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Forsiden:

Osloskipet Norbeth liggende i Vancouver en høstdag

i november 1965, klarfor lasting. Et hverdagsbiide

fra skipsfartens «gode år», refartikkelen på side 9.

Norbeth var en shelterdeckerpå 15.500 tdw, levert i

1963fra Bergens Mek Verksteder til Sig B Sverdrup,

Oslo. Solgt i mai 1967 og hugget i Pakistan i 1985

etter krigsskade i Persiske Gulf

Lokalavdelinger
NSS-Østlandet

Formann Harald Bjørkli
Tel 69 83 79 78 / 913 44 739

email: hbjork@frisurf.no
Avdelingen arrangerer to møter hvert halvår.
Møteprogrammet for høsten sendes direkte.

NSS-Haugarland
Formann Stein Erik Dagsland

Tel 52 73 62 50

Avdelingen har regelmessige møter hver 1. tirsdag
i måneden kl 1900, unntatt i tiden juni-august

Sted: Stiftelsen Haugesjøen, Kortanes
i Haugesund.

NSS-Bergen
Formann Per Albert Lund

Tel 55 95 10 02

Møtested Norges Fiskerimuseum, Bontelabo
Møteprogram for høsten sendes direkte.

Nordvest Skipshistorisk Selskap. Ålesund
Formann Svein Blindheim

Tel 70 14 16 17

Møtested Ålesund Skipperforening,
hvor ikke annet er nevnt

Møteprogram for høsten sendes direkte.

NSS-Nordmøre

Formann Kjell Laugtug
Tel 71 67 76 16

Møtested: Handelshuset Patrick Volckmar

Møteprogram for høsten sendes direkte.



Etter en fin sommer og høst erSKIPETs høstnummer ute. Litt

sent, som høst-nummeret pleier å være,
mens nummer 4 allerede er på beddin
gen.

Vi fortsetter serien om Lorentzen

rederiene, dennegang med Ludvig Lo
rentzen, om Götaverkens motorkon
struksjon og ellers endel kortere arti
lder om forskjellige emner.

Vi har en god del stoffliggende, men
vil også ønske nye skribenter velkom
men. Det er mye å øse av i den mari
time historie i vårt langstrakte land.
Husk at bladet er summen av medlem
menes aktivitet i form av artilder, le
serbrev, observasjoner og bilder.

Dag Bakka Jr

SØNDAG 7. AUGUST 2001 tok en slepebåt fatt på oppgaven å taue det gamle passasjerskipet Star ofVenice fra Ravenna til Aliaga på vestkysten av Tyrkia for opphugging.
Derved la et av landets best kjente passasjerskip ut på sin siste reise - Bergenskes gamle
flaggskip Leda. Turbinskipet Leda ble satt inn i Englandsruten i 1953 og knyttet Vestlan
det og Newcastle sammen gjennom 21 år, like til skyhøye bunkerspriser tvang Bergenske
til å trekke skipet ut av fart.

Ledavar i samme grad som Amerikabåtene et skip av nasjonal symbolverdi, en seilende
ambassadør og i utsmykning, style og drift en showcase for landet. Slik var det at den tids
skip ble til noe mer enn bare transportmidler. Og Leda ble et skip omspunnet av myter,
et bilde av fart og kraft - som vist ovenfor.

Det var vel nettopp turbindriften som gjorde skipet mindre egnet til cruisefart, og det
er vel snart ti år siden Albatross, eller Betsy Ross, ble trukket ut av fart. De senere år har det
ligget i italienske havner som hotellskip, inntil skjebnen ble beseglet ved salg til skrap.

Bildet under, tatt av redaktøren i Piraeus i april 1988, viser Leda som gresk Albatross, i
selskap med sin gamle rederisøster Meteor som Neptune, med gamle Orion og nye The
Azur.

Takkfor innsatsen, Leda, det kommer aldri noen ny englandsbåt som deg...
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I Takkfor

I innsatsen
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F ra Japan kommer det alarmerende meldinger om at
Stella Polaris ikke lenger funge
rer som hotellskip i Kisho nord
øst for Tokyo. Skroget skal være
i dårlig forfatning og skipet bru
kes nå bare ved spesielle anled
ninger, ifølge våre hjemmels
menn.

Stella Polaris ble levert i 1927

til Det Bergenske Dampskibs
selskab som et spesialbygd crui
seskip på 5209 brt. I 1951 ble
Stella solgt til Rederi-AB Clip
per i Malmö, som holdt henne
i fart inntil 1969. Hun ble da

kjøpt av International House
Co Ltd i Tokyo og gjort om til
hotellskip i Kisho.

Foto Dag Bakka Jr

Historisk sjanse?
Stella Polaris tilbake til Bergen?
Skipet nærmer seg et vendepunkt i tilvæ
relsen som hotellskip i Japan. Det vil være
nødvendig med investeringer for å holde
skipet i stand, hvor det ligger. Alternativt
kan eierne være interessert i salg.

Bergen har Statsraad Lebmkuhl', fjorda
båtene Granvin, Midtnordland, Oster og
Bruvik - men er det muligheter for Stella
Polaris som hotellskip og flytende sjøfarts
museum? Er det et realistisk prosjekt, gitt
skipets tilstand, nødvendige påkostninger

med å bringe skipet til
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Fergen Lobo Marinho som sei
ler mellom Funchal på Madeira
og naboøya Porto Santo har en
norsk fortid, levert fra

Trondhjems Mek Verksted i
1964 som Spervikl til Skips-AS
Spervik (A C Olsen), Sande
fjord. Den var bygget for ruten
Sandefjord-Strömstad, men
grunnlaget sviktet da tax-free
salget fait bort. Solgt i 1969 til
Eckerö-Linjen på Åland som
Roslagen og forlenget i 1973. Til
Portugal i 1988 og går nå altså
på Madeira. Gjenkjent og foto
grafert av Sten Stenersen, Oslo.
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Ifølge Grimstads Adressetidende skal det
være lokal interesse for å bringe tilbake
gamle Sneklokken som i 1918 løp på van
net fra Jørgensen & Vik i Hasseldalen.

Skipet var på 91 brt og 75 fots lengde,
rigget som galeas med motor. Den hørte
i mange år hjemme i Flekkefjord, på
Hidra, på Moster og til slutt i Sande i
Vestfold. I 1986 ble den solgt til Hellas,
men duldcet opp i Eilat i Aqaba-bukten
som Zorba.

Som det siste gjenlevende treskip byg
get ved Skagerrakskysten har det vært in
teresse for å ta vare på skipet i Grimstad.
En undersøkelse for syv år siden viste at
tilstanden var rimelig bra. Nå er fartøyet
igjen for salg, og ifølge avisen kan et nytt
initiativ være på trappene,

Foto NSS-Opedalssamlingen

Bildet av gamle Tona liggende i Port of
Spain, Trinidad, skriver seg fra 13. okto
ber 1992, altså for ni år siden. Om far
tøyet fortsatt eksisterer er vel derfor tvil-
somt.

Tona var bygget i 1906 i Bremerhaven
som tysk damptråler, kom til Norge i
1936 som Skåreholmen av Haugesund,
men ble fra 1948 eiet av Kåre Hande

gård, Øystese i Hardanger. Under nav
net Tona ble den drevet i fiske og frakt
fart i mange år, men gikk ut av fiske ved
overgangen til ring-not. På 70-tallet gikk
den som standby-skip i Nordsjøen, og lå
deretter opplagt hjemme i Øystese i nes
ten ti år inntil våren 1987, da den gikk
til Øklandsnes for slippsetting. I juni
1989 forsvant den sørover under Pa

nama-flagg. FotoYvon Perchoc, Brest, via
Arne Sognnes

Skonnerten Regina Caelis
dukket opp i Bergen i juli,
et stort og alderdommelig
trefartøy, en gammel sliter
som bar preg av alderen.
Det viste seg å være gamle
Atlantsfarid, opprinnelig
bygget på Frederikssund
Skibsværft i Danmark i

1936 for Kjølbro i Klaks
vik på Færøyene. Et tre
fartøy på 110 fots lengde
var nesten som et gjenferd
fra en annen tid, nå regis
trert i Gibraltar og eiet av
fire privatpersonen Fra Ber
gen gikk turen videre til
Skottland.

Foto Dag Bakka Jr

I
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Under Cutty Sark Tall Ships
Race 26-28. august var ds Os
ter invitert til å ligge på Vå
gen i Bergen. Siden i fjor har
skipet fatt ny formast og gjen
reist aktermasten. Attpåtil har
Nordhordland Veteranbåtlag
420.000 kroner i banken mot

et lån på 120.000 kroner, men
har store planer for å fa lagt
promenadedekk, satt inn front
og maskinromsskott, skiftet
lasteluke og satt opp dekks
hus, dekksalonger, postlugar,
trappehus, nedgangskappe og
toilettrom. Det er sendt ut

forespørsel til fire verksteder
om pristilbud, med et realis
tisk håp om å fa mye gjort i
løpet av vinteren.

Foto AlfJ Kristiansen

Et historisk bilde i norsk rutefart - avslut

ningen av fergesamband over Bømlafjorden
i forbindelse med åpningen av Trekant
sambandet.

MF Tysnes ankommer Valevåg ferjekai
kl. 1513 den 30. april 2001, trolig på over
tid da siste annonserte tur fra Valevåg var
ld. 1215. Ferjen kom fra Mosterhamn, satte
i land biler, tok om bord noen få biler og
returnerte fra Valevåg til Mosterhamn kl.
1518.

Foto Harald Sætre

9. september ble årets opp
levelse for fartøyvern og
tekniske kulturminner på
Vestlandet, da fem fjorda
båter, en ferge, ni veteran
busser og 60 veteranbiler
hadde med seg 800 passa
sjerer og samlet 2500 frem
møtte på kaien i Mo, in
nerst i Modalen i Nord
hordland.

Frode Folkestad har fan

get inn veteranbåtene i inne
i Mo, med Tansøy, Granvin,
Atløy, Bruvik og Midt
hordland ved kai og Haus i
ferd med å legge til.

" ,
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S'Å er sommeren over. Herpå Sør- Vestlandet har den værmessig vært ganske bra, men alt tar slutt en gang.
Så mange bidragfra sommerens observasjoner er det ikke

kommet enda, men noen er det og da helst fra våre faste
bidragsytere som skalha mange takk. Oppfordringen til våre
seilende medlemmer om å sende inn bidrag til spalten har
resultert i noen interessante observasjoner, flere slike er svært
velkomne.

Fra Terje Nilsen, 4085 Hundvåg.
Gamle rutebåter kan brukes til så mangt. Hoddoyvåg (LFFW
24 brt./1965) observert i Stavanger som dykkerfartøy i forbin
delse med diverse arbeider på m/t Borga (LEYH / 66671 brt. /
1992). Borga lå herunder fortøyd midt i Stavanger ved Strand
kaien. Hoddøyvåg startet sitt liv som rutebåt på strekningen
Hoddøy - Statland og Namsos. Ble i 1982 tatt ut av rutefart og
ombygget til fiskefartøy. Nå altså i bruk som dykkerfartøy.

På vei til Larvik i forbindelse med årsmøte i NSS, var vi innom

Bredalsholmen i Vågsbygd. Her ble det observert en tidligere
redningsskøyte uten navn. Kan dette være Ingeborg Platou
(LIWF / 40 brt. / 1961) som i en årrekke har vært i tjeneste for
Tønsberg Havnevesen ?

På ovennevnte årsmøte i NSS ble vi tatt over til Stavern av

sightseeing-båten Molly. Kan ikke finne dette fartøyet regis
trert i tilgjenglige kilder. Det gikk rykter om at det var et tidli
gere fiskefartøy fra Vestlandet. Noen som har opplysninger ved
rørende Mollf.

På vei fra byggeverftet Fjellstrand A/S til Malta måtte San
Gwanns&kt ly på grunn av dårlig vær i Nordsjøen 05.04. 2001.
Skipet lå i Stavanger ca. 1 døgn før man fortsatte reisen. Skipet
var nettopp overlevert til Virtu Ferries Ltd., Ta”Xbiex på Malta.
Skipet er av typen Flying Cat TM 52 med kapasitet for 427
passasjerer og 21 personbiler. Verdien av byggekontrakten var
på ca. 126 millioner kroner.

Overskudds materiell fra Marinen/ Kystartilleriet?
Ukjent fartøy fartøy observert i Stavanger 08.04.2001. Noen
marinekyndige som kan kaste lys over dette mysteriet? Antar
at eierne er firmaet Noomans som driver med dykkerservice.
Dette firmaet har også to andre større fartøyer, Alfa og Gamma.
Etter fargen på skrog og overbygg er de innkjøpt fra samme
sted. Alle opplysninger vedrørende fartøyene mottas med takk.

Risørjenta (JWOR / 197 brt. / 1985 ) . Skipet er nå kjøpt av
Rogaland Trafikkselskap og omdøpt til Hidle. Startet sitt liv
som rutebåt for Saltens Dampskibsselskab i 1985 som
Helgelandsekspressen. Solgt i 1994 til Sørlandscruise i Flekke
fjord og omdøpt til Sørlandscruise. Solgt til Agder Cruise, Risør
i 1998 og omdøpt til Risørjenta. Overtatt av RTS i uke 11 2001.

Taubåten Havnegutt observert i Kistesundet, Hundvåg i mai
med et skyveslep. Kan ikke finne båten i noe register som er
tilgjenglig, så det tyder på at Havnegutt er uregistrert. Er det
noen som har opplysninger om ovennevnte ?

Sjelden gjest i Stavanger. Kinesisk supplybåt De Jin (2190
t.dw./1999) bygget ved Donghai Shipyard , Shanghai for kine
sisk rederi i Guangzhou ( Canton ). Skipet fikk nytt navn i
slutten av mai - Marine Viking og ble overført fra kinesisk til
Bermuda flagg. Kan det være svenske / norske interesser bak?

Fra Ole Jakob Dingen, 5227 Nesttun:
Fortsetter føljetongen angående utrangerte ferger som er blitt
bygget om til påle og arbeidsbåter for Statens Vegvesen.
Denne gang er det Basen tidligere MRF‘s Årvik. Observert og
fotografert i Brattvåg 13. juli 2001. Det er bare Basen som Veg
vesenet i Møre og Romsdal eier i dag.

Følgende fartøyer lå 7. juli 2001 i Skjerjehamn i Gulen kom
mune i Sogn og Fjordane. Christian Børs, Arcus, Rover, Liaskjæren
og de to 70 års jubilantene Atløy og Granvin.

Marina (lekter, ex VSD 14 ) sett og fotografert fra Askøy
broen ved Skärholmen tankanlegg sommeren 2001. Marina

Gammel rutebåt Hoddøyvåg
fotografert i Stavanger 1. april

av Terje Nilsen

;
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Flere av Kystartilleriets

båter er solgt ut de senere år,
slik som Gamma. Er det

noen som kjennerfartøyets

tidligere identitet? Foto

Terje Nilsen 8. mai i

Stavanger.

hadde med en campingvogn med fortelt som ble satt på land og
som ble stående i flere dager. Slik kan man også feriere.

En ganske interessant observasjon i Oslo 10. august 2001
der tre gamle passasjerskip / ferger med fortid fra Vestlandet lå
samlet : Langåra, som ble solgt fra Stavanger til Oslo ifjor.
Dette var opprinnelig Kleppestø - Rutelaget Askøy -Bergens før
ste spesialbygde ferge, bygget hos Mjellem & Karlsen, Bergen i
1955. Den ble solgt til Høgsfjord Rutelag A/S, Stavanger i 1966
og gitt navnet Oanes. Senere ble den solgt til P/RTinus, Stavan
ger som hadde den fram til salget til Oslo.

De to andre var Oslofjord og Innvik. Den sistnevnte var
bygget i 1967 som bilferge for FSF med en kapasitet på 28 bi
ler. I 1987 ble den solgt og ombygget til teaterbåt. Oslofordble
bygget i 1949 som Sæbø for Alversund & Manger Dampbåtlag,
Bergen. Ble i 1980 solgt til Sverige og omdøpt til Sagana, senere
Wasa Lejon. I 1994 ble den solgt tilbake til Vestlandet og om
døpt til Lustrafjord. Den er nå i den senere tid solgt til Oslo og
bar fått navnet Osloford.

Fra Johannes Østvold, 4306 Sandnes.
Westegg (Skonnertrigget kutter, stagseilskonnert) sett i Sandnes
5. juli 2001.

Nymopel (Tidligere bilferge, nå for det meste brukt til for
skjellig oppgåver for oljeindustrien, LFQC/135 brt./1956/ ex.
Chain Surveyor - 97, Rauberg -91, Sogn - 84) sett opplagt i
Sandnes sommeren 2001.

Fra Jonny Jøsang, 4250 Kopervik.
Ultamar XII (Taubåt// 291 brt. / 1977 ex. norsk Toga- 83)
Sett i Punta Arenas, Chile i august 1998 hvor den nå brukes til
havnetaubåt.

Tamar FI (Palleskip/199 brt./1979 ex. norsk Leca Vest- 92)
sett i Punta Arenas, Chile i august 1998. Båten som nå eies av
Falkland Islands Development Corp., Stanley går i fast rute med
forsyninger mellom Punta Arenas og Falklands-øyene. Båten er
noe ombygget, blant annet med tanker for olje i det tidligere
underrommet.

Fra Svein G. Rygg , 5522 Haugesund / M/S Seabourn Sun.
Sørvang (Lastebåt/JXCJ / 299 brt./1964, ex Mogens Græsborg
74) sett i Antigua i 1999 da jeg tjenestegjorde på Monarch ofthe
Seas. Båten hadde fortsatt norsk flagg og var registrert i Måløy,
men jeg så ingen hvite ombord så jeg regner med at overtakel
sen hadde funnet sted. Har også sett flere ferger som går i lokal

——

Gamle vestlendinger ved Langkaia i Oslo, fotografert av OleJakob Dingen 10. august. Fra venstre Innvik, Oslofjord og Langåra.7
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fart forskjellige steder i Caribbean, flere av disse med fortid fra
Nord - Norge. (Skipet lå i arrest i Nederland fra 1998 og ble
solgt der ca 1999, men formelt slettet først i september 2000,
red anm).

Fra AlfJ Kristiansen. 4275 Sævelandsvik
Kanstnd (Fraktebåt / LCQV /378 brt /1953, ex Mørejarl, Ola
Nordmann) er solgt til Libanon og ble overtatt i Bergen ca. 5.
september. Fredag den 7. september var den på vei sørover fra
Bergen til Kopervik da den fikk motorstopp på Sletta og ble
slept til Haugesund av Strilvard. Dagen etter ble den slept til
Kopervik av Bison og slippsatt. På tirsdag 11. ble den omdøpt
Ramadan 3. Kapteinen kunne fortelle at den skulle registreres i
La Paz. Båten avgikk Kopervik 22. september, angivelig for
Newcastle, deretter Spania og så til Vest-Afrika der båten skal
gå i lokal fraktfart. De nye eierne er et stort libanesisk selskap
med hovedkontor i Tripoli, men som også driver en omfattende

virksomhet i Vest-Afrika og det var i forbindelse med dette bå
ten skulle brukes.

Lolita (Lastebåt I]WZG / 1010 tdw / 1967, ex Myster, Lolita,
Rikke Lønborg, Marag Moon, Birgit Danid) har i lengre tid lig
get ved kai i Tromsø i konkurs, med lettere brannskade. Båten
er erklært kondemnert og forsikringssummen utbetalt til kredi
torene. Tromsø kommune vil søke rettslig kjennelse for å få
båten tømt for bunkers og fjernet.

Fra Rolf K Kristensen, 3143 Kjøpmannsskjær:
Vesterø (tidl LFFZ/63 brt/1889, ex fraktebåt Vesterø, ex damp
skip Vesterø, Vista), sett i Vrengen i juni og senere slippsatt i
Tønsberg. Båtens siste registrerte eier var Ægir Dykkerklubb i
Fiskåbygd ved Kristiansand, inntil den ble slettet i registeret i
juni 1993. Nå har båten åpenbart gjenoppstått fra de døde og
skal være kjøpt fra Grimstad til en privatperson på Nøtterøy.

Fiskebåten Blomvik

trekkes opp på

huggeplassen til Fosen

Gjenvinning 5. juli, klar

til å skjæres opp.

Båtfoto

 

Fiskebåten Vågholm bar kommet
til veis ende, her er den levert ved

Fosen Gjenvinning i Åforden.

Foto Båtfoto 15. mai 2001.
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W .W FORSINKET MILLENIUMSMARKERING, kanskje, men hvordan har norsk skipsfart stått seg gjennom de siste 150
JLj år? Som verdens tredje største sjøfartsnasjon i dag - hvordan har lille Norge hevdet segpå verdenshavene
siden 1850f

Norsk skipsfart har i sannhet opplevd gode og vonde dager. Näringen opplevde sine beste dager i 1875 og i
1968, men tre ganger har det sett mørkt ut - i 1890-årene, tidlig på 1920-tallet og midt på 1980-tallet - da
skipsfartseventyret stod ifarefor å dø ut. Hver gang reiste skipsfarten seg etter telling.

Det var et veldig potensiale for sjøfart og sønner i rederfamilier; menn som Fred Overeksponering i store tankskip ledet
skipsbygging som fra 1850 fikk entrepre- Olsen, Sigval Bergesen, Otto Thoresen, til en dundrende kollaps ved shipping-kri
nører i kystmiljøet til å gripe mtilighetene A F Klaveness, Olav Ditlev-Simonsen og sen fra 1974, og strukturendringene i
som bød seg med liberaliseringen av han- flere. Dette var menn som satset på stål skipsfarten på 80-tallet førte til en smer
del og skipsfart. I løpet av 25 år steg og damp, og langsomt ble stagnasjonen tefull tilpasning til en ny virkelighet. Inn-
Norge frem fra åttende til tredjeplass blant vendt til ny vekst. I 1914 stod Norge føringen av NIS fra 1. juli 1987 og
verdens sjøfarts-nasjoner, for en stor del fortsatt som verdens fjerde største sjø- markedsoppgangen førte til et iøynefal
basert på treseilere bygget ved lokale verft. fartsnasjon, men skilte ut seg ved åha en lende «come-back». Fra å være truet av

Oppsvinget kulminerte midt på 1870- stor seilskipsflåte. utryddelse vokste flåten til 55 millioner
tallet, og flåten stagnerte deretter mens Første verdenskrigs inntekter gikk for tdw i 1991, tilvarende 8.5 prosent av
de andre store sjøfartsnasjoner gikk over en stor del med i dragsuget da etterkrigs- verdensflåten. Spørsmålet var likevel: Var
til dampskip. På 1890-tallet gikk den tra- konjunkturen gikk over i depresjon. Midt dette bare en siste høstningsfase av en
disjonelle norske skipsfart inn ien krise på 20-tallet sank Norge tilbake til åttende- døende næring?
med årlige forlis på 7-10 prosent av ton- plass blant sjøfartsnasjonene med knappe Utviklingen på 90-tallet har vist at
nasjen. Særlig for seilskipsmiljøene rundt 4 prosent av tonnasjen, før et nytt even- norsk skipsfart fremdeles har livsgnist og
Oslofjorden og langs Sørlands-kysten syn- tyr tok til, bygget på tankskip befraktet kommersiell drivkraft. Etter en sanering
tes det som om eventyret var i ferd med å på lange certepartier. Oslo - innflytter- først på 90-tallet ble det lagt et livsdyktig
ebbe ut. byen - styrket sin plass som skipsfartens grunnlag med den nye sjøfartspolitikken

Skipsfartsmiljøet i Bergen stod i sterk hovedstad, hvor en ny struktur tok form i 1996, sammen med refusjonsordning for
kontrast, hvor dampskipene allerede i med nære bånd mellom meglerhus og norske sjøfolk og en ny giv i rekruttering
1884 hadde gått forbi seil i tonnasje, og redere. Denne strukturen viste seg effek- og utdanning.
fra 1890-tallet til 1907 stod byen som tiv gjennom 50 år og fikk den norske an- Ved inngangen til et nytt århundre står
landets ledende sjøfartsby. del av verdensflåten til å løfte seg til 7 Norge med 7.5 prosent av verdensflåten.

Fra slutten av 1890-tallet stod den frem prosent i 1939 og videre til 10 prosent i Ikke verst for et lite land med 4.4 rnillio
en ny generasjon av entreprenører, gjerne 1968. ner mennesker ved verdens utkant.

prosent

Norges andel av verdensflåten 1850-2000
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Motorskipet Bahia ble levertfra Langesunds Mek Verksted i 1953 ogfikk et langt liv i linjefarten.

Her ses skipet under T/C til Ellerman & Papayanni Lines Ltd som Italian. Skyfotos

Av Dag Bakka Jr

J\/Tens fam1liffirMAET Lorentzen &Co i 1915 ble overtatt av Øivind Lorentzen, som senere bygget opp et
JL YJL betydelig rederi innen linjefart og gasstransport, kom broren Ludvig Lorentzen til å etablere seg som kull
handlerpå Lysaker og etterhvert med et rederi av mindre omfang. Han kom imidlertid til å engasjere seg sterkt
innen skipsbygging med store interesser i verftene i Langesund og Kragerø. Rederivirksomheten ble avviklet i
1972, menfirmaet eksistererfremdeles som investor i eiendommer og shipping.

Ludvig Lorentzen var født i 1883 i Hol- den tidligere Lysaker hovedgård, hvor han bedre seg i 1923/24, da valutaforholdene
mestrand, men kom til Sør-Amerika slo seg ned og ble boende. Samtidig over
sammen med familien i 1892 og vokste tok han Lysaker Kulimport som hadde

hadde stabilisert seg.
Det var også nå at Ludvig Lorentzen

opp der. Han fulgte i farens fotspor, gikk sitt eget kullanlegg på vest-siden av igjen begynte åse nærmere på rederidrift,
til sjøs og tok skipsførereksamen i ung Lysakerelvens utløp. Her ble det tatt inn Skipsverdiene var lave, og han satt seiv
alder, før han 20 år gammel ble opptatt i lastebåter med kull fra britiske havner for med betydelige fraktoppdrag i form av
familierederiet Lorentzen & Cia. Ved le- videre salg til brukere i Oslo og Bærum. kullimport til Lysaker. I september 1924
vering av dampskipet Ipu i 1905 tok han Vi kjenner lite til virksom-heten de før
det seiv ut fra byggeverkstedet i Norge og ste årene, hvor verdens-krigen la hindrin
førte skipet i noen år. Deretter bestyrte ger i veien som den britiske kullembargo
han den økende virksomhet i Brasil fra ved årsskiftet 1916/17.

Ludvig Lorentzen 1883-1967

kontoret i Para, før han rundt 1914

vendte tilbake til Norge da Amazonas
farten ble oppgitt. Reden pa. Lysaker

Bak hans utløsning av familiefirmaet Etter verdenskrigen fulgte turbulente ti-
Lorentzen &Co kan det ha ligget ulike der for norsk skipsfart og næringsliv, da
interesser, hvor hans to år eldre bror Øi- etterkrigskonjunkturen fait sammen høs
vind var sterkt engasjert i linjefart og linje- ten 1920 og vek veien for depresjon. For
agenturer, mens Ludvig synes åha vært Norge ble det en særdeles hard omstil
mer opptatt av å samle seg om en virk- ling, hvor kronen ble halvert i verdi i for-
somhet i Norge. hold til pund og dollar, samtidig som

Såvidt vi forstår kjøpte Ludvig Lorent- næringslivet gjennomgikk arbeidskon
zen i 1915 en stor eiendom på Lysaker, flikter og konkurser. Det begynte først å
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slo han til og kjøpte et moderne damp
skip på 1350 tdw fra Nederland,
Ramscapelle av Antwerpen, bygget i 1919
med maskineri akter og bro midtskips.
Ved overtagelsen fikk skipet navnet Lysa
ker og stod som eiet av Ludvig Lorentzen
personlig. Mot slutten av året ble også et
to år eldre søsterskip innkjøp, Poelcapelle,
som fikk navnet Folden I.

Folden /gikk tapt allerede i april 1925
ved kollisjon i Kanalen. Ludvig Lorentz
ens rederivirksomhet kom derfor i flere

år til å begrense seg til ett skip i nordsjø
fart. Farten var i stor grad kull fra bri
tiske havner til Oslofjorden, mens det
gjerne ble ført tremasse og trelast utgå
ende.

Noen bedre år frem mot slutten av 20-

tallet fulgte, før en ny økonomisk
verdenskrise satte inn i 1930. Derfrå tok

det flere år før skipsfarten merket noen
særlig bedring; først fra 1935 ble det et
oppsving å merke i ratenivået for små
skip, hvor markedet var presset av en vel
dig overkapasitet.

Igjen viste kullhandleren på Lysaker sin
evne til å slå til på et stigende marked. I
1932 ble kullbåten Emilie Dunford kjøpt
inn fra Storbritannia, et ti år gammelt
dampskip på 1460 tdw som fikk navnet
Lysaker II. I januar 1934 ble også Lysaker
///innregistrert, en 1800-tonner kjøpt fra
samme rederi. Lysaker IVsluttet seg til
flåten i desember 1935 som det hittil stør

ste skip på 2553 tdw. Imidlertid gikk
Lysaker III tapt i mars 1936, underveis
fra Rekefjord til Rotterdam.

Ved inngangen til 1939 talte Ludvig å stanse opp all kysttrafikk vinteren 1944/
Lorentzens rederi følgende skip: 45. 23. mars 1945 ble skipet senket av fly
ds Lysaker 1350 tdw 1919 ved Sandshamn på Sunnmøre. På ute
ds Lysaker IV 2553 « 1924 fronten gjorde Lysaker Vblant annet god
ds Lysaker V 2400 « 1936 tjeneste under invasjonen i Normandie i
ds Bygdøy 1950 « 1921 juni 1944.

Mens deler av flåten seilte utenfor re-

Krigsinnsats og foretak deriets kontroll, forsøkte Lorentzen å ut-
Rederiet gikk inn i krigsårene med fire nytte de få muligheter som fantes innen
skip. Av disse kom Lysaker og Bygdøy til å landet. Som enkelte andre redere og
befinne seg i tyskkontrollert område da skipsmeglere grep han anledningen til å
Norge ble okkupert i 1940, mens Lysaker få bygget treskip for kystfart, og Lysaker-
IV og Lysaker V kom til å seile i rederen kom til markere seg sterkt på dette
Nortraships flåte. området. Fra 1941 til 1945 fikle rederiet

I hjemmeflåten ble Bygdøy senket ved levert ikke mindre enn seks små motor
minesprengning nord i Øresund i mai skip av vanlig type for fiske og fraktfart, i
1943, mens Lysaker holdt det gående på størrelsen 90-100 fot, altså fra 200 til 300
kysten gjennom hele krigstiden, inntil den tdw. De fleste fikle navn hentet fra Ib
allierte offensiven for alvor var i ferd med sens skuespill:

r <

I

Lysaker II hadde noe uvanlige linjer, bygget av Coaster Construction i 1922. Her ses skipet under
senere navn Samev. Foto DonaldJahnsen

Det var trolig for assuranseoppgjøret for
dette skipet at Ludvig Lorentzen gikk til
innkjøp av en 2400-tonner som var un
der bygging på Porsgrunds MekVærksted
for familien Chr J Reims egen regning.
Slik fikle rederiet sin første nybygning ved
levering av Lysaker Vi november 1936;
en av de karakteristiske Porsgrunnsbåtene
som var særlig egnet for bulklaster og tre
last.

Kanskje var det Sjøfartskontorets ne
gative holdning til flere Lysaker-nummer
som gjorde at den neste anskaffelse fikk
et annet navn, Bygdøy, ved overtagelse i
juli 1937. Dette skipet var på 1950 tdw,
bygget i Rødby Havn i 1921 og av vanlig
skandinavisk type med to lasterom og
maskineri midtskips. Høsten 1937 ble
imidlertid Lysaker IIkondemnert og solgt
slik den lå med kollisjonsskader i Esbjerg.
Kjøperen her var O M Olsen & Co, Fred-
rikstad.

ms Flid III
ms Flid IV

ms Peer Gynt
ms Vildänden
ms Rosmersholm

ms Fruen fra havet

Lysaker senkes av

Mosquito-flyfa

Squadron 143 ved
Sandshamn,

Sunnmøre, 23.

mars 1945. Foto

fa Bowyer:
Coastal Command

at War

200 tdw 1941 Moen Båtbyggeri, Risør
225 « 1941 Moen Båtbyggeri, Risør
225 « 1942 Moen Båtbyggeri, Risør
275 « 1943 Moen Båtbyggeri, Risør
300 « 1944 Sauviks Båtbyggeri, Risør
300 « 1945 Moen Båtbyggeri, Risør

1
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Båtene ble bygget av materialer og utstyr
som fantes i landet ved erfarne skips
byggerier og utstyrt med Union semidie
sel-motorer. De ble i første omgang satt
inn i forsyningsfarten for Skibsfarts
direktoratet.

I likhet med mange andre redere for
søkte Ludvig Lorentzen å sikre seg tidlig
levering etter krigen ved å inngå en
beddingkontrakt med Nylands Verksted
i Oslo. Denne ble inngått under krigen
mot en nominell innbetaling som en op
sjon til å fa bedding når forholdene en
gang ble nomale. Kontrakten fikk Ny
lands byggenummer 356 og ble tegnet
som et dampskip på 2600 tdw.

Gjenreisning og ny kurs
Sommeren 1945 stod Ludvig Lorentzen
igjen med to dampskip og seks små
motorskip i flåten. Rederiet hadde imid
lertid betydelige tilgodehavender i form
av assuranse og oppgjør fra Nortraship.
Dessuten hadde de seilende skip en rela
tivt høy markedsverdi på det gode mar
kedet de første etterkrigsår.

Rederen og kullhandleren på Lysaker
var nå 62 år, og hans sønner Ludvig A og
Egil Lorentzen hadde forlengst kommet
med i familiebedriften, som nå også om
fattet AS Ferdigbetong og AS Østland
ske Fryserier ved siden av Lysaker Kul
import. Her var den tradisjonelle kull
og koks-omsetning supplert med tank
anlegg for fyringsolje.

Det synes igjen tydelig hvordan Lud
vig Lorentzen var mer opptatt av indus
tri enn shipping. Vel nok ble rederiet
gjenreist med moderne og tidsmessige
skip, mens kullimporten til Lysaker fort

satte, men en stadig økende del av virk
somheten ble nå rettet mot skipsbygging,
dels i tilknytning til rederiet.
Ludvig Lorentzens rederiflagg var blått
med rød diamant and hvit L. Skorstei

nen var gråmalt med blått belte og den
røde diamanten med L midt på.

Rederiet ble raskt gjenreist.
Dampskipene Lysaker IVog Lysaker V

fortsatte i nordsjøfarten. Lysaker, som var
senket våren 1945, ble kondemnert og
overtatt av Statens Krigskasko-forsikring.
Skipet ble riktignok hevet og satt i fart
for andre eiere.

Til gjengjeld kjøpte Lorentzen et annet
krigsvrak i februar 1948, den 4100-tonns
ex-tyske Felix Heumann som var blitt sen
ket i Osanpollen ved Svolvær under rai
det i mars 1941. Vraket lå på 15 favner i
mudder i en fordypning og ble hevet i
september 1947 av Norsk Bjergnings
kompagnis Stærkoder og Uller. Tilstan
den var såpass bra at kjelen kunne fyres
opp etter at maskineriet var spylt og ren
gjort, slik at havaristen kunne gå delvis
for egen maskin da den ble slept til Ber
gen i november. Lorentzen kjøpte vraket
for 1.150.000 kroner slik det lå i Bergen
og fikk det slept til Langesund våren
1948.

Dette kjøpet var imidlertid delvis mo
tivert ved rederens inntreden i verftsin
dustrien.

Nybygningen ved Nylands Verksted i
Oslo tok nå form på beddingen og ble
levert i oktober 1948 med navnet Bahia.

Navnevalget avspeiler i seg seiv en om
legging av rederivirksomheten. Dette mo
derne dampskipet på 2600 tdw var byg

get for linje- og stykkgodsfart, ikke len
ger for kullimporten til Lysaker. Slik sett
innledet Bahia en ny navnelinje, med
navn hentet fra familiens gamle jaktmar
ker i Brasil.

De seks små motorskip ble raskt solgt
ut til gode priser i 1948. Alle kom til å
ende opp i den norske fiske/frakteflåten.

Skipsbygging
I juli 1947 meldte «Norges Handels og
Sjøfartstidende» at skipsreder Ludvig Lo
rentzen hadde overtatt aksje-majoriteten
i Langesunds Mek Verksted. Handelen
var kommet i stand i kjølvannet av lands
svik-oppgjøret, hvor den tidligere hoved
eier og direktør Samson Tokheim var blitt
nødt til å seige sine interesser.

Langesunds Mek Verksted skrev sin his
torie tilbake til 1914, da byens
dampskipsreder Hans P Jacobsen fikk eta
blert et stålskipsbyggeri på den gamle
verftstomten på Smietangen. Ingeniør
Samson Tokheim ble ansatt som daglig
leder to år senere og ledet bedriften gjen
nom gode og vonde år.
Under krigen var det levert et dampskip
til Det Bergenske Dampskibsselskab,
Cygnus på 2600 tdw høsten 1940, samt
to søsterskip for finsk regning, Salla og
Kollaa. Det ble deretter satt i gang åtte
25-meters lektere for tysk regning, foru
ten torpedotransportskipet Villach i 1943.
I tillegg var verftet med på bygging av seks
betonglektere for tyskerne, hvor skrogene
ble bygget i Porsgrunn og utrustningen
fant sted i Langesund.

Skipsreder Samuel Ugelstad, som var fra
Brevik og hadde støttet verftet på 30-tal
let, sikret seg tre kontrakter for 2600-ton
nere i løpet av krigsårene, og dessuten teg-

Dampskipet Bahia levert i 1948fra Nylands

Verksted, fa verkstedets annonse

Lysaker V levert i 1936 var rederietsførste nybygning og tilhørte den velkjente Porsgrunnstypen.

Skyfotos
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net Odd Berg - som også hørte til i grup
pen av redere samlet rundt skipsmegler
Hjalmar Bjørge - to lignende skip.
Langesunds 2600-tonnere var av moderne
type med oljefyrt damp-maskineri og sær
lig anvendelige for Lake-farten.

Da Ludvig Lorentzen tok kontrollen over
verftet sommeren 1947 var altså ordre

situasjonen vel dekket. Verftet omfattet
på denne tid to beddinger for skip inntil
5.000 tdw, samt en patentslipp for opp
til 4.000-tonnere, foruten plateverksted,
maskin- og kjeleverksted, støperi og snek
kerverksted. Arbeidsstokken var på 250
mann, og Jan Fiirst overtok som direk
tør.

Lorentzen uttalte til lokalavisen at han

ville gjøre Langesunds Mek Verksted «til
et lite Götaverken».

Da Lorentzen i februar 1948 gikk til
innkjøp av vraket av Felix Heumann var
det for å benytte kapasiteten i Langesund
til å sette skipet i stand. Vraket kom til
verftet utpå våren, hvor det fikk ny inn
redning og en viss modernisering. Ved
levering 26. februar 1949 fikk det navnet
navnet Bygdøy.

Virksomheten i Langesund gikk deret
ter sin gang med leveranse av ett skip i
året fra 1948 fremover til 1952. Etter le

vering av Lake-skipet Kollfinn i mai 1952
oppstod det åpenbart en omkastning i
leveringsprogrammet, trolig som følge av
kansellerte kontrakter i 1950. (Sam
Ugelstad hadde hatt ytterligere to slike
skip i ordre, men det kan ha vært opsjons
kontrakter). I stedet fikk verftet i 1951

kontrakt på bygging av et hvalbåtskrog
som skulle leveres til utrustning på
Fredriksstad mek Verksted (nummer 34),
mens Ludvig Lorentzen seiv kontraherte

Verft i Kragerø

Dampskipet Bygdøy seilte i Lorentzensflåtefra 1949 til 1958. Skyfotos

et linjeskip på 3.800 tdw, nummer 35.
Ved utgangen av 1952, mens kontrahe
ringsaktiviteten var fallende etter Korea
boomen, fikk verftet bestilling på et
5.000-tonns linjeskip for Ivarans Rederi.

Etter noen vanskelige år i 1949/50 tok
skipsfarten seg opp i 1951, mye som følge
av krigen i det fjerne Korea. Nå våknet
også interessen for å kontrahere. Proble
met for de mellomstore norske verft, som

Langesund, var imidlertid at de på grunn
av begrenset kapasitet var utestengt fra å
tilby de mest ettertraktede typer som store
tankskip. Her gikk utvik-lingen også tem
melig raskt, hvor det under Korea-krigen
ble bestilt skip på opptil 33.000 tdw for
norsk regning. Men det var bare Rosen
berg og Akers som var i stand til å bygge
skip av denne størrelse i Norge.

Oppmuntret av utsiktene for skips
bygging i Norge kom Ludvig Lorentzen
nå til åse på nye muligheter. Med lands
tedet Nessund på Bærø utenfor Kragerø
kom han blant annet til å se på mulighe
tene i Kragerø, hvor han tok kontakt med
ordfører Thorbjørn Nilsen og fikk
«Karbidtomta» på Stilnestangen på hånd.
Området var et gammelt tre-skipsverft
hvor det etter århundreskiftet var bygget
en fabrikk for fremstilling av karbid. Fa
brikken hadde innstilt driften i 20-årene

og siden ligget brakk.
Alle faglige instanser stilte seg negative

til planene, men det lyktes omsider å få
konsesjon for kjøpet høsten 1951. Avi
sene meldte i oktober at det her skulle

bygges skip på inntil 4-5000 tdw, men at
utrustning skulle skje på Langesunds Mek
Verksted. Lorentzen gav direktør Jan
Ftirst fra Langesund i oppgave å forestå
oppbygging av det nye verftet. Oppryd
ding og bygging av bedding, kraner og
verkstedshaller kom i gang vinteren 1951/
52, mens Lorentzen gildt i gang med å
sikre byggekontrakter. Den første ny
bygning ble plassert for egen regning, og
sommeren 1952 ble det også inngått be
stillinger for to 13.500-tonns tankskip
for norske rederier.

Utfordringene stod likefullt i kø. Det
måtte skaffes fagfolk og nye læres opp for
å besette alle de nødvendige ledd i en
verftsorganisasjon. Beddingen måtte byg
ges ut i 150 meters lengde. Den gamle
kullkranen fra Lysaker ble fraktet ned til
Tangen og gjort om til plate- og trans
portkran. Mens alt var under oppbyg
ging ble den 36-årige ingeniør Henrik
Schlanbusch ansatt som direktør fra 1.

februar 1953. I løpet av året ble arbeids
stokken bygget opp fra 28 til 150 mann.

l

i ; "

Langesunds Mek Verkstedpå 50-tallet med hvalbåter til reparasjon.
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Byggenummer 1 ble kjølstrakt i okto- for et nytt verft. Lorentzen innså snart at
ber 1952, ennå mens byggearbeidene på- kapasiteten ved Langesund ikke var
gikk for fullt. Det var et 2.500-tonns tilstrekklig og inngikk i september 1954
dampskip for Lorentzens eget rederi som avtale med Akers Mek Verksted om ut
tilbrakte 12 måneder på beddingen før rustning. Så da skipet omsider ble sjø
avløp 21. oktober 1953. Navnet ble Lysa- satt 15. januar 1954 som Freddy gikk fer
ker, og kort etter ble skroget slept rundt den snart til Oslo. Byggenummer 3 tok
Jomfruland til Langesund for utrustning bare 9 måneder på beddingen før sjø
der. setning som Boheme 10, februar 1956.

Så gikk en i gang med det første tank- Her fant utrustningen sted ved Göta
skipet, bestilt av Johs Hansens Rederi i verken.
Oslo. Verkstedet hadde inngått avtale Ludvig Lorentzen forstod at utviklin
med AB Götaverken om levering av teg- gen ville kreve større skip, men han var
ninger og dokumentasjon, slik at Tangens seiv ikke i stand til å utvikle verftet på
byggenummer 2og 3 kom til å bli bygget egenhånd. Det kom derfor til samtaler
til Götaverkens konstruksjon, med endel med Akers Mek Verksted, og i august
tilpasninger. Den første ble kjølstrakt 27. 1955 kom meldingen om at Akers ville
oktober 1953 og tok 15 måneder på bed- overta Tangen fra 1. januar 1956. Ved
dingen - noe som forteller adskillig om leveringstidspunktet stod nummer 3
utfordringene som måtte løses underveis fremdeles på beddingen, men ledelsen

Tangen Verft i 1955 med mt Boheme på beddingen. Foto Widerøe

hadde sikret seg ytterligere 5 bestillinger
for skip inntil 17.400 tdw. Som del av
Aker-gruppen kom Tangen Verft til å seile
videre som et spesialisert skrogverft, noe
det fremdeles er - nå tilbake i Aker Yards.

Motorskipet Bahia gikk på

T/C tilflere linjerederier,
blant andre Fred Olsen & Co.

Her ses skipet under lasting i

Brevik, fotografert av Per Erik

Johnsen

Gruppen
Sommeren 1953 kunne Ludvig Lorent
zen se ut over en ganske forgrenet virk
somhet. Han var nå 72 år og hadde for
lengst fått sin sønn Ludvig A Lorentzen
med i ledelsen. Virksomheten omfattet

rederiet med to skip, verftene i Langesund
og Kragerø, foruten en hel liten klynge
av bedrifter på Lysaker. Denne omfattet
Lysaker Kulkompani som var utvidet med
importanlegg for fyringsolje, dessuten AS
Ferdigbetong og Østlandske Fryserier.

Ved inngangen til 1951 hadde rederiet
hatt fire skip, alle dampdrevne. Under det
sterke markedet i 1952 benyttet Lorent
zen anledningen til å seige de to nyeste til
gode priser, Lake-skipet Bahia om våren
og Lysaker Vutpå høsten. Kort etter ble
også Lysaker IV, den siste kullbåten solgt.
Igjen i flåten var den aldrende Bygdøy,
bygget i 1921 men senere omfattende
fornyet. Til gjengjeld ble det i 1951 teg
net kontrakter for et moderne 3800-tonns

motorskip ved Langesund og et 2500-
tonns dampskip ved Tangen Verft.

Motorskipet fra Langesund, nummer
35, ble det første motorskip fra verftet,
utstyrt med en Doxford på 2400 bhk
bygget av Barclay, Curie & Co i Glasgow.
Det arvet ved sjøsetningen navnet Bahia,
og tok i samme rennet med seg flere mot
orbåter og en halv bygning på Skarpe
nordsiden i Langesund. Ved levering i

; . .

.
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oktober 1953 kom det opp i 14.5 knop
og gikk deretter inn på T/C til forskjel
lige linjerederier.

Dampskipet fra Tangen, som jo var verk
stedets byggenummer 1, ble en merkelig
leveranse. Etter sjøsetningen i Kragerø i
oktober 1953 kom skipet til Langesund
for utrustning. Maskineriet, en triple
ekspansjons maskin og kjel, var opprin
nelig bygget på Nylands Verksted i 1943
og ble montert akter. Ved levering i mars
1954 fikk det navnet Lysaker, med bok
stavene JANE-LINE på siden av bro
bygningen midtskips og Lorentzens
skorsteinsmerke.

Lysaker var trolig bygget som kombi
nert tank- og tørrlastskip, med tanker for
vin og vegetabilske oljer, med vanlige las
terom og med kjølerom på 2.600 kbft.
Til å være tankskip var det godt forsynt
med bommer. Nærmere detaljer man
gler i Veritas-registeret, men det oppgis å
ha tre små luker. Lysaker står ikke omtalt
i Norwegian Shipping News, og klasse
notasjonen i Veritas gir ikke inntrykk av
at det var noe tankskip.
Var Lysaker et forsøk på regelmessig fart

mellom Norge og Middelhavet, basert på
fryse/kjølelast sørover og vin nordover?
Var «Jane-Line» et slikt forsøk på kom
binasjonsfart?

Hva som enn har vært konseptet, så må
det ha vært mislykket. Allerede etter et år
ble skipet solgt til Bergen for 3.3 millio
ner kroner og straks bygget om til ordi
nært tankskip for vin og oljeprodukter
med Nohab diesel-motor.

Rederidriften fortsatte da med gamle
Bygdøy og nye Bahia. I 1955 ble det kon
trahert ikke mindre enn tre skip på et sti-

Lorena levert i 1957 var rederiets første kjøle/fryseskip. Jenssens Foto

gende marked. På Langesund ble det teg
net kontrakter for byggenummer 41 og
42, henholdsvis en shelterdecker på 5400
tdw og en singledecker på 3000 - begge
aktuelle typer på denne tid. Dessuten ble
det i tilknytning til Østlandske Fryserier
bestilt et lite kjøleskip fra Alssund
Skibsværft i Danmark. Dette skipet var
trolig vesentlig beregnet på føring av fros
senfisk og ble bygget for IS Lorena med
Ludvig A Lorentzen som disponent. Et
ter forsinkelser ble skipet levert somme
ren 1957 som Lorena.

Ingen av kontraheringene kom ut i tide
til å høste det gode markedet i 1956/57,
men 3000-tonneren fra Langesund ble
sjøsatt 22. februar 1957 som Maria Teresa
og solgt til et kubansk rederi kort etter.
Det bør ha vært et innbringende salg for
Lorentzen, før skipsverdiene raste ned
over. Salgsinntektene skulle komme godt
med, for i januar 1957 hadde rederiet også
plassert en ordre ved Langesund for en
større shelterdecker på 7.500 tdw for le
vering høsten 1959.

I mellomtiden sviktet markedet, det

fait utover 1957, slik at de første opplags
båtene begynte å samle seg i kystbyene
vinteren 1957/58. I første omgang var
de eldre og mindre konkurransedyktige
skip som ble rammet, noe som førte til at
Lorentzen solgte gamle Bygdøy i mai 1958
til Libanon.

De neste år ble flåten utvidet ved leve

ring av to moderne og vakre shelter
deckere, skip bygget for en kombinasjon
av linje- og trampfart. Begge ble bygget
på Langesund etter tegninger fra Knud E
Hansen, København. Den første, på
5.400 tdw, ble døpt Cearå og overlevert
10. juli 1958. Det var sluttet for 12 må
neder til Alcoa for amerikansk fart og ble
tatt ut av kaptein A Friisø.

Byggenummer 44, som med sine 7.500
tdw skulle bli rederiets største skip, fikk
bygget skroget på Valmet i Finland og lå
klar til levering i Langesund 29. oktober
1959 med navnet Amazonas. Verftet

hadde et halvår tidligere levert søsterski
pet Ove Toftn\ dansk rederi. Amazonas,
Cearå og Bahia ble de neste årene sluttet
på certepartier til linjerederier og handels
hus.

Det var trolig for å sikre sysselsettin
gen på verftet at Lorentzen tidlig i 1959
kontraherte et fryseskip på 1.600 tdw fra
Langesunds Mek. Her ble hele skipet
konstruert på verftet, inkludert tvilling
luker, mellomdekk og elektriske kraner.
Lastekapasiteten på 65.000 kbft kunne
holde en romstemperatur på -25 grader
Celsium, altså tilstrekkelig for skipninger
og kjøtt og fisk. Med navnet Cabo Frio
gikk skipet leveringstur 31. mai 1960 og
ble levert til Sameiet Cabo Frio og regis
trert i Langesund. Skipet gikk inn på et
certeparti for fart mellom Sør-Afrika og
Spania, med Elias Dyb som fører.

f
' : / f * 
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Dampskipet Lysaker var et kombinasjonsskip for olje og tørrlast. A Duncan
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Lorentzen-skipene har i stor grad unngått Kort etter levering av Cabo Frio ble lille

fotografenes linser. Shelterdeckeren Cearå må Lorena solgt, og rederiet omfattet da fire

derfor avbildes som osttysk Havel. Dette vakre moderne skip*
skipet på 5400 tdw ble levert fra Langesund i

1958 ogfikk seks år i rederiets tjeneste. Skyfotos Bahia
Ceara

3.868 tdw 1953

5.406 1958

Amazonas 7.505 1959

Cabo Frio 1.644 1960

Leveranser fra Langesunds Mek Verksted
mens verftet var i Lorentzens eie

19 ds Vigør
29 ds Eika

30 ds Dukat

31 ds Kollbryn

32 ds Kollfinn

33 dt Lysaker

34 ds Tiger

2.600 3.48 S Ugelstad, Oslo

2.600 4.49 S Ugelstad > K Sandaas, Kragerø

2.600 5.50 S Ugelstad > 1.49 Arne Sveen, Oslo

2.600 6.51 Odd Berg, Oslo

2.600 5.52 Odd Berg, Oslo

2.550 3.54 Ludvig Lorentzen skrog Tangen- 1

631* 11.52 AS Ørnen, Sandefjord
utrustet Fredriksstad MV

35 ms Bahia

36 mt Freddy

3.868 10.53 Ludvig Lorentzen, Lysaker
13.650 5.55 Johs Hansens Rederi AS, Oslo

skrog Tangen-2 Akers-510

37 ?? (trolig mt Bohemé)
38 ms Montevideo 5.260 12.54 Ivarans Rederi AS, Oslo

utrustet Fredriksstad MV

39 ds Hock Lee 2.824 4.56 AS Arne Sveens Rederi, Oslo

40 ms Balduin 2.663 6.55 Fred Olsen & Co, Oslo

41 ms Ceara 5.406 7.58 Ludvig Lorentzen, Lysaker

42 ms Maria Teresa 3.000 4.57 Ludvig Lorentzen, Lysaker > Cuba

43 ms Inge Toft 7.610 4.59 Dss Jutlandia AS, København

skrog Valmet-187

44 ms Amazonas 7.505 10.59 Ludvig Lorentzen, Lysaker

skrog Valmet-188

45 ms Cabo Frio 1.644 6.60 Sameiet Cabo Frio, Langesund
46 ms Cementine 1.186 11.60 AS Dalen-Portland Cementfabrik, Brevik

47 mt Rush 790 7.61 IS Rush, Oslo

48 ms Styrsö 2.498 5.62 Gustaf Erikson, Mariehamn
49 ms Nina 3.842 9.63 AB R Nordström &Co OY, Lovisa

50 mf Kraakero 1.004* 6.64 Birger Svendsen, Sarpsborg
51 mf Ölänningen 1.414* 4.65 Rederi AB Nordö, Oscarshamn
52 mf Gotlandia 1.414* 7.65 Rederi AB Pool, Oscarshamn

53 mf Stena Baltica 1.157* 3.66 Stena AB, Göteborg

54 mf Stena Gennanica 5.195* 2.67 Stena AB, Göteborg

55 mf Stena Britannica 5.073* 12.67 Stena AB, Göteborg

* brt

i • 1

Tilspissing i Langesund
Driften av Langesunds Mek Verksted gikk
jevnt med årlige leveranser og 20-30
slippsettinger og et tilsvarende antall re
parasjonen Verftet lå gunstig til ved
Skagerrakskysten og dessuten greit til ved
innseilingen til Porsgrunn og Herøya. For
å kunne styrke reparasjonskapasiteten ble
det i 1960 anskaffet en flytedokk med
løfteevne på 6.750 tonn. Det største ski
pet som ble dokksatt her var porsgrunns
tankeren Vestsundpå 12.300 tdw i februar
1963, før avgang fra opplag i Brevik til
opphugging i Japan. Utviklingen ved verf
tet førte imidlertid til at dokken ble solgt
videre til Stockholm i desember 1963.

Utover i 1961 spisset det seg til mel
lom direktør og eiere, hvor striden syntes
å stå om eiernes disposisjoner, samtidig
som verkstedet gikk med tap. Direktør
Schyberg må ha påtalt disposisjoner, for
11. desember 1961 sendte styret ut en
redegjørelse:
Samtlige de nybygningskontrakter som Verk
stedet har inngått med Lorentzens rederi,
har gitt Verkstedet fortjeneste, tilsammen
filere millioner kroner. Derimot har de bygge
kontrakter som Verkstedet i de senere år har

inngått med utenforstående bestillere, med
ført betydelige tap.

To dager senere gikk Schyberg av og
skrev i sitt oppsigelsesbrev: Den måte verk
stedets forretninger med skibsreder Ludvig
Lorentzen har vært ordnetpå, har gjort det
like umuligfor meg, som for mine to for
gjengere, å bære ansvaretfor verkstedets drift
og bygge opp en sunn virksomhet.

Til tross for et leveringsprogram av avan
serte skip, som sementskip, produkt
tankere og ferger, var det klart at bedrif
ten måtte reorganiseres. Alle kontrakter
siden 1958 hadde angivelig gått med tap,
og ledelsen ønsket nå å oppgi skipsbyg
ging og i stedet satse på reparasjoner og
industriell virksomhet. I september 1963
kom meldingen om å redusere arbeids
stokken fra 250 til 145, men etter protest
aksjoner ble avgangen 73 i stedet for 105
ansatte.

Etter levering av to tørrlasteskip til Fin
land i 1962/63 fikk verftet kontrakter for

en serie ferger for norske og svenske re
derier. Dette var omfattende og kompli
serte oppdrag, som nok ikke gikk uten
uhell og komplikasjonen Teknisk sett ble
fergene bygget og levert på tilfredsstillende
måte, men ble ingen finansiell suksess.

Det var ingen fremtid for skips-byg
gingen i Langesund var både Lorentzen-
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Annonsefor Langesunds
Mek Verksted i

forbindelse med

overleveringen av Cabo

Frio, 14. juni 1960.

familien og bankene enige om. Virksom- for befraktning til linjerederier, og fryse- skipet Cabo Frio, som hadde gitt relativt
heten kunne bare overleve ved en hard skipet Cabo Frio. Slik kostnads-utviklin- gode resultaten Lorentzens siste investe
sanering. Lorentzen mistet trolig bety- gen ble for norske skip fra midten av 60- ring som eget rederi ble derfor iet mo
delige verdier ved refinansiering av verk- tallet kom de arbeidskrevende små derne kjøleskip på 2.500 tdw kontrahert
stedet, hvor bankene brakte inn en ny eier stykkgodsskip dårlig ut med sine store be- fra Ulstein Mek Verksted i september
som skulle bruke verftet til industriell setninger og stigende driftsutgifter. Dette 1965. Leveringen fant sted i februar 1967
virksomhet. 10. april 1967 overtok Sverre førte til at flåten ble solgt ut gjen-nom som Lorena. På grunn av certeparti til
MunckAS verftet som ble organisert som tiåret, samtidig som virksomheten i Lan- tyske Horn Linie kom det i fart under
Langesund Industri AS. Bare 65 mann gesund trolig kostet betydelige beløp. navnet Lorena Horn.
ble igjen av arbeidsstokken, hvor oppga- Flaggskipet Amazonas på 7.500 tdw ble Kort etter, i juli 1967, døde Ludvig Lo
vene nå ble å bygge og montere solgt til Hapag-Lloyd i 1962, fulgt av den rentzen, 84 år gammel.
Munckloaders, gantrykraner for monte- noe mindre Ceard til Øst-Tyskland to år

ring på «åpne» bulkskip. senere. Gamle Bahia seilte jevnt i linje- Virksomheten var forlengst overtatt av
farten, fra 1960 under navnet Italian un- hans sønner, som besluttet å avvikle re-

det T/C til Ellerman & Papayanni Lines deridriften i 1972, da Lorena ble solgt.
Keaenets siste ra.se Ltd mellom Storbritannia og Middelha- På Lysaker gikk Østlandske Fryserier
Rederiet gikk inn i 60-årene med en flåte vet. Etter tilbakelevering i 1966 ble ski- godt, samt tankanlegget. Men med skif
på fire skip, tre shelterdeckere beregnet pet solgt. Dette lot ett skip tilbake, kjøle- tende tider ble arealet rundt Lysakerelven

Fryseskipet Cabo Frio
var i sin helhet

konstruert ved

Langesunds Mek Verksted

og vakte ved levering

adskillig oppsikt med sine

moderne linjer.

Foto via Arne Sognnes

Fremtidens husholdning blir basert på
 DYPFROSNE MATVARER

j. Omsetningen av frosne matvarer i USA ar åe
+  .yf ' siste 10 år mer enn femdoblet. \ * ; j

\ Vi knytter landene sammen og øker levestandar- yf /
den ved å bringe varene ferske og friske over de
store avstander med det ultramoderne fryseskrp

M/S «CABO FRIO»

itm dwi. konstruert og bygget av vart verksted.
— 25° C *>Y rauer av egen type o»
15 mils fart 1 * TvillinRluker med |
2100 BHP SULZER j f ! -£ Pat. mellomdekks- 5I X o.O BHP MAN ] I konslr.
KVÆRNER-STAI, t l. : | * RM«ue fart <W
KJØLEANLEGG i 1 ' Vjø H * * 'tabillt.t
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Skipsliste for Ludvig Lorentzen, Lysaker

ds LYSAKER LEKC 129) som Groningen til NV Gebr
898 brt, 1359 tdw, 194.7/32.2/13.3 ft van Udens Scheepsvaart & Agentur,
Triple expanion Alblasserdamsche Rotterdam. Var trolig kontrahert av
Machinefabriek, 120 nhk norsk rederi.

11.1919 Levert fra NV Scheepsbouw Mij 1920 Union Maritime Belge SA (M J van
Farmsum, Delfzijl (-131) som der Eb), Antwerpen, nytt navn
Delfzijl til NV Gebr van Udens Poelcapelle.
Scheepsvaart & Agentur, 12.1924 Innkjøpt av Ludvig Lorentzen,
Rotterdam. Lysaker/Oslo, nytt navn Folden I.

1920 Union Maritime Belge SA (M J van 4.1925 Sank 11. april 1925 etter kollisjon
der Eb), Antwerpen, nytt navn med ds Volos i Kanalen, mellom

Ramscapelle. Royal Souvereign Light Vessel og
9.1924 Innkjøpt av Ludvig Lorentzen, Dungeness, på reise Stavanger-

Lysaker/Oslo, nytt navn Lysaker. Bilbao med skrapjern.
4.1940 I hjemmeflåten
3.1945 Senket 23. mars 1945 av allierte fly

ved Sandshamn, Sunnmøre, på reise ds LYSAKER IILEKG
Tromsø-Oslo med stykkgods. 961 brt, 1460 tdw 2(961 brt, 1460 tdw 200.9/33.1/15.9 ft

Vraket overtatt av Statens Krigs- Triple expansion, J Mil ne & Son Ltd
kaskoforsikring og hevet i 1946 av Singledecker, maskin akter
Fladmarks Bjergningsselskap 5.1922 Levert fra Coaster Construction Co

12.1946 Vraket kjøpt av Erling Sannes, Ltd, Montrose (-106) som Emilie
Bodø, slept fra Ålesund til Bogen Dnnford til Dunford SS Co Ltd
Verft & Dokk, Ofoten i juni 1947 (Errington S Dunford & Co Ltd ,

1947 Solgt til H Angell Olsen, Harstad, Newcastle.
for reparasjon i Bogen. 1932 Innkjøpt av Ludvig Lorentzen,

3.1948 Solgt til AS Solskin (Holger Lysaker/Oslo, nytt navn Lysaker II.
Fischer), Oslo 2.1937 Kolliderte 3. february 1937 ved

4.1948 Levert 24. april 1948 ferdig reparert Graadyb ved Esbjerg på reise
i Bogen som Solskin . Sannesund-Ghent med gatestein,

6.1958 Solgt til A Gandour, Beirut hevet 6. august og ført inn til
1969 Opphugget i Tripoli, Libanon (iflg Esbjerg, kondemnert.

LR Casualty Returns for 12.1981). 10.1937 Solgt i stadet stand til O M Olsen
Også oppgitt som hugget i 1974 & Co, Fredrikstad. Reparert og satt
(Marine News 10.1979). i fart.

6.1939 Skibs-AS Samev (O M Olsen &

ds FOLDEN I Co), Fredrikstad, omdøpt Samev
911 brt, 1350 tdw, 194.7/32.2/13.1 ft 4.1940 I hjemmeflåten
Triple expansion 106 nhk 11.1950 Copthall Shipping Co Ltd (H P
Singledecker med maskin akter Marshall & co Ltd), London,
7.1917 Levert fra NV Scheepsbouw Mij nytt navn Copthall

Farmsum, Gebr Niestern, Delfzijl (- 1957 J B Shipping Co Ltd, London

i1 1  .. I mm m a1 1  ia n g -  ij g 1 i •  iH Hj . | :
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Fryseskipet Lorena ble rederiets siste, levertfra Ulstein Mek Verksted i 1967 ogsolgt i 1972.
Skyfotos

mer attraktivt for annet bruk. Fryseriet
ble solgt i 1989 til svenske FrioSkandia
og området ryddet for industri og i ste
det utviklet for kontorer og næringsbygg.

Firmaet Ludvig Lorentzen eksisterer
fremdeles, ledet av grunnleggerens bar
nebarn Ole Peter Lorentzen, som i dag
driver investering og forvaltning.

Kilder:
Grenland Offshore AS:

Fra skipsverft til offshore-verksted.
Brevik 1999

Henrik Schlanbusch:

Med stål og sveiseflamme.
Historien om Tangen Verft i
Kragerø. Kragerø 1998

Det Norske Næringsliv, Akershus fylke,
Oslo 1949

Norske rederier gjennom 50 år, Oslo 1956
Hvem er hvem i næringslivet, Oslo 1938
Hvem er hvem i næringslivet, Oslo 1951
Norwegian shipbuilding, 1946 edition, Oslo
The Norwegian Shipping News 1945-73
eget klipparkiv og notater
Talde til John Gramstad og David Burrell

1959 Valmar Cia Naviera SA, Panama,

omdøpt Southport
5.1964 Grunnstøtte 15. mai 1964 etter

avgang fra Briton Ferry for London.
Brakt flott, men gikk på grunn på
ny 23. mai. Kondemnert. Solgt til
BISCO til opphugging, ankom
Briton Ferry 24. juni 1964 for å
hugges av Thor W Ward Ltd.

ds LYSAKER III LITR

1167 brt, 1800 tdw, 235.4/36.0/14.0 ft

Triple expansion, MacPoll & Pollock
Singledecker med maskin akter
7.1923 Levert fra Swan Hunter & Wigham

Richardson Ltd, Sunderland

(-1213) som Errington Dunford til
Dunford SS Co Ltd (J W Eliott),
Newcastle

1.1934 Innkjøpt av Ludvig Lorentzen,
Lysaker/Oslo, nytt navn Lysaker III

2.1936 Avgikk Rekefjord 28. februar 1936
med malm for Rotterdam, forsvant

med hele besetningen.

ds LYSAKER IV LJCE
1547 brt, 2553 tdw, 245.4/38.6/15.4 ft

Triple expansion Ross & Duncan, Glasgow
Singledecker med maskin midtskips
9.1924 Levert fra Furness Shipbuilding Co

Ltd, Haverton Hills (-67) som Vale

ofMowbray til Vale Shipping Co
Ltd, Middlesbrough.

12.1935 Innkjøpt av Ludvig Lorentzen,
Lysaker/Oslo, nytt navn Lysaker IV.
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4.1940 I Nortraships flåte
1.1953 Solgt til Metron Vessels Corp,

Monrovia, omdøpt Chicago, men
pro forma registrert under Ludvig
Lorentzen, Oslo.

9.1954 Solgt til Gennaru Ievoli fu
Domenico, Napoli, nytt navn
Gennaru Ievoli.

1957 Forlenget 1570 brt, 2500 tdw,
253.8/38.7/16.7 ft, oljefyring

1958 Lorenzo de Medici, Napoli, omdøpt
Villanova

1965 Under arrest i Napoli, opphugget i
Italia i 1. kvartal. 1966.

ds LYSAKER VLJHV
1571 brt, 2400 tdw, 246.6/37.9/18.2 ft

2-syl compound & lavtr turbin Porsgrunds
MV, 133 nhk

Singledecker, maskin akter
11.1936 Levert fra Porsgrunds Mek Værk

sted, Porsgrunn (-100) som Lysaker V
til Ludvig Lorentzen, Lysaker/Oslo.

4.1940 I Nortraships flåte
10.1952 Solgt til Skips-AS Bratsberg (Finn

Røgenæs), Haugesund, nytt navn
Kya.

9.1956 Til Backers Rederi AS, Kristiansund
7.1958 AS Sandvik (A C Olsen),

Sandefjord, omdøpt Saltvik

(-127) som Flid III til Ludvig A

2-syl Union, 120 bhk 2-syl Union, 120 bhk
Trefartøy Trefartøy

1941 Levert fra Nilsen &Br Moen, Risør 1941 Levert fra Nilsen &Br Moen, Risør

som Flid IVtil Ludvig Lorentzen,
Lorentzen, Oslo. Lysaker/Oslo.

5.1948 Solgt til Olai Bergsvik m fl, 5.1948 Solgt til Jakob Misje & Co AS,

. • '  • , ..  . • * - ...

Lysaker IV seilte sin siste tid under norskflagg som Chicago. Skyfotos

ms FLID III LKQM ms FLID IV LKSI
115 brt, 200 tdw, 87.0/21.2/9.9 ft 120 brt, 190 tdw, 86.6/21.2/9.8 ft

Opplagt i Sandefjord fra januar -62.
5.1963 Kjøpt av PR Jens Hetland & Kaspar

Nilsen, Sand, reg Egersund, satt i
fart som Ramsvik i juli 1963,
nyklasset.

10.1967 Solgt til Bjønndalens Bruk AS,
Oslo (Normann Tandberg) - avrigget
til lekter, broen flyttet akter, omdøpt
Porfyr.

11.1969 Drev på land 1. november 1969
ved Torehov, Hallands Län, etter at

lekteren slet seg fra slepebåt Boss,
underveis Brevik-Karlshamn i

ballast. Hugget på stedet.

ds BYGDØY (1) LEKT
1252 brt, 1950 tdw, 236.1/37.2/14.7 ft

Triple expansion AS Frichs, Århus
Singledecker, maskin midtskip
6.1921: Levert fra AS Rødby Havns Jern

skibsværft, Rødby Havn (-4) som
Freja til AS Rhederiet Quarto (V
Egenfeldt Nielsen), København.

10.1923AS Dansk-Engelsk Dampskibs
selskab (H A Christensen),
København, nytt navn Nordland

2.1925 AS DS Patria (Oscar Owesen),

København, omdøpt Roma
10.1925 Dampskibsselskabet Jutlandia AS

(J Toft), København

10.1926 Omdøpt Jutlandia
5.1927 AS Mazeppa (Rich Peterson),

Sandefjord, omdøpt Maisol
7.1937 Innkjøpt av Ludvig Lorentzen,

Lysaker/Oslo, nytt navn Bygdøy
5.1943 Minesprengt 17. mai 1943 8 sjømil

V av Kullen, på reise Kirkenes-
Hamburg med malm.

Austrheim/Bergen, nytt navn Bergen, omdøpt fimJ, fiskeri-
Bergsvik. Isolert for fryselast. nummer B-77-B.

5.1956 Til Peder Norvoll PR, Haramsøy/ 1949 Ny maskin: 116 brt, 4-syl Alpha
Ålesund, omdøpt Norberg. 240 bhk

9.1964 Peter Borgen, Haramsøy/Ålesund. 1953 Forlenget: 134 brt, 225 tdw,
6.1966 Olav James PR, Ikornes/Ålesund. 98.4/21.5/9.5 ft

11.1979 Ingv Bjøringsøy, Kristiansund. 6.1965 Sameiet Skudetrål (Johs Solstad),
1.1984 Solgt Stiftelsen Kystfrakt, Skudeneshavn, nytt navn Skudetrål,

Sandefjord. R-689-K.
4.1985 Grunnstøtte 23. april 1985 på Hals 11.1967 Sprang lekk og sank 7. november

Barre i uvær på reise Sandefjord- 1967 30 n mil av Geitungen under
Hals i ballast, sank, totalforlis. tråling.

Flere av Lorentzens trefartøyer kom til åfa lange livpå kysten; her Flid 111 som Norberg
av Ekomnes. Foto Per Alsaker

1 /TT a i-MBBwSiLy?-*-•  
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ms PEER GYNT LKUV

123 bit, 225 tdw, 85.6/21.3/10.0 ft

2-syl Union, 120 bhk
Trefartøy
1942 Levert fra Nilsen &Br Moens

Båtbyggeri, Moen/Risør som Peer
Gynt til Ludvig Lorentzen, Lysaker/
Oslo.

3.1948: Solgt til Willy Juul Andersen,
Søborg/København, rigget opp som
3-mastet skonnert med hjelpe
motor.

1951 Omdøpt 80.
1.1953: Kjøpt av PR Sandeidfjord (Georg

& Johs Matre), Sandeid/Stavanger,
omdøpt Sandeidfjord.

4.1954 Sigurd Høivik & Olav Westbø,
Florø, nytt navn Heimstrand.

2.1967 Anton Ramfjord, Lauvøyvågen/
Namsos, omdøpt Ramfjord.

7.1974 Sigurd Gangstø, Utbjoa/Bergen,
nytt navn Gangstø.

10.1979: Solgt til Vest-Tyskland for übruk
som lystfartøy.

ms VILDANDEN LKYF

161 brt, 275 tdw, 90.8/22.2/10.9 ft
4-syl Union, 228 bhk
Trefartøy
1943 Levert fra Nilsen & Brødrene

Moen, Risør som Vildänden til

Ludvig Lorentzen, Lysaker/Oslo.
11.1948 Solgt til Johs O Lerøy m fl,

Austrheim/Bergen, nytt navn
Lerøysund.

11.1949 Sprang lekk og sank ved Lyngør 3.
november 1949 på reise Brevik-
Bergen med sement.

ms ROSMERSHOLM LLCV
182 brt, 300 tdw, 95.2/22.9/11.2 ft

4-syl Union, 200 bhp
Trefartøy
3.1944 Levert fra Thor N Sauvik, Moen/

Risør (-135) som Rosmersholm til

Ludvig Lorentzen, Lysaker/Oslo.
2.1948: Solgt til Kystruten, Einar

Samuelsen, Bergen, rutefart Bergen-
Molde.

1959 Ny motor: 4-syl Vølund, 300 bhk
(bygget 1955).

4.1966 Til Ole Aune, Heimdal/Trondheim.

2.1967 Nytt navn Vårdag.
12.1967 Solgt til Andr Haukaas, Skutvik/

Narvik.

2.1972 AS Vårdag (Ellen Bøe), Skutvik/
Narvik.

8.1974 AS Vårdag, Trondheim.
5.1975 Fredriksen & Larsen PR (Øyvind

Larsen), Oslo.
4.1976 PR Vik-Balestrand (Arve Vik),

Stamneshella/Bergen.
10.1976: Solgt til Ove Bernes, Fotlandsvåg/

Bergen.
12.1993: Kansellert som senket etter

kondemnering.

ms FRUEN FRA HAVET LLFV

185 brt, 300 tdw, 95.7/23.1/11.4 ft

4-syl Union, 228 bhk
Trefartøy
1945 Levert fra Em Moen & Sønn, Risør

som Fruen fra havet til Ludvig
Lorentzen, Lysaker/Oslo.

1.1949 Solgt til Jonas Visnes, Kjønnøy/
Kristiansund, omdøpt Rexfell.

12.1951: Til Magnus Solheim, Trondheim,
nytt navn Alstenfell.

9.1954: Solgt Eilif H Slotvik, Forvik/
Brønnøysund som Snertholm.

1960: Omdøpt Vaagsodd og straks etter
kondemnert og nedrigget.

ds BAHIA (1) LNNP
1414 brt, 2600 tdw, 272.8/41.2/14.8 ft

2-syl compound og lavtr turbin Nylands,
1250 ihk

Shelterdecker, maskin midtskips
9.1948 Levert fra Nylands Verksted, Oslo

(-356) som Bahia til Ludvig
Lorentzen, Lysaker/Oslo.

3.1952 Solgt til Skips-AS Selvik (Finn
Wahlstrøm), Oslo, omdøpt Selvik

11.1962 Mediterranean Shipping Co Inc
(Cia Maritiima Italiana, Genova),

Panama, omdøpt Castor.
8.1963 Grunnstøtte 7. august 1963 ved Le

Treport, kondemnert
Solgt til Frank Rijsdijk - Holland
Ltd, Hendrik-Ido-Ambacht til

opphugging og ankom Rotterdam
20. august 1963.

ds BYGDØY (2) LNGW
2486 brt, 4170 tdw, 295.7/43.6/20.6 ft

Triple expansion Earles SB, Hull
Singledecker, maskin midtskips
4.1921 Levert fra Livingstone & Cooper

Ltd, Hessle on Tyne (-195) som
Thorhild til AS Thelma (O T
Tønnevold), Grimstad.

3.1923 Solgt til Dampskibsselskabet
Europa (H A Christensen),
København, omdøpt England

9.1928 AS Skougum (Sanne & Mithassel),
Oslo, mytt navn BA Sanne.

1932 Kohlen Import und Poseidon
Schiffahrts Ges, Königsberg,
omdøpt Felix Heumann

3.1941 Senket i Osanpollen ved Svolvær
under Lofotraidet.

1945 Overtatt av Statens Krigskasko
forsikring. Hevet juli-september

1947 av Norsk Bjergnings
kompagni, slept til Bergen og
ankom 18. november 1947,

dokksatt BMV Laksevåg.
2.1948 Innkjøpt av Ludvig Lorentzen,

Lysaker/Oslo, slept til Langesunds
Mek Verksted for reparasjon.

2.1949 Levert som Bygdøy
5.1958 Solgt til Societe de Bois pour

Constructions de Logements,
Tripoli, Libanon. Samme navn.

4.1959 Grunnstøtte 24. april 1959 i
innseilingen til Accra på reise
Lattakia-Duala. Totaiforlis,

bergingsforsøk oppgitt. Solgt til
Marine Salvage Ltd for hugging på
stedet.

ms BAHIA (2) LAPJ
2440 brt, 3868 tdw, 336.8/47.2/16.9 ft

4-syl 2400 bhk Barclay Curle-Doxford, 14
knop
Shelterdecker, bro midtskip, maskin akter
10.1953 Levert fra Langesunds Mek Verk-

sted (-35) som Bahia til Ludvig
Lorentzen, Lysaker/Oslo.

1964 Omd Italian forTC til Ellerman &

Papayanni Lines Ltd, Liverpool
6.1966 Omd Bahia

10.1966 Solgt til The China Navigation Co
Ltd (John Swire & Sons Ltd),
London, omdøpt Papnan Chief

1969 Omdøpt Marsina for TC til New
Guinea & Australian Line Ltd

1970 Omdøpt Papuan Chief
1975 Maldives Shipping Ltd, Male,

nytt navn Maldive Coral
11.1979 Levert 12. nov 1979 til Akberally

& Co Ltd, Bombay til opphugging
som begynte i desember samme år.

ds LYSAKER LCUY

1961 brt, 2550 tdw, 275.3/41.2/20.2 ft

Triple expansion 205 nhk, Nylands Verksted
(bygget 1943)
Spesialskip med tanker og lasterom, bro
midtskips, maskin akter
3.1954 Levert etter innredning ved

Langesunds Mek Verksted (-33)
med skrog fra Tangen Verft,
Kragerø (-1) som Lysaker til Ludvig
Lorentzen, Lysaker/Oslo.
3.1955 Solgt til Skips-AS Widan (W

Neumann), Bergen, omdøpt Wevan
1955 Bygget om til motortankskip:

1983 brt, 2730 tdw

5-syl Nohab 1900 bhk, 12 knop
11.1966 Solgt til United Arab Republic

(Egypt), Alexandria, omdøpt Al
Borollos.

Overført til Egyptian General
Organization for Marine Transport,
Alexandria

1982 Hussein Kamal Hussein Said

Fanaki, Alexandria, nytt navn
El Imam El Ishafi

11.1985 Opplagt i Alexcandria 3. november
1985, tatt under hugging i mars
1986.

ms MARIA TERESA

2200 brt, 3000 tdw, 299.4/42.6/20.5 ft

8-syl MAN 1680 bhk
Singledecker med maskin akter
Kontrahert av Ludvig Lorentzen ved
Langesunds Mek Verksted (-42). Sjøsatt 22.
februar 1957 som Maria Teresa, men solgt
under utrustning
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Amazonas ble Ludvig
Lorentzens største skip
og seilte under norsk
flagg i knappe tre år
fra levering i 1959.
Deretter gikk skipet til
HAPAG som

Flensburg, slik det ses
her. World Ship Photo
Library

4.1957 Levert som Maria Teresa til

Compania Naviera de Productos
Quimicos SA, Havana

1958 Government of Cuba, Havana

1964 Omdøpt Lidia Doce
1985 Opphugget i Bahia Honda, Cuba

ms LORENA (1) JWMW
288 brt, 136.4/24.4/11.0 ft

6-syl Alpha 420 bhk
Fryseskip, maskin akter
7.1957 Levert fra AS Alssund Skibsværft,

Sønderborg (-19) som Lorena til IS
Lorena (L A Lorentzen), Lysaker/
Oslo

8.1960 Solgt til China ved China National
Cereals, Oil & Foodstuffs Import &
Export Co, Tsientsin
Figurerte lenge i Lloyds Register
som Lorena, men står senere som

Da Qing Yi Hao
i LR 1990, videre ukjent

ms CEARÄJWXD
2464/3816 brt, 4126/5406 tdw,
349.3/47.1/16.9 ft

5-syl Akers-B&W 3530 bhk, 14 knop
Shelterdecker med maskin akter

7.1958 Levert fra Langesunds Mek Verk-
sted (-41) som Ceard til Ludvig
Lorentzen, Lysaker/Oslo.

11.1960 Kollisjon med Martha Anne
utenfor Mobile 8. november 1960,

skade på bb side
9.1964 Solgt til VEB Deutsche Seereederei,

Rostock, nytt navn Havel
7.1979 Kefallonia Shipping Co Ltd,

Piraeus, omdøpt Kefallonia
5.1981 Georgis A Shipping Co, Piraeus,

omdøpt Georgis A
1982 Ahmed Ayleh, Kamal Ahmad

Assafin & Mohamed Borhan

Barake, Tripoli, omdøpt Tarablos
1983 Ahmed El Aile, Tripoli
12.1984 Sealine Shipping Co, Beirut,

omdøpt Sea North
12.1987 Solgt til opphugging, ankom

Gadani Beach 28. desember 1987.

1977 The Shipping Corp of New Zealand
Ltd, Auckland

ms CABO FRIO LAKZ 9.1979 Kerndell Ltd, London
1609 brt, 1644 tdw, 245.1/40.1/20.3 ft 11.1981 Gulf Marine Services Ltd, Abu-

6-syl Buckau-Sulzer 2330 bhk, 14.5 knop Dhabi, nytt navn Delma Queen
Fryseskip med maskin akter 1982 Abdullah Abdul Jalil Al Fahim, Abu
6.1960 Levert fra Langesunds Mek Verk- Dhabi

sted (-45) som Cabo Frio til 1986 Delma Marine Services, Abu Dhabi

Sameiet Cabo Frio (Ludvig 1988 Ahmed Ali Mohammed Naeem
Lorentzen), Lysaker/Oslo. Abdullah, Panama, omdøpt Hisham

1961 Ludvig Lorentzen, Lysaker/Oslo 1988 Kim’s Marine Fisheries SA,
4.1969 Skips-AS Lysaker III (Ludvig Panama, omdøpt Kims Marine No

Lorentzen), Lysaker/Oslo 115
7.1969 Solgt til Giulianova Tortoreto 1990 Afko Fisheries (Ghana) Co Ltd,

Oceanica, Ancona, samme navn. Accra, omd Akfo 106
1974 Frio Shipping Co Ltd, Limassol 2001: eksisterer trolig fortsatt

Rederiblader
Ønsker å kjøpe rederibladet Knutn fra Knut Knutsen OAS rederi, Haugesund.

Er også interessert i rederiblader/effekter fra andre haugesundsrederier.
Kan også bytte med blader fra følgende rederier: Odfjell, Einar Rasmussen,

Jan Erik Dyvi, Øyvind Lorentsen, Halfdan Ditlev Simonsen, m. flere.

Kjell M. Hagesæther.
Ordf. Nielsensvei 12, 4817 His. - e- mail adresse: kmhagesa@frisurf.no

]/ f-f T T . L*
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ms AMAZONAS JXBK 8.1982 Forlatt synkende 24. august 1982
2733/4752 brt, 5095/7505 tdw, sør for Mallorca etter lekkasje i
398.9/53.6/27.3 ft maskinrommet på reise Piraeus-
7-syl Akers-B&W 5500 bhk, 15 knop Carthagena.
Shelterdecker med 4 rom, maskin akter

10.1959 Levert fra Langesunds Mek Verk- ms LORENA (2) LGQC
sted (-44) med skrog bygget på 496/1331 brt, 1004/2500 tdw,
Valmet OY, Åbo (-188) som 248.9/38.1/19.3 ft

Amazonas til Sameiet Amazonas 2xl2-syl + 2x6-syl Caterpillar 2400 bhk,
(Ludvig Lorentzen), Lysaker/Oslo. gearet til 1 prop

3.1962 Solgt til Hamburg Amerika Linie, Fryseskip 2 dekk
Hamburg, nytt navn Flensburg 2.1967 Levert fra Ulstein Mek Verksted,Ul-

196.. Hapag-Lloyd AG, Hamburg steinvik (-42) som Lorena til AS
1971 Ocean Tramping Co Ltd, Hong Lorena Co (LA Lorentzen), Oslo.

Kong/Mogadiscio, omdøpt Fikk før avgang navnet Lorena Horn
Chingsing i forbindelse med TC til Horn Linie

1976 China Ocean Shipping Corp, 4.1970 Omdøpt Lorena
Canton, omdøpt Lu Ding 5.1972 Solgt til Cook Islands Shipping Co,
Eksisterte i 1999 Auckland
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Detførste skip med Götaverken hovedmotor, E B Aabys Dicto, levert i januar 1939. Skyfotos

JtvpD bare snaue femårs medlemskap erjeg vel som “Skårunge” å betrakte. Medfødt - eller ervervet - maritim
JL VJL nysgjerrighet, særlig skipsteknisk, gjorde atjeg snarlig etter innmelding sikret meg så mange tidligere års
utgåver av SKIPETsom LeifNordeides lager hadde å bypå. Også derfinnes mye interessant og lærerikt. Selvføl
gelig, sier “Oldtimerne” - når man først er interessert medlem av Selskapet. Helt enigl

Dog finnes en “misforståelsens finurlig M/S Mospoint, 74.913 tdw. (Ex Vitoria, med alle motortyper og -byggere. Sel
gjenganger” i noen forlisoversikter og bygd 1967): 9 cyl. 2T EV B&W DM skapets medlemmer har vel egne særlige
rederihistoriers Fleetlister: (Götaverken) 19.800 BHK. interessefelter. Skipstekniske data,
Forveksling av lisensbygde B&W kon- M/T Mosborg, 141.007 tdw., 1975: 9 cyl. maskinteknisk utvikling og spesielle kjen
tra GötaVerkens egenkonstruerte skips- 2T EV B&W DM (Götaverken) netegn er mine. Så “pirket” er av et godt
motorer, bygd på GV iog etter perioden 27.300 BHK. hjerte
1939 - 1945. M/S Mega Brook, 123.003 tdw. (Ex
De aktuelle motorer er langsomtgående, Tarcoola, bygd 1977 på GötaVerken

enkeltvirkende 2-taktere, direkte koblet ØresundsVarvet, Landskrona): 7 cyl. 2T
til propellakselen i området ca. 110 - 120 EV B&W DM (Götaverken), 23.900
o/min. BHK.

Tidlig utvikling og
lisensbygging av

skipsmotorer
“In New Norwegian” ofte maritimt be- Det var en motorteknisk uenighet mel-
tegnet (trekk pusten!) :”2-Cycle Single Så et par GötaVerken-bygg som hadde lom GötaVerken og Faderhuset B &W-
Acting Cross-Head Slow-Speed Direct lisensbygde B&W, men i Fleet-listene København, i første halvpart av 1930-
Coupled Diesel Engines”. (DnV: 2SC står det: årene, som lå til grunn for at GötaVerken
SA; Lloyds: 2SA xCy = antall Cyl.) M/S Fernglen, 9.140 tdw., 1937: 8 cyl. konstruerte egen type og sluttet å bygge
Dobbeltvirkende ble fremdeles bygd til 2T DV (DobbeltVirkende) DM, B&W på lisens. Under krigen holdt de
ca. midt på 1950-tallet, men ikke på (Götaverken), 4.200 BHK. “broderfred”. GV bygde ferdig de B &
GötaVerken. Turboladingen kom for fullt M/T Montana, 15.530 tdw., 1939/40/ W-motorer som allerede var bestilt til
1952-56. 1945: Götaverken 5.800 BHK, (5-cyl. nybygg.

Dobbelt-Virk. 2-takt. Min anm. RKK). I 1947 ble lisensavtalen avsluttet. En av-
Tilfeldig valgte GötaVerken-bygde skip
med GötaVerken-motor.

tale som var inngått allerede i 1915, bare
Dette kan virke smålig og pirkete, for det 3år etter B&W leverte verdens første

Dog står følgende i SKIPET 1991 - 96: er ikke lett å holde tunga rett i munnen havgående dieselmotor-drevne cargo-li-
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ner: Selandia med sine 7.400 tdw. til Det

Østasiatiske Kompagni A/S, København.
Dieselanlegget: 2 x 8-cyl. 4-takt, enk.virk.,
totalt 2.500 AHK, (3.200 IHK, mek.
virkn.grad = 0,78), 140 o/min., 10-11
knop.

I følge diesel-historien var ikke Selandia
første sjøgående. Derimot største ved le
vering. Og et langt liv fikk båten. Etter
et mellomspill som norsk Norseman fra
1936 - 1940 solgtes båten til Finland-
Amerika Linjen, ble satt i god stand og
chartet til japansk selskap. Som Tornator
og orginalmotorer grunnstøtte og hava
rerte den i januar 1942 - en måned før
“30-årsdagen”. Europa/Østen hadde tid
ligere vært båtens “livslange” fartsområde.

11911 kom Anglo-Saxons M/T Vulcanus,
1.100 dwt. i drift. Skip og motor bygd i
Holland. 6-cyl. 4-takt Werkspoor, 650
IHK. Båten ble satt i traden mellom kil

der og raffinerier på Borneo helt til hog
ging i 1931. Men det hevdes at motoren
fikk “fortsatt liv”.

Vi var ikke borte “her på bjerget” heller.
Så tidlig som i 1913 inngikk Akers Mek.
Verksted, Oslo, lisensavtale med B & W.
Allerede i 1914 leverte verftet M/S Brazii,
4.500 tdw. til Øiv. Lorentzen, Oslo. Den

og søsterskip under bygging ble kjøpt av
Fred. Olsen. Søsterskipet, øket til 5.500
tdw., fikk navnet Bayard ved levering i
1915.

Maskineriet var identisk: 2 x 6-cyl. 4-
takt, enk.virk. 500/600 mm (Syl.diam/
Slag) Aker-B & W, totalt 1.500 IHK, 140
o/min., 9 knop. Som farten, var også
døgnforbruket moderat: 5 tonn. Med 570

Skipet som skapte historie, ØKs Selandia fra 1912, her som Odd Godagers Panama-registrerte
Norseman i Cape Town, ca 1937. Alex Duncan

tonns bunkerskapasitet ble rekkevidden ger og konstruksjonsendringer helt van
24.500 naut.mil. Dåtidens kullfyrte skip lig.
med samme ytelse, ville brent 25 -30 Ikke alltid fikk lisensverkstedene gehør
tonn i døgnet! Bayard ble utstyrt med for sine, men levde med uenigheten. Først
elektrisk ankerspill og ditto wincher. når verkstedet hadde hatt lisensen en år-

rekke, kunne lisensverkstedets idéer av og
til bli “førende” for mindre viktige detal-

.... jer. Forholdet mellom B & W og
Motorteknisk disputt Og GötaVerken var intet unntak - inntil ue-

videreutvikling nigheten ble for stor på et for Göta-Ver-
Mellom Faderhus og lisensverksteder var en prinsipielt motorteknisk om-O o 1
utveksling av idéer, forslag til forbed-rin- iaae ‘

På dette grunnlaget skal vi “se litt bak fa
saden” i disputten - eller bak konstruk
sjons- og driftsidéene om man vil. Den
tekniske disputten GötaVerken / B &W-
København bunnet nok mye i det fak
tum at Sverige har vært - og vel fremdeles
er - den mest allsidige og fremadrettede
industrinasjon i Norden. I senere år har
Finland dradd godt innpå.

Lisensavtalen nærmet seg sin dengang
vanlige “gjensidige oppsigelsestid” etter 25
år. Den svenske ingeniøren K.J.E. Hes
selman hadde oppfunnet den hydraulisk
styrte brennstoffventilen i 1926. Hans
tyske kollega, Robert Bosch, konstruerte
den hydrauliske brennstoff-pumpen
rundt 1930; Bosch-pumpa. Denne kom
binasjonen var nettopp hva dieselmoto
rene trengte for enklere, nøyaktigere og
bedre innsprøyting av brennstoffet. Føl-

Stridens kjerne i
30-årene: B&W

dobbeltvirkende 2-

taktsmotor (ca

1930-1945).
Dette var selve

"blodslitmotoren ”.
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gelig gikk brenn-stofforbruket pr. HK
ned - og virkningsgraden opp! Eureka og
Voila!

GötaVerken og andre skipsmotor
byggere videreutviklet prinsippet for
større motorer. Vekk med de store, 3-

trinns, effektkrevende kompressorene til
60 - 70 atm. luftinnblåsing av brenn-stof
fet.

Veien lå åpen for dieselmotorutvikling
av større sylindereffekt i enkeltvirkende
2-taktere med langspyling (skylleluft et
ter hver forbrenning). Den luften, som
også skulle fylle sylinderne til ny kom
presjon/ tenning/forbrenning, ble frem
skaffet med et lite overtrykk av 1-trinns
spyleluft-pumpe(er) drevet av selve mo
toren. Ved forbedret 2-takt-prinsipp ville
effekten pr. motor øke til bortimot det
dobbelte med samme dimensjoner, ar
beidstrykk og omdreininger som 4-takter
nes. 4-takternes epoke var på hell. Derom
var det ingen uenighet; dog om
utviklingsmåte og tekniske prinsipper for
2-takterne.

Konkurranse
fra “uventet” hold

Det bastet med å komme i gang. Kon
kurransen begynte å bli følbar fra det
kjente industri- og maskinfirmaet
Gebriider SULZER, Winterthur, Sveits

- og deres lisensbyggere rundt i Europa!
Kanskje noe uventet for uinnvidde. Sveits
ligger som kjent langt fra sjøen, men ikke
fra transportmuligheter ut. Alle motor
seksjoner ble - og blir - holdt innen mu
lig transportstørrelse med kanal-, elvefrakt
og jernbane. Derfor har alltid motor-de
lene vært relativt enkle å montere/demon

tere. Følgelig lettere og raskere vedlike
hold, samt driftssikre. Meget gode
konkurransemomenter i internasjonal
shipping.

Rudolf Diesel hadde sine første praksisår
etter endt utdannelse hos Gebriider
SULZER fra 1879. Det resulterte i at

Diesel ga sin tidligere arbeidsgiver tillå
telse til å produsere motorer etter Diesels
patent, 16. mai 1893; kort tid etter hans
fremleggelse av “Theory and Design ofa
Rational Heat Engine”.

Både i mellomliggende år, og deretter,
samarbeidet RudolfDiesel med SULZER

i motorutviklingen. Mange eksperimenter,
“prøving og feiling” var tilbakelagt da den
første av en serie 1-cyl. 20 HK, 260/410
mm (Diam/Slag), 160 o/min ble startet,
11. august 1897.

Serien var 4-takt stasjonær-motorer for
drift av el.-generatorer. SULZER er frem
deles en betydelig leverandør av store,
komplette el.-kraftanlegg for internasjo
nalt marked; diesel og dampturbin.

Motorproduksjon var bedrifts-teknolo
gisk revolusjon hos SULZER. Firmaet
hadde et verdenskjent navn som produ
sent av dampmaskiner, kjeler, damp
lokomotiver og vannkraft-turbiner.
Men nå satset firmaet også på Diesel-mo
tor-produksjon i den klare overbe-visning
om at den ville være fremtidens kraft

leverandør til lands og vanns. I dag leve
rer SULZER også lokomotivmotorer, vri
propellere, gassturbiner, spinneri-maski

ner - og hofteproteser!

SULZERs fruktbare satsing
Helt fra 1909 leverte de 2-takts enk.virk.

skipsmotorer, med forbedringer i 1912.
De var såkalte “portmotorer” med spyle
luft- og og exhaustporter istedenfor gli
dere (sleider) eller ventiler. SULZERs var

betydelig enklere, men hadde den bakde
len at luftspylingen/fyllingen var noe min
dre effektiv enn med langspyling. Også
det løste SULZER mens B & W /

GötaVerken-disputten pågikk. De teknisk
gode innbyggere i Wilhelm Tells rike var
allerede den gang en sterk konkurrent på
områdene nøyaktighet, driftssikkerhet og
oppfmnsomhet - kanskje tilogmed et
hestehode foran?

Så tidlig som 1905 konstruerte SULZER
det som virkelig revolusjonerte diesel-mo
torens brukelighet som fremdrifts-motor
for skip: Den direkte omkastbare 2-takt
enk.virk. skipsdieselmotor. Dermed
kunne motorene gå Forover og Akterover
- akkurat som dampmaskiner. (Damp
turbiner har alltid hatt egen Akterover
turbin). Gullegget var lagt. Patenten sik
ret.

Litt senere samme året (1912) som Se
landia gjorde sin meget omtalte entré, le
verte SULZER 2 stk. 4-cyl. 2-takt,
enk.virk. 470/680 mm (boring/slag), 160
o/min. Samlet effekt 1.700 AHK, (med
dåtidens lave virk.grad ca. 2.200 IHK)
som verdens første 2-takt fremdrifts-an

legg til Monte Penedo, 6.500 dwt. havgå
ende cargo/passasjerskip, til-hørende
Hamburg Siid-Amerika Linie.
Det anlegget ble det ikke så mye blest om.
Til gjengjeld ruslet og gikk det helt til hog
gerne tok fatt i 1969!

I 1929 hadde SULZER sitt system med
hydraulisk innsprøyting fullt operativt, og

i 1934 var sylindereffekten 800 IHK -
nesten samme som de dobb.-virk. 2 takt

erne. SULZER bygde også slike.
SULZER-anlegget ombord i det store
hollandske passasjerskipet Oranje hadde
1.225 IHK/cyl. fordelt på 3 stk. 12-cyl.
enk.virk. motorer i 1938! I tillegg 5 x
2.000 IHK hjelpemotorer for drift av el.-
generatorer. Totalt en installasjon på
55.000 IHK. Dengang verdens største
dieselanlegg; med prøvetursfart på 26,3
knop.

GötaVerkens fremsynthet
GötaVerken hadde ikke noe navnemes

sig prestisje å forsvare og så vel derfor best
at man heller ikke hadde noe tid å miste.B

& W holdt på at langspylingen skulle sty
res av spyleluftportene nederst i foringen
og deres velkjente exhaust-glidere (sleider)
i toppen. GV mente det var for tungvint
med flere bevegelige deler, lite
overhalingsvennlig og for-dyrende i pro
duksjon. Følgelig også flere, samt dyrere
reservedeler og ditto drift.

Egentlig ville B & W helst videre-utvi
kle sin dobbelt-virkende 2-takter til større

sylinderytelse og flere sylindere pr. mo
tor. Folkelig sagt hevdet GötaVerken at
det “var ti reiser verre” med enda større/

flere bevegelige deler og betydelig mer
komplisert. Både bygging og drift ville
lide. Altså uøkonomisk i det lange løp -
og redusert driftssikkerhet som skips
motor.

Men de sa intet om sine egne idéer til
forbedring av den enkelt- virkende 2-
takteren. Og med god grunn! Vi skriver
1935/36. GötaVerken var trøtt av

resultatløse diskusjoner og hadde “begynt
for seg seiv” - omtrent i dølgsmål.

Disputtens kjerne
For å illustrere denne kjernen, tar jeg ut
gangspunkt i mitt besøk ombord i Thv.
Bergs M/T Montana da den som nybygd
kom rett fra GötaVerken. Rederiet arran

gerte “åpen båt” på Husøflaket utenfor
Tønsberg i juli 1945 - den eventyrlige
fredssommeren. Fremdeles husker jeg den
imponerende GötaVerken-bygde B & W
dieselmotoren. Med sine 5 cyl. på 6.600
I.HK ruvet den i det lyse, ryddige mas
kinrommet. Fyrdørken var like fin. Også
den “store” elektriske hovedtavlen og
hjelpemotorer som drev elektriske gene
ratorer!

Alt bare småtterier mot det jeg seiv kom
til å seile med som maskinist og maskin-
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sjef. Det kunne ikke den vesle-voksne for- Den oppfatningen kom nok Burmeister DisDUttens kime
utsi, der han storøyd ruslet rundt med & Wain til også. For 11 mnd. etter
egen twist-dott, utlevert som bevis på at GötaVerken lanserte sin enk.virk. 2-takt Løsrivelsen fta B& W hadde i realite
-10-åringen var “maskin-mann” - mens GötaVerken Slow-Speed Direct Coupled ten egynt smått ved at Göta-Verken
3.maskinisten forklarte. Lite forsto jeg med EN sentralt plassert exh.-ventil i top- startet produksjon av egen-konstruerte 4-
at de bevegelige sylinder-toppene, som 3- pen, og langspyling, kom B& W med ta^:t hjelpemotorer til drift av el-genera
an forklarte var sleider for exhausten fra samme prinsipp! Den var basert på di- torer i 1934. Heller ikke det gikk helt
toppsiden av stemplene på den dobbelt- rekte videreutvikling av B& W trunk smertefritt foi seg. Kimen til disputten
virkende 2-takts motoren, i realiteten var (Krysslager i langt stempel, kortere slag var a§t
hovedårsaken og disputtens kjerne. Der- og noe høyere omdreining, men direkte GV produserte nemlig slike motorer
for begynte GötaVerken å bygge egen type koblet) fra 1933 med exhaust-sleide i hver av B & W-konstruksjon som del av li
enkeltvirkende 2-takts dieselmotor med sylindertopp -og lang-spyling. sensavtalen. GV hadde bygd spesielle die
en sentralt plassert exhaustventil i hver I 1938 ble den “sleidemotoren” om- selmotorer for den svenske marines U

sylinders runde topplokk. konstruert med EN sentralt plassert båter fra 1925. De motorene inngikk ikke
Exhaustventil i toppen. Derfrå var altså i lisensavtalen. Ily av denne militære

Montanas dobb.virk. førkrigskonstruerte spranget kort til samme Exh.-ventil-ar- produksjonsdelen utviklet GV en kom
°g-bygde 2-takt 5-cyl GötaVerken-B & rangement i “2-Cycle Single Acting Cross- binert brennstoffpumpe og -ventil som
W hørte til siste serie lisensbygde på Head, Poppet Valve, Slow-Speed Direct en enhet, montert direkte i topplokket.
GötaVerken før avtalen ble oppsagt. GVs Coupled Diesel Engine’\ Dermed ingen høytrykks brennstoffrør.
prototype ble levert i januar 1939, til Kan begge parter “ha sett og tenkt noe Ei heller rørbrudd med brannmuligheter.
Dicto (9.470 tdw., E. B. Aaby, Oslo). de helst ikke skulle” i diskusjonene mel- Ikke sjelden inntraff slike dengang. Med
Med sleidestyring for exhausten over og lom GV og B&W om motor-konstruk- basis i marine-motorene utviklet GV egen
under arbeidsstempelet i hver cylinder og sjonen, midt på 1930-tallet? For Motor hjelpemotor-type. Omtrent som militær
sideveiver for drift av sleidene, var mo- Ship, desember 1939 rapporterer om den hemmelighet - den også. Samtaler med B
tor-typen ombord i Montana selve “blod- nye B& W, Slow-Speed med bl.a. føl- &W om GV’s egen hjelpemotor
slit-motoren”. Etterhvert så tungvint at gende: and we saw the experimental unit produksjon ga negative resultater. B& W
det frister å si: De bolde danske kon- on test at B &W’s Workshop about ayear henviste til lisensavtalen. GV hevdet det
struktører burde hatt “Nobel-prisen i ago”. ville bli en helt ny motor som ikke var
tungvinthet’1 Men det ble bygd mange av GV begynte konstruksjon av prototy- berørt av avtalen.

dem rundt i verden. Altfor mange, kan pen i 1936, prøvekjøring 1938 og ferdig Den salomoniske enighet ble at GV
man hevde i etterpåklokskapens opp-klar- montert ombord i “DICTO”, januar kunne tilby kundene B& W eller GV.
ende lys. 1939! De fikk seiv velge. Men GV nevnte ikke

Götaverkens prototyp fra 1939 med en spuleluftpumpe Götaverken videreutviklet med en spyleluftpumpe drevetfra brakett

iforkant. på kvert kryss og sleiderpå sylinderforinga.
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at motortypen allerede var produksjons- På den tiden var det flest svenske og nor
klar med nytt hydraulisk innsprøytings- ske rederier som fikk bygd skip i Sverige
system! “Någon ervärvshemlighet skall - norske på GV i særdeleshet. Derfor ble
man dock ha, for kjusan”! de nasjoners maritime drifts-kunnskap

Så GV satte i gang 4-takt hjelpemotor- lagt sammen med GV’s eget syn på hva
produksjonen i 1934. ny-konstruksjonen burde ha - og ikke ha.

På sentrale områder kor-responderte de i

Konsepsjon, graviditet, overbevisende grad med GV’s eget. Føl-
P j , gelig begynte GV planlegging, konstruk
w sjon, bygging, montering og prøver i gan-

GötaVerken hadde god ryggdekning i sitt sbe trygg förvissning om at motoren ville
syn på at enkeltvirkende 2-taktere med bli godt mottatt. Det ble den i rederi-
Exh.-ventil ville bli fremtidens fremdrifts- kretser -og minst like viktig: Blant det
motorer for store skipsgrupper på det in- store gross av seilende maskinister og
ternasjonale marked. maskinsjefen

Fra rundt 1930 hadde det bygd seg opp
et vell av Diesel-erfaring, særlig i de tre
skandinaviske land. Rederiinspektører og Særlig tre menn peker seg ut i hele arbei
seilende maskinister sa ofte rett ut hva de det:

mente om eksisterende typer og hvordan Viceadm. direktør Ernst A. Fledén
de ønsket seg fremtidens motor. Under trykte på de rette knappene i organisa
nybyggforhandlinger fikk GV del i utta- sjonen med å koordinere alle innsamlede
lelsene om hvordan en langsomt-gående fakta og idéer, interne og eksterne, om
2-takter burde være. Man var lei av “det hvordan ny-konstruksjonen burde være.
evige blodslitet” med dobb. virkende - Midt på 1930-tallet var Flugo Hammar
særlig B& W sleidemotorene. Av åpen- Adm.dir. på GV. Han var like ivrig i å
bare årsaker deltok ikke danskene i bringe idéene videre til styrende organer.
meningsutvekslingene. De favoriserte I 1936 fikk de grønt lys. Arbeidet ble
fortsatt sin dobb.virkende 2-takt sleide- straks satt i gang. Til å lede konstruk-
motor. sjonsarbeid og prøver frem til ferdig mo

B&W trunkmotor

fra 1938
omkonstruert med

en sentral ekshaust-

ventil.

tor, fantes det naturlige valg innen
GötaVerkens egne rekker: Sjefen for all
testing av hele motorproduksjonen:
O.ing. John Olsson. I Skandinavia be
dre kjent som “Motor-Olle”. Han hadde
vært på GV siden 1915 og kjente “alt og
alle” der - og mange utenfor GV.

Ernst A. Hedén etterfulgte Hugo Ham
mar som Adm.dir. i 1938, kort tid før

første prøvekjøringen av prototypen.
Også i støtten til “fotfolket” etterfulgte
han sin forgjenger. Skuffelser, prøving og
feiling inntraffselvfølgelig. Men det gikk
sport i arbeidet. Samtidig ble lisensavta
len oppfylt til punkt og prikke med byg
ging av B & W-motorer. GV ville ha fær
rest mulig dansker til å kikke i kortene
ved mistankens kontroll om lisensavtalens

manglende etterlevelse. Konstruksjons- og
byggearbeide med prototypen ble skjer
met så godt det lot seg gjøre. Vesentlige
arbeider foregikk i “den lukkede avdelin
gen” for militære bestillinger.

Konstruksj onsmessige
retningslinjer

** 2-takt enkeltvirkende med langspyling
og EN sentralt plassert Exhaust-ventil i
separat, “høyt” sylindrisk topplokk.
** Exh.-ventilen i eget “hus” for lettvint
skifting UTEN å demontere topplokket.
** Exh.-ventilen utstyrt med “åk” i lang
skips retning med slanke og sterke trekk
stenger ned til hver sin vipparm (to-ar
met), drevet av kamskiver på veiv-akse
len. Exh.-ventilspindelens trykk-punkt
sfærisk lagret i “åket” for sentrisk åpnings/
- stengningsbevegelse og god ventilsete
sentring og -tetning.
** Kamskivene, i segmentet, montert på
veivakselens avbalanseringskontra-vekter
på begge sider av hver sylinders veiv.

Trekkstengene bevirker direkte VER
TIKAL ventilbevegelse uten side-krefter
i åpnings/stengningsperioden. Også gun
stig for ventilens sentring og teknisk le
vetid.

** Kraftige spiralfjærer for Exh.-ventil
stengning i “fjærstol” i “åkets” For- og Ak
terkant på hver side av ventilhuset. Fri,
men “styrt”, vandring av åpningstrekk
stenger i senter av fjærene. Ventilklarings
regulering på toppen av trekkstengene.
** “Fjærstolene” montert på selve det høye
topplokket uten hinder for skifting av
Exh.-ventilen.

** Sylindriske topplokk med “overheng”
for festeboltene direkte i sylinderblokka
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Samarbeidet mellom svensk

skipsbygging og norsk

skipsfart gav store resultater.
Ditlev-Simonsen-rederiene

hedret Götaverkens direktør

Ernst A Heden med sin

15.880-tonner levertfra

verftet i mai 1948. 11957

fikk rederiet også levert et

tankskip, dig turbindrevet,

ved navn Hugo Hammar.
Foto Alex Duncan

så topplokk kan skiftes separat, eller med ** Sylinderblokkene utstyrt med “ledere” ” Det var en prøvelsens tid for alle på
Exh.ventil montert. Topplokket holder for god sirkulasjon av kjølevannet rundt GötaVerken, heltfra vi begynte tegningen i
syl.foringen på plass. sylinderforingen før topplokk og Exh. 1936 - mer enn ett årfør selve konstruk
** Stempel med langt “skjørt” - for å dekke ventil. sjonsarbeidet. Vi tenkte ikke på annet enn
spyleluftporter når stempel er i toppstil- ** EN dobbeltvirkende spyleluftpumpe i åfå til en motor som var skikkelig konstru
ling. forkant av motor. ert, driftssikker, tilrettelagtfor enkelt vedli
** Ved stempelsjau demonteres topplokk ** Motorens stillestående konstruksjons- kehold, samt økonomisk i produksjon og
med komplett Exh.-ventil på plass og deler utført i spesielt støpegods. Mellom drift. Jeg hadde vanligvis etgodt sovehjerte,
parkeres i eget stativ. Løfteåk fastskrues i hver sylinder, samt i motorens for- og ak- men må medgi at det ble noen søvnløse net
stempeltopp. Stempel, stempelstang/- terkant: Langstagsbolter fra sylinder- ter. Hele arbeidetforfidgte meg dag og natt.
skjørt trekkes rett opp i ett stykke etter blokktoppen ned til motorrammens Allikevel ville jeg detjo slik seiv. Min kone
demontering i krysslager. bunn. De opptar forbrenningskreftene. hadde en engels tålmodighet -ogsikkertflere
** Stempel og tilbehør “ländes” i egen på GötaVerken enn jeg merket.
arbeidsbukk på topprista med skjørtet ned Dette var hoveddetaljene, flest etter nye For GötaVerken -og meg seiv - var det av
i hengslet toppristluke med “dryppkar” prinsipper. Men også en del gamle, vel- største betydningåfåfrem en motor betyde
under, for rengjøring/stempelring-skift. prøvde. I sum en meget god motor med lig bedre enn typene den skulle erstatte. Det
(Også kalt fjærskift). “gammelt og nytt” som basis.. var sant å si den mest stressende tid i mitt

Alt rengjøres og remonteres i omvendt Prototypen fikk typenavn: DM 680/ liv.
rekkefolge. Ventilklaringer justeres i flg. 1500 VG-6. (DM = Diesel-Motor 680 Så kom selve dagen: Endelig! Til sist er
motorens instruksjonsbok. mm Syl.Diam., 1500 mm Slaglengde, V den her, førsteprøvekjøringsdagen!Sannhe
** Separat høytrykks brennstoff-pumpe = Enkelt-virkende, G = Gjuten (støpt tens øyeblikk. Motoren står på prøvestan
for hver sylinder drives fra egen langs-gå- bunnramme, stativer, cyl.blokker, topp- den i verkstedet og bare venter på “første
ende kamaksel på mellomrista. Direkte lokk), 6-6-cyl., 112 o/min., 5.200 IHK. starten”. Alle trykk for kjøle-vann, smøre
felles regulering fra manøverstanden ned- Indikert middeltr.= 6,5 atm.) olje og kjøleolje virker helt som vi har be
enunder (manøverdørken). Latterlig lite, sier noen i dag. Javel, men regnet. Vil defortsette med det når motoren
** 45 grader på langskips Center-linje, dette dreier seg om 1930-årene -og var kommer i gang? Og vil den starte? Vil den
180 grader mellom hver: TO hydrauliske høyt nok for en nyutviklet 2-takt enk.virk. gå i det hele tatt? Vil temperaturene holde
brennstofifventiler i topplokkets underdel, Faktisk litt høyere enn andre sammenlign- seg slik vi har beregnet? Vil den holde mål?
skråvisning ned mot foringens øvre del. bare samtidige. Vil den det?feg kjenner svettedråpenepiple
Ventilene har FELLES operasjon/styring frem på pannebrasken derjeg roliggår mot
fra sylinderens brennstoffpumpe.
** All motorregulering og luftstyrt ma- Endelig prøvestaft!

starterattet mens jeg føler alle forvent
ningsfdle og spente medarbeideres øyne i

nøver Forover/Akterover utføres via ETT I følge boken “The Story of an Engine” nakken. Så vrir jeg rattet over på Start
ratt. Maskin-Svar-Telegraf fra eget, uten- av Ture Rinman (1964), utgitt til GV-mo- sektoren. Motoren rotererfor starte-luft slik
for-montert mindre ratt på samme ratt- torens 25-års jubileum, var det et spen- den skal. Rattet føres videre til Brennstojf
aksel. nende øyeblikk da “første starten” ble sektoren. Starteluftsystemet tømmes med det
** Oljekjølte stempler fra samme syste- foretatt. Jeg lar John Olsson, “Motor- for maskinfolk velkjente, litt skarpe “puf
met som smøreoljen. Olle”, hovedkonstruktøren, seiv få ordet fet”. Motoren starter med det samme! Pent
** Ferskvannskjølte sylindere og Exh.- fra boken og et par andre kilder i konsen- ogrolig-ogfortsettersliklLydenersomden
ventiler: 50 - 60 grader C avløp. trert form: skjønneste musikkjeg noen gang har hørt.
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Vi legger på litt mer belastning. Motoren
fortsetter som begynt. Rapportenefra medar
beidere rundt omkringpå motoren innehol
der ingen negative merknader. Bare oppmun
trende smilende nikk. Jeg kan ikke beskrive
lettelsen jegføler over endelig å ha vår egen
motor i gang! Rundt meg serjeg bare lykke
lige ogsmilende ansiktet Vi har oppnådd vårt
første mål!

Videre prøver, långtidskjøring og mindre
korreksjonersom alltidmåforventes. Tilslutt:
Klassegodkjenning av Dn V og Lloyds.

Da begyntes demontering og ny montering
ombord i norske Dicto. Vifortsatte med vårt.
Göta Verken hadde alleredefått bestillingerpå
18 av våre nye motorer. Det var nok å fjøre.

30. januar 1939 gikk Dicto fra
GötaVerken med '‘hjertebarnet” vårt etter
vellykkede prøver. De hadde vart lenger enn
vanlig. Men så var det heller ikke noen van
lig motor, vår egenførste DM680/1500 VG
6. Mange fere skulle følge. ” (DM =
DieselMotor)

Blant eldre norske og svenske maskinister
ble GV-motorene bare kalt “Olle-Olsson

motor” som hedersbetegnelse til konstruk
tøren.

Videreutvikling
Første utviklingstrinn var fjerning av den
store separate spyieluftpumpa i motorens
forkant. Den ble erstattet med ei spyle
luftpumpe ved hver sylinder, drevet fra
brakett på stempelets krysshode. Stempel
skjørtet ble fjernet, stempelstang-pakk
boks mellom spylebelte/veivrom montert.
Med kort stempel kunne stemplets beve
gelse, opp og ned i foringa, fremskaffe
ytterligere spyleluft i serie med “den
påhengte krysspumpa” via suge/trykk
ventiler i eget ventilregister direkte til
stemplets underkant.

Bakdelen var en lett, lav sleid rundt

hver foring for stenging/åpning av spyle
portene i deler av opp/nedgående
stempelslag.

Sleiden var festet til trekkstengene for
Exh.-ventilen og drevet av disse. Feste
anordningen var for svak, særlig på mo
torer med 160 o/min. Ikke sjelden løs
net sleiden - med motorstans for å fe

ste sleiden på nytt. Med en slik på hver
sylinder og 10-cyl. motor, kunne det “bli
noen stopp av det”! Fleldigvis forsvant
sleidene relativt snart, og motoren fikk to
påhengte spylepumper på hvert kryss. De
gjorde “pustejobben” bedre; og uten pro
blemer.

Sylinderforingene fikk enda bedre svensk
støpejernskvalitet enn tidligere og tre
brennstoffventiler med 120 graders avstand.

GötaVerkens første helsveiste fremdrifts
motor over bunnrammen, men fortsatt

med de bedrøvelige sleidene, kom i 1944.
Det var en mindre type DM 520/900 VGS,
(GS = Gjuten/Svetsad), 160 o/min., med
så sterk konstruksjon at langstag-boltene
kunne fjernes. Den bygdes i 6, 8, 10-cyl.
versjon. Ikke mange årene etter ble bunn
rammen også sveiset. Typenr. VGS ble be
holdt, for å indikere støpte sylindere og
topplokk.

Hver sylinders stativer og blokk var en
selvstendig enhet montert på bunn-ram
men, satt tett inntil hverandre og boltet
sammen bare i øvre seksjon. Geidebordenes
langskips sammenbolting til hver stativ
enhet gjorde samme nytten i nedre seksjo
ner. På senere utgåver med øket slaglengde
og effekt, ble det flere bolte
sammenføyninger for å oppta de større kref
tene. Men fremdeles ingen langstagbolter
fra sylinderblokktoppen til bunnrammen.
På de sveiste motorene ble sylinder-foring

ens kjølekappe “påhengt” selve foringen.
Altså intet kjølevann i maskin-konstruksjo
nen.

Turboladingen kom i 1956. Typenr. DM
.. VGS-.U. Det var en nordmann der også:
M/T Branita, 30.250 tdw., Ludv.G. Braa

then, Oslo, med en 10 cyl. 11.200
IHK,DM.760/1500.VGS-10.U.= (Upp
ladat) De påhengte spylepumpene ble be
holdt. T-ladingen var etter liketrykks-prin
sippet. Turboen(e) virket som “mating” til
spylepumper.

I motsetning til de aller fleste andre Slow-
Speed motorer med impulsprinsipp uten
spylepumper, sverget GötaVerken til sin
kombinasjon. Hovedfordelen var tilstrek
kelig spyleluft ved alle belastninger. Impuls
prinsippet kunne gi visse “puste-problemer”
ved redusert fart og manøver. Da kunne
hjelpeblåsere være en løsning.

I ettertid viser det seg vel at GV hadde
rett. I vår tid er liketrykksprinsippet inn
ført på de to gjenværende Slow-Speed mo
torene som produseres. SULZER allerede
sist på 1960-tallet, og MAN-B & W noe
motstrebende ca. 10 år senere uten tilleggs
spylepumper.

Neste steg var å fjerne kamsegmentene for
Exh.ventiltrekkstengene på veiv-akselens
kontravekter og derved de lange trekk
stengene. I stedet kom egen kam-aksel un
der kamakselen for brenn-stoffpumpene

på mellomrista. Trekkstengene ble nå ope
rert av en to-armet vipp- arm i Y-form
med rullen over kamakselsltiven. Kon

struksjonen resulterte i et deksel rundt
kamrullpartiet som en omvendt ryggsekk.
Det tok ikke lang tid før motoren
omtaltes som “GötaVerken med rygg
sekk”. Maskinfolk visste da hvordan og
hvilken type!

Samtidig ble en åpen, lav kofferdam
“lagt inn” mellom spyleluft- beltet og veiv
rommet. Derved kunne stempel-stang
pakkboksen mellom disse to motorseks
jonene “deles i to” med forbedret tetning
og visuell kontroll. Veien til enda tyngre
TungOlje-drift og større slaglengde,
sylinderboringer og -effekter lå også åpen.

Fra ca. 1960 bygde Götaverken bare
Slow-Speed “med ryggsekk” i størrelser fra
DM.520/900 VGS-U via 630/1400 og
750/1600 til DM 850/1700 VGA-U (A
= LArge Bore). De to største med lang
stag-
bolter. Sylinderantallet varierte fra 6 - 10
på den minste, 5 -10 på mellom-størrel
sene til 5 - 12 på LArge Bore i 1961.
Typenr. på den største: DM.850/1700
VGA-12.U, 30.000 IHK. Altså 2.500

IHK/cyl. Indikert middeltrykk: 10,2 atm
(kp/cm2), Max.cyl.-trykk (Firing Pres
sure): 75 atm (kp/cm2) Omdr./min: 115.
Vekt: 1.000 tonn. Lengde: 24,7 m. Høyde
fra veivakselcenteret: 9,48 m. Total høyde
fra bunntro-bunnen: 11,485 m. Bunn

ramme-bredden: 4,25 m. Største bygge
bredde inkl. turbolader-arrange-mentet:
6,75 m. Brennstoff-forbruket oppgis til
134 g/IHK/h (gram/IHK/time).
Dermed “svelger” den største unna: 4.020
kg i timen med full belastning. Eller om
man vil: 96,5 tonn i døgnet!
På nyere, tilsvarende motorer, er spesifikt
forbruk nede i 125 g/IHK/h; totalt 90
tonn i døgnet. Så verden går da fremover!

Sverige ville ikke være SKF-kulelagernes
hjemland uten å prøve dem på nye om
råder. I noen av de mellomstore GV-mo

torene ble SKF-rullelagere utprøvd i
krysslagerne. Dessverre vet jeg ikke noe
særlig om resultatet og evtl. hvor lenge
de ble benyttet.

Men Ditlev-Simonsen Rederiene, som

fra mange år tilbake fikk bygd fleste-par
ten av sine skip på GV, hadde iallfall
rullelagere montert på to av dem. Seiv
mener jeg det var asfalt-tankeren Vibit
(19.200 tdw., 1963, GV760/1500 VGS

9, 9.300 IHK, 112 o/min.) og bulk-
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carrieren Vikara{15.930 tdw., 1963, GV
760/1500 VGS-8, 8.500 IHK, 112 o/

min.) Kan noen av leserne hjelpe ?

Driftstips og premiering
GötaVerken var i alle år lydhøre for for
nuftige driftstips og forslag fra seilende
maskinister om endringer og forbedrin
ger. Enten forslagene var realiserbare el
ler ikke, fikk alle svar og takk. Med be
grunnelser hvis forslagene ikke lot seg
gjennomføre, eller med beskjed om at de
“var lagt på minnet” for evtl. senere bruk
sammen med andre beslektede forslag.
Seiv fikk jeg gjennomslag for forbedring
av spyleluftsleidenes innfesting på Exh.-
ventilenes trekkstenger på DM.520/900
VGS-8, 3.500 IHK, 160 o/min. Ideen

modnet ombord i Fred.Olsens Bengazi
3.800 tdw., ÖresundsVarvet 1947, med
motor fra Faderhuset GV.

Som nevnt under “Videreutvikling”,
var festeanordningene for sleidene noe
svake. Etter flere stopp i sjøen, på Lakene
ogTO(!) ganger drift for vestavær og vind
inn gjennom Gibraltar-stredet i løpet av
fire timer på utgående tur, hadde jeg fått
nok.

Opprinnelig arrangement: Festeskruene
i trekkstengene utstyrt med ei ca.70 mm
lang hylse på gjengesiden. Hylsa hadde
“flens” i begge ender og rakk et stykke ut
på gjengepartiet. Under den nokså høye
kronemutteren lå ei flat stoppskive. Mut
teren sikret med kun én tynn saksesplint.
Fire like tynne hull var skråboret i skru
ens gjengeparti for “tilpasning” av mutter
sikringen i krona.
Her i mutterkrona og saksesplintsikringen
lå problemet. Sleidenes festeanordning
hadde trekkstengenes skjøtestykker
som”fundament”. Saksesplinten var “klip
pet” og mutteren løs hver gang vi åpnet
spylebeltelukene for å feste, reparere og/
eller skifte sleid. Oftest ble den/de slått

skjev(e) før motoren kunne stanses.

den relativt høye mutteren. Det hele til-

Midt oppe i frustrasjonen over alle ufri
villige maskinstopp, var det bokstavelig
talt en varm og plundrete drittjobb. Den
som har ligget sånn med hode, armer og
overkropp inne i varmt, helsvart, olje
glinsende GV-spylebelte (alle spylebelter
er slik) med hendene i “tryllekunstner
grep” på verktøyet for å gjøre jobben i
lysskinnet fra gasstett arbeidslampe, vet
hva det dreier seg om. Samtidig er rygg
tavla som “toppen av en kasteparabel”
med lukekarmen gnagende i nedre rib
bein foran, kamakselen trykkende mot

“Forsøksreisen” ble spennende - særlig for
“Kvarten” (4.mask.) og meg. Det var vi
som drev “forsøket”. Ikke ett stopp grun
net “forsøket”, men nokså vanlig frekvens
med “de urørte” sleidene. Dermed fore-

Solar Plexus og føttene i militær ålestilling sleidefestene slik at festeskruer og hylser
på mellomrista! kunne demonteres for boring, dreiing og
Ta med i samme slengen at skuta ligger tilpasning uten at
tvers i sjøen med plenty slingring, samt sleidene løsnet. Et Columbi Egg som let
at denne “prosessen” gjentar seg altfor tet arbeidet. Og det gjorde i aller høyeste
ofte. Da bør den mest tålmodige grad resultatet av “forsøksvirk-somheten”
“maskinistsjel” legge hodet i bløt for å også. Fremdeles ikke “sleide-stopp”. Seiv
finne “The Final Solution”. ikke på Lakene med all manøvreringen i

sluser og kanaler.
Ved et havneanløp som varte noen døgn, Rederiets inspeksjonsavdeling var ikke
ble følgende utført: Festeskruene var slik udelt begeistret for “forsøksvirk-som
dimensjonert og gjengepartiet såpass heten” på egen hånd uten først åha kon
langt, at innerste saksesplinthull kunne ferert med GV. Da tok jeg tyren ved hor
bores opp litt til en noe tykkere splint. nene og sendte brev til GV med skisser
Under kronemutterne - mot hylsene -la og forklaring. Ikke lenge etter fikk jeg
vi ei kraftig sprengskive av splitt-typen. hyggelig brev tilbake med takk for inn-
Ved “prøvemontasje” måltes korrekt av- satsen og beskjed om at GV nå holdt på å
stand fra underkant av mutterne til løse problemet på nesten tilsvarende måte.
innerkant av “gropene” i krona der opp- Inspeksjonsavdelingen ble “någet
boret hull var. “Overskytende” lille dis- mildere stemt”, tross min lite tjeneste
tanse ble “findreiet” av underkanten på veimessige handling.

satt, saksesplinten på plass i utboret hull Godt og vel et år senere fikk jeg jubileums
akkurat tilpasset en av “gropene”, og boken “The Story of an Engine” tilsendt
splittbøyd på forskriftsmessig måte. - med takk for utvist interesse. Hva det

Cyl. nr. 1og 8 var “prøvekaniner”. 520/ ble til med 520/900-motorene, vet jeg
900-motorene var utstyrt med to og to ikke helt sikkert. Men “Forsøkskaninen”
brennstoff-pumper i samme “hus”. Der- gilde som ei klokke i mange år. Jeg kom
ved var kamakselen kortere og nevnte tilbake til konkurrenten, SULZER. Der
sylinderes spylebelteside kamakselfri. Det var det ikke slike “lealøse problemer”.
ga betydelig lettere “forsøksvirk-somhet”.

tok vi samme operasjonen på dem. I mel- FoTtSCttCS i YICSte YIUYHYYICy!
lomtiden laget vi ei spesiell “tvinge” for

I

Fred Olsens Bengazi (3800 tdw), levertfra Öresundsvarvet i 1947 hvorforfatteren drev sin
forsoksvirksomhet medgodt resultat. Foto Alex Duncan
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W .Wavde mestpopulære båtene som Helgelandske i Sandnessjøen noen gang har hatt var sjøbussen m/s «Nesna»*.
JL/ Dersom denne båten ennå eksisterer, vil den i årjylle 50 år. «Nesna», som var en av de vakreste sjøbussene
som har eksistert, var det andre nybygget til det daværende Det Helgelandske Dampskibssekkap etter krigen, og
den skulle komme til å revolusjonere passasjertrafikken påjjordene på Helgeland utoverpå 1950- og 60-tallet.
Helgelandske hadde to såkalte sjøbusser i årene etter krigen, m/s «Tomma» og m/s «Nesna». En sjøbuss varpå en
måte en mellomting av en buss og en båt, bygd hovedsakeligfor hurtig og ejfektiv transport av passasjerer, uten
lastekapasitet av betydning. Sjøbussene var det store gjennombruddetfor en-klasse båtene.

M/s «Nesna» ble levert av Stord Verft AS Skipets skrog var laget av helsveiset stål, överskriften «Nesna imponerte stort» da
som byggenummer 10 til Det Helge- og overbygget var laget av sjøvanns-be- gen etter: «Detfallt stillhet overforsamlin
landske Dampskibsselskap i mai 1951. standig aluminium. Dette ga båten, tross gen da bussen gled fram på forden, men
Prisen var da 1,56 mill. kroner. Båtens en bredde på bare 6 m., god tyngde i sjøen snart begynte kommentarene å svirre i lufta,
lengde var i underkant av 40 m., bred- og gode sjøegenskaper. I det hele tatt var og det lot til å vare enighet om at «Nesna»’s
den var vel 6m. og bruttotonnasjen var «Nesna» en perfekt båt til det ruteområdet linjer i fronten lignet meget på en jagers.
205 brt. «Nesna» var sertifisert for 225 den skulle trafikkere mesteparten av sin Smal og delikatgled den inn i Sundet med
passasjerer. Hovedmotoren var en Cross- tid i Helgelandske, ruten mellom Sand- alleflagg til topps. Tilleggingaforegikk un
ley to-takters dieselmotor på 680 heste- nessjøen og Mo i Rana. På grunn av Norsk der salutt».
krefter, som gav skipet en marsjfart på hele Jernverks etablering på Mo etter krigen,
14 knop. var behovet for en rask og effektiv «Nesna» ble etter hvert en meget popu-

passasjer trafikk stigende. lær båt, der den hvitmalt, som et lite tu

rist-skip, for inn og ut fjordene på Helge-Innredningen bestod av tre passasjer-sa-
longer som var kledde med gabonnøtt og Sandnessjøens befolkning ventet spent land ien upåklagelig fart. Etter et slipp
almfiber. Den minste av salongene lå i nede på dampskipskaia på formiddagen opphold høsten 1955 ble skroget malt
bunnen av skipet. I salongene var det et- torsdag 10. mai 1951. Sjøbussen m/s svart, noe som medførte et voldsomt ra
ter dåtidens standard elegante og kom- «Nesna», for anledningen ført av kaptein balder både blant reisende og styremed
fortable stålrørsmøbler med skumgum- L. Ludvigsen, var snart ventet til kai etter lemmer. Ord som «skandale» og «over
miseter. Utenom salongene var det tre sin jomfrutur fra Stord til Sandnessjøen. grep» ble brukt om fargeskiftet, og det ble
lugarer for passasjerene. Mannskapet At dette var et stort øyeblikk for stedets mye avisskriverier om saken. Til slutt
hadde romslige en- og to-mannslugarer i befolkning går fram av en artikkel i ste- måtte selskapets disponent Sverre Rattsø
forskipet. dets lokalavis «Helgelands Blad» med beklage den publisiteten saken hadde fått
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i et innlegg i Helgelands Blad den 23.
november 1953: «Nårstyret, riktignok med
knapt flertall, fant og ville endre fargen,
skyltes dette utelukkende økonomiske og
praktiske årsaker, da den lyse fargen på
grunn av skipets byggemåte har lett for å
slites over spantene ogfor øvrig er kostbar å
holde vedlike. Ved kaitillegg ødelegges sta
dig den lyse maling av bilfendere som avgir
stygge merkerpå skutesiden. Alle som seiler,
finner den svarte fargen mest praktisk, og
jeg har inntrykk av at affæren mere er blitt
en følelsessak enn en rent praktisk sak.»

Sjøbussen «Nesna» hadde i de årene den
seilte i Helgelandskes tjeneste en del al
vorlige uhell. Mest alvorlig var grunnstø
tingen ved innseilingen til Kvina i Lurøy
kommune den 27. september 1957.
«Nesna» hadde tolv passasjerer da den
grunnstøtte klokken to om natten, men
heldigvis kom ingen til skade. Skipet fikk
imidlertid store skader, blant annet et stort

hull i skroget på ca. 10 x 50 cm, og det
var kommet inn vann både i maskin-rom

met og den nedre salongen. På fjære sjø
stod praktisk talt hele båten på tørt land,
og først to dager senere lyktes det å få ski
pet av grunnen. Reparasjonen ved Slipen
i Sandnessjøen ble meget omfattende, og
først 12. desember var «Nesna» igjen til
bake i rutetrafikk.

I april 1963 kolliderte «Nesna» med en
30 fots skøyte ved innseilingen til Lurøy.
Skøyta rente inn i «Nesna» på babord side
og slo inn en rute i salongen, ellers fikk
ikke sjøbussen noen skader. Skøyta fikk
store skader i baugen og sank like etter,
heldigvis berget mannskapet seg. I desem
ber 1966 gikk «Nesna» på grunn ved

Over til venstre:
“... lignet megetpå en

jager..” Nesna var bygget i
en tid også utseende og
linjer skidle avspeile
framskritt og utvikling.
Foto fia Helgelandskes
arkiv, NSS-
Trondheimssamlingen

Til høyre:
Leveransebildefia Stord
Verft, Per Alsakers
samling

Åsvær, og ble stående ganske hardt på et
skjær med ca. 30 graders slagside. Båten
sprang heldigvis ikke lekk, og ble trukket
av grunnen samme dag ved flo sjø.

Utover på 60-tallet ble det veiforbindelse
både til Mosjøen og Mo i Rana, og sjø
bussenes tidsalder på Helgeland gikk mot
slutten. Bilfergene gjorde sitt inntog, og
trafikken krøp sakte men sikkert opp på
land. Den 30. januar 1967 besluttet sty
ret i Helgelandske at «Nesna» skulle sel
ges, noe som sjøbussen seiv bittert kom
menterte i en fortrolig samtale med
Dønnamannen i Helgelands Blad den 15.
februar 1967 (Dønnamannen er en fjell
formasjon på øya Dønna på Helgelands
kysten):

«Det er disse nymotens ferjene som gjør
meg overflødig, for selvfølgelig unngår hel
ler ikke vårefredelige Helgelandsøyer å bli
forpestet av bilvanviddet. Og så skal jeg
degraderes, legges i opplag til en eller annen
forståsegpåer og høystbydende vil løse meg
ut for å dirigere min framtid, selvfølgelig
langt bortefia det eneste landjeg kan kalle
mitt: det vidunderlige Helgeland. Aldri mer
skaljegfa se denne heimen min igjen, disse
fjellene, fjordene, øyene og sundene som jeg
er blitt så glad i, og som jeg har tjent med
hver nagl og plate i min kropp. Aldri mer
skal jeg få seile innover Rana i blanke
sommermorgener og ikkefa se midnattsola
sette havet i brann mens de tusener av hol

mer og skjær i Lurøy utgjør kontrastene i
forgrunnen. Alt misterjeg. Til og med nav
net skal man ta fia meg. »

I februar 1967 skiftet «Nesna» navn til

«Sjona», og den 7. mai forlot sjøbussen
Sandnessjøen med kurs for Southampton

i England der nye eiere ventet. En epoke,
den tradisjonsrike båttrafikken inn fjor
dene til Vefsn og Rana, var dermed over.

Epilog
Etter ca. fem døgns seilas var «Nesna»
framme i Southampton. Ingen repre-sen
tanter for kjøperne møtte frem for å ta i
mot båten, og «Nesna» ble bare for-tøyd
til en pir i det ytre havnebassenget. Mann
skapet sov natten over i båten, og reiste
tilbake til Sandnessjøen neste dag. Her
slutter sporene etter sjøbussen m/s
«Nesna». Dersom det er noen av «Skipet»s
lesere som har opplysninger om hva som
videre skjedde med båten, kan de ta kon
takt med undertegnede:

Trond Carlsen

Ringveien 28, Alstahaug
8800 Sandnessjøen
tlf: 750 45165

e-post: trcarl@online.no

Kilder:
Leif B. Lillegaard: De hundre år,

Helgeland Trafikkselskap -
100 år.

Finn R. Hansen: Helgelandske -
Flåteliste 1867-1999.

Helgelands Blad: 09.05.1951,
11.05.1951, 23.11.1955,
30.09.1957, 02.10.1957,
17.04.1963, 21.12.1966,
15.02.1967, 19.05.1967.

Intervju med folk som har arbeidet på
m/s «Nesna».
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Slike skrog bygges ikke lenger...
Endre Dyrøy hører til de nyeste hvcilbåtene, bygget i 1959 som nederlandsk Thomas

W Vinke og fanget også som norsk Thordr. Foto Dag Bakka Jr

Pr i dag finnes følgende ex-hvalbåter som er aktive i fiskeflåten:

Nåværende ; Merke i B år/ i Siste ; Type
navn : ombygd :hvalbåt

i Hj emsted

”Eigun” (H-6-F) : 1959/-70 i ”Thordr” Pt Kystvakt i Fjell/Bergen

”Fisk” ;M-105-A i 1942/-64 i ”Gos VI” i Ringnotsnurper j Ålesund

”Frantsen Junior”; T-22-I i 941/-63 i ”Kos 37” Ringnotsnurper j Ibestad/Harstad

Like etter 2. verdenskrig og utover i
50-årene, ble mange gamle hvalbå
terfra 20- og 30-tallet erstattet med
nybygg. Flere av dem som gikk ut av
flåten ble solgt til redere fra Vest
landet og nordover til Nordland og
Troms, for ombygging til snurpere.
Det var nemlig stort behov for for
nying også i denneflåten. Fremdeles
i2001 er noen av dem aktive ifiske
flåten - de eldste 60 år etter at de ble
bygget!

Ombygde hvalbåter viste seg å være effek
tive havfiskebåter og ble svært populære.
Etter som det ble slutt på den oversjøiske
hvalfangsten tidlig på 60-tallet, ble flere
titalls hvalbåter lagt i opplag, noen av dem
bare noen få år gamle. Fiskebåtrederiene
som hadde gjort det godt på de rike
sildefiskeriene, var samtidig ute etter større
og nyere tonnasje, og mang en hvalbåt
gikk til ombygging. Noen for å erstatte
tidligere ombygde hvalbåter.

Ombygd for pelagisk fiske ble dette stase
lige båter, med gode mannskapsbek
vemmelig-heter og aller viktigst: god las
teevne, varierende fra ca 4500 - 6500 hl.

Mange av hvalfangerne ble først ombygd
til dory-snurpere, før de fra 1963/1964 og
utover ble rigget for ringnotflske med
kraftblokk. Etter senere ombygninger ble
lasteevnen gjennomsnittlig økt med 70-
80%.

En del hvalbåter ble også bygd om til
sheltrede linebåter for fiske i nordlige far
vann. Båtene var en revolusjon - med ka
pasitet og bekvemmeligheter som var
himmelvidt bedre enn de tradisjonelle
linebåtene.

Gamle hvalbåter holder

fremdeles stand

Av Petter H Fosse
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”Furen” : H-22-AV : 1956/-71 i ”Star I” Ringnotsnurper j Austevoll/Bergen

”Havbas” :F-175-H • 1948/-67 | ”Star IV” i Ringnotsnurper i Hammerfest

”Hundvåkøy” i H-77-AV ; 1941/-68 ”R 7” Ringnotsnurper i Austevoll/Bergen

”Nera Atlantic” i N-3-L j 1 949/-6Ö ”Globe XII” Ringnotsnurper j Lurøy/Molde

”Remøy Viking” ; M-15-HØ : 1948/-67 ”StarV” Tråler Herøy/Tromsø

”Sørfold” : F-244-M 1950/-65 i ”Uiorbris” I Ringnotsnurper Havøysund/Ålesund

"Talbor Junior” i H-87-AV 1947/-64 ”Globe X” Ringnotsnurper Austevoll/Bergen

”Vesterveg” |H-169-AV 1950/-65 ”Thorgard” Ringnotsnurper Austevoll/Bergen

”Vestviking” j H-190-AV 1952/-67 : ”Nebb” j Ringnotsnurper Austevoll/Bergen

Utenom de her nevnte ligger en båt -
”Hargun” (H-5-O) i opplag og for salg
etter at rederiet har bygd ny båt. Noen har
i forbindelse med förnyelse gått over i an
nen virksomhet.

Det er vel nå et tidsspørsmål når båtene
blir faset ut - noen er allerede for salg for å
bli erstattet av nye og nyere båter. Vil da
gens nybygninger holde ut i 60 år?
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Ex-hvalbåt i to stadier: Globe

XI borte til Smiths Docks se

rie på 158-fots hvalbåter, le

vert i 1947 til Hvalfangsts

selskapet Globus, Larvik. Den

ble solgt tilAustevoll i oktober

1962for 150.000 kroner og

bygget om ved Fitjar Mek

Verksted. Ved levering som

Talbor i juni 1964fremstod

den som tidstypisk - medhval

ryggover bakken, overbygning

i tre dekk og poop-dekk med

lettbåt. Kapasiteten var hele

5500 hl og maskin-kraften

respektable 800 bhk.
Bildet er tatt av Olav

Opedal i juni 1965, pä vei

sørover Karmsundet med god
last.

Talbor og Br Birkelands Fiske

båtrederi AS på Storebø har

fidgt med tiden. Båten blefor

lenget i 1972 ogfikk da kapa

sitet for 7400 hl. Ny Wich

mann på 2100 bhk kom inn i

1977 og noe senere fikk båten

shelterdeck. Senere er baugen

bygget ut og akterskipetforan
dret til tverrhekk, mens dekks

hus og innredning er totaltfor

nyet. Lasterommet er nå delt

inn i to isolerte rom ogtreRSW

tankerfor til-sammen 850 tonn

fisk. Kort sagt: Fremdeles en

moderne ringnotbåt, med54år

på baken.

Fotografert ijuni 2001 av Alf
J Kristiansen.

i — JSn   

BOKOMTALE: abeller og kart over ruteområdene. Så kommer fartøys
historie for motor laste-og passasjerskip etterfulgt av bil-og
passasjerferger og hurtigbåten Mot slutten av boken finner

Finn R Hansen. vj et eget kapittel om leiefartøyer i bygderutene. Neste siste

Fosen. Trafildklair ASA kapittel omhandler historien om Bastø-Fosen og ferge
„ t t i r forbindelsen Moss-Horten. Bokens siste kapittel gir en flåte-
Selskapet og dets tartøyer oversikt.

Forfatteren tar oss med på vandring fra selskapets opp-
Finn R. Hansen har igjen levert et viktig og interessant start, herunder fusjoner under-vegs med andre selskap i
dokument for alle som er interessert i norsk samferdsels- ruteområdet, frem til Fosen Trafikklag ASA slik vi kjenner
historie. det j jag Selskapets båter er gitt bred omtale gjennom hele
Boken gir oss først en historisk oversikt over utvildingen i boken med mange interessante og nye bilder.
Fosen s ruteområde. Dernest gir forfatteren oss en oversikt Alt j aj t en m eget leseverdig bok for dem som er interes
over lokaldampskipenes historie. Vi får en oversikt over sert ; lokalfarten i Midt-Norge med utgangspunkt i Trond
økonomisk status for selskapene Hevne D/S, Ut- heim.
trøndelagens Aktie D/S og Fosen Aktie D/S i tidsrommet
1887-1911. Videre omhandler boken en oversikt over rutet- Frode Folkestad
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MS "Boye Nilsen”. Bildet er antagelig tatt underjomfruturen i 1964. (Foto: Ukjent)

Av Per Ryheim

M/s “Boye Nilsen” (LMCV) ble bygget ved Gravdal Båtbyggeri, Sunde i Sunnhordland, i 1964. Skipet hadde en
lengde på 100,5fot, bredde 22,1 fot, og en dybde på 10,6fot. Maskineriet var en 4T 8-sylinder Normo diesel,
dette utviklet til sammen 560 Bhk. Ijuli 1964 ble skipet levert tilAJS Myrefisk (Kåre Hagerup), Myre i Vester
ålen og registrert under Sortland.

Skipet hadde en besetning på 14 mann. rederikontoret på Myre alle kystradio-sta- 13.10 samme dag gikk det ut en etter
1 skipper, 1 styrmann, 2 maskinister, 1 sjoner i det aktuelle området. Men dette lysning over radio. Onsdag ettermiddag
stuert, 9 fiskere. Skipet hadde sidetrål, og gav visst ingen resultat. ble det funnet livbelter og livbåt, alt mer
alt av fisk som ble tatt ombord i båten Onsdag ble det slått full alarm, og 16 ket “Boye Nilsen”. Først da ble man si
foregikk der trålen stod på den ene siden. båter i fra Øksnes dro ut for å leite etter kre på at det har skjedd en alvorlig ulykke.

I slutten av januar 1963 var skipet ved skipet. Redningsskøytene “Willie Will-
Langenesegga, hvor det var lite fisk og dår- helmsen” og “Thomas Fearnley” deltok Nå ble også Marinen koblet inn, og de
lige driftsforhold, og skipet var i fiske fre- også i letingen.
dag den 29 januar. Man hørte så ingen-

sendte ut flere bruktsvaktskøyter. Bardu
foss ble også innkoblet, der man fikk to

ting i fra «Boye Nilsen» før på søndags Daværende direktør for ØLF, Kaare Ha- helikoptre til disposisjon. Men dette gav
ettermiddag eller kveld. Da klarte gerup, ringte redningssentralen og ga in- ingen funn. Senere ble imidlertid en av
“Andenesfisk 1” og «Havtind» åfå inn formasjon om situasjonen, og klokken mannskapet funnet.
meldingen fra «Boye Nilsen», da skulle
fartøyet på dette tidspunktet har befun
net seg ved Fugløybanken. Dette var altså
det siste man hørte i fra “Boye Nilsen”.

Mandag kontaktet rederikontoret på
Myre politiet, da de ikke klarte å få kon
takt med skipet. De ba om at det måtte
bli sendt ut en etterlysning om skipet,
men denne etterlysningen kom visst al
dri. Da rederi-kontoret fikk melding fra
“Rollanes” om at de hadde kontakt med

“Boye Nilsen” på søndags ettermiddag slo
en seg til ro med at skipet sikkert bare lå i
ro og fisket et eller annet sted.

Tirsdag varslet Finn Knudsen fra

Liste over omkomne på «Boye Nilsen »

Skipper Arnt Andreas Nilsen 12.02.1936

styrmann Martin Kildal Nilsen 12.09.1895
Maskinist Marton Nikolai Nilsen 24.03.1922
Maskinist Johannes petrus Johansen 30.03.1927
Stuert Egil Arnål Pettersen 39 år gammel
fisker Åge Jens Ludvik Nilsen 25.09.21
fisker Ottar Jentoft Gjertsen -

fisker Arne Ivar Kristoffersen 41 år gammel
fisker Nils Arne Kristoffersen 16 år gammel
fisker Ingar Ivar Larsen 08.04.1940
fisker Halfdan Sverre Benum 16.03.1939
fisker Harald Paul Berntsen 49 år gammel
fisker Anker Antonsen 26.04.1912
fisker Arne Ragnar Høydal 23 år gammel
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Mange år senere ble ankeret til “Boye Nil- holdt seg flytene opp til to døgn. Det gende på en side. Skipet var heller ikke
sen” funnet. Dette skjedde da tråleren ligger på ca 200 meters dyp. Det har også noe god sjøbåt.
“Hekktind” var ute og fisket og plutselig vært snakk om heving av skipet, noe som
fikk et anker i trålen. Ankeret viste seg å det ikke har blitt noe av. De 13 som enda «Boye Nilsen»s forlis vakte store reaksjo
tilhøre “Boye Nilsen”. Da fikk man en- ikke er funnet har fått sin grav i havets ner, og lokalt ble det satt i gang innsam-
delig vite hvor vraket lå. Det ligger på 70 dyp.
grader og 19 minutter N. Br. og 17 gra-

ling til støtte for de etterlatte. Tilsammen
kom det inn 93.488,50, hvor største gi-

der 27 minutter Ø.L Alt tyder på at skipet må ha veltet, en av ver overraskende nok var Norske Esso AS
Vrakets posisjon sammenlignet med ob- årsakene kan være at skipet hadde side- med 23.000 kroner. Pengene gikk i sin

servasjoner av velvet tyder på at skipet har trål, og dermed ble alt garn og blåser lig- helhet til de etterlatte.

Fra bladet Vesterålen, 6. februar 1965:

FULL ALARM I REDNINGSTJENESTEN ONSDAG:

Fly, helikopter og en stor flåte på leting etter den savnede «BOYE NILSEN»
Det gikk full alarm ved redningstjenesten i Nordland og Troms onsdag ettermiddag etter at man hadde funnet en
livbåt medpresenning over og tre livbelter, alt merket “Boye Nilsen”. Boye Nilsen” ble etterlystgjennom NRKsamme
dag da man ikke haddefått kontakt med den over kystradioen, tross en rekke kallinger. Fly og marinebåter ble satt
inn i letingen, supplert med helikoptre, redningskryssere og en helflåte store og småfiskebåter, som alle meldte seg
frivillig. Fra Myre gikk det enflåtepå 14 ved midnatt natt til onsdag, og denneflåten ble organisert onsdag kveld. De
mindre fskebåtene har fortrinnsvis i oppdrag å søke inne ved kysten som i dette område er nokså foi~reven, og hvor
mulige skipbrudne kan vareførtpå land, men ute av stand til å ta segfrem til bebyggelsen.

Båtens rederi, A/S Myrefisk, hadde "Thomas Fearnley”, Straumsjøen, ble FLY, HELIKOPTER OG MARINE
sist kontakt med “Boye Nilsen” gjen- varslet og gikk ut sammen med tre bruks- «Vesterålen» har hatt en samtale med
nom en annen av sine båter, “Øksnes- vaktskøyter. De søkte da i området uten- lederen av redningssentralen i Bodø,
fisk”. Dette skjedde fredag, og “Boye for Vesterålen og omegn uten å finne noe. sjefsflyleder Rolf Bentsen, som opp-
Nilsen” befant seg da på Langenes- “Willie Wilhelmsen” fikk forøvrig lekka- lyser at man straks kontaktet Ande
egga, hvor det var lite fisk og dårlige sje og måtte søke havn. Man slo seg til ro nes Flystasjon, og akkurat da hadde
driftsforhold. Man hørte så ingen- med at “Boye Nilsen” fisket et eller an- en Albatross ute i annet oppdrag,
ting fra “Boye Nilsen” før søndag net sted, men kanskje at senderen var i Flyet ble straks omdirigert til det om
kveld eller ettermiddag, da den bl.a uorden. Det ble derfor ikke foretatt noe rådet hvor man mente °Boye Nilsen”
av trålerne “Havtind” av Melbu og særlig ettersøkning tirsdag ut over de måtte ha befunnet seg i det øyeblikk
“Andenesfisk l” av Andenes ble hørt, båter man allerede hadde ute, før onsdag den ble rammet av en eventuell
angivelig fra Fugløybanken. Senere ettermiddag, da meldingen om livbåten ulykke, eller hvor den også lå og drev
opplysninger tyder imidlertid på at og funn av livbelter løp inn.
“Boye Nilsen” på dette tidspunkt tro-
lig har befunnet seg et eller annet sted
på Malangsgrunnen. Fra dette øy- REDNINGSSENTRALEN
eblikk var det ikke mulig åfå kontakt INN I BILDET

i tilfelle maskin- eller rorskade. Sam

tidig satte men seg også i forbindelse
med Bardufoss der man fikk til dis

posisjon to jetdrevne helikoptre, de
mest moderne av norsk forsvar rår

med “Boye Nilsen” til tross for en se- Nå ble redningssentralen i Bodø, det sen- over. Videre anmodet man Marine-
rie av anrop over kystradio.

ALARM

trale organ for redningstjenesten i Nord- kommandoen om støtte til sjøs, hvor
land og Troms koblet inn, og som siden etter vaktbåtene omgående ble sendt
har hatt hånd om organiseringen av red- ut på oppdrag, ved siden av marinens

Den første alarm gikk lokalt allerede ningstjenesten i grove trekk. De mer de- kystvaktskøyter.
mandag da redningsskøytene “Willie taljerte spørsmål i forbindelse med ak-
Wilhelmsen” stasjonert i Myre og sjonen har Tromsø politikammer.

Skipsbilder
Fra min samling av bilder av norske, danske og svenske skip fra perioden 1930-1963 kan jeg tilby gode fotokopier.

Av norske er det vesentlig skip fra Wilh Wilhelmsen, Leif Høegh & Co, Fearnley & Eger, A F Klaveness, NAL,
AS Thor Dahl, Berge Sigval Bergesen, Knut Knutsen OAS, Westfal-Larsen & Co AS. Også bilder fra andre rederier.

Kopiene er av god kvalitet og i størrelse A4, og selges for Kr.50.- pr. stykk, inklusive porto.

For nærmere opplysninger skriv til:
Leif Jønsson, Breimyra 74, 5134 Flaktveit Telefon: 55 18 65 69
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NSS’ VIKTIGSTE eiendeler er samlingen av negativer og dias som vi gjennom årene harfått anledning til å overta.
NSS Fotosamling er under etablering som en egen enhet med eget styre og er tenkt å bli enparaply overfotografisk
materiale somföreningen måtte bli betrodd. Medlemmer som er bekymretfor sine samlingerfor ettertiden kan
herfå sikret sitt materiale til gledeforflere.

Ien liten artikkelserie har vi tenkt å pre- voksen alder til å arbeide som skipsme- døgnets tider, ordne med havne-myndig
sentere noen av de viktigste samlingene gler i Helsingborg. Han mente seiv at heter og tollvesen, men det gav Calle an
som inngår i NSS Fotosamling. Størst i interessen for skipsfart kom under krigen, ledning til å bruke kameraet langs kai
omfang er Opedalssamlingen, men vi da han kunne se ut over Øresund og over ene. Senere «avanserte» han til befrakt
begynner med åse på negativsamlingen til det okkuperte Danmark fra klasserom- ning og da ble det mindre fotografering i
av norske skip som vi i 1998 fikk kjøpt met i Råå. Sine første fotografier tok han jobben.
fra enken etter C G Nyström. i 1947, og noen år senere begynte han å C G Nyström var blant stifterne til

arbeide med klarering i meglerfirmaet Klubb Maritim, vår svenske broder-for-
Carl-Gustaf Nyström (1929-1994) var Öberg & Horndahl. Dette var noe av en ening som ble etablert i 1963. Han hadde
oppvokst i Råå ved Øresund og kom i begynnerjobb, å stille på kaien til alle også nær kontakt med Kjell A Axelsson,

svensk konsul i Rouen som også var en
ivrig fotograf og skips-interessert.

Ved sin død i august 1994 etterlot C
G Nyström seg en samling på rundt
20.000 negativer. Det aller meste ble
overtatt av Klubb Maritime Västra Krets

i Göteborg, mens NSS senere fikk anled
ning til å kjøpe den del som omhandlet
norske skip.

Vår del av Nyströms samling utgjør
negativer av rundt 480 ulike skip. Det er
ofte flere negativer av samme skip, gjerne
tatt på ulike tidspunkt. De aktuelle skip
er stort sett mindre og mellomstore tørr-

-i
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lastskip, enten tatt i Helsingborg eller i
svenske havner, kanskje i Seinen eller hvor
han ellers var på reise. Det er enkelte
negativer fra før krigen, men tyngdepunk-

tet ligger nok fra ca 1955 til ca 1975. ; y
Kvaliteten er jevntover god, som en vil se
av dette lille utvalg. '• - c SÉP - . t

\T3 ‘ “Ti

Bildene: v - j~É"~Sr\ ___ [^^jäSäSSäßlå^Jm
Veteranen Ramsnes til venstre, for inngående til
Rouen i januar 1968. Den var bygget i 1916, ~~~~~—“H^fjgjaWW

Capto itede til venstre, shelterdeckerpå 13.050 ... . ÆlfflåBHtBMBhI
tdiv bygget i 1957 på Eriksberg for Jørgen P

—ar*

• ;
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Mer om Lorentsen
“Skipet” arrived here today. I have a few
notes for you.
H. L. Lorentzen fleet list:

Rio (1896)

- wrecked 6 Sep 1911 at Aracati
Antonico (1910)
sold c. 1916 - Ubatuba Lloyd Nacional
(G. Martinelli & Co.), Rio de Janeiro,
sold 1920 - Antonico Spanish Govern
ment Sprang leak, beached, 30 June
1921, in Banta Bay.

Bill Schell
Holbrook, Mass

Mer om Bø
Bildeteksten på side 3 i forrige nummer
som viser fergen Bo oppgir byggeår som
1974 - riktig skal være 1968 ved Tromsø
Skibsverft & mek. Verksted. Litt navne

endring fra Bø til Bo. Litt påbygd seinere
år. Ferja var en trofast sliter i ruter Stok
marknes-Bø-Hadsel innland.

Jens Reinsnes
Stokmarknes

Mer til forlis 1932

- og noen nye
Truls - stranded on 25 Dec 1932, refloa
ted 29 Dec.

I have a few additions to your list from
Lloyds Wreck Returns:
Vanse (wood aux. schooner) 204 grt,
built 1917 (ex-name(s) not known is

supplemental entry to 1931 Register
Book. Wrecked near Langesund, 27 Jan
1932, voy. Skien - Lysaker, sand
Asp (steel aux. schooner) 121 grt, built
1892 at Hoogezand ex- Agatha. Sunk in
collision 8 Aug 1932 in Strait ofMalacca.
(owned in Kristiansand, she was a long
way from home).

Bill Schell
Holbrook, Mass

M/Aux Vanse som forliste i januar 1932
var iflg NY 1932 bygget i 1918 i Örebro
som Gladan, senere Tulla. Ved forliset eiet
av Albert Westhassel, Vanse/Farsund.

Dette er også en påminnelse om at Sjø
fartskontorets oppgåver slett ikke er 100
prosent korrekte.

Red anm

I skipsforlis 1932 i Skipet 200 1 nr 2 side Kutter Rind
38 er Solholm omtalt som forlist ved u > •  . • i u i •

Har noen historisk materiale eller kjenn-
Klauven i Troms. skap til LKUE Rind ex Ragnvald, ex

I fjor fann Gisund Dykkerklubb et 5
skipsvrak låstet med skifer ved Grunn- W , . , r i CrY Den hadde hskerinummer SF 62S,

reisskjæran i Sørreisa under dykking et- M92S> M53y Qg mä|te 25 brt
ter steinbit. Funnstedet ligger ca 2200 me- r> j• \r i • imi

00 _ _ Bygd i Vestnes kommune i 1911 som
ter fra Klauvskjærodden lykt i sydøstlig fiskekutter
retning. Nøyaktig posisjon er: N 69gr 10' g Eide
57,6” (69 10,86' ) E 18gr 02' 24” (18 §1 St(^
02,40'). Sjøkart 83.

Med normal kurs l48gr, uten misvi-
sing, etter å ha passert Finnsnesodden lykt
vil den havne der den ligger når den skulle ~ , ,
ha dreid styrbord etter passering Klauv- Kriegsfisdlkuttem
skjærodden. Det har vel vært sterkere Jeg har en liten opplysning om KFKer
strøm en beregnet i den dårlige sikten slik etter krigen som kan være til hjelp for vi
at de har kommet for langt frem og såle- dere oøsting av detaljer,
des grunnstøtt og sunket der hvor den lig- 23.11.1944 ble KFK-368 minesprengt
ger. Medlem av dykkerklubben sier at den som 7/0-45 av akustisk flymine på Hor
ligger rett i nevnte kurs. Det er mye ski- ten indre havn og sank med 2 døde og 9
fer på bunnen, men bare omrisset av sku- såret. Skipet ble avskrevet som vrak
ten. Det er mulig å måle omtrentlig stør- 06.12.1944. Vraket er garantert fjernet
reise av restene som er igjen om noen ffa havna, og dette kan dermed være
skulle vite skipets mål. Den ligger på ca KFK en som ble Franken i 1955.
15 m dyp. Iht Gröner forliste KFK-368 21.01.1968

Dykkerklubben eller fiskere er ikke ved Rixhöft som Anneliese, men det er
kjent med andre vrak ved selve Klauva svært mye feil om KFK ene i Gröner.

enn et russisk vrak fra ca 1890 (seilskute). Erling Skjold
Olav K. Westby Nannestad

Finnsnes

Mye tyder på atfraktebåpten Franken hadde sin opprinnelse som KFK 368. Foto Olav
Opedal - NSS-Opedalssamlingen

.
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Losbåter
Jeg har forsøkt å få en oversikt over bygde
losbåter, uten å lykkes.
Er det noen som har oversikt over dette?

Åsmund Kristiansen

Hardanger Fartøyvernsenter
asmund.kristiansen@fartoyvern.no

Veslemarit
Jeg leser i Båtologen nr. 2/1988 om en
båt jeg har sett under krigen. Det dreier
seg om Veslemarit til Alf Mortensen i
Oslo. Der står det at båten har vært

fritidsbåt i Södertälje, senere solgt til Vest
india og opphugget der. Den har også
hatt navnet Havørn og gått som frakte
båt.

Veslemarit ble brukt som taubåt til re

deriet AlfMortensen, og var på mitt hjem
sted Voldsfjorden ved Porsgrunn med en
stor skutelekter som bar navnet St.Louis.
Lekteren låstet ved der til Oslo kommune,

og jeg husker Veslemarit lå i flere timer og
lensa St.Louis for vann, før den satte for
den mot Oslo. Samme rederi hadde flere

lektere, blant annet Nornen og en betong
lekter som bar navnet A.M.7. ikke visste var at Johsa var bygd på Sjø

strand i Asker. Her ved Sjøstrand har jeg
bodd de siste 50 år, for jeg traff ei jente

Så fant jeg et stykke som er skrevet om
kaptein Henrik Homlung i “Alle Menns
Blad” nr. 18 i 1963. Han nevner ei seil

skute som bar navnet St.Louis hjemme
hørende i Halden. Den dro han til sjøs
med som 15-åring.

Kaptein Homlung var fra Hvaler, og an
satt i Søndenfjeldske. I senere år var han
inspektør i rederiet. Homlung forteller
at flere av skutene fra Halden bar franske

navn. Håper Skipet eller lesere av bladet
har flere opplysninger om dette.

bygget ferdig kunne han ikke huske. Det

Anders Grindlia

Bjerkås i Asker

Slupp Stella
Jeg ber om hjelp til eventuelle opp
lysninger vedrørende slupp Stella av Ko
pervik, ca. 90 tonn. Var tilhørende Ni
kolai Godfred Nilsen, Kopervik, ca. 1890-
1900.

båten Høvdingen, og siden som lekterfører
ombord i lekteren Olga.

Paulsen hadde flere taubåter og lektere.

Dersom noen av leserne har opplysnin
ger om Stella, er jeg takknemlig.

Lars Hop
Austmannaveien 19 F

5537 Haugesund

Lekter Johsa
Ser i SKIPET nr. 2/2001 om lekteren

Johsa. Den husker jeg som gutt, for den

Veslemarit, som Anders Grindlia huskerf‘a krigsårene, var opprinnelig hvalbåten Havørn, bygget

på Framnæs i 1910. 11940 ble den kjøpt av AlfMortensen, Oslo for bruk som slepebåt ogsyv år

senere til Vestlandetfor ombygging. Her er den somfraktebåtpå 50-tallet, fotografert av Olav

Opedal.

var flere ganger på Herre i Bamble med Paulsen hadde navnet A/S Karmø. Hvis
ved fra sagbrukene i Fredrikstad-området. ikke det har stått noe om A/S Karmø, så
Borregaard hadde et tresliperi der på håper jeg det kommer iet senere num-
Herre. mer.mer.

Ostinius Paulsen hadde flere lektere, Anders Grindlia

som hadde vært seilskuter. Det som jeg Bjerkås i Asker

Haugland II
som er herfrå, og er født ienav de fire I SKIPET 2/2000 spør Torleif Aslaksen
boligene som hørte til Sjøstrand båtbyg- om skjebnen til Haugland II. Det kor
geri. Min svigerfar, som var født i 1895, rekte navnet på båten er Haugland I, og
fortake meg om båtbyggeriet. Det var 3 den ble slettet av Norges Skipsliste i 1980
beddinger, men hvor mange båter som ble som ”kondemnert”.

ble jo nedgangstider etter første verdens- I samme nummer lurer Odd Birkeland
krig, så han fortalte at det sto oppspantede på om fotoet han sendte inn kan fore
båter, som ikke ble fullført. Siden ble det stille D/S Kong Gudrød til Nordenfjeld-
Heggedal Bruk som hadde sin virksom- ske. Ja, det må nok være den. Seiv om
het der, og lafta hytter for salg. billedet er lite, er det svært mange detal-

Min onkel Oskar Olsen fra Lahelle- jer som stemmer.
moen i Fredrikstad var ansatt hos Ostinius Per Alsaker

Paulsen som dekksmann ombord i tau- Bergen

Etterlysning
Han var mange ganger i Voldsfjorden på Redaksjonen har fått forespørsel fra
mitt fødested med tømmerslep fra Glomma Frankrike om foto eller tegning av D/S
til Bamble Celluosefabrik. Taubåtenevar Øifjeld bygget av W.Dobson & Co.,
Alexander, Høvdingen, Goma, Sandesund, Newcastle i 1912 for Dampskibs-A/S
Eik og Furu. Etter siste krig fikk han tak Øifjeld (P.A.Grøn), Sandefjord. Solgt
ien tysk E-båt, som bar navnet Ulrik. 1915 til Klaveness Dampskibs-A/S (A. F.
VhonomJohsa hadde han lekterne Fidelio, Klaveness), Kristiania. Senket 24/11-

Halnenut, Østfjeld, Stegg, Olga, Solon og 1916 av tysk ubåt UB 16 utenfor Ailly,
Harald. Disse lekterne låstet bare på dekk, Frankrike, på reise Bilbao-Boulogne med
og mange turer med teglstein til Oslo jernmalm.
Rådhus da det ble bygge på 1930-tallet. Kan noen hjelpe, så ta kontakt med Per
Så husker jeg at de hadde vindmølle for å Alsaker (E-mail peralsak@start.no)
lense vann med. Rederiet til Ostinius tlf. 55 16 88 21

V; V *> L-L.> s- 1 V _^.5.77 f j
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2001

Medlemsnytt

Nye medlemmer 11.05.2001 - 10.09.2001

1927 Evelyn Hjortland - 6894 VANGSNES
1928 Sven R. Gundersen - 4158 BRU

DK 1929 Ole B. Spjeld Sønderengen 15 DK - 6700 ESBJERG
1930 Tore Kristoffersen Vinsjveien 12 9411 HARSTAD
1931 Ernst Haarkloc Stenldeweien 11 4846 ARENDAL
1932 Sven Åge Fiskerstrand Endrehaugen 8 6035 FISKARSTRAND
1933 0 Kjell Leif Bergtun Bommestadåsen 33 3270 LARVIK
1934 0 Paul Roar Fjeld Haukveien 4 1930 AURSKOG
1935 Ole Hollingsholm Hollingsholm 6409 MOLDE
1936 M/S “Sandpiper” v/Inge O. Nilsen Greiff Shipping A/S, Postboks 253 7801 NAMSOS
1937 Per Helge Egeland Buøy 4517 MANDAL
1938 0 Thor Paulsen Flåtavikveien 4 1628 ENGALSVIK
1939 0 Larvik Museene v/Arnfinn Malme Herregådsletta 6 3257 LARVIK
1940 Jan Knutsen Hollendersvingen 1 B 5522 HAUGESUND
1941 B Bjørn Morten Mehammer Barkaleitet 1 5115 ULSET
1942 Hallgeir M. Johansen Knausen 5 7900 RØRVIK
1943 Tor Nilsen Postboks 79 (Granåsvn.5) 9501 ALTA
1944 Rolf Bastlid Postboks 430 (Stangelandstølen 101) 4291 KOPERVIK
1945 Hallstein Vea Vea Sjoarveg 5 4276 VEDAVÅGEN
1946 Øyvind Håland Tjoravegen 42 4050 SOLA
1947 Reidar Birkeland Skaffevegen 34 4262 AVALDSNES
1948 Terje Moen Terje Vigens vei 88 4085 HUNDVÅG
1949 Johny Jøsang Ytrelandsvegen 11 4250 KOPERVIK
1950 B Einar Kallevåg - 5443 BØMLO
1951 Fosen Gjenvinning AS Postboks 10 7177 REVSNES
1952 B Stord folkebibliotek, Hovedbiblioteket Postboks 264 5402 STORD
1953 Ivar Brattland - 8725 UTSKÅREN
1954 B Lars Knut Eide Postboks 12 5629 JONDAL
1955 Jan Lothe Bjørgvinsgata 22 5529 HAUGESUND
1956 Morten H. Tranaas Havika 7800 NAMSOS
1957 Rolf G. Sunnarvik Solheimsveien 27 4790 LILLESAND
1958 Per Inge Igland - 6727 BREMANGER
1959 Anders Birkeland Gismarvik 5570 AKSDAL
1960 0 Roald Johansen Eventyskogen 8 3800 BØ I TELEMARK
1961 0 MS Tampa Barber Ship Management Postboks 374 1324 LYSAKER
1962 Kåre Stødle Halvardstunet 56 5515 HAUGESUND
1963 Charlie Dahl Granveien 13 4250 KOPERVIK
1964 Trygve H. Fagerland Sandvegen 67 4270 ÅKREHAMN
1965 0 Robert Sandsbakk Odalsveien 11 1642 SALTNES
1966 Trond Jamrli Skellefteråveien 22 8610 GRUBHEI

Utmeldinger:
1661 Jarle Sulebust 6015 ÅLESUND

Dødsfall:
DK 76 Knud P. Knudsen DK 9900 - FREDERIKSHAVN
1929 Axel Storvold 4886 GRIMSTAD

Adresse-e ndringer:
1456 B Thor Andersen Skulen 2 B 5722 DALEKVAM
481 Rolv-Olav Andresen Ibsens gate 24 D 8800 SANDNESSJØEN
1256 Arne Johan Eik Eivindstadvegen 19 5533 HAUGESUND
794 0 Gunnar Brattekaas Eidangervegen 59 3950 BREVIK
1307 Tore Jensen Boganesringen 35 4032 STAVANGER
UK 1437 Sverre Koxvold Findhorn Foundation, Cluny Hill FÖRRES IV36 2RD Scotland
1756 0 Åge Landmark Postboks 45 Falkum 3705 SKIEN
1804 B Arne Johan Lynghjem Vestre Vadmyra 15 5172 LODDEFJORD
1194 Svein Arne Mannes Mannesvegen 78 4275 SÆVELANDSVIK
1016 Knut Munkejord Postboks 91 4295 VEDAVÅGEN
479 Svein Pedersen Steffen Staalesens gate 34 B 5523 HAUGESUND
1818 Raymond Småvik Freidigveien 1 B 9600 HAMMERFEST
DK 321 Lars Staal Nederballe 7 Skelde DK-6310 BROAGER
1085 Asbjørn Sund Førresdaeln 34 5563 FØRRESFJORDEN
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Møtet satt klokken 1115

1. Konstituering.
a) Ingen kommentarer til innkalling
b) flarald Bjørkli valgt til møteleder
c) 28 medlemmer tilstede

12. august:
Besøk på Sjøbruksmuseet i Bøfjord.
Kåseri ved Bernt Bøe: “På tokt med

segelskut”.

1491
1726
347 B

Heine A. Soevdal
Trygve Syvertsen
Jan Frode Thorland

Risbitvegen 21
Postboks 13
Postboks 135

5517 HAUGESUND
9448 RAMSUND
5418 FITJAR

Følgende strykes på grunn av manglende kontig
116 130 903 1090 1221
1767 1786 1812 521B 1233B
11630 14000 1557 0 D443 DK220

entinnbetaling for 2001:
1307 1350 1509 1512
1821B 2090 3510 359 0
DK420 DK1468 S57 US250

1615 1640 1698 1723
5890 5910 7270 1140

Adresse endringer m.m. sendes Leif K. Nordeide (e-mail: leif.nordeide@c2i.net)

Referat fra årsmøtet i Larvik,

lørdag 12. mai 2001

Møteprogram for NSS

Avdeling Nordmøre
Høsten 2001

2 Årsberetning tatt til etterretning. Formann informerte om at Videotek-
tjenesten var nedlagt.

3 Årsberetningen fra lokallagene tatt til etterretning. Ingen
kommentarer.

4 Regnskapet gjennomgått av kasserer. Utfyllende opplysninger gitt av
kasserer og revisor. Regnskapet ble godkjent.

5 Styrets forslag til endringer av Stututtene gjennomgått av formann.
Endringene godkjent, men generalförsamlingen ønsker en bedre
presisering av §5. Antall medlemmer av Hovedstyret må være delelig
med 3.

6 Budsjettet var satt opp før forslag til endrinmger av MVA-loven var
kjent. Det er således trolig at budsjettets utgiftsside blir større enn
budsjettert. Men i og med at trykkingen av «Skipet» er den største
utgiftsposten vil en økning av medlemsmassen gi en nesten netto
gevinst da det er mange eksemplarer til overs. I tillegg er det også blitt
flere lokalavdelinger som har krav på støtte fra hovedforeningen.
Styret vil imidlertid avpasse aktiviteten til økonomien. Ingen store
investeringer er planlagt.

7 Kontingenten for 2002 föreslås satt til kr 250. Det ble reist berettiget
kritikk mot at kontingenten blir fastsatt etter budsjettbehandlingen.
For neste år skal de to postene endre rekkefølge på sakslisten. Det ble
også påpekt at kontingenten ikke har økt i takt med kostnadsutvik
lingen. Dette har egentlig vært en bevisst politikk, forklarte
kassereren, det har jo ingen hensikt i at föreningen skal være
formuende. Det har heller ikke vært noe ønske om åfå for høy
kontingent av hensyn til medlemsmengden. Forslaget ble godkjent,
men med forslag om utvidet styrefullmakt, se punkt 10.

8 Valg. Valgkomiteens forslag om gjenvalg av samtlige inklusive
valgkomiteen ble godkjent med akklamasjon.

9 NSS Fotosamling. Dette punktet ble grundig gjennomgått av Dag
Bakka Jr. Hensikten er å ta vare på fotosamlinger som föreningen far
overlatt eller kjøper, etter gitte retningslinjer. Prosjektet forutsettes å
være selvfinansierende. Utfyllende opplysninger kommer etterhvert.
Tatt til etteretning.

10 Eventuelt. Generalförsamlingen ga styret fullmakt til å øke
kontingenten for 2002 med inntil 25 kroner dersom styret fmner det
nødvendig.

Generalförsamlingen avsluttet kl 1215-

13. september:
Møtested Handelshuset
Patrick Volkmar
kl 1900.

Harald Næss forteller om jakt
Aurora, farten og livet om bord.

4. oktober:
Besøk ved Nordmøre Museum.
Fremmøte kl 1900
Museumsdirektør Sverre Svendsen

gir innsyn i det historiske arkiv fra
Storvik mek Verksted i pertioden
1900-1970.

1. november:
Møtested Handelshuset Patrick
Volkmar kl 1900.

Bernt Bøe forteller om fartøybygging
på Indre Nordmøre i eldre tider.

6. desember:
Møtested Handelshuset Patrick
Volkmar kl 1900. Museumsdirektør
Sverre Svendsen forteller om

motorisering av slofartflåten
(kystfrakteflåten) i perioden 1930-
1950.
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Norsk Ordinært Register
M/S FANTASIA LLEM - Straumøy Laks AS, Hernar/Bergen

02.04. 46 brt. - ex britisk reg. FANTASLA (B. 2000)
M/S MOONLIGHT PRINCESS II LLET - Fjordcruise AS, Stavanger

03.04. 57 brt. Marine Projects (Plymouth) Ltd. Plymouth (Y3050)
M/S TAURANGA LLLV - Napier AS, Bømlo/Haugesund

04.04. 707 brt. - Bømmeløy mek. Verksted AS, Bømlo (1)
M/S LURØY LLGJ - Helgelandske AS, Sandnessjøen

06.04. 2754 brt. - Stocznia Pokbicba SA-Northern Shipyard,Gdansk (B 593)
M/S NORDKYNFISK LJYT - Nordkynfisk AS, Båtsfjord/Vardø

06.04. 387 brt. Estaleiros Sao Jacinto, Aveiro (211)
M/S GLOBAL EXPRESS IV LLKJ - Geirfinn Førde, Bjordal/Bergen

19.04. 27 brt. Marine Projects Ltd., Plymouth (N3118) (B.2000)
M/S AASVÆR LLMM - Aasen Transport AS, Mosterhamn/Haugesund

25.04. 1591 brt. -ex NIS-reg. AASVÆR
M/S SOLØYVÅG LLIA - Soløyvåg AS, Hustad/Molde (M-l-F).

27.04. 576 brt. - Metalships & Docs S.A., Vigo (260)
Lekter BOABARGE 21 LK6896 - Boa Offshore AS, Trondheim

09.05. 5074 brt. Jinling Shipyard, Manjing (JLZ980715)
Lekter BOABARGE 22 LK6897 - Boa Offshore AS, Trondheim

09.05. 5074 brt. Jinling Shipyard, Nanjing (JLZ980716)
M/S EINAR ERLEND LLND - Einar Erlend ANS (Johan Martin Meløysund), Engavægen/Bosø (N-45-ME).

09.05. 365 brt. - Solstrand AS, Tomrefjord (71)
M/S SÆVIKING LLNF - Sceviking AS, Fosnavåg/Ålesund (M-79-HØ)

09.05. 365 brt.

18.05. 1775 brt. - Ørskov Christensens Staalskibsværft, Frederikshavn(175
M/S BRATTSKJÆR LLLP - Odd Martin Nergård, Rørvik/Namsos (NT-345-V)

25.05. 219 brt.25-05. 219 brt. - Moen Slip AS, Kolveried (46)
M/S STOKKE SENIOR LLNQ - Stokke Senior As, Larsnes/Ålesund (M- 1 2-S)

30.05. 195 brt. -ex svensk reg. BOGØ
M/S BODØ LLNW - Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik

13.06. 3.609 brt. -ex NIS reg. BODØ
M/S ØYEREN LLMR - Øyeren Båtservice AS c/o Frostad Regnskap og Data AS, Fetsund/Oslo

18.06. 32 brt. - ex svensk reg. LINNEA AF WADKØPING (B.1970)
M/S CLEOPATRA D’OR LLKR - Charterservice Tom Inge Bakke (Tom Inge Bakke), Ulset/Bergen

19.06. 32 brt. - Marine Projects Ltd., Plymouth (T6137)
M/S RUNE VIKING LLKA - Laksetransport AS, Kråkvåg/Trondheim

21.06. 494 brt. Sletta Båtbyggeri AS, Mjosundet (95)

Også brønnbåten er iferd med
å vokse seg stor. Tauranga
levertfa Bømmeløy Mek

Verksted i april måler 707 BT
Foto av OleJakob Dingen 3.

august 2001.

31 [iJgiWnK
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Kommersielle kabelleggere er
blitt en ny skipstype i
utenriksflåten. Her er
Solstads nye Normand
Cutter på veifrafra verftet
inn til Haugesund 8. juni,
fotografert av Alf]
Kristiansen.

M/S LA BELLE VIE LLIZ - Svein OlavTørresdal, Skjoldastraumen/Haugesund
- Svein OlavTørresdal, Skjoldastraumen (1) (B.1999) ikke reg. før)

LLHI - Rostein AS, Harøy/Ålesund

25.06. 87 brt
M/S ROSTEIN

28.06. 499 brt Aas mek. Verksted AS, Vestnes (159) - Riga Shipyard, Latvia (skrog)

Norsk Internasjonalt Skipsregister
M/S SEA CLIPPER LARV5 - Aksjeselskapet Christina Eiendomsselskap (Goliat Shipping AS), Oslo

05.04. 6136 brt- ex Sankt Vincent og Grenadinene reg. TRANSBALTICA ex NIS reg. SEA CLIPPER.
M/T HEMINA LART5 - Partrederiet Bergesen DY Shipping AS, Oslo/Stavanger

17.04. 34577 brt. -ex Bahamas reg. HEMINA
M/S INGVILD LASA5 - Timber Line II, Torvastad/Kopervik

23.04. 3894 brt. -ex tysk reg. OLE
M/S NORTRANS LNBL3 - Norminol Trading KS, Tromsø

24.04. 278 brt. -ex NOR-reg. LEISUND
M/T NAVION SAGA LHQ03 - Rasmussen Navion KS (Rasmussen Maritime Servcie AS), Stavanger/Kristiansand

03.05. 79873 brt.03.05. 79873 brt. -ex NOR-reg. NAVION SAGA
M/S HAVILA TRADER LARC5 - Havila Supply Ships AS, Fosnavåg/Ålesund

03.05. 2478 brt. -ex Bahamas reg. PIAVILA TRADER ex NOR-reg. STAD TROLL
M/T FRONT LILLO LASB5 - Puerto Reinosa Shipping Co. S.A.(Bent Steen-Hansen, Nesbru, drift International Tanker

Management, Softemyr), Panama City/Oslo
22.05. 77725 brt. -ex Liberia reg. LILLO

M/S NORMAND CUTTER LARP5 - Cutter Shipping Limited (Solstad Shipping AS), London/Skudeneshavn
31.05. 12291 brt. Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (257)

M/T KILSTRAUM LASC5 - Utkilen Shipping AS (Anders Utkilens Rederi AS), Bergen
31.05. 2894 brt. -ex Bahamas reg. KILSTRAUM ex NOR-reg.KILSTRAUM

M/T NORDSTRAUM LASD5 - Utkilen Shipping AS (Anders Utkilens Rederi AS), Bergen
31.05. 2898 brt. ex Bahamas reg. NORDSTRAUM ex NOR-reg.NORDSTRAUM

M/T ELAVDROTT LARS5 - Partrederiet Bergesen d.y. Shipping DA (Bergesen D.Y.ASA), Oslo
02.06. 34577 brt. -ex Bahamas reg. ELAVDROTT

M/S NORSUND LAS F 5 - Sandfrakt Rederi AS, Ølen/Bergen
12.06. 2705 brt. -ex tysk reg. SARAH

M/S LANGEFOSS LASE5 - Langefoss AS, Fonnes/Bergen
20.06. 6354 brt. -ex Malta reg. KEGOSTROV

lir. ji

ywz
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November 2000:

M/S ISELIN (LFWT) (542/900/1955) ex KABA - 87 ex DORINDA

- 73 ex BREMER FLAGGE - 72 - Sandtor Shipping AS, Vistdal til
Egil ArneTorhus, Vistdal, hjemsted endret fra Drammen til Molde.

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
April 2001:
M/S BEJOWHA (LMIF) (23/-/1908) ex REIER - 81 - fra Arnulf
Haugland, Barkåker/Horten til Steinar Aagaard, Skiptvet/Horten. I
mai omdøpt til GOGGEN.
M/S FAUSA (JWWU) (95/—/1958) ex GURSKØYFERJA . 63 - fra
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Namsenlaks AS, Fosslandsosen til Bolkanliften Børje Bolkan (Børje
Bolkan), Namsos. Hjemsted endret fra Bergen til Namsos.
M/S ELMINA (LFWH) (35/-/1906) - Trond Are Øritsland,

Trondheim. Hjemsted endret fra Bergen til Trondheim.
M/S FØYTUR (LJCG) (47/-/1980) ex GAPØY - 98 - fra Føyen
Fjordskyss DA (Øystein Føyen), Sagvåg/Tromsø til Føyen Fjordskyss
(Øystein Føyen), Stord/Tromsø.
M/S HELNESSUND (LMJW) (190/290/1967/88/96) ex
HAVTRANS - 98 ex SVETROS - 92 ex FAGERFJORD - 79 ex
FOLLAFJORD - 74 - Vestfjord Brønnbåtservice AS, Leines/Bodø.
Omdøpt til HAVGULL.
M/S KANSTAD (LCQV) (378/600/1953/87) ex MØREJARL - 68
ex KANSTAD - 66 ex MØREJARL - 65 ex OLA NORMANN - 56 -
fra Partrederiet Kanstad DA (Sverre Vindenes), Holmedal/Bergen til
Ole Iglebæk Rasmussen, Bergen.
M/S LANGÅRA (LJSS) (312/—/1955) ex OANES - 99 ex
KLEPPESTØ - 67 - fra Oslofjord Charter AS, Gjettum/Oslo til Rank
Holding AS, Oslo.
M/S LISEMALEEN (JWVO) (453/630/1958/87/97) exTRES-UNO
- 98 ex ANN ELISABETH - 96 ex ELISABETH - 95 ex VANKO - 94
ex RINGHAV - 93 ex STÄLVARD - 93 ex KANUTTA - 66 - fra

Hålogaland Shipping AS, Oslo til Lise Maleen AS, Horten/Oslo.
M/S LYNGØR (LKSK) (57/-/1941) ex BØLNES - 98 - Mattis
Lauritzen, Rasta/Oslo omdøpt til BØLNES
M/S LÅNAN (JXZT) (98/-/1966) - fra P/R Lånan DA, Oslo/
Brønnøysund til Partrederiet Lånan DA (Olav Sigurd Håbu), Oslo/
Brønnøysund.
M/S MONA (LFBQ) (24/-/1953) ex ANNIE BRITT - 96 ex
TORSHOLM - 74 ex SÆTERJENTA - 60 - Endret fra
Fartøyverningen Sæterjenta c/o Kolbjørn Jr. Falkeid, Oslo/Kristiansand
til Fortøyvernforeningen Sæterjenta c/o Geir Kåre Snare, Førresfjorden/
Kristiansand.

M/S NORDJARL (LHOS) (3.968/2.600/1985/95) ex ICE PEARL -
95 - fra Nor-Cargo KS, Trondheim til KS AS Tananger, Bergen.
Hjemsted endret fra Trondheim til Bergen.
M/S OCEAN FIGHTER (LIUV) (891/1.200/1980/97) ex

STIRLING TERN - 97 - fra Ocean Fighter AS, Steinsland/Bergen til
Team Atlantic AS, Steinsland/Bergen.
M/S OCEAN SKY (LHVF) (1.314/1.110/1975) ex PAN SKY - 95 ex

FAR SKY - 90 ex STAD SKY - 86 - fra Ocean West AS, Rovde/Bergen
til Team Atlantic AS, Steinsland/Bergen.
M/S RAANA (JWPW) (148/85/1957/91) - fra Olav Eik Hagen AS,
Stryn/Florø til Bremanger Fiskefarm AS, Davik/Florø.
M/S RAMSØY (LJZS) (40/-/1981) - fra Trygve Tønnessen, Tertnes/
Bergen til Skattøra Marina AS, Tromsø/Bergen.
M/S SAR CASTOR (LJLV) (430/—/1947/71/77/82/95/98) ex
CASTORTIDE - 98 ex HORNBECK CASTOR - 96 ex SEABOARD

CASTOR - 95 ex SARTOR - 90 ex SUET - 67 ex MARGAT - 59 - fra

Ocean Delta AS, Steinsland/Bergen til Team Møkster AS, Stavanger/
Bergen.
M/S SAR DELTA (LGOL) (482/200/1937/66/69/80/93) ex
GRAM PLAN OSPREY - 93 ex SAR DELTA - 93 ex BLUE SAFE - 88
ex LEM SENIOR - 81 ex POLARBRIS I - 66 ex RAU III - 48 - fra

Gulen Offshore AS, Eivindvik/Bergen til Team Møkster AS, Stavanger/
Bergen.
M/S SARTOR (LAZD) (644/400/1936/81/85/99) EX NORTH-SEA
SURVEYOR - 90 ex SEAWAY PETREL - 85 ex VIMI - 82 ex D/S

WILH. MICHAELSEN - 57 - fra Ocean Delta AS, Steinsland/Bergen
til Team Møkster AS, Stavanger/Bergen.
M/S SIGGBAS (LNKX) (1.104/889/1974/82/85) ex WEST
PLOWER - 85 - fra Ocean Delta AS, Steinsland/Ålesund til Team
Atlantic AS, Steinsland/Ålesund.

M/S SPISSØY (LGVT) (32/-/1989) - fra Gunther Schnell, Fjellstrand/
Stavanger til Truls Lie, Oslo/Stavanger.
M/S STRIL CLIPPER (LARS) (988/711/1971/73/84/86) ex DON
HUGIN - 92 ex TROND - 84 ex BUKKESKJELL - 82 - fra Simon
Møkster Rederi AS, Stavanger til Team Møkster AS, Stavanger.
M/S STRIL HERKULES (JXIA) (773/500/1960/91) ex
JØRPELAND HERKULES - 89 - ex HERKULES - 76 - samme som
STRIL CLIPPER.

M/S STRIL ODIN (LCQX) (1.154/1.469/1973/90) ex ODIN SAFE
- 96 ex NAVIMER II - 90 ex MAERSK TACKLER - 89 - fra Simon

Møkster Rederi AS, Stavanger til Team Atlantic AS, Steinsland/
Stavanger.
M/S STRIL SAFETY (LEKH) (834/1.000/1949/71/82) ex BORN
SAFETY - 87 ex KLARA BIRTING - 82 ex KNUT GRØNNEVET -
71 ex GOS I - 65 ex KNEKT - 55 - samme som STRIL CLIPPER.
M/S STRIL SUPPORTER (LNKP) (466/500/1964/74/86) ex
STRILTRÄL - 90 ex LORANSO - 90 ex ANSO - 84 exTORRAND
- 82 ex INGAR IVERSEN - 78 ex RØNSTAD - 71 - ex REMBAKK
- 67 - samme som STRIL CLIPPER.

M/S STRIL TENDER (298/500/1965/85) ex DONN MYRE - 86
ex MYRE SEADIVER - 85 ex MENES - 83 ex RØEGGEN - 80 -
samme som STRIL CLIPPER.

M/S STRILFISK (3YQJ) (343/400/1960/85) ex GRIP - 83 - samme
som STRIL CLIPPER.

M/S STRILHAUK (3YKU) (344/400/1959/90) ex SKLINNA - 87 -
samme som STRIL CLIPPER.

M/S STRILHAV (LAXS) (750/1.000/1963/71/82) ex
TRØNDERHAV - 87 ex VOLSTAD SENIOR - 76 - samme som
STRIL CLIPPER.

M/S STRILMØY (LCOD) (387/300/1927/57/81) ex GRETHE
KALVE - 80 ex ANNA G - 74 ex RAU XI - 50 ex VESTFOLD IV - 39
ex HERKULES I - 34 ex D/S - samme som STRIL CLIPPER.

—- >-» - -'-tVrAj i
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Møksters standbyskip Stril
Odin er overført til Team

Atlantic AS, et

samarbeidsselskap med
Eidesvik og Sartor Shipping.
Foto AlfJ Kristiansen august

1996
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Den gamle shelterdeckeren
Garmo fra 1963 har nå fatt sitt
sjette navn, omdøptfra Ålfjord
til Osfjord av Odd Magne
Stabben i Os. Denne båten som

i sin ungdom seilte mellom Norge
og Middelhavetgår nå i lokal
sandfart. Fotografert 20. mai av
OleJakob Dingen

M/S STRILODD (LMTI) (487/500/1941/70/81) exTONJER - 87
ex BAKK -81 ex OLE BAKK -79 ex KOS 39 -62 ex POLARNACHT
- 47 - samme som STRIL CLIPPER.

M/S STRILOS (LKMG) (530/500/1953/80) ex RONGOS - 87 ex
BEN LUI - 67 - samme som STRIL CLIPPER.

M/S STRILVAKT (LAGW) (570/350/1951/82/90) ex STRILBAS -
82 ex MØREBAS - 80 ex MØRETRÅL I - 66 - samme som STRIL
CLIPPER.

M/S STRILVARD (LANG) (843/1.000/1952/69/82) ex POLARSON
- 89 ex TORSON - 82 ex MELØYVÆR - 76 ex THORVARD - 67 -

fra Stril Surveyor AS, Stavanger til Simon Møkster Rederi AS, Stavanger.
Deretter til Team Møkster AS, Stavanger.
M/S STRILØY (LFFW) (466/508/1930/52/72) ex GEO BOY - 89
ex IDOL - 77 ex SUDERØY V - 72 ex HELLESUND - 59 ex
SUDERØY - 55 - samme som STRIL CLIPPER.

M/S STRØNØY (LNYP) (37/-/1985) - fra Ole Bjarne Strønen, Lepsøy
til Namsos Trafikkselskap ASA, Namsos, omdøpt til BJØRNØR og
hjemsted endret fra Bergen til Namsos.
M/S SUNNMØRE (LNQC) (2.706/2.067/1984) - fra Møre og
Romsdal Fylkesbåtar AS, Molde til KS AS Tananger, Bergen. Hjemsted
endret fra Ålesund til Bergen.
M/S SØLVBAS (JWLO) (1.310/1.050/1974/85) ex NORMAND
PRODUCE - 85 - fra Ocean West AS, Rovde/Ålesund til Rovde Supply
AS, Rovde/Ålesund.

M/S TYA (LCLX) (35/-/1990) - fra Skattøra Marina AS, Tomasjord/
Florø til Loppøy AS, Øksfjord/Florø.
M/S VIKING FIGHTER (JXIW) (2.090/2.630/1986) ex TENDER
FIGHTER - 91 - fra Eidesvik Shipping AS, Bømlo/Haugesund til
Team Atlantic AS, Steinsland/Haugesund.
M/S VIKING PRINCE (LAZP) (1.322/1.120/1976) ex STAD
SUPPLIER - 89 - fra Ocean Prince AS, Steinsland/Haugesund til Team
Atlantic AS, Steinsland/Haugesund.
Rig WEST DELTA (LFFM) (23.535/—/1981/90) ex DYVI DELTA
- 88 - fra Smedvig Rig AS, Stavanger til Deepsea Delta II AS, Bergen/
Stavanger, omdøpt til DEEPSEA DELTA.
M/S ÅLFJORD (LLMB) (528/770/1963) ex CANARY - 87 ex
MOGARD - 82 ex LISBETH - 80 ex GARMO - 68 - Odd Magne
Stabben, Hagavik/Haugesund omdøpt til OSFJORD.

Mai 2001:

M/S BERLEVÅGFISKII (LEDH) (199/-/1976/88) ex POLARHAV
- 98 ex VALANES - 97 ex STORSKJÆR - 91 ex KIBERG-
VÆRINGEN - 86 ex MEHAMNFJORD - 84 ex FURNES - 80 - fra
Berlevågtrål II AS, Berlevåg/Vardø til Myre Havfiske AS, Myre/Vardø.
Slettet i merkeregisteret.
M/S BJØRNØR (LIPK) (32/-/1979) - fra Namsos Trafikkselskap ASA,
Namsos til Øyvind Sæter, Molde/Namsos omdøpt til ØYVIND.

M/S BUCENTAUR (LMAF) (2.768/2.229/1983) - DSND Shipping
AS, adresse endret fra Oslo til Grimstad, hjemsted uforandretTønsberg.
M/F DAVIK (LCRB) (242/-/1962) - fra Fylkesbaatane i Sogn og
Fjordane, Florø/ Måløy til Solhaug AS, Torangsvåg/Måløy.
M/S EPO (LHDR) (143/-/1914) ex RØDSKJÆL I - 67 ex
RØDSKJÆL - 66 - fra Loman Fiskeriselskap AS c/o Jarle Printzlow,
Frekhaug/Trondheim til Vagsfjell AS, Tromsdalen/Trondheim.
M/S FROHAVET (LGBB) (49/-/1919) - Johan Sæther, Kverva/
Trondheim, omdøpt til FJÆRASTEIN.
M/S GLOBAL EXPRESS III (LJJS) (24/-/1998) - fra Geirfmn Førde,
Bjordal/ Bergen til Lennert Kristoffersen, Tønsberg. I juni omdøpt til
BUTTERFLY og hjemsted endret fra Bergen til Tønsberg.
M/S HAVELLATO (LDLV) (39/-/1952) - fra Ragnar Thorseth,
Averøy/Bergen til Håholmen Havstuer AS, Averøy/Bergen.
M/S HELKRAFT (LASB) (23/-/1989) - fra Helgeland Kraftløag A/L
(Bjørnar Nilsen, Sandnessjeøn), Mosjøen/Sandnessjøen til Helgelands
kraft AS, Mosjøen/ Sandnessjøen.
M/S HØLINGEN (LJJG) (101/-/1966) ex NY EOS - 72 - fra Arvid
Emilsen & Sønner AS, Rørvik/Namsos til Emilsen Slakteri AS, Rørvik/
Namsos.

M/S INNVIK (LLRE) (993/—/1967) - fra Den Norske Kulturbåten

AS, Bergen/Måløy til Nordic Black Teatre, Oslo/Måløy
M/S LOFOTFERJE I (LNOO) (455/—/1970) ex RØSUND - 81 -
fra AS Lofoten Trafikklag, Leknes/Svolvær til Nordtrafikk Lofoten AS,
Leknes/Svolvær.

M/S LOFOTFJORD I (LJRO) (36/-/1981) ex NORSPEED - 95 ex
NORSKYSS - 94 - fra AS Lofoten Trafikklag, Leknes/ Svolvær til Stord
Cruise Service AS, Sagvåg/Svolvær
M/S MIKALWITH (LHIP) (1.155/1.183/1980) exTRESNES - 94

ex PALETTEN - 94 - Egil Ulvan Rederi AS, Trondheim, omdøpt til
FROHAVET.

M/S NORDAUSTLANDET (LAIH) (610/319/1975/81) ex
TØNSNES II - 00 ex TØNSNES - 00 - fra Tømmervik Fisk AS,
Stokmarknes/Trimsø til Troms fiskebåtrederi AS, Tromsø, slettet i

merkeregisteret.
M/S PORS (LMFU) (62/-/1941/77) ex OLE JACOB - 77 ex KNM
TROLL - 61 - fra Sandar Tanktransport AS, Tromsø til Hurum Slep
AS (Roy Erling Martinsen), Tofte/Tromsø.
M/S RESPITT (LLIV) (47/-/lxxx) - fra Trude Bang, Oslo/Brevik til
Liv Wiese- Hansen, Bergen/Brevik.
M/S ROGNSØYJUNIOR (JXAW) (55/-/1986) - fra Fylkesbaatane i
Sogn og Fjordane, Florø til Vestbygdcruise AS, Myre/Florø, omdøpt i
juni til SEA CRUISE.
M/S RØAR (LFLC) (96/-/1966) ex JØA - 00 - Trygve Tønnessen,
Tertnes/Namsos, omdøpt til FJORD-KOS.
M/S SABILA (LLCH) (77/-/1972) - Viking Cruise AS, Oslo, omdøpt
til CASABLANCA. I juni solgt til Aker Yachts AS, Oslo.

rølN- " \ S:_ _
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M/S SANTONJA (LJZI) (38/-/1972) ex SAND DOLLAR - Brynjulf
Hovland, Stavanger, omdøpt til BLUE VALVET.
M/S SEAWAY COMMANDER (LJYP) (1.478/632/1967/81/82/88/
96) ex NORTH SEA COMMANDER - 90 ex DRIVE PERFORMER
- 88 ex ARCHIMEDES - 85 ex SWANELLA - 82 - DSDN Shipping
AS, adresse endret fra Oslo til Grimstad, hjemsted uforandret Bergen.
M/S SEISQUEST (LDIA) - E. Forland AS, Paradis/Bergen, forlenget,
ommålt fra 4.889 brt. til 6.262 brt.

M/S SJONAGUTT (LCQK) (32/-/1949) ex AULA - fra Arne Peder
Moss, Utskarpen/Mo til Cato Nordahl Pettersen, Brevik/Mo, slettet i
merkeregisteret, omdøpt til DANIEL.
Lekter STORSAND 8 (LM6102) (318/-/1963) - fra Transport og
Slepetjenester Or AS, Sætre/Oslo til Hurum Slep AS (Roy Erling
Martinsen), Tofte/Oslo.
M/S VAARBRIS (JWNK) (309/427/1963/68) ex BØRØY - 93 ex
FALKVÅG -91 ex SATELITT -87 ex SATELITH -74 - fra Sunnfjord
Sjøtransport Sverre Vindenes, Holmedal/Bergen til Sten Hugo Sanden,
Farsund/Bergen.
M/S VERMLAND (LMMG) (608/700/1970/79/85) ex GERD

GAUSTADNES - 74 - fra Eidsvaag AS, Dyrvik til Geir Mørk
Sjøtransport AS, Kvaløysletta. Hjemsted endret fra Trondheim til
Tromsø.

M/S VESTBYGD CRUISE (LIJS) (28/-/1978) ex VIKING SAGA -
99 ex JOHAN SKYTTE -96 ex ANSGAR -91 ex JOHAN SKYTTE
- 90 ex ÅRÅS - 90 - fra Vestbygdcruise AS, Myre til Glomma Bulk As,
Greåker, omdøpt til HOLLUNGEN og hjemsted endret fra Myre til
Fredrikstad.

M/S ØYTRANS (LHCN) (34/-/1978) ex ØYVAKT - 93 - Stian

Raknes, adresse endret fra Skien til Porsgrunn, hjemsted uforandret
Kristiansund.

Juni 2001:
Følgende HSD båter har endert fra Hardanger Sunnhordlandske
Dampskipsselskap ASA, Bergen til HSD Sjø AS, Bergen
M/F AUSTEVOLL (LIGT) (769/—/1979) -
M/S BARONEN (LHEJ) (172/17/1994) -
M/S BARONESSA (LHEK) (178/—/1994) -
M/F BØMLO (LIWK) (1.206/—/1972/96) ex LADEJARL - 96

ex HERDLA - 84

M/S DRAUPNER (LJYC) (735/53/1999) -
M/F EIDFJORD (LADK) (1.213/485/1975) ex BJØRGVIN - 87
M/S ESPEVÆREKSPRESSEN (LDTE) (46/-/1991) -
M/F ETNE (LINA) (1.660/—/1979) ex ASKØY - 88
M/F FITJAR (LLIX) (740/325/1973/94) -
M/F FOLGEFONN (LJJR) (1.182/597/1998)
M/F FUSA (LNHK) (675/—/1970/95) ex FUSA I - 87

ex STORD - 86

M/F HALSNØY (LFJX) (353/—/1965/96) ex MELAND - 95
ex NORDHORDLAND - 76

M/F HARDINGEN (LEWC) (2.631/700/1993) -
M/F HORDALAND (LIBY) (1.184/—/1979) -
M/F JONDAL (LNMT) (740/—/1974/96) -
M/F KVAM (LFCR) (839/200/1977) -
M/F KVINNHERAD (LHHQ) (839/284/1978) -
M/F MELDERSKIN (JWLG) (1.974/—/1985)

ex NORDFJORD - 96 ex HERDLA - 92
M/F OS (LHFA) (838/200/1978) -
M/F ROSENDAL (JXTH) (768/—/1975) ex SEIMSTRAND - 98

ex STRYN - 93

M/F SKÅNEVIK (LLVK) (566/—/1967) -
M/F STORD (JXLL) (2.871/817/1987) -
M/F STRANDEBARM (LARA) (743/—/1971/93) -
M/F SUNNHORDLAND (LGPX) (3.780/797/1993)

ex HONNINGSVÅG - 00

M/F SVEIO (LACK) (662/—/1975) ex RØBERG - 96
M/S TEDNO (LGDI (269/20/1992) -
M/S TJELDEN (JXGS) (397/400/1986) ex ANNE LINE - 91

M/S GÅRDEN (JXBZ) (49/-/1959) ex REMO JUNIOR - 91 ex
REMO - 90 - fra Karstein Gården, Averøy/Kristiansund til Akvanaut
Undervannsklubb, Hareid/Kristiansund.

M/F INNHERREDSFERJA II (LGWY) (241/-/1962) - fra
Innherredsferja AS, Levanger til AS Skandinavisk Undervannsservice,
Tiller/Melhus/Levanger. I juli omdøpt til SCAN PIPE II.
M/S JØVRA (LNZR) (49/-/1968) ex NIDELVEN - 93 ex DR.HESS
- fra M/S JørvaEiendom AS c/o Klæbu Kommune, Klæbu/Trondheim
til Selbusjøen Båtfart DA (Agnar Reinås), Selbustrand/ Trondheim.
M/S KVITTIN (LJMW) (42/-/1937) - Partrederiet Kvittin, Sandnes
sjøen/Tromsø. Best.reder endret fra (Knut Heggelund, Sandnessjøen
til Knut Harald Heggelund, Mosjøen).
M/F LAGATUN (LJNW) (250/-/1964/65/84) - fra Fosen Trafikklag
ASA, Trondheim til Lagatun AS, Smøla/Trondheim, omdøpt til
LAGABRU

M/S MAGDALENAFJORD (LLYW) (26/-/1956) - fra Finn Erik
Bredesen, Nesøya til Gunnar Lunde, Porsgrunn, hjemsted endret fra
Bergen til Porsgrunn.
M/S NIDARHOLM (JWQM) (46/-/1974) - fra Tripps Båtservice c/
o Herman Valsø, Trondheim til Lindis Pauline Valsø, Trondheim.

M/F NORDDAL (LMBP) (195/-/1961/97) ex FERJA - 96 ex ISTRA
- 94 - fra Fjordtur AS, Norheimsund/Molde til Boligprosjekt AS,
Fjellhamar/Molde.
M/S NORSELANDER (LJZD) (21/-/1995) - fra Meridian AS, Oslo
til Bernt Jacob Pettersen og Eli Stavnes Pettersen, Bergen, hjemsted
endret fra Horten til Bergen.
M/S OLE WILLASSEN (LNLR) (122/—/1948) ex EIDSFJORD -
72 ex SØRTRÅL - 64 - fra North Sea Shipping AS, Bakkasund til
Christian Fredrik Sandø, Hvalstad, hjemsted endret fra Bergen til Oslo.
M/T POLARSERVICE (LKSD) (49/-/1969) ex POLARSHELL - 97
- fra Allan Sandnes, Bodø til BB Polarservice AS, Bodø.
M/S PRIMAVERA (LCNC) (49/-/1933) ex ØYBUEN - 80 ex
RISKAFJORD - 63 ex SCHLESWIG HOLSTEIN - 50 - Henrik Einar
Seglem, Egersund/Bergen, omdøpt til KONTRARI.
M/S ROHAV (LHXU) (329/430/1995) - fra Rohav AS, Harøy/
Ålesund til Frøy Sjøtransport AS, Hamarvik/Ålesund.
M/S ROYAL CHRISTIANE (LHGE) (31/-/1989) - fra AS Edco, Oslo
til Tore Karlsøen, Fredrikstad, hjemsted endret fra Oslo til Fredrikstad.
M/S SEAFINN (JXHA) (24/-/1986) - fra Christian Magnus Rossow,
Nesøy/Oslo til Allan Johansen, Oslo.
M/S SJØMÅLEREN (JWXY) (329/—/1958/86/96) ex GEOFJORD
- 94 ex AMBASSADÖR BAY - 83 - fra Statens Kartverk, Hønefoss til

Geofjord Shipping AS, Øvre Ervik, omdøpt til GEOSUND, hjemsted
endret fra Stavanger til Bergen.
M/S TARZAN 2 (LLCS) (37/-/1944) - Kjell Erling Ingebrigtsen, Moss/
Fredrikstad, omdøpt til FISKARN 11.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
April 2001:
M/S BUCCANEER (LDYT3) (2.649/2.058/1982/90) ex DRIVE
OCEAN II - 91 ex MORAY HARSTAD - 90 ex SMIT MORAY - 87

ex MORAY FiARSTAD - 87 - Bauccaneer Navigation Limited, Nassau/

M/S TYRVING (LARO) (430/—/1989) ex DRAUPNER - 99
M/F TYSNES (LMHD) (534/—/1970/96) -
M/F ULLENSVANG (JXES) (2.871/803/1986/91) -
M/F ULVIK (LKRE) (737/199/1973/94)) -
M/F VIKINGEN (LEVF) (2.631/700/1992) -
M/S VINGTOR (LIBP) (478/100/1990) ex JET CAT - 96

ex PATTAYA EXPRESS - 91
M/S VØRINGEN (LHSG) (103/—/1995) -
M/F ØLEN (LFMU) (904/320/1977/90) -

Følgende endret fra HSD Buss AS, Bergen til HSD Sjø AS, Bergen:
M/S BEINVEIEN (LGCC) (305/50/1992) -
M/F FJORDGAR (LLZX) (123/-/1967) exTORULF - 90
M/S UTGAR (LJRJ) (40/-/1981) -
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Oslo (Repr.uforandret Finn Bjørnstad, Oslo, drift endret fra DSDN
Offshoe AS, Grimstad til DSND Subsea AS, Grimstad).
M/S CALYPSO (LACX5) (1.104/1.580/1977) ex ALICE - 96 ex
CALYPSO - 95 - Pride Seaservice AS, Korssund/Florø (Forr.: endret
til Inter Marine Øystein Flansen,Farsund).
M/S ICE BEAR (LGXT3) (1.305/813/1969/72/85/87) ex MÅLØY
00 ex FRIGO - 94 ex ALIBAKJOSEFSEN - 93 ex GRIMSEY- 87 ex
COMBI ALFA - 87 ex NORDFJELL - 85 - Tradewin Ltd. S.A.,
Panama/Måløy (Repr. endret fra Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane,
Florø til Ice Reefers AS, Florø).
M/T KNOCK CLUNE (LAKY5) (78.843/147.048/93) - Star

International Shipping Limited, Monrovia/Oslo (Repr.uforandret Per-
Oscar Lund, Oslo, drift endret fra Red Band AS, Oslo til V Ships
Norway AS, Oslo).
M/S LEIRO (LKBY3) (2.468/3.100/1981 /84) - fra Actinor Short Sea
II AS, Oslo/Bergen til Wilson Shipowning II AS, Bergen.
M/S LINDO (LKH03) (2.468/3.250/1982/86) - samme som LEIRO.
M/S OCEAN PRIDE (LAZF4) (2.592/2.684/1974) ex LANDWIND
- 96 ex MER EAGLE - 91 ex ANNIKA - 89 ex RIO STAR - 87 ex

ANNIKA - 86 - fra Pride Petrus AS (Pride Shipping & Mannegement
AS), Kristiansand til Pride Petrus AS (Inter Marine Øystein Hansen,
Farsund), Korssund/Kristiansand.
M/T PETROTROLL (LAOF2) (38.406/67.436/1981) ex
SKAUSTREAM - 93 ex JAGUAR - 91 - fra Petrotroll AS (PGS
Production AS), Trondheim til Ugland Nordic Investment AS
(Petroleum Geo-Services AS, Lysaker), Sandefjord/Trondheim.
M/T PETROTRYM (LAYB4) (45.104/80.745/1987) ex PRIMO -
95 ex OSCO BEDUIN - 89 - fra Petrotrym AS (PGS Production AS),
Oslo/Trondheim til Ugland Nordic Ivestment AS (Petroleum Geo-
Services AS, Lysaker), Sandefjord/Trondheim.
M/S SEA WAVE (LAGJ4) (1.223/2.020/1970) ex ALIDIA - 90 ex
ALICIA - 85 ex ALICIA D - 75 ex ALICIA - 72 - Pride Seaservices AS,

Korssund/Florø (Forr. ril Inter Marine Øystein Hansen, Farsund).
M/S SKAGICA (LAIB2) (4.070/6.433/1977) ex RYSTRAUM - 99

ex CHIMISTE SAYID - 88 ex CHEMIST LOUISIANA - 77 - Polegate
Limited, Douglas/Arendal (Repr. Uforandret Mosvold Maritime AS,
Kristiansand, drift endret fra C.H.Sørensen Management AS,
Kristiansand til Continental Ship Management AS, Karmsund).
M/S TARCO SEA (JXIE3) (1.300/1.263/1971) ex ESDÖRP - 86 ex
OSTEDIEK - 82 ex CATRONIA - 72 sjøs. OSTEDIEK - fraTarconord
AS, (A.K.Aagesen & Partners AS), Nyborg/Kristiansand til
Rederiaktieselskabet Nyborg (Four Partner Shipping AS), Nyborg/
Kristiansand.

M/S VISCARIA (LATC4) (1.859/2.435/1973/81) ex JURGEN - 94
ex JURGEN WEHR - 93 ex JURGEN W - 78 ex JURGEN WEHR -
77 - samme som TARCO SEA, men (drift uforandret Four Partner

Shipping AS).
M/S WESTERN OBELISK (LAHG5) (26.966/46.223/1999)

Anders Wilhelmsen & Co

har solgt sine boyelastere til
Ugland Nordic Shipping -
likefør Ugland Nordic ble
slukt av Bermuda-

registrerte Teekay Shipping.
I handelen fiilgte Wilma
Yukon på 97.000 tdiv.
Watenueg Fotos

Hercules Ocean Corp., Monrovia/Oslo (Drift endret fra Western Bulk
Carriers KS, Oslo til Belstove Management AS, Oslo), omdøpt til
STOVE TRADER.

M/S WESTERN OLIVIN (LAHE5) (26.966/46.223/1998) - Hercules

Ocean Corp., Monrovia/Oslo (Drift endret fra Western Bulk Carriers
KS, Oslo til Belstove Management AS, Oslo), omdøpt til STOVE
TRANSPORT.

M/S WESTERN ONYX (LAHF5) (26.966/46.223/1999) - Hercules
Ocean Corp., Monrovia/Oslo (Drift endret fra Western Bulk Carriers
KS, Oslo til Belstove Management AS, Oslo), omdøpt til STOVE
CAMPBELL.

M/S WESTERN TRANSPORTER (LAWK4) (25.968/45.406/1996)

- fra Western Bulk Shipping ASA, Oslo til Spar Shipholding AS,
Kokstad, omdøpt til SPAR SIRIUS og hjemsted endret fra Oslo til
Bergen.
M/T WILMAYUKON (LAOX4) (56.020/97.068/1992) ex WILOMI

YUKON - 97 - fra Loretta Shipping Inc. (Wilhelmsen Marine Services
AS), Monrovia/Oslo til Ugland Nordic Investment AS (Ugland Nordic
Shipping ASA), Sandefjord/Oslo, omdøpt til NORDIC YUKON.
Hjemsted endret fra Oslo til Sandefjord.

Mai 2001:

M/S BERTINA (LAMT2) (39.673/65.979/1982) ex PETROBULK
SATURN - 89 ex KOHYOH MARU - 88 ex KOYO MARU - 87 - fra

Bertina KS (Bergshav AS), Grimstad til Bertina Ltd. (Bergshav
Management AS), Monrovia/Grimstad.
M/S GERLIN (LADS4 (2.282/2.680/1977) ex SUSAN BORCHARD

-91 ex ORION -90 - fra Gerlin AS, Søgne/Kristiansand til Sandra AS
(Arnesen Shipbrokers AS), Farsund, omdøpt til SANDRA
M/S HØEGH MINERVA (LAGI5) (30.995/44.016/1979) ex STAR

MINERVA - 89 ex HØEGH MINERVA - 87 - Leif Høegh & Co.
Shipping AS, Oslo, omdøpt til MAX OLDENDORFF.
M/S WESTERN OPAL (LAHD5) (26.999/46.233/1998) - Hercules

Ocean Corp., Monrovia/Oslo (Drift endret fra Western Bulk Carriers
KS, Oslo til Belstove Management AS, Oslo), omdøpt til STOVE
TRADITION.

M/S WESTERN ORION (LAWI4) (26.449/47.639/1996) - fra

Western Bulk Shipping ASA, Oslo til Spar Shipholding AS, Kokstad,
omdøpt til SPAR ORION, hjemsted endret fra Oslo til Bergen.

Juni 2001:
M/T BOW FIGHTER (LKTT3) (20.478/34.982/1982) - endret fra
Odfjell Tankers Asia II Pte. Ltd. til Odfjell Asia II Pte. Ltd., Singapore/
Bergen (Repr. uforandret Odfjell ASA, Bergen).
M/T FOSTRAUM (LEJE3) (2.470/2.910/1991) - fra Fostraum KS,
Bergen til Utkilen Shipping AS, Bergen (Forrr.uforandret Anders
Utkilens rederi AS, Bergen)
M/T SALTSTRAUM (LDCP3) (1.881/2.550/1980) - fra K/S A/S
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NOR - Slettet (utgått av registeret)
April 2001:
M/S ANDAVÅG (LEDT) (218/—/1954) ex MEREDIAN - 93 ex
VIKNAFISK - 92 ex DALBUEN - 88 ex FLOBJORN - 77 ex MÅNES
- 69 ex GLANNØY - 63 - partrederiet Leinebris ANS (Paul Harald
Leinebø, Leinøy), Moltustranda/Florø (M-337-H0) - slettet
03.04.2001 som opphugget (Hugget ved Fosen Gjenvinning AS, meldt
20.02.2001).

M/S ASHEIM SENIOR (LGJW) (44/-/1978) - Loppa Legeskyssbåter
AS, Øksfjord/ Hammerfest - solgt til Börjessons Sjötaxi HB., Donsö,
Sverige, omdøpt til TRINDELN, signal SEFA.
M/S AUD-LILL (LEVW) (273/-/1977) ex RUNING - 88 ex RAKON
-81 ex HELLSKJÆR -81 - Aud-Lill AS, Ålesund/Molde (M-60-H) -
slettet 03.04.2001 som opphugget (Opphugget ved Fornæs Aps/Fosen
Gjenvinning 30.11.2000).
M/S BERGAN (LJWK) (32/-/1912) - Rikkard Ramberg, Sørreisa/
Bergen (T-30-SA) - slettet 03.04.2001. (Uten aktivitet på over 20 år).
M/S ELDORADO (JWNB) (272/—/1974) - Partrederiet Gayser
Senior ANS (Magne Grytten), Vatne/Ålesund (M-131-H) - slettet
30.04.2001 som opphugget. (Ble opphugget 03.03.2001 v/ Grenaa
Havn AS, Grenå).
M/S HOPEN (LADD) (2.280/1.065/1988) ex NORØRN - 93 -

Reniøy Fiskeriselskap AS, Fosnavåg/Ålesund (M-l-G) - solgt til Kypros
M/S LEISUND (LNBL) (278/—/1967) ex HAVODD - 00 ex

HAVFISK - 97 ex LANGSUND - 92 - Andenes Havfiskeselskap A/S,
Andenes/ Tromsø - solgt, overført til NIS, omdøpt til NORTRANS,
signal LNBL3.
M/S LENA (LHTQ) (1.926/1.200/1974) ex NOUR HAN - 95 ex
KATLA - 93 ex BURFELL - 93 ex HEKLA - 92 ex VELA - 83 sjøs.
POLSTRAUM - Kystfrakt AS, Hammerfest/ Trondheim -overført til
Sankt Vincent og Grenadinene, omdøpt til BARØY, signal J8B2282.
M/S LIVA (LLEL) (29/-/1872) - Wilhelm Borgersen, Fredrikstad -
slettet 03.04.2001 (Eier er død).

M/S MORNING LIGHT (LAFW) (47/-/1980) ex JOANNE-Johan
Thidemansen, Tjøme/ Oslo - solgt til Storbritannia
M/S MYKEN (LHQF) (486/300/1978) ex FJORDLAST - 95 -
Eierselskapet Nordtrafikk AS, Sortland/Bodø - solgt til Marshalløyane,
omdøpt til AGIOS RIGINOS, deretter omdøpt til ATHANASIOS
S, gresk flagg, signal

M/S RATT (LLAF) (91/-/1943) ex LISTEIN - 64 ex EKERHEIM -
52 ex P.G. - 47 - Reidar Ulstad, Hamarvik/Ålesund - slettet 19.04.2001

som kondemnert (Sprang lekk og sank under slep til dumpingsplass
ved Agdenes den 09.04.1999).

Bjørnholm og Eldorado
venterpå opphugging i

Grenå, fotografert 6. juni i
år av Arne Sognnes.

M/S SAMHOLD (LJXM) (12/-/1929) - Bjarne Edvardsen, Herøy/
Sandnessjøen (N-430-HR) - slettet 03.04.2001 (Eier er død).
M/S TORGVÆRING (LMAY) (69/-/1955) - AS Torgværing,
Kolbjørnsvik/Arendal - slettet 11.04.2001 som kondemnert.

Mai 2001:

M/S BETZY(LFOQ) (91/—/1897) ex NORDLYSET - 16 ex ASTA
- 09 ex ALMA - 01 - Rolf Olsen Havbruk AS, Ånneland/Kopervik -
solgt til Liberia
M/S GULLHOLM (LENM) (1.954/1.600/1975) ex LYNX - 99 ex
ASKJA - 92 ex LYNX - 82 - PSH Sjøtransport AS, Kolvereid/Namsos
- overført til Panama, samme navn, signal H3SN.
M/S HARDANGERFJORD (LLPS) (183/-/1973/96) exTEDNO I

- 96 ex TEDNO - 92 - Mørecruise AS, Langevåg/Bergen - solgt til
Island

M/S MARMORBULK (LHPK) (3.424/5.210/1979/90) ex
MARKBORG - 95 ex MERAN - 93 ex UNIT SKY - 91 ex UNIT

LINK - 90 ex GERMA PRIDE - 82) - Sealord AS, Oslo/ Egersund -
overført til Bahamas, samme navn, signal C6RW3.
M/S MONITOR (LGVC) (39/-/1897) - Frøya Bygdemuseum (Frøya
kommune), Sistranda/Trondheim - slettet 15.05.2001 som
kondemnert.

M/T NAVION SAGA (LHQO) (79.873/149.000/1991/95) ex
POLYSAGA - 00 - Rasmussen Navion KS, Stavanger/Kristiansand -
overført til NIS, samme navn, signal LHQ03.
M/S NITROX (LDYH) (104/—/1960) ex LOKKAREN - 94 - J.
Garvik AS, Lepsøy/Bergen - solgt til Skottland.
M/S SIGERLAND (LDAN) (41/-/1954) ex TAARNES - 63 -
Partrederiet Sigerland DA (Frank Gullvik), Sortland/Melbu (N-70-
SO) - slettet 16.05.2001 som kondemnert (Ble senket 10.1996).
M/S SILDØY (LGMS) (340/330/1978/86/93) ex BØMMELFISK -

96 - Frøyanes AS, Stadlandet/Måløy (SF-6-S) - solgt til Island
M/S STÅLHOLM (JXZI) (286/-/1968) ex BERGHOLM - 97 ex
LYNGHOLM - 96 ex GROTLE - 94 - Frøyanes Junior AS c/o
Merkantil Tjenester Stad AS, Stadlandet/Måløy (SF-201-S) - slettet
29.05.2001 som opphugget. (Er hugget v/Fosen Gjenvinning AS og
sendt til gjenvinning v/Fundia Norsk Jernverk, Mo i Rana).
M/S SVEAFJORD QXZN) (1.599/2.080/1972) ex EDITH SABBAN
- 88 - Oddvar og Einar Eidshaug Rederi AS, Ottersøy/Namsos - solgt
til Georgia, omdøpt til DONNA KHADIJEH, signal 4LJR.
M/S TORDENSKJOLD (LLMW) (19/-/1937) - Knut Lie Pedersen,
Fosna/Trondheim (ST-105-AA) - slettet 16.05.2001.
M/S VIMA (LFMR) (1.479/—/1977/96) ex TROMSBAS - 96 ex
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Saltstraum, Bergen til Utkilen Shipping AS (Anders Utkilens Rederi
AS), Bergen.
M/T SUNDSTRAUM (LIFL3) (3.206/4.794/1993) ex MAJ-BRITT
TERKOL - 96 - samme som FOSTRAUM.

M/T SYDSTRAUM (LDVC3) (1.881/2.553/1981) - fra K/S A/S

Sydstraum, Bergen til Utkilen Shipping AS (Anders Utkilens Rederi
AS), Bergen.
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OSVALDSON - 91 ex THEVIK - 89 ex MELØYVÆR - 87 - Vima

AS, Storebø/Bergen (H-90-AV) - solgt til Jomfruøyane (GBV) -

Juni 2001:
M/S BOA CHIEF (LCUR) (290/—/1943/50/73/76) ex EIDE CHIEF
- 93 ex JOMI - 90 ex ULLER - 72 ex TOPDALSFJORD II - 45 -
Taubåtkompaniet AS, Trondheim - overført til Honduras
M/S HEIMØYVÆRING (LCWU) (43/-/1950) ex KVANSKJÆR -
97 - Heimøyværing AS, Henningsvær/Svolvær (N-26-V) - slettet
14.06.2001 som forlist (Totalforliste i brann 19.07.1999).
M/S TØMMERVIKODDEN (LEME) (303/—/1967) ex
WILLASSEN SENIOR - 00 ex ÄLTAFELL - 77 ex GIDEON - 70 -

Odden AS, Måløy/Svolvær - slettet 06.05.2001 som opphugget.

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Januar 2001:
M/S STEIN FIGHTER (LAUR4) (2.811/1.640/1978) ex KOMEK
94 ex GIOVANNA ELEONORA - 94 - Skipsaksjeselskapet Fønix
(AS Stein Line), Knarrevik/Bergen - overført til NOR, samme navn,
signal LLKE.

April 2001:
M/S AASVÆR (LNWF3) (1.591 /2.450/1972) ex MUHLENBERG -
85 - Aasen Transport AS, Mosterhamn/Haugesund - overført til NOR,
samme navn, signal LLMM.
M/S ADRA (LARG4) (1.656/2.264/1968) ex BAMMEN - 93 ex

SOMMEN - 79 - Skalphena Shipping Limited (Th. Jacobsen & Co.
AS, Sarpsborg), London/Bergen - solgt til Hellas, samme navn, signal
SXLF.

Mai 2001:

M/S BOA TOR (LJVU3) (408/—/1995) ex BIRK- 99 ex BOA TOR
- 98 sjøs. PM 173 - Taubåtkompaniet AS, Trondheim - overført til
George Town, Caymannøyane, samme navn, signal ZCFV4.
M/T MAGNOLIA (LAOG2) (52.509/84.656/1831) ex
SKAUFJORD - 95 ex JALINGA - 91 ex PERNAS DULANG - 87
sjøs. WORLD FALCON - Partrederiet Aframax ANS (Belships
Management AS), Oslo - solgt til Malta, omdøpt til KAPSALI, signal
9HZK6.

M/S MSC CALIFORNIA (LAKS5) (40.177/43.403/1986) ex
VISION - 99 ex CHOYANG VISION - 98 ex NEPTUNE GARNET

- 96 - Actinor Shipholding AS (Barber Ship Management AS, Lysaker),
Oslo - solgt til Panama (Mediterranean Shipping Co. S.A.), samme
navn, signal H9CV, deretter omdøpt til MSC NATALIA

M/T BERGE SIGVAL (LAQG4) (160.214/306.430/1993) - Bergesen
D.Y. Shipping AS, Oslo/Stavanger - overført til Port aux Francais,
Kerguelen, samme navn, signal FNHK.
M/S LADY ELAINE (LAHNS) (2.127/1.2.047/1983) ex FAR
TRACER- 89 ex TENDER TRACER- 86 - Partrederiet International

Offshore Services ANS (Farstad Shipping ASA), Ålesund - overført til
Douglas, Isle of Man, samme navn, signal ZNNJ6
M/S NORA (LADS5) (1.999/2.954/1982) - Henley Shipping Limited
(Th. Jacobsen & Co. AS), Monrovia/Sarpsborg - solgt til Prima
Shipping Oy AB (Leif Grönqvist, Välax), Borgå, Finnland, omdøpt til
CLEOPATRA, signal OJJS.
M/S PROBO BANGOR (LAMO2) (31.255/48.263/1986/89) - KS

AS Bangor (Torvald Klaveness & Co.AS), Oslo - solgt til Probo Bear
Inc. (Torvald Klaveness & Co. AS), Majuri (Marshalløyene), omdøpt
til PROBO BEAR med siganl V7CY6.
M/S PROBO HAWK (LACGS) (31.255/48.015/1986/89) - Probo

Hawk Inc.(Torvald Klaveness & Co. AS), Monrovia/Oslo - solgt til
Probo Elk Inc. (Torvald Klaveness & Co. AS), Majuri (Marshalløyene),
omdøpt til PROBO ELK signal V7CY6.

M/T TRELSI (LAW2) (10.420/15.002/1991) - KS Stentroms

(Rederiet Stenersen AS), Sandsli/Bergen - solgt til Uni Tankers ApS.,
Middelfart, Danmark, omdøpt til EURO SWÄN (DIS), signal OYBT2.

Juni 2001:
M/S ANDREA BRØVIG (LAZX2) (9.696/11.464/1979) ex SINAR
JAMBI - 01 ex ANDREA BRØVIG - 99 ex HARI BHUM - 93 ex
TOPAZ - 91 ex EAL TOPAZ - 91 ex HONDURAS - 90 EX EAL
TOPAZ - 90 ex HONDURAS - 89 ex MERKUR AFRICA - 88 ex
HONDURAS - 88 ex EURO TEXAS - 88 ex HONDURAS - 87 ex

HØEGH APAPA - 81 ex HONDURAS - 80 - Andrea Brøvig KS,
Farsund - solgt til Australia
M/S AUKUREN (LAKC4) (1.133/1.397/1966) ex HAUKUREN -

00 ex HAUKUR - 99 ex FREYFAXI - 83 sjøs. FAXI - Norbulk Shipping
Limited (Vang Shipmanagement AS, Greåker), Gibraltar/Måløy -
overført til Kingstown, Sankt Vincent og Grenadinene, signal J882288.
M/S BALTIC (LAIJ2) (17.688/27.110/1973) ex DYVI BALTIC - 94
ex BLIX - 90 - Bana Shipping Corp. (Singa Ship Management AS),
Monrovia/Oslo - solgt for opph. Ank. Alang 27.06.2001 for opph.
M/S BODØ (LAQZS) (3.609/1.650/1998) ex TAMARII MOOREA
- 00 - Ofotens ogVesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik - overført
til NOR, samme navn, signal LLNW.

TilTSl

M/S CANMO (LARWS) (3.416/5.210/1979) ex BALATON - 99 ex
GERMA FRAM - 86 - Canmo AS, Mo i Rana/Bergen - solgt til
Kampuchea, omdøpt ARKAIM II
M/S FOREST ATLANTIC (LAFJ4) (10.522/7.254/1973) ex KENT
ATLANTIC - 98 ex ATLANTIC LINK - 93 ex LADY NINA - 84 ex

LEILA - 81 - Tam Shipping Corporation (Bulk & Roro Shipping AS),
Monrovia/Oslo - solgt til Storbritannia, videre til India, ank. Alang
01.06.2001 for opph.

I

Jag fortsätter här med mina norska svart/vita fotoerbjudande och offererar denna gång 20 mindre norska fartyg. Fotona kan erhållas i
storlekarna 10x15 cm (pris 6,-), 13xl8cm(pris 10,-)och 18x24cm (pris 25,-). Till varje beställning kommer enhetsporto med 15,-. Sänt
din beställning tillsammans med betalning (endast kontant i NOK el SEK, ej check) til undertecknad så skickas fotona som regel inom tre
veckor. Offert no 11 är öppen fem månader efter tidningens utgivningsdag. Väl bekommet!

mt Askvik 494 brt-1955 Lervik mt OWL Producer 22587-1982 Rijeka
mt Bregen 10012-1994 Kaohsiung mt Pepita 12369-1957 Uddevalla
mt Dalnati 4095-1991 Krimpen Ijssel st Polarviic 36870-1963 Malmö
mt Hektor 494-1966 Fredrikstad mt Raila 12729-1957 Malmö
mt Hydrogas II 1744-1977 Hamburg mt Rindø 4770-1960 Kiel
mt Kilstraum 2894-1988 Aukra mt Saltstraum 1192-1980 Molde
mt Kongsstein 10342-1942 Malmö mt Slamet Enambelas 498-1961 Norrköping
mt Nordgard 3516-1953 Bergen mt Solstraum 3998-1990 Aukra
mt Nordlandsfjord 1586-1975 Brattvåg mt Tank Baroness 16371-1958 Fredrikstad
mt Okarina 16555-1987 Koje mtTEAMÄuGWi 18674-1971 Horten

Tomas Johannesson

Malörtsvägen 11, S-260 40 VIKEN, Sverige, tel/fax +46 42 23 66 29
e-post: batologen@swipnet.se
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Finnmarkssnurperen Skipsholmenforfallfart i Bergensleden, fotografert av Ole Jakob Dingen 17. juli. Båten stammerfa Hjørungavaags Verksted
i 1979 og ble nylig solgtfa Austevoll som Møgsterbas til Havøysund, se salgsrapport iforrige nummer.

November 2000:

nm

M/S ANNE BEATE (LGWN) (195/—/1993) - fra Furnes Drift AS,

Museidvågen/ Ålesund til Hellskjær AS, Elnesvågen/Ålesund, omdøpt
til HELLSKJÆR. (M-3-F).

April 2001:
M/S POLARBOY (JXEQ) (686/400/1951/56/77/98) ex GEO BOY
- 98 ex AURORA - 92 ex POLARIS V - 86 ex POLARIS - 81 - Polar

boy AS, endret adresse fra Tromsø til Sørkjosen, hjemsted uforandret
Tromsø (T-52-T).
M/S ROLLON (LIXE) (183/-/1980) ex KVALØYVÆR- 01 ex NOT
BAS - 95 ex SIVERT SENIOR - 92 ex HANNE BIRGITHE - 86 -

Rollon AS, Hammerfest/Vardø (F-20-H). Adressen endret fra Ham
merfest til Rypefjord.
M/S RISTON I (LATR) (489/—/1975) ex RISTON - 00 ex SØR-
VÆR - 89 - KS Riston, Myklebost til Giske Havfiske AS, Giske, om
døpt til KVALNES, hjemsted endret fra Hammerfest til Ålesund (M
136-G).

M/S RØSTFISK (LAHT) (277/—/1968/87/95) ex GULGOV

ÆRING - 92 ex RYPØY - 87 - fra Nord Troms Fiskeriselskap AS,
Fjordgard/Vardø til Røstfisk AS, Godøy/ Vardø (M-137-G). I juni ble
fiskeri merket slettet i merkeregisteret.
M/S SOLVÆRSKJÆR (LETN) (99/-/1977) - AS Havfisk, Melbu/
Hammerfest (N-62-H), omdøpt til GRÆNHOLMEN.

M/S VAREGG (LAOW) (1.806/900/1988) ex MØGSTERTRÅL -

99 ex TAMPEN - 96 - fra K/S Varegg c/o A/S Vartdal Fiskeriselskap,
Ålesund/Bergen til Remøy Fiskeriselskap AS, Fosnavåg/Bergen
(M-21-VD).

Mai 2001:

M/S BRATTSKJÆR I (LHSS) (120/—/1995) ex BRATTSKJÆR -
01 - fra Odd Nergård, Rørvik/Namsos til Rune Morten Bakke, Ot
tersøy/Namsos, omdøpt til BJØRN ROALD (NT-246-NR).
M/S BROTTSJØ (LNVI) (33/-/1968) ex SKARVHOLMEN - 96 ex
AKUVIKINGEN - 91 ex SCANMAR II - 88 ex SKUVINGEN - 87

ex H.SVENDSEN - 79 - fra Norglobal AS, Svensby/Melbu til Lenan
gen Fiskeriselskap AS, Nord-Lenangen/Melbu (T-250-L).
M/S EINAR ERLEND (LNYZ) (278/-/1985/90/94) - Hønseby Kyst
fiske AS, Hønseby/Hammerfest, omdøpt til SOLVÆRSKJÆR (F-250-
H).
M/S GEIRI PETURS (LLIR) (888/—/1985) - Troms Fiskebåtrederi
AS, Tromsø/ Stokmarknes. Fått nytt merkenr. (T-656-T).
M/S HAVLEIK (LCUB) (24/-/1958) - fra Tom Aaslund, Drøbak til

Ane Korgen og Marius Gyldenløve, Drammen/Drøbak (F-194-M).
Slettet i merkeregisteret.
M/S JAN ROALD (3YZW) (23/-/1962) - fra Ove Berthinussen, Myre/
Sortland til Berthinussen Ove P/R (Ove Einar Arne Berthinussen),
Myre/Sortland (N-370-0).
M/S KONGSFJORD (JXMG) (1.662/700/1987) - AS Rosund, Åle
sund. Hjemsted endret fra Vardø ril Ålesund (M-l 10-G).
M/S LEPSØY (JXAA) (31/-/1974) ex NILFISK - 96 - fra Yste Sørg
ard Snurvadlag AS, Fjørtoft til Partrederiet Hellarnes DA (Torstein
Hansen), Hammerfest, omdøpt til HELLARNES og hjemsted endret
fra Ålesund til Hammerfest (F-246-H).

M/S NESEBUEN (LDUS) (24/-/1948) - fra Bragdøya Kystlag (Øy
stein Fjeldskår), Kristiansand/Mandal til Vest-Agder Fylkesmuseum,
Kristiansand/Mandal (VA-76-LS).

M/SNYSTEIN (JXPU) (151/107/1968/80/96) - fra Partred. Nystein
ANS (Håkon Vågø), Rørvik/Namsos tilTrønderkari AS, Rørvik/Nam
sos (NT-150-V).

M/S PRESTFJORD (JXNA) (1.659/—/1987) - fra Myre Havfiske
AS, Myre/Sortland til Holmøy AS, Myre/Sortland (N-200-0).
M/S SENJAJENTA (LJTY) (43/-/1973) ex HEBE - 96 ex HEBE II -
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96 ex BJØRNTIND - 75 - fra Senjajenta AS, Torsken/ Sortland til
Tindboen AS, Andenes/Sortland, omdøpt til TINDBOEN (N-150-
A).
M/S SJØBRIS (LELC) (1.298/—/1969/75/88) ex GULLFINNUR -
77 - fra Sjøbris KS, Fosnavåg/Ålesund til Teigebris KS, Eggesbønes/
Ålesund (M-46-HØ).
M/S SKJERVØYFISK (LMNJ) (571/-/1973/79) ex VIKHEIM - 82 -
fra Troms Fiskebåtrederi AS, Tromsø til Skjervøyfisk AS, Skjervøy/
Tromsø (T-607-T).

M/S STÅLTOR (LARD) (1.105/—/1989) - fra Hagb. Kræmer AS,
Tromsø til Polhavet AS, Ålesund, hjemsted endret fra Tromsø til Åle
sund (M-7-VD).
M/S SÆVTKING (LHSK) (945/491/1985) ex MALINA K - 95 - Sæ

viking AS, Fosnavåg/ Ålesund (M-14-HØ), omdøpt til SÆVIKING I
M/S VANNAFISK II (LANT) (199/85/1960/62/85) exTRONØY

98 - fra Bergsfjord Havfiskeselskap AS, Bergsfjord/Tromsø til Vanna
Havfiskeselskap AS, Hansnes/Tromsø (T-85-K).
M/S VESTHAV (LDGO) (80/-/1954) ex RUBIN - 89 ex BORG
ØYBUEN - 83 - fra Bernt- Einar Steinsland, Mosterhamn til Vesthav

AS, Averøy, hjemsted endret fra Haugesund til Kristiansund (M-65-
AV).
M/S VIKANØY (LHTT) (242/-/1979) ex NORDKAPPFISK - 96 ex

SIRAFISK- 93 ex MEILANDSTIND - 86 - fra Børingen AS, Straum
sjøen/Hammerfest til Havbør As, Straumsjøen/Hammerfest (N-210-
BØ).

M/S ØSTREM (JXJH) (318/336/1975/87) - fra Partred. Østrem (Kjell
Østrem), Haugesund til Partrederiet Kvalsvik & Ose ANS (Frode Kval
svik), Fosnavåg, omdøpt til MULENES, hjemsted endret fra Hauge
sund til Ålesund (M-31-HØ).

Juni 2001:
M/S BØGUTTEN (LAIS) (58/-/1968) ex FLID - 99 ex SENJAVÆR
ING - 90 - fra Bøgutten AS c/o Svein Willumsen, Bø i Vesterålen/
Kristiansund til Myre Kystdrift AS, Myre/Kristiansund, omdøpt til
MYREVÅG (N-153-HØ). I juli ble hjemsted endret fra Kristiansund
til Myre.
M/S HAVGRIM SENIOR (LFEO) (24/-/1956) ex SULØY - 99 ex

LARSEGUTT - 71 - fra Harald Leithe, Ålesund/Stavanger til Harald
Stordal Jensen, Valderøy/ Stavanger (M-29-G).
M/S HAVGULA (LMGC) (14/-/1932) - fra Ove Magnus Kuntze,
Reine/Svolvær til Hugo Magnar Johansen, Fredvang/Svolvær (N-94-
F).
M/S HJALMARSON (LESP) (34/-/1972) - Breivik Senior AS, Hu
søy i Senja/Vardø, omdøpt til PEDER BREIVIK (T-188-LK).
M/S INGAR IVERSEN (JXXJ) (1.905/—/1988) - fra Ingar Iversen
KS, Smøla/ Kristiansund til Barents Eagle AS, Senjahopen/Kristian
sund, omdøpt til BARENTS EAGLE (F-34-BD).

Det har vart mange
eierskifter i ringnotflåten
de senere år, med nye navn
åforholde seg til.
Magnarson fra Austevoll
begynte sin karriere som
Bømmeløyfra Smedvik
Mek Verksted i 1970, men

er senere bygget omflere
ganger. Foto OleJakob
Dingen 26. mai 2001.

M/S INGO (LLJD) (79/-/2000) - fra Partrederiet Ingo ANS (Arne
Erik Rystad), Laukvik/Svolvæt til Sjøliv AS c/o Laukvik Regnskap,
Laukvik/Svolvær (N-I8-V)
M/S KRISTIAN RYGGEFJORD (LEHS) (897/—/1968/74/91) ex
NORMØRSHAV - 88 ex FLAVSTÅL - 85 ex KARMØYBAS - 81 ex

DECCA SCANNER - 76 ex WARWICK BAY - 73 - fra Ryggefjord
A/S, Havøysund til Dønna Havfiske AS, Dønna, omdøpt til DØNNA
BUEN, hjemsted endret fra Hammerfest til Sandnessjøen (N-95-DA).
M/S MAY-INGER (JXQY) (152/-/1987/96) ex SANDØYODD - 92
- fra Molva AS, Vatne/ Molde til Partrederiet Harøybuen ANS (Ole
Mindor Myklebust), Myklebost/Molde (M-54-SØ).
M/S MIZAR (LDDD) (23/-/ 1 965) ex ØSTEVIK - 98 ex KNM VSD

10 - 92 ex KNM SKV 10 - 75 - fra Mizar AS, Kopervik til Ursa AS,
Kopervik (R-236-K).
M/S MOAN SENIOR (LION) (126/—/1966/92/99) ex JANNE
KRISTIN - 96 ex LARS- ANGEL - 84 ex ARNØYTIND - 80 ex

NOREGG - 77 - fra Loppa Fiskebåtrederi AS, Øksfjord/Trondheim
til Øksnes Havfisk AS, Myre/Trondheim (F-240-A).
M/S NIKITA (LJND) (84/-/1980) ex ARNØYTIND - 98 exJOSEF
SEN SENIOR - 95 ex LONGABUEN - 87 - fra Geir Nikolaissen,

Leines/Bodø til Vestrestrand Havfiske AS, Leknes/Bodø, omdøpt til
BERGITON BØRRESEN (N-21-W).
M/S REMIFISK (LIPD) (284/-/1979) - fra Remifisk Havfiske AS,

Senjahopen/ Tromsø til Nord Troms Fiskeriselskap AS, Fjordgard/
Tromsø (T-93-LK).
M/S SKAGHOLM (LJLL) (75/-/1937) ex JOFFRE - 00 ex JOFRE -
66 - fra Sør- Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim til Partrederiet
Skagholm ANS (Jarle Engeset), Vatne/Trondheim, omdøpt til GRYTA
FISK (M-42-H).
M/S STAALNES (LKVD) (44/-/1964) ex STÅNGSUND - 86 - fra

Kystfisk AS, Måløy til Heimøyværing AS, Henningsvær, omdøpt til
HEIMØYVÆRING, hjemsted endret fra Måløy til Svolvær
(N-245-V).
M/S STAVE SENIOR (JWPD) (72/-/1985/91) ex HOPLAND SE
NIOR - 00 ex BUESTEIN - 91 - fra I. M. Stave AS, Stadlandet til

Sulebas AS, Ytrøygrend, omdøpt til SULEBAS, hjemsted endret fra
Måløy til Florø (SF-7-SU).
M/S VARSUND SENIOR (LNBC) (24/-/1955) ex SPJÆRINGEN -
99 ex GEIR SOLHEIM - 90 ex SOLHEIM - 71 - Vidar Skår, Åkre

hamn/Kopervik, omdøpt til SKÅRHOLM (R-48-K)
M/S VENØYSUND (LDHJ) (330/—/1967/76/81) ex SELJEVÆR -
98 ex MÅLØYFISK - 95 ex KRISTBJØRG - 76 ex GUDRUN
JONSDOTTIR- 73 ex JULIUS GEIRMUNDSSON - 72 - fra Kvit
nes AS c/o Sande rekneskapskontor, Larsnes/Trondheim til Finnøy
Havfiske AS, Harøy/Trondheim (M-16-SØ).
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I anledning Bessaker-dagene hadde Ric-
hurd With ekstrastopp ved d/s-kaien i
Bessaker lørdag 14.juli om ettermiddagen.

Hurtigrutens dag i Rørvik Etter et kort opphold seilte hurtigruta vi-
Tradisjonen tro var det Hurtigrutens dag tEre nordover.

Vesterålen og sørgående Nordnorge tok del Hurtigruteskipet Narvik nyåpnet offisi
i arrangementet på kaien i Rørvik. elt Risøyrenna om formiddagen lørdag

22.sept. påsydgående til Risøyhamn. Bak-
Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS) grunnen for begivenheten var at renna nå
OVDS har inngått kontrakt med Kleven £r ferdig utvidet etter fire års anleggs.ar.
Verft as i Ulsteinvik om bygging av ny beid Kystvaktskipet Nordkapp og red
hurtigrute for levering i mars 2002. Re- ningsskøyta Dagfnn Paust sammen med
deriet har bestemt at skipet skal få nav- mange lokale båter deltok i markeringen.
net Finnmarken. Hurtigruteskipet Nordnorge har ekstra

Lørdag 15.september kl. 10.15 ble anløp ay Mo j Rana 30 . november i an-
Finnmarken sjøsatt ved Kleven Verft as i ledning den tradisjonelle julebords-turen
Ulsteinvik - . o . til Trondheim.

Finnmarken blir også Sjøforsvarets før-
ste seilende hospitalskip. Dette betyr at
skipet i løpet av kort tid kan omdannes Ruten for anløpene 30.11.01 ser slik ut:
til et seilende feltsykehus med bl.a. opera- Bodø 30.11 0400
sjonsfasiliteter. Dette ble markert av Sjø- Ørnes Kanselleres
forsvaret i Ulsteinvik fredag 14.9 med ori- Nesna Kanselleres
entering/omvisning ombord og presse- Mo i Rana 30.11 1200 30.11 1245
treff på verftet. " Sandnessjøen 30.11 1545 30.11 1615

Brønnøysund 30.11 1845 30.11 1915
Rørvik 30.11 2230 30.11 2300

Lofoien bygget i 1964 er nå mnvilget sta- Trondheim 0 1.12 0730 01.12 1000
tus som verneverdig skip av Riksantikva- ibt ruteplan
ren. Dette skjedde i mai.

Onsdag 23.mai gikk Lofoten til kai ved
Bradbenken i Vågen i Bergen i anledning Troms Fylkes D/S (TFDS)
åpningen av byens festspill. Skipet var en TFDS har inngått kontrakt med Fosen
av hovedaktørene i stykket ”konsert for Mek. Verksted om bygging av ny hurtig
anløpende skip i Bergen havn”. rute for levering april 2002.

l_ ilH^^Miil^BBBy
Mote mellom Hurtigrutens veteraner, Harald Jarl og Lofoten i Rørvik 21. mai 2001.

Foto Jarle Nicolaisen

i Rørvik torsdag 28.juni. Nordgående

ra
QTiMffllSælML

Skipet får navnet Trollfjord.
28.12.2000 erklærteTFDS opsjon og be
stilte enda et nytt hurtigruteskip for leve
ring 15.mars 2003. Dette skal også byg
ges ved Fosen Mek.

Lørdag 19.mai gikk Harald Jarl for an
ledningen til kai ved Bradbenken i Vå
gen i Bergen. Her ble det arrangert åpent
skip mellom kl. 13.00 og 18.00. Gamle
jarle-båten er nå eldste hurtigrute som
fortsatt seiler fast mellom Kirkenes og
Bergen.

HaraldJarl avsluttet 41-års hurtigrute
fart i Bergen lørdag 20.oktober. Samme
kveld forlot den gamle dama Bergen havn
og satte kursen østover mot Oslo. Turen i
østerled var viet kunstneren Kåre Espolin
Johnson og HaraldJarl som er smykket
med hans kunst var en del av en stor

ustilling av samme kunstner i Oslo.

Seilingsplanen var slik:
Avg. Bergen Lørdag 20.okt kl 2200

Ank. Stavanger Søndag 21 .okt kl 0600

Avg. Stavanger Søndag 21.okt kl 1200

Ank. Tønsberg Mandag 22.okt kl 0500

Avg. Tønsberg Mandag 22.okt kl 1200

Ank. Oslo Mandag 22.okt kl 1600

I anledning Oslo kunstforenings utstil
ling med verker av Kåre Espolin Johnson
lå HaraldJarl til kai ved Akershus gjeste
kai i tidsrommet mandag 22.oktober til
søndag 28.oktober. Etter oppholdet i
Oslo vil kunsten bli tatt ut av skipet og
overført til nye omgivelser ombord i ny
bygget Trollford.

Fredag 26.oktober var Harald Jarl på
”lutefiskcruise” til Drøbak. Skipet forlot
Oslo kl. 1800 og seilte utover til Drøbak
og snudde med retur tilbake i Oslo samme
kveld ca.kl. 24.00.

Musikk-krefter i Stordal tok turen til Åle

sund søndag 27.mai for å vere med hur
tigruta på turen til Geiranger samt og un
derholde passasjerene. På returen stoppet
Polarlysved dypvannskaien i Stordal ca.kl.
15.20 og lå til kai en kort stund før turen
gikk utover igjen til Åle-sund og videre
nordover hurtigruteleia.

Fredag 21.sept. var det klart for jazz
weekend på Sortland. I den anledning
gikk sørgående Polarlys til kai på Elling
senbrygga, den blå brygga på Sortland.

BUiagilliwaHn
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Liggetida var utvidet med en ekstra time
og kl. 14.00 seilte hurtigruta sørover for
sinket og først fra Bodø natt til lørdag
var skipet i rute igjen.

I år ble det ikke noe av turene mellom

Bergen og Sogn/Hardanger for Nord
stjernen. Heller ikke Salten som var tenkt
benyttet i sommer kom i fart for NE

Nordstjernen forlot Fiskerstrand Verft
onsdag 30.mai og seilte nordover til
Trondheim med ankomst dit samme

kveld. Herfrå ble det arrangert spesial
cruise/lesercruise fra Trondheim fredag
l.juni kl. 10.30 med ankomst Namsos
samme kveld kl. 20.15 i forbindelse med

åpningen av laksefestivalen Namsen
Expo. Hurtigruta lå til kai i Namsos som
hotellskip frem til søndag 3.juni.

Videre gikk gammeldama fra Namsos
søndag 3-juni kl. 10.30 på lesercruise
(Namdalsavisa) til Lofoten og retur til
Namsos onsdag 6.juni. Søndag 3.6 var
det anløp av Rørvik ca.kl. 14.00 og man
dag 4.6 var det stopp i Henningsvær 2-3
timer på morgenen og videre seilte skuta
langs Lofotveggen og kom til Stokmark
nes tirsdag 5.6 kl. 09.00. Etter et par ti
mers stopp her gikk turen sørover til Svol
vær med ankomst dit kl. 16.00. Samme

kveld kl. 20.00 var det avgang sørover
igjen. Onsdag 6.juni kl. 1300 var det
stopp i Rørvik og Namsos ble anløpt kl.
16.00

Onsdag 6.juni kl. 16.30 forlot Nord
stjernen kaien i Namsos og gikk nordover
igjen med stopp i Bodø torsdag 7.juni fra
kl. 08.45 til 10.00. Samme kveld var det

stopp i Harstad og noen dager senere kom
skipet til Tromsø Idar for Svalbard-cruise.

Gode gamle Nordstjernen har vært på
spesialcruise fra Sandnessjøen via Stein
kjer lørdag 22.september og Geiranger før
dama kom til Ålesund søndag 23. sep
tember. Etter anløpet ved Skansekaia i
Ålesund forlot Nordstjernen havna man
dag 24. om ettermiddagen og satte kur
sen nordover til Rissa og Fosen Mek.

Også i år gikk Nordstjernen sommer
cruise på Svalbard . Første tur gilde fra
Tromsø lørdag lö.juni og hun avsluttet
årets sommersesong i Tromsø lørdag
8.september. Da har hun seilt i alt 12
ukesturer mellom Tromsø og Svalbard.

Nordstjernen skal tilbake i hurtigrutefart
mellom Bergen og Kirkenes fra 1. novem
ber. Hun erstatter HaraldJarl som ble tatt
ut av hurtigrutefart 20.oktober.

For første gang i historien lå to hurtig
ruteskip til kai i Steinkjer lørdag 22. sep
tember. Kong Harald og gamle Nord
stjernen var innom fra morgenen av. Kong
Harald forlot Steinkjer kl. 10.30, og fort
satte ferden sørover i hurtigrutefarten.
Gammeldama forlot byen noe senere på
dagen.

I anledning Kong Harald sitt ekstra an
løp av Steinkjer lørdag 22.9 var seilings
tidene sørover fra Rørvik fredag 21.9 en
dret.

Sandefjordtr nå solgt etter opplag i Dram
men. Hun ble solgt 01.02.2001 til Los
Cipreses SA i Uruguay. Samme selskap
har tidligere eid hurtigferja Silvia Ana L.
Dette ble meldt i Skipet nr. 2 i år. Yi har
senere fått vite at det ikke ble noe av dette

salget og at båten fortsatt ligger i Dram
men.

Skagen er satt inn i ny rute mellom Lar
vik - Fredrikshavn fra 22.august. Hun sei
ler nå i tillegg til Petter Wessel som har gått
på ruten Larvik-Fredrikshavn i en årrekke.

Grunnet uvær i Danmark og Skagerrak
avgikk Christian IV Hirtshals først kl.
10.30 på formiddagen mandag 10. sep
tember. Rutetid var kl.01.00 natt til man

dag. Ferja kom til Kristiansand først kl.
15.00 og avgikk i rute samme kveld kl.
19.15. Pga. dårlig vær måtte Silvia Ana
innstille begge turene sine søndag 9. sep
tember.

Fjord Line

FFRs Tanahorn er nå kommetr sørpå som Klipperfjord og er herfotografert i Tønsberg

7. august av Lars Helge Isdahl

For å ta unna trailer-trafikken i sommer

har Fjord-Line leid inn roro-ferja Sea Clip
per til å seile mellom Bergen og Hanst
holm i tiden 24.mai til 4.september. Hun
seilte man/ons/fre til/fra Bergen. Mandag
ank kl. 0700 og de to andre dagene kl.
1000. Samtlige tre dager var avgang kl.
1800.

I tillegg gikk Sea Clipper rute fra
Hanstholm lørdager lcl.21.00 til Egersund
søndager kl. 05.00. Videre fra Egersund
søndager kl. 07.30 tilbake til Hanstholm
kl. 15.30. Dette var ubenyttet tid på Ber
gens-seilingene. Denne ruta gildt i perio
den 19-juli til 5.august.

I skrivende stund ligger Sea Clipper i
opplag i Holmestrand.

I perioden 19.7 - 5.8 gikk Lygra i rute
mellom Hanstholm-Egersund-Stavanger-
Newcastle. Ruta gikk onsdager kl. 2100
fra Hanstholm, torsdager fra Egersund kl.
0700 og Stavanger kl. 1800 med ankomst
Newcastle fredager kl. 21.00. Lørdager var
det retur fra Newcastle kl. 1100 med an

komst Stavanger søndager kl. 14.00. Så
var det videre til Egersund og avgang der
frå søndager kl. 21.00 med ankomst
Hanstholm mandager kl. 0700. Videre
tur fra Hanstholm mandager kl. 21.00 til
Egersund tirsdager kl. 0700 og retur
samme kveld kl. 22.00 tilbake til

Hanstholm onsdag kl. 0800.

Grunnet svært dårlig vær over Nordsjøen
og nødvendig reparasjonsarbeid som følge
av dette ankomJupiter til Bergen først kl.
21.30 tirsdag 11 .september. Rutetid er kl.
15.45. For å komme i rute igjen ble an-

Color Line
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løp av Stavanger sløyfet på sydgående og
skipet avgikk Haugesund 12.9 kl.04.00
og seilte direkte til Newcastle. Passasjerer
til/fra Stavanger ble busset til/fra Hauge
sund.

Flekkefjord D/S

Nesodden-Bundefjord D/S (NBDS)
Prinsen hadde et forlenget ”verksteds-opp
hold” ved kai i Oslo i tidsrommet 30. juli
- 29.august. Begge hoved-maskinene ble
tatt ut av båten og sendt til Bergen for
hovedoverhaling. Vel tilbake og montert
ombord igjen var båten klar for innsats
på ettermiddagsruta si fra Oslo onsdag
29.august.

NBDS utførte spesialruter på Lysaker
ruta siden Prinsessen gikk i Slemmestad
ruta under ”Prinsens” fråvær.

Bastø-Fosen AS

Sogn seilte som ferje nr.3 for Bastø-Fosen
fra l.mai til 1.oktober. Nå har selskapet
fått leie henne ut året og Sogn vil seile
mandag-fredag i vinterrruten fra 1. okto
ber - 31 .desember.

Grunnet lagerproblem på lageret på
propellakselen rett ut fra hovedmotoren
måtte Sogn taes ut av rute tirsdag 4. sep
tember på kvelden. Ferga ble lagt til kai
og reparert og var tilbake i vanlig rute fre
dag 7.9 på ettermiddagen.

Bastø IIvar ute av drift tirsdag 3. juli for
å skifte oljepumpe. Først kl. 1800 ble ferja
satt i rute denne dagen.

AS Østre Søndelag og Risør Fjordruter
31 .august var det slutt for trefergen Øisang
som har gått i rute i 50 år mellom Risør
og Øysang.

Pålegg fra Sjøfartsdirektoratet har ført
til at fergen må taes ut av trafikk. Hun vil
bli erstattet av en ny passasjerferge.

FDS har bestilt ny ferge hos Flekkefjord
Slip & Maskinfabrikk for levering rundt
21.september 2001.

Ferja får plass til 38 pbe. Det spesielle
med denne ferja er at den er banestyrt.
FDS vil gjerne kalle nyferja Hidraferja.
Hun skal trafikkere mellom Hidra og
fastlandet. Også på sambandet til Anda
beløy er det ønske om nybygg. Her går
ferja Hidrasund i dag. Men det kan også
være aktuelt å oppgradere/ombygge Hi
drasund II som blir ledig når nyfergen
kommer.

Nyferga ble sjøsatt mandag 25.juni
noen minutter før 16.00 ved Kvina Verft

i Kvinesdal. Byggetiden har vært i over
kant av 6 måneder.

L Rødne & Sønner, Stavanger
Rødne har bestilt en nyutviklet 20-me
ters hurtigbåt hos Brødrene Aa i Hyen
for levering våren 2002. Gjennom en

Boknafjorden Ferjeselskap

Hurtigbåten Risørjenta er nå overtatt av Rogaland Trafikkselskap som Hidle.

Se også under Observasjoner, Foto 7. januar av Terje Nilsen

periode på 30 år har Rødne motteke ni
båtar frå dette båtbyggeriet. Hyen-verk
semda er dermed tilbake i båtbyggarfaget
etter sju års fråvær.

Rogaland Trafikkselskap AS (RT)
Den nye Skudeferja til RT som ble byg
get ved Flekkefjord Slip & Maskinfabrikk
ble overtatt i juli 2001. Det er en lukket
pendelferje med plass til 68 pbe. Ferja fikk
navnet Fjordveien. Hun ble sjøsatt i Kvi
nesdal søndag 8.april på formiddagen og
senere slept til Flekkefjord for ferdig
stillelse.

Lørdag 30.juni ble Fjordveien døpt ved
kai i Flekkefjord. Ferja er blitt en del for
sinket pga. trøbbel med propeller-anleg
get. Først fredag 10.august ble hun satt i
rute mellom Skudeneshavn-Kvitsøy-
Mekjarvik. Da fikk Kvitsøy og Skudenes
avløsning. RT vil beholde Kvitsøy som
reserveferje og seige Skudenes som nå lig
ger i opplag i Mekjarvik.

Problem med det elektriske anlegget
førte til at Fjordveien måtte taes ut av drift
i morgentimene tirsdag 14.august. Etter
kort tid var ferja klar igjen for rutefart.

Tirsdag 18.september måtte Fjordveien
taes ut av rute på morgenkvisten pga. tek
niske problemer. Hurtigbåt ble satt inn
mellom Skudeneshavn og Mekjarvik
mens gamleferga Kvitsøy måtte trå til mel
lom Mekjarvik og Kvitsøy. Fjordveien var
tilbake i rute igjen etter kort tid.

Boknafiord ble satt i rute lørdag l4.juli
og HSD-leieferja Melderskin seilte nord
over igjen fredag 13-juli for innsats mel
lom Brimnes-Bruravik.

Masfjordvar inne til ordinært ettersyn
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Aust-Agders klenodium -fergen Øisangfra 1950 må nå skajfes avløser, men det arbeides med

planer om å ta vare påfartøyet i Risør. Foto Dag BakkaJr
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ved Skjøndal Slipp i Bergen i tidsrom
met 10.-20.sept. I denne perioden seilte
Rennesøy og Boknafjordalene på samban
det Mortavika-Arsvågen.

HSD Sjø AS

Frå 15.juni er samtlege ferjer og hurtig
båtar overført frå HSD til HSD Sjø AS

I ruta mellom Lofthus og Norheimsund
er westamaranen Aurlandsfjord II inn
leigd. Vøringen vart samstundes overført
til lokalruta i Austevoll.

I forbindelse med feiringen av kronprins
esse Marthas 30-årsdag lørdag 22. sep
tember var hurtigbåten Vingtor på kon
gelig oppdrag. Båten forlot Bryggen i
Bergen kl. 12.00 og seilte sørover til Lys
øen (Ole Bulls hjem) med de kongelige
gjestene. Etter en times opphold på Lys
øen seilte Vingtor tilbake til Bryggen i
Bergen der båten la til kai kl. 15.17.

Torsdag 9.august var Tjelden på dags
tur til Tyssedal med internasjonale vann
forskere.

I forbindelse med dåp av et nybygg lør
dag 29.september ved Havyard Leirvik
hadde selskapet leid inn Tjelden for å
frakte ansatte og gjester mellom Bergen
og Leirvik. Kl. 10.00 forlot Tjelden kai
plassen ved Munkebryggen med full flag
ging og satte kursen nordover mot Leir
vik i Sogn. Båten kom i retur til Bergen
søndag 30.september ved 1500-tiden.

Torsdag 7.juni om ettermiddagen fekk
ferja Rosendal problem med drivstoff-til
førsla og klarte ikkje å leggja til kai på
Ranavik. Ved hjelp av den andre ferja
Ulvik måtte ho gå til kai på Sunde. Uhel
let førte til at ferja var ute av drift om lag
ein god time. Dagen før rende Rosendal i
kaien på Ranavik pga. tekniske problem.
Begge desse to ferjene går på sambandet
Leirvik-Ranavik-Sunde.

Bjørnefjord i rute Halhjem-Sandvik
våg måtte taes ut av rute fredag 21.sept.
på ettermiddagen pga. tekniske vansker
og sendes på verksted. Dette medførte en
del kø og ferja var tilbake i rute igjen da
gen etterpå.

I løpet av oktober blir det større kapa
sitet i ferjesambandet Leirvik-Rana-vik-
Sunde. Da blir 65-bilers fergene Kvam og
Os satte inn på ruta. Fitjar og Rosendal
som seiler her i dag blir overført til andre
HSD-samband.

HSD Sjø arbeider no med planar om ny
ferje på sambandet til erstatning for Fjord
gar. HSD har allerede en skisse klar for
nyférja. Planen er at hun skal kunne ta
19 biler.

Flaggruten

Vraket av Sleipner som gikk på grunn 26.
november 1999 ligg no ved Eide Marine
Services i Høylandsbygd. Vraket vert ikkje
hogd før alle undersøkingane etter forli
set er avslutta.

Søsterskipet Draupner ble satt i trafikk
mellom Bergen og Stavanger onsdag
23.mai. Hun seilte fra Bergen kl. 12.00
og kom i retur kl. 20.55.

Torsdag 24.mai gikk båten fra Bergen
kl. 13.10 på leietur til Flåm. Båten lå nat
ten over i Flåm og kom tilbake til Bergen
fredag 25.mai kl. 16.30.

HSD sette Draupner inn fast i Flagg
ruten mellom Bergen og Stavanger frå
slutten av mai. Båten sigla i rute frå Ber
gen kvar dag til Stavanger med retur til
heimbyen kvar kveld.

Torsdag 30.august vart Draupner teken
ut av rute for flåteøving. Diverre fungerte
ikkje flåtesystemet tilfredsstillande og bå
ten vart lagt til kai hos Oma Slipp på Leir
vik, Stord for utbetringar. Skipskontrol
len har inndratt driftsløyvet midlertidig.

Onsdag 26.september kom Draupner
tilbake til Skjøndal Slipp i Bergen hvor
hun i skrivende stund fortsatt ligger ved
kai. Det er uvisst hvilken dato HSD set

ter henne i fart igjen.

Nordvestlandske AS

Bergen Nordhordland Rutelag (BNR)
BNR har som nemd sist fått løyve til å
byggje ny Fedje-ferje. Det vert ei lukka
pendelferje med plass til 35 bilar og ho er

HSD harfatt overta Stavanger fra Rogaland Trafikkselskap og gitt den navnet Bjørnefjord,

herfotografert av Harald Sætre i mars, for overtagelsen.

utstyrt med slingretank. Ferja er bygd i
Spania, ved verftet Astilleros Zamakona i
Bilbao og skulle vera ferdig til 17.mai
2001. Ferja vart sjøsett først 26. mai.

Først tirsdag 25.september vart ferja
overlevert til BNR med namnet Fedje
ford. Måndag 1.oktober var det planen
at ferja skulle gå frå Bilbao og nordover
til Bergen. Overfarten til heim-byen re
kna ein med ville ta omlag ei veke.

Ved ankomst Bergen skal ferja gjennom
ein del mindre sluttarbeid, noko som
BNR reknar med vil ta inntil ein månad.

Fedje-buen må difor venta enno ei stund
før ferja vert sett inn i ruta mellom Fedje
og Sævrøy. Det ser ut som det kan bli dåp
27.oktober og at ferja kjem i rute omlag
1. november.

Ferja Nordhordland siglar framleis på
Fensfjorden. Eidfjord var ein tur og av
løyste ca. 14 dagar i sommar.

FSF og MRF stiftet konsernselskapet
Nordvestlandske as fra l.mai. FSF og
MRF skal drivast vidare som dotter-sel

skap under det nye selskapet. Sogn og
Fjordane Fylkeskommune skal ha 59%
av aksjane og Møre og Romsdal Fylkes
kommune 41% av aksjane i det nye sel
skapet.

Dette er første steget i samarbeidet som
MRF og FSF har innleia.

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane (FSF)
Fylkesbaatane har bestilt ny ferje til
Måløy-Oldeide hos Fiskerstrand Verft for
levering ved årsskiftet 2001/2002. Det
vert ei pendelferje som er 72.2 m lang og
har plass til 60 bilar og 200 passasjerar.

Ho får namnet Nordfjord. Skroget vart

t !•
\KEnCD37

m Hr"" > •   l\_: _ JL Sh-

mm Ui_Mn a BI ““

— SKIPET NR. 3 - 2001 55 —



bygd i Litauen og ankom verftet sundag
16.september. Slepet starta 7.september
frå Klaipeda.

Ferja Selje på sambandet Lote-Anda måtte
takast ut av drift på morgonen fredag
8.juni grunna ødlagte blåsere i maskinen.
Sambandet var stengt inntil kl. 17.30 då
Svanøy var komen på plass.

Dette førte til storflytting av ferjene til
FSF. Svanøy vart overført frå Lavik-Oppe
dal til Lote-Anda. Aurland vart flytta frå
Hella-Dragsvik-Vangsnes til Lavik-Oppe
dal og ein gjekk over til vinterruter i
Balestrandsektoren med berre to ferjer i
drift der.

Torsdag l4.juni var det normal drift
igjen i alle samband då Selje var tilbake
frå verkstad.

FSF har seilt med sommarferjer på sam
bandet Gudvangen-Kaupanger-Lærdal i
år 2001 med ferjene Sognefjord og Fana
raaken i tidsrommet 15.mai - 15.septem
ber.

Disse sommer-ferjene anløper Frøn
ningen fast. Til vinteren vil Fjærlandsfjord
overta lokal ferjerute mellom Kaupanger
og Frønningen. I tillegg vil hun også gå i
lasterute til bygdene langs Nærøyfjorden
en gang pr.uke

Frå 1 .mai er Sogn utleigd til Bastø-Fo
sen og ruta Moss-Horten fram til utgan
gen av året. Ferja gjekk frå Laksevåg Verft
i Bergen lørdag 28.april.

Frå 6.juni vart Manheller ferjekai stengt.
Ein bjelke under ferjebrua var sterkt
bøygd noko som førde til at ferja Stryn
vart sittande fast i ferjekaien på Manheller
då ho var Idar til nattavgang kl. 03.00 natt
til 6.6. Ferja vart liggande fast i kaien i
nær eit døgn fordi det var vanskeleg å
skaffe løftekran som kunne få ferja fri.
Natt til torsdag 7.juni kom det kran frå
Oslo og ein fekk ferja laus.

Den andre ferja på sambandet, Lærdal
nytta Kaupanger ferjekai og inntil kaien
var klar sigla begge ferjene mellom Fodnes
og Kaupanger. 25-juni kl. 1500 vart Man
heller ferjekai opna att.

Mandag 14.mai gjekk ferja Davik sin siste
tur for FSF på sambandet Kaupanger-
Frønningen. Denne ruta gjekk ferja i heile
vinter sidan ferjeruta på Gudvangen vart
nedlagt som heilårsrute. 14.mai om kvel
den vart ferja sigla til Solund Verft. Her
vart ferja teken på land for sjekk m.m.
Ferja gjekk sørover Alversund i 19.50-tida
16.mai og passerte forbi Salhus noko sein
are på veg til Austevoll.

Gode gamle Davik er no seld til Sol
haug as i Torangsvåg, Austevoll. Etter sal
get har ferja m.a. vore nytta til diverse
fraktoppdrag. Formelt eigarskifte fant stad
23. mai.

FSF - Turistfart

Fjærlandsfjord (ex. Odda) vart sett inn i
ruta mellom Leikanger-Vangsnes-Bale
strand-Hella-Fjærland frå 25.mai til og
med 9.september. Då sommerruta på
Fjærland var over hadde ferja ein kort
pause før ho vart sett inn på lokalruta
Kaupanger-Frønningen frå 21 .september.
Gudvangen (ex. RinnalMasjjord) kom i
fart mellom Gudvangen og Flåm frå
8.juni. Ho vart ombygd frå bilferje til
passasjerferje ved Blålid Mek. på Raude
berg. No er ho i store trekk akkurat lik
Skagastøl. Etter endt sommarsesong vart
ferja sigla til Bergen for vinteropplag og
Gudvangen ankom Laksevåg Verft onsdag
26.september om kvelden.

Også i år vart det arrangert Kinna-spel på
øya Kinn vest av Florø. FSF-hurtigbåten
Fjordtroll gjekk ekstratur frå Bergen søn
dag 17.juni kl. 10.15 via Fonnes, Mjøm
na, Sollibotn, Rysjedalsvika, Krakhella,

Askvoll til Kinn ca.kl. 14.30. Båten gjekk
i retur frå Kinn kl. 18.30 via samme

stoggstadar med retur i Bergen kl. 22.30.
Dette er ein årviss tradisjon med ekstra
båt frå Bergen til Kinna-spelet.

FSF - Hurtigbåter
FSF har no tinga ein ny mindre hurtig
båt hjå Lindstøls Skipsbyggeri i Risør for
levering i april 2002. Meininga er at bå
ten skal gå i ruta på Sogn. Båten vert
31.7m lang, 9,44m brei og farten vert 36
knop.

Frå l.mai vart det endringar i snøgg-båt
ruta på Sogn. Om laurdagen siglar hur
tigbåten berre mellom Sogndal og Sollei
botn på formiddagen i korr. med Nord
fjordbåten til Bergen. Om ettermiddagen
tek Nordfjordbåten med seg Sogne
passasjerane frå Bergen til Sollei-botn der
dei går over på Sognebåten som går inn
over Sognefjorden att til Sogndal.

Grunna stor trafikk i sommar har

Sognebåten gått til/frå Bergen mest kvar
laurdag slik at dette nye rute-opplegget
kjem til å verte utført fast først frå vinter
ruta tek til 17.9. Laurdagane 25. august,
1 .sept. stogga Fjordprins ruta si i Sollei
botn.

Frå 17.9 legg ein også om sundags
rutene på Sogn. Då vil ein båt gå frå Sogn
dal kl. 16.00 til Bergen 20.40 utan retur
om kvelden. I staden for kveldsrute vert

det ny rute sundagar kl. 16.30 frå Bergen
til Sogndal om kvelden.

Første sundagsrute etter ny ruteplan
gjekk frå Bergen sundag 23.september kl.
16.30 og Solundir utførte første turen.
Sundag 30.9 gjekk Fjordprins.

Hurtigbåten Fjordtroll er solgt Azorene.
Ny eier er Asocidade de Emreendimentos
Turistmristicos De Sao Jurg sa. i Velas,
Portugal. Mandag I6.juli forlot båten
Bergen for siste gang ca.kl. 08.00 som last
ombord i det tyske tungløfteskipet
Wiebke. SAL-skipet skulle ha båten med
som dekkslast til Antwerpen.

Hurtigbåten Westcruise gjekk på grunn i
Bakkasundet omlag klokka 1300 under
vegs frå Gudvangen til Flåm. Båten fekk
ingen lekkasje. Båten vart assistert av eit
anna farty til kai i Tufte i Nærøyfjorden.
Passasjerane vart overført til ein annan
båt. FSF fekk tak i erstatningsbåt og West
cruise var nokre dagar hjå Oma Slipp på
Stord til reparasjon.

Fredag 6.april avslutta teaterferja Innvik
si teneste med stykket ”Gjest Baardsen” i
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Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane har bestilt ny hurtigbåtfin Lindstøl Skipsbyggeri i Risør
for levering i april 2002.
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Vik. Laurdag 7.april kom ferja attende til
Holbergskaien i Bergen. Tida som teater
ferje på Vestlandet er slutt for Innvik.
Båten er no seld til Nordic Black Theatre

i Oslo. Ho sigla frå Bergen 30.mai. På
vegen austover fekk ferja maskinhavari og
låg lenge på Oma Slipp på Stord før ho
mot slutten av juli gjekk vidare til Oslo.

FSF - Gods

Firda og Framnes går for tida i frysefart
mellom Noreg og Baltikum / Polen.

Framnes har vore til ombygging i
Gdansk frå slutten av august og fram til
24. september. Her har ein bygd nytt rom
på værdeklcet frå kranhuset og fram til
bakken. Onsdag 26.september kom bå
ten til Raudeberg (nord av Måløy) for div.
avsluttende arbeid. Etter en mindre stopp
der gikk båten videre nordover og kom
til Ålesund torsdag 27.september om
kvelden Idar for nye lasteoppdrag.

Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF)
MRF har no inngått kontrakt med verk
stedet Remontova i Gdansk, Polen om

bygging av ny 85-bilers pendelferge for
sambandet Volda-Folkestad. Ferja skal
overleveres i juni 2002 og får navnet
Volda.

BilferjaTfån? brasa inn i fjøresteinane 100
meter frå ferjekaien i Hundeidvik tors
dag 30. mai i 09.30-tida. Ferja går i ruta
mellom Festøya-Hundeidvik. Ferja Geir
anger som går i nabosambandet kom til
assistanse og fekk slept ferja av grun-nen.
Utover dagen vart ferja undersøkt. Sam
bandet Hundeidvik-Festøya var stengt til
avløysarferja Hareid war på plass utpå et
termiddagen. Etter kort tid var Aure til
bake i rute.

Ferja IvarAasen rende i kaien på Mager
holm ved 1630-tida torsdag 28. juni.
Ferja måtte takast ut av drift og Geiran
ger vart sett inn som avløysar første da
gen og seinare ovzrtokAukra. Etter nokre
dagar var IvarAasen tilbake.

Pga. maskinhavari lørdag 28.juli vart
Hjørungavåg teken ut av drift omlag to
veker. Maskina var i Tyskland til repara
sjon medan båten låg til kai hos Fiskar
strand Verft. Medan nybåten låg i ro ut
førte gamle-båten Mørejarl ruta mellom
Hareid og Ålesund.

Tidlegare i sommar, m.a. under første
veka av Jazz-festivalen i Molde var Grip
ute av rute drift pga. motorvanskar i 14
dagar og Mørejarl gjekk avløysing.

Kystekspressen Trondheim-Kristiansund
Partsrederiet Kystekspressen ANS har be
stilt to nye hurtigående katamaraner hos
Fjellstrand as for levering våren 2002.
Dette blir to søsterskip av typen FlyingCat
40 og rutefart er oppgitt til 35 knop.
Begge båtene skal kunne ta 276 passasje
rer fordelt på to salonger.

Fosen Trafikklag (FTL)
Lagatun er solgt til Lagatun AS på Smøla.
Nytt navn er Lagabru og ferja er fortsatt
reg. i Trondheim Formell omreg. fant sted
29.juni kl. 14.45 i skipsregisteret. Ferja
ble observert nordgående ved Rørvik lør
dag l4.juli ved 2100-tiden.

Austråt ligg for salg ved Kvernhusvika
Verft på Melandsjø, Hitra.

Heilhorn var innlånt fra Torghatten
Trafikklag til ruta Sistranda-Mausund
vær-Sula og Sistranda-øyrekka-Halten
fordi Frøyfart var på verksted.

Fredag ettermiddag var Heilhorn på veg
fra Sula via Mausundvær til Sistranda da

ene motoren streiket på den siste strek
ningen. Båten fortsatte for en maskin med
redusert hastighet, men utenfor Sistranda
skar båten plutselig inn mot land og
grunnstøtte. Passasjerene ombord ble satt
over i en annen båt og satt i land på Ne
set kai ved Frøya Fiskeindustri som lå like
ved. Heilhorn ble undersøkt og det ble
slått fast at det ikke var noen lekkasje på
båten. Båten ble tatt ut av fart for å un

dersøke bl.a. om skroget hadde fått skade.
Fosen Trafikklag måtte derfor til med
enda en leiebåt, nå fra Hammervold Ship
ping. Denne var på plass lørdag morgen
slik at ruta ble trafikkert på vanlig måte.

Innherredsferja
Innherredsferja II er nå solgt til AS Skan
dinavisk Undervannsservice i Trondheim.

Hun har fått navnet Scan Pipe II. For
mell omreg. skjedde 9.juli.

Namsos Trafikkselskap (NTS)
Godsbåtruta mellom Trondheim og Lo
foten/Vesterålen har vært truet av nedleg
ging i lang tid. Nå har lokale krefter
sammen med ene kapteinen ombord gått
i bresjen for å sikre Folla. NTS har sagt
seg villig til å gå tungt inn på eiersiden i
et nytt selskap som skal drive båten vi
dere. Folla er eneste kystrutebåten som
NTS eier.

NTS har fått seg ny båt til skyssbåtruta i
Osen. Rederiet har nå overtatt legeskyss
båten Strønøy fra Frøya. Båten ble bygd i
1985 i Hyen. Sitt nåværende navn fikk
hun i 2000 og var da eid av et mindre
firma på Strøno i Os v/Bergen. Hun har
hatt bl.a. navnene Frøyvakt (fra 1999),
Romsdalscruise (fra 1993) og Svein Magne
(fra 1987).

Båten var på plass i Sandviksberget siste
helga i april. Planen er at nybåten skal få
navnet Bjørnør den også. Gamlebåten blir
dermed omreg. til Bjørnør II. Hun er solgt
til Molde og har fått navnet Øyvind.

Skyssbåtruta i Osen går mellom Sand
viksberget, Skjervøya, Hepsøya, Sætervik
og Vingsand. NTS utreder nå mulighe
ten for også å ta med Bessaker i nabo
kommunen Roan på ruteplanen.

Lekaferja AS
Lekaferja AS har nå fått levert nyferja Leka
til sambandet Skei - Gutvik. Dette er en

Nyfergen Leka på vei fra verftet i Newcastle til Helgeland, fotografert på nordgående ved Ågotnes

8. juni av Frank Iversen
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lukket pendelferje levert fra Cammell
Laird (Tyneside Shipyard) i Newcastle.
Nyferja gikk nordover ved Ågotnes (v/
Bergen) fredag 8.juni i ca. 09.45-tiden og
lørdag 9.juni ved 23-tiden la ferja til kai
på Leka for første gang.

Lørdag lö.juni ble nye Leka døpt ved
ferjekaien på Skei på øya Leka som hun
er oppkalt etter.

Tirsdag 17.juli ble ferja satt inn i ordi
nær rutefart mellom Skei og Gutvik. Hun
har hatt en del mindre avbrudd i ruta og
midt i september lå ferja på verksted hos
Moen Slipp på Kolvereid. Gammelferga
gikk i ruta som avløser.

Gammel-ferja Leka har endret navn til
Leka II. Hun fungerer inntil videre som
reserveferge.

Torghatten Trafikkselskap (TTS)
TTS har blitt tildelt anbudsrutene fra 1.

januar 2002 med hurtigbåt mellom Sta
vanger - Jørpeland og Stavanger - Jelsa.
Rederiet har nå bestilt to nye katamaraner
ved Båtservice Verft i Mandal. Pga. kort
leveringsfrist skal ene båten bygges hos
Oma Båtbyggeri på Leirvik på Stord. Ka
tamaranene blir søsterskip med plass til
180 passasjerer, lengde 28m og rutefart
30 knop.

Båten som leveres fra Mandal skal rulle

ut fra produksjonshallen 14.mars 2002
dersom alt går helt etter planen.

Inntil nybåtene er klar for innsats sat
ser TTS på å leie inn fartøyer til rutene i
Ryfylke-bassenget.

TTS har bestilt ny ferge for sambandet
Horn - Andalsvåg. Ferja skulle bygges hos
Cammell-Laird (Tyneside Shipyard) i
Newcastle for levering i august 2001. Ferja

er en SKS, 50-bilers ferje med plass til på Horn-Andalsvåg og dermed var alle tre
150 passasjerer. Ferja blir 70m lang. Pga. sambandene tilbake i ordinære ruter om
økonomiske vansker for verftet er bygging enn med noe redusert kapasitet,
flyttet til Polen og fergen blir ikke levert
før våren 2002. Helgeland Trafikkselskap (HTS)

Helgelandske nye

fergefin Polen ble
levert i mai som

Lurøy, her

fotografert av Lars

Helge Isdahl 24.

august 2001.

Lysingen var på verksted tre siste ukene Nyferga til HTS, Lurøy ble døpt i Sand
i mai for oppgradering. Ferja fikle mon- nessjøen lørdag 26.mai. Etter dåpen var
tert nytt evakueringssystem med bl.a. nye det presentasjonstur til ruteområdet med
flåter og sklier. Torgtind ble satt inn som stopp på Lovund, Sleneset og Onøy. Lurøy
avløser på Vennesund-Holm. Dermed ble satt i fart 1.juni på sambandet Stokk
måtte Ramtindbenyttes i ferjeruta på Vega vågen-Lovund. Før hun ble satt i rute ble
i samme periode som Torgtindvzr avløser det bl.a. arrangert åpen båt ved kai i Sand-
og ikke kunne gå i sin faste rute. nessjøen lørdag 12.mai.

Problemer med hovedmotoren på Lysin- Tenna er nå solgt til Ove Johan Olsen i
gen om formiddagen fredag 14. septem- Stamsund. Formell overføring i Skipsreg.
ber medførte at ferja måtte legges til kai. skjedde 12.juli. Den nye rederen vil bruke
Torghatten ble satt inn i rute på Vennse- ferja som lagerbåt og notbøteri.
sund-Holm og fra kl. 16.25 regnet TTS HTS leiet OVDS-ferja Melfjord fra
med å være i rute på sambandet. Flyttin- 1 .mai til ruta på Vefsnfjorden (Mosjøen),
gen av denne ferja medførte at Torgtind Hun seilte for HTS frem til juli da ferja
måtte trafikkere både Horn-Andalsvåg og Rana overtok ruta.
Horn-Igerøy. Søndag 16. september ble Onsdag 19.september måtte HTS inn
ettermiddagsrutene til Tjøtta innstilt. stille ruta Sandnessjøen-Engan-Austbø-
Mandag 17.9 var erstat-ningsferje på plass Brasøy om ettermiddagen pga. maskin-

Tenna til ankers ved Steine. Foto: Frank Iversen
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havari på ferja Alsten. Ferja Rana gikk
”kriserute” fra Sandnessjøen samme kveld
kl. 21.25. Første morgentur torsdag 20.
sept. ble innstilt og deretter hadde HTS
avløserferge klar.

Fra mandag 17.september og i om lag to
uker var hurtigbåten Helgeland på verk
sted hos Slipen i Sandnessjøen for etter
syn m.m. Træna-ruten ble utført av
ThorolfKveldulfsøn og Råsa gikk i Vega
ruta. Regionpendelruta ble utført av
Kingen.

Lofoten Trafikklag (LT) - Nordtrafikk
LT har, som leserene gjerne er kjent med,
vært et datterselskap i Nordtrafikk-kon
sernet en tid.

Lofotferge I er fortsatt på verksted hos
Skarvik Mek. avd. Osan i Svolvær. 6.mai

hadde ferga lagt ved verkstedet i hele 7
uker. Tirsdag 17.juli ble ferja slept fra
Skarvik Mek. til Lofoten Sveiseindustri i
1200-tiden av R/S Skomvær III.

Fiskebøl gikk avløsning både for Lofot
ferge I på sambandet Svolvær-Brettesnes-
Ulvåg-Digermulen samt i det nordlige
sambandet Kaljord-Hanøy i Raftsundet.
Hun dekket dermed to ferjesamband inn
til rederiet fikk låne OVDS-ferja Renga
fra 10.mai til ruta på Svolvær. Da gikk
Fiskebøl tilbake i vanlig rute mellom Kal
jord-Hanøy.

Samfunnsbåter i Hadsel og Øksnes
Fra 1. september ble det innført sam
funnsbåter i Hadsel kommune og Øks
nes kommune. OVDS har satt inn Brottøy
(1995) i Hadsel. Hun erstatter Tosenfjord
bygget i 1976.

Nordtrafikk Maritim har satt inn Tin

den (1994) i Øksnes. Hun erstatter Tinds-
Øy bygget i 1987. Innføring av samfunns-

OVDS’ nye Vestfjord

ferge Bodø har beholdt

mye av stylingen som

var tiltenkt rutefarten

på Tahiti. Nå skal den

prøve krefter med

Vestfjorden. Fotografert

20. august av Lars

Helge Isdahl.

båt medfører at lokalrutebåten også får
ansvar for ambulansebåttjenesten.
I skrivende øyeblikk er Brottøy til om-byg
ging ved Marhaug i Svolvær. Seacruise ex.
Rognsøyfr går avløsning.

Nordtrafikk Maritim
Rederibiten av Nordtrafikk har endret
navn til Nordtrafikk Maritim as.

Godsruteskipet Myken ex. Fjordlast
(DSD) gikk i opplag i Blokken i begyn
nelsen av juli 2000 etter at Nordtrafikk
ikke fikle fornyet anbudet for kystgods
ruta Bodø-Nesna. Båten har ligget i Blok
ken siden hun ble tatt ut av rute.

Myken er nå solgt til Hellas. Hun ble
overlevert sine nye eiere 26.april på Sort
land. Hun er solgt til et lite familierederi
i Tessaloniki på nordøst-siden av Hellas.
Den nye rederen vil benytte båten i rute
fra Tessaloniki og utover til øyene rundt.

Finn Olsen Rederi AS, Bodø
Finn Olsen Rederi As i Bodø har overtatt

anbudet for kystgodsruta Bodø - Nesna
fra 1 .juli 2000. Denne ruta går to dager i
uka fra Bodø og sørover og blir utført av
Fjordlast ex. Bindal.

Rederiet har gamle Osa innkjøpt fra
OVDS i juni 2000 som reservefartøy.

Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS)
Fra 3.september endrer OVDS Nord
landsekspressen Svolvær-Bodø. Nå vil
hurtigbåten gå fra Svolvær mandag-fre
dag kl. 06.45 og sørover til Bodø. Dette
er en time tidligere enn tidligere og an
komst Bodø vil da bli kl. 10.15. Øvrige
avganger fra Svolvær og avgang Bodø er
ikke endret.

Onsdag 4.april ble Fykan satt i rute på
Rødøy-sambandet.

Fra 18.april måtte gammelferga Renga

trå til igjen i ruta på Røydøyene. Pga. tek
niske problemer ble Fykan tatt ut av rute
og sendt til Sandnessjøen på verksted ved
Slipen Mek. 9.mai var Fykan tilbake i
rute og Renga ble utleiet til Nordtrafikk.

Ferja Gildeskål ble satt i rute mandag
9.april på sambandet Sund-Sørarnøy-
Horsdal hvor hun erstattet Melfjord.

Fredag 6. juli måtte ferja taes ut av fart
en kort periode pga. vansker med styrings
systemet. Hun ble da forseilt sør-over ved
1200-tiden fra Sund til Ørnes hvor hun

ble lagt til kai noen dager for nærmere
undersøkelser. Gammelferja Melfjord ble
hentet på Ørnes samme ettermiddag og
hun var i rute kl. 20.30 samme kveld i

ferjeruta til Sør-Arnøy.
Ferja Ørnes forlot Klaipeda 29.juni på

morgenen. Hun passerte Rørvik onsdag
4.juli ved 2000-tiden og ankom Bodø
torsdag 5.juli. Etter klargjøring i Bodø ble
ferja utleid til Nordtrafikk Maritim som
suppleringsferje på sambandet Melbu-
Fiskebøl i tidsrommet 12.7 - 12.8. Etter

endt leieoppdrag ble ferja seilt til verk
sted på Stokmarknes hos Stokmarknes
Skips-service.

OVDS har kjøpt den australske hurtig
gående ferja Tamarii Morea. Ferja er en
roro passasjerferge bygget i Australia i
1998, men har ikke vært i drift. Etter

ombygging kan den ta 399 pass. og 80
pbe. Farten er oppgitt til 18-22 knop.
Overtakelsen skjedde 17.november. Etter
seilas fra Australia ankom hun Cadiz

11.03. Ombyggingen skjedde hos Izar
(tidl. Bazan -verftet) i Cadiz, Spania.

Torsdag 12.juli i middagstid fAtkBodø
fra Cadiz og hun ankom Jektevikskaien i
Bergen tirsdag 17.juli ca.kl. 05.00.
Samme kveld forhalte ferja til kai hos

r.}d'X ' '
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Laksevåg Verft og låg der inntil tirsdag
24.juli kl. 03.15 da hun kastet loss ble
for-seilt nordover utaskjers direkte til
Bodø hvor hun var fremme på formidda
gen 25.juli. I Bergen gjennomgikk ferja
bl.a. krengeprøve m.m.

Bodø ble satt inn på ruta Bodø-Mos
kenes med første avgang fra Bodø tors
dag 9.august kl. 17.00

Ferja Stetind gikk i moloen på Moskenes
torsdag 19.juli ved 1400-tiden. Ferjagikk
til kai igjen på Moskenes for egen mas
kin. Det ble oppdaget en del skade på
ferja. Hun ble tatt til Harstad på verksted
dagen etterpå.

Ferja Lødingen gikk på grunn like ut
forbi ferjekaien på Røst fredag 24.august
i 00.30-tiden. Ferja var da på veg til Bodø,
men returnerte straks tilbake til ferjeleiet
på Røst for nærmere undersøkelser. Ferja
fikk liten skade på en brennstofftank og
en ballasttank.

Andøyferge AS

Øylandsruta

OVDS satte inn Bognes som avløser
ferje og hun opptok rute fra Røst fredag
24.8 i 15.00-tiden. Denne ferja måtte
bryte opplaget i Lødingen etter endt som
mer-rute og forseiles til Røst.

Mandag 9.juli gikk Bogøy på grunn ved
Ågskaret om kvelden pga. problemer med
manøversystemet. Ferja ble sjekket og
hadde bare fatt minimale skader. OVDS

valgte å ta ferja til Bodø for sjekking. Tirs
dag 10.juli ble ferja Rødøy satt inn mel
lom Kilboghamnjektvik,Ågskaret og
Forøy. Siden denne ferja måtte betjene to
samband ble det nødvendig å endre ru
tene noe. Onsdag 11 .juli var Gildeskåhpå
plass som avløser mellom Ågskaret og
Forøy og Rødøy kunne vende tilbake til

vanlig rute mellom Jektvik og Kilbog
hamn. Etter en dag i Bodø var Bogøy igjen
klar for rutefart.

Andfordferga har gått i i sommerfart mel
lom Andenes og Gryllefjord i perioden
l.juni til 26.august.

Malangenforbindelsen AS
Den nye ferjeruta mellom Brensholmen
på Kvaløya og Botnhamn på Nord-Senja
som startet 1.7.2000 har blitt videreført

som sommerferge også år. Karlsøy startet
opp i ruta og senere overtok Reinøy fra
13.7 . Årets sesong varte 1 .juni til 9. sep
tember.

I sommer var det igjen oppstart av Øy
landsruta mellom Skrolsvik og Harstad.
Årets sesong varte fra 20.6 - 12.8. I opp-

Troms Fylkes D/S (TFDS)

Bjørklids Ferjerederi (BF)

Bjørklids Stallovarre i Olderdalen i juni 2001 , fotografert av Roald Dyrnes

starten måtte selskapet leie Røtinn fra
OVDS i perioden 20.6-28.6. Så overtok
Malangen II i tidsrommet 29.6-12.7. Fra
12.7 overtok Karlsøy og hun avsluttet se
songen. Sommeren 1999 ble ruta startet
opp, men sommeren 2000 var det ingen
rutefart.

Ferja Malangen ble døpt ved Fiskerstrand
Verft torsdag 24.mai kl. 11.00. Etter då
pen var ferja på presentasjonstur med an
satte og gjester til Geiranger.

Nyferga ble satt i rute fredag 13.juli på
sambandet Hansnes - Vannøy - Karlsøy.
Ferga seilte fra Fiskerstrand Verft tirsdag
10. kl. 16.20 og var til kai ved d/s
lcaien i Rørvik ved 0900-tiden onsdag
11. juli på sin ferd nordover til Tromsø
hvor hun ankom torsdag 12.juli.

TFDS har leid Fosen-ferja Fru Inger til
sambandet Stornes-Bjørnerå fra onsdag
13.juni. Kl. 21.00 denne kvelden avløste
Fru Inger ferja Lavangen som gildt i opp
lag på Hamnvik.

TFDS har for tiden en del ferjer til overs.
Således ligger Lavangen for tiden i opp
lag i det gamle ferjeleiet på Hamnvik
mens Kveøy ligger i opplag i ferjeleiet på
Sørvilt.

TFDS har bestilt ny ferje til sambandet
Refsnes-Flesnes for levering 21 .juni 2002.
Fiskerstrand Verft skal bygge nyferja som
blir av typen F2-75 PBE Pendelferge.

Stallovarre måtte taes ut av drift pga. pro
blem med et gear og ankom Kaarbø-verk
stedet i Harstad tirsdag 5.juni. Ferja var

TFDS’ nye Malangen ble overtattfra Fiskerstrand Verft i mai. Foto Harald Valderhaug
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tilbake i drift igjen over Lyngen-fjorden
mandag 11 .juni.

Karlsøy fra TFDS ble leid inn som av
løser og startet opp tirsdag 5.juni på sam
bandet Olderdalen-Lyngseidet. Hun gikk
her inntil Stallovarre kom tilbake.

BF har bestilt ny ferje til sambandet
Breivikeidet-Svensby for levering 20. sep
tember 2002. Fiskerstrand Verft skal

bygge nyferja som blir av typen F2-75-
PBE Pendelferge. Ferja blir identisk med
nybygget til TFDS som også skal admini
strere byggeoppdraget ved verftet for BF.

Finnmark Fylkesrederi & Ruteselskap
Torsdag 30. og fredag 31.august måtte
FFR ta godsrutebåten Sørøy ut av rute
pga. tekniske problemer. Hurtigbåten
Renøy tok med godset på sine etter
middagsturer fra Hammerfest.

TFDS sin hurtigbåt i Harstad-bassen
get, Vågsjjord hadde maskinhavari midt i
mai måned. FFR hadde et ekstra reserve

fartøy, hurtigbåten Rypøy til disposisjon.
TFDS lånte Rypøy fra ca. 15.mai og ut
måneden til ruta i Harstad-bassenget. I
månedsskiftet mai/juni var Vågsjjord til
bake.

Ferja Akkarjjord tok til i ruta Akkar
fjord- Kjerringholmen fra 30.april og gilde
der i tre uker som avløser for Rognsund
mens hun var på verksted. Først ca.
21.mai ble Akkarjjord (ex. ValldallMW)
satt inn på sambandet Nyvoll - Korsfjord.

Hasjjord gikk på verksted hos Kaarbø
verkstedet i Harstad i midten av juni for
omfattende oppgradering. Denne opp
graderingen består bl.a. i montering av
tørrskodd evakueringssystem, ny hurtig
gående mob-båt samt oppgradering av
innredning. Ferja er planlagt ferdig i må
nedsskiftet september/oktober og vil da
bli satt inn på ruta Øksfjord-Bergs-fjord-
Sør Tverrfjord - Tverrfjord.

Når Hasjjord er tilbake fra verksted i
Harstad vil Kijjord bli tatt ut av ruta
Øksfjord-Bergsfjord-Sør Tverrfjord -
Tverrfjord. FFR planlegger å fase ut
Kijjord.

FFR har leigd inn ferja Vågan fra
OVDS fra 27.september til ruta mellom
Øksfjord og Hasvik.
går i sambandet til vanlig er på verksted.

FFR - hurtigbåtdrift i utlandet
Vargøy har seilt i Hamburg-fart også i
2001. Ruta går daglig i tiden 1. april -
31. oktober. Båten går daglig en tur/re
tur mellom hhv. Hamburg - Helgoland
og Helgoland - Cuxhafen.

Skipene som inngår er:
Cometa, Tungenes og Stenjjell,
Weser Harbour og Weser Importer, Trans
Carrier, Trans Nordia og Trans Baltic.

Fra 16.august har følgende skip endret
navn:

Tungenes til SCAberdeen
Trans Nordia til SC Nordia
Trans Baltic til SC Baltic.

Cometa ankom Gryfia Shiprepair i Stettin
søndag 26.august om ettermiddagen for
ordinært verkstedsopphold og dokking.
Torsdag 13.september kl. 17.00 forlot ski
pet verksted og seilte nordover til Eger
sund hvor hun gjenopptok ruten sin lør
dag 15.september på morgenkvisten.
Under oppholdet i Stettin er bl.a. begge
skute-sidene sandblåst og kjølen rengjort
og alt malt opp igjen på ny. Skipet har
også fått påmalt ny SEA-Cargo logo på
begge skutesidene.

Stenjjell avsluttet ruta si i Hamburg
mandag 3.september. Hun losset ut og
gikk på verksted i Stettin, Polen. Vel
fremme i Stettin onsdag 5.september gikk
båten på verksted hos Gryfia Shiprepair
for 25-års klasse. Hun forlot verkstedet

tirsdag 25.september kl. 2200 lokal tid

og seilte nordover til Ålesund med an
komst dit fredag 28.september hvor hun
tok opp igjen ruta si. Under verksteds
oppholdet i Polen har hun bl.a. skiftet
sideport og fått påmalt SEA-Cargo logo.

Sea-Cargo leide Green Atlantic til ruta på
Hamburg i verkstedsperioden til Stenjjell.
Hun tok til i ruta fra Hamburg fredag
31 .august og avsluttet i Ålesund 25. sep
tember.

Den innleide Weser Harbour gikk på
grunn ved Vangshylla utforbi Skam
sundet mellom Mosvik ogYtterøy ved 19-
tiden mandag 3.september. Båten kom
seg av grunn for egen maskin og gikk til
havn i Trondheim. Skipet fikk et mindre
hull foran i baugen. På formiddagen tirs
dag 4.9 hadde dykkere foretatt midlerti
dig reparasjon av skaden. Skipet kunne
således fortsette ruta si, om enn noe for
sinket.

Seatrans-båtene Tello og Tinto gikk i
opplag på Florvågøy, Askøy i slutten av
november 2000 og ligger i skrivende
stund fortsatt der for salg. Tello gikk i bøya
i starten av uke 48/2000 og Tinto fulgte
etter mot slutten av samme uka.

Trans Fjell gikk i opplag på Florvågøy
mot slutten av år 2000.1 skrivende stund

ligger hun fortsatt i opplag på Askøy. Bå
ten har lagt for salg lenge.

Nor-Cargo Shipping AS
I forbindelse med etableringen av Sea-
Cargo as overtar Nor-Cargo Shipping as,
skipene Trans Våg, Trans Nes og Trans Sea.
Administrasjon og ruteledelse i Nor-
Cargo Shipping as vil bli samlet i Stavan
ger.

5.september endret alle tre båtene navn
og eier. Nytt eierselskap er Nor Cargo asa:
Trans Våg til Nordvåg.

l B f 8 fl 11 .2

FFRs nye Åfjord levertfra Trondheim Verft i vinter. Foto Frank Iversen

Sea-Cargo
Sea-Trans (60%) og Nor-Cargo (40%)
inngår samarbeid og har etablert selska-
pet Sea-Cargo as med kontorsted Hop ved
Bergen. Det nye seskapet overtar 3 skip
fra Nor-Cargo og 5 skip fra Sea-Trans.
Selskapet vil starte opp seilingene i sitt
omfattende rutesystem i august. Stream-
Line følger med over i Sea-Cargo og blir
en del av linjen. Samseilingen med Stein-
Line vil fortsette som før.
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genes ved Jektevikskaien i Bergen torsdag
6.september om kvelden i 20.00-tiden.

Nordkyn i nordgående Grimsby-rute til
Kirkenes, låstet tirsdag 14.august om
bord en stor mengde gassflasker ved
Dokkeskjærskaien i Bergen. Det spesielle
med denne lasten var at gassflaskene skulle
losses i Kirkenes og lastes ombord i
spesialfartøyet som holder på med hevin
gen av den russiske ubåten Kursk.

Karmsund var inne til klassing m.m.
ved verksted i Swinoujscie i Polen i be
gynnelsen av august. Skipet losset ut i
Hundested søndag 29.juli om morgenen
og ankom verkstedet mandag 30. juli.
Hun var ferdig og forlot verkstedet ons
dag 15.august og tok opp igjen ruta i
Hundested torsdag 16.august.

Nordhav avsluttet ruta si i Bergen man
dag 6.august og seilte samme kveld til Sta
vanger for opplag.

Stein-Line

Etter siste tids omlegging i SEA-Cargo og
NOR-Cargo er Stein-Line båtene blitt
overflødige. Således ligger Stein Fighter i
opplag på Hanøytangen på Askøy og
Steinbjørn i opplag i Telavåg på Sotra.

Andre godsruteskip
Fjordar ligget til kai i Harstad siden hun
grunnstøtte i Tjeldsundet 28.desember
2000. Skipet ble tatt i arrest da rederiet
ikke kunne stille garanti for verksteds-reg
ninga etter grunnstøtingen. Senere ble
skipet overtatt av Kreditkassen i Tromsø.

Målet for banken er å få skipet solgt, men
hittil ligger hun fortsatt i Harstad i på
vente av ny eier og nye oppdrag.

CTG - Coldstore Transport Group
CTG på Sortland driver ruta Murmansk-
England-Rotterdam med sine innleide
kjøleskip.

Barøy ex. Lena, Vela (1974) forlot
Yaagen Verft as på Kyrksæterøra fredag
27.april og seilte nordover til Murmansk
og låstet. 7.mai passerte skipet Rørvik på
syd-gående med anløp av Ålesund dagen
etter på sin første tur i CTG-ruta. Denne
første turen gikk bl.a. til Velsen.

Barøy er nå eiet av Arne Wæraas i Ham
merfest. Hun har nå sort skrog med CTG
logo malt på skutesidene. Samme reder
har fra før Porsøy.

Barøy har fått ny krane på akterdekk,
18m lengde og løfteevne 15 tonn. Dette
er en av de gamle kranene som ble tatt i
land fra hurtigruta Midnatsol for noen år
tilbake.

Kystlink
Høsten 2000 ble ruta utskilt fra Taubåt

kompaniet i Trondheim og selskapet Kyst
link AS ble etablert.

Kystlink AS seiler nå med Boa Vista mel
lom Brevik og Hirtshals syv ganger pr.uke.
I tillegg seiler skipet på dagtid lokalt i
feederoppdrag mellom Brevik-Porsgrunn/
Herøya-Holmestrand for bl.a. Norsk Hy
dro.

Skipet ankommer Brevik om morgenen
og avgår om ettermiddagen. For å utnytte
ledig tid om dagen seiler Boa Vista som
sin forgjenger i feeder-fart i Grenland.

Fra torsdag 23.august ble Boa Vista satt
inn i rute mellom Brevik og Hirtshals.

Iforbindelse med
etablering av Sea-Cargo
har Trans Baltic endret
navn til SC Baltic, som
fotografert av OleJakob

Dingen 19. august.

Hun erstatter den noe mindre Boa Trans

porter som var i drift fra oppstarten i ok
tober 2000.

Boa Vista hadde tidligere navnet
Bonavista og gildt i en roro-linje i Canada.
Gammelbåten Boa Transporter ligger i
skrivende stund i dokk for klargjøring til
oppdrag i Middelhavet.

Egil Ulvan Rederi as
Reederiet har under bygging en 1200 dwt.
kystgodsbåt hos Vaagland for levering fe
bruar 2002. Skroget kom sterkt forsinket
fra Kina til Vaagland i begynnelsen av au
gust.

Hun blir omlag lik With Junior, bare
noe mindre. Dermed må gamle Mikal
With ennå gjøre teneste en tid fremover.
Gammelbåten heter nå Frohavet og ble
omreg. 10.mai

Godsbåten Florinda ex Valerius, Tore

Hund (1975) har vært på gamle trakter i
det siste. Hun er nå eiet av selskapet Port
line Transportes Maritimos Internacio
nalis SA i Lisboa, Portugal. Da hun for
lot Norge ble skipet solgt til gresk eier.
Portline overok henne i november 1998

og operete henne firem til 1.april 2001.
Fra 1.april 2001 er båten utleid på t/c

til Eimskip i Reykjavik. Hun ble obser
vert nordgående i Bjørnefjorden på kvel
den sankthansaften.

Onsdag 12.september avgikk Florinda
fra Esso/Skålevik kl. 15.00. Natt til tors

dag 13.9 ble skipet observert til kai på
Eggesbøneset av vår utsendte på sørg.
hurtigrute. Torsdag 13.9 kl. 07.30 gikk
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Trans Nes til Nordvik

Trans Sea til Tungenes.
Alle tre fikk Stavanger som hjemmehavn.

Trans Sea ble ommalt med navnet Tun-
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så skipet til kai i Gangstøvika hvor CTG
har fryselager. Etter at hun hadde låstet
her seilte skipet nordover til Tromsø før
ferden fortsatte over til Reykjavik / Por
tugal.

Lykkeper ligger fortsatt i Oslo nå i slutten
av september. Båten er avtalt solgt til Tu
nis.

MRF-ferja Istra er solgt til den Domi
nikanske republikk. MRF solgte ferja i
1992. Etter en omflakkende tilværelse låg
ferja i Oslo i juli til klar-gjøring. Siste
helga i juli tok ferja til på overfarten. Vi
kan ta med at en annen gammel traver,
m/f Glutra er på Haiti.

Gamle Stoksundferja med navnet Scan
Pipe som siste navn er nå solgt til restur
anteier Morten Fjeldsaunet og ligger nå
i kanalen i Trondheim.

Også i sommer gildt Gunn ex. Ragnvald
Jarl turer til Nordkapp. I år ble det arran
gert tre rundturer fra Stavanger. Avg/Ank.
Stavanger var hhv. 16.juni/27.juni,
28.juni/9.juli og 10.juli/21 .juli.

Brand har ligget i ro ved Nordre Ny
kirkekai i Bergen i vinter. 21.mai om
morgenen avgikk skipet for Stavanger.
Båten var tilbake i Bergen 3.juni ca.kl.
18.15. 4. juni var båten en tur rundt
Nordhordland. Tirsdag 5.juni kl. 1100
gikk båten fra Bergen via Florø og til
Svalbard.

Båten starta opp turane på Svalbard
mandag 1 l.juni. Grunna m.a. pålegg frå
skipskontrollen vart alle turane fom tors
dag 5-juli og ut sesongen kanselllert. Bå
ten fekk difor ein svært kort sommar på
Svalbard i år. Brand kom til Florø søn

dag 22.juli og nokre dagar seinare kom
båten til Haugesund.

Brand-Båtane og God Invest i Ulstein
vik har kjøpt den gamle passasjerbåten
Shearwater. Dette er gamle Disko som
OVDS hadde gåande på Grønland for
nokre få år sidan. Ho har fått navnet
Brand Polaris.

Etter noen dagers opphold i Bergen
seilte Brand Polaris fra Bergen 7.mai og
nordover til Sogn med en gruppe folke
høyskoleelever. Torsdag 10.mai kom hun
tilbake til Bergen kl. 15.00. Om morge
nen denne torsdagen stevnet hun inn
Herdlefjorden i 07.00-tiden og kurset for
Nordhordlandsbrua og seilte rundt Os
terøy før hun gikk innover til Bergen
igjen. Fredag 1 l.mai gikk båten fra Ber
gen kl. 19.00 til Leirvik på Stord.

Onsdag 27. juni seilte Brand Polaris fra Kvar sundag i perioden fom 17.juni tom
Reykjavik på Island og på et 14 dagers 19.august gjekk Granvin rute frå Strand
cruise til Grønland. Her var skipet innom kaien i Bergen kl. 11.00 via Frekhaug til
en rekke havner på østkysten før hun kom Lyngheisenteret på Lygra kl. 13.00. Re
til Søndre Strømfjord mandag 9.juli. tur frå Lygra kl. 16.30 via Frekhaug og
Samme dag var det oppstart av lokale retur i Bergen kl. 18.30. Nokre sundagar
cruise til Diskobukten. Mandag 27.au- var Granvin oppteken med andre opp
gust gikk skipet fra Søndre Strømfjord og drag. Såleis gjekk Tansøy to sundagar og
på et 14 dagers cruise, nå i motsatt ret- Midthordland ein sundag denne som
ning av juni-cruiset før hun kom til Rey- maren.
kjavik lørdag 8.september.

Fra juni og til utpå høsten gikk skipet i D/S Oster deltok laurdag 9. juni påTorg
cruise-fart på Vest-Grønland. Båten er dagen i Bergen. Ankomst Torget, Bergen
utleigd til eit tysk turistselskap. var ca. 10.00. Båten vart liggjande der til

kl. 1515. Den nye formasta var på plass
I anledning 70-års dagen for Granvin og og det vart arrangert open båt. Sundag
Atløy ble det arrangert åpen fjordtur fra lO.juni sigla båten atter ein gong gjen-
Strandkaien i Bergen søndag lO.juni med nom Mostraumen. Diverre kunne båten
avgang kl. 12.00 og retur kl. 14.30. ikkje ta med passasjerar, men på stoppe-

Onsdag 6.juni var det markering ved stadane var det mogeleg å kome ombord!
Torgutstikkeren i Bergen med Granvin,
Atløy, Bruvik, Midthordland, Tedno, Kom- Resturantferja Sommarferja Geila var på
mandøren. Noen av båtene lå der kun et plass ved kommunekaien i Ulsteinvik ons
par timer pga. rutefart m.m. dag 16.mai. Dette er tidligare bilferjaA/-

erøy til MRF. Ny eigar er Magnar Kval-
Midthordland har også denne sommeren sund som driv to serveringstader i Ulstein
vært i full aktivitet med blåturer m.m. vik frå før. Dei siste åra har ferja vore
Hun har også gått turer til Lynghei- moderfarty for eit oppdrettsanlegg i
senteret på Lygra ved et par anledningen Nord-Trøndelag før ho no kom til Ul-

Bruvik har også denne sommeren gått steinvik. Ferja vart innkjøpt 30.april,
i sitt vanlige ruteopplegg rundt Osterøy
til Mo. I tillegg har hun seilt blåturer m.m. Rutebåtredaksjonen takker vår korrespon-

Tansøy har hatt ulike oppdrag gjennom denter på kysten for verdifulle bidrag til
sommeren, bl.a. noen søndagsturer til denne utgaven av Røkesalongen. Vi opp-
Lyngheisenteret som vikar for Granvin. I fordrer flere til å sende oss bilder av rute
tillegg har hun gått noen blåturer m.m. gående skip,hurtigbåter og ferjer, nye som
Det har også vært arrangert fagprøver i eldre.
matrosfaget ombord i båten i juni må- Redaksjonen avsluttet 30.09.2001
ned.

Den gamle grønlandsfareren Disko fra 1968 ble i vår innkjøpt til Norge ogfikk navnet Brand

Polaris. Fotografert i Bergen i april av Harald Sætre
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Göran Freiholtz • Tel 0046 35 61486 • e-mail: editor@sea-windcruise.com

Tack alla ni som har hört av er angSkipets nya kryssningsspalt. Det
är altid trevlig att fä lite uppskattning
på det m an gör och dette sporrar en
till bättre saker i nästa nummer.

Ser vi till sommaren 2001 var där en

del nyheter och nya fartyg som dök upp
på den skandinaviska och inte minst
den Europeiska marknaden.

Ett av de nya fartygen som kom var
Festival Cruises fartyg European Vision
og detta kommer jag behandla lite ex
tra i nästa nr, då hon kommer
marknadsföras av Startours nästa år

från Venedig.
Så får ni hålla till godo.

RCCL seglar med 7 Nygammal Costabåt
Sommaren 2002 kommer bli den mest

hektiska kryssnings-sommaren i Europa
för Royal Caribbean Cruise Ltd.

Företaget kommer då att segla sju far
tyg, eller rättare sagt 6,5 under sommar
månaderna.

Ser vi till de fartygen som seglat i Eu
ropa denna säsong kommer Legend ofthe
Seas att bytas ut mot Rhapsody ofthe Seas
som kommer segla på Nordeuropa. Vi
dare kommer Galaxy skiftas ut mot sys
tern Mercury som även kommer starta
upp trafik på Nordkap, en trafik som
Celebrity inte varit inne i innan.

Costa Tropical fotograferad i Genua den 7.
juli. Foto G Freiholtz.

Ser vi vidare på Celebrity kommer re
deriet att segla med Millenium och ny
bygget Consteletion i Medelhavet.

Här kommer RCI att ha Splendeour of
the Seas stationerad i Venedig och Grand
eure ofthe Seas i Barcelona.

Så har vi då kommit til det halva farty
get, jo det är gamla Viking Serenade som
skall segla från Palma för First Choice
Cruise och RCE Dessa två bolag har
startad upp ett samarbete med Viking
Serenade som kommer döpas om til Is
land Escape.

Vad jag vet för tillfället kommer
kryssningarna enbart vända sig till den
engelska marknaden och rederiet har an
ställt den före detta VD på Suncruises som
troligtvis kommer vara den största kon
kurrenten.

Ser man på det nystartade rederiet på
en annan aspekt att RCI är medägare har

Som RCCL gör även Carnival. Nu har
rederiets första nybygge frå Ålborg Verft
Tropical bytt namn och skorsten inom
Carnival Corporation.

Efter ombyggnad vid Mariottivarvet i
Genua kommer hon tas över av Costa
Crociere.

Costa Tropical kommer efter överta
gandet att vända sig till den tyska mark
naden, der hon kommer konkurrera med
Aida Cruises.

Norwegian Sun leverad
Som planerat avgick Norwegian Sun sin jungfruresa i Vikingarnas fotspår den 10
September frå Le Havre via England, Island till USA.

Norwegian Sun som är en vidareutveckling av rederiets senaste nybygge Norwegian
Sky har ett deplacement på 78200 br ton och Loa på 258,7 x 32,3 x 8,0 meter.

Vidare kan nämnast at Sun har en kapacitet på 2002 pax samt en besättning på
750.

Detta ger henne siffran 2.66 på passagerare jämfört med besättning och ger en
normal servicegrad inom kryssningsmarknadens massmarknad.

RCFs Viking
Serenade som hon

ser ut efter sista
ombygg-naden, då
bådeför och akter
byggdes om
kraftigt.
Foto A. Kilk

dette nog med problemet som The Big val, MSC och på detta vis blir direkta
Four upplever samtliga med att sälja sitt konkurrenter med de store etablerade,
seconhandtonnage. Genom att gå in som medägare i bola-

Det som skett de sista åren är att dessa get, kan RCCL styra utvecklingen i före
rederier som köpt gamla båtar, efter ett taget.
par år beställer egna nybyggen som Festi-
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Zike ETTER krigen kjøpte flere norske ruterederier inn i alt 6 ameri
kanske ubåt-jagere for ombygging til
passasjerskip/'bilferger. Hardanger
Sunnhordlandske Dampskipsselskap
kjøpte HMS Kilchrenan, ellerPCE 830
som var den het vedsjøsettingen i 1943.
HSD bygget om skipet med tanke på å
sette den inn i Sunnhordland Snøgg
rute. Med sine 996 brt var MS Sunn
hordland i sin tid landets største lokal
ruteskip. Fra 1949 til 1973 traffikerte
Sunnhordland strekningen Bergen -
Sunnhordland.

I 1974 havnet Sunnhordland i Finland
som Kristina Brahe, med familierederiet
Kristina Cruises som eier.

Sunnhordland erfremdeles lett kjenneligpå sitt amerikanske opphav og ombyggingen i 1948/49.

Vakker var den aldri, men du verden for en kraftig ogpålitelig båt som tok segfram under alle

værforhold... Her ligger Kristina Brahe i Vyborg - sorn siden 1944 tilhører Russland.Etter å ha besøkt Kristina Brahe på re
deriets hjemmesider på Internett flere
ganger, ble det besluttet åta en tur til Fin- gen med kiosken står nesten urørt. I mas- den finske kysten iet nydelig sommer
land, bl.a. med tanke på en tur med gamle kinrommet er imidlertid de gamle GM- vær. Om natten kom vi frem til Vyborg
Sunnhordland. I sommer la således tre fa- motorene byttet ut med to nye Caterpil- hvor båten la seg til. Neste morgen var
milier med minner fra den tiden båten larer, hver på 850 HK.
gikk i rutefart i Sunnhordland, kursen

det anledning å ta en tur inn til byen. I
middagstider forlot vi Vyborg og satte

østover. Tanken var å følge båten gjen- Om kvelden gled gamle Sunnhordlandut kursen opp Saimaa-kanalen og inn i Fin
nom Saimaa-kanalen. fra havnen og satte kursen østover. På vei land igjen. Saimaa-kanalen er 43 km lang,

Vi gilde om bord i Kotka noen mil øst ut passerte vi en mindre bilferge som 20 km ligger i Russland og 23 km i Fin
for Helsingfors. Gamle Sunnhordland, hadde mistenkelige ”norske trekk”. Ved land. Kanalen har i alt 8 sluser og høyde
som ser fin og velholdt ut, var lett å kjenne nærmere øyesyn viste det seg å være Hu- forskjellen er på 76 meter. Turen gikk
igjen. Akter er det kommet ny restaurant glo (1962) som i sin tid også tilhørte gjennom vakker natur og skoglandskaper,
og flere lugarer. Men ellers er mye ved det HSD. Fergen lå ved et lite verft og så noe og med sommersol og 25 graden ble det
gamle. Fremme i skipet finn vi igjen de forlatt ut, noe som tydet på at den ikke en flott opplevelse.
gamle trappene og korridorene. De fleste
lugarene er intakte, og matsalen og salon-

var i drift.

Den første kvelden gikk ferden langs De fleste passasjerene om bord var finner
som skulle ha seg en liten utenlandstur
og kvoten. Da det ble kjent blant mann-

Kristina Brahe på vei opp Saimaa-kanalen.
skapet at det var nordmenn om bord som
hadde sin røtter fra gamle Sunnhordland,
vanket det både norsk flagg og ekstra-ser-
vice ved middagsbordet. Og selvfølgelig
ble vi vist rundt om i hele båten, fra mas-
kinrommet til broen. Om kvelden kom

vi frem til endepunktet, Lappeenranta, en
vakker by med 58000 innbyggere.

En tur med gamle Sunnhordlandex abso
lutt å anbefale. Sesongen starter i mai og
avsluttes først i desember. Tar du turen

til Finland, så husk å sett av god tid, bl.a
er Lappeenranta en vakker by som bør
oppleves. Og nærmere opplysninger om
båtturen finner du på rederiets hjemme
side; www.kristinacruises.co.

God tur.
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Natur og kultur. Veteranbåter på vei gjennom Mostraumen i Nordhordland inn tilModalen 9. september. Slik erfartøyvernet med å
gjøre det lokale kulturbildet rikere - hva er velforden og kaien uten båten? Foto Frode Folkestad
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Naturopplevelsefra dekketpå gamle Sunnhordland -
på veifra Kotka til Vyborg. Foto Harald Sæthre
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