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fergefart.

Normann foto, redaktørens samling

SKIPET nummer 3.1995 er herved ute. Denngang brin
ger vi første del av den mest fag-tunge artikkel vi noen
gang har hatt, om rederiet H. M. Wrangell & Co, skrevet
av Leif M. Bjørkelund. Den bygger i all hovedsak på
Leifs oppgave til halvårseining i lokalhistorie og stiller
rederiet inn i en bredere sammenheng, mot den økono
miske utvikling i Haugesund og skipsfarten generelt.
Første del dekker perioden fra 1882 frem til slutten av
30-årene. Siste del, til 1979, kommer neste gang.

Fra Knut H. Næss' penn kommer siste del av historien
om Bastøfergen, inntil selskapet ble kjøpt opp på 1980-
tallet.

Det står ikke til å nekte at særlig artikkelen om Wrangell
har fortrengt noe av det andre stoffet. Neste gang vil vi
få plass til både sjømannsminner og observasjoner, ved
siden av de faste spaltene.
Redaksjonen er sterkt interessert i redaksjonelle bidrag

fra andre kanter av landet, fra observasjoner og fotogra
fier til bokomtaler og artikler. Har du skrivekløe kan vi
hjelpe deg!
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Våre svenske brødre kaller interessen for selve fartøyene,kanskje litt humoristisk, for “båtologi”. En “båtolog” -
og ikke bare i Sverige - er en som “samler” på båter, han foto
graferer, finner opplysningen, graver i fartøyenes historie, men
han opererer hele tiden i hovedsak på papiret. Dette er viktig
nok, det er fragmenter av en bredere historie, om skipsbyg
ging, skipsfart, rederivirksomhet og maritim nærings
virksomhet. Fotografier blir viktig dokumentasjon i en tid hvor
utviklingen går fortere enn kanskje noengang før.

Noen av oss har gjennom mange år møysommelig bygget
opp informasjoner, små hiter i et veldig puslespill med en uant
rikdom av detaljer, men dog med så mange hull. Faren er at
slik interesse kan anta nesten en form for “frimerkesamling”;
opplysninger for opplysningenes egen del. At samlergleden
blir en rent privat glede og opplevelse: - enda en båt i samlin
gen....

Det er selvfølgelig ikke noe galt i å glede seg over sine sam
linger, over tilskudd og nye hiter til puslespillet. Men jeg tror
at vi bør se vår store interesse i en videre sammenheng, som
små bidrag i et stort privat kulturhistorisk innsamlingsarbeid!

Samlingene, små eller store, får plutselig en adskillig større
almen verdi i det øyeblikk de føyer seg i en sammenheng. “Sub
stansen” i våre samlinger kan være viktige bidrag til kunnskap
om lokalmiljøer, rutefart, båtbygging, fiskeri, rederivirksom
het osv. En fartøysamling får en helt ny betydning i det øy
eblikk den kan settes i sammenheng med annen historisk og
økonomisk utvikling i et lokalmiljø. Eller mot krigshistorie,
båtbygging, fartøyvern, samferdselshistorie. Det er sammen
hengene som er interessante!

Vakre skipfra hver sin tid, Gamle Rogaland/ra 1929 og Song of Norway, fotografert i Stavanger i 1993 av Svein Torske

Om båtologi og kulturhistorie
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap har forlengst gått med i
KORG, Kulturvernets Fellesorganisasjon, som består av 16
frivillige organisasjoner som arbeider på hver sin sektor av
kulturminnevernet.
Organisasjonens hovedmål er å styrke kulturvernets rolle i norsk
samfunnsliv ved å:

- øke kjennskap og interesse for historie og kulturvern
- støtte arbeidet for registrering, innsamling, vern, bruk og
formidling av kulturminne

- bedre rammevilkårene for kulturvernet.

KORG er et fellesorgan for medlemsorganisasjonene, samord
ner saker av felles interesse og fremmer slike saker for myn
dighetene.

Når vi har gått med i denne organisasjonen, har vi derved ori
entert oss i en slik stor sammenheng, hvor vi går inn med vi
ten, kunnskaper og våre samlinger, - så langt det enkelte med
lem er interessert. Det stiller vår “båtologi” i et større perspek
tiv!

I første omgang melder det seg to refleksjonen Den ene er det
enkelte medlems bevissthet når det gjelder dokumentasjon, til
skikkelige og troverdige kilder for opplysingen Den andre re
fleksjon er hvilke naturlige allianser som kan peke seg ut, f eks
mot fartøyvern og samferdselshistoriske föreningen Dette er
noe vi som förening må ta en mer aktiv stilling til.
Andre kan ha interesse av det vi driver på med!

Dag Bakka Jr
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Rederihistorikk 176

Historien om skipsreder og konsul H.M.Wrangell er som fortellingen om Askeladden i eventyret, med dengrunnleggende forskjell at hans liv og virke var preget av alt annet enn hell og lykkelige omstendigheter. Men
som en “selfmade-man”, med respekt for arbeid, nøysomhet og dyktighet, bygget han seg opp fra grunnen av til å bli
en av Haugesunds største skipsredere og forretningsmenn. Det var et lysende eksempel på hvordan unge dynamiske
menn i det forrige århundret kunne utnytte mulighetene den gang “sildabyen” ved Karmsundet utviklet seg til sjøfartsby.

H.M.Wrangell startet sin virksomhet i 1880-årene. I brytningstiden fra seil- til dampskip og i de nærmere 100 år
rederiet eksisterte, var Norge en stormakt på havet. Men storhetstiden for sjøfarten tok slutt, og rederiet H.M.Wrangell
& Co.A/S er forlengst gått over i historien.
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Haakon Magne Waldemar Wrangell var født blerte han sin egen kolonialhandel i “finere til lands og varslet om en ny “glanstid” for
2.januar 1859 i Haugesund. Hans far, Hans kolonial-varer” i leide lokaler hos kjøpmann sildenæringen i Haugesund. Igjen skulle byen
Marcus Wrangell (f. 18.3.1828-d.26.1.1880), Jens H. Hansen i Strandgaten (Hansen på bli invadert av sildeoppkjøpere fra både inn-
var fra Kristiania og kom til Haugesund i Torget).
1857. Han var bestyrer ved byens telegraf-
stasjon, som ble etablert samme år. Hans mor, Forretningsdriften må ha vært innbringende Karmsundet og ved Risøy. I perioden 1885-
Silla Zakariasdtr. Tjærandsen, var fra Åre i for ekspansjonen kom bare noen få år etter. I 1896 kom en hel rekke nye sildetilvirkere til.
Klepp. juni 1884 kjøpte Wrangell kjøpmann Jens Blant de fremste var bl.a. H.M.Wrangell,

Wrangell fikk sin oppvekst og skolegang i H.Hansens sjøhuseiendom ved Torget for B.Stolt-Nielsen, Knut Knudsen OAS,
Stavanger, men flyttet i 1874, 15 år gammel, 8000 kroner. Wrangell flyttet nå sin hushold- Th.Nordbø og Steffen Staalesen. H.M.
tilbake til sin fødeby der han kom til å virke ningshandel, fra J.H. Hansens forretnings- Wrangell gjorde det godt i sildenæringen al
all sin dag. Han ble gift i 1880 med Amalie, bygg i krysset Torgbakken/Strandgaten, til lerede gjennom 1880/90-årene, mens både B.
f.Hansen (f.27.1.1858-d.29.4.1934), og de den nyinnkjøpte sjøhus-eiendommen. Fra Stolt-Nielsen og særlig Steffen Staalesen
fikk til sammen 12 barn. 1885 ble virksomheten drevet i egne lokaler (silda-kongen) hadde sin storhetstid utover i

Den unge Wrangell startet sitt yrkesaktive og vareutvalget ble utvidet til å omfatte skips- 1900.
liv i butikk, men ble etter en tid ansatt ved handel og trelastforretning m.m.
kontoret til skipsmegler og reder Wrangell kom også tidlig i gang med silde- Som sildeeksportør var H.M.Wrangell en
R.G.Hagland i Haugesund. Men her ble den handel, saltet og eksporterte sild, og dessu- pionertype, bl.a.var han tidlig ute med
virkelystne Wrangell i kort tid. ten drev han saltimport. eksperi-mentering med tilvirkning av sild,

Den 18.mars 1880 fikk H.M.Wrangell bor- Fra 1882 hadde vårsilda, etter åha holdt gjorde forsøk med sild i borsyre og røket vår
gerskap og to dager etter, den 20.mars, eta- seg borte siden 1870-årene, regelmessig gått sild for det engelske marked.

Fra Sildeeksport til Østenfart

Smedasundet i Haugesund, med Wrangells eiendom på Kortanes i bakgrunnen.

H. M. Wrangell & CoA/S 1882-1979

H.M.Wrangell - en griinder i sildabyen

av Leif M Bjørkelund

Ukjent fotograf, Alf J Kristiansens samling

og utland. I 1887 var det et meget godt
vårsildfiske. Da ble det kastet helt inne i



England hadde ikke vært noe marked for
norsk saltet vårsild. Engelskmennene ville ha
den i fersk tilstand. Etter at Østersjøfarten
minket av, ble det gjort nye forsøk på eksport
til England. I 1883 startet de første forsen
delsene av fersk iset sild fra Norge til Eng
land.

Era Haugesund eksporterte H.M.Wrangell
i 1884 et mindre parti nedlagt i borsyre til
hhv.Hull og London via Stavanger. Året et
ter gikk et større parti borsyresild, 1200 tøn
ner, til England med tredampskipet “Imbs”
av Stavanger, som Wrangell leide inn.

En av grunnene til at engelskmennene øn
sket fersk sild, var at de brukte den røket til
frem-stilling av kippers. I Haugesund ble det
anlagt en rekke røkerier i disse årene, for å
konkurrere på det engelske marked. Også på
dette området var H.M.Wrangell en føre
gangsmann og fikk reist silderøkeri i 1886
på Kortanes, Risøy.

Året etter ble nok et anlegg tatt i bruk i sam
arbeid med andre interessenter, bl.a. fikk
Wrangell tak i fagfolk fra Skottland som lærte
haugesunderne å røke sild. Men dette ble in
gen suksess. Røkeriene i England fikk stadig
øket tilførsel av fersk iset sild og den norske
røkesilda ble utkon-kurrert av den engelsk
produserte. Røkeriene ble dermed avviklet.
Eksporten av borsyresild (“pudret sild”) ble
det også slutt på, utkonkurrert av den stadig
større mengde av iset fersksild. Mesteparten
av det som ble tilvirket som handelsvare i
årene 1890-95 var likevel saltsild, og først
etter denne periode ble det en økning i isa
sildeksporten.

Fra 1882 hadde Ole Johan Thuestad vært
ansatt i H.M.Wrangells forretning. Han fikk
borgerbrev den 31.mars 1891. 1 1892 fore
tok Wrangell en del endringer i sin forretning.
Ole J.Thuestad ble tatt opp som kompanjong
og virksomheten overdratt til firmaet
Thuestad & Wrangell, stiftet 12.oktober
samme år. Dette firma skulle fra nå ivareta
kjøpmannshandelen, med Ole J.Thuestad som
disponent.

H.M.Wrangell trakk seg deretter ut av kjøp
mannshandelen, men beholdt sine interesser
i firmaet og satset sin energi på sildeforretning
og skipsfart.

Året 1895 ble en rekke sjøhuseiendommer
ved Smedesundet herjet av brann. Brannen
oppsto om kvelden den 18.oktober i Thuestad
& Wrangells sjøhus ved Torget og ilden fikk
kraftig næring i lageret av tjære, trelast og
tomtønner. Ilden spredte seg til naboeiendom
mene og flammehavet kunne en tid sees nord
til Moster-hamn og innover til Skjold. I alt 5
sjøhus strøk med i brannen og 20 mennesker
ble husville. Assuransesummen for Thuestad
& Wrangells sjøhus utgjorde kr. 10 700.

H.M.Wrangell flyttet sine kontorer i eget
hus opp av Torget. Sjøhuset ble imidlertid
raskt gjenreist og firmaet kunne flytte inn i
nye lokaler allerede i april året etter. I byg
geperioden leide Thuestad & Wrangell
forretningslokaler hos firma Gjerdsjø &
Bakkevig på Torget.

Den 23.juli 1899 brøt det ut en ny storbrann i
Haugesund. Brannen, som også denne gang
startet i Thuestad & Wrangells sjøhus på Tor
get, spredde seg nordover til blokkmaker Lars
ens, Enes’ og kjøpmann H.K.Waages hus. Den
spredde seg til husrekken sør for Torget, og
ialt 12 bygninger gikk med i storbrannen.
På grunn av regulering av området, til utvi
delse av ny dampskipskai og strid om grunn
avståelse, skulle det gå lang tid før firmaet
kom i eget hus. H.M.Wrangell hevdet på sin
side at å avstå grunn til ny kai ville forringe
hans eiendom, og krevde i såfall 10 000 kro
ner i erstatning. I mellomtiden leide firmaet
lokaler i bygget til kjøpmann Sampson.

Den såkalte “kaisaken” verserte i mange år
fremover og først i 1902 ble det gjort vedtak
om bygging av steinkai, som sto ferdig i 1904,
men den viste seg snart å være for liten. Ut
videlse ble påbegynt i 1909 og kaien sto fer
dig i 1911.1 1914/15 ble den forlenget sør til
Fisketorget og tatt i bruk i 1916.

Året 1911 kom gjenreisningen av bebyg
gelsen på nordsiden av Torget igang, og det
nye “Postbyggef’, hjørnehuset Torggata 2, ble
reist på tidligere Wrangells og blokkmaker
Larsens eiendommer. I 1913 kunne endelig
bygge-arbeidene på Thuestad & Wrangells
nye sjøhus påbegynnes. Etter storbrannen ble
bygningene påbudt oppført i mur. Firmaets
bygg reist på tidligere kjøpmann H.K.Waages
eiendom på nordsiden av det nye posthuset.

I mellomtiden var firmaets disponent Ole J.
Thuestad gått bort, den 8.november 1909, vel
46 år gammel.

Firmaet ble drevet videre som Thuestad,
Wrangell & Co. og familien Thuestads inter
esser ivaretatt av enkefru, Anne Gurine
Thuestad. Etter brannen holdt rederiet til i
leide lokaler. H.M. Wrangells rederi,
Wrangells Assuranseforretning, og Salt
import, leide (fra 1912) 2.etasje i bygget til
Haugesunds Privatbank (1922 Bergens Pri
vatbank) i krysset Torgbakken/Strandgt. Byg
ningen ble revet i 1936 for å gi plass til ban
kens nybygg og rederiet leide i mellomtiden
kontorlokaler i hotell “Norge”, Strandgt.154.

Barken Undine ble anskaffet i 1894 og seilte i fire årfor Wrangell.

Skipsfarten hadde utover i 1870/80-årene fått
en stadig større dominans i byens næringsliv
(etter at vårsilda forsvant først på 1870-tal
let) og skipene var i hovedsak beskjeftiget i
silde-traden på Nordland, Island, Nord- og
Østersjø-havner, med kull, salt og korn som
returlast. Kombinasjonen med sildehandel og
skipsfart var bærebjelken i næringen den før
ste tiden.

Haugesunds seilskipsflåte hadde frem til
1880 hatt en sterk vekst og stadig flere så nye
muligheter i skipsfarten.

H.M.Wrangells virksomhet var tuftet på
grunnlag av en solid økonomi, påpasselighet
og sunn forretningsførsel. Men han kunne til
tider gjøre risikable forretninger, f.eks.da han
i 1886 importerte 4000 mål salt til Hauge
sund på en kjøl.

I 1882 ble virksomheten utvidet til å omfatte
skipsfart. Vårsildfisket dette året hadde gitt
god avkastning og tidspunktet for kjøp av skip
var gunstig, da det fait sammen med en lav
konjunktur i fraktmarkedet med lave priser
på secondhand seilskip.

I en alder av 23 år gikk Wrangell til an
skaffelse av sitt første skip, skonnetbriggen
“Vingolf’, innkjøpt fra sin tidligere arbeids
giver, skipsreder og megler R.G. Hagland.
“Vingolf’ var bygget på Stordøen i 1872 og
hadde en drektighet på 66,5 kl. Fartøyet ble
offisielt registrert den 30. april 1882, med
banksjef Thomas Haaland, skipsreder Mic
hael Lindøe, Madsen på Dalen og H.M.
Wrangell som partshavere, sistnevnte som
korresponderende reder. Fartøykjøpet mar
kerte starten på en rederiepoke, som gjennom
skiftende tider og konjunkturer skulle utvi
kle seg til å bli et av byens fremste.

Skonnert “Vingolf’ ble benyttet i silde
traden på Nordland og Island. Sildelastene ble
ført til Haugesund der de ble ompakket for
videre eksport.

Sildeekspedisjonene til Island, som startet fra

Fra sildeeksportør til
skipsreder
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Haugesund i 1879, engasjerte en stor del av
seilskipsflåten utover i 1880-årene. Men
silde-fisket ved Island hadde sine svake år der
fisket slo helt feil, og mange led økonomiske
tap. Samme året “Vingolf’ ble anskaffet, svik
tet sildefisket både i Nordland og på Island.
Året etter, i 1883, ble ialt 116 fartøyer utrus
tet fra Haugesund for å delta i Islandsfisket,
og det ble et storfiske denne sesongen. Året
etter var svakere og ble i stor grad preget av
den tragiske Eyafjord-ulykken, orkanen som
ødela en rekke notbruk og fartøyer. De fleste
fartøyer var assurert i en gjensidig förening,
som ikke klarte påkjenningen, og det førte
igjen til at flere gikk fallitt.

Krisen i fiskeriene og et labert fraktmarked
slo ut i fallende tonnasjepriser, og tiden var
m.a.o. gunstig for kjøp av secondhandskip.
I april 1886 anskaffet H.M.Wrangell sitt
2.skip, galeas/jakt “Sylfiden” på 74,5 brt.,
bygget av skipsbyggermester T.K.Skaaluren
i Rosendal året 1877. Galeas “Sylfiden” var
forøvrig med på den første sildeekspedisjonen
som Mons Larsen Kro m/fl rustet ut fra Hau
gesund i 1879, og var et av pionerskipene i
Islandsfarten.

H.M.Wrangell benyttet seilfartøyene i den
årvisse stor- og feitsildfarten på Nordland, og
utenom sesongene i fraktfart på Nord- og
Østersjøhavner med kull, kom, salt og tre
last.

I 1880/90-årene ble påny en rekke større
secondhand seilskip innkjøpt til Haugesund,
og fartsområdet utvidet til fjerne farvann.
Norge hadde på denne tiden liberale regler
for både lastelinje og sikkerhet til sjøs, dessu
ten tilgang på dyktige sjøfolk til hyrer som lå
langt under konkurrentenes. Stadig flere nor
ske redere fant lønnsom beskjeftigelse der
andre lands skipsfart måtte gi tapt. Det ble i
denne første tiden satset på innkjøp av rime
lige seilskip som lå i gjennom-snitt en 3. part
under den pris man måtte betale for et tilsva
rende dampskip. Norske seilskip var enda en
tid konkurransedyktige overfor damp-ski
pene, og norske redere engasjerte seg bl.a.i

6

farten på Sør-Amerika med frakt av kull,
stykkgods m.v. med korn, huder, kjøtt og
kaffe til Europa. Andre seilte i ballast til USA
og Mellom-Amerika og låstet trelast, korn
eller sukker.
Lavkonjunkturen i årene 1884 - 1886 ble av
løst av et internasjonalt oppsving i frakt
markedet, som f.o.m. 1887 og utover våren
1888 varte frem til 1890.
I denne perioden økte også Wrangells flåte.

Skonnertbrigg “Carl Rosenius”, tilhørende
skipsreder D.Kahrs i Bergen, ble i 1897 inn
kjøpt og registrert på H.M.Wrangell m/fl.
Fartøyet målte 222 brt.og var bygd 1874 på
Ottøy i Ryfylke. Kjøpet kom på et heldig
tidspunkt og rederiet fikk nyte godt av opp
svinget i fraktene som nå satte inn. Frakt
markedet ga god inn-tjening, la et økonomisk
grunnlag for ny vekst og i 1890 ble rederiets
første barkskip anskaffet.

Sammen med kjøpmann H.K.Waage kjøpte
H.M.Wrangell m/fl. i 1890 inn barkskipet
“Hellespont” på 550 brt. Skipet, som var
bygget 1863 i Alloa, Skottland, ble innkjøpt
fra Kristiania (A/S Hellespont) og satt inn i
over-sjøisk trampfart. I 1894 ble flåten utvi
det med nok et barkskip, “Undine” på 942
nrt., bygd 1877 i Bremerhaven. Barkskipet,
som var bygd av eik, var i meget god stand
og ble kjøpt inn for RM 102.500 (kr.91
080,38), og overtatt den 17.juli av et parts
rederi med 20 partshavere der H.M. Wrangell
tegnet seg for 6/60 parter.

Wrangells skip seilte nå på alle hav. Skon
nert-brigg “Carl Rosenius” seilte på Vestin
dia, Mellom-Amerika og Afrika, og bark
“Undine” gikk på La Plata, Europa og i Ost
india-fart.

I denne perioden ble 2 mindre seilskip an
skaffet, galeas “Maria” og seilkutter (slupp)
“Axel”. Galeas “Maria” ble innkjøpt av Chr.
Christiansen 1.april 1892, og overtatt av H.M.
Wrangell m/fl. for 5000 kroner. Fartøyet var
bygget i Gravdal, Fjellberg Prestegjeld i 1871
og målte 74 brt. I den tiden “Maria” var i
Wrangells eie, ble skipet beskjeftiget i silde

trade (feitsild) og fraktfart i Nord- og
Østersjøfart inntil hun i juli 1896 ble solgt til
kjøpere i Stavanger.

Seilkutter “Axel”, som i 1892 ble innkjøpt
fra Tyskland, var bygget 1878 i Dartmounth,
England, målte 80 brt.og ble bl.a brukt i silde
fart. Kutteren var i rederiets eie frem til 1900,
og ble da solgt til Mandal.

Seilskipsepoken i Haugesunds sjøfartshistorie
varte i relativt kort tid. Frem til 1895 var igjen
fraktene svake og i denne perioden forsvant
en stor del av byens treskipsflåte. Overgan
gen fra seil- til dampskip gjorde nå sin inn
treden, og kom for fullt i slutten av 1890-
årene.

Året 1896 ble på flere måter starten på en
ny vekstperiode for Haugesund som sjø
fartsby. Vårsilda kom tilbake for fullt og fait
sammen med at konjunkturene på tramp
markedet, fra 1897, fikk et oppsving. Disse
to faktorer bidro til en eventyrlig utvikling
innen silde- og skipsfartsnæringen og vesent
lig økning i byens dampskipsflåte.

Men akkurat som i seilskipsfarten begynte
haugesundsrederne forsiktig også her med
kjøp av mindre secondhand dampere av el
dre årgang. De ble i stor utstrekning anvendt
i sildetraden, i stor- og feitsildfarten på Nord
land, og mellom sesongene beskjeftiget i van
lig fraktfart.

Under det rike feitsildfisket i 1897 hadde
Wrangell 2 av sine sildedampere i Eidsfjorden
i nærheten av Raftsund. De gjorde ialt 3 tu
rer, mens seilskipene klarte 1 tur. Dette viste
at dampskipene var langt mer effektive, og
det påskyndet utviklingen.

Overgangen fra seil til damp gikk relativt
smertefritt. En av forklaringene var kanskje
at redernæringen i Haugesund kom senere
med, at den var mindre knyttet til tradisjonen
i seilskips-farten og dermed ikke følte det
samme vemod som man gjorde andre steder
i landet. Damp-skipsflåten kom snart til å
dominere skipsfarts-miljøet og ved århundre-

Fra seil- til dampskip

Skonnertskip Activ ved
Nyalmenningen i Haugesund.
Skipet ble kjøpt av Wrangell
& Thuestad mfl i 1896, men
forliste samme år.
Ukjentfotograf via forfätte
ren.
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skiftet hadde byen en dampskipsflåte bestå
ende av 80 skip med en samlet tonnasje på
30 000 tonn. Men i samme periode var byens
seilskipsflåte i sterk tilbakegang, den talte i
1914 kun 25 skip. Seilskipene ble enten solgt
eller gikk tapt ved forlis.

H.M.Wrangells skonnert “Vingolf’ gikk ned
med “mann og mus” høsten 1886 på reise fra
St.Ybes til Haugesund med saltlast. Bark
“Hellesponf ’ strandet og gikk tapt ved spanske
kysten i januar 1892 på reise Trapani - Hauge
sund med saltlast. 4 mann kom vekk. “Sylfi
den” ble solgt til Stavanger, og “Carl Rosenius”
til Farsund, hhv. 1899 og 1898. Bark “Undine”
strandet ved spanskekysten nyttår 1898 på reise
fra England og 7 mann kom vekk.

De seilskip som ble tilbake måtte finne ni
sjer i markedet der de enda en tid var kon
kurranse-dyktige. Marokko- og New Found
land-farten, som utviklet seg fra 1880/90-
årene frem til 1915, var eksempel på slike
trader. Salt- og klippfisk-farten på New
Foundland og Labrador i årene 1887 til 1909
ble derfor en viktig sesongtrade i seilskipsfart
ens siste epoke i Haugesund, Skudeneshavn
og Stavanger.

Den nye tid med drift av dampskip gjorde tid
lig inntog i rederiet. Det første dampskip,
“Fram”, ble innkjøpt den IS.oktober 1893 fra
Tyskland og kostet 50 000 RM. Skipet, som
var bygget i Paisley, England i 1878, låstet 380
tdw.og ble satt i sildetrade. H.M.Wrangell dis
ponerte skipene godt og opparbeidet seg etter
hvert stor tillit som korresponderende reder.

Wrangell hadde derfor ingen vansker med
å få tegnet ny kapital til nye prosjekter. Eks
pan-sjonen i rederiets dampskipsflåte økte i
perioden 1895-1900 med følgende skip:
“Nordcap”, “Minerva”, “Nora”, “Fernanda”,
“Corona”, “Rjukan”, “Kong Haakon”,
“Argo”, “Ceres”, “St.Olaf’, “Forsøg” og
“Lesseps”.

Mellom disse dampskipene ble kun ett
eneste seilskip innkjøpt, skonnertbrigg “Activ”,
som ble anskaffet i 1896. Skipet var bygget
1876 av Torger T.Imsland, Vikedal, Vindatjord,
for Hans J.Olsen m/fl. P/R, Haugesund.

Thorskogsbygget Fernanda ble overtatt i 1897. Illustrasjon via Thor B Melhus samling

I 1895 var H.M.Wrangell, i en alder av 36 år,
byens største vårsildtilvirker og nest største
skipsreder etter B.Stolt-Nielsen. I samme
periode var det en jevn og sterk økning av
skipsstørrelsen.

Det store omskiftet i rederiets flåte fra seil
til damp kom med kjøpet av D/S “Corona” i
februar 1897. Skipet, som var bygget 1882 i
Vegesack, var på 2600 tdw. Navnet “Corona”
skulle for ettertiden gå igjen i rederiet, både
som selskaps- og skipsnavn.

Blant de dampskip rederiet anskaffet frem
mot århundreskifte var, foruten “Corona”,
også “Ceres”, “St.Olaf’ og “Lesseps”, alle
skip rundt 2500 tdw. Rekorden ble satt av
“Kong Haakon” med sine 3570 tdw., som var
byens største dampskip frem til 1907. Det
var bygget 1889 og innkjøpt i 1898 til en pris
av 260 000 kroner, med H.M.Wrangell som
korresponderende reder.

Med skipsmegler Ivar An.Christensen som
mellommann kjøpte H.M.Wrangell m.fl. i
1899 inn D/S “St.Olaf’, 2500 tdw., fra Har
loff & Bøe, Bergen. I samme periode ble det
innkjøpt tonnasje til bruk i sildetraden og fart

Corona på 2600 tdw innkjøpt i 1897 var Wrangells største "store" damper
Illustrasjon via Thor B Melhus

på Nord-sjøen. I 1898 ble tredamper “Rju
kan” av Bergen innkjøpt for 25 000 kroner.
Skipet låstet ca. 1700 tønner under dekk, og
ble satt inn i sildetraden på Nordland og Is
land.

Som det her fremgår hadde H.M.Wrangell i
løpet av de siste 20 årene bygget seg opp til å
bli en av byens mest suksessrike forretnings
menn, og var primus motor innen nærings
liv-, organisa-sjons- og politisk virksomhet.
Wrangells betydelige forretningsevne, hans
innsikt og dyktige administrasjon medførte
at han ble engasjert i en rekke prosjekter.

Det hadde i lengre tid vært snakk om en
lokalrute på vestsiden av Karmøy og Røvær.
I 1898 ble det tatt et initiativ fra Karmøy som
førte til at det i løpet året ble reist kapital til å
danne en dampskipsrute. Dampskipet “Leif’,
som i en årrekke hadde traffikert langs kys
ten, innkjøpt 5.mai 1898 for omlag 22 000
kroner.

Skipet ble omgående satt i passasjer- og
gods-rutefart på Feøy, vestsiden av Karmøy
og Røvær. Dessuten ble det benyttet i fart mel
lom Bergen-Haugesund-Stavanger og i en del
slepeoppdrag. Men det viste seg imidlertid
etter kort tid at rutefarten på Vest-Karmøy og
Røvær var lite lønnsom. I løpet av 1899 solgte
H.M. Wrangell, som disponerende reder
“Leif’ til konsul D.Robertsen i Hammerfest
for 25 000 kroner.

Seiv om engasjementet i lokalrutefarten ble
en kortvarig episode i rederens liv, var H.M.
Wrangells engasjement på det lokalpolitiske
området av en helt annen karakter og omfang.
H.M.Wrangell engasjerte seg tidlig i sam
funn- og organisasjonslivet. Det gav han med
årene en sentral sosial posisjon i sin hjemby.

Han hadde sete i likningskommisjonen og
ble i 1887 valgt inn i bystyret der han satt i
hele 41 år. I formannskapet satt han fra 1890
og var i årene 1894, 1895, 1897 og 1899 by
ens ordfører.

Året 1903 ble Haugesund for første gang
representert på Stortinget, etter grunnlovs
endring av 22.11.1902 (som H.M.Wrangell
og flere fra byen hadde kjempet for), og
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Wrangell ble valgt som byens første stortings
mann. Han var også med på begivenhetene
den 7.juni 1905. Wrangell satt på tinget fra
1903-09, og 1922-27, tilsammen 4 perioder.
Dessuten var han med i en lang rekke komi
teer og utvalg.

Da Haugesunds Rederiforening ble etablert
i 1910, var også Wrangell med og satt som
föreningens formann i 9 år, fra 1913-22.

H.M.Wrangell innså tidlig den betydning
bankene ville få for fremveksten av byens
skips-farts- og forretningsliv, og han ivret
sterkt for åfå utviklet bankvesenet. I 1907
var Wrangell, sammen med en rekke frem
tredende forretnings-menn, med og stiftet AJ
S Haugesunds Privat-bank. Den ble etablert
2. januar 1907, med en aksjekapital på 1,5
mill.kroner, og skulle i de kommende år få
stor betydning for utviklingen for både skips
farts- og sildenæringen. Dessuten satt
Wrangell i en årrekke som ordfører i Hauge
sunds Sparebanks representantskap. Fra 1918
var han med i Norges Brandkasses direksjon.

Konsul Wrangells posisjon som skipsreder
trakk han med i arbeidet for Norges Reder
forbund. Han fungerte der som visepresident
i 6 år, og ble valgt til president i perioden
1927-1930. For sin innsats opp gjennom
årene ble H.M.Wrangell hedret og utnevnt til
ridder av l.kl av St.Olav, (kommandør fra
1939) kommandør av Vasa-ordenen og
Danebrog.

Dessuten var han innehaver av “7.juni”
medaljen og jubileumsmedaljen.

I 1896 ble H.M.Wrangell utnevnt til dansk
visekonsul i Haugesund, og ble deretter ofte
titulert som konsul Wrangell. Dette vervet
skjøttet han så lenge han levde og kunne i
1936 feire sitt 40-års jubileum som dansk
konsul. Det var i denne anledning han ble
utnevnt til kommandør av Danebrog, han var
tidligere ridder av samme ordnen.

Konsul Wrangell hadde, til tross for mange
krevende tillitsverv, overskudd til å drive og
utvikle sin rederivirksomhet videre.
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Rederiet styrker sin posisjon
Etter den sterke ekspansjonen i siste halvdel
av 1890-årene gikk rederiet inn i en mer
konsoliderende fase.
Den første tiden etter århundreskiftet var øko
nomisk sett dårlig med et svakt fraktmarked.
Virksomheten var beskjeden og investerings
lysten liten. Men likevel ble det i perioden
frem til l.verdenskrig tilført nye skip, og el
dre ulønnsom tonnasje avhendet.

Sildedamper “Nora”, som ble innkjøpt i
oktober 1896, ble avhendet i 1899 til A/S
Nora (J.Berner jr.) i Stavanger.

I januar 1900 mistet rederiet 2 av sine
dampskip.

Dampskipet “Ceres” (2700 tdw.) strandet
og forliste ved Pearl Rod, nær Gibraltar den
16. januar, men hele mannskapet ble reddet.

Samme måned, den 23.januar, forliste
“Fram” (380 tdw.), rederiets første dampskip,
ved Lindesnes. Skipet var befraktet av Jo
han Troye, Bergen, med en sildelast fra Ber
gen til Reval. Den 22.mars blåste det opp til
sterk VSV storm, som senere gikk over til
NV, og maskinrommet ble fylt med overvann
som slukket fyren under kjelen. Skipet gikk
ned den 23.i pos.5 n.mil av Lindesnes, men
mannskapet på 11 mann kom seg velberget i
livbåten. Etter 16 timer ble de den 25.pluk
ket opp av dansk damper “Herma”, 1,5 n.mil
SV av Ryvingen, og landsatt i Mandal.

Dampskipet “St.Olaf’, innkjøpt i 1899,
hadde en særegen fortid som kanskje bør
omtales nærmere. Skipet var bygget 1871 i
Newcastle for Det Norsk-Amerikanske
Dampskibsselskab i Bergen, og gikk i
emigrantfarten på Amerika. Foretaket var en
forløper til Den norske Amerikalinje som ble
etablert i 1910. Men denne emigrantfarten ble
tidlig avviklet. Skipet hadde en tid gått i pil
grimsfart på Rødehavet da det i 1899 ble inn
kjøpt til Haugesund. Rederiet satte “St.Olaf ’
i forskjellig trampfart, bl.a.gikk det i saltfarten
på Trapani, og i forsyningsfart til Heklas
hvalfangststasjon på Island. I juli måned 1903

ble “St.Olaf’ solgt til italienske skips-opp
huggere.

Fraktratene holdt seg lave utover på 1900-
tallet og ga skipene beskjeden inntjening. Et
positivt bidrag til firmaets økonomi, var imid
lertid det rike vårsildfisket på norskekysten
og de årvisse Islandsekspedisjonene som
kunne vise til gode resultater. I 1906 hadde
H.M.Wrangell 3 av sine sildedampere,
“Forsøg”, “Femanda” og “Nordcap”, ved Is
land. De vendte alle hjem fullastet med saltet
sild. Dessuten var rederiet fra 1902 enga
sjert i hvalfangsten ved Island som ga god
avkastning endel år.

Islandsfiske og sildefiskeriene ved norske
kysten krevde store mengder av importert salt,
som hovedsaklig kom fra havner i Middel
havet, som Trapani og Tunis, og St.Ybes i
Frankrike. H.M.Wrangells saltbåter kom og
gikk i en jevn strøm og var et vanlig trekk i
havnebildet. Firmaet annonserte stadig vekk
“Saltbåt ankom-met med Prima Trapanisalt”.
Wrangells damp-skip, “Corona”, “Lesseps”,
“Argo” og “Kong Haakon” var gjengangere
ved firmaets saltdepot ved Kortanes i disse
tider.

Skip som gikk med f.eks.kull fra England til
havner i Middelhavet, tok ofte saltlast med
seg hjem. Etter hvert lysnet det i frakt
markedet og en viss optimisme spredte seg i
rederinæringen. I de kommende år ble
H.M.Wrangells flåte tilført både nybygg og
secondhand tonnasje.

1907 ble på flere måter et begivenhetsrikt år
for rederiet. I juli måned dette år overtok re
deriet sitt første nybygde dampskip, “Fram”
(4750 tdw.), fra Tyne Iron Shipbuilding &
Co., Newcastle. Det ble registrert på P/R
Fram.

Samme år kunne Wrangell feire sitt 25 års
jubi-leum som skipsreder og disponerte føl
gende skip:

Damper Argo på
1750 tdw var bygget
på Martens, Olsen &
Co på Laksevåg i
1883 og kom i
Wrangells eie i
1899.
Her ses skipet i
Clifton Gorge på vei
opp til Bristol.
Foto i Per Erik
Johnsens samling.
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Navn

ds “Argo”

“ “Fram” 4750 1907 1907
“ “Kong Haakon” 3570 1889 1898

Salg av eldre tonnasje fortsatte utover på
1900-tallet. I 1904 ble tredamper “Rjukan”
solgt og i 1907 dampskipet “Forsøg”. I juli
1913 kvittet rederiet seg også med dampski
pet “Fernanda”, alle innenbys.

Men rederiet kjøpte i samme periode inn
nye skip. Hekla Hvalfangerselskab kjøpte i
1910 inn dampskipet “Trent” for £ 3025.
Skipet var bygget i England i 1900 låstet 655
tdw. og ble omdøpt “Skjoldulf’. Det ble satt
i forsynings-farten til selskapets hvalfangst
stasjon på Island. Året etter ble skipet regis
trert H.M.Wrangell & Co.

I løpet av 1910/11 ble ytterligere 2 second
hand skip kjøpt inn. Fra A/S Solfond (Sig
val Bergesen) ble dampskipet “Solfond”
(2700 tdw.), søsterskip av rederiets D/S
“Corona”, innkjøpt for 110 000 kroner. Ski
pet ble registrert formelt i løpet av januar 1911
på A/S Salina (aksjekap.kr.120 000) og om
døpt “Salina”. Deretter ble skipet satt i frakt
fart med H.M. Wrangell & Co. som korre
sponderende reder. D/S “Salina” var bygget
i Vegesack i 1883 som “Hassia”,for tysk re
der.

Det andre skipet var damper “Stralsund”,
innkjøpt fra rederiet Otto Thoresen Linje,
Kristiania, og registrert på Wrangells selskap
A/S D/S Minerva uten navneendring. Skipet
var bygget i Stockton 1890 for tysk regning,
låstet 655 tonn og seilte under navnet D/S
“Helgoland”.

Året etter, i 1912, kjøpte H.M.Wrangell &
Co.dampskipet “Amazonense” av Liverpool.
Skipet ble omdøpt “Sigrun”, registrert på A/S
Dampskibet Sigrun, og deretter satt i tramp
fart. Selskapet var stiftet i 1911 med aksjeka
pital 310 000 kroner. Skipet var med sine
4100 tdw. rederiets nest største og var byg
get 1899 i Glasgow. Lraktmarkedet viste en
oppgang i ratene fra 1911/12, men fikk en
nedgang i 1913. Den holdt seg til etter krigs
utbruddet i august 1914.

Konjunkturoppgangen førte til ny tilvekst i
byens dampskipsflåte, som i 1914 utgjorde
147 skip. Ekspansjonen fortsatte gjennom
krigs-årene. I 1920 tok Haugesund plassen
som landets 4.største sjøfartsby med en sam
let tonnasje på 243 000 tonn, og fratok der
med også Stavanger posisjonen som Roga
lands ledende sjøfartsby. Samtidig med den
store ekspansjonen innen dampskipsfart, var
Haugesund i stor grad involvert i en ny og
sterkt økende vekstnæring.

Fra tidlig på 1900-tallet kastet også H.M.
Wrangell seg inn i den blomstrende kvalfang
sten ved Island, og det skulle med årene bli

“Corona” 2600 1882 1897
“Fernanda” 330 1882 1897

“Lesseps” 2450 1881 1900
“Minerva” 600 1864 1895
“Nordcap” 390 1881 1895

Kvalfangst

Tdw

1750 1883 1899
Bygd Innkjøpt

“Talkna”-selskapet ble erfaringsmessig en
suk-sess og kunne i 1899 lodde ut 10% til
aksjonærene. Skips- og sildeeksportørene i
Haugesund innså etter hvert hvilke mulighe
ter som lå i hval-fangsten, og nye foretak så
dagens lys.

Skipsreder H.M.Wrangell tok i oktober
1901 initiativ til et nytt hvalfangerselskap.
Hekla Hvalfangerselskab ble etablert med 400
000 kroner i aksjekapital, og med
H.M.Wrangell som disponent.
3 hvalbåter ble kontrahert ved Akers mek.
Verksted i Kristiania for levering sommeren
1902. De fikk navnene “Urd”, “Skuld” og
“Verdande”. Selskapet overtok en nedlagt
land- stasjon (bygd i 1894 av Brødrene Bull,
Tønsberg) ved Hestøyri, i Jukulfjordur på Is
land.

Kvalfangsten kom i gang under ledelse av
fangstbestyrer Jacob J.Odland (1863-1956)
som hadde lang erfaring fra Talkna-selska
pet. Fangst-materiellet ble i 1903 utvidet med
en 4. hvalbåt, “Hekla”, levert fra Akers
mek.Verksted.

Driftsresultatene var tilfredsstillende, gav
overskudd og utbytte til aksjonærene. Det
beste året var nok i 1905. Fangstresultatet var
på 153 hval, som gav 5000 fat hvalolje, til en

en viktig del av rederiets virksomhet frem til
midten av 1930-tallet.

Det var den såkalte “Islandsfangsten”
(1883-1915) som var grunnlaget for hval
fangst med utgangspunkt i Haugesund. Det
første fangst-selskapet som ble etablert på
Island, var Mons Larsen & Co. (Thomas
Amlie) i 1883. Det ble innledningen til
hvalfangstepoken i byen. Haugesunderne var
i starten skeptiske til hval-fangsten og kom
først i 1893 i gang med et eget selskap.
Haugesunds Hvalfangerselskab etablerte seg
dette året med landstasjon i Talknafjordur på
Islands nordvestkyst, på folkemunnet kalt
“Talkna-selskapet”. Interessentene bak fore
taket var en rekke av byens forretningsmenn
og skipsredere, blant dem var H.M.Wrangell,
E.H.Kongshavn, P.Amlie og Erich Lindøe,
sistnevnte som disponent.

Hvalbåten Hekla II ble anskaffet i 1912 forfangst på Island.
Ukjent fotograf Thor B Melhus samling

verdi av 200 000 kroner. I 1909 ble fangst
materiellet utvidet med nok en hvalbåt da
selskapet overtok “Kveldulf ’ fra A/S Harpu
nen (P.Herlofson), Kristiania.

Kvalfangsten holdt seg oppe inntil året
1910, bortsett fra en nedgang i 1908. Hval
bestanden var i kraftig retur og kunne i leng
den ikke tåle den storstilte fangsten fra så
mange selskaper. Som følge av dette trakk
flere av islands-selskapene seg nå ut og fant
nye fangstområder. For å kunne drive den
fangst som var igjen mest mulig rasjonelt,
fusjonerte de 2 haugesunds-selskapene våren
1912, og gikk deretter under navnet Hekla &
Talkna Hvalfangerselskab. Fangsten ble dre
vet videre (i 1912) med inntil 8 hvalbåter.
Talknas stasjon i Suderøyri ble nedlagt og
virksomheten konsentrert om Heklas stasjon
i Hesteyri.

Talknas hvalbåter, “Leif’, “Egil” og “Tal
kna” ble omdøpt hhv.”Hekla I”, “Hekla II”
og “Hekla III”, mens Heklas egen fångstbåt,
“Urd”, fikk navnet “Hekla IV”.

De islandske myndighetene var bekymret for
hvalbestanden i nord og Alltinget vedtok en
lov i 1913 som forbød utenlandsk hvalfangst.
Det gikk mot en rask slutt på fangsten. Hekla
& Talkna avviklet etter siste sesong i 1915
som det siste av de norske selskaper.

“Afrikafeberen”, som på denne tid hersket
innen hvalfangstnæringen, rammet også Hau
gesund. Året 1911 gikk de 2 haugesunds
selskapene sammen om et datterselskap, A/S
Haugesunds Hvalfangerselskap (etablert
6.4.1911), med en aksjekapital på 528 000
kroner. I selskapets styre satt skipsrederne
H.M.Wrangell, Richard Amlie og Erich
Lindøe, sistnevnte som disponent.

Selskapet hadde som formål å drive hval
fangst ved Portugisisk Vest-Afrika (Angola),
og fikk konsesjonsrett til bruk av flytende
kokeri. Fangsten ble i årene 1911-1914 dre
vet med kokeriet D/S “Augvald” (5200 tdw.),
som ble ankret opp i Bahia dos Tigres. I de
årene fangsten foregikk ble den drevet med
inntil 4 hvalbåter. Krigsutbruddet i 1914
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skapte usikkerhet for hvalfangsten ved Afrika
og A/S Haugesunds Hvalfangerselskab be
sluttet derfor å avvikle. Selskapet ble likvi
dert og formelt slettet 24.februar 1917.

Kokeriet “Augvald” ble p.r.Angola - Hau
gesund med hvalolje oppbrakt av en britisk
krysser og tvunget inn til Kirkwall, Orkn
øyane. Skipet ble imidlertid etter kontroll fri
gitt og ankom Haugesund i god behold.

I løpet av våren 1915 ble skipet konvertert
til lasteskip, overtatt av skipsreder Erich
Lindøe, og seilte ut på de gode frakt
konjunkturer. I juli 1918 ble imidlertid D/S
“Augvald” senket i Nord-Atlanteren.

Fangsten ved Angola var ikke det eneste ste
det der haugesunderne drev kvalfangst. I tids
rommet 1909 - 1913 hersket den rene “job
betid” innen hvalfangstnæringen ved Afrika,
i hvalfangst-historien omtalt som “Det afri
kanske inter-messo”.

I april 1912 ble det av skipsreder H.M.
Wrangell tatt initiativ til nok et hvalfanger
selskap i Haugesund, og aksjetegning ble lagt
ut. Investeringslysten blant byens skipsredere
og forretningsmenn var god og man hadde
store forhåpninger om et rikt utbytte. Tilgan
gen på risikovillig kapital til nye prosjekter
syntes å være ubegrenset. Denne gang var
det et stor-slagent selskap som ble etablert.
A/S Hval-fangerselskabet Harald Haarfagre
fikk en aksje-kapital på inntil 1,3 mill.kr.,med
H.M.Wrangell & Co.som disponent.

Selskapet fikk konsesjon for 23 år og en
moderne landstasjon ble anlagt ved Pletten
berg Bay i Kappkolonien, Sør-Afrika. Stasjo
nen sto ferdig til fangststart i 1913. Ved Akers
mek. Verksted ble det kontrahert i alt 7 hval
båter til en samlet pris på 800 000 kroner, for
levering Sør-Afrika.

Dette var det hittil største foretaket i Af
rika, og det hersket stor optimisme i selska
pet. Året 1913 ble et toppår i den afrikanske
hvalfangsten. I alt 31 selskaper deltok, derav
24 norske, 11 fra Sandefjord, 5 fra Larvik, 3
fra Tønsberg, 2 fra Kristiania og 2 fra Hau
gesund. Men fangstgrunn-laget viste seg å
være svakt fundert, utbyttet var dårlig og det
gav store underskudd på driften.

Et dampskip på 7430 tdw., “Hampton”,
bygget 1900, blei 1913 innkjøpt fra England
for £ 16 400 med tanke på ombygging til fly
tende kokeri. Planen ble imidlertid ikke rea
lisert. Skipet ble i stedet benyttet en del til
transport for stasjonen i Plettenberg, og der
etter satt i vanlig trampfart som D/S
“Haugarland”.

I januar 1914 ble det registrert på A/S Damp
skibet Haugarland og disponert av H.M.
Wrangell & Co.A/S, men ble i september
1915 solgt til amerikanske kjøpere.

Fangsten ved Sør-Afrika svarte på ingen
måte til det aksjonærene hadde forventet av
utbytte. Krigen som nå raste medførte også
knapphet på kull og prisene Tøk i været.

Mot disse odds og svikten i hvalfangsten be
sluttet selskapet etter 4 sesonger å innstille
driften. Materiellet ble i løpet av 1917 solgt.
De 6 hvalbåtene ble overtatt av den franske
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marine, levert en bloc i Port Said, Egypt, og Færøyene. Salvesen stoppet driften ved
brukt som bevoktningsfartøyer under krigen. Thorsvig i 1914.
Selskapets landstasjon ble sommeren 1920 I 1916 ble anlegget overtatt av Hekla &
solgt for £ 14000 (kr 372.256) til et Talkna (H.M.Wrangell & Co.A/S), og for
hvalfangerselskap i Durban. Selskapet ble melt registrert på Dansk Kvalfangst- og Fis
senere avviklet og formelt slettet 29.5.1945. keri A/S i København. I følge dansk lov av

Etter at Islandsfangsten tok slutt måtte næ- 1.6.1902 krevdes dansk medvirkning i bedrif
ringen finne nye fangstfelt ide nordlige far- tens styre, og halve aksjekapitalen skulle være
vann. Utover på 1900-tallet ble det anlagt en på danske hender. På grunn av disse bestem
rekke land-stasjoner på Færøyene, Shetland, meiser kom Hekla & Talkna til å drive under
Orknøyene og Hebridene. Dansk Kvalfangst- og Fiskeri A/S i alle år de

I 1916 overtok H.M.Wrangell & Co.A/S drev fangst ved Færøyene. Selskapet ble re
landstasjonen Thorsvig på Strømø, Færøyene, presentert ved Jacob Odland, som formelt ble
og startet med hvalfangst fra Vesterhavs- dansk statsborger.
øyene. På grunn av krigen ble det kun drevet fangst

På grunn av de danske konsesjonsvilkårene fra 2 norske stasjoner, Suderø og Thorsvig,
ble virksomheten formelt drevet av Dansk med 6 fangstbåter, derav tilhørte 4 Hekla &
Hvalfangst- og Fiskeri A/S, registrert i Talkna.
Køben-havn. Selskapet var i sin tid etablert Krigen satte en midlertidig stopper for videre
1897 og drev fangst på Island, men ble kjøpt fangst og den kom ikke i gang igjen før se
opp av Chr.Salvesen & Co.og overført til songen 1920.

Den nye tid krevde ny driftsorganisasjon. I de siste årene som kontorsjef.
Haugesund var partsrederi og ettskipsselskap Endringene medførte at firmaet endret nav-
den vanlige driftsform. net til H.M.WRANGELL & CO.A/S, som

Helt siden starten i 1882 var skipene dis- fikk en aksjekapital på 60 000 kroner, og ble
ponert av H.M.Wrangell, eiet av parts- og ett- fra nå av disponentselskap for de øvrige skips
skipsaksje-selskaper. Fra og med 1.januar selskapene. Rederiets øverste ledelse besto
1914 ble det en endring og man gikk over til deretter av konsul H.M.Wrangell, med skips
(når det gjaldt disponeringen) et flerskips- rederne Lars Meling og Jacob Odland
rederiaksjeseiskap. (DS AS Minerva og S.S.som meddisponenter.
hvalfangerseksk. var flerskipsselskaper).

H.M.Wrangells kontorsjef og med- A/S-formen ble nå av flere grunner vanlig i
interessent fra 1910, Lars Meling, ble tatt opp en rekke norske rederier. Det gav en langt
som styre-medlem og kompanjong i firmaet. bedre styring og disponering av flåten og stra-
Lars Meling hadde vært knyttet til rederiet tegisk økonomisk planlegging. Skip som
siden oktober 1892. Samtidig ble kontorsjef gikk på tapsbringende certepartier kunne bli
Jacob Odland S.S., med solid erfaring fra oppveiet med skip som gav fortjeneste. Risi-

Sigrun på 4100 tdw ble kjøpt i 1912, men senket i 1917. Illustrasjon via Thor B Melhus

Gjennom jobbetid og lavkonjunktur

Fra narKredpri til shipping, også tatt opp som kompanjong.
y . , Odland hadde i årene 1901-1913 vært tilknyt

<TK SJ 6 S61 S Kcip tet rederiet Gjerdsjø & Bakkevig, Haugesund,

1914.1945
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koen ble m.a.o.spredt og det var langt lettere
å skaffe kapital til nye investeringer.

Rederiets skip ble deretter registrert på føl
gende selskaper:

Dampskibs-A/S Minerva, Nordcap, Kong
Haakon, Salina, Sigrun, P/R Fram, og
Lesseps.

I tillegg var rederiet disponenter av hval
fangst-selskapene, Hekla & Talkna, og A/S
Hvalfanger-selskabet Harald Haarfagre.
Rederiet sto m.a.o.godt rustet organisasjons
messig til å møte kommende års utfordrin
ger. 1914 ble imidlertid et merkeår på en helt
annen måte. Utviklingen lå nå på det storpo
litiske plan og det skulle komme til å gripe
avgjørende inn i skipsfarten.

Ved krigsutbruddet var H.M.Wrangells flåte
engasjert i nordeuropeisk- og transatlantisk
fraktfart, og kom derfor til å seile i krigssonen
fra første stund. Skipene fikk nøytralitets
merking, nasjonalitetsflagg og navn malt på
dekk og skutesider.

I 1914 disponerte rederiet følgende skip:
D/S “Argo” 746 brt 1800 tdv
“ “Corona” 1110“ 2600 “
“ “Fram” 1762 “ 4750 “
“ “Kong Haakon” 1398“ 3500 “
“ “Lesseps” 1036 “ 2450 “
“ “Nordcap” 171 “ 380 “
“ “Skjoldulf’ 254“ 625 “

A/S D/S Salina:
D/S “Salina”
A/S D/S Sigrun:
D/S “Sigrun”
A/S D/S Minerva:
D/S “Minerva”
“ “Stralsund” 298 “ 650 “

A/S Hvalfangerselskabet Harald Haarfagre;
D/S “Haugarland” 2718 " 7430 "
D/HF “Bitou” 116 “
“ “Formosa” 137 “
“ “Goukama” 137 “
“ “Knysna” 137 “
“ “Plettenberg” 116“
“ “Zitzekama” 137 “
“ “Pisang” 116“

Hekla & Talkna
(Dansk Kvalfangst- og Fiskeri AS)
D/HF “Hekla I” 84 "
“ “Hekla II” 84 “
“ “Hekla III” 105 “
“ “Hekla IV” 101 “

I Haugesund var aktiviteten, som i andre nor
ske sjøfartsbyer, stor, med en livlig omset
ning av skipsaksjer, parter, kjøp og salg av
skipsverdien Fraktinntektene var rekordhøye
og fortjenesten ble i stor grad pløyet tilbake i
skipping, der slike investeringsobjekter var å
finne. I løpet av krigs-årene hadde byens
skipsflåte en økning på 70%. Haugesund var
derfor en av de byer som ble ekstra hardt ram
met da krisen og tilbakeslaget kom i 1920/
21.

Prosjekter, fundert på lånt kapital, bygd på
nominelle skipsverdier og knyttet til forven
tet inntjening på et høyt fraktmarked, fait
sammen som korthus da omslaget kom. Kri-

746 brt 1800 tdw.

1036 “ 2450 “

1166“ 2700 “

1584“ 4100 “

286 " 625 ".

116 “

137 “

84 "

Haugarland på 7430 tdw var ved kjøpet i 1913 rederiets største. Illustrasjon via forfatteren.

sen dro ikke bare med seg “jobbe-rederne”,
den tok også knekken på veletablerte ship
ping-selskaper, andre klarte seg godt og kom
styrket ut av krisen.

Veksten i byens skipsfart førte til et sterkt
behov for et eget sjøforsikringsselskap. En
komite ble nedsatt under konsul Wrangells
ledelse og planen om et slikt selskap ble drøf
tet på møte i Haugesunds Rederiforening
høsten 1916. A/S Haugesunds Sjøforsikrings
selskap, ble konstituert på generalförsamlin
gen den 9. januar 1917. Bak selskapet, som
fikk en kapital av 2 mill.kroner, sto byens
skipsfarts- og forretningsinteresser. Det før
ste styret besto av skipsrederne Knut Knut
sen OAS (formann), Lars Meling, Lars Mæl
and og Jacob Ringen. I 1923 ble konsul
H.M.Wrangell valgt til ordfører i represen
tantskapet, et verv han hadde frem til 1940.
H.M.Wrangell & Co.A/S var dessuten en av
selskapets største aksjonæren

Den 29.september 1917 overtok selskapet
sin første større kaskopolise ved å forsikre D/
S “Fram”, som tilhørte et partsrederi disponert
av H.M.Wrangell & Co.A/S, for 1,5 mill. kro
ner.

Rederiet H.M.Wrangell & Co.A/S var en av
dem som klarte å utnytte mulighetene som
krigsboomen skapte på en meget heldig måte,
og rederiet gjennomgikk en eventyrlig vekst.
1 tidsrommet 1915 - 1917 ble rederiets flåte,
tross store krigstap, tilført hele 12 skip, derav
2 nybygg.

I løpet av september måned 1915 solgte
rederiet D/S “Haugarland” på 7430 tdw. Ski
pet ble overlevert til Winnebago S.S.Corp.
New York. Samme måned ble ny tonnasje
anskaffet ved kjøpet av dampskipet “Sør
land”, 4125 tdw., overtatt fra A/S Dampski
bet Sørland (H.Natvig), Kristiansand.

Men skip gikk også tapt. På reise Baltimore
- Bergen med kornlast sprang D/S “Corona”
lekk i tung sjø og gikk ned i Nord-Atlanteren
i oktober 1915.
Til erstatning ble nytt skip innkjøpt allerede

i november samme år. D/S “Stefania”, 5000
tdw., ble overtatt fra Bank of Athens (T.

Vulgaris, Andros, Hellas). Skipet, som fikk
navnet “Corona” (2), ble registrert på Damp
skibsaktieselskabet Corona, stiftet 17.desem
ber 1915 og formelt registrert 23. samme år.
Det nye selskapet fikk en kapital på 930.000,
pålydende 1000 kroner, nedskrevet januar
1917 til 750.
“Corona” fikk kort tid i rederiet. I april 1916

ble skipet avhendet til kjøpere i Bergen, over
tatt den lO.juni. “Corona” seilte videre som
D/S “Haldor” av Bergen frem til det krigs
forliste i august 1917.

Årene 1916 og 1917 ble meget begivenhets
rike for rederiet. I juni 1916 overtok
Dampskibs-AS Corona majoriteten i
Christensens Dampskibs-A/S i Sandefjord.

Coronas aksjekapital ble etter vedtak på
ekstraordinær generalforsamling 20.mai,
skrevet opp ved nytegning, etter kurs 100%,
fra 930 000 til 12 mill.kroner. Rederiet ble
ved dette tilført dampskipene “Sandefjord”,
10 800 tdw., “Ellen”, 7100 tdw., “Unita”,
6000 tdw.og tredamper “Telegraf’ på 1050
tdw.

I september 1917 kjøpte H.M.Wrangell & Co.
AS aksjemajoriteten i Dampskibs-A/S
Produce av grosserer Elias C.Kiær i Fredrik
stad. Selskapet, som var etablert i 1905, var
disponert av rederiet Hans Kiær & Co.A/S,
Drammen, og hadde før århundreskiftet dre
vet skipsfart på Det fjerne Østen.
Selskapets 4 seilende skip og 2 nybygnings

kontrakter ble, etter ekstraordinær general
forsamling 12.oktober, besluttet overført til
Haugesund og disponeringen overtatt av
H.M. Wrangell, Lars Meling og Jacob Odland
S.S.

Den 27.desember, ved ekstraordinær ge
neral-församling, besluttes selskapets aksje
kapital kraftig utvidet ved nytegning fra 2,2
mill. til 13,2 mill. kroner. Selskapet dispo
nerte følgende dampskip: “Providence”, 1550
tdw., “Proteus” 2550 tdw., “Produce” 1600
tdw. og “Prometheus” 2600 tdw. Nybyg
ningene, som var under bygging ved verftet
Hong Kong Wampoa Dock, Hong Kong, hver
på 3000 tdw., fikk navnene “Prosper” og “Pro-
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minent”. Skipene ble levert hhv. 1917 og 1918
og satt i Østenfart.

Storparten av Wrangells skip ble i løpet av
krigsårene bundet opp i kullskipningene mel
lom engelske og franske nordsjøhavner og
Middel-havet til eventyrlige rater.

En viktig trade i forsyningsfarten på Norge
var kull fra England, og komimporten fra USA.
I sistnevnte fartsområde gikk bl.a.rederiets
større dampskip “Sigrun”, “Kong Haakon”,
“Salina”, “Fram” og “Sørland”, mens de min
dre “Nord-cap”, “Minerva”, “Skjoldulf” og
“Stralsund” gikk i nordsjø- og nordeuropeisk
fart.

Fraktratene steg merkbart utover i 1916. Den
nyinnkjøpte damper “Ellen” var i 1916 slut
tet til månedsfrakt £ 9000 pr.tdw. I november
samme år ble skipet sluttet på et nytt 12-må
neders certeparti til franske befraktere til rate
£ 16 000 pr.tdw.pr.måned i fart mellom USA
og UK/Kontinentet.

D/S “Unita” oppnådde i 1917 måneds
frakter på £ 12 000 og £ 15 000 pr.tdw.i trans
atlantisk fart. Men ikke alle gjorde det like
godt. D/S “Sandefjord” var, da den ble inn
kjøpt i 1916, sluttet til Gans Line på et lang
siktig certeparti, 3 sommer- og 2 vinter
sesonger, til rate hhv.£ 2225 og 1590
pr.måned. I løpet av 1916 hadde skipet et
dårlig år med et par grunnstøtninger som på
førte rederiet store reparasjonskostnader.
Krigsassuransepremie og stigende driftsutgif
ter reduserte skipets inntjening vesentlig. Be
frakteren justerte imidlertid raten fra 6/10/-
til 12/6 pr.tdw., tilsvarende £ 2650 pr.måned.
Etter tilbakelevering ble skipet sluttet 28.de
sember 1918 til US Shipping Board. Raten
var frem til oktober 1919 41/6, og en kunne
først nå tjene penger. Skipet ble tilbakelevert
i New York medio oktober 1919. Det gikk
deretter inn på et nytt 12-måneders tids
certeparti til 40/- pr.tdw.pr. måned for Hud
son Bay Company.

Tredamperen “Telegraf’ var beskjeftiget i
kullfarten på Norge, mellom engelske og fran
ske nordsjøhavner, til månedsfrakt £ 2750
pr.tdw.
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Ved siden av forsyningsfarten, var bl.a. damp- Hull - Rouen med kull. Skipet gikk hurtig ned
skipene “Argo”, “Lesseps” og “Sigrun”, en- og 9 mann kom vekk deriblant skipets kap
gasjert i den viktige saltimporten til Norge, i teinen.
hovedsak fra havner i Middelhavet (Trapani). “Nordcap” gikk ned den 12.februar 1917,

Krigen krevde sine ofre og gjorde store inn- “Stralsund” ble oppbrakt 15.februar 1917
hugg i H.M.Wrangells flåte: av ubåt “U 78”SV av St Kilda på reise Rey-

“Corona” 15.oktober 1915 forlatt i Nord- kjavik - Swansea, via Troon med fiskelast.
Atlanteren i pos. 59.18 N, 13.10 V, på reise Etter åha beordret besetningen fra borde, ble
Baltimore - Bergen med kornlast. Det sprang skipet sprengt.
lekk i høy sjø og besetningen gikk fra borde, “Minerva” ble oppbrakt og senket 10.mai
men ble tatt opp av en engelsk krysser som av tysk u-bå 15 n.mil Vav Portland Bill på
befant seg i samme posisjon. reise Caen - Swansea i ballast. Forsøkte å

“Skjoldulf’ble senket 2.desember 1916 av komme unna med forsert maskinkraft, men
en tysk u-båt 23 n.mil SV av Wolf Rock, på etter flere treff la skipet bi og mannskapet gikk
reise Cardiff - Marans (Frankrike) med 550 fra borde. Skipet ble deretter sprengt,
tonn kull. Stanset med varselskudd og kon- “Sørland” stoppet 30. mai med varselskudd
trollert, besetningen beordret i båtene og ski- fra tysk u-båt på reise St.Nazare - Baltimore
pet deretter senket med sprengladningen i ballast. Tyskerne sendte folk ombord, for-

“Argo” minesprengt 28.januar 1917 1,5 synte seg med proviant og deretter ble skipet
n.mil SO av Inner Dowsing fyrskip på reise sprengt.

Haugarland på 10800 tdw var inntil leveringen av detførste tankskip Wrangells største
skip. Ukjent fotograf, Thor B Melhus samling

! . , tonn hestesko. Besetningen ble beordret fra
Store skipstap borde og gikk {2 livbåter.

senket av tysk u-båt, “UC 21”, 10 n.mil av
La Rochelle på reise Bilbao - Nantes med 331

Proteus på 2775 tdw,
bygget i 1902, var ett av
de seks skip som
Wrangell overtok med
Produce-selskapet.
Foto via Warwick Foote
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Det mest tragiske krigsforlis fant sted da
dampskipet “Kong Haakon” ble senket, på
reise Aguelas, Spania - Ardrossan, Skottland,
med malm og fulgte nordgående konvoi fra
St. Jean de Luz. Den 24.juni 1917 ble skipet
senket av tysk u-båt 8 n.mil SV av Cap Eeret.
Besetningen besto av 23 mann og kun 4 ble
reddet.

“Sigrun” ble senket 1 l.juni 1917 av “U 50”
i 130 n.mil V av Fastnet, på reise Philadel
phia - Fleetwood, låstet med hvete. Skipet ble
stoppet med varselskudd og besetningen be
ordret i båtene. “Sigrun” ble deretter senket
med kanonild.

“Ellen” oppbrakt av tysk u-båt 18. juli 1917
på reise Philadelphia - Marseille med kull og
13 lokomotiver. Bemannet med prise
besetning, men likevel sprengt 20. juli ved
Azorene.

“Telegraf’ gikk ned 26. november 1917
etter kollisjon med vrakgods i Themsen 1
n.mil SV av Sunk fyrskip, på reise Sunderland
- Rouen med kullast.

I alt mistet rederiet 11 skip på tils.26 230
tdw., derav gikk 9 skip ned ved rene krigs
handlinger og 28 sjømenn kom vekk.

H.M.Wrangells rederiselskaper hadde i krigs
årene seilt inn store inntekter, men lot seg like
vel ikke friste til å foreta spekulative
nykontra-heringer. I stedet satset man heller
på oppkjøp av nybyggningskontrakter og sec
ondhand tonnasje.

I desember 1919 overtok H.M.Wrangell &
Co.A/S, på vegne av Dampskibs-A/S Corona,
aksjemajoriteten (1761 aksjer å kr. 1000) i
Skibs-A/S Stjernen, Bileth i Borge. Selska
pet hadde en aksjekapital på 2,6 mill.kroner
og var disponert av Hermann Jacobsen & Co.,
Sarps-borg. Overtagelsen, som fant sted på
selskapets generalforsamling 19.desember,
gjaldt kun 2 nybyggningskontrakter som sel
skapet hadde i ordre ved Smith’s Dock &
Co.Etd., Middles-borough. Skipene, hver på
5500 tdw., skulle leveres i løpet av 1919/20.
Dampskibs-A/S Corona fikk ved dette opp
kjøpet øket sin tonnasje med 11 000 tdw.

Det første skip ble overlevert som D/S
“Corona” den 7.mars 1920, og var rederiets
3.skip med dette navn. Allerede den 8.mars
ble skipet befraktet til et fransk jernbane
selskap på et 12-måneders tidscerteparti til
rate 47/- pr.tdw.

Søsterskipet, som fikk navnet “Tonjer”, ble
levert fra verftet 15.juli 1920 og var forelø
pig usluttet. Samme år gikk skipet inn på et
timecharter i sukkerfarten på Vestindia.

Dampskibs-A/S Coronas økonomi var
bunn-solid. På selskapets generalforsamling
i april 1920 ble regnskapet lagt frem med et
drifts-overskudd på kr.5 644 67. I årsberet
ningen for 1920 meddeles: “..selskapet reg
ner seg som gjeldfritt innen juli måned der
som intet uforutsett skulle inntreffe, og ak
sjonærene kan se frem til utbytte.”

Aksjekapitalen i Dampskibs-A/S Corona
ble, etter aksjeutvidelsen i 1916, skrevet ned

Etterkrigskonjunkturen

fra 12 mill.til 3 mill.kroner i 1921.1 novem
ber 1917 ble aksjekapitalen ytterligere ned
skrevet med 3 mill., november 1919 3 mill.,
desember 1920 2,4 mill. og desember 1921
med 600 000 kroner alle ved utbetaling.

Også Dampskibs-A/S Produce kunne for
året 1920 legge frem et godt resultat. På sel
skapets generalforsamling 1 l.mai viste regn
skapet et driftsoverskudd på kr.2 296 708.
Selskapet besluttet bl.a.at: “Produce”s andel
av krigs-forsikringens overskudd skald gaa
til lands-fondet for sjømandsstandens bedste.”

Ved inngangen til 1920-årene satt rederiet
med en flåte som var totalt forandret fra ti
den før 1914 og disponerte nå følgende skip:
H.M.Wrangell & Co.A/S m/fl:
“Fram” 4750 Tdw. Partsrederi
“Lesseps” 2450 “
“Salina” 2700 “ AS Salina
“Haugarland” 10800 tdw. DS AS Corona
“Unita” 6000 “
“Corona” 5500
“Tonjer” 5500
“Produce” 1686 tdw DS AS Produce
“Prometheus” 2600 “
“Proteus” 2775 “
“Prosper” 3000 “
“Prominent” 3000 “
“Providence” 2530

Rederiet disponerte en flåte på 52 100 tdw.og
i tillegg fangstflåten til hvalfangerselskapet
Hekla & Talkna. Ekspansjonen i krigsårene
hadde m.a.o.gitt rederiet et godt grunnlag for
å møte de kommende års utfordringer. Dessu
ten hadde oppkjøp av selskaper og skip gitt
innpass i helt nye fartsområder.

Oppkjøpet av Dampskibs-A/S Produce og
overtagelsen av “Kiær-flåten” i 1917, brakte
H.M.Wrangell & Co.A/S inn i fraktfart på
Kina og Det fjerne Østen. Dette ble innled
ningen til et nytt og interessant kapittel i re
deriets historie.

Prosper ble overtattfra verft i Hong Kong i 1917 og seilte under norskflagg like til 1959.
Foto via forfatteren.

Østenfarten

Den norske handelsflåten ble på denne ti
den et nyttig ledd i utviklingen i kinesisk kyst
og utenrikshandel. Skipene førte all slags last,
fra kull, trelast og stykkgods, til transport av
arbeidskraft fra Sør-Kina til Beringsjøen og
Sibir. Trelast ble skipet fra Foochow (Pagoda
Anchorage) i sør til byene Tientsin og Shang
hai i nord og i kulltraden fra utskipninshavnen
Chinwangtao i Nord-Kina til Hong Kong og
andre havner i sør. Kinafarten omfattet dessu
ten elvefart på Yangtze, coolie- og risfart på
Thailand, Burma, Malaysia og daværende
Fransk Indochina (Vietnam).

I den første tiden gikk skipene i løsfart el
ler i timecharter til kinesiske befraktere, og
etter hvert som årene gikk ble det knyttet in
time forretnings- og vennskapsbånd mellom
rederiet og de store kinesiske handelshusene.

Pionerene i kystfarten på Kina ved århundre
skiftet var det tradisjonsrike drammens
rederiet Bruusgaard, Kiøsterud & Co.,som
startet med kystfart så tidlig som i 1895. Dette
rederiet overtok med tiden selskapet Thore
sen & Co.Etd., som var opprettet i 1904, av
de kjente “Østen-nord-mennene” Olaf Tho
resen og Bjame Aasgaard.

Rederiet Hans Kiær & Co. var et annet
drammensselskap som hadde lang erfaring i
Østenfart. Utviklingen skriver seg tilbake til
1893 da rederiets damper “Progress” ble sendt
til Østen midt under den japansk-kinesiske
krig. Virksomheten ble i årene som fulgte
utvidet, og rederiet hadde rundt århundreskif
tet (1902) 4-5 dampskip i fart på Kina-kys
ten. Frem til 1. verdenskrig økte rederiets
flåte til 10 skip, men etter 1917 ble navnet
Hans Kiær & Co.slettet fra Kina-farten.

I oktober 1917 overtok nemlig
H.M.Wrangell & Co.A/S aksjemajoriteten i
Hans Kiærs skips-selskap, Dampskibs-A/S
Produce, og hele dets flåte på 4 seilende
dampskip og 2 nybygnings-kontrakter.

Oppkjøpet av Produce-selskapet førte til at
haugesunderne overtok der drammenserne
meldte pass, og det medførte at H.M.Wrangell
& Co.A/S i over 50 år ble knyttet til fart på
Det Fjerne Østen.
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Samtidig med H.M.Wrangells inntreden i
Kina-farten etablerte bergenseren Haakon
Wallem seg i Shanghai, senere med avde
lings-kontor i Hong Kong. Wallem & Co. flyt
tet i 1930-årene sitt hovedkontor til Hong
Kong.

Virksomheten ble etter 2.verdenskrig ut
videt og inntok en ledende posisjon i bran
sjen, med avdelingskontor i Singapore, Ma
nila og andre skipsfartssentra i Det fjerne
Østen. I mellom-krigstiden var disse 3 rede
riene dominerende med norsk tonnasje i Kina
farten.

Drammenseren kaptein Karsten Larsen skulle
få stor betydning for utviklingen av Wrangells
interesser i Østen.

Produce-flåten ble utvidet med 2400-tonneren Profit i 1926. Foto via John Clarkson

Karsten Larsen & Co.(HK)
Ltd., Hong Kong

Etter å ha ført Hans Kiærs skip i Østenfart
gjennom en årrekke, gikk han i 1915 i land
for å starte et agent- og skipsmeglerkontor i
Hong Kong. Konsul Wrangell kom fra før
ste stund til å innlede et konstruktivt samar
beid med Karsten Larsen, og fikk nyte godt
av hans brede innsikt og rike erfaringer i
Østenfarten.

11919 ble firmaet - Karsten Larsen & Co.
(HK) Ltd., etablert, H.M.Wrangell og Kar
sten Larsen gikk inn med hhv.75 og 25% av
aksjekapitalen. Selskapets formål var å drive
agent- og skips-meglerforretning, samt be
fraktning, teknisk inspeksjon og vedlikehold
av rederiets skip i fart på Det fjeme Østen.

Meglerfirmaet ble bestyrt av Karsten Lar
sen til like etter krigen og kom fra første stund
til å ta hånd om H.M.Wrangells interesser i
Østen.

Under 1 .verdenskrig ble en stor del av ski
pene i Kina-farten (China-coasters) dirigert
til Europa, og farten på Østen tok seg først
opp etter 1921/1922.1 midten av 1920-årene
var omlag 50 norske skip engasjert i dette
markedet.

Et interessant særtrekk i Kina-farten var den
såkalte “coolie-farten”. Det var en primitiv
form for passasjertransport der store meng-
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der arbeids-kraft ble fraktet fra havner på
Kina-kysten til Fransk Indo-Kina (Vietnam),
Siam (Thailand) og Straits Settlement med
Singapore. De fleste norske skip, som gikk i
denne farten, var utstedt med “Hong Kong
Government Passenger License” og var un
derlagt kronkoloniens jurisdiksjon. Skipenes
sertifikater måtte fornyes for hvert år.

“License-båtene” var skip med relativt høy
sikkerhetstandard etter den tids krav. Passa
sjer-bekvemrnelighetene ombord i de for
skjellige eldre kullfyrte dampskipene var nok
noe varierende, men billettprisene var rela
tivt rimelige og de kinesiske arbeiderne var
heller ikke bortskjemt hva komfort angår.

I mellomkrigsårene var 3 av H.M.
Wrangells “Produce-skip” beskjeftiget i
denne farten mellom Saigon (Indo-Kina) til
Hong Kong for kinesiske befraktere.

Coolie-farten var utover i 1920-årene en
lukrativ fart og en rekke nye skip ble kontra
hert. Rederiene Wallem og Bruusgaard,
Kiøsterud fikk begge levert “spesialskip” i
1920-årene, mens Wrangell & Co.først kom
med nye skip etter krigen .

Søstrene Tonjer (bildet) og Corona ble levert fra Smith's Dock i 1920. Ukjent fotograf, Thor
B Melhus samling

I 1920-årene hadde H.M.Wrangell & Co.A/
S følgende skip i Østenfart:
ds “Providence” 1550 tdw.
ds “Proteus” 2550 tdw.,
ds “Produce” 1600 tdw.
ds “Prometheus” 2600 tdw.

Selskapets nybygg ved Hong Kong Wampoa
Dock Co.Ltd.i Kowloon, Hong Kong, ble le
vert i 1917 og 1918 og gikk straks inn i Østen
fart.

D/S “Prosper” ble overlevert Dampskibs-
A/S Produce 4.desember 1917 og gikk'inn
på et certeparti for den britiske regjering (re
kvirert) til rate 20/- pr.tdw.pr.måned. Søster
skipet, “Prominent”, ble levert medio februar
1918 og sluttet lö.februar til den britiske re
gjering til samme betingelser som “Prosper”.

De øvrige av Produce-selskapets båter gikk i
timecharter i Østenfart for både britiske, fran
ske og kinesiske befraktere.
En av Wrangells kapteiner, Sven Larsen fra
Høvåg pr.Lillesand, uttaler seg om Østen
farten:
“Siden jeg i 1919 begynte i H.M.Wrangells
rederi har jeg seilet på Øst-Asia - heri innbe
fattet fart på det Indiske hav samt fart på
Sibiria, Okhotoske hav og Beringsjøen.”
Dette viser at fartsområdet ikke bare begren
set seg til Kina-kysten, men strakte seg over
hele Det fjerne Østen.

I løpet av 1922/23 ble 2 av rederiets eldre
Østen-båter solgt. I oktober 1922 ble “Prome
theus” overtatt av kinesiske interessenter, og
“Providence” fulgte etter i februar 1923. Som
erstatning ble et nytt dampskip (2935 tdw.)
bygget i 1920, innkjøpt samme år og satt i
Østenfart som D/S “Pronto”.

Borgerkrigen, som brøt ut i Kina 1924, la en
sterk demper på forretningsaktiviteten, og det
slo negativt ut på fraktmarkedet.
Kina-farten, som både før og etter verdens
krigen ble regnet som et lukrativt marked for
de mindre dampskip, hadde i slutten av 1920-
årene en sterk tilbakegang. Flere norske re
dere fikk kansellert inngåtte certepartier sam-
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tidig som driftsutgifter og assuranse av ski
pene økte. Men til tross for en svak utvikling
på fraktmarkedet, beholdt H.M.Wrangells
rederi sin posisjon i Østenfarten og fant be
skjeftigelse for både Coronas og Produces
skip.

Høsten 1920 kom omslaget i etterkrigs-kon
junkturen. Krisen artet seg i første omgang som
en avsetningskrise og deretter kom prisfallet
som igjen rammet skipsfarten. I løpet av 1921
brøt fraktmarkedet fullstendig sammen og
skipsopplegget økte dramatisk. Sommeren
1921 lå omlag 40 % av den norske handelsflå
ten opplagt. Krisen ble dessuten forsterket ved
at den internasjonale skipsfartspolitikken be
gynte å gå fra en liberalistisk til en proteksjo
nistisk politikk, og flaggdiskriminering gjorde
seg etter hvert gjeldende.

Haugesunds-flåten ble hardt rammet, i lø
pet av januar 1921 var opplegget kommet opp
i 32 skip. Den 8.februar melder HD at: “..115
000 tdw.hittil oplagt. I løpet av en maaned vil
henimot halvparten av byens samlede flaate
være oplagt.”

Fraktmarkedet holdt seg på et bunn-nivå med
enkelte blaff i markedet utover i de kommende
år. Til HD 30.august 1921 uttaler konsul
Wrangell: “Bedringen paa fragtmarkedet har
kun været av forbigaaende art...”, og bebu
det øket skipsopplegg.

Krakket i fraktmarkedet brakte flere av Hauge
sunds redere i økonomiske vansker. Særlig de
som hadde bygget seg opp i “jobbetiden” fikk
nå store økonomiske problemer og det ble en
saneringens tid. Men også veletablerte rede
rier kom i vansker. Byens storreder, B.Stolt-
Nielsen, som hadde kontrahert en rekke skip
til høye priser under høykonjunkturen, kom nå
i likviditetskrise. Skipsreder Jacob Ringen er
et annet eksempel. Han var en av dem som
fulgte fraktboomen til siste slutt og mistet sine
skip.
Bankene måtte overta skipene etter hvert som

redeme kom i likviditetsvansker. “Ringborg”,
eiet av Dampskibs-A/S Ringborg (Jacob Rin
gen), var et av skipsselskapene som ble ram
met og overtatt av banken. På kreditorenes
vegne (Berges Privatbank) ble skipet i 1922
overtatt av H.M.Wrangell & Co.A/S, som dis
ponerte skipet frem til juli 1924. Deretter ble
skipet overført til skipsreder Willy C.Gilbert,
Bergen, på vegne av Bergens Privatbank.

Det økonomiske tilbakeslaget førte også til
at bankvesenet ble hardt rammet. I Stavanger
gikk 2 banker overende, 2 i Kopervik og 3 i
Haugesund.

Haugesund Kredittbank og Haugesund Han
dels-bank gikk fallitt, mens A/S Haugesunds
Privat-bank (etablert i 1907) fusjonerte den
12. april 1922 med Bergens Privatbank, med
virkning fra 1.januar 1923. Banken fikk kon
sesjon for å opprette avdeling i Haugesund. I
styret satt bl.a.skipsredeme H.M.Wrangell og
Knut Knutsen OAS. De første 5 årene måtte

1920-årene - krisetid og
lavkonjunktur

banken tåle store tap og garantiene ble gjort
effektive. Men etter at Bergens Privatbank
hadde sprøytet inn kapital, ble banken gradvis
i stand til å yte byens næringsliv og skipsfart
kreditter og tjenester til tross for fortsatt store
tap og avskrivninger på en del engasjementer.

Solid økonomi og nedbetalte skip gav H.M.
Wrangell & Co.A/S handlefrihet og gode mu
ligheter til å utvikle rederidriften utover i 1920-
årene.

I september 1923 ble dampskipet “Torrey”
på 8600 tdw. innkjøpt fra A/S To (A.I.
Langfeldt), Kristiansand. Skipet var i sin tid
bygget (1920) i Dunbarton, Skottland, for
skipsreder Martin Mosvold, Kristiansand. Det
nyinnkjøpte skipet fikk navnet “Augvald”, ble
registrert på Dampskibs-A/S Augvald
(kap.kr.750 000), og disponert av H.M.
Wrangell & Co.A/S.

Året etter, i april 1924, ble dampskipet
“Lyngenfjord” på 7820 tdw. innkjøpt. Skipet
var bygget i Glasgow 1903 og blei 1915 inn
kjøpt til Norge av Den norske Amerikalinje
(NAL). Etter dokking og inspeksjon ved Ro
senberg i Stavanger, ble skipet i juni overtatt
av Dampskibs-A/S Sigrun og omdøpt “Si
grun”. I Stavanger ble skipet liggende uvirk
som til utpå høsten før det ble satt i oversjøisk
trampfart.

Til tross for lave frakter kunne rederiets skips
selskaper, Corona og Produce, i 1924 legge
frem regnskaper med overskudd.

D/S A/S Corona, overskudd kr.553 720,96,
derav kr.300 000 utloddet til aksjonærene og
kr.200 000 avskrevet på skipene. Selskapet
hadde kr. 1 012 500 i aksjer i D/S A/S Produce,
300 000 i H.M.Wrangells hvalfangerselskap
og 300 000 plassert i norske statsobligasjoner.
Selskapets 4 skip hadde en tonnasje på 28 000
tdw.og var forsikret for kr.4 250 000.

D/S A/S Augvald hadde et overskudd på
kr. 136 316, derav kr. 80 000 som ble utloddet
til aksjonærene. Selskapets aksjekapital var
kr. 750 000.

Regnskapet for D/S A/S Produce viste:
Over- skudd kr.906 917,50, derav 220 000
utloddet til aksjonærene og 220 000 avsatt til

Haraldsvang på 5050 tdw ble overtatt fra John K Haaland.
Ukjent fotograf, Thor B Melhus samling

ytterligere utbytte. Aksjekapitalen på kr. 13,2
mill.ble nedskrevet til 4 950 mill. Selskapet
hadde kr. 100 000 i norske statsobligasjoner,
og aksjer i Wrangells hvalfangerselskap for
kr.300. 000.

Dampskibs-A/S Produce’5 skip på 13 100
tdw., var bokført med en verdi på kr.5 128
mill.og forsikret for 3750 mill.

Partsrederiet “Fram” hadde i 1924 under
skudd.To av selskapets gamle Østen-dam
pere, “Prometheus” og “Providence”, bygget
hhv.1902 og 1903, ble begge i første halvdel
av 1920 avhendet til kinesiske interesser.

Høsten 1922 solgte selskapet D/S “Prome
theus” for £18 000 til kinesiske kjøpere. Ski
pet ble levert 23.oktober i Hong Kong. Den 5.
februar 1923 kom turen til D/S “Providence”
som ble solgt for £13 500 og levert i Hong
Kong.

Som erstatning kjøpte Wrangell, på vegne
av Dampskibs-A/S Produce, det svenske
dampskipet “Lombardia”, tilhørende Rederi
AB Svenska Lloyd, for £34 720. Skipet, som
var bygget i Nederland i 1920, var på 2935
tdw., ble overlevert i Liverpool og omdøpt
“Pronto”. Deretter ble skipet sluttet for en
reise med stykkgods fra Antwerpen til Hong
Kong og satt i østasiatisk fraktfart.

Krisen i 1920-årene ble langvarig og førte
mange skipsselskaper ut i et økonomisk uføre.
Haugesunds-rederiet John K.Haaland kom
høsten 1926 i alvorlige økonomiske vansker.
Ved ekstraordinær generalforsamling ble det
klart at firmaet ikke kunne innfri de krav ban
kene stilte til innbetaling av gjeld og rederiet
så seg nødt til å avvikle.

Selskapets gjeld utgjorde kr. 1.780.000.
Damp-skibs-A/S John K.Haaland rederis
samlede tonnasje utgjorde 11 900 tdw.og var
fordelt på de 4 dampskipene: “Thomas
Haaland”, 5050 tdw., bygget i Stockton 1920,
“Utsire”, 2400 tdw., bygget i Bergen 1918,
“Urter”, 2400 tdw., bygget i Bergen 1919 og
“Gitterø”, 2060 tdw., bygget i Papendrecht
1920. Det nedsatte avviklingsstyret fikk full
makt til å seige skipene for å dekke selska
pets gjeld.
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Rederiet John K.Haalands øvrige dampskip, South Goodwin fyrskip. “Salina” gikk ned
“Aslaug” og “Karmøy”, var eiet av særskilte etter ca.s min. Av skipets besetning på 25
selskaper og ble ikke berørt av general-for- mann, omkom 9, dessuten kaptein Thv.
samlingens vedtak om likvidasjon. I okto- Messels hustru og hans yngste sønn. Belg
ber samme år ble alle de ovennevnte skip solgt iseren tok opp de overlevende som etter 7 ti
til H.M.Wrangell & Co.A/S, fordelt på rede- mer ble satt i land i Dover.
riets selskaper med 2 båter hver. “Salina”-saken fikk et rettslig etterspill.

“Thomas Haaland” og “Urter” ble overtatt Under sjøforklaringen, som ble holdt i Lon
av Dampskibs-A/S Corona for kr.l 025 000 don 28.september, hevdet “Salina”s forsi
og omdøpt hhv.”Haraldsvang” og “Karmt”. krings-selskap, Haugesunds Sjøforsikrings-
Dampskibs-A/S- Produce overtok dampski- selskap, at det belgiske skipet var ansvarlig
pene “Utsire” og “Gitterø” for kr.725 000, og for kollisjonen. Forsikringsselskapet reiste er
navnene ble endret til hhv.”Profit” og statningssøksmål mot den belgiske stat (eier
“Promise”.

Rederiet fikk ved denne handelen en ver- kröner, dets last 130 000 og 50 000 kroner til
difull tilvekst til sin flåte, en samlet tonnasje de omkomne etterlattes pensjoner etc.
på 84 405 tdw. fordelt på 18 skip. Dessuten
disponerte rederiet 9 hvalbåter. Den belgiske regjering ble i første instans fri-

kjent, men saken ble anket og endelig dom
H.M.Wrangells flåte fordelte seg slik: falt j Briissel august 1929.
D/S “Haugarland” 10800 tdw. Den belgiske regjering ble frikjent og

Rederiets skip ble utover i 1920-årene utsatt suger “Navesink”.
for både havarier og forlis.

Den 23.september 1921 var D/S “Salina” retter: “Det var en fredag morgen i halv fem
på reise Trapani - Haugesund med saltlast tiden (21.9.) at vi fik i sikte et skib hvor det
Skipet kolliderte med den belgiske post- brændte ombord og gik opunder det. Skibet
damper “Jan Breydel” i tett tåke, og sank på viste sig aa være en god kjending, det var las-
Goodwin Sands.

Den belgiske fergen var i rute Ostende - De kom ombord til os og der var mange
Dover da kollisjonen inntraff ca.3 n.mil av kjendte fra Haugesund med. De hadde bare
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“Augvald” 8450 “ forsikringsselskapets erstatningskrav frafalt.
“Rey Alfonso” (fl k) 8185
“Sigrun” 7820 “ Et par år senere skulle den samme kaptein
“Unita” 6000 “ Messel oppleve mer dramatikk ombord i et

“ “Corona” 5500 “ Wrangell skip.
“ “Tonjer” 5500“ HD 22.oktober 1923 hadde følgende oppslag:

“Fram” 4750 “ “Fra kaptein Thv.Messel på dampskibet
“ “Prosper“ 3000“ “Fram” mottok rederiet meldingen 21.okto-

“Prominent” 3000 “ ber om at det var brutt ut brann ombord ved
“Pronto” 2935 “ skibets ankomst til New York.” “Fram”, som

“ “Proteus” 2500 “ var låstet med asfalt, var på reise Port ofSpain
“ “Lesseps” 2450 “ - New York da det brøt ut brann i lasten. År-
“ “Produce” 1600 “ saken var trolig et lynnedslag. Brannen
“ “Haraldsvang” 5050 “

“Karmt” 2400 “ styrmenn- og maskinistenes lugarer, båt-
“ “Profit” 2400 “ dekket og til en av livbåtene. Besetningen
“ “Promise” 2050 “ gikk fra borde og ingen kom til skade. Ski-

7 1923 kunne Wrangell overta Torrey av Kristiansand til en svært rimelig pris.
Ukjent fotograf, Thor B Melhus samling

av skipet). “Salina” var forsikret for 400 000

spredte seg til maskinrommet, kullbunkersen,

pet fikk assistanse av den amerikanske sand-

En haugesunder ombord i “Navesink” be-

tet med asfalt og folkene var gaat i baatene.

det tøi de stod og gik i, resten var igjen
ombord. Vi fik hjælpe dem med lit klær og
sko. Efter en stunds forløp gik en del av dem
ombord igjen. Slukningsarbeidet begyndte, vi
la slanger over, og efter en times forløp var
branden bekjæmpet. Skibet var ikke værre
medfaret end at det kunne gaa ind til byen
ved egen hjælp.”53 D/S “Fram” ble reparert i
Newport News, Virginia, og avgikk 7.novem
ber til Guanoco for å laste.

11920 ble det gjort klart for å gjenoppta kval
fangsten, ved Færøyene, som på grunn av
krigen hadde ligget nede etter sesongen 1916.
Selskapets 4 hvalbåter hadde i krigsårene dre
vet fangst ved Norske-kysten, etter at myn
dighetene opphevet fångstförbudet (lov av
1904) 11917 p.g.a.fettmangelen i landet. Stor
tinget benyttet sin rett til å foreslå proviso
riske anordninger (kgl.res.av 5.12.1917) og
det ble drevet fangst fra 6 landstasjonen

Dansk Hvalfangst-og Fiskeri A/S (Hekla &
Talkna) og et par andre norske selskaper gjen
opptok Færøy-fangsten sesongen 1920. Et
terspørselen etter hvalprodukter var stor og
man så frem til et godt resultat. Men før pro
duksjonen kunne selges, kom tilbakeslaget
etter høykonjunkturen og selskapene brant
inne med årets produksjon.

Krisen førte til avskalling av selskaper og
etter et par sesonger gav Vestfold-selskapene
opp og kun Hekla & Talkna var tilbake. Men
hvalbestanden ved Vesterhavsøyene avtok og
Thorsvig stasjon hadde siste driftssesong året
1930. “Hekla”-båtene ble lagt opp i Hauge
sund og selskapet formelt likvidert i 1933.
Hvalbåtene “Hekla I-IV” og “Streymøy” ble
alle solgt i 1936 til Brødrene Andas skips
opphugging i Stavanger.
Hvalbåt “Streymøy”, ex “Skuld”, var i 1932
med “Norskehavef’-ekspedisjonen (H.M.
Wrangell) som “bøyebåt” til hvalfeltet ved
Øst-Grønland og Island.

Kvalfangsten i
mellomkrigsårene

stort oppslag om at H.M.Wrangell
& Co.hadde overtatt A/S Farvik
Hvalfangerselskap. Dette skulle bli
innledningen til et meget interessant
kapittel i Wrangells karriere som
hvalfangstreder, med både utenbys
og internasjonale forgreninger.
Det var nettopp i disse årene at kval
fangsten gikk inn i en ny fase, den
pelagiske fangst, med flytende ko
kerier som fikk (1925) sitt gjennom
slag og la grunnen for den store ek-
spansjonen i Antarktis.

Men det var også andre felter som
hadde interesse. I disse årene ble det
drevet fangst i Nordishavet, ved
kysten av Afrika og Amerika.
Bakgrunnen for dannelsen av Far
vik-selskapet var hvaltrekket ved
spanskekysten - vår- og høsttrekket

Den 4.mars 1924 hadde HD et
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ved Gibraltar-stredet. De spanske myndighe
tene innførte strenge konsesjonsvilkår og be
grenset sterkt utenlandske selskapers fangst i
dette farvannet av hensyn til hvalbestanden.

1 1923 ble det gitt konsesjon til 2 selskaper,
men seiv dette skulle vise seg å bli for meget.
Det ene var A/S Bas II (N.T.Nielsen-Alonso),
Tønsberg, med fl/kokeri “Bas II”. Det andre
var A/S Larvik Hvalfangerselskap. Sistnevnte
selskap ble stiftet (juli 1923), etter initiativ av
fangstbestyrer Magnus Larsen, med
Chr.Nielsen & Co., Larvik, som disponent.

Selskapet fikk konsesjon i Guineabukten,
ved den spanske øya Fernando Poo i Vest Af
rika, og ved Algeciras-bukten i Spania.

Fra England ble damptankskipet “Crenella”,
7000 tdw., innkjøpt for å ombygges til flytende
kokeri. Foretaket klarte imidlertid ikke å rea
lisere det kostbare prosjektet og H.M.
Wrangell, som var en av hovedaksjonærene,
ble tilbudt å overta.

Det ble ført forhandlinger mellom Larvik
Hvalfangerselskap og H.M.Wrangell & Co .AJ
S om salg. På ekstraordinær generalforsamling
den 12.ds.ble salget enstemmig vedtatt, og
H.M.Wrangell & Co.A/S overtok selskapets
aksjer til en kurs av 118%. Med i handelen
fulgte det store kokeriet, som hadde fått nav
net “Rey Alfonso” og 4 hvalbåter.

Selskapets aksjekapital på 1.4 mill.kroner ble
på generalförsamlingen 4.januar 1924 beslut
tetutvidet til 2 mill.

Kokeriskipet “Rey Alfonso” ble ombygget
ved Høllens Verksted, Larvik, men ved over
takelsen gjensto en del restarbeider som, på
grunn av streik ved norske verksteder, ble gjort
ferdig i Rotterdam (16.3.). Ekspedisjonen satte
kurs for Spania og opptok fangsten i april må
ned.

Det ble inngått kontrakt med det spanske
selskapet Sociedad Hispano Africana de Berito
y Fomunta for 10 års varighet. Kontrakten gav
selskapet rett til bruk av flytende kokeri med
hvalbåter. Det spanske selskap “S.H.A.de br.y
F.” forbeholdt seg en avgift på £ 1000 pr.år
de 3 første år,og £ 500 for de neste 7.

På grunn av de spanske myndigheters re
striksjoner om bruk av utenlandske fartøyer
og mannskap, ble hvalbåtene formelt regis
trert i Spania på Sociedad Espanola “Corona”
S.A., Vigo. 54 Hvalbåtene “Eik”, “Hercules
II”, “Klem II” og “Fynd II” ble overført i
1924-25 og omdøpt hhv.”Corona I-IV”.

H.M.Wrangell & Co.A/S kontraherte i 1924
en hvalbåt på 228 brt.ved Porsgrunds
mek.Verksted.55 Hvalbåten, som først var til
tenkt navnet “Barra”, ble ved sjøsettingen
(11.10.1924) døpt “Margarita Mollins” og reg.i
Vigo. I januar 1925 ble nybygget solgt til Hval
fanger I/S Praia Amelia (Knut Knutsen OAS,
Haugesund), g benyttet i hvalfangst for selska
pets landstasjon ved Mossamedes i Angola.

Kokeriet tok plass ved Huelva, ved innløpet
til Gibraltar-stredet, under ledelse av fangst
bestyrer/kaptein Michael Odland, Hauge
sund.

Soc.Espanola Corona S.A., bygget en
fangststasjon ved Corona, men i påvente av

Kokeriet Rey Alfonso ble overtatt i 1924 forfangstfra Spania. Foto via forfatteren

denne, leide selskapet (formelt) fl/k “Rey
Alfonso”. Ved en spesiell spansk forordning
av 2.februar 1925, ble dette godtatt. Dermed
kunne A/S Larvik Hvalfangerselskap unngå
å overføre kokeriet til spansk flagg, som el
lers ville ha blitt resultatet. I følge spansk lov
var det forbudt for et spansk selskap å benytte
utenlandske fartøyer. Myndighetene krevde
også at selskapet skulle benytte seg av spansk
arbeidskraft ombord på både kokeri og fangst
båtene. Resultatene svarte imidlertid ikke til
forventningene. Det viste seg, til tross for de
spanske myndigheters försiktighet når det
gjaldt konsesjoner, at hvalbestanden ved Gi
braltar avtok straks fangsten kom i gang.

Beskatningen ble for sterk og hvalfangst
eksperter dro den konklusjonen at bestanden
her måtte være en egen stamme som gikk ut
og inn av stredet.

Året etter ble sesongen stanset etter 2,5 må
neds drift, som inntil da hadde gitt en fangst på
kun 23 hval. Konsesjonen ble nå utvidet til også
å gjelde nordvest-kysten, og kokeriet ble flyt
tet til Barra Bay ved byen Vigo. Det viste straks
igjen på fangstresultatet og ved avslutningen
25.oktober var det i alt tatt 398 hval som gav
et utkok på 10 500 fat olje. Guanofabrikken
ombord var meget effektiv og i sesongen 1925-
26 ble det produsert 25 200 sekker. Det var i
samme periode produsert 16 100 fat hvalolje.

Ekspedisjonen drev fangsten i omlag 11 må
neder av året og kokeriet transporterte seiv
hvaloljen hjem. Men disse resultater kunne
likevel ikke gi lønnsom drift, til det var hval
bestanden for svak, og spaniafangsten ble et
ter endt sesong i 1926 avviklet. Kokeriet og
hvalbåtene ble midlertidig lagt opp i Hauge
sund, inntil man kunne finne ny beskjefti
gelse.

Engasjementet i Anglo-Norse
I slutten av 1920-årene ble det engelsk/nor
ske samarbeidet innen hvalfangst styrket og
f.o.m.vinteren 1927/28 ble de første innle
dende skritt tatt.

Den 12.november 1927 ble Hvalfanger
selskapet Anglo-Norse Company Ltd.A/S eta

blert. Hovedinteressentene bak dette nye sel
skapet var Tønsberg Hvalfangeri, som hadde
erfaring fra Syd Georgia og fangst ved Ecua
dor og Peru.

Tønsberg Hvalfangeri overdro til Anglo-
Norse Co.Ltd selskapets (Cia.del Ballenera
Ecuador Ltda) 4 hvalbåter, mot en aksjepost
på 10 000 (å kr. 100).

H.M.Wrangell & Co.A/S, Haugesund, som
disponerte A/S Larvik Hvalfangerselskap, stilte
til disposisjon sitt fl/kokeri “Rey Alfonso”, og
oppgjøret skjedde delvis ved at H.M.Wrangell
fikk en andel på 6500 aksjer i selskapet. Dis
ponent ble konsul Hans Borge, Tønsberg.
Kokeriet ble omdøpt “Anglo-Norse” og utrus
tet til pelagisk hvalfangst i Antarktis med
hvalbåtene “A-N-l”, “A-N-2”, “A-N-3”, og
“A-N-4”.

Hvalfangsten utviklet seg i denne periode
til å bli et investerings- og spekulasjons objekt
der selskapene hyppig skiftet eier og karakter.

1 1929 tok skipsreder H.M.Wrangell initiativ
til et nytt hvalfangstselskap. Falkland
Shipowners Ltd., med seg seiv som hoved
interessent, og overtok fra starten materiellet
til Anglo-Norse Co.Ltd., dvs.de 4 hvalbåter. Til
kokeri ble en tidligere Wilh.Wilhelmsen tan
ker, D/T ”Maricopa” (10 500 tdw.), innkjøpt
den 25.januar 1929. Tankskipet ble ombygd
til flytende kokeri ved A/B Göta-verken,
Göteborg, og fikk navnet “Anglo-Norse” (2).
Samtidig etablertes et datterselskap. Falkland
Whaling Co.Ltd., London, med Hans Borge,
Tønsberg, som disponent. Selskapet overtok
kokeriet “Anglo-Norse”, ex “Rey Alfonso”
som ble omdøpt “Polar Chief’ og registrert i
St.Helier på Kanaløya Jersey, under britisk
flagg. Ekspedisjonen fanget i Antarktis med
de 4 hvalbåtene “Polar 1-4”.

Selskapet, Falkland Shipowners Ltd., som ble
disponert av Bruun & von der Lippe, Tøns
berg, drev imidlertid ikke selvstendig hval
fangst.

Kokeriet “Anglo-Norse”, ex “Maricopa”,
og hvalbåter “A-N-1 -5” ble chartret til Anglo-
Norse Co.Ltd., som nå ble registrert i Port
Stenley, Falkland Islands. At selskap og skip
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Hvalbåten Silva, bygget 1910 i Leith. Ukjent fotograf, AlfJ Krsitiansens samling

kom til å operere under britisk flagg, hadde sin
årsak i de norske myndigheters regler om re
gistrering. “Anglo-Norse” kom derfor til å seile
under britisk flagg, men ble i hovedsak beman
net med norske hvalfangere og mannskaper.

Imidlertid hadde eierforholdet skiftet etter
en rekke aksjetransaksjoner, som etter hvert
ble temmelig kompliserte. Det startet via et
aksjesalg fra Tønsberg Hvalfangeri A/S, en
av eierne bak Anglo Norse Co., til en britisk
bank. Av skattemessige forhold oppsto et nytt
selskap - Anglo Norwegian Holding Co.Ltd.,
registrert i Montreal, Canada. Selskapet over
tok 50 % av aksjene i Anglo-Norse Co.Ltd.og
hele kapitalen til Falkland Whaling Co.Ltd.i
februar 1929. Deretter solgtes vel 50 % av de
ordinære aksjene, og 10 % av preferanse
aksjene. De ble overtatt av en norsk gruppe,
mens resten av preferanseaksjene ble spredt
i London.

Det hele avsluttes med at H.M.Wrangell
& Co.A/S en tid etter overtok samtlige ak
sjer i Falkland Shipowners Ltd. 1 1934 solgte
H.M.Wrangell sine aksjer til Hvalfanger-sel
skapet Antarctic A/S i Tønsberg, som var et
av selskapene innen Jahre, Bruun & von der
Lippe-gruppen.

H.M.Wrangells lange erfaring som aktiv
hvalfargstreder medførte at han var en sen
tral skikkelse innen hvalfangsnæringen, og
dets organer. Han var med i dannelsen av
Jahre-gruppens hvalfanstselskaper og hadde
sete i representantskapet som ordfører.57

I 1920-årene var det få som hadde lengre
erfaring i næringen enn nettopp konsul H.M.
Wrangell. Utviklingen i disse årene hadde
vært kollosal og han hadde fulgt med hele
veien, fra Islandsfangstens dager med land
stasjon, til pelagisk fangst med flytende ko
kerier. Wrangells lange erfaring og innsikt
som hvalfangstreder gjorde at han var en høyt
respektert person, ikke minst i organisasjons
arbeidet. Det var derfor ingen tilfeldighet at han
var med og dannet den første norske interesse
organisasjon innen hvalfangstnæringen i
Norge.

“Den Norske Hvalfangerforening” ble stif-
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tet den 6.mars 1912 i Sandefjord, og dens
første direksjon besto av:

Overrettssakfører Peder Bogen, Sande
fjord (formann), skipsrederT.Dannevig, San
defjord, Finn Bugge, Tønsberg, Oscar Hyt
ten, Tønsberg, Chr.Nielsen, Larvik, og H.M.
Wrangell, Haugesund.

I mai 1929 ble den gamle föreningen opp
løst og erstattet av “Hvalfangerforeningen”,
samme år med både innen- og utenlandske
selskaper som medlemmer.

Nordhavsfangsten, som ble drevet i 1930-
årene, dvs.hvalfangsten ved Grønland, Island
og Jan Mayen, engasjerte relativt få selska
per og kom på sett og vis i skyggen av den
store Antarktis-fangsten. Den utgjorde like
vel en interessant del av den pelagiske hval
fangst i mellom-krigsårene.

Grunnen til at H.M.Wrangell ble engasje
ment i Nordhavsfangsten skyldtes at selska
pet hadde aksjer i et foretak som i utgangs
punktet hadde andre formål enn å drive hval
fangst.

Det hele startet etter initiativ fra skipsre
der F.N.Nordbø i Haugesund, som sammen
med interessenter på Østlandet, etablerte sel
skapet, Norsk Sildeindustri A/S i 1929.

Planen var å utruste en flytende sildemel
og sildoljefabrikk til vårsildfiske på Vestlan
det.

Til dette formålet ble H.M.Wrangells
dampskip, “Sigrun” (7820 tdw)., innkjøpt for
ombygging til kokeriskip. Arbeidet ble utført
ved Nylands Verksted i Oslo.

Kokeriet, som fikk navnet “Norskehavet”,
var klart i 1930 og ble ankret opp i
Puddefjorden ved Bergen. Det fungerte som
flytende fabrikk under årets vårsildfiske, men
driftsresultatet svarte ikke til forventningene.

H.M.Wrangell, som en av hovedaksjonæ
rene, overtok deretter disponeringen av fore
taket, og det ble overført fra Oslo til Hauge
sund. Ved Framnæs mek.Verksted i Sande
fjord, ble kokeriet ombygget til hvalkokeri og

Fangst- og fiske
ekspedisjoner

sommeren 1930 sendt nordover med 3 hval
båter til hvalfeltet ved Øst-Grønland.

Ekspedisjonen ble gjenopptatt sesongen
1931 (med 4 hvalbåter) til farvannet rundt
Øst-Grønland/Kap Farvel/Davis-stredet og
Island. Året etter dro ekspedisjonen ut med 5
hvalbåter til samme farvann. Seiv om fang
sten var rimelig god kunne den likevel ikke
dekke kostnadene, til det var materiellet for
kostbart. Hvaloljemarkedet var nede i en bøl
gedal etter krakket i 1931, og oljen kunne først
omsettes flere år etter. Etter endt sesong i 1932
gikk kokeriet “Norskehavet” i opplag i Bø
vågen ved Avaldsnes. Der ble skipet liggende
frem til 1936.

Økonomien i selskapet var etter det lange
opplegget svak og aksjonærene så derfor in
gen mulighet til å få kokeriet ut i fart. “Nor
skehavet” gikk derfor på auksjon og
H.M.Wrangell & Co.A/S fikk tilslaget til en
brøkdel av det materiellet hadde kostet.

Det ble arbeidet på flere prosjekter for å
få kokeriet ut i fart. Et konsortium i Oslo, I/S
Norskehavet-Pioner, leide kokeriet og 2 hval
båter av H.M.Wrangell & Co.A/S i 1936 for
å drive hvalfangst ved Congo-feltet i Guinea
bukten.

Ekspedisjonen ble utrustet fra Haugesund
og en stor del av mannskapet kom fra byen
og omegn. Etter endt sesong ankom kokeriet
i desember 1936 til Sandefjord. På nyåret ble
kokeriet og en av hvalbåtene overtatt av I/S
Norskehavet med tanke på videre fangst, men
planen ble ikke realisert og materiellet solgt.
Våren 1937 overtok Olav Ringdals rederi i
Oslo “Norskehavet”. Skipet ble konvertert til
lasteskip og seilte ut som D/S “Ringulv” av
Oslo.

Men seiv om salget av kokeriet “Norske
havet” markerte slutten på H.M.Wrangells
epoke som aktiv hvalfangstreder, var rederiet
fortsatt engasjert i utrusting av ekspedisjoner
til Nordishavet.

1 1929 ble det planlagt flere flytende sildolje
og sildemelfabrikker i Norge. H.M.Wrangell
var ikke bare interessert i foretaket til Norsk
Sildeindustri, men deltok også i et prosjekt
som overrettssakfører Thv.Meyer i Risør sto
bak.

Høsten 1929 ble det arbeidet med et nytt
selskap som skulle drive flytende sildoljefa
brikk.60 Selskapets navn var Flytende Sild
olje- og Sildemelfabrikk A/S “Lesseps”, og
innbyderne var, foruten overrettssakfører
Meyer, kaptein Chr. Pettersen, overingeniør
K.Fossheim og konsul H.M.Wrangell. Aksje
kapitalen ble satt til minimum 300 000 og
maksimum 400 000 kroner, med Thv.Meyer
som disponent og kaptein Pettersen som
driftsleder.

Etter planen skulle H.M.Wrangells gamle
dampskip, “Lesseps” på 2450 tdw., innkjøpes
for 110 000 kroner og ombygges til kokeri
skip. Det skulle få innstallert maskineri for
fremstilling av sildolje- og sildemel med en
produksjonskapasitet på 750 mål sild i døgnet.

Prosjektet var kalkulert til å koste 260 000
kroner og skulle etter planen være driftsklart i
løpet av året.
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D/S “Lesseps” ble imidlertid liggende opp
lagt i Haugesund og de ovennevnte planer ble
ikke realisert. I november 1930 ble “Lesseps”
solgt til A/S Jangaards Havfiskeselskap i Åle
sund, som ville anvende skipet til moderskip
under torske- og kveitefiske ved Grønlands
bankene.

Selskapet kjøpte båten av H.M.Wrangell for
100 000 kroner og den ble ved Langesund
mek.Verksted ombygd til moderskip med fry
seanlegg og kjølerom.

Frysemaskineriet hadde en kapasitet på 550
tonn frossen fisk og i akterrommet var avsatt
plass til utstyr, agn og kull på utturen og saltet
torsk på hjemturen.

“Lesseps” var ferdig fra verkstedet 10.april
og Jangaards-ekspedisjonen la ut i fra Ålesund,
i midten av mai måned til fiskefeltet ved Øst-
Grønland/Davis-stredet. Det ble et godt fiske
og moderskipet kom hjem med full last, 500
tonn kveite og 100 tonn saltet torsk, men drif
ten gav likevel et betydelig underskudd.

Dessuten viste bruk av kullfyrte snurpe
dampere seg lite hensiktsmessig da moderski
pet måtte ta med store mengder kullbunkers.

For sesongen 1932 ville man forsøke med
bruk av motorfiskefartøyer som skulle hyres
på partsbetingelser av fangstutbytte.

Men skulle A/S Jangaards Havfiskeselskap
makte å finansiere en ny ekspedisjon, måtte
selskapet tilføres mer kapital.

Selskapet fikk imidlertid ikke den nødvendige
driftskapital og det hele endte med at
H.M.Wrangell (enereder), i april 1932, tok
“Lesseps” tilbake.

Samme år ble det planlagt en ekspedisjon
til Øst-Grønlandsbankene med “Lesseps”
som moderskip. Wrangells ekspedisjon ble
den 7.i rekken dette året som ble utrustet for
fiskeriene ved Grønland. Ekspedisjonen
skulle ha med 5 motorfiskefartøyer, hver på
60 fot, og en mannskapsstyrke på 165 mann.

I sesongen 1932 deltok i alt 10 moderskip,
15 store fiskefartøyer, 56 doryer og et samlet
mannskap på 1000. Den største var den bri
tiske Helder-ekspedisjonen (Helder
Bros.Ltd., Hull), som hadde sin 5.sesong til
Øst-Grønland, utrustet fra Ålesund.

Årene 1933-34 lå “Lesseps” uvirksom i
Haugesund. I 1935 ble et konsortium med
bl.a.konsul H.M.Wrangell og skipsreder F.N.
Nordbø m.fl., etablert i Haugesund. Formå
let var å utruste D/S “Lesseps” til sildefiske
ved Island med 2 notbruk og snurpebåter.

“Lesseps”, med sitt moderne kjøle
maskineri og kjølerom, skulle i hovedsak til
virke matjessild og ca.5000 tønner saltsild.

Ekspedisjonen talte 60 mann, derav 20
tilvirkere med kaptein Einarsen, Åkrehavn,
som driftsleder og F.N.Nordbø A/S, Hauge
sund, disponent.

Denne sesongen gjorde en rekke ekspedisjo
ner fra Haugesund seg klar for islandsfiske,
bl.a.”Varøy”-ekspedisjonen til Knut Knutsen
OAS. “Lesseps”-ekspedisjonen ble også ut
rustet for sesongen 1936, til samme konsor
tium som året før, under ledelse av F.N.Nordbø.
Besetningen utgjorde denne sesongen, som
skulle bli den siste, ca.50 mann.

I mars 1937 ble gamle “Lesseps” solgt traden. En av veteranene i saltfarten påTrapani
for opphugging (til en pris av 125 000 kroner) var dampskipet “Lesseps”. Firmaets annonser
til firmaet M.Stern A/G, Essen, Tyskland. Den i pressen var ofte åse utover i 1920-årene med
21 .april ble skipet hentet av den tyske taubå- følgende ordlyd:
ten “Fair Play” og tatt under slep fra Hauge- “S/S “Lesseps” ankommet med prima
sund til Tyskland. “Lesseps” ble 56 år gam- Trapanisalf’.
mel, derav 36 år i Wrangells flåte, kun av- Det var store mengder salt som ble impor
brutt av den korte tiden skipet var registrert i tert. Ide rike sildeårene var saltbåtene til byen
Ålesund. et kjent trekk i havnbildet og det var travle ti-

Ved siden av rederidrift og kvalfangst hadde Etter at silda forsvant i siste halvdel av 1950-
H.M.Wrangell siden starten drevet en utstrakt tallet, ble det også slutt på saltimporten og en
saltimport. De rike sildefiskeriene på norske- epoke var til ende.
kysten og ved Island, medførte et øket behov I den tiden rederiet var engasjert i denne
for salt og rederiets skip hadde lang tradisjon traden, hadde utviklingen innen skipsfarten
i salttraden - til nordsjø- og middelhavs- vært stor. Dampskipene avløste i sin tid ski
havner. “Liineburg-” og “Trapani-salt” var pene i saltimporten, og den ble opprettheldt til
velkjente begrep i sildabyen og saltfarten ble langt inn i motorskipenes tidsalder.
opprettholdt så lenge det ble saltet sild i Hau
gesund.

Etter l.verdenskrigble saltforretningen ut
videt og firmaet anla saltdepoter i Kopervik, 1hrq r\ q m til
Åkrehamn og Skudeneshavn. -Tid ÅldlII|J Lli

Den 19.mars 1918 ble Wrangells Salt- motorskip 1930-1940forretning A/S stiftet med 88 000 kroner i ak- r
sjekapital(24aksjerä2 500). I midten av 1920-årene ble motorskipenes

For regning av ovennevnte selskap ble tidsalder innledet i Haugesunds flåte. M/S
(16.august)sementlekter“Creteglass” innkjøpt “Vinland”, “Neptunian” og “Nyhaug”, byg
fra firma Grete Shipping Co.Ltd., London, til get hhv. 1924/25 til Knut Knutsen OAS,
en pris av £400. Lekteren målte 707,65 brt.med Th.Skogland & Søn og Chr. Haaland, var
et deplasemet på 1719 tonn og var bygget av pionerskipene med dieselmotordrift i inter-
Ferro Concrete Ship Construction Co.Ltd., nasjonal fraktfart. H.M.Wrangell begynte
Barrow in Fumess. derimot noe mer forsiktig i overgangen fra

Lekteren “Creteglass” ble brukt av Wrangells
Saltforretning som saltlager og lå ide siste M/S “Algo” (350 twd.) var et mindre trefartøy
årene den var i bruk ved Wrangells saltdepot/ av “götamax”-typen, bygget 1917 i Sverige,
sjøhuseiendom på Kortanes, Risøy. I august 1924 ble fartøyet innkjøpt til Norge

Den ble et kjent trekk i havnebildet i Smede- av A.Hansen, Baasnes, Kopervik, og brukt i
sundet henimot en mannsalder. I 1925 ble fraktfart. I 1928 ble fartøyet solgt, av enke-
Wrangells Saltforretning oppløst (7.11.1925) fru Luise Hansen, Kopervik, til H.M.
og formelt slettet 1926. Saltforretningen gikk Wrangell & Co.A/S. Det ble brukt som frakte
deretter inn som en del av virksomheten i fir- fartøy for bl.a. hvalfangststasjonen i Thorsvig
maet H.M.Wrangell & Co.A/S. på Færøyene. M/S “Algo” ble i rederiets flåte

Opp gjennom årene var en rekke av frem til 1933, da det ble i mars ble solgt til
Wrangells- og innleide båter engasjert i salt- Olai Sletten, Bergen.

Gamle Lesseps fra 1881 i opplag i 30-årene, mellom sine sesonger på islandsfiske.
Ukjentfotograf, Haugesunds Museum

der for lossegjengene ved depotet på Kortanes.

damp til motor.
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11929gikkH.M.Wrangell&Co.A/Sinnforå tørrlasteskipet, var opprinnelig kontrahert i ske rederier. I tidsrommet 1927-30 ble den
anskaffe de første nye moderne motorskip. På 1928 av skipsreder Bernhard Hansen, Flek- norske tankskipsflåten mer enn fordoblet, og
ekstraordinær generalforsamling ble det beslut- kefjord, som verkstedets byggnr.573, og var i 1929 på 783 000 brutto tonn.
tet å foreta en omorganisering av rederiets drift. skulle leveres høsten 1930. Skipet ble sjø-
Rederiets enkeltskipsselskaper ble samlet iet satt 24.juli, døpt av fru skipsreder Lars Mel- Haugesundsredeme kom tidlig med i tank
selskap til en slagkraftig økonomisk enhet med ing og gitt navnet “Minerva” (2). Nybygget farten. 11925 fikk rederiet Knut Knutsen OAS
firma H.M.Wrangell & Co.A/S som disponent- kostet £ 118 000 og ble finansiert ved et lån overlevert 2 motortankskip, “Ida Knudsen”
selskap. på 1 mill.kroner i Norges Skibshypotek A/S. og "O.A.Knudsen”, hver på ca. 14 000 tdw. I

Den 29.juni ble disponentenes og Den høytidelige overleveringen av rederi- 1927 fulgte Chr.Haaland opp med M/T
representantskapets forslag om sammenslut- ets første nybygde diselmotorskip fant sted i “Nyholm” på 8200 tdw. Året etter kom Knut
ning mellom selskapet og de øvrige av september 1930, og det innledet en ny tids- Knutsen OAS med sitt 3.motortankskip,
disponentenes selskaper, samt utvidelse av ak- epoke i rederiets skipsflåte. “Hilda Knudsen”, på 14 000 tdw.
sjekapitalen i forbindelse med kontrahering av Skipets dødvektstonnasje var 9545 tonn og H.M.Wrangell kom først med sin kontra
nye diselmotorskip, behandlet. dets maskineri, av Burmeister & Wains eget hering i oktober 1929 og ble med dette det

Dampskibs-A/S Coronas aksjekapital var i fabrikat, utviklet 2200 BHK og ga skipet en 3.tankskipsredereriet i byen. Ifølge kontrak
april, hhv.1928 og 29, blitt nedskrevet fra 3 fart på 10,5 knop. Jomfruturen gikk til Stille- ten skulle nybygget leveres til Skibs-A/S
mill.til 2,4 mill.kroner. Aksjekapitalen ble den havet, via Antwerpen, med stykkgods. “Mi- Corona i mars/april 1931. Byggeprisen var
19.juli 1929 besluttet øket til 4 446 mill.kroner nerva” utførte deretter en reise med trelast fra på £ 162 500 og finansieringsbetingelesene
ved sammenslutningen med skipsselskapene: Columbia River til Shanghai og videre i bal- var svært gode. Verkstedet kunne gi lånetil-
Dampskibs-A/S Augvald (aksjekapital 650 last til Sør Amerika. Skipet låstet korn for sagn på inntil halve byggesummen med en
000), Kong Haakon, Minerva, Nordcap og P/ Europa, og utover i 1930-årene ble det be- avdragstid på 6-7 år. Tankskipet gikk av sta-
R “Fram”. Ved utvidelsen fremkom en over- skjeftiget på korte timecharter og delvis i løs- belen 5.mai og ble døpt “Noreg”. Overleve
kurs, stor 204 600 kroner. fart. ringen av det 12 130 tonns store tankskipet

H.M.Wrangell & Co.A/S inngikk i oktober Utviklingen innen internasjonal oljehandel tanter fra rederi og byggeverftet.
på vegne av Dampskibs-A/S Corona, kontrak- gikk utover i 1920/30-årene hurtigere enn til- M/T “Noreg”, ført av kaptein Richard Jan
ter på bygging av 2 dieselmotorskip, et tørr- veksten av tanktonnasje. Frem til 1930 økte sen (skipsreder H.M.Wrangells svigersønn),
lasteskip på 9500 tdw.og et tankskip på 11 oljeproduksjonen med 10% årlig, mens byg- markerte inngangen på en helt ny trade og
150 tdw.ved det tradisjonsrike danske skips- ging av tankskip økte bare 6%. nok en milepæl i rederiet. Tankskipet var ved
verftet, A/S Burmeister &Wain’s Maskin- og Norske skipsredere innså tidlig tankfart- levering usluttet og fallet i tankratene som-
Skibsbyggeri i København. ens muligheter og tankskipsflåten hadde sitt meren 1931 førte til at skipet straks etter over-

I forbindelse med de inngåtte skips- definitive gjennombrudd i årene 1922-30. leveringen måtte gå i opplag ved Nordre Fri
kontrakter ble aksjekapitalen, den 10.oktober Nybyggingsaktiviteten tok for alvor fatt fra havn i København, i påvente av en frakt
1929 utvidet ytterligere til 5 126 888 kroner 1927. En stor del av skipene ble sluttet på oppgang.
ved nytegning, kurs 110%, med disponibel lange certepartier (som varte opp til 10 og 15
kapital i selskapene Kong Haakon, Minerva år). Den første store kontraheringsbølgen,
og Nordcap. 1927-29, ble avløst av den neste som kulmi- 1 1 • • i

Selskapets navn ble senere forandret til nerte i 1932. oKipSOpplCgg Og KTlSØtlCl
Skibs-A/S Corona, som etter sammenslutnin- Den store ordremassen ble i hovedsak le- Fraktdepresjonen i 1930-årene rammet
gen ble tilført dampskipene “Augvald” og vert fra svenske og danske verft, men senere Haugesunds skipsflåte hardt. Skipsopplegget
“Fram”, og disponerte en flåte på 58 040 tdw. kom også tyske og britiske verft med og ble økte etter hvert som certepartiene utløp og

Den ene av skipskontraktene i København, beskjeftiget med tankskipsbygging for nor- mot slutten av året 1930 lå store deler av by-
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Minerva levert fra Burmeister & Wain i 1930 var Wrangellsførste deepsea motorskip. Ukjentfotograf Thor B Melhus samling

fant sted l.juli 1931 i nærvær av represen-
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ens flåte i opplagsbøyene. Den 27.12.
s.å.hadde HD følgende oppslag:

“Halve Haugesunds flaate i opplag..”, og
det var ganske nær sannheten. Ved juletider
lå ikke mindre enn 53 skip på 138 750
tdw.opplagt i tillegg til 11 hvalbåter.

Av H.M.Wrangells flåte var D/S
“Lesseps”, kvalkokeriet “Norskehavet” og
hvalbåtene etter årets sesong opplagt.

Fraktmarkedet holdt seg lavt og de skip
som seilte gikk med tap eller kun dekket drif
ten.

I april 1931 var opplaget øket til 71 skip
med en samlet tonnasje på 200 770 tdw. Ved
Bøvågen lå følgende Wrangell-skip;
“Karmt”, “Fram”, “Profit”, ved Stoltenberg,
“Algo”, ved Risøy (Hønå), “Haraldsvang”,
ved Storesundsskjæret fl/kokeri “Norskeha
vet” og rederiets 9 hvalbåter.

D/S “Haugarland” hadde gjennom 1920-
årene vært beskjeftiget i malm-, korn- og
kullfarten og kom til hjembyen i desember
1929 for opplag. Skipet kom i mars 1930 ut i
fart, ble levert på et timecharter frem til no
vember/desember samme år, og deretter lagt
opp i Halifax N.S. I mars 1931 kom det i fart
igjen, sluttet på et timecharter som løp fra
medio april til ut året, deretter sluttet i korn
fart. Dampskipene “Haraldsvang” og
“Karmt” var engasjert i trelastfarten på Russ
land og utførte enkeltreiser til Middelhavet
med salt som returlast til Norge.

Dampskipene “Unita”, “Corona” og “Tonjer”
var siden midten av 1920-tallet sluttet på cer
teparti til Kailan Maining. Skipene ble be
skjeftiget i kulltraden på Kina-kysten, fra
utskipningshavnen Chinwangtao i Jehol-pro
vinsen til Shanghai, Hong Kong, og med
enkeltturer til Vladivostok, Russland. Etter at
skipene ble satt i Kina-fart, besto besetnin
gene av kinesiske mannskaper og norske of
fiseren Norske offiserer, som seilte på Østen
i mellomkrigsårene, sto gjerne ombord i 3-4
år eller lengre før de fikk avløsning og ferie.

Utviklingen i Det fjerne Østen var i første
halvdel av 30-tallet preget av et svakt frakt
marked.

I Produce-selskapets årsberetning fra 1930
går det klart frem at det var vanskelig å få
skipene sluttet til seilbare rater og opplag var
ofte eneste alternativ.

De skip som var i fart hadde underskudd
på driften, utførte vekslende reiser i time
charter og lå periodevis i opplag. Dampski
pene “Prominent”, “Proteus”, “Pronto” og
“Promise” var alle i opplag i løpet av året
1936, mens de øvrige skip, “Produce” og
“Profit” gikk i vekslende fart og kortere time
charter.

Sommeren 1932 lettet fraktmarkedet i enkelte
trades noe og D/S “Fram”, “Haraldsvang” og
“Karmt”, brøt opplaget for å gå i trelastfarten
på Hvitehavet. I juni ble “Karmt” sluttet for en
reise Arkangelsk-Papenburg med 733 standard
trelast til rate 52 sh 6 d. D/S “Augvald” ble
etter 1 års opplag satt i fart i løpet av 1933, og
gikk i trelastfart fra Østersjøen til Sør Afrika.

Slik fraktmarkedet utviklet seg utover og
frem til krigen, var aktiviteten uregelmessig

Til tross for de svake konjunkturer i første
halvdel av 1930-tallet kunne Wrangells 2
skipsaksjeselskaper legge frem regnskaper
som viste overskudd.

På generalförsamlingen 24.april 1935
kunne Skibs-A/S Corona legge frem et drifts
regnskap for selskapets 10 skip, som viste kr.3
166 538,96 i bruttofrakt. Driftsutgiftene med
fradrag av erstatninger utgjorde kr.2 634
913,26, pluss renter kr.125 213,73, skatter
kr.21 597,- og andre utgifter kr.3925,-. Netto
driftsoverskudd utgjorde kr.380 889,97, med
regnet avskrivning på skipene, ialt kr.669 500.
Selskapets aksjekapital var kr.5 126,000, re
parasjons- og kjelefond hhv. kr.363 319,17
og 410 517,63 og i gjeld på skipene 1 126

og preget av korte opplag- og seilingsperio
der.

Etter en tid i opplag i Haugesund, ble D/S
“Haugarland” sluttet i mai 1934 for et 2- års
tidscerteparti i kisfart mellom Sidney -
Wabana.

HDs skipsliste fra oktober 1931 viser
H.M.Wrangells skip i følgende posisjoner:
M/S Algo ligger i Haugesund.
D/S Augvald p.r. New York- Lisboa 18.10.
“ Corona i østasiatisk fart.
“ Fram pQuessant27.10forHookvan

Holland
Haraldsvang iArkangelsk 12.10.

“ Haugarland Boston - Sidney B.S. 26.10.
“ Karmt i Helsingborg 27.10.
“ Lesseps ligger i Haugesund.

M/S Minerva i San Pedro, Cal. 21.10.
M/T Noreg” i København 10.
D/flk Norskehavet i Haugesund 14.10.
D/S Profit Arkangelsk - Hull 25.10.
“ Prominent Hong Kong - Singapore 2.10.
“ Promise i østasiatisk fart.
“ Pronto i østasiatisk fart.
“ Prosper i østasiatisk fart.
“ Proteus i østasiatisk fart.
“ Produce i østasiatisk fart.
“ Tonjer i østasiatisk fart.
“ Unita i østasiatisk fart.

Tankskipet Noreg ble levert fra B&W i juli 1931 og var rederiets største til da.
Foto Nils Erik Olsson.

400. Skipenes bokførte verdi etter nedskriv
ning var kr.6 408 496,67.

Dampskibs-A/S Produces 7 skip seilte inn
kr.l 684 518,16 i bruttofrakt. Driftsutgiftene,
minus erstatninger, utgjorde kr. 1 564 091,86.
Aksjekapital etter nedskrivning i november
1934 var kr.3 828 000, reparasjons-, kjele
og skattefond utgjorde hhv.kr.535 000, 150
000 og 675 944.

Fraktdepresjonen rammet i første omgang
ikke tankfarten i samme grad som industri
produksjonen. Fraktene steg endog utover i
1929 og våren 1930 ble fraktene fra US Gul
fen til Europa betalt med sh 50,-, men de fait i
slutten av året ned mot 7 sh 10 d.

Det sterke fallet varte ved utover i 1931 og
førte til at antallet på opplagte tankskip steg
sterkt. Ved inngangen til året lå 10 norske tank
skip i opplag, men økte i løpet av sommeren
til 44 med en samlet tonnasje på 272.000 brt.

I 1929 var verdens oljeproduksjon 205
mill. tonn, sank til 180 mill.tonn i 1932, og fait
sammen med en stadig økende tilvekst av store
moderne tankskip.

11930 var det for norsk regning under byg
ging 80 skip på tilsammen 850 000 brt.

Det ble en “alles kamp mot alle” for å sikre
frakter og ratene ble presset ned til et nivå som
ikke engang kunne gi dekning for driften. Høs
ten 1930 brøt tankskipsmarkedet helt sammen
og i 1931 var det knapt regningssvarende frak
ter å oppdrive. Fraktene fra Venezuela - UK/
Kont.lå nede på sh 8/-9/-, og depresjonen skulle
holde seg den kommende 3-års periode med et
konstant lavt ratenivå.

Planer om et internasjonalt tankreder
samarbeid hadde pågått siden 1929, men
hadde ikke ført frem.69 Først i mai 1934 kom
Tankskipspoolen i sving etter til dels vanske
lige förhandlingen

Denne poolen, med sete i London, var en
internasjonal sammenslutning av redere og
gikk ut på en opplags-”scheme” der tank
tonnasje ble holdt borte fra markedet mot en

21

,-r 11L 1—z : *



Motorskipet Karmt ble bygget i Glasgow i 1938. Ukjent fotograf, Thor B Melhus samling

viss kompensasjon. Skip som ble holdt i opp- 15 cents (North Cape Hatteras), videre Vene- sindustri for det innenlandske marked. Etio
lag fikk betalt inntil sh 2/6 pr.brt.pr.måned. zuela - USNH til rate 13 cent for mai/juni las- pia-krisen i 1935 førte til en økende krigsfrykt
“Tankskipspoolen” hadde sin virkning og ting. og flere land fylte opp sine oljelagre. Dette inn
samme høst stabiliserte raten seg på rundt 10 Fra slutten av mai til august 1932 lå skipet virket på fraktmarkedet og i desember lå tank
sh. Dette hang nok sammen med en generell opplagt i Philadelphia, USA, med full beset- frakten fraUS Gulfen - Europa på 12/3-15/6.
økning i oljehandelen med en stigende etter- ning. Den 3.september 1932 ankom “Noreg”
spørsel etter tanktonnasje. Ratene tok seg opp for første gang til Haugesund og gikk i opplag Italias oljebehov til krigføringen var stort, og
og utviklingen fortsatte inn i året 1935 og sta- på Bøvågen ved Avaldsnes. tankratene försatte å holde seg høyt oppe til
dig flere skip kom ut i fart. Men opplegget ble av kort varighet. Alle- ut på våren 1936.

Medio november 1931 kunne H.M.Wrangells laste. merkbart, i november ble fraktene notert til
M/T “Noreg” bryte opplaget i København, og Den vanlige oljetrade var US Gulfen/ 10 sh, som var nivået for 1934. Men slutnin
ble sluttet på månedsfrakt for en reise med Caribean-UK/Kont., PG (Abadan) UK/Kont. gene til hvalfangstekspedisjonene dette året
bunkersolje til hvalfangerflåten i Antarktis. og Svartehavet/Middelhavet/Kont.i dirty-og stimulerte markedet en del ved at 12 tank-
Skipet skulle hente hjem hvalolje fra 3 flytende clean-laster. skip ble sluttet til Antarktis.
kokerier, bl.a. fra fl/k “Sourabaya” (Chr. Salve- Tankmarkedet tok seg opp på nyåret, men
sen & Co.). Etter åha overført bunkersolje til En rekke norske tankskip ble årvisst beskjef- var gjennom hele 1937 preget av store sving
kokeriene ble skipets tanker grundig rengjort. tiget fra januar til mai i transporten av hval- ninger. Basisraten lå i begynnelsen av året på
Det avgikk så til Leith Harbour, Syd Georgia, olje fra ekspedisjonene i Antarktis. De gikk 15 sh, kulminerte på forsommeren til 37 sh,
og hentet 3000 tonn ferskvann til hvalkokeri- som oftest med bunkersolje på nedturen og men fikk en nedgang i november til 22. Etter
ene. M/T “Noreg” returnerte deretter til Eu- tok hvalolje hjem. I 1934 var tilsammen 14- en toppnotering i 1938 på 33 sh, fait tank
ropa full-lastet med hvalolje og losset i Ant- 15 norske tankskip sluttet til denne farten. ratene igjen til under 12 sh. De ble liggende
werpen i begynnelsen av mars. Ratene varierte mellom 4sh10dog5 sh 6 d. på dette nivået, med untak av enkelte blaff i

Samme måned ble “Noreg” sluttet for to tu- I oktober 1934 ble “Noreg” sluttet til Antark- markedet frem til krigsutbruddet høsten 1939
rer dirtytrade, Tampico, Mexico -USA til rate tis for lasting i januar 1935. I hele denne perioden vai
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rede 17.september gikk skipet til Aruba for å Utover sommeren og høsten fait ratene

Tankmarkedet hadde i siste halvdel av 1930
en positiv utvikling med opptil 161% stig
ning i ratene fra mars 1936 til januar 1937.
Sommeren 1936 kom som nevnt en kortva
rig nedgang i fraktratene og en tid var der
ikke regningssvarende laster å oppdrive for
cleantrade - frakt av lette oljer som bensin og
parafin, mens markedet for dirty trade av rå
olje, brensel og smøreoljer, holdt seg mere sta
bil. Clean-ratene lå, p.g.a.høyere slitasje, rust
danneler og tæringer i skipenes tanker, over
ratene i dirty.

Tendensen innen internasjonal oljetransport
gikk også i retning av en stadig økende frakt
av råolje. Råoljeeksporten fra USA for 1930
utgjorde 18% av totaleksporten. 11936 utgjorde
denne eksporten 66%. Årsaken lå i at de større
industrialiserte land hadde fordeler av å raffi
nere sitt eget oljeforbruk, dette skapte igjen
produkter og arbeidsplassen Flere land inn
førte tollmurer for å skjerme egen raffmering-

I hele denne perioden var
“Noreg” beskjeftiget i løs
fart, hovedsaklig i dirty
trade, eller sluttet til korte
certepartier og enkle reiser.
Skipet kunne m.a.o.nyte
godt av de gode ratene,
særlig i 1937, og hadde god
inntjening.

FORTSETTES I
NESTE NUMMER

Motortanker Gard, 12600
tdw ble levert fra Eriks
berg høsten 1938. Ukjent
fotograf Thor B Melhus
samling.
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1. Skonnert/brigg VINGOLF (1882-1886)
Bygd av skipsbygger Foyens pr.Stordøen for
regning av Salve Hamre og R.G. Hagland,
Haugesund.
Rigget som skonnert og målte 66,5 kl.
Omrigget til brigg.
1872: VINGOLF, R.G.Hagland og Salve

Hamre, Haugesund.
30.04.1882: VINGOLF, H.M.Wrangell m

fl, Haugesund.
1886: Forlist om høsten på reise St.Ybes-

Haugesund med saltlast, alle mann
kom vekk.

2. Galeas/jakt SYLFIDEN (1886-1899)
Bygd 1877 i Kvinnherad Prestegjeld av
skipsbygger T.K.Skaaluren, Rosendal, bygg
nr. 14. Målte 58 brt., 76,5-19,0-8,5 ft.
1877: SYLFIDEN, R.G.Hagland,

1878: Ombygd for reg.R.G.Hagland m/fl.,
Haugesund, rigget som galeas/jakt
og ommålt til 74,5 brt.

21.04.1886: SYLFIDEN, H.M.Wrangell m/
fl., Haugesund.

2.04.1899: SYLFIDEN, T.Thorsen,
Stavanger. Videre skjebne ukjent.

3. Skonnert/brigg CARL ROSENIUS
(1887-1898)

Bygd 1874 av skipsbygger Poul Otøen,
Ottøy, Ryfylke.
204,5 nrt., 222 brt., mål, 112-24-11,2 ft.
1874: CARL ROSENIUS, D.Kahrs,

Bergen.
15.08.1887: CARL ROSENIUS, H.M.

Wrangell m/fl., Haugesund.
1898: Overtatt av B.E.Tomstad, Farsund.
1899: Solgt til Sverige og disp. av P.

Ohlson, Skillinge, Sverige.
1905: Overtatt av P.Anderson, Skillinge

Videre skjebne ukjent.

4. Bark HELLESPONT (1890-1892)
Bygd i Alloa, Skottland for reg.av britisk
reder. Barkrigget 3 m.og bygd av tre.
550 brt., 145-28,8-18,9 ft.
1863: STIRLINGSHIRE,
1866: STIRLINGSHIRE, Thompson &

Co., Grangemouth, UK.
1872: STIRLINGSHIRE, Kerr, Newfn &

Co., Glasgow, UK.
1882: HELLESPONT, O.C.Hytten,

Tønsberg.
1887: HELLESPONT, A/S Hellespont,

Christiania.

30.10.1890: HELLESPONT, H.M.Wrangell
m/fl., Haugesund.

16.01.1892: Forlist på spanske-kysten ved
Largas red, på reise Trapani-Hauge
sund med saltlast, 4 av mannskapet
kom vekk.

5. Galeas MARIA (1892-1896)
Bygd av Gravdal Skibsbyggeri, Fjellberg i
Sunnhordland. 74 brt., 65 nrt., 73,3-20,9-
8,9 ft. Rigget som galeas.

Haugesund.

Levert fra H.Mc.Intyre & Co., Paisley, UK.
380 tdw., 305 brt., 176 nrt, 149,8-21,2-11 ft
Compound, 53 NHK.(Muir & Houston,
Glasgow. 1878).

23.1.1900: Forlist ved Lindesnes i storm
p.r. Bergen-Reval med sildelast.
Mannskapet tatt opp av dansk
damper Herma og landsatt i Mandal

1871: MARIA, Chr.Christiansen m/fl.
Haugesund.

1889; Finnes ikke iNV reg.
1892: MARIA, H.M.Wrangell m/fl.,

Haugesund.
1896: Solgt til Stavanger, reder ukjent.
1906: MARIA, Lars Monsen, Stavanger.
10.12.1906: Forlist i pos.55 N, 0,05 O,

6. Kutter AXEL (1892-1900)
Bygd som seilkutter ved Dartmouth,
England av tre.
80 brt, 56 nrt, 76.5-19,9-10,7 ft.
1878: Ukjent engelsk reder.
188?: AXEL, tysk reder.
1892: AXEL, innkjøpt fra Tyskland av H.

M.Wrangell m/fl., Haugesund.
1900: Solgt til Mandal.
1906-1910: Reg.Sandefjord som dampskip.
1915-1922: AXEL, Joh.Petter Anderssen,

7. Bark UNDINE (1894-1898)
Bygd av T.C.Tecklenburg, Geestermimde,
Bremerhaven, Tyskland.
3 M bark, bygd av eik. 997 brt., 942 nrt.,
165,0-31,5-21,6 ft.
1877: ukjent reder.
17.7.1894; UNDINE, innkjøpt fra Tyskland

av H.M.Wrangell m/fl., Haugesund.
Pris kr.91080,38 (RM 10 2500).

31.12.1897: Strandet utenfor kysten av Por
tugal, sprang lekk og fikk seilene
ødelagt i orkan p.r. fra England.
Skipet gikk ned nyttårsdag 200 kvm.
av Kap Montego. 7 mann, deriblant
skipets kaptein, kom vekk.

8. D/S FRAM (1) (1894-1900)

1.1878; Ukjent tysk reder.
10.1893: FRAM, innkjøpt fra Tyskland av

H.M.Wrangell m/fl., Haugesund.
Pris 50 000 RM.

utenfor Newvcastle p.r. Fowey i
Cornwall til Alloa med leire.
Skipet sprang lekk i NNV storm og
da pumpene sviktet, gikk mannska
pet fra borde.
Tatt opp av britisk D/t
rawler, Soldier Prince, som gjorde
forsøk på å ta galeasen på slep,
men sleperen brakk og Maria gikk
ned.

Enge i Nordmøre.reg.Kristiansund,
som MK.
Petroleumsmotor 4-t, lev. Frederiks-
havns Jemstøberi & Maskinfabrik,
Frederikshavn.
Videre skjebne ukjent.

den 25 januar.

US

9. D/S NORDCAP (1895-1917)
Bygd ved verftet P.Smith jr., Slikkveer,
Rotterdam, Nederland.
390 tdw, 332 brt, 171 nrt, 151,2-22,2-11,2 ft.
Compound, 39 NHK, 175 IHK.,(P.Smith jr.,
Rotterdam, 1881). Ny maskin 1891.
1.1881: TOLLENS, Lels & Van Dam,

Rotterdam, Holland.
1886: NORDCAP, Jens Meinich & Co.,

Christiania.
1893: NORDCAP, A/S Dampskibet Nord

cap (Bertrand Heyerdahl), Christia
nia.

7.1895: NORDCAP, H.M.Wrangell m/fl.,
Haugesund. Pris 40 800 kr.

1915: NORDCAP, H.M.Wrangell & Co.
A/S, Haugesund.

12.2.1917: Senket av tysk u-båt p.r.Bilbao -
Nantes med 331 tonn hestesko.
Besetningen gikk i båtene og kom
til land v. franskekysten etter 4
døgn.

10. D/S MINERVA (1) (1895-1917)
Levert fra Act.Gesellschaft Vulcan, Stettin,
bnr.41.
600 tdw, 532 brt, 318,5 nrt, 182,3-25-14,9 ft.
Compound, 71 NHK,(T.Richardson &
Sons, W.Hartlepool i 1874).
8.1864: MARIE, Carl Wallis, Wolgast,

Tyskland.
1873: MARIE, V.Massow, Berlin/

Wolgast, Tyskland.
1890: MARIE, Gustav Metzler, Stettin
1895: MARIE, Otto Wiggers, Rostock
12.1895: MINERVA, A/S D/S Minerva,

Pris 44 000 RM.(nkr.39299,32).
1.1914: MINERVA, A/S D/S Minerva

10.5.1917: Senket av tysk u-båt, 15 n.mil V
av Portland Bill, p.r.Caen-Swansea
i ballast. Besetningen kom etter 6
timer inn til Birdport, UK.

11. Skonnert ACTIV (1896-1896)
Bygd av skipsbygger Torger T.Imsland,
Vikedal, Vindafjord i Ryfylke.
135 Kl., 295 brt.. 273 nrt., 127,1-37,9-12,6 ft.
1876: ACTIV, Hans J.Olsen m/fl. P/R,

Haugesund.
1896: ACTIV, H.M.Wrangell og O.J.

Thuestad m/fl., Haugesund.
11.1896: Sprang lekk i orkan i Biscaya

bukten p.r.Greenock-Lisboa og
mannskapet gikk fra borde, alle ble
reddet.

12. D/S NORA (1896-1899)
Levert fra Short Bros. Sunderland, Eng
land, bnr.144.
735 tdw, 446 brt., 276 nrt., 159,9-25,1-12,2 ft
Compound, 64 NHK, (I.W. & E.Wilson &
Co., Sunderland).
2.1883: PIONE, J.Sinclair, Sunderland, UK
10.1896: NORA, H.M.Wrangell m/fl.,

:*xt

(H.M.Wrangell m/fl.), Haugesund.

(H.M.Wrangell & Co.A/S), Hgs.

Haugesund. Pris £ 3550.

Mt
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1899: NORA, A/S Nora (J.Bemer jr.),
Stavanger.

11.09.1902: Grunnstøtte og sank i Vorp
bukten i Trondheims leden.
Senere hevet og reparert ved
Mjellem & Karlsen, Bergen.

9.11.1904: SNORRE, Georg Smitt m/fl„
Hop/Bergen.

10.05.1912: Ekspolderte og sank utenfor
Kullen i Øresund p.r.Odda-Stettin
med en last cyanid. Skipet gikk
ned øyeblikkelig og 8 mann kok
vekk. D/S AdolfAndersen kom til
og klarte å berge 5 mann som ble
landsatt i København.

13. D/S FERNANDA (1897-1913)
Levert fra Thorskogs mek.Werkstad,
Göteborg, Sverige, bnr.9l.
330 tdw., 234 brt., 132 nrt., 101-22,4-12,5 ft.
Compound, 22 NHK, (Thorskogs mek.
Werkstad, Göteborg, 1882).
1882: ARON, Rederiet J.D.Grönwall,

Göteborg.
1889: FERNANDA, Br.Jacobsen m/fl.,

Haugesund. Pris kr.55 000.
1897: FERNANDA, H.M.Wrangell m/fl.,

Haugesund.
15.07.1913: FERNANDA, A/S Neptun

(T.Lofthus), Haugesund.
27.11.1915: STRØMSNÆS I, Johan Troye,

Bergen.
24.04.1916; Minesprengt utenfor Gedser

p.r.Bergen - Lubeck med 1707
kasser fisk og 400 tr.sild.

14. D/S CORONA (1) (1897-1915)
Levert fra H.F.Ulrichs, Vegesack, Bremen,
bnr.99.
2600 tdw, 1850 brt, 1110 nrt, 263,7-34,2-22 ft
Compound, 168 HKH, (O.Henniges & Co.,
Berlin).
12.1882: CORONA, Dampfschffs-Ges.

Columbus, Elsfeldt, Tyskland.
2.1897; CORONA, H.M.Wrangell m/fl.,

Haugesund. Pris 90 000 kr.
1.1914: CORONA, H.M.Wrangell & Co.

AS, Haugesund.
15.10.1915: Skipet forlatt i Atlanterhavet i

pos.59.18N, 13.10V,p.r. Balti
more-Bergen med komlast. Sprang
lekk i tung sjø og besetningen gikk
fra borde. Tatt opp av en engelsk
krysser og landsatt Stornoway,
Hebridene.

15. D/S KONG HAAKON (1898-1917)
Levert fra Palmers Shipbuilding & Iron
Co.Ltd., Newcastle, UK, bnr.623.
3570 tdw, 2231 brt, 1478 nrt, 290,8-39,6-22,7 ft
Tr.exp., 316 NHK., 1798 IHK.,(Palmers
Co., Newcastle).
10.1889: EARNDALE, Eanndale SS

1895; EARNDALE, Earndale SS Co.Ltd.
(G.F.Earnshaw), Newcastle.

3.1898: KONG HAAKON, H.M.Wrangell

1.1914; KONG HAAKON, H.M.Wrangell
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Co.Ltd. (A.Eamshaw), Newcastle.

m/fl., Haugesund. Pris 260 000 kr.

& Co.A/S m/fl., Haugesund.

24.6.1917: Senket av tysk u-båt 8 n.mil SV
av Cap Eeret p.r.i konvoi fra
Aguelas, Spania-Ardrossan, Skott
land med malmlast. Skutt i senk av
u-båt med kanonild og gikk ned.
Besetningen besto av 23 mann og
kun 4 ble reddet.

16. D/S LEIF (1898-1899)
Levert fra Martens, Olsen & Co., Bergen.
94 brt., 85,4-14,6 ft. Tr.exp.d.mssk.
3.1886: LEIF, Sundt & Co., Bergen.
5.5.1898: LEIF, H.M.Wrangell m/fl., Hgs.

1899: LEIF, Solgt for kr.25 000 til konsul
G.Robertsen, Hammerfest.

1901: VALESTRAND, A/S Sør og Oster
fjordens Dampskibselskab (Knut J.
Birkeland), Valestrandsfossen

1906: selskapet konkurs
1909: DS AS Urban, Valestrandsfossen.
9.1911: HJELMA, Hjelme og Herlø Damp-

1917: HJELMA. O.O.Monstad, Bergen.
1921: Overtatt av Bergen Kredittbank.
1921: HJELMA, Olaf Rolland, Bergen.

1927: Maskineriet tatt ut.
1928: Slettet fra skipsreg.

17. TD/S RJUKAN 1898-1904)
Levert fra skipsbygger Peder Henriksen,
Halsnøy, Bergen.
253 brt,145 nrt, 320 tdw, 126,6-21,4-10,6 ft
Compound, 34 NHK, (Laxevaags Verk,

1873: RJUKAN, A/S Rjukan (Wm Troye),
Bergen.

Bergen 1873.. 1886. nye kjeler fra B.M.V,
Bergen.

29.11.1898: RJUKAN, H.M.Wrangell m/
fl., Haugesund. Pris 25 000 kr.

10.11.1904: RJUKAN, T.Lofthus m/fl.,
Haugesund.

20.11.1909: RJUKAN, E.Harris Christen
sen & Waage m/fl. (E.Harris
Christensen), Haugesund.

23.10.1917: Slettet i Hgsd.reg., solgt til
Island. Videre skjebne ukjent.

18. D/S ST.OLAF (1899-1903)
Levert fra verftet Wigham Richardson &
Co, Newcastle, bnr.70.
1935 brt., 1280 nrt., 292,9-35,2-25,2 ft.
Compound, 138 NHK,
(N.East.Mar.Eng.Co., Sunderland).
Lev.som laste og passasjerskip, kap.30
pass. 1 .kl., 500 på 3.kl.
4.7.1871: ST.OLAF, Det Norsk-Amerikanske

Dampskibselskab, Bergen.
20.5.1880: ST.OLAF, A/S St.Olaf (Peter

Jebsen), Bergen.
1887: ST.OLAF, Herloff & Bøe m/fl.,

Bergen.
2.2.1899: ST.OLAF, H.M.Wrangell m/fl.,

Haugesund. Pris 90 000 kr.
7.1903: Solgt til opphugging i Genova,

Italia.

Innkjøpt for kr.22 000 og satt i
rutefart Røvær-Feøy-Vest Karmøy

skibselskab.

Trolig brukt som fiskefartøy etter
1917.

19. D/S CERES (1899-1900)
Levert fra Short Brothers, Sunderland, UK.
2200 tdw, 1541 brt, 966 nrt, 257,2-32,6-21,1 ft
Compound, 171 NHK.(Clarks & Sons,
Crowshay, Gateshead on Tyne).
1876: SWALEDALE, Milburn Bros,

North Shields.
27.8.1887: CERES, P.Jebsen & C.Sundt,

Bergen.
9.2.1891: CERES, Bergh & Helland m/fl.,

Bergen.
21.6.1899: CERES, H.M.Wrangell m/fl.,

Haugesund. Pris 135 000 kr.
16.1.1900: Forliste etter standing på Pearl

Rod ved Gibraltar. Mannskapet
reddet.

18. D/S ARGO (1899-1917)
Levert fra Martens, Olsen & Co., Bergen
(bnr.3).
1750 tdw., 1261 brt., 234,9-34,1-16,4 ft.
Compound, 142 HHK. (M.Olsen & Co.,
Bergen).
12.1883: ARGO, Rederiet S.M.Kuhnle m/

fl., Bergen.
1892: ARGO, S.M.Kuhnle & Søn m/fl.,

Bergen.
20.7.1899: ARGO, H.M.Wrangell m/fl.,

Haugesund.
28.1.1917: Skipet minesprengt 1,5 kvm SO

Inner Dowsing fyrskip p.r.Hull-
Rouen med kull. Skipet gikk hurtig
ned og 9 mann kom vekk.

21. D/S LESSEPS (1900-1937)
Levert fra verftet Raylton Dixon Co.,
Middlesborough, UK.
2450 tdw, 1750 brt, 1112 nrt, 261,5-34,7-23,9 ft
Compound, 150 NHK, (Blair & Co.
Stockton, 1881).
7.1881: LESSEPS, Harloff & Bøe m/fl.,

Bergen.
18.6.1900: Lesseps, H.M.Wrangell m/fl.,

Haugesund. Pris 150 000 kr.
1914: Lesseps, H.M.Wrangell & Co.A/S

m/fl., Haugesund. 2435 tdw.
11.1930: Solgt til A/S Jangaards Havfiske

selskap, (Jangaard & Co.), Ålesund.
Pris 100 000 NOK. Reg.Ålesund
4.april 1931. Omb.til fiskerimoder
skip.

27.4.1932: Kjøpt tilbake av H.M.Wrangell
(enereder), Haugesund.

1932,1935,1936: R-30-H Lesseps , brukt
som moderskip på islandsfiske.

3.1937: Solgt til opphugging. Overtatt for
125 000 kr.av firmaet M.Stern AG,
Essen, Tyskland og avhentet 21.
april i Haugesund av den tyske
taubåten Fair Play og tatt under
slep til Tyskland for opphugging.

22. D/S FORSØG (1900-1907)
Levert fra P.Larson, Thorskog, Göteborg.
225 brt, 150 nrt, 435 tdw, 110,1-22,7-9,6 ft
Compound, 18 NHK, (Thorskog mek.
Werkstad, Göteborg).
1889: FIA, ukjent rederi, Kristiansund.
1900: FORSØG, H.M.Wrangell m/fl..

Haugesund. Pris 40 000 kr.



1907: FORSØG, T.Lodden, Haugesund.
1909: FORSØG, Alexander Iversen,

23. D/HF URD/HEKLA IV (1902-1936)

24. D/HF SKULD/STREYMOY( 1902-36)

25 D/HF VERBANDE (1902-1916)

26. D/S FRAM (2) (1907-1946)
Levert fra verftet Tyne Iron Shipbuilding &
Co., Newcastle som bnr.165.
4750 tdw, 2749 brt, 1764 nrt, 313,0-47-20,4 ft
Tr.exp. 3c, 259 NHK. (Wallsend Slipway &
Co.Ltd., Newcastle).
Kjeler (Stavanger Støberi & Dok, Stavanger)
7.1907: FRAM, H.M.Wrangell m/fl.,

1914: FRAM, H.M.Wrangell & Co.A/S
m/fl., Haugesund.

1929: FRAM, Skibs-A/S Corona
(H.M.Wrangell & Co.A/S), Hgs

1940-1945; i Nortraships tjeneste.
1946: HAFON, Wah Shang Stamship Co.

Ltd., Shanghai, Kina. Pris 969 000kr
Skipets videres skjebne er ukjent.

27. D/HF KVELDULF (1909-1915)

28. D/S SKJOLDULF (1910-1916)
Levert fra Selby Shipbuilding & Eng. Co.
Ltd., Selby, bnr.30.
501 brt, 254 nrt, 655 tdw, 160,8-26,0-12,4 ft
Tr.exp. 3c, 68 HHK (Shanks, Anderson &
Co., Glasgow).
11.1900: TRENT, P.Huctchinson, Hull, UK.
3.1910: SKJOLDULF, Hekla Hvalfanger

selskab (H.M.Wrangell), Hauge
sund. Pris £ 5025.

1911; SKJOLDULF, H.M.Wrangell &
Co, Haugesund.

1914: SKJOLDULF, H.M.Wrangell &
Co. A/S m/fl., Haugesund.

1915: SKJOLDULF, A/S D/S Minerva
(H.M.Wrangell & Co.A/S), Hgs.

02.12.1916: Senket av tysk u-båt i Kanalen,
23 kvm SW av Wolf Rock, p.r.
Cardiff-Marans med 550 tonn kull.
Besetningen ble senere plukket opp
av en engelsk patruljebåt og
landsatt i Falmouth, England.

29. D/S SALINA (1910-1921)
Levert fra H.F.Ulrich, Vegesack, Tyskland,
bnr.102.
2700 tdw., 1839 brt., 264,1-35,4-21,9 ft.
Compound, 180 NHK., (Hamburger Mach.
AG., Hamburg).
5.1883: HASSIA, Gildemeister & Ries,

Bremen.
1891; SOLFOND, A/S Solfond (Sigval

Bergesen), Stavanger.
1902: Nytt maskineri,Tr.exp., 127 NHK, 2

kullf.d.kjeler, Akers mek.Verksted,
Kristiania.

1911: SALINA, A/S Salina (H.M.
Wrangell & Co.), Haugesund.

Rønnevik i Bodin, Bodø.
Videre skjebne ukjent.

- se egen hvalbåtliste

Haugesund.

se egen hvalbåtliste

Damper Salina ble innkjøptfra Sigval Bergesen i 1910; her sees den under sitt tidligere
navn Solfond, tydeligvis i britisk havn (Dartmouth?) Ukjentfotograf Thor B Melhus

samling

1914: SALINA, A/S Salina
(H.M.Wrangell & Co.A/S), Hgs

23.9.1921: Kolliderte med belgisk post
damper Jan Bregdel i tett tåke og
sank på Goodwin Sands p.r.
Trapani-Haugesund med saltlast.
Skipet gikk ned etter ca.3 min.og 9
av besetningen omkom.

30. D/S STRALSUND (1911-1917)
Levert fra R.Cragg & Sons, Stockton, UK,
bnr.88.
655 tdw, 510 brt, 298 nrt, 166,1-26,1-12,0 ft
Tr.exp. 3c, 68 NHK, 330 IHK, (M.Pratt,
Huddersfield).
10.09.1890: HELGOLAND, Dampf

schiffahrts AG Albis, Hamburg.
1900: HELGOLAND, D.P.H.Fuhrmann,

Hamburg.
1901: STRALSUND, D/S A/S Otto

Thoresen Linje (Otto Thoresen),
Kristiania.

1911: STRALSUND, A/S D/S Minerva
(H.M.Wrangell & Co.), Haugesund.

1915: STRALSUND, A/S D/S Minerva
(H.M.Wrangell & Co.A/S), Hgs.

15.2.1917: Senket av tysk u-båt SV av St.
Kilda p.r.Reykjavik-Genova via
Troon med fiskelast. Besetningen
tatt opp av britisk vaktfartøy etter
10 timer.

31. D/HF HEKLA (2) (1912-1913)
32. D/HF HEKLA I (1912-1936)
33. D/HF HEKLA II (1912-1936)
34. D/HF HEKLA III (1912-1936)

- se egen hvalbåtliste

35. D/S SIGRUN (1) (1912-1917)
Levert fra David J.Dunlop & Co.Ltd.,
Glasgow, UK, bnr.243.
4100 tdw, 2538 brt, 1584 nrt, 312,0-40,9-24,9 ft
Tr.exp. 3c, 243 NHK, 1336 IHK,
(D.J.Dunlop & Co., Port Glasgow).
6.1899: AMAZONENSE, R.Singlehurst &

Co. Liverpool, UK.
1901: AMAZONENSE, Booth Stamship

Co.Ltd., Liverpool, UK.

1912; SIGRUN, A/S D/S Sigrun
(H.M.Wrangell & Co.), Haugesund.

1914: SIGRUN, A/S D/S Sigrun (H.M.
Wrangell & Co.A/S), Haugesund.

11.6.1917: Senket av tysk u-båt i pos. 30.50
N, 13.20V, 130 n.mil V av Fastnet,
på reise Philadelphia-Fleetwood med
15 764 Quarters hvete. Etter to døgn
ble besetningen plukket opp av HMS
Dajfodil og landsatt i Berehaven.

36. D/HF PLETTENBERG (1913-1917)
37. D/HF PISANG (1913 - 1915)
38. D/HF FORMOSA (1913-1917)
39. D/HF KNYSNA (1913-1917)
40. D/HF BITOU (1913-1917)
41. D/HF GOUKAMA (1913-1917)
42. D/HF ZITZEKAMA (1913-1917)

- se egen hvalbåtliste

43. D/S HAUGARLAND (1) (1912-1915)
Levert fra verftet Craig, Taylor & Co.,
Stockton, UK.
2718 nrt, 4362 brt, 7430 tdw, 340,7-48,7-28,8 ft
Tr.exp. 3c., (N.East.Mar.Eng. Co.Ltd.,
Sunderland).
6.1900; HEATCRAIG, Heatcraig S.S.Co.

Ltd, (Dears Foster & Co.), London
1904: HEATCRAIG, Heat Line Co. (D.F.

& Co.Ltd), London.
1908: HAMPTON, Gracechurch S.S. Co.

Ltd., (Harris & Dixon Ltd), London
1912: Innkjøpt for £16 400 til Hvalfanger

selskabet Harald Haarfagre.
Tiltenkt ombygd til flytede hval
kokeri, men ikke realisert.

19.2.1913: HAUGARLAND, A/S Hval
fangerselskabet Harald Haarfagre
(H.M.Wrangell m/fl.), Haugesund.
Transportskip for hvalfstj. Pletten
berg og trampfart.

14.1.1914: HAUGARLAND, A/S D/S
Haugarland (H.M.Wrangell & Co
A/S), Haugesund.

3.9.1915: WINNEBAGO, Winnebago S.S.
Corp., (American Transatlantic Co.
Inc), New York.
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1922: WINNEBAGO, Foreign Transport
& Mercantile Corp., New York

192?: FIE JENSEN,
1927/28: ONTARIO,
1931; Strøket i Lloyds reg.appendix

44. D/S SØRLAND (1915-1917)
Levert fra John Readhead & Sons, South
Shields, UK, bnr.316.
4 125 tdw, 2472 brt, 1505 nrt, 304,3-44-20,7 ft
Tr.exp.3c., 240 NHK (Readhead & Sons,
S.Shields).
8.1896: STATIONDALE, Stationdale S.S.

Co. Ltd. (P.Hick jr.& Co.), Sunder
land, UK.

1904: SØRLAND, A/S Dampskibet
Sørland (H.Natvig), Kristiansand.

9.1915: SØRLAND, A/S Sørland (H.M.
Wrangell & Co.A/S), Haugesund.

30.5.1917: Senket av tysk u-båt i pos.46.11
N, 08.20 V, p.r.St.Nazarie-Baltimore
i ballast. Skipet sprengt. Kaggefos
av Kristiania plukket besetningen
opp etter to timer og landsatte dem i
Madeira.

45. D/S CORONA (2) (1915-1916)
Lever fra J.Rriestman & Co., Sunderland,
UK, bnr. 59.
2919 brt, 1816 nrt, 5000 tdw, 325,0-47,0-23,6 ft
Tr.exp. 3c., 304 NHK (W.Allan & Co.Ltd.,
Sunderland).
6.1896: BOXGROVE, F.Woods, London
1898: BOXGROVE, Boxgrove S.S Co.

1905: BOXGROVE, Grove SS Co.Ltd.
(S.Fruneaux & Co.), London, UK.

1907: STEFANIA, Bank of Athens,
Andros, Hellas.

1908: STEFANIA, Bank of Athens (T.
Vulgaris), Andros, Hellas.

15.11.1915: CORONA, H.M.Wrangell &
Co.A/S, Haugesund.

12.1915: CORONA, Dampskibs-A/S
Corona (do).

4.1916; Solgt til Bergen.
10.06.1916: HALDOR, A/S Haldor

(R Kleppe), Bergen.
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Ltd. (F.Woods), London, UK.

Den andre Corona ble kjøptfra Hellas høsten 1915. Foto via forfatteren.

4.09.1916: HALDOR, Taraldsen &
Meland, Bergen.

22.01.1917: HALDOR, D/S A/S Haldor
(0.& A.Odfjell), Bergen.

3.08.1917: Senket av tysk u-båt U 39 (KL
Forstmann) 10 n.mil SO av Cape
St.Mary p.r. Glasgow-Civitavecchia
med 4400 tonn kull. Besetningen
gikk i livbåtene og kom etter 5 timer
til lands.

46. D/S UNITA (1916-1949)
Levert fra William Dobson & Co., New
castle, UK.
2345 nrt, 3587 brt, 6000 tdw, 338,1-48,0-25,5 ft
Tr.exp. 3c., 352 NHK (Wallsend Slipway &
Co.Ltd., Newcastle).
5.6.1906; UNITA, A/S D/S Unita (RA.

Grøn), Sandefjord.
5.2.1915: UNITA, A/S D/S Unita (Christen

sen & Stenseth), Sandefjord.
7.2.1916: UNITA, Christensens Dampsk.

A/S (Chr.Christensen jr.), Sande
fjord.

1.8.1916: UNITA, Dampskibs-A/S Corona
(H.M.Wrangell & Co.A/S), Hgs.

1929: UNITA, Skibs-A/S Corona (do).
4.1940-1945, i Nortraships tjeneste.
9.1949: ALINA, Far Eastern & Panama

& Co.Ltd), Hong Kong, Panama fl.
1953: Solgt til opphuggere i Østen.

47. TD/S TELEGRAF (1916-1917)
Levert fra skipsbyggermester Erik K.
Lindstøl, Risør. Skroget var av tre.
737 brt., 1050 tdw., 173,5-32,1-15,5 ft.
Tr.exp. 3c., 79 NHK (Akers mek.Verksted,
Kristiania).
20.9.1900: TELEGRAF, A/S D/S Telegraf

(P.A.Grøn), Sandefjord.
3.1903: Leiet ut til Chr.Christensen,

Sandefjord og innredet til flytende
hvelkokeri og brukt ved Spitsbergen.
Tilbakelev. i september 1903 og
konvertert til lasteskip.

2.1915: TELEGRAF, A/S D/S Telegraf
(Christensen & Stenseth), Sandefjord

Transport Co.(Wheelock, Marden

7.3.1916: TELEGRAF, Christensens
Dampskibs-A/S (Chr.Christensen
jr.), Sandefjord.

31.7.1916: TELEGRAF, Dampskibs-A/S
Corona (H.M.Wrangell & Co.A/S),
Haugesund.

26.11.1917: Sank etter kollisjon med skips
vrak 1 kvm SV av Sunk fyrskip,
Black Deep, på reise Sunderland-
Rouen med kull.

Fartøyet grunnstøtte mens det var under kom
mando av los. Skipet kom av, men måtte an
kre da roret var ødelagt. Ved grålysningen så
man at det var et skipsvrak man hadde støtt
på. Kort tid etter brakk ankerkjettingen og
Telegrafdrev på nytt på vraket og skroget ble
slått lekk. Besetningen gikk fra borde og ble
tatt opp av D/S J.B.Paddow og landsatt i
Southend.

48. D/S EmN (1916-1917)
Levert fra Sir Raylton Dixon & Co.Ltd.,
Middlesbrough, UK, bnr.528.
7 100 tdw, 3877 brt,2474 nrt, 360,1-52,1-
25,7 ft.
Tr.exp.3c., 411 NHK, 2500 IHK, (N.East.
Mar.Eng.Co.Ltd., Sunderland).
6.1907: ELLEN, A/S Dampskibet Ellen

(P.A.Grøn), Sandefjord.
2.1915: ELLEN, A/S D/S Ellen (Christen

sen & Stenseth), Sandefjord.
2.1916: ELLEN, Christensen Dampsk.-A/S

(Chr.Christensen jr.), Sandefjord.
25.5.1916: ELLEN, Dampsk.-A/S Corona

(H.M.Wrangell & Co.A/S), Hgs.
18.7.1917: Oppbrakt av tysk u-båt i pos.

35.39 N, 21.48 V, p.r. Philadelphia-
Marsille med kull og 13 lokomoti
ven Etter kotroll av papierer, ble
skipet tatt som prise.

20.7.1917: Skipet sprengt av tyskerne ved
Azorene. Besetningen kom inn til
Santa Maria på Azorene etter 2,5
døgn.

49. D/S HAUGARLAND (2) (1916-1942)
Levert fra W.G.Armstrong, Whitworth &
Co.Ltd., Newcastle on Tyne, UK.
10 800 tdw., 3570 nrt., 6049 brt., 440,0-
58,1-24,6 ft.
Tr.exp.3c., 565 NHK (N.East.Mar.Eng.
Co.Ltd., Newcastle, 1911).
11.3.1911; SANDEFJORD, A/S D/S

Sandefjord (P.A.Grøn), Sandefjord.
6020 brt.

25.3.1915: SANDEFJORD, A/S D/S
Sandefjord (Christensen &
Stenseth), Sandefjord.

2.3.1916: SANDEFJORD, Christensens
Dampsk.-A/S (Chr.Christensen jr.),
Sandefjord.

31.7.1916: SANDEFJORD, Dampsk.-A/S
Corona (H.M.Wrangell & Co.A/S),
Haugesund.

9.2.1920: Omdøpt HAUGARLAND, (do)
1929: HAUGARLAND, Skibs-A/S

4.1940: Skipet kom under tysk kontroll da
Norge ble okkupert og satt i

Corona (do).

hjemmeflåtens tjeneste.
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11.6.1942; Minesprengt nord forTerchelling,
Holland p.r.Rotterdam-Horten i
konvoi låstet med kull. Tatt under
slep av tysk taubåt BS 4 (Indus),
men måtte oppgis og skipet sank kl.
9.15 den 11.juni på grunt vann. Alle
mann ble tatt ombord i forpostbåten.

50. D/S PRODUCE (1917-1938)
Levert fra Nylands Verksted, Kristiania.
1686 tdw., 1171 brt., 225,0-33,7-19,0 ft.
Tr.exp.3c., 139 NHK (Nylands Verksted,
Kristiania).
11.1905: PRODUCE, D/S A/S Produce

(Hans Kiær & Co.), Drammen.
1912: D/S A/S Produce (Hans Kiær & Co.

A/S), Drammen.
11.1917: PRODUCE, D/S A/S Produce

(H.M.Wrangell & Co.A/S),
Haugesund.

1.1938: PRODUCE, Dampsk.-A/S
Produce (Jacob Odland S.S.), Hgs.

3.4.1940: Forlist ved Paracel Island p.r.
Hong Kong-Bangkok.

51. D/S PROTEUS (1917-1938)
Levert fra John Crown Shipbuilding & Co.,
Sunderland, UK.
1678 brt., 2775 tdw., 260,0-36,8-20,0 ft.
Tr.exp.3c., 163 NHK (N.East.Mar.Eng.
Co.Ltd., Sunderland).
6.1902: PROTEUS, Dampsk.A/S Proteus

(Hans Kiær & Co.), Drammen.
1906: Reg.på D/S A/S Produce (do).
1912: D/S A/S Produce (Hans Kiær & Co.

10.1917: PROTEUS, Dampsk.A/S Produce
(H.M.Wrangell & Co.A/S), Hgs.

1.1938: PROTEUS, Dampsk.A/S Produce
(Jacob Odland S.S.), Haugesund.

3.3.1942: Skipet senket av egen besetning
på havnen i Soerabaja, Java, etter
ordre fra hollandske marine
myndigheter. Besetningen satt i
japanske fangelskap til sept.1945.

52. D/S PROMETHEUS (1917-1923)
Levert fra John Crown Shipbuilding &
Co., Sunderland, UK.
1672 brt., 2600 tdw., 259,4-36,8-20,0 ft.
Tr.exp.3c., 165 NHK (N.East.Mar.Eng.
Co.Ltd., Sunderland).
8.1902: PROMETHEUS, Dampsk.-A/S

Prometheus (Hans Kiær & Co.),
Drammen.

11.1907: Dampsk.A/S Produce (do).
1912: Dampsk.A/S Produce (Hans Kiær

22.10.1917: PROMETHEUS, Dampsk.A/S
Produce (H.M.Wrangell & Co.A/S),
Haugesund.

23.10.1922: Lee Pon Sun, Canton for £ 18.000.
Utgår 1924, videre skjebne ukjent.

53. D/S PROSPER (1917-1938)
Levert fra Hong Kong Wampoa Dock
Co.Ltd., Hong Kong. Kontrahert av DS
AS Produce (H.Kiær & Co.), Drammen.
2232 brt., 3030 tdw., 270,6-40,1-19,4 ft.
Tr.exp.3c (Hong Kong Wampoa Dock
Co.Ltd., Hong Kong).

A/S), Drammen.

& Co.A/S), Drammen.

6.1917: PROSPER, Dampsk.A/S Produce
(H.M.Wrangell & Co.A/S), Hgs.

1.1938: PROSPER, Dampsk.A/S Produce
(Jacob Odland S.S.), Haugesund.

4.1940-1945: i Nortraships tjeneste.
1.1959: Solgt til Ngow Hock Co.Ltd,

Bankok, Thailand. Pris 33 750 GBP.
1968: Opphugget Taiwan

54. D/S PROVIDENCE (1917-1923)
Levert fra Fevigs Jernskibsbyggeri,
Grimstad.
1095 brt., 2530 tdw., 225, 8-33,6-17,2 ft.
Tr.exp.3c., 133 NHK (Richardson,
Westgarth & Co.Ltd., Middlesborough).
4.1903: PROVIDENCE, Dampsk.A/S

12.11.1907: Reg. D/S A/S Produce (do).
23.6.1910: PROVIDENCE A, H C H Kaad

1911: HC H Kaad (Hans Kiær & Co),
Sydney, reg.Levuka, Fiji Islands.

1915: D/S A/S Produce (Hans Kiær & Co.
A/S), Drammen.

10.1917: PROVIDENCE, Dampsk.A/S
Produce (H.M.Wrangell & Co.A/S),
Haugesund.

2.1923: Solgt Wang Nai Ying, Hong Kong
for £ 13 500, levert i Hong Kong
5.februar.

1924: CHIHLI, Shantung Line Ltd,
Tsientsin

1933: Siste gang i Lloyd’s Reg

55. D/S PROMINENT (1919-1938)
Levert fra Hong Kong Wampoa Dock
Co.Ltd., Hong Kong. Kontrahert av DS AS
Produce (H.Kiær & Co. A/S), Drammen.
2232 brt., 3030 tdw., 270,6-40,1-19,4 ft.
Tr.exp.3c., (Hong Kong Wampoa Dock Co.
Ltd., Hong Kong).
2.1919: PROMINENT, Dampsk.A/S

Produce (H.M.Wrangell & Co.A/S),
Haugesund.

1.1938; PROMINENT, Dampsk.A/S
Produce (Jacob Odland S.S.), Hgs.

1940: I Nortraships tjeneste.
1.3.1942: Senket av japansk krysser ved

Tredje Corona ble levert i 1920 som søster av Tonjer. Foto via forfatteren

Providence (Hans Kiær & Co.),
reg. 13.5.03.i Drammen.

(Hans Kiær & Co), Sydney

56. D/S CORONA (3) (1920-1943)
Levert fra Smith’s Dock & Co.Ltd.,
Middlesborough, UK.
1953 rat, 3265 brt, 5500 tdw, 334,2-48,0-22,5 ft
Tr.exp.3c„ 313 NHK (Smith’s Dock & Co.,
Middlesbrough).
Kontrahert av Skibs-A/S Stjernen, Sarps-
borg.
7.3.1920: CORONA, Dampsk.-A/S Corona

(H.M.Wrangell & Co.A/S), Hgs.
1929: CORONA, Skips-A/S Corona (do).
4.1940:1 Nortraships tjeneste.
3.2.1943: Avgikk Alexandrei i konvoi for

Bengazi, skipet hadde et mannskap
på 40 kinesere og 7 norske offiserer.
I tillegg 6 britiske kanonmannskaper
og 49 britiske soldater. Lasten besto
av et parti ammunisjon.

5.2.1943: Torpedert av tysk u-båt U 617 i
pos.32.11 N, 24.46 O. Skipet ble
truffet på styrbord baug og alle
mann gikk fra borde. Men etter en
times tid viste det seg at skipet
kunne berges og det ene eskorte
fartøyet satte sleper og neste dag
ble Corona slept inn på havnen i
Tobruk, strandsatt og fortøyd i et
vrak.

22.2.1943: Det blåste opp til NO storm og
skipet begynte å hugge og sprang
ytterligere lekk og forskipet sank
under vann. Vraket oppgitt den
24.2.

1.1.1945: Hevet i desember 1944, men
sank igjen nyttårdag 1945.

57. D/S TONJER (1920-1951)
Levert fra Smith’s Dock & Co. Ltd.,
Middlesborough, UK.
1949 rat, 3269 brt, 5500 tdw, 334,2-48,0-22,7 ft
Tr.exp.3c., 313 NHK (Smith’s Dock &
Co., Middlesborough).
Kontrahert av Skibs-A/S Stjemen, Sarpsborg
8.1920: TONJER, Dampsk.A/S Corona

Tjilatjap på sørkysten av Java. 2
norske og 7 kinesere omkom.
Skipet ble senere berget.

(H.M.Wrangell & Co.A/S), Hgsd.

27

4 fr \



1929: TONJER, Skibs.A/S Corona (do).
4.1940-1945; I Nortraships tjeneste.
5.11.1951: MANDASAN MARU, Mitsui

1955: Mitsui SS Co Ltd, Tokyo
1958: San-ei Kisen KK, Tokyo
l.kv.1961: Opphugget Japan

58. D/S RINGBORG (1922-1924)
Levert fra W.Gray & Co.Ltd., West
Hartlepool, bnr.673.
2641 brt., 1623 nrt., 4600 tdw., loa. 317,5-
45,0-20,3 ft.
Tr.exp.3c., (Central Mar.Eng. Works,
W.Hartlepool. 1903).
09.1903: LEONIS, Leonis SS Co.Ltd. (R.J.

Bleckin & Co.), Wewt Hartlepool.
1906: BENGALEN, Rotterdamsche

Lloyd (W.Ruys & Zonen), Rotterdam
24.01.1916: RINGBORG, Dampsk.A/S

Ringborg (Jacob Ringen A/S),
Haugesund.

22.7.1924: RINBORG, Disp.overf.til Willy
C.Gilbert, Bergen.

1.10.1924: Forliste i storm ved Florida p.r.
Cuba-New York etter at kobberkis
lasten forskjøv seg. Mannskapet -
25 mann ble berget av damper
Enare og landsatt i Charleston.

59. D/S AUGVALD (1) (1923-1941)
Levert fra A.Mc.Millan & Co.Ltd.,
Dumbarton, UK.
2859 nrt, 4811 brt, 8600 tdw, 400,6-52,6-25,7 ft
Tr.exp.3c, 436 NHK (John G.Kincaid &
Co.Ltd., Greenock).

2.6.1923: AUGVALD, D/S A/S Augvald
(H.M.Wrangell & Co.A/S), Hauge
sund. Pris 750 000 kr.

22.11.1929: AUGVALD, Skibs-A/S Corona
4.1940: Nortraships tjeneste.

2.3.1941: Torpedert av tysk u-båt,U 147
(KL Hardegen) i pos.59.30 N,
97.30 W.og skipet gikk hurtig ned.

60. D/S PRONTO (1923-1938)
Levert fra Hansawerft N.V Werft Zeeland,
Rotterdam, Nederland.
2102 brt., 2935 tdw., 271,1-41,3-15,6 ft.
Tr.exp.3c, (Hansawerft N.V, Rotterdam).
5.1920: LOMBARDIA, Rederi A/B
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15.2.1921: RINGBORG, Dampsk.A/S
Ringborg i økonomiske vansker.

1922: Disp.av H.M.Wrangell & Co.A/S,
Haugesund p.v.Bergens Privatbank.

12.11.1920: TORREY, A/S To (Martin
Mosvold), Kristiansand.

1922: Overtatt av A/S To (A.I.Langfeldt),
Kristiansand.

13.2.1941: Avg.Halifax i konvoi HX 109
låstet med 7000 tonn stål.

14.3.1941; En mann i sterkt forkommen
tilstand ble plukket opp av korvett
H.M.S. Pimpernel ca. 150 n.mil NW
av Loch Ewe som den enest over
levende av et mannskap på 29.

8.1923: PRONTO, Dampsk.-A/S Produce
(H.M.Wrangell & Co.A/S),
Haugesund. Innkj.i juli 1923 for £
34 750 og overtatt i Liverpool

Senpaku KK, Tokyo

Svenska Lloyd, Göteborg.

1.1938: PRONTO, Dampsk.A/S Produce
(Jacob Odland S.S.), Haugesund.

4.1940-1945; I Nortraships tjensete.
8.1955: DORIS, Far Eastern & Panama

Transport, Panama. Pris £ 55 000.
1957: SOUTH DEAL, Panamanian

Oriental SS Corp., Panama.
1960: Solgt for opphugging.

61. D/HF CORONA I/EIK (1924-1938)
62. D/HF CORONA II/HERCULES H

63. D/HF CORONA III/SILVA (1924-37)
64. D/HF CORONA IV/SCAPA (1924-37)

- se egen hvalbåtliste

65. DS FL/K REY ALFONSO (1924-27)
Levert fra Palmers Co.Ltd., Newcastle, UK,
bnr.724.
5487 brt., 3458 nrt., 445,0-52,5-27,6 ft.
Tr.exp.3c, 664 NHK, 3340 IHK. (Palmers
Co.Ltd., Newcastle).
08.1897: MONTCALM, African Steamship

Co (Elder Dempster & Co.),
Liverpool, UK.

04.1903: MONTCALM, Canadian Pacific
Railway Co., Liverpool. 5505 brt.

10.1914: Overtatt av Admiralty og utstyrt
som støtteskip for slagskip.

1915: Som vannbåt for de britiske styrker
ved Dardanellene (Galippoli-slaget)

01.1916: Admiralty.
02.1916: Overtatt av Frederick Leyland &

Co.Ltd.(Leyland Line), Liverpool.
10.1916:CRENELLA, The Anglo Saxon

Petroleum Co.Ltd., London, omb.til
oljetanker, ommålt 5819 brt, 7035 tdw

10.1917: Rekvirert av The Shipping
Controller (Anglo-Saxon Petroleum
Co.Ltd), London.

26.11.1917: Torpedert SV av Irland - men
berget seg i havn.

11.1919: Overtatt av Anglo-Saxon Petroleum
Co.Ltd., London.

10.1920: CRENELLA, Velefa Steam Ship
Co.Ltd., London.

(1924-1938)

Urter ble overtatt fra John K Haaland i 1926 og omdøpt Karmt.
Ukjent fotograf, Thor B Melhus samling

06.1923: Innkjøpt av A/S Larviks Hval
fangerselskap (Chr.Nielsen & Co.),
Larvik. Ombygd til fl.hvalkokeri
v.Hølens Verksted, Larvik. Ommålt
5771 brt., 8185 tdw.

05.1924: REY ALFONSO, A/S Larvik
Hvalfangersels. (H.M.Wrangell &
Co.A/S), Haugesund.

1927: ANGLO-NORSE, Anglo Norse
Company Ltd.A/S, (Hans Borge,
Tønsberg), London.
Ommålt: 7166 brt.8580 tdw.

08.1929: POLAR CHIEF, Falkland Whaling
Co.Ltd.(Hans Borge, Tønsberg),
St.Helier, Jersey.

1931-1936:1 opplag. Innstallert opph.slipp,
ommålt 7576 tdw 6334 nrt, 8091 brt

1937: POLAR CHIEF, i tankfart.
1938: Falkland Whaling Co.Ltd.(Fadum

& Wang, Tønsberg), St.Helier, Jersey
07.1941: POLAR CHIEF, rekv. av Ministry

of War Transport.
11.1941: EMPIRE CHIEF, Ministry of War

Transport (Chr.Salvesen & Co).
1946: Tilbakelev.Falkland Whaling Co.

Ltd., London.
08.1946: POLAR CHIEF, Chr.Salvesen &

Co, Leith. Transportskip, Syd Georgia
04.1952: Solgt til British Iron & Steel Co.

for opphugging. Arb.utf. v.W.H.
Arnott Young & Co, Dalmuir, ank.
29.04.1952. Skroget slept til Troon
i juni 1952 for avsluttende hogging
ved West of Scottland Shipbreakers.

66. D/S SIGRUN/FL/K NORSKEHAVET
(1924-1936)
Levert fra verftet Napier & Miller Ltd.,
Glasgow, bnr.128.
4702 brt, 3138 nrt, 7 820 tdw, 390,0-52,0-26,9 ft
Tr.exp.3c, 400 NHK. (D.Rownan & Co.,
Glasgow).
06.1903: KERAMIAI, A.S.Vagliano,Piræus

1915: LYNGENFJORD, Den norske
Argostoli, Piræus, Hellas.

Amerikalinje A/S., Kristiania.
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6.1924: SIGRUN, Dampsk.-A/S Sigrun,
(H.M.Wrangell & Co.A/S), Hgsd.

7.1929: Overtatt av Norsk Sildeindustri A/S
(F.N.Nordbø), Oslo. Omb.til fl.
sildoljefabrikk ved Nylands Verksted
Oslo. 1930 ommålt 5153 brt.

03.1930: NORSKEHAVET, Norsk Silde
industri A/S, (H.M.Wrangell &
Co.A/S), Haugesund.

01.1936: NORSKEHAVET, overtatt av
H.M.Wrangell & Co.AS.

5.1936: Chartret til I/S Norskehavet-Pioner
(Bjarne Gundersen), Oslo.

07.1936: På hvalfangst ved Congo-feltet
med 4 hvalbåter.

04.1937: NORSKEHAVET, overtatt av
Skibs-A/S Ringulv (Olav Ringdal),
Oslo. Slept til verksted i Rotterdam
av hollandsk taubåt Humber og
konv. til lasteskip, ommålt, 4702
brt.,3150 nrt.

06.1937: Omd.RINGULV og satt i fart.
05.1940:1 Nortraships tjeneste.
20.06.1940: Ank.Casablanca, 22.06.inter

nert i Safi, Marocco av Vichy
myndighetene. Besetningen satt i
intemeringsleir.

29.11.1942: Overtatt av Die Deutsche
Krigsmarine uten navneendring.

67. D/S HARALDSVANG (1827-1941)
Levert fra Craig Taylor & Co.Ltd., Stockton
3126 brt., 5050 tdw., 325,8-48,0-22,8 ft.
Tr.exp. 3c, 285 NHK. (N.East.Mar.Eng.
Co.Ltd., Sunderland).

1925: ommålt 5085 brt.

3.1930: Selskapet reg.Haugesund.4.1930,
ombygd til hvalkokeri v.Framnæs
M.V, Sandefjord.

1930-31-32: Hvalfangst i Nordishavet.
1933-36 i opplag ved Bøvågen, Haugesund.

11.1936: Sesongen avsluttes.12.1936.
Overtatt av I/S Norskehavet (Bjarne
Gundersen), Oslo. Form.reg.Oslo
2.1937 og strøket Haugesund 11.1.37

1941: STE MARTHE, overtatt av Vichy
myndighetene.

14.06.1943; Krigsforlist i Messina-stredet
etter torpedering av britisk u-båt,
HMS United.

3.1920: THOMAS HAALAND, Dampsk.
A/S John K.Haaland (John K.
Haalands Rederi), Haugesund.

10.1926: HARALDSVANG, Dampsk.A/S
Corona (H.M.Wrangell & Co.A/S),
Haugesund.

1930: HARALDSVANG, Skibs-A/S
Corona (do).

4.1940:1 Nortraships tjeneste.
12.12.1941: Skipet senket av egen besetning

på Hong Kongs red da japanske
styrker inntok byen.

68. D/S KARMT (1) (1926-1937)
Levert fra Laxevaag Maskin- og Jernskibs
byggeri, Bergen.
1602 brt., 2450 tdw., 245,6-37,8-15,5 ft.
Tr.exp.3c, 167 NHK, (Laxevaag Maskin
og Jernskibsbyggeri, Bergen).
2.1919: URTER, Dampsk.A/S John K.

10.1926: KARMT, Dampsk.A/S Corona 1.1938: PROFIT, Dampsk.A/S Produce
(H.M.Wrangell & Co.A/S), Hgsd.

1930: KARMT, Skibs.A/S Corona (do). 4.1940:1 Nortraships tjeneste.
23.01.1937: Forlist i storm 70 kvm.NO av 17.4.1941: Skipet gikk på en magnetisk

Motor 1917 2-syl 92 BHK (AB J V
69. D/S PROMISE (1926-1938) Svensons) Ny h.motor 1920, 2 cyl., 120
Levert fra N.V. Scheepswerf Juliana, BHK, (A/B J.V.Svendsons Maskinfabrik,
Papendrect, Nederland. Stockholm). Skroget av tre
1291 bit., 2062 tdw., 236,3-36,2-15,9 ft. 1917; ALGO, P.Ingarson, Malmö
Tr.exp. 3c, 158 NHK (Scheepswerf &Masch. 8.1924: ALGO, A.Hansen, Baasnes,
fab., J.&A.van der Schuyt, Vlissingen) Kopervik.
8.1920; GITTERØ, Dampsk.A/S John K. 1927: Disp.av Luise Hansen, Kopervik.

Haaland (John K.Haalands Rederi), 1928: ALGO, H.M.Wrangell & Co.A/S,
Haugesund. Haugesund.

10.1926: PROMISE, Dampsk.A/S Produce 3.1933: ALGO, Olai Sletten, Bergen.
(H.M.Wrangell & Co.A/S), 1.1937: ALGO, Algo Rederi A/S, (Joachim
Haugesund for 325 000 kr. Hansen), Bergen.

1.1938: PROMISE, Dampsk.A/S Produce 6.1937: ALGO, Algo Rederi A/S (S.L.
(Jacob Odland S.S.), Haugesund. Paulsen), Bergen.

4.1940-1945: I Nortraships tjeneste. 14.3.1938: Gr.støtte og sank på Steinoddden
Deretter satt i Østenfart. v.Lista p.r.Thameshavn-Uddevalla,

3.1951: MOLLY, Far Eastern & Panama lastet med svovelkis.

1953: KTUNG GI, First Shipping Co. Qg Maskinbyggeri, København, bnr.573.
Ltd, Pusan. 5884 brt, 9545 tdw, Loa:421,0-56,2-29,2 ft.

1959: Solgt for opphugging. Dbskr.2 x 6 cyl.4-t, 2200 BHK (Burmeister

70. DS PROFIT (1926-1938) & Wain ’ s Maskin- °§ Skibsbyggeri
Levert fra Laxevaag Maskin- & Jernskibs- (B&W), København),
byggeri, Bergen. 7 ' 1930: MINERVA’ Skibs.A/S Corona
1613 brt., 2400 tdw., 246,2-37,9-15,6 ft. (H.M.Wrangell & Co.A/S), Hgsd.
Tr.exp.3c, 167 NHK (Laxevaag Maskin- & 4.1940-1945: I Nortraships tjeneste.
Jernskibsbyggeri, Bergen). 7 ' 1955: SOEVEIG WCKERTSEN. Ernst
2.1918: UTSIRE, Dampsk.A/S John K. Rickertsen(Rickertsen&CoGmbH)

Haaland (John K.Haalands Rederi), Hamburg. Pris 4,8 mill.kr.
Haugesund. 8.1960: Solgt til opphugging 1 Japan.

Motortanker Noreg i opplag i Bøvågen midtsommers 1955, fotografert av Olav Opedal.

Haaland (John K.Haalands Rederi), 10.1926: PROFIT, Dampsk.A/S Produce
Haugesund. (H.M.Wrangell & Co.A/S), Hgsd.

Sheland p.r. Port Talbot - Bergen mine i Themsen og sank i pos.51,47
lastet med jemplater. Etter en N-01,30 O. 12 mann omkom.
dramatisk redningsaksjon ble
besetningen tatt opp av Leda (B DS) 71. M/S ALGO (1928-1933)
og landsatt i Bergen. Skipets
2. maskinist kom vekk. 229 brt., 350 tdw., 101,7-24,5-10,7 ft.

Transport Corp. (Wheelock, Marden
& Co.Ltd.), Hong Kong.
Pris £ 65 000. Levert fra A/S Burmeister & Wain’s Skibs-

Levert fra AB Mälarvarvet, Fittja, Sverige.

72. M/S MINERVA (2) (1930-1955)

(Jacob Odland S.S.), Haugesund.
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73. M/T NOREG (1931-1958)
Levert fra Burmeister & Wain’s Skibs- og
Maskinbyggeri, København, bnr.586.
7605 brt., 12 130 tdw., 452,5-59,2-27,01 ft.
Dbskr.2 x 6 cyl.4-t, 3000 BHK (Burmeister
& Wain’s Skibs- og Maskinbyggeri
(B&W), København).
7.1931: NOREG, Skibs.A/S Corona (H.M.

Wrangell & Co.A/S), Haugesund.
4.1940-1945:1 Nortraships tjeneste.
12.1958: GERON, I/S Geron (Per Lodding),

74. M/S KARMT (2) (1938-1945)
Levert fra Blythswood Shipbuilding &
Co.Ltd., Glasgow, UK.
4991 brt., 8990 tdw., 417,6-56,1-24,7 ft
2-t 3 cyl, 1789 BHK (Barclay, Curie &
Co.(Doxford) Ltd., Glasgow).
2.1938: KARMT, Skibs-A/S Corona (H.M.

Wrangell & Co.A/S), Haugesund.
4.1940:1 Nortraships tjeneste.

Garpeskjærene med den første kaienfotografert i 1934, lekteren Creteglas for anker på
innsiden. Illustrasjon fra Bjerkvik: Pionerene bak gatenavnene i Haugesund,

1960: Solgt til Norsk Skipsopphugging,
Grimstad for opphugging.

18.4.1945: P.r.til Antwerpen i konvoi ble
skipet torpedert av U 245, 20 n.mil
av Dover. Av besetningen omkom
4 motormenn og den belgiske mine
los. Skipet gikk ned kl.8.05 i pos.
207 gr.2 n.mil av North Goodwin
Light Vessel.

75. M/T GARD (1) (1938-1961)
Levert fra Eriksbergs mek.Verkstad A/B,
Göteborg, bnr.283.
8259 brt, 12600 tdw, 469,2-61,1-34,5 ft.
2-t dobv. 6 cyl., 3750 BHK (Eriksbergs
mek.Verkstad (B&W) A/B, Göteborg).

11.1938: GARD, Skibs.A/S Corona
(H.M.Wrangell & Co.A/S), Hgsd

4.1940-1945:1 Nortraships tjeneste.
8.1950; Ny hovedmotor, 2-t enkv.7 cyl.,

26.6.1959-3.1961:1 opplag i Bøvågen.
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3680 BHK, (Burmeister & Wain,
København, 1950).

Solgt til Norsk Skipsopphugging

LEKTER CRETEGLASS 1923-1970
Levert fra Ferro Concrete Ship Construction
Co.Ltd, Barrow in Fumess, UK.
Brt.707, 65, lengde 180 ft., br.31,5, d.19 ft.
Reg.tons 658,59., 1000 tdw., deplasement
1719 tonn. 3 dekk, Vannballasttanker 2 stk.,
25 og 28 tonn. Skott 3. 1 Donkeyboiler.
Registrert l.gang 1918 i London.

Innkjøpt for regning av Wrangells Salt
forretning AS, den 16.8.1923 fra firma Crete
Shipping Co.Ltd, London. Kjøpesum £ 400.
Off.reg.21.8.1923. Sertfisert.

Creteglass ble brukt av H.M.Wrangell & Co.
A/S som saltlager. Lekteren lå i mellom
krigsårene, oppankret ved Hønå sør på Risøy,
og innenfor Garpeskjær. Etter krigen lå
Creteglass ved Wrangells saltlager/sjøhus-ei
endom på Kortanes, Risøy, og var et kjent trekk
i Smedasundet frem til slutten av 1960-årene.
Da sildefisket tok slutt ble det også slutt på salt
importen og lekteren utbudt for salg.

1 1965 var S.L.Paulsens rederi i Bergen, på
vegne av Melbu Fiskeindustri A/S, Melbu, in
teressert i å overta lekteren. S.L.Paulsen kom
imidlertid ikke til å overta lekteren som ble lig
gende i Haugesund inntil videre.

Først i løpet av 1970 ble Creteglass solgt til
AS Norske Eina (etter sigende 50 000 kroner).
Betonglekteen endte sine dager som kai
fundament for selskapets kai ved bunkers
stasjonen i Bøvågen ved Avaldsnes. Lekteren
ble satt ned på et betongfundament i sjøen og
kaidekke lagt over.

Kilde: Kjøpekontrakt, H.M.Wrangells arkiv.

(Christiania Spigerverk, Oslo),
Grimstad for opphugging. Slept fra
Bøvågen og opphogd i Grimstad i
løpet av høsten 1961.

(Hgsd.byarkiv).
A/S Norske Eina (Avd.Avaldsnes)
Karmøy.

Skipslisten
fortsetter i neste nummer!

Historisk kavalkade, enkelthendelser,
historie

- presentasjon i tekst og bilder

inklusiv Namdalens Aktie-Dampskibs
selskab

Namsos Dampskibsselskab
Presentasjon i ord og bilder av alle

selskapets fartøyer
Pris: kr 40,-

inklusiv
Frosta Dampskibsselskab

Stadsbygdens Trafikkselskab
Presentasjon i tekst og bilder av alle

selskapets fartøyer

- her byggedes skibe
Trondhjems mek Verksted 1843-

AS Namsos Trafikkselskap

Kommer høsten 1995:
Flåteliste medfotos forfølgende

selskaper:

Finnmark Fylkesrederi
Helgeland Trafikkselskap
Torghatten Trafikkselskap

Bestilling til:
Finn R Hansen

Hallfred Høyems vei 49
7047 TRONDHEIM

Porto i tillegg til alle priser!

Finn R Hansen:

av de 299 nybygg
Innhold ca 300 sider

Pris: kr 299,-

Fosen Trafikklag AS

Pris: Kr 60,-

1983
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Da så tyskeme invaderte Norge morgenen 9. 1944, er lite kjent. røk wiren på en lastekran og en maskindel
april 1940, var “ BETA “ i tørrdokk ved Ma- D/S” GLOMMEN 1 “ gikk også ut av opp- på 9 tonn raste gjennom bunnen på båten som
rinens Hovedverft i Horten etter åha patrul- laget da den ble leid til tyskeme og overtatt i straks sank. Etter reparasjon ved Framnæs
jert den værharde strekningen Misingene - Bergen 26. juni 1940, men allerede 24. au- Mek.Værksted, varden tilbake i rute 19. juni
Fuglehuk i ytre Oslofjord. gust ble den levert tilbake og gikk inn i sin men 18. oktober ble den rekvirert. Tyskeme
“ALPHA “ som lå under Oscarsborg Fest- gamle rute på Sarpsborg. Samme dag ble tilbakekalle dette dagen før levering, da man
ning i indre Oslofjord, var kvelden 8. april “GLOMMEN 2 “ rekvirert og gikk i oppdrag ga “ avkall på den øyeblikkelige rekvirering
vaktfri ved kai i Drøbak. Kl. 01.00 den 9.ende for tyskeme i Oslofjorden til den ble tilbake- på grunn av transportsituasjonen som for ti
fikk man ordre om straks å begi seg til Fil- levert i dårlig forfatning etter krigen. den hersker i kystfarten”. Båten ble igjen re
tvet og å oppta patruljering. Etter at den tyske Som om dette ikke var nok, ble “ BASTØ" kvirert 2. mars 1942, men da lå den inne
invasjonsstyrken hadde passert, gikk “ AL- igjen rekvirert fra 11. oktober 1940 og gikk frosset i Fredrikstad. “ GLOMMEN 4" ble
PHA “ opp under Filtvet og signaliserte: til Mo i Rana. Her visste ingen at den skulle overtatt av “Torpedobetrieb“ i Horten 16.
“Flere tyske krigsskip passert Filtvet for inn- komme og lå derfor i tre uker før den ble satt april. Den ble trolig rent på grunn og for
gående”, det fantes ikke radio ombord. Sig- i fart Elsfjord - Hemnesberget. Da fergelei- søkt brent av mannskapet 24. oktober 1944
nalet ble videresendt Oscarsborg Festning. Så ene ikke passet, ble den videresendt til Nar- ved Jacobsnes nær Kirkenes. Ble etter kri
gikk “ Alpha “ til Halvorshavn der den ble vik der den låstet proviant for Alta. Ved an- gen bygd om til fiskefartøy.
tatt 12. april og ført til Horten hvor den, komst hit, ble den satt i privat rute for gene
sammen med “ BETA “, ble frigitt og hentet ral Dietl mellom Alta og Hammerfest men et M/S” BASTØ II" hadde stort sett gått Moss -
av rederiet 26. april 1940. par måneder senere gikk “BASTØ“ til Horten trass i korte rekvireringer som for ek-

I mellomtiden var D/S” BASTØ“ gått ut Tromsø for å frakte bomber og granater til sempel stall for hester eller å frakte tropper ut
av opplag da den 4. juni ble rekvirert av tys- Finnmark. Om sommeren gikk den i rute til “ MONTE ROSA “ som stakk for dypt til å
kerne til ågå med fly- og brannbomber fra Lyngseidet - Olderdalen. Så var den innom komme til kai i Moss. Det hadde også vært en
Oslo til Kjevik. På returen hadde man med Moss 3. januar 1943 på vei til Akers Mek. evig tigging om dieselolje til driften. Så den 9.
seg havre fra et kapret finsk seilskip. Etter Tilbake i Tromsø tok det så fyr 8. januar 1944 oktober 1944 ble også “BASTØ II" tatt “In An
nok en tur ble “ BASTØ“ satt i “ ALPHA“s og etter en foreløpig reparasjon, ble båten spruch" og, etter at innredningen i salongene
rute på Oslo da sistnevnte var i meget mise- sendt tilbake til Moss og ankom A/S Moss var tatt ut og erstattet med køyer, ble båten sendt
rabel forfatning etter nøytralitetsvakten. Den Værft & Dokk 15. februar, men så sent som i til Nordland for frakt av tyske soldater, biler,
ble tilbudt på salg som den var, og til slutt september var reparasjonen bare såvidt be- kanoner, hester etc., den såkalte Lapplands
kjøpt av Skips A/S Graco den 24. september gynt da tyskeme hadde første prioritet på avdelingen på retrett sydover. Ruten var
1940. denslags. Bonnåsjøen i Leirfjorden til Røsvik i Sørfolda.

Brygga i Horten rundt 1965, Bastø II nærmest og Bastø III (ex Bastø fra 1949). Inne ligger også hydrofoilbåt Fjordfoil eller Øyfoil og
Marinens verkstedsskip Valkyrien, mens Bergensfjord og DFDS' Skipper Clement passerer ute på fjorden. Postkort, Normann foto.

Verdenskri 2 “ BETA “gikk etter en tid, inn i ruten Moss M/S “ GLOMMEN 4" lå 12. mai 1941 ved
® - Oslo men dens virksomhet inntil høsten utstikker C i Oslo i rute på Sarpsborg. Da

   a

Aktieselskabet Alpha, Moss
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Mellom Moss og Horten ble så “ BETA“ kom tilbake i ruten Moss - Horten allerede opp.
(ex. “BASTØ 2“ ) satt inn. Igjen kunne man 7. juli 1945.
ikke frakte busser og lastebiler. Da “ BASTØ“ “ BASTØ" gikk så inn i ruten Moss - Oslo “ ALPHA “ ble, etter at flere utlendinger ikke
(1934) endelig var ferdig reparert ca. 20. ja- mens “ GLOMMEN 2 “ fra 20. oktober ble hadde fått importlisens, solgt til Narvik 7. mai
nuar 1945, ble denne satt inn i stedet. Dog bortleid til Danmark for 6 måneder så det var 1952. Nå var det ikke behov for to ferger
ble den stadig rekvirert for kortere tid som bare “ GLOMMEN 1 “ som gikk på Sarps- Moss - Horten annet enn om sommeren, så
for eksempel ågå med sukker fra Tønsberg borg den vinteren. fra jul 1951 til april 1952 ble “ BASTØ II “
til Moss. Da måtte “ BETA“ overta ruten Nå var en ny trebåt med motor kontrahert kraftig ombygget.
igjen.

Fred og gjenreisning
Etter krigen gikk “ BASTØ" en tur/retur per mai 1946.
dag mellom Moss og Horten fra 12. mai av,
noe som økte til 2 ganger uken etter. Dette D/S” BETA “ ble den 17. juni 1946 satt i ru- nok, ble også denne nedlagt og “ GLOMMEN
var på grunn av kullmangel. ten Moss - Oslo, etter åha ligget som reserve- 2“ solgt 17. desember 1962. A/S Alpha var

Kaptein Hjersing fra A/S Alpha ble sendt skip. Dette fordi “ BASTØ" ble bortleid for så speditør for A/S Trafik’s båter Fredrikstad
nordover og fant “ BASTØ 11“ ved kai i ca. 3 måneder til Flyktnings- og Fange- - Oslo inntil 1. september 1966.
Bodø. Med tysk mannskap og frigitte holland- direktoratet for transport av utlendinger til
ske fanger ombord, dro han sydover. Ved an- Tyskland. Det ble innredet store felleskøyer
komst Moss 10. juni ble fergen midlertidig på begge dekk til 200 personer.
reparert og innredningen igjen innsatt så den Båten ble så omdøpt “ ALPHA" i februar
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Bastø fra 1949 var søster av Bastø II fra 1939. Ukjent fotograf, forfatterens samling

18. mars 1944 for levering i september 1945, I årene som kom sank godstrafikken til sjøs
men de vanskelige årene etter krigen der Sta- betydelig. Derfor ble “ GLOMMEN III “ solgt
ten f.eks. dirigerte tildeling av motorer, gjorde 14. desember 1955 og ruten Oslo - Sarps
at “ GLOMMEN III" ikke ble levert før 4. borg nedlagt. Da så ruten Moss-Oslo i 1961

hadde et underskudd på kr. 56.000, delvis på
grunn av et lengre verkstedsopphold riktig-

Fremgang for fergetrafikken
Så var bare fergetrafikken over fjorden til-

bake. Biltrafikken økte dog
kraftig år om annet så igjen ble
en ny, men større, ferge byg
get. Den hadde plass til 55 bi
ler og sertifikat for 600 passa
sjerer, men da det var bestemt
å gjøre Vestfoldbanen bred
sporet, forlangte NSB at det
skulle legges inn jernbanespor.
Ved ankomst fra Arendal 24.
juli 1956 ble den straks satt i
fart. I Moss var lasterampen
ombygget til å kunne betjene
også denne meget bredere fer
gen, mens det i Horten ble byg
get helt ny kai nord for den
gamle. Da fergen aldri kom til
å frakte jernbanevogner, måtte
den gå med store mengder
vannballast for å komme i
høyde med fergeleiene. Døpt
“BASTØ I“, gikk den mest
som suppleringsferge utover
høsten. M/S” BASTØ“ ( 1949)
var blitt omdøpt “ BASTØ III“.

rt \

1947 da en ny M/S” BASTØ", lik “ BASTØ
II “, var kontrahert for levering til sommer-
sesongen 1948. Igjen kom det til vansker,
blant annet på grunn av U.S.A. ‘s rasjone-
ring av stålmaterialer, så båten ble ikke le-
vert før 12. september 1949. For å avvikle
sommertrafikken det året, da fri bilkjøring
igjen var tillatt fra 20. juni, ble D/S” ALPHA“
( ex. “BASTØ “ 1934 ) satt i samseiling med
M/S “ BASTØ II “ fra 1. til 24. juli da den
uferdige M/S” BASTØ“ tok over for D/S
”ALPHA “.1 epitel

VI
D/S “ GLOMMEN 1 “ var blitt solgt den 9.

november 1948 og passasjerruten Moss -
Oslo ble nedlagt 15. november 1950. Den
sommeren hadde “ ALPHA “ bare gått an-

P:

w

nenhver dag i et par måneder mens den kon-
tinuerlig måtte ha dampen oppe. Sammen
med “ BETA “ gikk den så i opplag. M/S
”GLOMMEN 2" ble satt i “ ALPHA"s rute

på Oslo som nå var ren godsrute.
M/S” GLOMMEN III “ fortsatte Oslo -

Sarpsborg. “ BETA “ ble solgt 11. september
1951 for ombygging til lastebåt, men ble hogd

Lastebåten Glommen III /?/<? /evert / 7946. Foto For Fr/F Johnsen
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Bastø I ble bygget på Moss i
1956, med skrog fra Pusnes.
Leveringsbildefra Moss Værft
& Dokk, i forfatterens
samling.

Fra mai 1957 ble “ BASTØ 1“ satt inn Dette året fraktet fergene 175.000 biler, året
sammen med “BASTØ II" som igjen ble etter 193.000. Igjen ble det behov for flere
reserveferge da “BASTØ III" overtok senere ferger, og søsterskipet “ BASTØ IV“ ble satt
på sommeren. i drift 1. juli 1964. Nytt fergeleie var bygget i

I vinterhalvåret 1957/58 var “ BASTØ I" Moss og det søndre leiet i Horten ble totalt
flytende varemesse i kortere perioder. For- ombygd så man ialt hadde 4 leier, noe som
sommeren 1958 fikk så alle fergene radiote- var nødvendig sommerstid da de 4 fergene
lefon der NSB deltok med 50 %av omkost- var i drift. Ofte gikk de såsnart fergen var full,
ningene. noe som dengang ble kalt “ å pendle“.

Igjen ble en ny ferge bygget og døpt “ BASTØ etter 265.000. Den lille fergen “ BASTØ III
11“ så “ BASTØ II “ (1939) ble omdøpt “AL- “ (1949) måtte derfor erstattes av et fjerde
PHA“ i februar 1961 og solgt til Åland 28. søsterskip på 55 biler. Her ble bildekkhøyden
april samme året. Den nye fergen som hadde øket med en halv meter da man til tider hadde
samme dimensjoner som “ BASTØ I “ fikk problemer med lasting og lossing med de an
meget finere linjer under vann så den slapp å dre. Akseltrykk hadde man dog aldri proble
gå med vannballast og ble satt i fart uferdig mer med da fergene alltid ble godt dimensjo
20. mai 1961 og levert 15. juni. nert samt at de ble skiftet ut relativt ofte. Et

forslag om å bygge en åpen
n tt7 • / /• • ferge da det vintertid ikke varBaugporten til Bastø IV av 1964. Ukjent fotografvia ? , ,,

_ . nødvendig med mer enn to ferfoiiatteren . . , „ .
ger, viste seg dyrere a bygge

juli. Den ble omdøpt “ BETA
‘ i januar 1968, da navnet “

| reserveferge. Etter at en rekke
utlendinger hadde vært inne i

I 1965 fraktet man 247.000 biler og året

og ble frarådet av Sjøfartsdi
rektoratet og droppet.

Før denne fergen ble levert,
ble “ BASTØ III" den 26. juni
1967 pårent av Bergenske’ s
“URANUS” og fikk store ska
der, men var tilbake i fart 14.

ALPHA" var i bruk, og den
nye “ BASTØ III “ ble satt i
fart 15. mai 1968.

Mens man iherdig forsøkte
å seige “BETA“, lå den som

bildet, ble den til slutt solgt for
kr. 350.000 til A/S Investor i
Moss for ombygging til
utstillings- og restaurant-
fartøy.

Da lønninger og sosial-
utgifter eksploderte mot slut-

ten av 60-tallet og utover, ble det med 4 fer
ger om sommeren og 2 om vinteren forholds
vis mange ansatte. Likeledes gav de stadig
flere avgangene høye bunkers- og ved-like
holdsutgifter.

I 1968 fraktet man 331.000 biler og
825.000 passasjeren Noen ny 55 bilers ferge
var dog ikke aktuelt. Et heisbart dekk til 11
personbiler ble montert i “ BASTØ 111“ vå
ren 1970. De andre fergene fikk ikke dette da
dekkshøyden var for liten. Seiv dette var ikke
nok, og A/S Alpha bestillte en ny ferge for
120 biler, med vanlig bau som kunne heises
opp og med lasterampen ombord. Havneve
senet i Horten ordnet med plass ved
dypvannskaien der det allerede var et brukt-
bart anlegg, men i Moss måtte man leie plass
ved kommunens roll on/roll off anlegg da
Statens Vegvesen i 1966 hadde overtatt ferge
leiene og ikke var villige til å investere i nytt
anlegg. Den nye fergen skulle, utenom å gå
Moss - Horten i sommersesongen, leies ut
resten av året.

A/S Alpha forsøkte, ved konsulent Knud
E.Hansen i København, å få båten godtatt et
ter regler som vesentlig lasteskip både for
tørrlast og tankfart, men Sjøfartsdirektoratet
satte dem fort på plass. Levert 30. mai 1973
som “ BASTØ V" for 120 personbiler eller
14 stk. 18-meters trailere samt 500 passasje
rer på kortere ruter, samme antall biler/trai
lere samt 200 passasjerer i kystfart eller kor
tere internasjonale ruter eller som tørr
lasteskip i uinskrenket fart, gikk den først
noen turer Moss - Horten. Så ble den satt inn
i rute Tønsberg - Strømstad, men dette ble
ingen suksess.

Rent bortsett fra at den gikk Moss - Hor
ten om sommeren, noen ganger hele året og
at den lå meget i opplag, ramser vi opp føl
gende: Varberg - Grenå, betongrør Moss -
Stord med anleggsmaskiner på retur til Kvi
nesdal, en 200 tons mobilkran Rotterdam -
Stavanger, ferdighus fra Horten til Montrose
i Scotland, flasker fra Moss til Montrose,
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Marseilles -La Goulette i Tunis, fra Dubai i I 1926 hadde Stortinget vedtatt “ Trust-lo- splosiv øking i trafikken Moss - Horten i juli.
Oman med biler, traktorer, gravemaskiner etc. ven “ med forbud mot åta eller kreve utilbør- Etter nok et underskudd i 1975 fikk A/S
til forskjellige land i den “ Persiske" Gulf og Hg vederlag. A/S Alpha merket lite til dette, Alpha gå opp i takstsone 20 og ut dette ti
utenfor, mottatt fra Høegh & Uglands Auto men etter at man under 2. verdenskrig hadde året gikk det bra. I 1976/77 bestilte man to
Liners skip samt som ferge Kristiansand - hatt strenge reguleringer, fortsatte dette inn- meget større ferger for 190 personbiler hver
Hanstholm under navnet “ HANSTHOLM”. til Marshall-hjelpen kom i 1949. Da ble det og sertifikat for 700 passasjeren Båtene fikk
Salg til Italia for 23 millioner kroner ble det igjen opphevet, men Staten forsøkte dog å lasterampene ombord og i Moss ble det ny
ikke noe av. Derimot ble den igjen utleid til å styre med en “ finans- og kredittpolitikk “. este fergeleiet ombygd for dette mens man i
frakte militære kjøretøyer for oberst Gadaffi Reguleringer ble etterhvert vanligere Horten bygget helt ny kai syd for de andre.

trailertrafikk Sheemess Vhessmgen, kunst- Riksregulativ Og StatSStØttCgjødsel Herøya -Nakskov, som lastebat ° °

i Libya for kr. 35.000 brutto per dag. Under igjen.I 1968 kom et riksregulativ som skulle
navnet “ BASTØ V “ ble den 11. november gi like takster for fergetrafikk i hele landet
1981 solgttil India. og som dermed gav mange av de stats- solgt til Åland og “ BASTØ I “ (1956) ble

Et bestilt søsterskip klarte rederiet åfå solgt støttende selskapene enda mer subsiderier. AJ omdøpt “ BASTØ IV "da den første nye stor
før sjøsetting til Caledonian McBrayne Hol- S Alpha måtte, tross det ikke hadde statstil- fergen fikk navnet “ BASTØ I" og ble levert
dings Ltd., Scotland den 21. desember 1973. skudd, inn under regulativet fra 1. mars 1969. 7. juni samme året. “ BASTØ IV “ (ex.
Påtenkt navnet “ BASTØ VI “, ble den døpt Frykten for enda en “ kunde på subsidier” “BASTØ 1“ )og “ BASTØ II “ (1961) gikk
“ SUILVEN” og satt i fart Scotland - Hebri- gjorde likevel at selskapet kunne ta priser i så i opplag. Den førstnevnte var dog tilbake i
dene. takstsone 17 mens strekningen tilsa sone 11. fart en kort tid i 1979.

Bastø II av 1961. Ukjent fotograf, forfatterens samling

Bastø IV bygget i 1964 i Moss. Ukjentfotograf forfatterens samling

Dette hadde med antall kilometer å gjøre.
Årsaken var vesentlig den store økningen i
biltrafikken over fjorden som igjen tilsa sta
dig flere ferger. Dessuten ble det tatt hensyn
til den høye standarden på fergene. Nå steg
selvsagt prisene innen hver takstsone med in
flasjonen, men ikke så sterkt som lønninger,
sosialutgifter, brennstoffpriser etc. Det vil gå
for langt å komme inn på dette, så vi gir kun
noen eksempler.

I 1973 gikk A/S Alpha med underskudd
og man fikk øke prisene med 7 %, noe mer
de 3 sommermånedene, mens bunkersprisene
steg 180 %. I 1972/73 hadde de redusert
passasjerantallet fra 600 til 400 per ferge for
å kutte ned på kostbare utskiftninger av
redningsmateriell på grunn av strengere re
gler. Så i 1974 hadde man overskudd tross i
oljekrisen med 60 % økning i prisene, 20 %
økning i lønninger, kjøreforbud i helgene,
nedgang i trafikken Moss - Horten første
halvår og “BASTØ V “ i opplag første kvar
tal. Dette først og fremst fordi “ BASTØ V “
resten av året gikk i kyst-og internasjonal fart
til gode rater, men også på grunn av en ek-

“BASTØ IV“ ( 1964 ) ble 15. februar 1978
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Da den neste storfergen ble døpt “ BASTØ
11“ og satt i rute 8. juni 1979, var “ BASTØ
II" (1961) omdøpt“ BASTØ VI“. Som
“BASTØ IV“ og “ BASTØ VT ble disse
“ gamle“ fergene solgt til Costa Rica. Den
svenske lekteren “ GOLIAT 5 “ ankom Hor
ten 25. oktober 1979, ble senket til bunns
mens fergene ble plasserte side om side over.
Lekteren ble så hevet og fergene grundig fes
tet til denne samt sveiset sammen. Den fran
ske taubåten “ ABEILLE NORMANDIE“
slepte dem via den engelske kanal og Las
Palmas, til Panamakanalen. Herfrå gikk de
for egen maskin til vestkysten av Costa Rica.

“ BASTØ III" (1968) ble ombygget med
lasteramper ombord og var den første som
tok de nye fergeleiene ibruk 29. mai 1978.
Fra 1979 var den reserveferge og ble solgt til
Jugoslavia 15. juli 1985. Den hadde da stort
sett gått når en av storfergene var ute av drift
og til slutt kun på noen cruiseturer.

I 1980 hadde A/S Alpha igjen underskudd
da brennstoffprisene ble fordoblet, lønnin-
gene steg med 35 %og biltrafikken sank med dighetene oppfordret nå A/S Alpha til ågå i fortjeneste. Rønneberg hadde aksjer i A/S
22.500. Fra september fikk man derfor gå opp ned i takstsone 19. Dette ble ikke godtatt. Alpha. På den måten fant Hjelseth et nytt
i takstgruppe 22. Året etter gikk det igjen bra Fra 1981 var dog Staten igang med desen- oppkjøpsobjekt. Det kom etterhvert til vold
tross videre nedgang i trafikken fordi takstene tralisering slik at også fylkene skulle være som kamp om A/S Alpha der Hjelseth med
øket og “BASTØ V “ hadde en fantastisk for- med i beslutningsprosessen. Dette gjorde det støtte av Rønneberg henvendte seg direkte til
tjeneste i Libya. ikke enklere å drive. 1 1984 gikk så selskapet aksjonærene. I A/S Alpha fikk man kalde føt-

De tre neste årene hadde selskapet betyde- til nye 10 % oppkjøp av andeler i K/S ter og i sin nød henvendte man seg til Bjørn
lige overskudd da prisene i hver takstsone Airinvest II. Et oppkjøp i Hovertransport AS Bettum i Kosmos A/S som man regnet med
økte voldsomt. For å unngå mest mulig skatt, med tanke på luftputetransport Fornebu - var mer seriøst og foreslo fusjon. Etter at til-
plasserte derfor A/S Alpha penger ved kjøp Vestfold - Østfold ble det ikke noe av.
av SEAS-bygget i Rygge for 18 millioner

kroner den 2, november 1982. Våren 1983 Alpha blir Oppkjøptgikk man sa mn med 5 millioner i Wilh. Wil- r x L J r
helmsens Shippinginvest som kjøpte brukt Skipsmegler Rolf M.Hjelseth hadde bl.a. vært samtidig som det hadde klare skattemessige
tonnasje for å seige igjen i stigende marked. i rederiet Arne Blystad før han i 1984 kjøpte fordeler. Fusjonen med Kosmos var et fak
1. mai kjøpte man et nytt anlegg i Rygge for Herness Shipping Co.A/S. Han var på jakt turn 31. desember 1984. Selskapet hadde da
3 millioner og leide det ut til autosenter. Til etter rederier med ledere som ønsket å seige de to fergene “ BASTØ 1“ (1978) og
slutt gikk selskapet til kjøp den 26. septem- for så å trekke seg tilbake. Et slikt var A/S “BASTØ 11“ (1979) samt reservefergen
ber 1983 av andeler i K/S Airinvest II A/S for Asplund i Moss ved skipsreder Otto Rønne- “BASTØ IH“ (1968). Og her ender A/S
5 millioner. Her var en Boeing 747 jumbojet berg. Etter oppkjøp av dette og videresalg av ALPHA’s historie.
kjøpt av SAS og leid tilbake for 4 år. Myn- andeler, satt Hjelseth igjen med 12 millioner

Bastø II var bygget i
Stavanger i 1979.
Ukjentfotograf,
forfatterens samling.

Bastø V var en uvanlig Bastøferge. Ukjent fotograf forfatterens samling.

budet per aksje, som lød på kr. 1000, var ste
get til kr. 45.000, satte Kosmos inn siste støt
med tilbud om 260 av deres aksjer for hver
aksje i A/S Alpha. Dette tilsvarte kr. 50.000
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Bastøfersen som lid overtatt halvparten av farens familie- flytte salongene ett dekk opp. Fosen Trafikk
ar i selskap og dette fikk navnet Gogstad A/S. lag har også søkt konsesjon og vil bygge to
JvOSmOS-Qauer Bettum bestemte seg for å kjøpe en bit av nye ferger til 288 millioner kroner, avganger

Den videre utviklingen i rutefarten Moss - Kosmos, men da dette ble kjent, ble han bedt hvert 45. minutt mot nå hver time, samt 25
Horten skal fortelles meget kort. om straks å slutte i Kosmos. De solgte ham prosent lavere takster. Konsesjonen vil ha en

Når navnet A/S Alpha ble omgjort til Bastø- Bastøfergen for 85 millioner kroner samt en varighet på 10 år. Så vil får se.
fergen (A/S ?) er det ingen som vet. Det er gjeldspost på 12 millioner,
totalt kaos. Begge eiendommene i Rygge Overtagelsen fant sted 1. mars 1989.
samt andelene i Airinvest II ble solgt i 1985. “BASTØ I" (1978 ) ble solgt 15. juli 1990 og M’ 1
Wilhelmsen Shippinginvest ble oppløst i overtatt 4. mai 1991 av et kanadisk rederi. iVlineieggere
1986. Båten seilte for egen maskin over Atlanteren, Nå har vi ikke berørt A/S Alpha’s forbindelse

Forholdet til myndighetene, som A/S Al- gjennom Panamakanalen og til Canada. med Marinen når det gjelder mineleggere.
pha hadde klart å holde ganske bra, ble etter En ny ferge døpt “ VESTFOLD" ble satt i Dette er noe uklart, men vi vet at tidlig i 1940
fusjonen betydelig forverret. Man ble lang- fart 29. mars 1991, og “ BASTØ II" (1979) kom forespørsel om leie av “ BASTØ II"
somt presset ned i takstsoner, men overskud- ble omdøpt “ ØSTFOLD" 1. juni samme året. (1939), som ble avvist, samt “ BASTØ"
det var likevel formidable. I 1985 solgt man “ VESTFOLD “ tar 700 passasjerer og 250 (1934) som det heller ikke ble noe av.
“ BASTØ III “og da var overskuddet 39 mil- biler. Begge er fremdeles i fart. M/S “ BASTØ" (1949) ble derfor første
lioner, de påfølgende år henholdsvis 19, 15 ferge utstyrt for minelegging. 3. oktober 1949
og 1 4 millioner. Alle disse pengene gikk imid- Man har siden A/S Alpha opphørte først hatt ble minebaner lagt og fra 5. oktover deltok
lertid rett inn i Kosmos’ konsemkonto og kom konkurranse med en rute Strömstad - Lan- den ien marineøvelse i Oslofjorden ien uke.
aldri Moss-Horten til gode. gesund og nå med Scandi Line mellom Fra 21. november var “ ALPHA “ leid i 4

En superferge for 400 biler med 20 knops Strömstad og Sandefjord. I tillegg kommer dager for utprøving med minebaner.
fart endte med at Kosmos seiv satte tomme- en påtenkt tunnel Drøbak - Hurum. “BASTØ" var så igjen leid fra 26. mai 1952
len ned. En konkurranse med Paulsens Bil- j Gogstad A/S tenkte man først å bygge en og måneden ut og som “ BASTØ III" noen
ruter i Horten med en påtenkt ferge for 20 ny ferge på størrelse med "Vestfold", men vil dager fra 13. april 1959.
biler og 200 passasjerer var helt urealistisk, na? dersom de får fornyet konsesjonen fra Om noen av “de 4 søstrene" ble prøvet som
mens et dansk/norsk selskap som søkte kon- 1996 av? bygge om "Østfold" med bildekk der mineleggere, er uklart, men “ BASTØ II"
sesjon med en ferge fra Danmark som skulle salongene np er, for plass til 90-100 biler og (1979) var utleid 7. til 11. november 1983.
benytte Bastøfergens terminaler var mer plag
somt. Det ble dog ikke noe av.

Derimot ble det stort røre da “ Blystad
brødrene “ og Morten Garman forsøkte å
overta Kosmos. Da disse måtte gi opp, var
det Knut Kloster som forsøkte seg. Også han
tapte. Andre forsøk fra Bergesen og Investa
ble aldri noen trussel. Bjørn Bettum hadde
støtte av Gerhard Heiberg i Aker, men høs
ten 1988 bestemte Aker seg for å seige. (Aker
hadde 20% av den totale aksjekapitalen i
Kosmos). I.M.Skaugen ble tilbudt aksjene, og
gjennom en komplisert finansoperasjon,
klarte de å skaffe seg over 50 % av Kosmos
aksjene.

Bjørn Bettum ble sittende, men hadde
neppe særlig mye å si. Nå hadde han imidler-
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Giganten Vestfold, bygget på Trønderverftet i 1991. Foto Knut H Næss

Trafikktall

Under finnes en oversikt over antall biler fraktet gjennom årene. Vi har intet før 1927 og
etter at Gogstad A/S overtok, snakkes det kun om ca. personbilenheter med pluss og minus
i prosenten En buss er f.eks. = 4 pbe (personbil-enheter), mens en lastebil er 3 pbe og med
tilhenger 5 pbe.
Antall biler:
1927: 538 1940: 4.640 1956: 105.846 1977: 625.411
1929: 1.799 1944: 6.804 1960: 150.680 1979: 646.302
1932: 3.295 1945: 3.570 1963; 200.832 1981: 605.379
1934: 6.605 1946: 23.775 1967: 299.968 1983: 616.261
1936: 10.143 1950: 45.910 1970: 391.985 1985: 635.929
1939: 17.650 1954: 81.337 1973: 509.472 1989: 812.130
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6) D/S” BASTØ 11“ (1911-1951)

7) D/S” GLOMMEN 1" ( 1914 - 1948 )
se forrige nummer

8) D/S” GLOMMEN 2“ ( 1914 - 1962)
se forrige nummer

13) D/S ”BASTØ" ( 1934 - 1952 )

14) M/S ” GLOMMEN 4" ( 1938 - 1944 )
se forrige nummer

15) M/S “BASTØ H” (1939-1961), stål LKGG
13.07.1939: Levert av A/S Moss Værft &
Dokk, Nr 79 til A/S Alpha, Moss.
900 bhk motor fra Gebr.Sulzer A.G.,Sveits
600 passasjerer, 30 biler, pris kr. 810.000.
Rute Moss - Horten.
484.64 brt. 202.13 nrt.
LxBxD: 180.0' - 33.0'- 14.0'
09.10.1944:Tatt “In Anspruch” av tyskeme

for fart Røsvik - Bonnasjøen i
Nordland.

10.06.1945:Tilbake i Moss.
1951/1952:Ombygd av A/S Moss Verft &

Dokk.
02.1961:Omdøpt “ALPHA”
28.04.1961:Rederi A/B Eckerø ( Waldemar

Höglund ), Mariehamn, Åland.
Pris £ 70.000( ca. kr. 1.400.000).
Rute Åland - Sverige. OGEI.
Fortsatt navnet “ ALPHA".

04.11.1961;Veltet og sank i Grisslehamn,
Sverige.

1962: Hevet, reparert og omdøpt
“ALANDIA “,reg.Eckerø.

1969: Tilbakereg. i Mariehamn.
1976: PLM Återvinning A/B, Ystad,

1983: Hogd opp i Ystad.

16) M/S “GLOMMEN III” (1946-1955)
tre LLQS

04.05.1946:Levert av Sauviks Båtbyggeri,
Moen, Risør. Nr 140 til A/S Alpha, Moss.
225 bhk June Munktell råoljemotor fra
Jönköpings Motorfabrik. 250 tdw.
pris kr. 227.000. Rute Oslo - Sarpsborg.
157.64 brt, 74.01 nrt,
LxßxD: 90.0’- 22.0’- 11’6”.
12.12.1955:Arnfinn Apneseth og Sverre

Kvellestad,Florø for kr. 180.000.
1956: Omdøpt “ KVELLSET “
1962: Birger Skarsvåg,Å i Åfjord.Døpt

1966: Martin Ramsvik P/R, Eidestranda,
Kr.sund “ VÅGSKJÆR”

1966: Peder Grønskag P/R,Kr.sund .
15.09.75: Oddbjørn Blomsø, Gurvikdal, Krs N
23.04.1976:8rann i maskinrommet utenfor

se forrige nummer

se forrige nummer

Sverige. Samme navn
intet kjenningssignal.

“BIAS”

Vatnaholm fyr i Sørøysundet.
Fiskelast. Avskrevet.

Båter eiet av A/S Alpha, Moss etter 1945:

17) M/S “BASTØ” (1949-1969), stål LNZB 18) M/S” BASTØ I“( 1956-1979), stål UQC
12.09.1949:Levert av A/S Moss Værft & 24.07.1956:Levert av underleverandør
Dokk Nr.l 15 til A/S Alpha, Moss.
900 bhk motor fra Sulzer Bros.Ltd., Moss Værft & Dokk. Satt i drift Moss-
Sveits. 600 passasjerer, 34 biler, pris kr. Horten mens under utrustning.
3.170.000. Rute Moss - Horten. 22.10.1956:Levert av A/S Moss Værft &
593.73 brt. 257.02 nrt. Dokk.Nr. 132 til A/S Alpha, Moss.
LxBxD: 180.0'- 33.0'- 14.0' 1260 bhk diesel fra Sulzer Bros.Ltd.,
24.07.1949:Satt i fart Moss - Horten mens Sveits. 600 passasjerer, 55 biler, pris kr.

05.10.1949:Utleid til Marinen som 1259.23 brt, 533.86 nrt.

07.1956:Omdøpt” BASTØ III “ 05.1978:Omdøpt” BASTØ IV“.
01.1968:Omdøpt “ BETA “ da navnet 10.1979:Solgt til Cooperative Nacional de

27.05.1969:Solgt til Investor A/S,Moss for Limon, Costa Rica. Pris for

14.06.1969:Døpt” MARINA" og slept til “ Bastø II “ under) kr. 3.532.064

1969: Slept til Grand Hotel i Skien til Puntarenas,Costa Rica.

17.12.1969:Brant ved Fiskeslepet kai i Costa Rica, Puntarenas

1969/1970:Hevet og kondemnert. 19) M/S” BASTØ H" (1961-1979) stål JXOF
18.02.1970;Solgt til Birger Svendsen & 15.06.1961:Levert av A/S Moss Værft &

døpt “ ANNA II”. 366 Brt. 361 nrt. Sveits. 600 passasjerer, 55 biler, pris kr.
20.07.1972;Kantret med 450 tonn stålplater 5.433.000. Rute Moss - Horten.

1975: Solgt til Scan Barge AS Offshore 10.1979:Solgt til Cooperative Nacional de
Services, Stavanger, reg Fredrikstad

1980: Overtalt av Fekete &Co AS, Limon,Costa Rica.

1981: Omdøpt BALAIA døpt “ SALINERO II”
1993: Utgått av Flaggboken 1986: Tempisque Ferry Boat S.A.,

Bastø II/ra 1939 ble prototype for de karakteristiske Bastøfergene. Foto Olav Opedal

under utrustning.

minelegger i en uke. LxBxD: 210’9” x 42’8” x 16’6”.

"ALPHA “ var i bruk. Productores de Sal R.L.,Puerto

kr. 350.000. “BASTØ IV“ + “ BASTØ VT (se

Havna Hotell på Tjømø som døpt “ SALINERO I “ REF21.
restaurant og marina. 1985: Tempisque Ferry Boat S.A.,

bruk som restaurantskip. 1988: Government of the Republic of

Skien. Under slokking fylt med 1995: Fremdeles i fart.
vann og kantret.

Sønner A/S,Fredrikstad for kr. Dokk. Nr.145 til A/S Alpha, Moss.
200.000. Nedrigget til lekter og 1260 bhk diesel fra Sulzer Bros. Ltd.,

utenfor Langesund. 1250.36 brt. 393.92 nrt.
Fløt opp/ned og ble senere berget, LxBxD: 210’9” x 42’8” x 17’0'
omdøpt SAPO III

Tønsberg Pris: se båt nr. 18. M/S” BASTØ I"

videre ukjent. Puntarenas,Costa Rica

Pusnes Mek.Verk.,Arendal, nr. 94 til A/S

6.488.000. Rute Moss- Horten.

05.1979:Omdøpt” BASTØ VI"

1995: Fremdeles i fart.

Productores de Sal R.L.,Puerto
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Bastø III fra 1968 var i hovedsak søster av Bastø I, II og IVog var den siste av de "klassiske”
Bastøfergene. Foto via forfatteren

20) M/S ”BASTØ TV" (1964-1978) stål LKOB
15.06.1964:Levert av A/S Moss Værft &
Dokk.Nr 151 til A/S Alpha, Moss.
1260 bhk diesel fra Sulzer Bros. Ltd.,
Sveits. 600 passasjerer, 55 biler, pris kr.
7.067.000. Rute Moss - Horten.
1264.42 brt. 467.24 nrt.

15.02.1978: Solgt til Rederi AB Eckerö,
Mariehamn,Åland for kr.
4.665.000. Døpt “ROSPIGGEN"
OIIO. Fart Åland-Sverige. 400
passasjerer, 70 biler.

LxBxD: 210’9” x42’8” x 17’0”

1983; Rederei A/B Ölandssund, Kalmar,
Oskarshamn,Sverige, omdøpt
“SOLÖN “ SKQZ.

1984: Ö-linjen Rederi AB, Kalmar,
Oskarshamn

1985: Rederi AB Ölandsborg,
Borgholm,Sverige

1986: Ö-linjen Rederi AB, Byxelkrok,
Öland, Sverige

1990: Lias Holding Corporation (Scan-

05.1993:Skadet i mai ved eksplosjon.
1994: Lias Holding Corp.,San Lorenzo,

1995: Fremdeles i fart

21) M/S BASTØ Hl (1968-1984) stål JXEU
15.05.1968:Levert av Ankerløkken Verft
Glommen A/S, Fredrikstad, Nr 168 til A/S
Alpha, Moss. 1300 bhk diesel fra Sulzer
Bros.Ltd., Sveits. 600 passasjerer, 55 biler
Pris kr. 9.115.000. Rute Moss - Horten.
1246 brt. 373 nrt.
LxßxD: 215’3” x42’B” x 17’0”.
02.03.1970: Montert heisbart dekk for 11

personbiler, så ialt 66 biler.
01.03.1978:0mbygd med lasteramper

ombord.
31.12.1984:A/S Alpha fusjonerte med

Kosmos A/S,Sandefjord.
15.07.1985:Jadranska Linijska Plovidba,

38

dinavian Trade Exchange,
Falsterbo), San Lorenzo, Honduras.
HQGM3, omdøpt ” ILE DE
CARABANE II “

Honduras

1992: Javno Produzece” Jadrolinija”
P.O.,Rijeka, Kroatia.

1995: Fremdeles i fart.

22) M/S”BASTØ V" (1973-1981), stål LLGP
30.05.1973:Levert av Moss Rosenberg Verft
A/S, Moss Verft, Nr 178 til A/S Alpha, Moss.
2x 1750 bhk Wichmann diesel, 2 x 300
bhk Brunvoll baupropellere. 500 passasjer
120 biler eller 14 stk. 18 meters trailere,
pris kr. 24.852.000.
1877.03 brt. 911.61 nrt.
LxßxD:2B3’lo” xso’lo'’ x 17’7”.
10.06.1979: T/C av K/S Scanline (Mosvold

Sh.Co,Kr.sand) for rute Hanstholm
-Kristiansand .
Omdøpt ”HANSTHOLM“

18.02.80: Tilbake til A/S Alpha
20.10.1981:1gjen døpt “ BASTØ V“
11.11.1981 :Solgt til Governm. of the

02.1982;Ombygget Dannebrog Værft,
Århus, ny motor 3700 Alpha
diesel. Fart 15 knop
Omdøpt “ BHARAT SEEMA“.
VTDK levert 06.1982

1995: Fremdeles i fart.

23) M/S” BASTØ VI” (1973) stål.
22.12.1972:Kontrahert ved Moss Rosen
berg Verft A/S,Moss Verft. Nr 180 til A/S
Alpha, Moss for kr. 26.300.000.
Søsterskip til nr. 22) M/S” BASTØ V".
22.10. 1973:Kjølstrukket.
21.12.1973;501gt på beddingen til

Caledonian Macßrayne Holdings
Ltd., Glasgow, Scotland.
Pris kr.30.000.000

15.08.1974:Levert som M/S” SUILVEN “
og satt i fart Scotland - Hebridene.

1995: Fremdeles i fart.

Rijeka,Jugoslavia for kr. 6.400.000.
Omdøpt “ VANGA" YTDV.

Republic of India (Adm. of Union
Terr. of Lakshadweer Kavaratti),
Bombay, India , eller kort The
Shipping Corporation of India Ltd.
for kr. 15.900.000.

1995:

25)M/S ”BASTØ H (1979-1984), stål LIKN
08.06.1979:Levert av Moss Rosenberg
Verft A/S,Rosenberg Verft, Stavanger.Nr.
209 til A/S Alpha, Moss.
4 x 1150 bhk diesel fra Bergens Mek.Verk.
4 stk.Azimuth Thrusters. 700 passasjerer,
190 biler, pris kr. 44.208.000.
Rute Moss - Horten.
2536brt. 952 nrt 325’ 11” x 58’5” x 17’7”ft
07.11.1983;80rt1eid i 5 dager til marinen

31.12.1984:A/S Alpha fusjonerte med

12.1988:Kosmos A/S (Bjørn Bettum), Moss
01.03.1989:Bastøfergen overtatt av

Gokstad A/S,Sandefjord/Moss
01.06.1991 :Omdøpt “ ØSTFOLD “
08.1994:0mmå1t 4959 brt. 1733 nrt.
1995: Fremdeles i fart

Gokstad A/S, Sandefjord:

1) M/S BASTØ I

2) M/S BASTØ 11/OSTFOLD - se over

3) M/S VESTFOLD (1991- ) LDYP
22.03.1991: Levert av Trønderverftet A/S,
Hommelvik, b nr 67, til Gokstad A/S, avd
Bastøfergen, Sandefjord, reg Horten.
Skroget bygget ved Kaldnes Industri A/S,
Tønsberg.
4xlBoo bhk MAN-B&W Diesel A/S, Alpha
Diesel, Frederikshavn. 4 stk Azimuth
Thrusters, 700 passasjerer, 250 biler. Pris
kr 215.000.000. Rute Moss-Horten.
8323 brt 4362 nrt LxßxD: 120.00/19.00/6.00m
25.03.1991: Ankom Moss
29.03.1991: Satt i fart
1995: Fremdeles i fart

Fremdeles i fart.

som minelegger.

Kosmos A/S, Sandefjord.

24) M/S"BASTØ I" (1978-1984)
stål LGZT
07.06.1978:Levert av Framnaes
Mek.Værk. A/S,Sandefjord.Nr
190, til A/S Alpha,Moss. 4 x 1150
bhk diesel fra Bergens Mek.Verk.
4 stk. Azimuth Thrusters. 700
passasjerer
190 biler, pris kr. 39.718.000.
Rute Moss - Horten.
2475 brt. 938 nrt.
LxßxD:32s’ 1 l”x 58’5”x 17’7”
31.12.1984:A/S Alpha fusjonerte

med Kosmos A/S, Sandefjord
12.1988:Kosmos A/S (Bjørn

Bettum), Moss
01.03.1989:Bastøfergen overtatt

av Gokstad A/S,Sandefjord/
Moss

28.01.1991 :British Columbia
Ferry Corp., Victoria 8.C.,
Canada, omdøpt "QUEEN OF
CHILLIWACK"
Rute Earl Cove -Saltery Bay.

Slutt

se over
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Av Hallstein Ese

Siden våren 1991 har vi arbeidd for å tavare på og restaurere den gamle fjord
båten Stavenes. Båten vart bygd ved Bergens
Mek Verksted og levert til Nordre Bergenhus
Amts Dampskibe, noverande Fylkesbaatane
i Sogn og Fjordane, i september 1904. Etter
lang og tru teneste i nær 70 år, var båten i
1973 seld og hamna i England.
I 1990 vart Stavenes oppdaga i Liverpool i

svært forkommen tilstand. Eit forsøk på å
restaurere båten hadde brote saman. Dokka
der båten låg skulle rivast, og det var høgst
usikkert kva som ville skje med båten.
Fylkesbaatane vart kontakta, men synte lita
interesse for det einaste fartøyet som var att
av reiarlaget sin store dampflåte. Fylkeskom
munale og kommunale kulturetatar var og
svært tilbakehaldne med å gje støtte for å
redda Stavenes. Det såg ut til at timeglaset
heldt på å renna ut for den gamle slitaren.
Faren for at Stavenes skulle lida spikerdøden
var akutt.

Då organiserte eldsjelene seg, og arbeidet
for å redda Stavenes tok til. Det vart eit kapp
løp med tida. Gjennom kontaktar med kom
munale myndigheiter i Liverpool fekk vi ut
sett rivinga av dokka medan vi prøvde å samle
inn pengane som skulle til for å få Stavenes
heim att. Med god hjelp frå privatpersonar,
Aurland kommune og Postverket fekk vi inn
kr 3000.000. Veteranskipslaget Stavenes vart
skipa og båten slept il Solund.

Vi hadde fått Stavenes heimatt, men
midlane var oppbrukte, og vi sat med det som
mange meinte var eit vrak. Frå første stund
hadde vi god oppslutnad frå media, særleg
lokalavisene var svært opptekne av korleis
det gjekk med prosjektet. Vi fekk
sysselsetjingamidlar, organisert kronerulling
og fjordkulturdagar, og tok til med arbeidet
på båten. Etter kvart fekk vi kontakt med
Riksantikvaren og Norsk Förening for Fartøy
vern. Sjølv om Stavenes vart ombygd til

To av Bastøfergene havnet hos
Eckerö-Linjen på
Ålandsøyene.
Bastø IV/ra 1964 ble solgt dit
i 1978 oh ble bygget omfra
"double-ended" til konvensjo
nell ferge. Her sees den som
Rospiggen etter ombygging i
Fakenberg.
Foto via forfatteren

V

Vår visjon er enkel. Vi ynskjer å restaurere ført av eldsjelene rundt båtane. Men fartøy-
Stavenes og setje han i fart att. Slik vil vi vern kostar likevel pengar. Dersom nokon
skape “The Steamer of the Fjord”. I ettertid av SKIPET sine lesarar har lyst til å høyre
har vi fått mange gode råd både av myndig- meir om Stavenes, eller aller helst støtte oss
heiter og privatpersonbaer som alle seier at økonomisk, kan vi opplyse at eit medlems
vi burde ha teke kontakt med dei først, slik at skap i vår förening kostar kr 200 per år. Pen
det kunne ha forklart oss kvifor vi ikkje burde gane kan sendast til postgirkonto 0824
gjere dette. Vi visste ikkje mykje om fartøy- 0285798 og markest “medlemskap”. Dei
vern, eller kva problem vi ville møte seinare. som ynskjer det kan og få tilsendt eigne post-
Vi såg begge muligheiter og utfordringar, og giroblankettar.

Vi meiner framleis at “The Steamer of the Adressa vår er: Veteranskipslaget Stavenes,
Fjord” kan vere ein høveleg visjon å strekkje Sogn Folkemuseum, 5880 Kaupanger
seg mot. Både Sognefjorden og Stavenes er

motorskip i 1953, har det heile tida vore må- unike kvar for seg. Vi meiner dei høyrer
let vårt å føre han attende til 1934 versjon saman.
med dampmaskin. Slike maskinar er det ikkje Fartøyvern er eit nyare begrep i norsk
lett åfå tak i, men vi har kontaktar som mei- kulturminnevern. Sett i høve til behovet er
ner dei kan levere det utstyret vi treng for at dei midlane det offentlege løyver til
Stavenes skal bli god gamaldags fjorddamp. farrtøyvern svært små. berebjelken i fartøy-

vi greidde å få båten heimatt!

•I<

Stavenes som han ligg i Kaupanger i dag, medan utstyr er lagra på land.

I 1

vernet er det frivillige arbeidet so,m vert ut-
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Skipstype 6

Like før krigen kom det i gang bygging av moderne småskip på verksteder i Glomma-munningen. Både påGlommens Mek, Seutelven og Sarpsborg ble det tatt i bruk moderne byggemetoder, blant annet sveising, før
nybyggingsprogrammet ble avbrutt ved krigsutbruddet. Under krigen ble det bygget flere småtankere for tysk reg
ning. Under krigen lanserte Seutelvens Verksted en type moderne småtrampskip på 500 tdw av en type og størrelse
sompraktisk talt ikke var bygget tidligere. Det lykkes å tegne fire kontrakter, byggenummer 36-39, som ble de første
regulære havgående lastebåterfra verftet.

Det ble like etter krigen bestilt en håndfull av lengde, bygget som singledekker med bakk kring 500 tonn, merket Kari K seg ut som
det som dengang gjerne kaltes “motor- og poop. Bakken var avrundet av hvalrygg- vakker og rasjonell. Den ble fulgte av tre
coastere”, små lastebåter rundt 500 tdw fra form, mens poopen inneholdt maskincasing nokså identiske søstre.
verksteder i Nederland, Italia og Norge. og mannskapslugarer med overbygning ito
Cantieri Riuniti dell’Adriatico leverte tre på dekk over. Mannskapet talte, såvidt jeg kan Alle båtene hadde samme skrogdimensjoner,
450 tdw, Egenes, Halvdan Jarl og Tusna, se, 11 mann. men varierte i detaljer, blant annet hadde
Gebr Sander i Delfzijl bygget Lita , mens Lasterommet var på 21.000 kubikkfot, ar- Jimmy og Stavsund to luker. Jimmy hadde
Seutelven aktså noterte seg for fire. I tillegg rangert med en luke, og med bommer for 2- også en noe sterke maskin enn de øvrige.
ble det bestilt noen større, nærmere l.OOOtdw, tonns løft i hver ende. Maskinen var en 4- Lengde: 146.5 ft
mens et stort antall eskortetrålere ble bygget sylindret Crossley på 400 bhk som gav rundt Bredde: 24.8 ft
om til lastebåter. 9 knops fart. Typen var tegnet av ingeniør Dybde i riss: 10.5 ft

oktober 1947 var Seutelvens b a enum konsulentforretning i Bergen. Verkstedet fortsatte å bygge skip med samme
„ karakteristiske limer, de skrogmessig likemer 36 klar til levering, døpt Kan Kog over- T ,, r . i ’ , . 6

tatt av Fridtjof Kristiansens Rederi AS i Oslo. 1 forhold 1,1 tldens øvnge norske smasklp- som nummer 55 Jam‘ pa 675 tdw 1 1953 og "um
-... ... - . ... i 1950 bare talte en håndfull nye enheter om- mer 51 tankskipet Sølvskjell i 1951.Dette var egentlig et transport og spedisjons- J r J
firma ihovedstaden som 1 1936 hadde anskaf- _ ....... _ .1, , T, . .
r- . • . ,o„ . , . .,, t Byggenummer 36 KARI K 10.1947 Fridtjof Knstiansens Reden AS, Oslo
fet sin første bat, dampskipet Margot, og et- „ eTr. TOT „ ~ 1fl/10 „ ..7 ... n , . . ’ ,, . . . .o, . . ,.. ° 37 SIDSEL K 3.1948 Fridtjof Knstiansens Reden AS, Osloter kngen kjøpte bade landgangsbater og et ,, TT... ... _ .... ... _ , .. 0 „

, 6 38 JIMMY 7.1948 Misjes Reden AS, Bergenmoderne smatankskip, Ingrid K. .. __ ®
„ . „ ( 39 STAVSUND 11.1948 O H Melmg, StavangerKan K var et vakkert lite skip pa 146 fots _
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Erits av Stavanger stevnerfram under Karmsundbroen, fotografert av Olav Opedal i juli 1958. NSS-Opedalsamlingen

Seutelvens 500-tonnere

Hans K Zimmer, som drev skipsteknisk

Av Dag Bakka Jr
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Fridtjof Kristiansen kom i mai 1950 i gang
med regelmessige seilinger mellom Oslo,
Götenborg og London, formalisert som K-
Line. Denne ble opparbeidet med Kari K
og Sidsel K, forsterket av større båter midt
på 50-tallet. Jimmy og Stavsund kom deri
mot inn i vanlig kyst- og nordsjøfart.
Misje drev også i fiskeribransjen og Jimmy
ble i perioder brukt til sildeføring og
islandsføring.

Stavsund var O H Melings første båt og
ble ihvertfall sesongen 1949 befraktet med
forsyninger til de norske fiskefartøyene som
opererte ut fra Færingehavn på Grønland.
Vinteren 1950 gikk den noen måneder på T/C
til Indherreds Damp i ruten mellom Trond
heimsfjorden og Bergen, og i mars 1951 ble
den sluttet for 6 måneder i kystfart på Vest-
Afrika.

Seutelven-kvartetten kom i første omgang TT1  
, , 55 Ukjent fotograf, jheldig fra den nye bemannmgsskalaen inn

ført i 1950. Etter denne ble trevaktsordning
innført på alle skip over 500 brt - og førte i
sin tur til selve ideen om “paragrafskip”. Men KARI K (LMTW)
allerede i 1952 fikk handelsflåten de første 1947, 23. oktober, levert fra Seutelvens
skip under 300 brt, fremdeles med kapasitet Verksted som byggenummer 36 til Fridtjof 1961: april, solgt videre til P/R Irma (Arthur
på 500 tdw, og gjennom mange år skulle Seut- Kristiansens Rederi AS, Oslo.
båtene være forholdsvis arbeidskrevende 500-
tonnere. Først satt i vanlig nordsjøfart. Lagt opp i

I 1956 ble alle fire solgt til nye eiere. De Tønsberg i mai-juli 1949. I mai 1950 sattinn 1967; Ny motor, 8-syl Deutz 750 bhk,
spredte seg nå ut i videre nord-europeisk fart, i K-Line mellom Oslo, Göteborg og London. bygget i 1961
en båt havnet i Danmark, en annen i Finland. 1956: oktober, solgt til AS Veslemøy (O E 1968: oktober, forsvant om natten 25-26.
Tre av båtene gikk tapt ved forlis, mens den
siste trolig fortsatt eksisterer et sted i Vestin
dia.

I fart

358 brt 500 tdw

Jimmy liggende i Seutelven sommeren 1948, klar til å settes i fart.
Ukjent fotograf, forfatterens samling.

Vea), Stavanger, nytt navn Veslemøy.
I 1960 måtte den gå i opplag i hjem
byen, og ble i februar 1961 solgt på

tvangsauksjon til Forsikringsselska
pet Storebrand for NOK 400.000.

Grønquist), Borgå/Porvoo, Finland
for NOK 350.000, levert i Stavanger
og omdøpt Irma.

oktober utenfor Åland på reise
Klaipeda-Rauma med besetningen på
11 mann.
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SIDSEL K (LNBK)
1948: 3. mars, levert fra Seutelvens Verk
sted, Fredrikstad (byggenummer 37) til Frid
tjof Kristiansens Rederi AS, Oslo.
358 brt 500 tdw.
Først drevet i nordsjøfart. I mai 1950 satt inn ”, ’ F 5 ma1 ’ sol& 111 Keaen uejrø t
i K-Line mellom Oslo, Göteborg og London. f p , f p/p Nielsen), Ærøskøbing foi NOK
1956: november, solgt til P/R Kr Kristof- l968: “Tr sat, fartsom Park for P/R 840.000. levert i juli 1956 og

fersen, Rognan/Bodø for NOK ,„(1 Pfrk .lan Lea) Haugesund. omdøpt Dejrø.
900.000, omdøpt Rognli. 1970: 2. oktober, g.tt pa grunn pa Lista, 1958: mars. kjøpt av Alfred Ertsland F

1957: 8. september omfattende brannskadet forlatt av besetningen pa 5, tomlforte. Skånevik,for NOK 600,000 ette
i overbygningen mens skipet lå i ,v (D tids opplag. Disponert av O H
Trondheim, bestemt for Karlskrona. LIjJ . Meling, reg i Stavanger, overtalt i

1961: Ny motor 8-syl Normo 400 bhk i948: 15.JU ilevertfraSeutelvens VeAsted, raai 1958 og fikknavnet&te.
1967: mars, solgt til P/R Jan Lea, Olav Fredrikstad (byggenummer 38) til M.sjes BSten hadde en hendelsesrik historie den

n,„„ „„ r,r,.nh::,„o Torva- Reden AS Bergen korte tiden den var i fart. 18. januar 1959gikk1VD/. mais, suigt ui r/rv jau Lta, w.av Rederi AS Bergen
Osnes og Øystein Grønhaug, Torva- Mg ,dw 6. , Crossley 510 bhk
stad/Haugesund for NOK 675,000, Drevet . løsfart en Nordsjøe„
fortsatte i kyst/nordsjøfart. 195(, ; D/s Rutland (Joh

1967: 3. desember, lapa Storesund uten folk
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ombord da fortøyningen røk i uvær Drevet { nordsjøfart og på T/C
og den drev av om natten over mot l94g. julij flkk maskinskade ved Vest-
Sakkestadbukta. Slått lekk i fjære- Grønland, slept hjem av bergings
steinene og sank på 18 meters dyp. båten un ankom Ålesund 27.
Hevet senere samme måned av bergings- august.
båten Jason, reparert ved Haugesunds 1956: mai; solgt tp Rederi-AS Dejrø (N C

1958; mars, kjøpt av Alfred Ertsland P/R,

den på grunn i Steinsundet for nordgående i
ballast; den krenget over og ble lekk. Ber
gingsbåten Traust kom til hjelp og fikk den

trukket av og assisterte tilbake

840.000, levert i juli 1956 og
omdøpt Dejrø.

Skånevik,for NOK 600.000 etter en

 1

 .
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P Mathiesen), Oslo for NOK
900.000, omdøpt Rutland 1. Satt i
rutefart mellom Oslo og Mandal.

1963: Ny maskin 6-syl Wichmann 600 bhk
1972: desember, solgt til A/S Partrade m fl

(Tor Mathiesen), Kristiansand/Oslo.
1973: januar, overført til Sameiet Rutland

(do), fortsatte i godsrutefarten.
1976: mars, solgt til P/R Vik/Demring

(Georg Vik), Stamneshella/Bergen,
nytt navn Sandboy. Rigget om for
sandføring, ny mast/rigg,
298 brt 522 tdw.

I 1980 overtatt av Georg Vik alene.
1989: november, solgt til P/R Sandboy

ANS (Noralf Lekva), Førde/Bergen
1992: juli, solgt til kjøper i Vestindia, regi

i Trinidad og Tobago.
Trolig fremdeles i fart.

JPj^S-r^rz—=y:. — ~^~-^:-.-^~nirS
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Kari K forhaler på Oslo havn en gråværsdag tidlig på 50-tallet,
STAVSUND (LNRX)
1948: 20. november, levert fra Seutelvens

mens den gikk i rutefart på London. NSS-Opedalsamlingen Verksted, Fredrikstad (byggenummer 39) til
0 H Meling, Stavanger.
361 brt 500 tdw

Veslemøy av Stavangerfosser nordover Karmsundet. NSS-Opedalsamlingen

til Bergen.
19. november samme år var
£nts i havsnød utenfor Tor-

ungen i storm og snøtykke. Bå-
ten fikk lekkasje og slagside og
ble slept inn til Arendal av red-
ningskrysseren Ambassadör
Bay.
1960: 4. april grunnstøtte

Erits ved Bokn på
reise Stavanger-
Bergen. Brakk i
to, totalforlis. 3 av
mannskapet omkom.
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Notater fra Norwegian
Shipping News, Skibsfart,
Småskipsfart og Norges
Handel og Sjøfartstidende
Motor Ship Nov. 1946



Den 10. december 1880 förolyckades den i
Kristiania hemmahörande briggen BYLGIA
utanför Bovallstrand i Bohuslän. Fartyget,
under befäl av kapten B ull, var på resa från
England med kol. Hela besätningen bärgades
av fiskare från Bovallstrand, fartyget sjönk
och endast masttopparna var synliga ovan
vattenytan. Jag har förgäves sökt efter en
eventuell sjöförklaring i de aktuella dom
böckernas justitieprotokoll men ej lyckast
finna någon. Finns det någon sjöförklaring
avlämnad i Norge?

Er det någon bland läsnarna som känner
till något om dette fartyg?

Tilføyelse til Norske skipsforlis 1978 i
SKIPET nr 3.1994 side 44:
5) ms UTVIK SENIOR (LMLF) T-52-TK
Bygd 1964 på Forra Slip & Båtbyggeri i
Ofoten, Nordland
Motor fra ny: Wichmann 3ACA 300 bhk

Toralf Nilsen, Bakkevei 33, 4900 Tvede
strand, har plukket i eldre forlis:
Norske Skipsforlis 1911 (Skipet nr 1.85):
Nr 76 Brigg ATLANTIC
1870: Lev til E H Swarteng, Brake som
ATLANTIC
1879: Solgt til K Gross, Brake
1885: Solgt til C Eilers, Brake

Nr 77 Brigg TABOR
1869: Levert til D Palazzo, Arezano som
PALAZZO PRIMO

Norske Skipsforlis 1946 (nr 1.1985)
Nr 16 ms GULLI
1879: Levert til britisk eier som

NICOLAS & THOMAS
pr 1895: Eiet av A Brodersen, Mandal som

NICOLAS & THOMAS
5.1895: Solgt til PR Kornö, Lysekil for

GBP 120, fiskerinr LL 522
27.1.1902: På auksjon til PR Adolf

Kaspersen, Kornö for SEK 1.131
20.9.1902: Omdøpt THOMAS
20.2.1906: Solgt til Lars Anton Abramsson,

Grundsund
03.04 1908: Solgt til PR Grundsund

(Hilmer Samuelsson), Grundsund
19.10.1908 Omdøpt GULLI
06.12.1908: Solgt til PR John Olof

Antonsson, Grundesund
14.02.1911: Solgt til Birger Evald Karlsson,

Grundsund
17.12.1912: Til Anton Leonard Andersson,

Sverige
18.03.1914; Solgt på off auksjon til Lyse-

Briggen BYLGIA

Diverse tilføyelser

Göran Åborg
Melodivägen 10
S-441 43 ALINGSÅS (Sv)

Olav K Westby, Finnsnes

30.4.1915: Solgt til AS Gulli (Harald VREDELORCH.

Norske Skipsforlis 1912 (Skipet nr 2.1985) Salget til Eugen Smidt, Hamburg, fant sted i
Nr 33 BarkLETO
Fartøyets byggmester var ikke K Karlsen, Iflg tyske kilder ble skipet rapportert “Sold
men Thommesens faste mann Tjøstolv Lar- to Norway” allerede 27.04 1911 og navnet
sen. Det ble bygget på Thommesens verft på ULSNES var allerede da nevnt. Det forlot
Løgebergskåret i Arendal. imildertid ikke Tyskland.
1879: Byggingen startet for regning av et 11.05.1911 Solgt til C H Schilling,
IS, dannet av verftets arbeidere. Thommesen
forskutterte det hele og leverte materialene. omdøpt RUSTRINGEN
Senere overtok Thommesen bygget og slutt- 12.1911 Ejnar Stensrud, Skien
førte det.
20.8.1880: Levert, kostet ca 100.000 kr 25.11.1924; Til D G Wolfsberg, Altona
11.02.1911: Solgt til O A Andersen,

Nr 59 Brigg AZHA 17.04.1926: Til Continental Lines Ltd, London
Ble bygget på Havstadverven som på den
tid var eiet av Thommesen. Byggeprisen Norske Skipsforlis 1926, SKIPET 2.1993
var kr 54.728. Nr 27 ds RISØY
1906; Ombygget fra brigg til skonnert, Det er også nevnt at fartøyet ble levert fra

eller skonnertbrigg. verftet i 11.1895.

Til N Røgenæs, SKIPET nr 1-2.1994: Valdemar Skoglands rederi, SKIPET 2.1992
Nr 6 ds THORS Nr 29 ds-ms ARGO
Ble levert i 03.1901. Byggenummer var Om fartøyets endeligt kan sies følgende:
155. Salget til Kaija Latvian Shipping Co, 04.1974: Senket i pos 25.24,27N-80.06,43W.
Riga, fant antagelig sted 24.11 1924.

Fearnley & Eger, SKIPET Nr 4.1993: Nr 12 ds THULE
Nr 104: ms FERNDALE Maskinen er også sagt å ha blitt bygget av
Ved salg i 1974 omdøpt GEMURUH. Lindholmens Varv, Göteborg. Fartøyet ble

Norske Skipsforlis 1977, SKIPET Nr 4.1993 Arendal. F Berven, Kristiania, kjøpte det så
Nr 26 ms WENCHE, byggenummer 341 i 1874. Havariet i 12.1880 fant sted nær

Eskortetråleren Argo tilhørte i mange år rederiet Valdemar Skogland, seforøvrig historikk
i nr 2.1992. Foto NSS-Opedalssamlingen

m
kils Mek Verkstad, Lydekil for SEK Sigvald Risangers rederi, SKIPET Nr 2.1993
3.000, som også inkluderte tre Nr B ds ULSNES (side 21)
bolighus. Fartøyets andel av prisen Byggenummer 114. Såvidt jeg vet var det
var ca 450 kr.

Berthelsen), Arendal for NOK 10.000 03.07.1908: Solgt til S Amhem & Co, Bremen

Fredrikstad for kr 11.300. 30.12.1925: Solgt til Bloemendahl Schiff

øu

opprinnelige navn VREDEBORCH, ikke

16.07.1908: Formelt omdøpt SASSNITZ

06.1909, og handelen var en auksjon.

imildertid ikke Tyskland.

31.03.1924 Solgt til Adolf Muller, Altona

02.04.1925: Omdøpt ARCONA

Nr 27 ds RISØY

verftet i 11.1895.

Fearnley & Eger, SKIPET 2.1992;

som nytt levert til Johannes Westergaard,

Hamburg, Antagelig på denne tid

Ges Altona
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Folgerø, på reise Eidsfjord-Stavanger. Ved ble Robert Slomanjr, Hamburg, sutsett til dis
salget til Køhler var prisen kr 30.000. Ved ponent. Det ble også bombet av britiske Hud
salget til UK GBP 3.500. son-fly og satt i brann utenfor Jøssingfjord.

Det er også nevnt flere redere i Stavanger, Når det gjelder forliset 16.12 1944 kan føl
men disse er meget usikre. Jeg er heller ikke gende sies:
HELT sikker på at Westergaard lot det bygge, Fartøyet hadde grunnstøtt i Krakhelle
men det er mulig. sundet og sto fast. Lasten var poteter og olje
Nr 15 ds OSLO i fat. Bergingsdamper PARAT kom til å å
09.1902: Strandet på Giruma Reef,Loonchoo berge fartøyet, men begge ble bombet i senk
Island, på reise Iloilo-Yokohama. Muligens av britiske Mosquito-fly fra 235 og 248
kan fartøyet, etter kondemnering, ha blitt solgt Squadron. To fly, S/235 og R/248 ble skutt
til japanske interesser som vrak. ned.
Nr 36 ds FRITZØE Nr 78 ms FERNHILL
Senkingen i 1918 er ikke oppført ide tyske Fartøyet var ved forliset på reise Liverpool
krigsarkiver. Ubåtkommandant var Korv Montevideo og Buenos Aires med stykkgods
Kapitån Erich Eckelmann. og ammunisjon. Ubåtsjef var KL Friederich
Nr 37 ds FORNEBO Deetz.
Ved forliset i 1917 var fartøyet eiet av The Nr 80 mt GLITTRE
Admiralty. Det er derfor nærliggende å tro U 603 var under kommando av KL Hans-Jo
at den hadde blitt ombygget til tankbåt. Ved achim Bertelsmann og U 628 under KL
forliset på reise Port Arthur-UK med fuel oil. Heinrich Hasenschar.
Ubåtkommandant var KL Otto Dröscher. Nr 84 ds TOLOSA
Nr 57 ds HOLMEDAL Det er også sagt at 20 mann omkom ved for-
Detaljene rundt forliset i 1941 er litt usikre. liset. Ubåtkommandant vatr Korv Kapt Klaus
Iflg tyske kilder ble fartøyet torpedert og sen- Stolz. Toralf Nilsen
ket av ubåtene U 552 (Korv Kapt Erich Topp)

og U 564 (Korv Kapt Reinhard Suhren). Iflg Om Havel lell Og Aukeil
norske kilder ble fartøyet kun skadet av artil- Norske ski forli 1978i SKIPET 3 . 1994:
len-.ld fra U 552. Den bnttske jageren HMS Nr 16 ms ståLEGG (LEBD)
BOREAS kora til stedet og ubåtene ble jaget Bygd j g99 yed Porsgrlulds Mek Verksted
bort, 1 samrad med den norske kaptinen ble sa som byggenummer j 2 under navnet ds HAV
fartøyet senket med granater fra HMS ELLEN, ftskedampskip. Kontrahert av Ulrik
BOREAS. Fartøyet hadde forlatt konvoyen og Quale eier av handelsstedet Kvaløen , sør for
var pa vei inn til Lisboa, bestemmelsesstedet. Brønnøyslmdi men etter kort tid overtatt av
Nr 58 ds GRAZIELLA f0lge„de partsrederi:
Fartøyet ble senket i pos 58.39.09N-05.40E Cement Johnsen> B
av hatnpden-fly fra 489 Squadron. Det ble Joha„ B Rørvik ; Namda| 3/20
landsatt pa Jæren og senere hugget “ra situ”. Georg Brandtzæg> Løvøvaage„ i vikna
Nr 66 ds NAVARRA Nils Brandtzæg, AbelværU 59 var under kommando av KL Harald Jiirst
Nr 73 ds ERLE Johan Bergs part ble i februar 1902 overtatt
Fartøyet var ved forliset på reise Philadelphia- av en Amund Arnet, Bergen. DS HAV-
Middlesbrough med stål. U 140 var under ELLENs opprinnelig mål var 86.9/17.1/8.5
kommando av KL Han-Peter Hinsch. ft. Nils Brandtzæg var en av medlemmene i
Nr 76 ms FERNDALE Selskabet for Fiskerienes Fremme. HAV-
Da fartøyet kom under tysk kontroll i 1940 ELLEN var bl a i 1902utleidforforsøks-fiske

Feamley & Egers motorskip Ferndale møtte sin skjebne under krigen, som nevnt av Toralf
Nilsen. Her ligger skipet i Brevik i krigsårene. Foto Olsen via Kjell Malmgren
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på nyoppdagede fiskehanker nord-på, bl a
Malangsgrunnen utenfor Senja og på
Lopphavet. På Malangsgrunnen fisket de
med akkaregnet line og på en ukes tid dro de
19.400 stk skrei. Ryktet om dette gode fisket
spredte seg som ild i tørt gras, og snart strøm
met det til en rekke fiskedampere sørfrå.

11912 ble HAVELLEN forlenget i Harstad
og ble nå 102.3/17.3/8.4 ft. Hun fikk inne
lukket bro, som fra først av hadde vært åpen.

Partsrederiet som eide henne var regis
trert under navnet AS Havellen. Ved skjøte
av 8. januar 1923 ble hun overtatt av firma
AS Anthon M Brandtzæg, Abelvær.
Kjøpesummen var kr 30.000,-.
Samme år ble hun solgt til Halvdan Wathne,
Stavanger, uten navneendring. Vi finner i
Veritas-registeret at hun i 1927 ble solgt vi
dere til AS Havellen v Henry Husher-Søren
sen, Haugesund. Dette firma sto som eier på
henne helt til 1935, da hun ble solgt til Fær
øyene. De siste par år før hun ble solgt ut av
landet var hun utleid til en Einar Andreassen
fra Sævlandsvik på Karmøy. Samme mann
skulle senere komme til å bli eier på henne.

Kjøper på Færøyene var en Rich B
Thompson, Trangisvaag. Hun fikk nå dansk
kallesignal OYKZ. Vi finner henne i Veritas
1938 som eid av et annet firma på Færøyene,
Fiskeriselskabet Raynd (S Fredriksen),
Midvaag.

Senere samme år ble hun solgt tilbake til
Norge, hvor kjøper var Henry Falnes, Sku
deneshavn. Hun fikk nå tilbake sitt gamle
kallesignal LEBD, men nytt navn, REIDUN.
Videre, se SKIPET.

Vedrørende Drivgods i SKIPET 3.1994, side 52
Her etterlyser Toralf Nilsen, Tvedestrand,
opplysninger om en ms AUKEN. Jeg har føl
gende:

Dette var, som Nilsen opplyser, ei svenske
skøyte ved navn MAIA som i 1943 forliste i
Auksundleia, ei lei som går på innersiden av
Folla, melom Buholmråsa og Flatanger. Vra
ket ble kjøpt av Firma Brandtzæg i Abelvær
for istandsetting til føringsbåt for råstoff til
fabrikken deres i Abelvær. Hun fikk nytt
målebrev utstedt 1. april 1943. I 1945 ble
hun tatt i bruk som erstatningsbåt i Namdalens
Aktie-Dampskibsselskab, Namsos, og gikk i
rute fra byen til ytterdistriktene. Det kan nev
nes at min far, Anton Ramfjord, da var skip
per på den ei tid. AUKEN hadde en en-syl
indret 55 hk dansk Grenaa-motor.

Eiere etter 1943:

AUKEN, Birger Brandtzæg, Abelvær
11.3.1946: AUKEN Hjalmar Berle Dahl,

5.6.1946; AUKEN John Haugnes,

20.11.1950: AUKEN Størker Haugnes

11.1 1961: AUKEN John Haugnes, Krs N
6.12.1966: AUKEN Johan Haukås,

Nede på Møre ble hun brukt i vanlig frakt
fart, bl a fraktet hun mye tørrfisk til Bergen.

Bergen

Kristiansund

Krs N

Asbjørn og Kåre
Haukås, Harøysund

»  



Ble lagt i opplag i Harøysund og sank til slutt
ved kai.

Også Arild Engelsen har skrevet inn med samme
opplysninger, og han legger til følgende:
1977: fjemet radiostasjon, sansynligvis utran-

Står i 1993 fremdeles i Flaggboken.

Tillegg fra Arild Engelsen
Fra Arild Engelsen har vi fått en masse kor
reksjoner og kompletteringer. Det ville tro
lig ta et helt nummer å gjengi alle, men vi tar
det mer over langs. Takk for arbeidet, ihvertfall,
Arild!

Norske Skipsforlis 1915 del 2, SKIPET 2.1986
Nr 130 LINA
Ble innkjøpt av M A Sakkestad allerede i
1899.

Norske Skipsforlis 1918, del I, SKIPET 1.1989
Nr 7 ds NORDISHAVET, iflg byggeliste
for Gunvald Ottesen var fartøyet bygget med
navnet NORDHAVET i 1916. Riktig?

Norske Skipsforlis 1918 del 2, SKIPET 2.1989
Nr 83 ms VEA
Bygget av Skaaluren, Rosendal (b.nr 105)
for Didrik T Vea, Vedavågen

Norske Skipsforlis 1924, SKIPET 3.1992:
Nr 5 ms SUCCESS
Sannsynligvis denne: Opprinnelig navn BEN
MUMMERY, bygget i Lowestoft
Innkjøpt 1900 av H Hermansen, Lillesand,
omdøpt SUCCESS. Solgt 1901 til ukjente
eiere i Haugesund.
Nr 21 BERWIN
Skipsbygger Lars Djuve
Nr 30 COCKATOO
Innkjøpt av S Thalberg allerede ca 1891

Fiskekroken, SKIPET 3.1992:
SKÅRHOLM R-112-K (solgt innenlands),
byggenummer må være 344, da 343 er skro
get til KNUT VARTDAL

Norske Skipsforlis 1925, SKIPET 4.1992
Nr 12 OSCAR, b.nr 106 ved Gravdal Skips
byggeri, opprinnelig OSCAR
Nr 16 HVITEFJELL, bygget 1916 (b.nr
119) for Jan Hess, Buskøen
Nr 19 LØFTINGEN, b.nr 173
Nr 23 ELIZA, (svært usikker): ex TRYG for
Theodor Tønnesen, Sokndal 55 brt, bygget
1894 Boulogne, innkjøpt 1908.

Norske Skipsforlis 1960, SKIPET 2.1988:
Nr 12 VICTOR IV
i 1909: NICOLAS VICTOR, Madame

Venne Louise Huret Papin, Boulogne
4.6.1909: solgt Gustaf Abraham Pettersson,

Grundsund for Fr 6.000, 68,62 brt,
125 tdw, reg JRTS/5106

gert

Anton Ramfjord Jr
Kolstadtunet 5B
7078 SAUPSTAD

4.1910: VICTOR, Gottfrid Theodor
Pettersson PR, Grundsund

10.1911: VICTOR, Johan Bernhard Rodin,
Kärringön for SEK 8.600

11.1916: VICTOR, T A Taraldsen, Molde
for SEK 8.200

historien 1916-1929 erkjent
Fiskerinummer i Lødingen N-87-LN
Mskin; Bolinder 40 hk

Til Norske Skipsforlis 1972, SKIPET 3.1991;
Nr 8 ms NYBELLA
Det er feil at fartøyet ble hevelekter MAM
MUT-MAKT. MAMMUT-MAKT er ex
TANGVIK, MIZAR, ombygd til hevelekter
ca 1980. Kjenningsbokstaver LEMX. Kan
det ha vært en MAMMUT-MAKT før dette?
Nr 31 VAARLEIK, bygget ved Gravdal
Skipsbyggeri, Sunde, b.nr 321 i 1944 for Jo
han Røsslands Notbruk, Sunde

Til Norske Skipsforlis 1975, SKIPET 4.1992:
Nr 11 ms JONNA
Bygget av Gunnar Gravdal, Fjellberg for
ukjent eier i Haugesund.

SKIPET 4.1992, side 66:
ms STÅLVIK:
1945: Iflg mine opplysninger overtatt av

German Mine-Sweeping Admini
stration, Bremerhaven

1947: Til norske myndigheter
1954: Rederiet het Samson Bjellebø PR
1955: Fartøyet hadde fiskerinummerM-25-VD

SKIPET 4.1992, side 36 ms TROLLHAUG
Kjenningsbokstaver LDNH. Opplysning fra
Thor B Melhus om at fartøyet skal være byg
get som OLA APENÆS ved Marinens
Hovedverft, Horten. Stemmer dette?

Til SKIPET 2.1979, side 58
ST-35-T GEORG
3.3.1934: Solgt fra Grosser Kurfiirst

Heringsfischerei AG, Emden som
SEESTERN til Axel Ivar Bemdtsson,
Skärhamn for DM 3.300. Ukjent
maskin på 60 hk.
Lengde 25.8m, 99,43 brt 76,89 nrt.
Svensk reg SKTW/7966

6.7.1934: Axel Ivar Bemdtsson PR,
Skärhamn

20.3.1942: AB Ernst Rydberg, Stockholm,
for SEK 32.500

før 1946: Ommålt til 104 brt, 50 nrt. Maskin
Bolinder 150 hk, bygget 1942.

Fiskerinri Namsos: NT-140-V (1951-64)
Resten av opplysningene stemmer bra.

13.7.1934: Omdøpt GEORG

17.9.1942: Solgt til Skips-AS Georg
(Gunnar Fredriksen), Melbu for SEK
120.000

fram til 1970.
Disponerende reder er oppført som
følgende i perioden 1955-1970:
Iflg Flaggboken og Norske Radiosta
sjoner: Peder Aarseth
Skipet: Paal Aarseth
NV: Elling Aarseth &Co AS
Hva er riktig?

SKIPET 2.1993, side 47:
GLITNER. Kan være denne: bygget
Yarmouth 1877, 19,46/5.53/2,57 m
Svensk reg nr 4506. 49,52 brt 39,02 nrt.
Før 1905:1 WILL, E Thorsen & K

22.4.1905: PR Oskar Karlsson, Grundsund
23.6.1905:PR Ludvig Abrahamsson,

15.3.1907: Lars Edvard Johansson, Grundsund
29.4.1911: Ommålt til 48,35 brt 36,01 nrt
22.11.1916: Solgt til ukjent eier i Norge for

Byggested og år passer bra.

Diverse Drivgods
I SKIPET 3.1994, side 52:
Det ukjente fartøyet som Olle Renck har fo
tografert heter ODD (LGYH), 47 brt 23 nrt,
bygget 1927.
i 37, 67: Ole Edvardsen, Stavern (reg

Larvik, men det sto Stavern på båten)
i 72, 90: Einar Andersen, Kragerø
5.1990: Covenant AS (Teije Bøe), Berkåker
8.1990: Freddy Vbldstad, Tønsberg (lystbåt)
12.1992: Gry Flostrand, Tønsberg
5.1994: Nils B Natvig, Oslo

Spøsmål fra Tore Olsson, SKIPET 3.1993 +
1/2.1994 side 48: Samt korrigering av opp
lysninger til Skipsforlis 1959:
SLEIPNER I er ikke ex NIL DESPERAN
DUM (ref RIO II side 67 samme nr).
Korrigeringer etter 1945 er korrekte for
SLEIPNER II.

Historikk for RIO II ex OTTO, ex NIL
DESPERANDUM er følgende:
Bygget 1883 Willian Hood, Rye, 21.66/5.82/
2.77 m, fiskerinr Lowestoft LT.40
Ved salg eiet av George Launders, Lowestoft
(Frost Brothers (James Frost), London).
3.1910: NIL DESPERANDUM, Johan Her-

5.1910:60,48 brt 39,93 brt, 105 tdw
6.1910: Tildelt svensk off nr 513 8
7.1916: Solgt ukjent eier i Trondheim for
SEK 11.000
13.10.1916; Strøket svensk reg.
i 1936: OTTO (LGZG), Oluf Tømmervik

PR, Austbø/Trondheim, 59 brt 27 nrt
i 1940: Finnes ikke i Flaggboken,

kondemnert?
i 1945, 78: RIO II (LGZG), Leif Brækkan,

Strand/Namsos. 71brt34nrt
Fiskerinr NT-59-K, ombygget 1940:
21.52/6.10/2.80 m Maskin 40 hk
Grei

1948: Ny maskin Union 60 hk, bygget 1946
1964: Utgått av Fiskereg.
ca 1970: Ommålt til 84 brt 44 nrt
1978: RIO II, Svein Brækkan, Strand

1982: Fjemet radiostasjon, Utrangert?
30.12.1993: Strøket i Skipsregisteret som

Gundersen, Tvedestrand

Grundsund

SEK 13.000

bert & Carl Alexius Olsson, Fiske-
bäckskil. Pris GBP 125, fiskeri nr
LL.770

(Namsos

kondemnert.
Arild Engelsen
Postboks 144
3130 TOLSVRØD
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Hvpm kipnnpr R F)9 skal derimot ba brukt det i propagandaen mot forliset er jeg svært interessert i å komme i
J " de allierte ved å utgi bilder av det som var kontakt med personer som kan ha bilder, do-

På kontoret til Lunds Skipsekspedisjon her synlig av vraket som angrep på sivil norsk kumenter, vitnebeskrivelser og andre opp-
på Finnsnes henger et seilskutemaleri, malt skipsfart.
av en E Sørensen. Navnet er RAGNHILD. Vraket ble sprengt i 1946 av Marinen som
På originalen kan følgende flagg sees i mas- brukte fra 1 til opptil 42 stk 200 kg dypvanns
tene: På förmasten: USA flagg, mast nr to; bomber i salvene. Resten av det istykker
vimpel med Ragnhild, mastr nr 3: Blåt flagg sprengte vraket ble fjernet av Høvding fra
med rød skråstrek, og på aktermast fra topp april 1966.
signalflaggene J, 3, S, P, og i gaffelsen norsk Det kan nevnes at tre tyskere omkom ved
flagg. Hvilket skip kan dette være? forliset da de ble innesperret under bakken

Vedlegger også foto av det italienske etter bare vel en skipslengde fra hvor det tok
ANDALUSIAs forlis i Finnsnesrenna i no- mot Turistgrunnen, som nu er bortsprengt.
vember 1930. Er dte mulig å finne frem til Olav K Westby, Finnsnes
historien og videre skjebne?

Under krigen grunnstøtte et italiensk 10.000- Kjenner noen medlemmer i Bergensområdet
tonns masteskip i Finnsnesrenna ca 11. mars denne lille båten som bar navnet SING? Den
1942 og sank helt i løpet av 5-6 timer. Skipet ble i 1939 solgt til Bergen av Firma
var tyskkontrollert og kom visstmnok med Brandtzæg, Abelvær, og skulle tas i bruk som
sligg fra Kirkenes. Forliset er ikke nevnt i føringsbåt på havnen. Biidet vider den slik
lokalavisen av förståelige grunner. Tyskeme den ble etter 1930, da den fikk installert mo-

46

Bergenskes Rigel som levert i 1924. Ukjent fotograf, Per Alsakers samling

da skipet sank meget hurtig med baugen og

Noen som kjenner SING?

tor. den hadde tidligere bare det lille över
bygget forut og ikke den høye rekka. Den
var bygd i 1917 som ekspedisjonspram for
rutebåtene som anlkøp Abelvær og for føring
av torv fra en fabrikk som ble anlagt på Jøa
og til hermetikkfabrikken i Abelvær. Den
hadde en svensk 12 hk Ellwe-motor. Vet noen
hvor lenge den gikk på Bergen havn og hvor
den ble av?

Den 27. november 1994 var det nøyaktig 50
år siden ms RIGEL og ds KORSNES ble sen
ket av engelske fly utenfor Risøya, et par mil
sør for Sandnessjøen på Helgelandskysten.
2570 mennesker, for det meste russiske krigs
fanger, omkom i denne katastrofen.
I forbindelse med forskningsarbeidet og et
mulig bokprosjekt angående dette krigs-

lysninger om disse to skipene.
Motorskipet RIGEL tilhørte Det Bergenske
Dampskibsselskab og ble levert fra Burmeis
ter & Wain i 1924.

Dampskipet KORSNES ble bygget som skip
nummer 145 ved Rosenberg Mekaniske Verk
sted, Stavanger, i 1936. Skipet tilhørte først
Kristian Jebsens Rederi i Bergen, mens Ras
mus F Olsen i Bergen disponerte skipet i no
vember 1944.

Kan noen hjelpe med foto av ms ALPØY ex
SJØVIK 11, ex UDDU, ex MMS 1013?
Skriv til Niels Ebbe Petersen

Senkingen av RIGEL

Jødevej 34
DK-4900 NAKSKOV

Anton Ramfjord jr

Trond Carlsen
Postboks 8
8862 ALSTAHAUG
Tel 75 04 51 65

I
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Innkjøpt fra utlandet
August 1994
M-69-G HAVSTEIN LHJF 19,6m/80 BT,
stål, Moen Slip & Mek Verksted. Inkjøpt fra
Island av AS Roaldnes, Valderøy/Alesund.
(Tidl LAUKHOLM JR.)

Juli 1994
N-26-B FAXEN LFYE 53.8747BT, tre.
Kulstadsjøen 1916. Fra Dag Hansen til PR
Faxen ANS, Bliksvær/Bodø.

ST-210-F FRØYBAS LNYW 18,4m/45BT,
stål. Kystvågen Slip & Båtbyggeri 1970. Fra
AS Frøyfjord, Sistranda/Trondheim til Viken
Senior AS, Roan/Trondheim, omdøpt VI
KEN SENIOR ST-22-R.

T-70-LK J.M.BERNTSEN LNRN 39,05m/
466BT, stål. E S Nielsen Mek Verksted, Har
stad (#9) 12.1967. Fra Arctic Fish & Prawns
AS, Silsand/Tromsø til Eldliner AS, Brøstad
botn/Tromsø, ELDLINER T-87-D.

T-225-N JANNE MARIE LJYM 54742BT,
tre. Brattvåg 1938. Fra Oddbjørn Hansen,
Hamneidet/Tromsø til Janne Marie AS,
Skjervøy/Tromsø.

T-133-T KVALØYVÆR LMMB 61.87
61BT, tre. Skålvikfjord Båtbyggeri AL 1964.
Fra Bjarne Hansen, Skulsfjord/Tromsø til
Lyngskjær AS, Nord-Lenangen/Tromsø,
LYNGSKJÆRT-195 L.

F-53-G NORDKYN PIONER LJMS 31,2m/
263BT, stål. Vaagland Båtbyggeri AS/Sol
strand Slip & Båtbyggeri AS, Vågland/Tom
refjord (#100/#29). Fra Nordkyn Pioner AS,
Mehamn/Vadsø til Vadsøliner AS, Vadsø/
Vardø. F-62-VS.

VA-34-K SIGNAL LGSR 21.3m/92 BT, stål.
K Frostad & Sønner, Tomrefjord (#18). Fra
Signor AS Flekkerøy/Kristiansand til Styrk
KS, Kolgrov/Florø. STYRK SF-3-SU.

M-23-EE TEISTKLUBB JXGW 22.8m/71
BT, tre. Hansen & Arntzen Co, Stathelle
1975. Fra PR Br Teistklubb, Vevang/Molde
til Ragnvald Dahl, Svolvær/Molde. N-24-V.

August 1994
SF-393-SU ANDHOLM LENA 581/36 BT,
tre. H & E Nordtveit Båtbyggeri. Nordtveit
grend 1945. Fra Johan Trovåg, Nåra/Bergen
til Floen-Kollektivet, Manger/Bergen. Utgår
av fiske.

N-271-0 LANGENESVÆRING LMKH
27,45m/177 BT, stål. McTay Marine Ltd,

4>»i

Kjøp/salg

Bromborough UK (#36) 1980. Fra Lange
nes Fiskeriselskap AS, Stø/Tromsø til
Langenesværing AS, samme sted.

N-43-H OSAN LGJO 19.4m/49 BT, tre.
SAletta Båtbyggeri AS, Vågos (#44) 11.1977.
Fra PR Johansen, Melbu til PR Johansen DA
(Steinar Johansen), Melbu.

T-72-7 RØGNES LDZU 17.4m/83 BT, stål.
Sletta Båtbyggeri, Mjosundet (#72) 6.1991.
Fra Jan M Solbakken, Sommarøy/Tromsø til
Ståle Johannessen, Båtsfjord/Tromsø, F-50-
BD.

T-44-T STORTIND LKIX 46.7m/577 BT,
stål. Søviknes Verft AS, Syvikgrend (#66)
2.1967. FraAS Stortind, Tromsdalen/Tromsø
til Chrisma AS, Tromsø.

R-4-SO SULØY LFEO 14.6m/25 BT, tre.
Flekkefjord Båtbyggeri.Flekkefjord 1956.
Fra Kåre Husebø, Tananger/Stavanger til
Harald Leithe, Valderøy/Stavanger.

M-61-AV ØYLINER LETQ 37,98m/391
BT, stål. Kytsvågen Slip & Båtbyggeri, Frei
(#37) 3.1977. Fra PR Uran MS Øyliner, Kår
våg/Kr sund N til Øyliner AS, samme sted.

September 1994
F-7-M BARENTSTRÅL JXBW, 34.12m/
415 BT, stål. Lunde Varv & Verkstads AB,
Ramvik (#223) 5/1986. Fra Mathisens
Fiskebåtrederi AS, Havøysund/Hammerfest
til Arctic Trål AS, Bugøynes/Vardø F-1SV.

N-308-BØ BODØFISK LNCE 62.7749 BT,
tre. Røds Båtbyggeri, Risør 1947. FraBodø
fisk, Bø/Bodø til Baade Fisk ANS, Bø/Bodø,
MÅRSUNDVÆRING.

Ringnotsnurper Havbas er solgt innen Havøysund. Foto Petter H Fosse

F-574-M HAVBAS LHWO 47.4m/599 BT,
stål. Tomren Verft AS/Langsten Slip & Båt
byggeri, Tomrefjorden (#91) 2.1979. Fra
Willy Brochmann, Havøysund/Hammerfest
til Multifisk AS, Hammerfest F-174-H.

T-8-TK LANGENES LGWZ 33.4m/379 BT,
stål. Ejnar S Nielsens Mek Verksted, Har
stad (#29) 5.1978. Fra Torsken Fiskeriselskap
AS, Torsken/Harstad til Barentz Sea Products
AS, Gryllefjord/Harstad.

N-l-L LURØY LECY 51.8m/570 BT, stål.
AS Hommelvik Mek Verksted, Hommelvik
(#101) 1.1966. Fra PR Hansen Dahl ANS,
Tonnes/Sandnessjøen til PR Lafisk ANS, Sto
rebø/Bergen, H-81-AV.

N-57-F MOIVIK LEBY 17,14m/28 BT, tre.
Bygd 1946 Vedholmen. Fra PR Kristian &
Jan Johansen ANS, Ramberg/Svolvær til
Martin K Johansen, samme sted.

N-50-0 NORDSANDVÆRING 21.4m/61
BT, tre. Mjosundet Båtbyggeri, Mjosundet
(#71) 3.1969. Fra Hans J Nilsen, Myre/Sort
land til Nilsen & Nilsen ANS, samme sted.

VA-73-M RØRINGEN LLJB 22.95m/49
BT, tre. Bygd 1945 Kalvåg. Fra PR Ryberg
& Hardy ANS, Mandal til Ronny A Hardy,
samme sted.

F-231-M TORBAS LJEB 42,4m/425 BT,
stål. Kleven Mek Verksted, Ulsteinvik (#14)
11.1966. Fra Mathisen & Lyng Rederi, Hav
øysund/Hammerfest til Thoma AS, samme
sted.

Forts, side 46.
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M/S BROTTØY (LHLP) - 60 TBR. 24 NRT. Byggenr. 5 v/Westcraft AS,
Levert 1994 til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab A/S, Narvik. Hurtig
båt for kortere ruter. Innført i Norges Skipsliste 14.02 1995.

M/S THOROLF KVELDULFSØN (LHNG) - 207 BT. 64 NT. Byggenr.
265 v/Rosendal Verft AS, Levert til Helgeland Trafikkselskap A/S, Sandnes
sjøen, og er av typen hurtiggående passasjerskip. Innført i Norges Skipsliste
28.03.1995.

Januar 1995
M/S GANNSFJORD (LHBB) (171/-/1954) - Bygget som VIRAK for Kris
tian Ravn, Narvik, bil- og passasjerferge. 12.1991 overtatt av A/S Nord-Fer
jer, Narvik. Omdøpt VIRAK II 12.1978. Solgt 02.1979 til P/R Brødrene Kiil
(Tollef Kiil, Bardufoss), Narvik, omdøpt til BRØDRENE KIIL og utgikk som
rutebåt. Solgt 09.1980 til Ing. Thor Furuholmen A/S, Oslo/Narvik, omdøpt til
THOR-ARNOLDUS. Solgt 09.1985 til Jørgen Bosvik, Klepp, Som flyttet til
Hinna 10.1985/Bergen, omdøpt til GANNSFJORD. Solgt 01.1995 til Frøya
Osen AS, Steindalen/Bergen, og benyttes ved et oppdrettsanlegg.

M/F MELAND (LFJX) (407/-/1965) - Bygget som NORDHORDLAND for
A/S Bergen-Nordhordland Trafikklag, Bergen. Pendelferge for 40 biler. Sel
skapets navn endret i 1974 til A/S Bergen-Nordhordland Rutelag. Omdøpt
MELAND i 1976. Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskap,
Bergen og er omdøpt til HALSNØY.

M/F MISTFJORD (LAKT) (123/-/1968) - Bygget for A/S Saltens Damp
skibsselskab, Bodø. Bilferge for 12 biler. Selskapet ble reorganisert 09.1991
og skrivemåten ble da Saltens Dampskibsselskab A/S. Solgt 01.1995 til Frøya
Edelfisk AS, Dyrvik/Bodø, utgår som rutefartøy og skal benyttes i oppdretts
næringen.

M/S ROMSDALSFJORD (JXNF) (64/-/1987) - Bygget for A/S Romsdals
fjord (Hallstein Solvang), Midsund/Molde. Hurtiggående passasjerbåt for 96
passasjeren Solgt til Møre og Romsdal Fylkesbåtar AS, Molde.
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Pendelfergen Nordhordland fra 1965 har nå kommet over til HSD som reserveferge og fikk sitt tredje navn, Halsnøy.
Foto Frode Folkestad, Mosterhamn-Valevåg 4.6.1995

Nye rutebåter:

Kjøp og salg m.m.

m
M/S UFO MINERAL (LKFJ) (178/-/1961) - Bygget som bilferge, 18 biler,
for Møre og Romsdal Fylkesbåtar, Molde/Ålesund og fikk navnet HJØRUND
FJORD. Utrangert som bilferge i 1991 og solgt 02.1991 til Industrimineraler
A/S, Spjelkavik/Ålesund, omdøpt UFO MINERAL og anvendt for transport
oppdrag ved steinbrudd ved Audbergvik. Solgt 01.1995 til Ufo Laks AS, Kors
sund/Ålesund, og blir nå oppdrettsbåt.

Februar 1995:
M/F AUSTRHEIM (JWYV) (2.835/-/1986) - Bygget som 140-bilerspendel
ferge for A/S Bergen-Nordhordland Rutelag, Bergen, anvendt i sambandet
Steinestø-Knarvik. Ble “arbeidsledig” etter åpningen av Nordhordlandsbrua
og er nå solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap, Bergen og
er omdøpt til BJØRNEFJORD.

M/S LA VIDA (JXDT) (287/-/1959) ex SJERNARØY - 93 - LPH Ships A/
S, Vesterøy/Stavanger. Hjemsted endret til Fredrikstad.

M/S TORGTIND (LKEW) (145/-/1981) - Bygget som hurtiggående passa
sjerbåt for A/S Torghatten Trafikkselskap, Brønnøysund. Solgt til A/S Hvaler
Båt og Fergeselskap, Skjærhallen/Fredrikstad, og er omdøpt til VESLEØ.

Samtlige skip til Color Line AS, Oslo, har nå fått S & C Marine AS, Sande
fjord, som managers. Det gjelder følgende skip:

M/S CHRISTIAN IV (LCVU)
M/S COLOR FESTIVAL (LHDM)
M/S COLOR VIKING (LHIV)
M/S KRONPRINS HARALD (JWIO)
M/S PRINSESSE RAGNHILD (LJOF)
M/S SKAGEN (JXUQ)

Mars 1995:
M/F FINNØY (LAMM) (749/-/1971) - Rogaland Trafikkselskap AS, Sta
vanger, er omdøpt til KVITSØY.

M/S FJORDDRONNINGEN (LAWH) (203/-/1976) - A/S Troms Fylkes
Dampskibsselskap, Tromsø, omdøpt til FJORDDRONNINGEN II. Har en
tid vært benyttes i oppdrag i Stavanger-områder for oljeindustrien.
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Gamle Akerøfra 1961 er
kommet tilbake til ferdrelandet
og har i sommer seilt i turistfart i
Indre Sogn som Lady Elisabeth.
Foto Frode Folkestad, Flåm 25.
juni 1995

M/F MELDERSKIN (LAQY) (220/-/1963) - Bygget som 22-bilers ferge
for Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap, Bergen. Er nå utrangert
som ferge og solgt til Fergekroen AS (Skarpsno Driftselskap), Oslo/Bergen
og er omdøpt til FERGEKROEN. Er plassert i Oslo havn som flytende kro.

M/F RYA (LGCZ) (110/-/1969) - Bygget som 11-bilers ferge for AS Troms
Fylkes Dampskibsselskap, Tromsø. Solgt til Notmann AS, Knarrevik/Bergen,
omdøpt til NOTMANN. Brukes nå til anleggsvirksomhet, oppdrag for opp
drettsnæringen osv.

M/S SEIEJORD (LHWJ) (246/-/1979) - Bygget som lokalrutebåt UTSIRA
for Utsira kommune, Utsira/Haugesund, og anvendt i rute Haugesund-Utsira.
Utgikk som rutebåt 01.1994, da hun ble solgt til P/R Yassøyfrsk DA (Bertel
Ludvig Bertelsen), Vassøy/Stavanger, omdøpt 03.1994 til VASSØYFISK. Solgt
04.1994 til P/R Seifjord ANS (Gunnar Brekstad), Sveggesundet/Kristiansund.
Ombygget til brønnbåt. Omdøpt 06.1994 til SEIFJORD. Solgt 03.1995 til
Averøy Skip AS, Kristiansund.

M/S SOGNEFJELL (LEXR) (141/-/1952) - Bygget som hurtiggående pas
sasjerskip OLYMPIA for Rederi-AB Olympia (T. Boghammar), Stockholm,
Sverige, og ble innsatt i fart Stockholm-Helsingfors/Helsinki sommeren 1952
under olympiaden. Solgt 07.1953 til A/S Askøy Dampskibsselskab, Ask/Ber-

TFDS' nybygning fra Båtservice
Holding i Mandal, Fjord-
dronningen, skulle vært levert
l.mai, men ble forsinket pga
nødvendige utskiftninger av
propeller mm. Endelig levert ca 2.
august, lå over i Bergen 2.-3.
august, hvor den ble påpasselig
knipset av frode Folkestad. Til
Harstad 4. august og satt i
rutenoen dager senere.

gen, og satt i rute Bergen-Askøys østside. Solgt 1958 til Skips-A/S Olympia
(Alv Nepstad), Bergen, utgår nå som rutefartøy og blir satt inn bl.a. mellom
Danmark og Vest-Tyskland som dagtursbåt for kjøpeglade mennesker. Solgt
1977 til Otra A/S, Kristiansand/Bergen. Solgt 1982 til Per Fagerlid-Olsen,
Svelvik/Oslo, anvendt som dagtursbåt i Drammens- og Oslofjorden. Omdøpt
til SUNRISE i 06.1983. Rederinavnet endret 03.1987 til Per Fagerlid-Olsen
A/S. Solgt 12.1989 til Sognefjorden A/S, Årdalstangen/Bergen, omdøpt til
SOGNEFJELL og anvendt i turistfart i Indre Sogn. Solgt 03.1995 til Robinson
Scandinavian AS, Gjøvik/Bergen og er omdøpt til LADY ANNE. Benyttes til
turistfart i Indre Sogn.

M/S STRILSTAD (LLYK) (228/-/1967) - Bygget som 18-bilers ferge for
Saltens Dampskibsselskab A/S, Bodø med navnet SKJERSTAD. Utgikk som
rutebåt 01.1991 og ble solgt til Simon Møkster, Stavanger, omdøpt til STRIL
STAD. Rederiets navn endret 09.1993 til Simon Møkster Shipping AS. Solgt
03.1995 til Gjølanger Bruk AS, Bergen/Stavanger.

M/S TUNSTAD (LAJF) (93/-/1968) - Bygget som lokalrutebåt PRESTØY
for Helgeland Trafikkselskap A/S, Sandnessjøen. Solgt 10.1983 til A/S Vest
erålen Trafikklag, Sortland og omdøpt 02.1984 til TUNSTAD. Solgt 03.1995
til Fosen Fjord Cruise A/S, Åfjord/Trondheim og er omdøpt til NYE FOSEN
FJORD.
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Leif M Bjørkelund:
Sjøfolk i krig - Haugalendinger ser tilbake
- 50 år etter
Utgitt av Lokalhistorisk Stiftelse, Tysvær
237 sider, illustrert
Pris kr 248

Til 50-årsmarkeringen for krigens slutt har
Lokalhistorisk Stiftelse i Nord-Rogaland gitt
ut en bok basert på opplevelsene til noen av
de mange krigsseilere i distriktet. Arbeidet
er gjennomført av vårt medlem Leif Bjørke
lund som på basis av en lang rekke intervjuer
med sjøfolk fra Nord-Rogaland og Sunnhord
land.

Intervjuene er bearbeidet og organisert i 17
kapitler som beskriver ulike deler av krigen
til sjøs, både i handelsflåten og Marinen.
Med sammenbindende tekster gir fremstillin
gen en levende og leseverdig ny vinkel på en
i utgangspunktet kjent historie. Det er nes
ten utrolig å se hvordan distriktets sjøfolk var
med praktisk talt på alle krigsskueplasser.

Boken er rikt illustrert, hovedsakelig med
skipsbilder. Den anbefales varmt som en vik
tig del av vår litteratur om krigen. HLF

I forrige nummer av SKIPET så vi at vårt
æresmedlem, Stein Moen, dessverre var gått
bort. Stein var i mange år sjef for Marine
museet i Horten, og i denne tiden skrev han
en lang rekke hefter om Marinens fartøyer i
forrige århundrede. Meningen var å omtale
alle Marinens fartøyer dra 1814 og frem til
Unionsoppløsningen med Sverige. For de far
tøyene vi overtok i 1814, er også historien i
den dansk-norske Marines avdelingen i Norge
tatt med. Dette har også ført til at enkelte
fartøyer i Norge i årene rett før 1814 er tatt
med.

Heftene er meget grundige, han hadde full
adgang til alle papirer. tegninger, loggbøker
etc i Marinemuseets samlinger. De innhol
der tegninger til fartøyene, flere av dem også
foto. For dem som er interssert i Marinen og
dens fartøyer, er dette en serie som ikke er til
å komme forbi. Stein rakk å se at 26 hefter
ble utgitt, men han hadde flere i arbeide. Vi
får håpe at Marinemuseet kan se til at disse
etterhvert vil bli gjort ferdige og utgitt. Alle
26 hefter kan skaffes fra:
Marinemuseet, Karljohansvem, 3181 HORTEN
Tel 33 03 33 97 - Fax 33 03 35 05
1 Korvetten ALSEN 1814-1837
2 Korvetten ØRNEN 1829-1874
3 Korvetten NORDSTJERNEN 1841-58
4 Korvetten ELLIDA 1848-1866
5 Korvetten ØRNEN 1849-1866
6 Korvetten ALFEN 1857-1903
7 Dampkorvetten NIDAROS 1851-1903
8 Dampkorvetten NORNEN 1855-1903
9 Dampkorvett NORDSTJERNEN 1862-45
10 Dampkorvett ELLIDA 1880-1925
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Marinens fartøyer

11 Fregatten FREIA
12 Fregatten DESIDERIA 1851-1920
13 Dampfregatten ST OLAV 1856-1924
14 Dampfregatten KONG SVERRE 1860-32
15 Orlogsbriggen LOUGEN 1814-1826

Skonnertbriggen HEMNÆS 1814-1821
16 Orlogsbriggen LOLLAND (se også h5)

17 Kanonskonnert ODIN 1814-1839

Kanonkutter CAPITAINE HANS PETER

18 Bombekanonskonnert SLEIPNER 1839-66

Dampskonnert ALFEN 1857-1877

19 Hj/D - Kanonbåt NORDCAP 1840-70
Hj/DÆGER 1852-1891
Hj/D VIDAR 1853-1872

20 Dampkanonbåt RJUKAN 1860-1918

21 Monitor SKORPIONEN 1866-1908
Monitor MJØLNER 1868-1908
Monitor THRUDVANG 1869-1920
Monitor THOR 1872-1919

22 Kanonbåter 3 klasse: TROLD, DVERG,
NØK, PORSGRUND, KONGSBERG,
SKIEN, LANGESUND, TØNSBERG,
ARENDAL, HORTEN, AASGAARD
STRAND, LILLESAND, LAURVIG,
BREVIG, KRISTIANSAND, KARMØ,
SKUDESNÆS

23 Kanonbåter 2. klasse, senere mineleggere:
VALE 1874-1911-1940/47
ULLER 1876-1911-1940

*«•11

FREDRIKSVÆRN 1815-54
STATSRAAD ERICHSEN

THORI (utg 1810)
BALDER (utg 1810)
VALKYRIEN 1814-1839
NORNEN 1814-1839
HOTHER 1814-1839
AXEL THORSEN 1814-63
SKJØN VALBORG 1814-63
THOR 1814-1839
BALDER 1814-1839

HOLM 1814-1831
GENERAL VON KROGH

ULLER 1843-1863
VALE 1843-1866

GYLLER 1847-1888
GLER 1849-1866

SARPEN 1860-1945
LOUGEN 1863-1903
GLOMMEN 1863-1903

1828-1874

1858-1901

1814-1831

24 Kanonbåt SLEIPNER
25 Kanonbåt VIKING 1891-1921
26 Kanonbåt FRITHJOF 1895-1929
Det er oppgitt av hefte 27 vil komme i løpet
av sommeren 1995. Det vil omhandle
kommandofartøyet HEIMDAL.

Jarle Bjørklund:
Tremaster under tre flagg
Norsk Sjøfartsmuseums Skrift nr 46, Oslo 1995
120 sider Pris kr 165,-
Kan kjøpes fra Norsk Sjøfartsmuseum,
Bygdønesv. 37, 0286 OSLO, tel 22 43 82 40

Sjøfartsmuseets vakre Svanen, tremast
skonnerten fra 1916, har fått sin historie. Vel
tilberedt mellom stive permer har Jarle Bjørk
lund, som i dag er styrer ved Grimstad By
museum, satt selve skipets historie sammen
med beretning av dets funksjon i dag, i
sommerseilas som leirskole med et særpre
get miljø.

Etter at Norsk Sjøfartsmuseum i 1972 fikk
ansvaret for Svanen ble det etterhvert gjen
nomført et innsamlingsprosjekt for å kart
legge fartøyets historie. Det ville i praksis si
å vende tilbake til skipets arnested hos Ring
Andersens verft i Svendborg, hvor skipet lå
ferdig i juni 1916, før det ble solgt til Aren
dal samme år. Skonnerten fikk noen skiftende
år i norsk eie og ble i 1920 solgt til Astol i
Bohuslän, hvor den gjennom 40 år skulle bli
en kjær og kjent skikkelse i fraktefarten.
Tidlig i 60-årene gikk det mot slutten for sku
ter av Svanens type, og i september 1964 ble
den kjøpt av Inge Høy fra Kristiansand for
43.700 svenske kroner. Inge Høy var idea
listen som gav seg i kast med en nesten umu
lig oppgave, å få Svanen tilbake i nærmest
original stand i et sosialpedagogisk drifts
opplegg. Med hjelp fra mange hold lykkes
det å få skipet tilbake under seil, før det så
ble kjøpt av en stiftelse underlagt Norsk Sjø
fartsmuseum i 1972.

Så sent som på midten av 60-tallet levde
det fremdeles folk som hadde seilt med
Svanen på dens reiser under norsk flagg, som
kjente den fra Åstol, som husket den fra hav
ner rundt om i Skagerak og Østersjøen. Mye
av dette materialet ble samlet inn av Jarle
Bjørklund og resulterte i en artikkel om
Sjøfartsmuseets årbok i 1982. Denne danner
kjernen i nærværende bok.

Skonnerten Svanen ble på mange måter et
foregangsobjekt for maritimt kulturvern i
Norge. Mange var de problemer og frustra
sjoner som måtte overvinnes - og mange pen
ger samles inn - før skipet igjen kom under
seil i 1972. Sjøfartsmuseet har i Svanen et
ualminnelig vakkert blikkfang når den lig
ger i bøyene utenfor Bygdønes. Det får hel
ler våge seg om fartøyet strengt tatt ikke en

Arne Tandberg

1877-1935

NOR 1878-1912-1940/49
BRAGE 1878-1912-1940/46
VIDAR 1882-1911-1940/47
GOR 1884-1913-1940/47
TYR 1887-1914-1940/49
ÆGER 1893-1932

SEAGULL 1814-1817
ALLART 1814-1825
SAMSØE 1814-1820
ALSEN 1814-1820
LANGELAND 1814-1827
KIEL 1814-1817
LOLLAND 1814-1847



noen norsk type, men mer representativ for av dets liv i fraktfart, dernest om restaurerin- kelig på arbeidet med å redde skipet, få det
de mange danskbygde “111 'er”, tremast- gen og seilasen senere. Illustrasjonene er tilbake i sjødyktig stand og finne fram til
skonnerten Men merkelig nok hadde altså mange, fra skipet, miljø og arbeid; Bård Koll- selvfinansierende drift.
Svanen et norsk intermezzo ved begynnelsen tveit har laget tegningene. Som Johan Kloster skriver i forordet: dette
av sin karriere, og det var i perioden 1910- er historien om et skip som nektet å dø, som
1925 en rekke slike skip i våre farvann, både De som er interessert i denne fartøystype, i tok del i siste kapittel av seilskipsepoken og
norskbygde og innkjøpte danske.

Boken består av to hoveddeler, først skipets lille, vakre Svanen, vil finne mye interessant
historie fra kjølstrekning og frem til slutten i boken. Siste halvdel av boken går hovedsa-

For noen måneder siden skrev vi om Hestmanden, og drømmen om å gjøre skuta
til et minnesmerke over krigsseilemes inn
sats. Siden den gang har det skjedd mye, og
for første gang på mange år seiler Hestman
den nå i medvind. Etter at krigsseileme i Kris
tiansand i fjor høst tok initiativ til en innsam
ling for å restaurere skuta, er det samlet inn
mer enn 6 millioner kroner. Dette er et godt
grunnlag for å starte restaureringen.
Arbeidet drives nå gjennom tre grupper med

hvert sitt arbeidsområde. Disse ble organi
sert under et møte i Oslo før jul. Den første
er “Nasjonal komite for restaurering av D/S
Hestmanden”, med Leif vetlesen som leder.
Medlemmene i gruppen er kjente personer
som gjennom sin innsikt, posisjon og kon
taktnett vil være viktige rådgivere og dør
åpnere i alle faser av arbeidet. Den neste
gruppen er selve innsamlingskomiteen som
har sete i Kristiansand. Kriggseilerne, kom
munale og fylkeskommunale representanter
er med, dessuten er Vest-Agder fylkeskom
mune og Kreditkassen viktige støttespillere.
Siste gruppe er “Faglig råd”, som skal være
et rådgiovende utvalg for restaurerings
arbeidene og forvalte de innsamlede midler
inntil det er etablert en stiftelse som kan
overta som eier av skuta. Denne gruppen har
medlemmere fra Riksantikvaren, Norsk Sjø
fartsmuseum, Veteranskipsverftet Bredals
holmen og Norsk Veteranskibsklub.

Restaureringsmålet er nå bestemt. Det er å
gjenskape skuta slik hun så ut ved krigsut
bruddet, og i en slik teknisk stand et hun kan
gå for egen maskin. I hvilken grad vi kan nå
dette målet, avhenger av resultatet av arbei-

Nytt om “Hestmanden”

Svendborg-bygde skonnerter, sjøfartsmiljøet som har fått et nytt meningsinnhold ien ny
i Bohuslän, i fartøyvern eller rett og slett i tid.

det med tilstandskontroll og dokumentasjon anledning til ågi bidrag. Aksjonens bankgiro
som nå starter opp. Det er engasjert en pro- nummer er 6318 05 05018. Bankgiro
sjektleder på deltid for å planlegge og styre blanketter kan også fåes i alle Kreditkassens
alt arbeidet. Videre vil vi engasjere hjelp til filialer. De som bidrar med minimum 100
en historisk dokumentasjon som kan fortelle kroner, får tilsendt et flott aksjonsbevis iA4
hvordan båten har sett ut til ulike tider. Verk- format, mens bidrag på 1000 kroner eller mer
stedet vil på sin side starte tilstandskontrollen belønnes med et tilsvarende bevis iA3 for
for åfå oversikt over hvilke reparasjons- mat.
arbeider som er nødvendige.

Som nevnt er det samlet inn omlag 6 mil- Boka om Hestmanden er fremdeles i salg.
lionertilnå. Det største bidraget er de 5 mil- Den gir en fin fremstilling av skipets
lionene som Stortinget bevilget i forbindelse omvekslende historie. Se omtale i SKIPET
med frigjøringsjubileet. Vi er godt i gang, nummer 1.1995.
men det er likevel langt igjen til 20 millioner
som hele arbeidet er anslått til. Innsamlings- Georg Jensen
aksjonen skal snart avsluttes, men det er ennå Norsk Veteranskibsklub

Hestmanden som den ligger ved Kristiansand. Foto AlfJ Kristiansen

Dag Bakka Jr
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Byttes/Selges
Skipsfotos av norske/utenlandske skip selges eller byttes. Mesteparten av bildene er av meget god kvalitet.

Liste sendes på forespørsel.

Bjørn Ottosen
i Løh>eih’egen 1

-  fir j 5064 STRAUMSGREND
* rf Tel jobb: 55 20 64 45

Fax jobb 55 20 64 00
Tel privat: 55 12 03 72 (etter kl 1900)
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1346 Didrik Didriksen

1347 A/S Lagunen
1348 Vidar Efraimsen
1349 Henrik Landmark
1350 Pål Skaret

1351 StigFlattum
13520 Knut Kristoffersen
1353 B Aasen Chartering A/S
1354 Øystein Næss
1355 Svein Gjelseth
1356 Nils Tollaksvik
13570 Knut Waaler
13580 Edgar Havn

Dødsfall:
239 Odd Growen
891 Johs. Klovning

Utmeldinger:
450 B Geir Møgster

Strykes på grunn av manglende kontingentbetaling for 1995:

123 721 751 757 805 837 856 891 901 963 1150 1153 1162 1215 1220 1259 1268
1273
5B 779B 817B 843B 913B 935B 955B 1043B 1067B 1252B 1272B
8420 10960 11140 11710 12550 12760
D58 D 473 US 613 S 687 S 1128

137 Gunnar Skage
389 Frank Holten

425 Magnus Sefland
509 Bjøm Johansen
5530 Kjartan Pettersen
786 Harald Inge Håvik
850B Håvard Våge
1085 Asbjørn Sund
SF1303 Th. Norling
1307 Tore Jensen

Nye medlemmer 23.05.1995 - 01.08.1995

Korrigeringer/adresseendringer m.m.:

Medlemsnytt

Postboks 146
Øverbøen 17
Postboks 326

Nygaten 17
Lilandsvegen 6
Blåveisåsen 31
Postboks 73
Ole Laulos vei 18

Ytre Håvik
Mester Mortensvei 12

Valdesgt. 2

Rognestien 6
Stordalsvegen 5 B
Berte Kanutteveg 24 E
Knausen 58

Røyseløkka 5 A
Storaberget Terrasse 62
Natlandsfjellet 90 D
Postboks 479

Mariegatan 12 A5
Gauselarmen 2

8901 BRØNNØYSUND
6400 MOLDE
9980 BERLEVÅG
6062 BRANDAL
7014 TRONDHEIM
8534 LILAND
1676 KRÅKERØY
5440 MOSTERHAMN
7080 HEIMDAL
6095 BØLANDET
5440 MOSTERHAMN
3123 TØNSBERG
0557 OSLO

8612 ANDFISKÅ
5500 HAUGESUND

5387 MØKSTER

3189 HORTEN
5500 HAUGESUND
6150 ØRSTA
9018 TROMSØ
3218 SANDEFJORD
4033 FORUS
5030 LANDÅS
4251 KOPERVIK
FIN-20100 ÅBO 10
4032 GAUSEL



Januar 1995:
M/S BULK STAR (JXWF) (499/768/1976) ex SAND BULK - 92 ex BULK

STAR - 90 ex ELSIE M - 81 sjøsatt som FRENDO NORWAVE - fra Mini
bulk AS, Stadtlandet/Bergen til Ole Staknes, Bæverfjord/ Kristiansund deret
ter til Staknes Frakt AS, Kristiansund.

M/S EIDE REX (JXQH) (115/-/1958) ex KNOLL - 88 ex ACHILLES - 87

- fra Eide Shipping Ltd. A/S, Høylandsbygd/Bergen til Eide Marine Services
A/S, Høylandsbygd/Bergen.

M/S FOSNAR (JWLJ) (253/366/1962) ex LISBETH HOVE- 68 ex MARLIN

- 65 - fra Røksund AS, Haugesund til Kystbåtane A/S, Førde/Florø, omdøpt
til SYKLUS.

M/S FRØYVAAG (LEDE) (199/250/1912) ex KVELLVIK - 87 ex TRAFIK

7 - 65 - fra Arvid Nistad, Odda/Bergen til P/R Brødrene Johansen ANS (Viggo
Johansen), Kjøpsvik/Bergen.

M/S LA MEER (LHTY) (285/358/1953) ex ELKON - 74 ex SWIFT-69-

fra Ole Staknes, Bøfjorden/Kristiansund til Odd Magne Stabben, Tømmer
våg/Kristiansund.

M/S MIKAL WITH (LHIP) (1.155/1.250/1980) ex TRESNES - 94 ex PA

LETTEN - 94 - Egil Ulvan Rederi A/S, Knarrlagsund/Måløy. Hjemsted en
dret til Trondheim.

M/S RINGFJELL (LAJB) (373/300/1968) ex SOLVIND - 91 ex BIALA -

72 ex NÆRØY - 71 - fra Actif Management AS, Førde/Namsos til Tresvik
AS, Bergen/Namsos, omdøpt til TRESNES.

M/S SERVICE (LALG) (30/-/??) - fra Finn Henning Johansen, Mysen/Oslo
til Arve Arfeldt, Tjøme/Oslo.

M/S SJØPYNT (LATP) (47/-/1989) - fra P/R Norse Boat ANS (Nordfart

AS, Oslo), Kjøllefjord/Vardø til Haram kommune, Brattvåg/Vardø, omdøpt
til NORSKYSS.

Februar 1995:
M/T BERGENOIL II (LIXZ) (49/101/1969) ex SIDDIS - 79 - fra Odd
Mjåtvedt, Fjell/Bergen til Hans-Olai Turøy, Ågotnes/Bergen.
M/S CHARLOTTE (LMMD) (184/234/1945) ex ENGESUND- 89 ex JUSTI

- 67 ex SANDOR - 64 ex VIC 93 - fra Gunnar Lande jr., Brønnøysund til Karl
Nordeide, Storebø/Bergen.
Lekter CONGO LIFTMASTER (LK3202) (4.025/-/1985) ex CONGO - 87 - fra

P/R Congo Liftmaster ANS, Stavanager til Congo Liftmaster AS, Høvik/Stavanger.
Lekter DAVID LIFTMASTER (LK3507) (6117/-/1988) - fra P/R David

Liftmaster ANS, Høvik/Stavanger til David Liftmaster AS, Høvik/Stavanger.
M/S FAR SKY (LEAP) (2.287/1.900/1991) - fra K/S Far Ahts II(Sverre Far

stad & Co. A/S), Ålesund til Farstad Shipping AS, Ålesund.
M/S FJELLTUN (LLVF) (287/635/1960) ex SKUDEBU - 73 ex

THORØSUND - 67 - fra P/R MS Fjelltun DA (Kjell-Atle Fredheim), Austr
heim/Bergen til Fredcoast AS, Austrheim/Bergen.

Gamle Engesund er kommet
tilbake til Hordaland og fortset
ter som Charlotte i fraktefarten.
Linjene bærer umiskjennelig preg
av et VIC-fartøy fra krigens
dager. Foto Dag Bakka Jr

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
Skipsregisteret

M/S KIM (LNNF) (579/-/1957) ex RESCUE KIM -91 ex KNM ANDENES

- 84 ex R 5 - 64 - Remøy Sea Rescue AS (Remøy Sea Group A/S). Ny dispo
nent: Per J. Remøy. Omdøpt til RESCUE KIM i forbindelse med at den gikk
ut av Kystvakten.
M/S MOLOKIN (JXFW) (38/-/1959) ex M/T NOROL 7 - 90 ex BP 7 - 77 -

fra Rambergfisk AS, Skrova/Harstad til Betong & Entreprenørsenteret AS,
Kabelvåg/Svolvær.
M/S MØRE CRUISE (LAVI) (49/-/1989) - fra A/S Møre-Cruise, Midsund/

Molde til A/S Romsdalsfjord, Midsund/Molde.
M/S REFLEX (LCZN) (82/-/1955) ex SKROVAVÆRING - 77 ex GRY
TØYBUEN - 69 ex BORG?YGUTT - 66 ex KVITSØYBUEN - 60 - fra P/R

Speed ANS (Erling M. Tøkje), Bekkjarvik/Bergen til Austevoll Fisketransport
A/S, Bekkjarvik/Bergen.

M/S RESCUE EKO (LEOA) (1.673/1.700/1992) - fra K/S Remøy Sea Eko

A/S (Remøy Sea Service A/S), Ålesund til Remøy Sea Eko AS, Fosnavåg/
Ålesund.

M/S ROSS (LEXX) (93/-/1896) ex STANDARD I- 51 ex TRAFIK 4-27 ex

ONSØ - fra Sverre Hundsnes, Hundvåg/Trondheim til Vikna Sjøfarm AS (Teije
Bondø), Rørvik/Trondheim.

M/S SALINA (LCZA) (212/371/1962) ex KARLA -92 ex MEBETO -71 ex

TOMMELISE - 64 - fra P/R Dyrkolbotn ANS (Ivar Dyrkolbotn), Hylkje/
Bergen til Ivar Dyrkolbotn, Hylkje/Bergen.

M/S SCUBA (LKTA) (48/-/1982) - fra A/S Amundsen Diving, Rubbestad

neset/Bergen til Amundsen Shipping AS, Rubbestadneset/Bergen.
M/S STER (LEGS) (251/260/1951) ex NIEDERSACHSEN - 66 - fra Odd

Magne Stabben, Tømmervåg/Bergen til Gunnar Lande jr., Brønnøysund/Bergen.

Mars 1995:
M/S ARGONAUT (LFYR) (398/579/1967) ex SUSAN DREYER - 70 - fra

A/S K/S Argo (Kjell Simonsen), Mosterhamn/Tromsø til Vestås Shipping AS,
Mosterhamn/Tromsø.

M/S BELE (JWPF) (99/-/1957) - fra K/S Pohle Sleping- og Bergingsselskap
A/S, Tromsø til M. J. Ødegaard AS, Ålesund/Tromsø.
M/S MØREFJORD (JWYI) (568/447/1958) ex MARY LOU - 94 ex

OSHEIM - 72 - fra Tustna Shipping A/S, Tømmervåg/Kristiansund til Hans
Norland, Jørpeland/Kristiansund, omdøpt til FEISTEIN.
M/S FJÆRA (LGIA) (27/-/1942) ex NEVLUNG - 87 ex ?? -

SarpsborgDykkerklubb, Sarpsborg/Porsgrunn, omdøpt til SDK HAVDYKK.
Lekter FRISKUS (LM5623) (262/-/1910) ex FINA VI - 93 - ex ?? - fra
Arnulf UOrsa A/S, Oslo til Mordla Oslo AS, Oslo.

M/S FRYDEN (LHOP) (45/-/1928) ex MJØIFJØRDUR - 88 ex TERJE VI

KEN I - 83 - fra Steinar Siljan, Herre/Brevik til Ove Andersen, Porsgrunn/
Brevik.
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M/S GELO (LENK) (299/707/1972) ex TORGELOW - 92 - fra P/R Lady
West ANS (Arild Håkon Rivedal), Holmedal/Bergen til Barco AS, Tromsø/

Bergen.
M/T KLORINA (LCRM) (158/234/1954) - fra A/S Borregaard, Sarpsborg

til Taurunga AS, Bømlo/Haugesund, omdøpt til TAURANGA og ombygget
til brønnbåt.

M/S LANTERNEN (LAIP) (31/-/1915) ex INA - 92 ex EAGLE - Lanter

nen Båtcharter A/S, Tjørvåg/Larvik, Hjemsted endret til Ålesund.
Lekter LYMEK (LM4969) (188/-/1977) - fra Lysøysundet Mekaniske A/S,

Lysøysundet/Trondheim til M. J. Ødegaard AS, Ålesund/Trondheim, omdøpt
til MAMMUT MJØ I.

M/S NUVSVAAG (LNHG) (39/-/1948) - KS Nordvaag, Farsund, omdøpt til
OLD SMUGGLER.

M/S PER (LANS) (46/-/1889) ex PONTOS - 29 ex BRUNO ex IMPORT -
fra Tromsø Taxibåter A/S, Tromsø/Bergen til Nordplast AS, Tromsø/Bergen.
M/S STIGTIND (LDLT) (24/-/1924) ex HAVDUR - 75 - fra Kåre

Svanåsbakken, Asker/Sandnessjøen til Øystein Andersen, Drøbak.
M/S STRILYAKT (LAGW) (570/-/1951) ex STRILBAS - 82 ex M7REBAS

- 80 ex MØRETRÅL I - 66 - fra Simon Møkster Shipping AS, Stavanger til
P/R Stilvakt ANS (Simon Møkster Shipping AS), Stavanger.
M/S WINDSOR (LMSF) (29/-/1920) ex DOGGER - ex SIGNAL - fra Ing

var Settem, Kristiansund til Rune Eriksen, Sandefjord/ Kristiansund.

Januar 1995:
M/S AASLAND (JXF03) (1.285/1.350/1969) ex MINITRANS - 86 ex BELL
CAVALIER - 78 ex VALDES - 75 ex BELL CAVALIER - 74 ex VALDES -

73 sjøsatt som GEERTIEN BOS - fra KS Aasen Shipping AS (Hans Martin
Torkelsen), Mosterhamn/Haugesund til Aasen Transport AS, Mosterhamn/
Haugesund.
M/S AASVÆR (LNRG4) (1.591/1.580/1972) ex MUHLENBERG -85-
samme som AASLAND.

M/S ADRA (LARG4) (1.599/2.264/1968) ex BAMMEN - 93 ex SOMMEN

- 79 - Skalphena Shipping Ltd., London. Disponenter endret fra Ingeniørene
Lund, Mohr & Giæver-Enger A/S, Bergen til Th. Jacobsen & Co. AS., Sarps
borg. Fortsatt registrert i Bergen.
M/S BAUMARE II (LAT04) (37.010/68.283/1986) ex LAGO BIWA - 93

ex LAKE BIWA - 89 - fra Camayenne Inc., Monrovia/Oslo til Bareka Inc.,

Monrovia/Oslo. Disponenter er fortsatt Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo.
M/S ECHO PIONEER (LASV2) (9.691/11.464/1981) ex EAL SAPPHIRE

- 90 ex COSTA RICA - 89 - fra Echo Trader KS (Viking Management AS,

Kristiansand), Stavanger til Viking Pioneer KS, Oslo/Stavanger (Tordenskjold
Rederi AS, Bergen).
M/T LADY BENEDIKTE (LAOB2) (20.461/33.950/1974) ex BENEDIKTE
- 93 ex SKAN BENEDIKTE - 92 ex OSCO BENEDIKTE - 90 ex OSCO

STRIPE - 88 - fra Benedikte II KS (Grieg Finans AS & Co.), Bergen til S. G.
Steimler & Co. A/S, Oslo/Bergen.
M/S NORBOX (LAUV2) (498/1.565/1979) ex HELJO - 89 - fra KS Box

Ship (Larvik Shipping AS), Larvik til P/R Norbox DA (Einar Kjøde), Bergen/
Larvik.
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NIS - endringer, kjøp og salg m.m.

M/S NORDIC PRINCE (LAPJ3) (23.149/2.439/1971) - fra Nordic Prince

Ltd., Monrovia/Oslo (Anders Wilhelmsen & Co. A/S, Oslo) til Airtours plc.,
Rossendale, Lancashire UK/Oslo (Anders Wilhelmsen & Co. A/S, Oslo).
M/T OKARINA (LAXH2) (16.555/27.821/1987) ex STALAND - 90 - fra P/

R Okarina c/o Pareto AS (Singa Ship Management AS), Oslo til P/R United
Tina ANS (Pareto Management AS), Oslo, omdøpt UNITED TINA.
M/T POLLUX (JXJN3) (163.380/357.447/1976) ex SAMNANGER - 92 ex
HAPPY ENTERPRISE - 88 ex W. ENTERPRISE - 86 ex WIND ENTER

PRISE - 85 - fra KS Pollux, Bergen. Disponenter endret fra Pollux Shipping
AS, Bergen til Jørgen Jahre Shipping A/S, Sandefjord. Omdøpt JAHRE POL

LUX. Reg. i Sandefjord fra 03.1995.
M/T VENITA (LADU2) (53.898/87.561/1980) ex MEGA VENITA - 91 ex

VENITA - 90 ex DIANA - 87 - KS Smedvig Tankers VI, Stavanger. Dispo
nenter endret fra Peder Smedvig A/S til Smedvig Tankships A/S.
M/S WESTWOOD CLEO (LATV4) (28.805/45.295/1987)-fraE. B. Aabys
Rederi A/S, Oslo til Westwood Lesser Trust c/o Wilmington Trast Co. (E. B.
Aabys Rederi A/S), Oslo

Februar 1995:
M/S BASSRO STAR (LARA2) (9.963/5.675/1976) ex MARCEL C - 89 ex

INGER EXPRESS -81 ex SEASPEED DORA -78 - fra Arcade Shipping
AS, Oslo til Exxtor Ferries Ltd., Humberside/Oslo (Acomarit AS, Oslo). Om

døpt ENDEAVOUR.
M/S BELISLAND (LAJF4) (25.838/42.083/1985) sjøsatt som NELNIPPON

- fra Prosperity Line Intematioanl S.A., Panama/Oslo (Belstove Management
A/S, Oslo) til Western Bulk Shipping AS, Oslo, omdøpt WESTERN KEY.
M/T BOW GERD (LAKP3) (17.958/31.004/1975) ex BOW FLOWER - 89

- KS Gerd, Oslo/Bergen, disponenter endret fra V. Ships Norway A/S til A/S
Vulcanus, Oslo.

M/S CGM ST. GEORGES (LAER4) (11.138/9.002/1979) ex MAERSK ASIA
PRIMO - 94 ex MAERSK FIERO - 91 ex FENICIA EXPRESS - 88 - Fiero

KS, Kristiansand. Disponenter endret fra Gerrard Management Co. A/S til AS
Gerrards Rederi, Kristiansand.

M/S CGM ST. LAURENT (LAES4) (1 1.138/8.979/1978) ex MAERSK ASIA
TERTIO - 94 ex MAERSK TAURO - 90 ex LEVANTE EXPRESS -88-

Tauro KS (Gerrard Management Co. A/S), Kristiansand, samme som CGM
ST. GEORGES.

M/S GERINA (LAHD4) (2.130/2.450/1973) ex RENDSBURG - 90 ex ANNA
BECKER - 84 ex KILLARNEY - 79 ex ANNA BECKER - 77 ex SCOL

ENTERPRISE - 77 sjøsatt som ANNA BECKER - KS Gerina, Kristiansand,
samme som CGM ST. GEORGES.

M/S GERLENA (LAXV2) (2.130/2.450/1974) ex ACHAT- 89 ex OSTELAND
- 82 ex NIC TRADER - 79 ex OSTELAND - 79 ex THUNAR - 76 ex OSTE

LAND - 74 - KS Gerlena, Kristiansand, samme som CGM ST. GEORGES.

M/S GERLIN (LADS4) (2.282/2.560/1977) ex SUSAN BORCHARD - 91 ex
ORION - 90 - KS Gerlin, Kristiansand, samme som CGM ST. GEORGES.

M/S POLAR PRINCE (LAUM2) (1.582/1.050/1974) ex PRINCESS ANNE

- 81 - fra Polar Prince AS (Rieber Shipping AS), Bergen til Sjuve Ships AS,
Kristiansand/Bergen, videresolgt 03.1995 til Mats Ove Våge, Sistranda/Bergen.
M/S SAGA OCEAN (LAON4) (29.369/46.998/1992) - P/R Aaby Forest ANS
(E. B. Aabys Rederi A/S), Oslo, omdøpt til SPERO.

Ivarans containerskip Santa Victoria
fra 1992 har en tid seiltpå TC til P&O
som Muscat Bay. Ettertilbakelevering
er skipet solgt til Tyskland via et kort
mellomspill under sitt døpenavn.
Foto Göran Freiholtz
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M/S SKS BANNER (LARD4) (57.082/96.027/1992) ex SCANOBO BAN
NER - 92 - Norships AS, Fyllingsdalen/Bergen. Ny disponent: V. Ships Nor
way AS, Oslo.
M/S STAR DIEPPE (LEQZ3) (27.911/43.082/1977) ex STAR SHIRAZ-79
ex STAR DIEPPE - 77 - fra AS Billabong, Bergen til GriegShipping AS,
Bergen.
M/S STAR STRØNEN (LAHG2) (12.768/16.798/1978) ex STAR CASTOR
- 90 ex FOREST ISLAND - 88 ex STAR FOREST - 86 ex ANDERSÖ - 86
ex CHASE THREE - 80 ex ANDERSÖ - 78 - samme som STAR DIEPPE.
M/S NORBELLA (LAMM2) (27.807/45.508/1982) - fra Norbella II KS c/o
Finanshuset AS (Western Bulk Shipping AS), Oslo til Western Bulk Shipping
AS, Oslo, omdøpt til WESTERN TRAVELLER.

Mars 1995:
M/S ACACIA (LAHQ4) ( 1.481/1.480/1970) ex INGER - 92 ex INGRID S -
88 ex VIGOUR -81 ex BERG STAR -79 ex BELL VOGOUR -78 sjøsatt
som SLEIPNER - fra Alliance Shipping Norway AS (J. P. Strøm Shipping
AS), Trondheim til Noro AS (John K Haaland & Søn), Haugesund, omdøpt til
STREAM LINER.
M/S ALOUETTE ARROW (LALK4) (12.688/14.906/1980) ex CHIMO -
94 ex FINNARCTIS - 91 - fra Chantal Shipping Corp., Monrovia/Bergen
(Westfleet Management AS) til AEG Alouette Arrow Ltd. Partnership c/o
American Finance, Boston/Bergen, uendret disponent.
M/S KENT ATLANTIC (LAFJ4) (10.522/2.670/1973) ex ATLANTIC LINK
- 93 ex LADY NINA - 83 ex LEILA - 80 - fra Three Fountains Shipping
Corp., Monrovia/Oslo (Swan Shipping AS) til Swan Marine Shipping Ltd.,
Nassau/Oslo, uendret disponent.
M/S LOBO (LAF02) (1.741/2.850/1972) ex ALVA - 88 ex SUPERORITY -
86 - fra KS Lobo (Louis Ormestad AS), Sandefjord til AS Lobo (Louis Orme
stad AS), Sandefjord.
M/S MSC VICTORIA (LAOF4) (21.053/30.010/1992) ex MUSCAT BAY -
94 ex SANTA VICTORIA -92-A/S Ivarans Rederi, Oslo, omdøpt SANTA
VICTORIA
M/S NORA (LAUY4) (36.924/68.255/1986) ex ARAUCARIA - 94 ex POLE
STAR MARU - 87 - fra Castor Bulk Shipping KS (Morten Werrings Rederi),
Oslo/Tønsberg til Nora KS (Morten Werrings Rederi), Oslo/Tønsberg.
M/S SWAN HUNTER (LAUJ4) (8.470/5.800/1992) ex KORSNÄS LINK -
94 - fra Tam Shipping Corp., Monrovia/Oslo (Swan Shipping AS), samme
som KENT ATLANTIC.

Januar 1995:
M/S ESSO VALLØY (LATT) (1.171/1.463/1971) - fra A/S Norske Esso,
Marineavdelingen, Tønsberg/Oslo til P/r för Bitfjord (TSA Tanker Shipping
AB), Skärhamn, Sverige, omdøpt til BITFJORD, signal SHWY

NOR - Slettet (utgått av registeret)

Den gamle VLCCen Oslo Princess fra 1972 er gikk i februar tilopphugging i Bangadesh. Waterweg Photos

M/S GEOGRAPH (JXPY) (868/1.010/1972) ex SEA BEAM - 87 ex ANNE
BRAVO - 86 - P/R Geofjord ANS (Hans M. Gravdal), Øvre Ervik/Bergen,
overført til NIS, samme navn, signal JXPY3.
M/S MARPOL GYDA I (LEGO) 1.698/-/1983) ex EIDE RESCUE IV - 93
ex KUHLING - 91 - fra Gyda Marpol AS (Gyda Shipping AS), Oslo til A/S
Bulkvang, Greåker/Måløy, omdøpt ALLVANG og reg. i NIS, signal LEG03.

Februar 1995:
M/S EDMY (LNHL) (573/582/1956) ex TARAJQQ - 84 ex EDMY 80 ex
OLTER 67 - P/R Myklebusthaug & Sønner (Mikkal Myklebusthaug), Fon
nes/Bergen, overført til NIS, samme navn, signal LNHL3.
M/S FAR SLEIPNER (LHDC) (1.910/3.000/1984) ex STAD SLEIPNER -
89 - Farstad Shipping AS, Ålesund, overf?rt til NIS, samme navn, signal
LHDC3.

Mars 1995:
M/S AASTUN (LEVM) (840/925/1969) ex TROMSBULK - 91 ex AAS
LAND -85 ex VENLO -81 - fra AS Aasen Bulk (K/S Aasen Shipping A/S v/
Hans Martin Torkildsen), Mosterhamn/Haugesund til Skips Invest Torstein
Christiansen (Bergen Shipping A/S), Bergen, omdøpt LINITO og reg. i NIS,
signal LEVM3.
Lekter BB-BARGE 4 (LM5729) (1.362/-/1976) ex NORBARGE I - 86- fra
Bukser og Bjergning A/S, Høvik/Oslo til Bröderna Wiberg Reederi AB, Husum
for NOK 6.5 mill, omdøpt BW-BARGE 4.
M/T ESSO SLAGEN (LAWM) (10.507/18.795/1968) - fra A/S Norske Esso,
Marineavdelingen, Tønsberg/Oslo til Nordic American Shipping AS, Sande
fjord, omdøpt NORDIC VOYAGER, reg. i NIS, signal LAWM3.
Lekter ES 130 (LM2149) (161/-/1979) - fra Ingeniør F. Selmer A/S (Ugland
Maritime Services AS, Grimstad), Oslo til kjøper i Sverige.
M/S MARPOL BALTIC (LEFK) (1.698/597/1982) ex EIDE RESCUE I -
93 ex DARSS - 91 - AS Bulkvang, Greåker/Oslo, omdøpt STEINVANG,
overført til NIS, signal LEFK3.
M/S VIKING GIRL (LKMH) ( 1 .357/1.735/ 1 982) - fra Eidesvik Supply AS,
Bømlo/Haugesund til kjøper i Kina.

Januar 1995
M/S BERGEN QUEEN (LADM4) (20.511/34.687/1983) ex QUERIDA -
89 ex SITA ELISE - 87 ex WAYFARER - 86 sjøsatt som THEREAN SAILOR
- fra KS Queen (Bergen Bulk Carriers), Bergen til Aquarius Ltd. (Dabinovic
(Monaco) S.A.M.), Kingstown, St. Vincent og Grenadies, omdøpt STEFANIA,
signal J8KJ8.
M/S NORQUEST (LAFI4) (17.475/27.331/1971) ex BANYA - 90 ex STA
VERN - 87 - fra Norsea Shipping Inc. c/o Shirley & Diaz (Swan Shipping
AS), Oslo til Norsea Shipping Inc. c/o Shirley & Diaz (Phoenocean Ltd.),
Nassau, Bahamas, samme navn.

NIS - Slettet (utgått av registeret).
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M/S PAPER EXPRESS (LLEF3) (1.944/1.402/1970) ex NORNEWS EX
PRESS - 86 ex SIRIUS - 74 - fra P/R Ty ANS (Torkel Alendal), Haugesund
til J. P. Strøm Shipping A/S. Trondheim, registrert i NOR, omdøpt TORELLO,
signal LHMH.
M/S POLYCRUSADER (LFEV3) (64.264/116.630/1977) - fra K/S Rasmus
sen Teamship A/S (Rasmussen Teamship A/S), Kristiansand til Alegro Inter
national Inc. (World Management Inc.), Piraeus, Hellas, omdøpt AGHIA
TRIAS, signal SXZW.
M/T SUSANNE (LALE4) (18.625/28.610/1991) - fra KS Susanne (Terkildsen
& Olsen A/S, Århus), norsk disponent Øystein Kin (Sola Shipping & Trading
Agency A/S, Sola), Stavanger til KS Susanne (Terkol-Rederieme v/Terkildsen
& Olsen A/S, Århus), Nassau, Bahamas, samme navn, signal C6MV4.

Februar 1995:
M/S ERIK VIKING (LDXB3) (1.332/1.214/1975) ex SKAUHILL -78-
Viking Supply Ships A/S (Bendt Rasmussen), Kristiansand, utflagget til St.
Vincent og Grenadies.
M/S GOli> RIVER (LAF04) (5.603/4.944/1990) - fra Finn Trans II KS
(Sjuans ANS), Nesttun/Bergen, overført til NOR, omdøpt til NORNEWS
SUPPLIER, signal LHLN.
M/S GOYA (LASP2) (30.470/60.082/1981) ex LANCELOT SKY - 91 ex
NOVANA - 88 ex NORDIC SANKO - 86 - fra Goya KS c/o Pareto Manage
ment AS, Oslo (A/S J. Ludwig Mowinckels Rederi), Bergen til kjøpere på
Kypros, omdøpt CAPTAIN FOREVER, signal P3KM6.
M/S LINITO (LART4) (419/1.179/1967) ex PAN STAR - 93 ex VEAVIK -
82 ex BIRGITTE LØNBORG - 74 ex HELLE DANIA - 72 - Skips Invest
Torstein Christensen, Fyllingsdalen/Bergen, fikk sterk slagside etter at lasten
forskjøv seg i storm 01.01.1995 og ble forlatt av mannskapet i posisjon 53.19N
04.500. Etter å ha drevet rundt sank skipet neste dag i posisjon 53.19N 04.48?
Slettet av Norges Skipsliste 24.02.1995 som forlist.
M/T OSLO PRINCESS (LAGY4) (137.957/284.509/1972) ex LUX PRIN
CESS - 90 ex BERGE PRINCESS - 89 - fra Oslo Princess KS c/o Finans

huset AS (Pausco Management KS), Oslo til kjøpere på Kypros, deretter til
Bangladesh for opphugging. Ank.Chittagong Roads 05.02.1995.
M/S VENETTE (LAFW2) (36.199/64.395/1983) ex WILROVER - 91 ex
BULK TRADER - 88 - fra Venette Shipping Inc., Monrovia (Smedvik
Tankships A/S, Stavanger), Stavanger til kjøper i Liberia, omdøpt AGIOS
NIKOLAS, gresk flagg med signal SVJQ.
M/S VERONA (LATD4) (22.308/36.205/1982) ex IRIS 1 - 93 - fra Verona
KS (Eidsiva Management AS), Oslo til kjøper i Bombay, India, omdøpt
BALAJI PREMIUM.
M/S WESTWOOD JAGO (LATZ4) (28.805/43.295/1987) - fra K/S A/S
Aaby Forest II (E. B. Aabys Rederi A/S), Oslo til kjøper på Bahamas.

Mars 1995:
M/T AMBRA FIN (LAYB2) (29.909/65.682/1981) ex BUENA VENTURA
- 89- fra KS Ambra Fin, Oslo (Ambra Management AS, Sandefjord), Sande
fjord til kjøper i Liberia, omdøpt ANMAJ (Blystad Shipping USA Inc), sig
nal ELRR3.
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M/S CAPITAINE COOK (LAK02) (4.050/4.488/1979) ex NEW ORLE
ANS - 93 ex TIGER BAY - 90 ex NEW ORLEANS - 90 ex CELINDA - 88
ex FRELLSEN GUNVOR - 86 ex GUNVOR FRELLSEN - 80 - fra Namejo,

Shipping A Limited Partnership I (Tor Husjords Rederi), Monrovia/Narvik til
kjøper i Singapore.
M/S ENDEAVOUR (LARA2) (9.963/5.675/1976) ex BASSRO STAR - 1
ex MARCEL C-89 ex INGER EXPRESS -81 ex SEASPEED DORA - 7
- fra Exxtor Ferries Ltd. (Acomarit AS), Humberside/Oslo til Bahamas flag
samme navn.

M/S EVA (JXOD3) (1.572/2.106/1971) ex MINA -93 ex EVA 91 x
EIKVAAG - 91 ex GOLDEN BAY - 87 ex SCAN VOYAGER - 86 ex IS
LANDS STAR - 84 ex ALAFOSS - 80 ex MERC AMERICA - 74 - fra K/S

Eikvaag, Farsund til Trond A. Kittelsen Shipping AS, Stathelle/Brevik, rc i
NOR, omdøpt ULSUND, signal LHNW.
M/S EXPRESS MACAE (LAKY2) (392/-/1989) ex SAN PAWL - 92 - fra
Mednor KS AS (Kristen 0. Johnsens Rederi AS, Oslo), Tønsberg, utflaggc 'il
Bahamas.
M/S HAVØRN (LAKY2) (23.584/40.291/1977) - fra K/S A/S Havbulk (A S
Havtor Management), Oslo til kjøper i Liberia, omdøpt ARISTOTEL*
(M.Karageorgis), signal ELRS6.
M/T KRISTINA (LAIV4) (4.094/6.000/1991) - fra Agerøen Shipping KS
(H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand til kjøpere i Frankrike.
M/S NORDIC PRINCE (LAPJ3) (23.149/2.439/1971) - fra Airtours pk
Rossendale, Lancashire UK/Oslo (Anders Wilhelmsen & Co. A/S), utflagg
til Bahamas, omdøpt CAROUSEL, reg. i Nassau.
M/S NORDVANG (LAVE3) (670/760/1966) ex MENDY - 91 ex ENG i
SUND - 91 ex MORLANG HEIDI - 89 ex HELLEFOS - 75 ex FRAN Kl

KLINT - 72 - A/S Nordvang (Kystcompagniet, Bergen),Måløy, utflagget i
St. Vincent og Grendies, samme navn.
M/T NORTRADER (LAYH2) (494/350/1944) ex HIGH HEAT -90ex AK -
TANK - 77 ex ANNE-BERITH - 70 ex HAVSTRAUM - 67 ex EMPIRE

CRICKETER -46 - fra Ole Palm Petersen, (Anne Gro AS, Drammen), Drag' /
Hammerfest til Ole Palm Petersen, Dragør/Panama, omdøpt til ANNA P, si
nal HP8011.

M/S NOVA SPIRIT (LAIN4) (35.890/69.338/1990) - fra Nova Spirit In
(R. S. Platou Shipbrokers AS, Høvik), Monrovia/Oslo til kjøper i Liberk
omdøpt TOP TRADER, signal ELRQ3.
M/S SANTA VICTORIA (LAOF4) (21.053/30.010/1992) ex MSC VICTO
RIA - 95 ex MUSCAT BAY - 94 ex SANTA VICTORIA - 92 - fra A/S
Ivarans Rederi, Oslo til kjøper på Kypros, samme navn, signal P3MS6.
M/S STAMAR (LAFS2) (16.507/27.046/1977) ex ANDREAS P - 91 ex
PATRICIA TRADER - 87 - fra Stamar KS (A/S Hav), Oslo til Roxana
Navigation S.A., Piraeus, Hellas, omdøpt til SEMIRAMIS, signal SXVK.
M/T SUNNY LADY (LAMC2) (5.807/6.680/1976) (ex General Cargo - 81)
ex LADY -81 ex LEIKVIN -79 - fra K/S Gas Lady (Olaf Pedersens Rederi
A/S), Oslo til kjøper på Bahamas, omdøpt SELMA KOSAN (J. Lauritzen).
M/S WESTERN AVENIR (LASN2) (21.918/36.955/1984) ex NOBLE - 89
ex ASIAN BRILLIANCE - 85 - fra Western Bulk Shipping AS, Oslo til kjø
per i Tyrkia, omdøpt GOKANIS.
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