen lørdag
25. september omlag kl. 1600.

Tirsdag 28. september måtte «Kom
mandøren» taes ut av drift. Hun ble lagt på
verksted på Laksevåg Verft og var tilbake
i rute igjen fredag 1. oktober kl. 16.30
til Nordfjord. «Solundir» var avløser på
Nordfjord.

Dette medførte mangel på en båt i
avslutningen av sommerruta på Flåm.
Onsdag 29. og torsdag 30. sept. seilte
«Tornerose» i rute R.vika — Flåm — R.vika

i korr. med Bergens-båtene.

Torsdag 14. oktober kl. 14.30 gikk «Kom
mandøren» fra Bergen med signalflaggene
oppe. Båten var leid av Naumann Bygg
for chartertur til Loen. Båten kom tilbake

til Bergen søndag 17. oktober kl. 15.45

og gikk nordover igjen i rute 16.30 til «Hvitskjell» gikk i lasteruta Bergen-Gulen-
Nordfjord. Solund-Bulandet-Værlandet ut september

Lredag 22. oktober kl. 14.10 gikk 2004. «Libra» gikk i rute fra 1. oktober
«Ljordtroll» fra Bergen på chartertur til —8. oktober. «Vestfrakt» starta opp 11.
Leikanger. Båten kom i retur til Bergen oktober fra Bergen. Båten er eigd av Lø
søndag 24.oktober kl. 14.55 og gikk nord keland Sjøtransport i Askvoll.
igjen i rute til Sogn kl. 16.30 Ljord 1 Lylkesbaatane har skrive kon-

Søndag 10. oktober ankom «Fjordglytt» trakt med den nye operatøren fram til 1.
ekstra fra Florø til Bergen ca.kl. 20.20 og mai 2005.
returnerte tom kl. 20.30 til Florø. Dette

pga. høsteferie på skolene i fylket. Ny konsesjon

13. september fikk HSD tilbake «Austr- ferjesambanda Halhjem - Sandvikvåg og
heim» til avløsning først for «Strandebarm» Arsvågen — Mortavika for en periode på
og så for «Fedjefjord». Fylkesbaatane fikk ti år fra 1. januar 2007.
henne igjen i månedsskiftet oktober/no- Fjord 1 skal bygge 5 nye gassferjer, 3
vember. med kapasiet på 198 PBE og 2 med ka-

«Sognefjord» ankom Stavanger lørdag Boknafjorden vil bli betjent av to ferjer,
16. oktober. Hun gikk avløsning på Tau- kapasiet 198 PBE , overfartstid 22 minutt,
sambandet mens «Strand» var på verksted. fart 17 knop og Halhjem - Sandvikvåg får
Startet avløsning 18.oktober og omlag to ferjer med kapasitet 145 PBE og ei med
14 dager. kapasiet 198 PBE, overfartstid 37 minutt,

Fredag 29. oktober låg «Sognefjord» fart 21 knop.
ved kai i Florø i 1200-tiden. «Sognefjord»
skal avløse «Eid» på sambandet Stårheim- FSF - turistfart
Isane. «Eid» skal på verksted og få ny Sommarferjene «Gudvangen» og «Ska
hovedmotor. gastøl» har gått i trafikk Flåm - Gudvan-

18. oktober på 19.45-turen fra Lote fikk avslutta sesongen og kom til Bergen igjen
«Selje» havari på maskineriet. Ferja ble mandag 20. september omlag kl. 20.45
tatt til verksted hos Båtbygg på Raudeberg for vinteropplag på Laksevåg Verft. «Ska
(Måløy). «Gulen» ble satt inn som avløser. gastøl» kom sør igjen mandag 25. oktober
«Selje» var venta tilbake i veke 45. ca. kl. 1200 til Laksevåg Verft.

Det vinnende tilbudforfergestrekningenepå kyststamveien over Boknafjorden

og Sandvikvåg-Halhjem ble vunnet av Fjordl medfergedesign fra LMG Marine, Bergen

198pbe Gassferge for E39

A -' fjortnzm

Fjord 1 er tildelt konsesjon for drift av

pasiet på 145 PBE.

gen denne sommaren også. «Gudvangen»

Fjordl"
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Fjordl MRF januar 2006 i ferjeruta Brattvåg — Dryna
Fom onsdag 29. september og fram til 22. — Fjørtofta - Harøya.
desember går «Hareid» som ferje to i sam- Begge ferjene får fire-motorsanlegg, to
bandet Aukra —Hollingsholmen. «Hareid» og to uavhengige motorer som driv kvar
går supplering mandag - fredag. sin thruster forut / akterut.

Søndag 10. oktober gjekk «Ørsta» på
grunn i 17.30-tida ved ferjeleiet på Voksa.
Ferja gjeldt på land ved sidan av ferjeleiet. Cruise Service, Langevåg
Ferja fekk skade på ror og propell og måtte Cruise Service har bestilt ny charterbåt
på verksted. Passasjerbåt utførte ruta resten hos Brødrene Aa i Hyen. Det blir en ka
av kvelden. Mandag hadde MRF avløy- tamaran lik den Rødne fikk levert. Båten
sningsferja «Aure» på plass. Omlag 20. skal leveres i mai 2005. I hele juli 2005
oktober var «Ørsta» tilbake i rute. skal nybygget gå i turistrute mellom Åle-

Nye konsesjoner; Hustadvika.
18. august ble følgende offentliggjort fra Cruise Service har samarbeidet med
Vegdirektoratet: MRF i noen år og dette vil fortsette.

MRF er tildelt anbud på Brattvåg
- Dryna- Fjørtofta - Harøya for perioden
1 .juni 2006 -31 .des. 2013. Kystekspressen Trondheim-

MRF skal bygge to nye 35-bilers ferger Kristiansund
til sambandet. «Agdenes» ble satt inn 6. oktober som

HSD/Stavangerske er tildelt anbud på avløser for «Ladejarl».
Volda - Folkestad for perioden 1 .juli 2005 «Lauparen» ble satt inn som avløser i pe
— 31 .desember 2012. rioden 7.-10. oktober til ankomst søndag

HSD/Stavangerske skal bygge ny 100- 20.00 i Trondheim pga. tekniske problem
bilers ferge til sambandet. med «Ladejarhc «Agdenes» overtok søndag

4. november kunngjorde MRF at dei Hitra lørdag 16.oktober. «Lauparen» var
har bestilt to nye 35-bilers pendelferjer avløser fom torsdag 14. oktober kl. 11.50
ved Aker Aukra AS. Dei er begge delvis fra Trondheim og fram til «Ladejarl» var
overbygde. Første ferje skal leveres innen tilbake.

1. desember 2005 og ferje to, fjorten da- Søndag 10. oktober ble en utfordring
gar seinare. Tvillingferjene settes i rute 1. for FTL. «Agdenes» lå i Trondheim, men

Fjordl MRF har bestilt to nye 35-bilers fergerfra Aker Aukra med design fra Nordnorsk

Skipskonsult.

brukt på charterttirer, bl.a. til Bud og
sund og Geiranger. Ellers er båten tenkt

kveld. «Ladejarl» var tilbake fra verksted på

ville ikke starte og kunne dermed ikke gå
utover kl. 11.30 til Frøya. Ny elektromotor
var ikke på plass før 16.30. «Frøyfart» og
«Ladejarl» var på verksted på Hitra. FTL
klarte ikke og leie inn nok båter til og
utføre normale ruter. Derfor måtte en del
reisende sendes over land med buss.

Mandag 6. september ca. 06.00 ankom
«Mørejarl» til Skjøndals Slip. Hun avslut
tet ruta si i Kristiansund søndag 5.9 kl.
19.20. Kort tid etterpå gikk båten direkte
fra Kristiansund og sørover til Bergen.
«Mørejarl» avgikk Skjøndal slipp fredag
17.september mellom 20.00 og 22.00 og
seilte direkte til Kristian-sund. Lørdag 18.
var det tilbakemontering av flåter m.m.
«Mørejarl» ble satt i rute igjen søndag 19.9
fra Kr.Sund.

«Gripskyss» ble satt inn som avløser fra
Sandstad fredag 17.09 kl. 13.20 frem til
ankomst Kristiansund 18.09 kl. 17.20 i

«Mørejarl» sin rute.
Tirsdag 21. sept. måtte «Mørejarl» taes

ut av rute i Trondheim grunnet ødelagt
ventil som regulerer drivstofftilførselen
til bb hovedmotor. Båten var i rute igjen
onsdag 22. september kl. 2010 fra Trond
heim.

Fosen Trafikklag (FTL)
FTL har kjøpt og overtatt M/F «Leka
II» fra Lekaferja AS. FTL har gitt henne
navnet «Frøyaferja». Hun ligger nå ved
Kvernhusvika Verft på Hitra. Planen er at
ferja skal benyttes i øyrekka på Frøya.
Formell omreg. skjedde 08.01.04

Helgelandske AS
I forbindelse med verkstedsopphold for
«Sigrid» i Sandnessjøen 21. oktober — 8.
november ble «Petter Dass» overført fra

Nesna-Levang til Sandnessjøen Dønna-
Løkta. «Løkta» ble satt inn på Nesna-
Levang.

Torsdag 21. oktober fikk «Sigrid» pro
blemer kl. 07.45 ved avgang Bjørn. En
regulator som styrer hovedmotoren hadde
sviktet. Ferja ble tatt ut av rute og på for
middagen slepte hurtigbåtene «Thorolf
Kveldulfsøn» og «Helgeland» ferja over Ai
stenfjorden til verksted i Sandnessjøen.

Fom. 1. november og fram til jul går
«Rana» direkterute hver kveld fra Sandnes

sjøen til Lovund og tilbake til Sandnes
sjøen med laksetrailere fra Lovund.
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Color Lines nye Color Fantasy fra
Kvaerner Masa-Yards er verdens

størsteferge med sine 75 027 brt og
plass til 2770passasjerer.

Nordtrafikk AS

«Lofotferge I» låg på verksted hos Kaarbø
i Harstad i oktober for div.arbeid.

Hun var tilbake i fart igjen siste helga
i oktober.

OVDS

«Tjeldøy» gikk i sommer-ruta ut til 28.
august. «Alden» overtok 29. august og
går hver dag i sept. Fra 1 .oktober blir det
kun helgeturer i ruta, dvs. rundtur Narvik
— Svolvær — Narvik fredag og søndag.

Onsdag 29. september kom «Ofoten» til
Sandnessjøen på formiddagen direkte fra
Bodø. Helgelandske leide henne i 2-3 uker
fordi «Helgeland» var inne til klassing.

Bjørklids Ferjerederi
«Jæggevarre» var på garantidokking i Har
stad i tidsrommet 1.-8. oktober. I samme

tidsrom gikk «Stallovarre» på Ullsfjorden
og «Røtinn» på Lyngen.

Lørdag 9. oktober i 11.00-tiden gikk
«Røtinn» sørover gjennom Tromsøy-sun
det etter endt utleie.

CONNEX FFR

Lørdag 23. oktober lå «Åfjord» til kai i
Hammerfest om ettermiddagen. Mandag
25. oktober om morgenen var hun på plass
hos Kaarbøe i Harstad for verkstedsopp
hold ca. 2 uker.

«Lødingen» seilte nordover fredag 22.
oktober fra Lødingen for avløsning på
Øksfjord - Hasvik i omlag 2 uker.

Fosenlinjen seiler trekantruten Garten-Storfosna-Vtzrnesytterst i Trondheimsfjorden.
Her er Nidaros vei en dag i oktober, fotografert av Frode Folkestad

Namdalingen på vei utfra Rørvik, foto Frode Folkestad oktober 2004.
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Som tidligere meldt i Skipet 2/2004 ble gjester ombord. Skipet var utleid til et pri- TFDS
«Yargøy» solgt til Uti Express Ferry Co. vat firma. «Nordnorge» var tilbake i Bergen «Nordstjernen» fira Longyearbyen. Først
Ltd. i Incheon, Sør-Korea. Båten har fått søndag 26. september ca.kl. 13.30. var det stopp ved Bjørnøya. Skipet hadde
navnet «Seaplane» av Incheon.

«Kong Harald» ankom Bergen fredag Verft i Florø og blir ute en rundtur. Skal Onsdag 15. september Id. 18.35 gikk
22.10. Avgangen samme kveld ble innstilt være klar igjen til tirsdag 16.november. «Nordstjernen» fra Tromsø og sørover
og en innledet perioden med et liggedøgn Malings- og klassings-arbeid skal utføres. med TFDS-ansatte. Ferden gikk rundt
i Bergen frem til 02.11. Skipene kom til På sydgående seiling fra Bodø tirsdag Tromsøya og tilbake til Prostneset.
Bergen om ettermiddagen som vanlig og 9. november kl. 0300 hadde «Nordkapp» Skipet avgikk Tromsø 16. september
lå over til neste kveld da de vendte på nord anløp av Namsos. Ruten sørover ble endret kl. 01.00 for Dyrøy. Hun deltok under
igjen. Dette opplegget har vært gjennom- og anløp av Ørnes, Nesna, Sandnessjøen, Dyrøydagene. «Nordstjernen» avgikk
ført de siste årene for at hvert skip skal ha Brønnøysund og Rørvik ble kansellert. Dyrøy 21.09 kl. 11.00 og ankom Fis
tid til div. ettersyn. Skipet anløp Namsos 1700/1730 og seilte kerstrand Verft 23.09 ca. kl. 02.00 for

«Richard With» og «Nordkapp» var begge videre til Trondheim onsdag 10. november vinteropplag.
ved Laksevåg Verft da de hadde liggedøgn kl. 0600 og så videre sør i rute.
for diverse arbeid. Også «Finnmarken» og Anledningen er Årets Trøndelagskon- Fredag 15.oktober kl. 18.30 avgikk «Kong
«Vesterålen» var innom Laksevåg Verft. feranse i regi av KS, Olav Duun videre- Harald» fra Tromsø i rute på nordg. Skipet

OVDS på konferansen følger «Nordkapp» fra igjen, passerteTromsø-brua kl. 19.08. Ved
22. september avsluttet «Nordnorge» Namsos til Trondheim,
rutefarten i år i Hurtigruten. Da ankom
hun Bergen. Mandag 27. september kl. Fredag 10., lørdag 11., og søndag 12. iro like sør av brua og slukkte alle dekksly
12.00 la skipet ut på utenlandsoppholdet desember skal «Finnmarken» ligge ved kai sene. Fyrverkeriet pågikk i 5 minuttet fra
frem til våren. i Hammerfest. Ombord blir det julelunsj, brua. Kl. 19.15 ble dekkslysene tent igjen

Fredag 24. september ca. kl. 16.15 av- julebord, julecruise og førjulskafife. Sønda- og hurtigruta gikk til kai på Prostneset
gikk «Nordnorge» til Lerwick med ca. 420 gen blir det åpent skip for hele byen. Id. 19.25. Nordg. «Kong Harald» forlot

Vesterålen og Finnmarken manøvrererpå Puddejjorden i Bergen 1. oktober 2004. Foto Frode Folkestad

Onsdag 22. september kl. 22.30 kastet med seg 24 passasjerer invitert av AVIS
«Lofoten» igjen loss i Hurtigruten fra Ber- bilutleie. Ferden fortsatte mot fastlandet
gen, som avløser for «Nordnorge». og skipet avgikk Hammerfest lO.septem-

«Narvik» gilde ut av rute i Florø fredag 5. «Nordstjernen» ankom Tromsø lørdag
november på sørg. om morgenen. Hun 11 .september ca. 0400 fra Longyear
er gått på verksted i dokken hos Kleven byen.

gående skole i Namsos og Byåsen vide- gikk litt nord i Tromsø-sundet og la seg iro
regående skole i Trondheim. Deltakere en kort stund. Skipet snudde og gikk sør

ber kl. 1800. Her gikk pass. i land.

passering av brua var det fyrverkeri og 4
røde lys fait ned på båten. Hurtigruta la seg
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Trollfjord og
Midnatsol under

liggedøgn i Bergen
28 oktober, 2004.
Foto Frode Folke

stad

Prostneset igjen kl. 19.35 og seilte nord- «Sagafjord» fra Moss til Horten for videre så tidlig som praktisk mulig i starten av
over en time forsinket. Bakgrunnen for opplag. Eierene jobber med ny oppstart / 2005. Her vil «Prinsesse Ragnhild» bli
denne spesielle seilasen var den pågående salg av skipet.
Reiselivsmessa i Tromsø.

Grunnet bytte i ruteplanen snur sørgående Color Line
«Midnatsol» i Svolvær lørdag 6.november Color Line har bestilt ny cruiseferge hos
og setter kursen nordover igjen mot Stok- Kværner Masa Yards Inc. i Finland for Fjord-Line
marknes og Sortland m.fl. ruten Oslo — Kiel. Det nye skipet er på Fjord Line har solgt «Lygra» til Goliat

Nordgående «Kong Harald» snur sam- 73.500 brt. og skal i rute 10. desember ShippingAS i Oslo. Hun har fåttny hjem-
me kveld i Svolvær og setter kursen sørover 2004 fra Oslo. «Prinsesse Ragnhild» vil mehavn i Oslo. «Lygra» fortsetter i ruten
igjen mot Stamsund og Bodø m.fl.. bli tatt ut av ruta når nybygget kommer. Egersund - Hanstholm. Ny eier overtok

TFDS melder at «Midnatsol» skal på I forbindelse med levering av nybygget skipet i månedsskiftet september/okto
verksted hos Losen Mek. i januar 2005. bygges det nå ny terminal i Oslo. ber.
Etter verkstedsoppholdet skal skipet rett på «Color Fantasy» var på prøvetur man- «Fjord Norway» var i dokk hos HMV i
reiselivsmesse i Oslo. To rundturer utgår. dag 20. september. Hun forlot verftet om Haugesund i perioden 18. oktober - 24.

Kystlink 21. lå skipet iro en kort stund grunnet Norway» og «Jupiter» får færøysk flagg
«Envoy» lå til kai Langesund mandag 4.ok- motortrøbbel. Hun ankom Kiel noe for- iløpet av 2005. Årsaken er bortfall av net
tober. Om formiddagen slet ferja seg fra sinket, 21.10 kl. 12.00. Avgang Kiel var tolønn for de ansatte ombord. Færøyene
kaien i Langesund. Lire trosser røk og ferja kl. 1500, en time og 30 minutt etter ruta. er valgt for at det skal gå minst mulig ut
la seg ut i havnebassenget før mannskapet Hun gikk delvis på en motor Kiel-Oslo og over de ansatte.
fikk kontroll over henne. ankom Oslo 22. oktober kl. 11.30, noen

Lerja går i daglig rute mellom Lange- timer etter ruta.
sund og Hirtshals.

Saga-Line Kielruta skal hun først gå 6 uker mellom pondenter på kysten for verdifulle bidrag
Saga-Line er konkurs. «Sagafjord» gikk Kristiansand og Hirtshals som avløser til denne utgaven av Røkesalongen. Vi
første tur 15.mai. kl. 08.00 fra Moss med for «Christian IV» som skal på verksted. oppfordrer flere til å sende oss bilder av
retur fra Skagen kl. 16.45. Deretter skal «PR» klargjøres for den nye rutegående skip, hurtigbåter og ferjer, nye

Det var ikke lenge ruta gikk. Midt i sep- Vestlandslinjen.
tembervar det slutt og «Sagafjord» har lagt Color Line har annonsert oppstart av
i opplag i Moss. Fredag 29. oktober seilte ny rute Bergen — Stavanger - Hirtshals

mmm oktober fra Bergen.
O må «Kronprins Harald» avgikk Oslo 20. ok-

morgenen kl. 07.30. oktober. Ble satt i rute igjen mandag 25.

tober i rute 13.30. Tidlig om morgenen Fjord Line har kunngjort at skipene «Fjord

Når «Prinsesse Ragnhild» blir tatt ut av Rutebåtredaksjonen takker vår korres-

benyttet.

«Skagen» ligger i ro i Sandefjord samt at
hun brukes til supplering / avløsning.

som eldre.

Redaksjonen avsluttet 07.11.04, FF
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DHen norske småskipsflåten har i årI endelig fått vind i seilene, takket

Finnøy i Ryfylke, mens båten går under

AS (Amund Fredheim), Austrheim i
“jb ,-»1? 1 Nordhordland. Kypros-flagg og befrak-

' w tning hos Strand Shipping, Mo i Rana.
Foto Ole Jakob Dingen 2. oktober.

Under ligger Mantenha i Fortaleza, Brasil
30. juli, fotografert av Terje Nilsen. Den
vil være godt kjent som Elin Christine
fra 1980 til 1997, men bygget som Peter

 •"-- n  I Stærke i 1971.
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Nor-Cargo-flåten
skiftet i sommer logo
og skorsteinsmerke til
Nor-Lines. Nordskott

fra 1979 tilhører Misje
Rederi AS i Bergen og
seiler på TC til Nor-
Lines.
Foto Frode Folkestad
i Trondheimsleia i
oktober.

Noen kommer, noen går. Av de mange
som er solgt i år er også Nordbulk fra
Mo i Rana, her sett som Jampi, ex Lotta,
Chiemsea, Chiemsee fra 1973, som i mai
gikk til Libanon med nord-koreansk
flagg. Foto Roel Zwama

Under;

Seatrans gamle papirbåter
effektive og utholdende.
Baltic på vei over Hustadvika 28. mai,
fotografert av Arne Sognnes. Båten er
jo gamle Trans Baltic fra Sterkoder i 1975,
som i 2001 ble solgt til Sea Cargo AS
og omdøpt. I januar 2004 ble den solgt
til Skips-AS Nordnes (Bergen Shipping),
med TC tilbake.

har vist seg
Her er SC
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Boa Deep C under lasting av vakuum-
ankere i Kristiansund for Halten-
banken for regning av Statoil. Den
er Boa Offshores største og nyeste
skip, på 12476 bt, levert tidligere i
år fra Factorias Vulcan i Vigo med

 "' ’ *r''a amme a§ ' a °§sa

Il ÉT ' \ Ä 1

Tankskipet Bergen Nordic ble levert fra Gisan
Shipyard i Istanbul i 2003 til Bergen Tankers
AS, for TC til Statoil. Den er på 3535 tdw og
ble kjøpt av det norske rederi ved levering fra
verftet. Fotografert av Arne Sognnes i Sogne-
sjøen 20 juni 2004.

' ' ' ~ ~~~ ~ ~~ ’ ’ —

Reefers, Bergen. AlfJ Kristiansen har her fanget
den inn på vei gjennom Karmsundet I I. august

—| | - | | '  I ..j j år.
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Fra mai til september får norskekysten besøk av de eksotiske flyttfuglen
som trekker jorden rundt på jakt etter
ferie, opplevelser og naturinntrykk for
turister.

De som følger med på cruise-fronten
kan ikke ha unngått å legge merke til gene
rasjonsskiftet som har skjedd. Gamle og
kjente cruiseskip er blitt utrangert og
avløst av mer voluminøse farkoster med

flest mulig utvendige lugarer.
Bjørn Hansen i Stavanger har sendt en

rekke bilder av sommerens cruiseskip i
Stavanger, og vi har valgt ut tre med en
viss norsk tilknytning.

Øverst ligger The World ved Skagen
kaien - strengt tatt ikke et cruise-skip
men et appartementsskip for faste eiere.
43188 bt, levert fra Fosen Mek Verk
steder i 2002.

I midten Island Sky på 4200 brt, bygget
i Italia i 1992 som Renaissance Eight, en
av åtte søstre bygget for Fearnley &
Eger.

Og nederst Fred Olsens Black Watch;
norsk seiv om den seiler under Bahamas

flagg. Opprinnelig Bergenskes flaggskip
Royal Viking Star fra 1972. Faktisk å
regne blant de «gamle» i våre dager.
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Budsjettforliket mellom Regjeringen og
FrP sørgen for 15 mill kr ekstra til fartøy
vern. Også Arbeiderpartiet går inn for
kraftig økning i sitt budsjettforslag. Det
betyr at det for 2005 blir bevilget tilsam
men 29 million, noe som er i tråd med
Riksantikvarens innstilling.

Vern av utenriksskip?
Et museumsskip for norsk skipsfart
blir iblant diskutert; et nasjonalt ikon
for skipsfart og sjømannskultur. Det er
imidlertid ikke mange mulige skip igjen. I
Iddefjorden ligger Hamen og i Varna gamle
Brandanger.

Dessuten har den spanske marinen
transportskipet Contramaestre Casado,
engang Fred Olsens linjeskip Bajamar.

Med sine 2700 tdw og 340 fots lengde
var dette opprinnelig svensk kjøleskip
Leeward Islands, bygget 1953 på Eriksberg
Mek Verkstad i Göteborg. Det ble kjøpt av
Fred Olsen i 1964 og gikk fire år senere til
Haugesund som Bonzo. Solgt i 1974, men
havnet i 1982 i den spanske marine.

Av ytre endringer er riggen fjernet og
helikopterdekk montert akter.

Bonzo øverst (Airfoto of Penang) og
gråmalte Contramaestre Casado under.

Mer penger
til fartøyvernet
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Saltens-båter II — Ny bok...

Endelig er oppfølgeren til boka «1 skarp rute Forrige bok var så vidt innom fergene. 1 denne
med gamle Saltens-båter» klar. boka presenteres også samtlige av fergene

i Saltens Dampskibsselskabs eie med tekst,
Bok nummer to fortsetter der første bok sluttet, fakta og bilde. Leseren får også et innblikk i
og tar for seg perioden fra 1968 og fram til Saltens historikken til selskapet gjennom mer enn 120
Dampskibsselskab i Bodø fusjonerte med OVDS år, med bilder som tidligere ikke er publisert.
i 1991.

Boka leveres denne gangen innbundet med
stive permer og er i format 21 x 23,5 cm. I tillegg
til en presentasjon av hver båt i denne perioden kr. 198,-/stk*
inneholder boka nærmere 100 bilder, de aller
fleste i farger.

Nytt i denne utgaven er også en faktaboks Boka er produsert i et begrenset opplag og
som i tillegg til byggeår og sted, motor og fart, seiges så langt lageret rekker. Bestill den direkte
lastekapasitet osv., inneholder historikk for hver fra forlaget:
enkelt båt;

E-post: saltens@salg.no

Boka kan også bestilles pr. telefon:
Tlf. nr. 952 19 757, Bjørn Ivar Strøm
Tlf. nr. 909 21 560, Johan-Arnt Strøm

Utgiver:
Klart Budskap
Postboks 66, Stormyra
8088 Bodø

* t

g "
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* Porto og eksepdisjon kr. 39,- kommer i tillegg. Ved bestilling av to eller (le

i

e bøker leveres disse fritt tilsendt.
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Karmsundet 24. august 2004, den danske sideportbåten Danstar for sørgående møter Lomax med Strilodd på vei til opphugging
på Eldøyane. Foto Alf], Kristiansen.
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Maritimt Magasin 9MK Gled deg til følgende: Bestlll
et folkelig blad innen 10

for deg som er dagei* Og

som skjer langs * -Offshore flotte

kysten vår. Bladet radioen

en fnsk layout. Du lommelykt I
får en översiktlig • Maritim* skoter

° ; t Nvhpfpr om GR/VTI5X Snb n kv mottan *n bruke* k» abwwmrw nlf. Ö »fer* mi kMwtrll uhntfi  poitn

presentasjon av • Produkter" dtik II II tikti

heter om kontrak- Abonnement kan ogsa beslilles pa:

ter, rederi, forsk- seg lr""‘" mnntlm bransf c ' Telefon: 70 20 78 67 E-mail: maritimt@maritimt.com

ning, politikk og i
historiske skip. ,
Tios om bøker 1 | Ja takk. |egunsker et abonnement pa Kan sendes
lips om DØKer, 1 I Maritimt Magasin ut 2005 og betaler kr 399 blad for kr 399 lossalg, ufrankert t
film og musikk > :rMMWW i K k7«1 Maritimt Magasin
med maritim til- | betaier

knytning. Hold deg I | Ja takk, jeg onsker et abonnement med Detteuibudetgir 9 portoen

oppdatert på ma * 1 skoleelev/ Vernepliktig pa Maritimt Maga- 561
ntim sektor med I sin ut 2005 og betaler kr. 240. p

Maritimt Magasin. j Avtaienr. 617 000/405
k tt- O Æ I I I takk, jeg har svart innen 10 dager og

Dette sier maskinsjef fSr - , /o ra 3 _r. '^ær_ ...  I I ønsker åfå radioen med lommelykt gratis.

Ragnar Ucland MW&cf® *;- abonnent, ut 2005 - 9 blad: j '
om Maritimt Magasin: Sfcr"-* W- ,,jj. Ji LøSSalg: kr. 801,- |

«MJ berontnte dere for et V~ .V 'W..V| -rabatt: kf. j NaV" IMl tII ', itø
veldig fint blad, faktisk det || -gt U.' Din pris: kr. 399.- |  WWWHB
beste jeg har sett i Norge. Jeg L 1 AdreSSØ uiLljaljLJ I

er stråiende forrtoyd med bla- SføM 70% rabattTrygdet Student/ 1

ombord på båten.Tar det sta- skoleelev, vernepliktig j postnr /.stecj 6272 Hildre
dig frem for å sjekke om det — , . . orv l I
er noe jeg har glemt etc. og Ragnar Ueland LøSSalg. I<T. 801,- |
det store nummer fra sist år maskinsjef - V2L batt! kr. 561.- \ T lf UnHprqkrift
(Årsrevyen) var bra, oversik- LPG/C «Berge Clipper» - I 1IT Uliueiölxilll
ten etc.» Bergesen dy asa Din priS. kr. 24U,- i Underskrift av person over 18 år.
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