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LEDER

Kjære leser
Mye av diskusjonen på styremøtet i oktober
gikk på medlemsutviklingen i Föreningen
Skipet, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap.

Vi opplever, som World Ship Society, Klubb
Maritim og trolig de fleste andre foreninger
som samler mennesker rundt maritim historie

med vekt på skipsfart, at dette er et område
som først og fremst interesserer dem over
55-60, altså født før ca 1960.

Det er kanskje flere grunner: Dette er
folk som husker et mye mer myldrende og
mangfoldig havneliv i en tid det var mulig
å komme ned på kaiene; det kan ha noe med
fascinasjon for «tekniske» saker (motorer,
skip, biler, fly), eller det kan kanskje ha noe
med samfunnsutviklingen å gjøre - at verden
og alle slags impulser er blitt større og flere,
samtidig som skipsfart er blitt en globalisert
transportindustri.

Kort sagt: Föreningen mister medlemmer i
raskere tempo enn vi får nye. Og med medlem
mene vi mister ved alderdom og død, forsvin
ner også kunnskapen og miljøet, litt etter litt.

Det er ingenting vi kan gjøre med dette, men vi
kan - kanskje - gjøre noe for medlemmene.

Først og fremst sørge for at de får noe igjen
for pengene, et godt produkt (Skipet), drive litt
mer «medlemspleie» med informasjon, invita
sjoner til møter, forsøke å bruke lokalforenin
gene mer bevisst - og om mulig bruke større
ressurser på det.

At vi lever i en tid hvor mange bruker inter
nett aktivt mens mange faller utenfor, skaper
utfordringer i seg seiv. Det ville være mye
enklere å holde kontakt med medlemmene om

vi hadde et e-post-system som dekket flertallet. MF «Lote» fotografert av
Men vi er ikke kommet dit. Trond Carlsen ' auQ U5t 2016-

Tvert i mot gir nettsteder og Facebook-
grupper muligheter for hvem som helst å ta del
i aktiviteter og «samfunn» uten engang å være
medlem. Ganske klart overtar internett mye av
det vesentlige med foreningene: Å treffe andre
mennesker med samme interesse og kommu
nisere med bilder og diskusjoner. Vi tar åpne
nettsider for gitt, seiv om det åpenbart koster å

Men utfordringen ligger der fortsatt: Noen
må dele noe (helst med litt lødig innhold), noen
må bekoste driften av domener og nettsteder.
Facebook i seg seiv mangler både struktur og
form til å kunne bli en varig kunnskapsbase.

drive dem.

Det kan derimot nettsteder som warsailors.com,
uboat.net, skipet.no, skipfarts-forum.net, shipspot-
ting.com og andre. Og vi kommer aldri utenom
at det krever tid og penger å drive dem.

Så inntil videre har vi altså en förening, vi
har et blad produsert på fritid, med kunnskaps
rike skribenter som bidrar gratis, fotografer
som deler bildene sine gratis fordi det gir
mening å være med i prosessen som resulterer
i «Skipet» fire gånger i året. Og koster 400
kroner på hver. Men om vi fortsatt vil ha det
om 10 år, er ikke godt å si.

Styret vil takke for oppslutning om förenin
gen i det forløpne år og ønsker hver enkelt en
God Jul og et Godt Nytt År.
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Fordums hvalbåt Forlandet, bygd på

Bokerøens Skibsbyggeri i 1921, ble i vinter

brakt tilbake til Sandefjord av Stiftelsen

Sandefjord Kystkultursenter. Den het

opprinnelig Foca og tilhørte Cia Argentina

de Pesca og fanget fra stasjonen i Grytviken

på Syd-Gergia. Om selskapet var formelt

argentinsk, var det startet av CA. Larsen og

ble hele tiden drevet av norske hvalfangere.

Foca, og senere som Femern og Forlandet,
ble allerede i 1934 overtatt av Framnæs

Mek Verksted og rigget om til slepebåt.

Den var i bruk til nærmere 1980 og ble i

1983 overtatt for bevaring.

2 SKIPET NR. 4 - 2016

Med Værdalen fra 1892 er det omsider

kommet et historisk fartøy tilbake i fart

på fjordene mellom Trøndelagsbygdene.

Båten er bygd for Verdalsbruket på

Trondhjems Mek Verksted og er restaurert

til seilbar stand av Olaf T. Engvig. Sammen

med jekta Pauline fører den videre

sjøfartstradisjonene på Trondheimsfjorden.
Bildet fra Kanalen i Trondheim er tatt av

Jan Tore Asmussen og viser skipet i selskap

med galeasene Andrea og Anne Margrethe

(1881).

hvalbåter.  •' Foto: Jan Erik Johansen

dbakka@online.no
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M/S Hamen ankom Rubbestadneset under slep 20. august for

tilstandsmåling av skroget og en del andre arbeider hos LOS Marine,

tidligere Wärtsiläs skipsserviceavdeling og før dette Wichmann og

Haldorsens Motorfabrik. Her ble Homen tatt opp på slippen, trolig av

de største noen gang, og deretter i flytedokken. Her er det gjennomført

tykkelsesmåling av skroget, samtidig som spesialister fra Wichmann

miljøet har arbeidet med hovedmotoren, en 9-sylindret AX fra

1963. Motoren er sterkt medtatt av vannlekkasje i maskinrommet,

og gjennom Riksantikvaren er det lokalisert reservedeler fra andre

motorer av samme type.

Skipet er nå i presentabel stand ytre sett, men store oppgåver gjenstår. Ildsjelen Arne

Holm og en liten gruppe frivillige har maktet å løfte skipet fra en nærmest håpløs situasjon

i Iddefjorden til en tilstand hvor de har fått støtte fra Riksantikvaren.

Skipet skal fra Rubbestadneset tilbake til Tofte, hvor restaureringsarbeidet vil fortsette.

Det er lagt opp en serie delprosjekter fremover, først og fremst for skrog med bunntanker

og tanktopper og dekk.

Følg med på Facebook-siden til Lasteskipet Hamens Venner. Foto: Ame Holm
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Den regnfulle kvelden torsdag 3. november

var det møtte fram flere tusen mennesker

på Nattrutekaien på Leirvik, Stord, for
å ta imot Sunnhordland. Ut av mørket

gjenoppstod synet av Sunnhordland, slik

stordabuene hadde opplevd hver ukedag
fra 1949 til 1973.

Sunnhordland var flaggskipet til HSD,

Hardanger Sunnhordlandske Dampskips

selskap, og en av seks amerikanske

patruljefartøyer fra 1943 som etter krigen

ble bygd om til norske ruteskip. Skipet ble

bygd om for Sunnhordland Snøggrute fra

Bergen hver dag klokken 15.00 til Leirvik,

Tittelsnes, Ølen, Etne, Sunde og via Leirvik

tilbake til Bergen - en stamrute med

vidgrent korrespondanse, blant annet til

Haugesund. Da ruten i 1973 ble nedlagt

og overtatt av hurtigbåtruter, ble Sunn

hordland solgt til Finland, hvor den ble

holdt i hevd som Kristina Brahe og senere

Brahe. I løpet av våren ble det organisert

et selskap på Stord, AS HSD Sunnhordland,

som betalte EUR 610.000 (ca 5,5 millioner

kroner) for skipet. Det ble overtatt 22.

august på verksted i Tallinn hvor en del inn

redning på hoveddekket akter ble fjernet.

En salong lengst akter over lastedekket

ble imidlertid beholdt. Helhetsinntrykket

er imidlertid bra. Det er meningen å drive

skipet kommersielt.

4

Bilder fra Tor Leif Aksdal (øverst) og Harald Sætre
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KNM Narvik har siden 2007 ligget på

Karljohanvern i påvente av en permanent

plassering og åpning for publikum, og

samtidig på en plass i museumsstrukturen.

For Stiftelsen KNM Narvik, som overtok

skipet i juni 2007, har dette vært en

frustrerende lang prosess. I mellomtiden

har Stiftelsen og Venneforeningen for

KNM Narvik drevet dugnadsarbeid med

opprydding og vedlikehold.

I år er det imidlertid funnet en løsning

hvor skipet er forhalt lenger inn på havnen

og akterfortøyd mot magasinbygningene.

På skipets 50-årsdag 30. november skal

det omsider åpnes for publikum som

museumsskip.

F304 KNM Narvik var den femte og siste

av Oslo-klasse fregattene bygd på Marinens

Hovedverft på 60-tallet. Den heiste

kommando 30. november 1966 og var den

siste som gikk ut av tjeneste, i 2007.

Det finnes både en Venneforening for KNM

Narvik og egen Facebook-side.

Fordums melkerutebåt Eitrheim (67 brt)

fra 1937 gikk i vinter til bunns under

vinteropplag i Molde. Den ble hevet

i juni og er siden brakt til Hardanger

Fartøyvernsenter i Norheimsund, i første

omgang for utreding.

Foto: Trygve Eriksen

Foto: Harald Sætre

Langt borte fra Marinemuseet ligger de to

siste av Marinens krigsskip fra Den kalde

krigen ved kai i Ramsund. Det er fregatten

Trondheim og korvetten Æger som brukes

SOm målfartØy. Foto: Bjørn Davidsen
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«Pan Trader» liggende ved Drammen Yards tidligere i år, fotografert av Trygve Eriksen.

«Pan Trader» i Drammen
- pionerfergen «Skagen»
Vi har for oss et skip som sin tid markerte en ny tid i rutefarten på Skagerrak, som
fikk et langt liv i fergefart og offshore, men som forsvant og ble glemt - for så å
gjenoppstå.

Det gjelder skipet Pan Trader, bedre kjent som fergen Skagen i fart Kristiansand-
Hirtshals i mange år og deretter som Borgstein og Pan Trader, som nå ligger ved
Drammen Skipsreparasjon i vente på salg til opphugging. Og her ligger den faktisk
som et flytende museum, i store deler med intakt innredning og maskineri fra 1958.
En tidskapsel.

AV BERNT ARILD TORSTRUP
OG DAG BAKKA JR

Da fergen Skagen ble satt i fart
22. juni 1958 var den den første
nye passasjerferge for inter-

nasjonal fart etter krigen og samtidig
den første norskbygde.

Skagen var løsningen på sørlen
dingenes mangeårige arbeid for å
gjenåpne ruten Kristiansand-Hirtshals
på helårsbasis, basert på passasjer
trafikk, biler, lastebiler, bilimport og
jernbanevogner. Skipet var bygd for
AS Kristiansands Dampskibsselskab
(KDS), startet i 1899 for å ta over
den postførende rutefarten mellom
Kristiansand og Frederikshavn; fra

6 SKIPET NR. 4 - 2016

Ved levering ijuni 1958 var «Skagen» både den største fergefor utenlandsruter og denførste etter krigen.
Foto: KDS
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«Skagen» hadde åpent bildekk akter, og fikk i 1962 påsatt et tak til beskyttelse mot sjøvann. Foto: kds hvor Pusnes skulle bygge skroget Og

1937 med Hirtshals som dansk havn. imidlertid levert Jylland (783 brt) i mai Knud E Hansen i København, som
Aksjemajoriteten ble samme år 1949. et ombygd amerikansk patrulje- skulle komme til å spille en ledende
overtatt av Martin Mosvold som satte skip av samme type som Haugesund, rolle i utviklingen av skandinaviske
selskapet i stand til å bygge fergen Sunnfjord, Sunnhordland osv. Denne ferger. Designet var faktisk klart flere
Skagerak I (1291 brt), levert i mai 1939. overtok ruten sommeren 1949 og tok år før kontrakten ble endelig underteg
Den ble tatt av tyskerne og senket i
januar 1944 utenfor Egersund.

igjen sommeren 1946 med leieskipet Fergekomiteen på Sørlandet la ned et og med bildekk for 100 personbiler
Gann, men bare som sommerrute.
Postkontrakten fra 1938 løp ut i gen av ferge og jernbaneforbindelse hadde inn- og utkjøring i akterkant
1945, og myndighetene mente at via Kristiansand, men det var igjen altså ingen baugport.
forbindelsene til Jylland foreløpig var Mosvold-familien som gjorde det Til fremdrift ble det valgt to
dekket over Larvik-Frederikshavn. mulig å kontrahere en stor ferge amerikanske Nordberg Diesel (en
Kristiansands Dampskibsselskab fikk dimensjonert etter havnebassenget motor godt kjent fra Ci-A-skipene) på

KDS reklamekort som

viser «Skagen »s farger
og interiør.

Etter krigen ble ruten tatt opp

denne sesongen 26490 passasjerer,
mot 5641 med Gann i 1946.

stort arbeid i å dokumentere betydnin- eller syv jernbanevogner. Bildekket

SKIPET NR. 4 - 2016

i Hirtshals i desember 1956. Martin
Mosvold var nettopp død, men sønnen
Torrey gikk sterkt inn for prosjektet.
Mosvold-rederiene tok da også 80
prosent i den nye fergen. På dette
grunnlag besluttet Stortinget i februar
1958 å inngå kontrakt med KDS om
føring av jernbanevogner mellom
Sørlandet og Jylland. Derved var det
kommersielle grunnlag for helårs
rutefart på plass.

Norges største ferge
Kontrakten ble inngått med Pusnes
Mek Verksted i Arendal og Kristi
ansands Mek Verksted i fellesskap,

KMV stå for utrustning. Tegningene
var utarbeidet av skipskonsulentene

net i desember 1956.
Skipet skulle innredes for 675

passasjerer, hvorav køyeplass for 162,

7
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til sammen 5480 bhk. Skipet fikk også
noe så moderne som baugpropell -
Norges første?

januar 1958 kunne Margaret Mosvold,
gift med Torrey, gi skipet navnet
Skagen; oppkalt etter selskapets damp
skip fra 1912. Samme dag ble skroget
slept til Kristiansand, god to måneder
etter planen. Likevel fikk KMV skipet
klart til høysesongen, og 20. juni ble
fergen formelt overlevert til KDS. Det
eneste skår i gleden var at byggeprisen
på 14 millioner var sprukket ettertryk
kelig med 5 millioners overskridelse.

Skagen presenterte seg som vakker
og moderne i linjene, med strømlinjet
brofront, skorstein, med gult skrog,
hvit overbygning og skorstein med
Mosvolds merke med bredt rødt band

med de olympiske ringer i hvitt.
«Skageraks hvite dronning», skrev
Norges Handels & Sjøfartstidende
etter leveringen.

Med levering av Skagen kunne Jylland
settes i daglig rute mellom Arendal
og Hirtshals, mens nyfergen gjorde to
rundturer i døgnet fra Kristiansand.
Overfartstiden ble nå redusert til 4
timer 30 minutter. De neste årene

skulle skipet klare tre rundreiser per
dag. Trafikken i 1958 kom ut med
55826 passasjerer og 9485 personbiler,
foruten 46 jernbanevogner. Dette til
tross for at Skagen fra 17. september og
utover høsten var ute av ruten, utleide

som messeskip for et opplegg på
kysten og til Göteborg. Kiel, Hamburg,
Rotterdam, Antwerpen og London. Ru

8

Ved sjøsettingen på Pusnes 18.
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ten ble ut september betjent av Jylland,
før Skagen overtok med vinterrute fra
14. desember.

Vekst
To forhold kom til å gjøre fergefarten
til en meget lønnsom virksomhet på
60-tallet: Nordmenns økende velstand

med fritt salg av privatbil fra 1960, og
utviklingen av veitransport.

Også KDS og Mosvold-familien

kunne glede seg over sterk trafikkvekst
på Skagerrak. 1 1965 ble det befordret
152.487 passasjerer; nesten en 3-dob
ling på syv år. Dette gjorde det nød
vendig med en ny ferge levert i juni
1965, Skagerak. Det var den som ble
rammet av havari med forlis som følge
i september året etter med ett dødsfall.

Høsten 1964 ble Mosvolds 80

prosent i skipet innløst av KDS for 10
millioner kroner. Året etter overtok
Kristian Haanes som hovedinteressent
i KDS etter arveskiftet etter Martin

Mosvold og ble styreformann. Nå fikk
skipet KDS gamle skorsteinsmerke,
en rød X i skorsteinen, samt Skagerak-
Ekspressen påmalt skutesidene.

På ett område gjorde ikke eierne
det maksimale, nemlig i taxfree
salget. Mosvold-familien var nøkterne
mennesker som ikke brukte alkohol,

og de så heller ingen grunn til å seige
alkohol om bord.

Etter en lang prosess kom det i
september 1968 til avtale mellom
familien og Fred Olsen & Co om salg
av selskapets aktiva. Ruten fortsatte
under KDS regi, mens skipsdriften ble

overtatt av Fred Olsen. Skagen og den
nye Christian IV fra 1968 ble nå malt
om i kjøpernes farger.

Fra 1965 hadde Skagen vært selskapets
B-ferge. Senhøstes 1965 ble den utleid
i fire uker til Larvik-Frederikshavn

ferjen, og gikk deretter til verksted for
å få bygget over bildekket i akterkant
slik at det ble helt innelukket. De neste

vintrene ble skipet liggende opplagt i
vintersesongen, mens det i sommer
sesongene fra 1968 overtok seilingene
fra Arendal.

I februar 1971 ble Skagen sendt til
Nylands Verksted i Oslo for ombyg
ging. Den gikk primært på riving av
lugarene på vingedekkene, slik at
hele bildekket fikk 3 meters fri høyde.
Samtidig ble det bygget ny akters
along. På bildekket ble det nå plass
til heisbare vingedekk langs siden,
noe som økte bilkapasiteten med 25
prosent. Om vinteren ble hengdekkene
fjernet og bildekket arrangert med tre
filer for trailere.

Skipet kom imidlertid til å bli
erstattet av Fred Olsens nye kombina
sjonsskip. Fra mai 1973 ble hun derfor
leiet ut til Stena Line for fergeruten
Korsør-Kiel, hvor hun seilte til ut

i august. Deretter skipet liggende i
opplag gjennom 1974.

Offshore
I august 1975 ble Skagen overført til
Fred Olsen Oceanics AS, et 50/50-sam

arbeid mellom Fred Olsen & Co og
Vickers Oceanics Ltd. Utrustningen
ved Nyland (egentlig Akers) omfattet
fjerning av den nye aktersalongen
og åpning av bildekket som hangar
og verksted for ROVene (fjernstyrte
undervannsfarkoster), trykkammer og
en A-frame på hekken for 21 tonns løft.
Skipet fikk navnet Borgholm og beholdt
Fred Olsen-fargene.

«Skagen» fikk vinteren 1965/66 bygget inn
bildekket akter og i 1972 også ny aktersalong og
utvidet kapasitet på bildekket. Også i Fred Olsens
farger hadde den sin røde X i baugen.

Ukjent fotograf

1
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Som «Borgholm» under ombygging til moderskip for ROVer ved Nyland høsten 1976. Foto: Per Erik Johnsen

Borgholm var klar fra Nyland
27. mars 1977, utstyrt med ubåten
Pisces 10 og ble sluttet for oppdrag på
norsk og britisk sokkel. Markedet var
nok dårligere enn forventet, men ble
noe bedre i 1978. Dette året ble ubten
byttet ut i LR-4 som også kunne sette
ut dykkere. I slutten av juni 1978 ble
skipet satt inn i søk etter vraket av en
Sikorsky S61 fra Helikopter Service
som hadde försvunnet underveis fra

Flesland til Statfjord 26. juni. Ved hjelp
av sidesøkende sonar ble vrakdeler

og omkomne lokalisert på kort tid og
deretter hentet opp ved hjelp av LR-4.

Vinteren 1979 ble stort sett tilbrakt
i Tananger, før skipet tiltrådte et
oppdrag for Shell i mars. Da dette
var avsluttet', vendte båten tilbake
til Oslo i juli. Mot slutten av året ble
utstyret demontert, dykkerutstyret
solgt til Dolphin Services og skipet
gjort klart for salg «as is».

Men salget til AS Intercar (Per Hagen),
Drammen, i april 1981 for 350.000
kroner startet en fase for skipet. Denne
fasen skulle var i 35 år, men skipet
skulle bli lite brukt.

Per Hagen hadde opparbeidet seg
med eldre småtankere, men var også
apen for muligheter i offshore. Trolig
var det muligheter for seismikk han

Offshoreskipet «Borgholm» under landligge i

Bergen ca 1978. Ukjent fotograf

hadde i tankene i 1982. Skipet endret
navn til Norghol og ble tatt til Nymo
Mek Verksted ved Grimstad, men ble
liggende. I september 1985 ble det
solgt til Nopec (Norwegian Petroleum
Exploration Consultants AS), Oslo;
et seismikkselskap senere kjent som
TGP-Nopec. Men før noen ombygging
kom i gang sviktet oljeprisen og
ble liggende på et lavt nivå i 15 år
fremover.

Det virker nå som om Norghol ble
hentet hjem til Hurumlandet hvor
den ble lagt opp ved Selvikstrand ved
Drammensfjorden. I 1987 ble skipet
tatt tilbake av Per Hagen, som på
denne tid fikk realisert prosjekter med
store shelterdekkere og eldre kjemika
lieskip i COB Line International AS.

SKIPET NR. 4 - 2016

I nordlige farvann
I mars 1988 ble Norghol tatt til Horten
Skips &. Dokkservice for tilpasning
til nye oppgåver. Det ble angivelig
investert 10 millioner kroner for å

gjøre skipet klart som forsyningsskip
for fiskeflåten som opererte i havom
rådet mellom Svalbard-Grønland-

Newfoundland. Det vil at skipet ble
utrustet som en flytende landhandel
for levering av tax-free varer og for
syninger. Kapasiteten for bunkersolje
ble itvidet til 800 tonn og ferskvann
til 300 tonn for levering til fiskeflåten.
Skipet ble utstyrt med en RIB mobbåt
og solid fenderverk. Samtidig ble
brovingene innkledd.

I juni kunne den legge ut på første
tokt, nå omdøpt Pan Trader, fortsatt
under norsk flagg. Rederiet kastet
seg nå inn i et marked med en inter
nasjonal flåte av fartøyer, og hvor
det allerede var bunkerstankere som
opererte.

Vi kjenner ikke nærmere til opera
sjonene, men ser at skipet i juli 1989
ble omregistrert til Panama. Dette
året fikk skipet skrogskader i isen, og
reparasjon ble foretatt på Drammen
Skipsreparasjon.

Men allerede ved slutten av 1989
var det slutt, Pan Trader kom hjem til
Drammensfjorden og gikk i opplag ved
Selvikstranda. Her sluttet den seg til
tankbåten Aksnes (600 tdw) fra 1945.
Mannskapet ble avmønstret, men en
mann eller to ble igjen om bord for å
holde tilsyn med skipene.
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Per Hagens øvrige rederivirksomhet betaling, og verkstedet tok arrest 2.1966 Bildekket bygget inn akter.
ble avviklet i 1992/93, mens glem- i skipet. Der stanset fremdriften. 12.1968 Overtatt av Fred Olsen & Co, Oslo,
selen senket seg over skipene ved Rederen hevdet at skipet var påkostet Kristiansand.
_,..., .11. i in i n 5-197 1 Lev. ombygd Nylands Verksted
Selvikstranda. 30 millioner kroner, men ble saksøkt u-un * * -j\^bildekket utvidet til 3 meters

De neste årene ble Pan Trader mar- 8.1975 Sameiet Borgholm (Fred Olsen
kedsført for salg og utleie, men lite I juni 2014 kom skipet igjen i medie- & Co)' 0sl°- N0K 10 mnl > utstyrt
skjedde. Av denne grunn gikk skipets nes rampelys da 800 kasser av «bonded or operasjon av er operer' a & f f y av Fred Olsen Oceamcs AS,
klasse ut i 2000, men en filippiner eller stores» med sprit ble tatt på land od Borqholm
to drev vedlikehold om bord. etter 25 års oppbevaring. «Skipet skal 1979 Opplagt i Oslo, avrigget.

Så, i 2006, under gode tider selges. Derfor tømmer vi skipet for den 41981 AS Intercar (Per Hagen), Dram
og offshore-boom, lyktes det Per gamle spriten», sa rederen til Dram- men- re§ 0sl°- od Norghol og

or° • , , ~ , , , „ registrert på PR Norghol.
Hagen a fa 1 stand en avtale mellom mens Tidende. Flaskene skulle etter ODDlaet Vikkilen Grimstad
Globetrotter SA og et konsortium ledet hva som ble sagt ha Per Hagens logo. 9.1985 Nopec, Norwegian Petroleum
av Kim Fisher i Key West, Florida. I dag er det Drammen
Fisher-familien hadde tjent penger på Skipsreparasjon som har eiendomsret
skattejakt, og spesielt med funnet av ten til skipet. De ønsker å avhende det , 0 _.,, , '. „.. , ,> ' o f f 6.1987 Tilbake til PR Norghol, Drammen
den spanske galeon Nuestra Senora de raskest mulig. Den eneste realistiske 6.1987 Cob Line International AS,

arbeidet opp på grunn av manglende 1962 Påsatt «tak» over bildekket akter. 10.2016 Fortsatt i Drammen

IO

E
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WE

både av verftet og av konsortiet. høyde> ny aktersalong.

E vm, MtiKM!??,

Exploration Consultants AS, Oslo,
trolig med tanke på ombygging til
seismikk.

E wK»/re

Atocha utenfor Key West. Etter avtalen utvei er vel til avrigging og opphug- Drammen.

skulle Pan Trader igjen utrustes for
operasjon av ROVer for søk etter
vrak og skatter inntil 10000 meters

ging. Men foreløpig kjenner vi ikke
slutten på historien om Skagen, alias
Pan Trader.

3.1988 Fra opplag på Hurumlandet til
Horten Skips & Dokkservice AS
for ombygging til forsyningsskip i
arktiske strøk.

dybde. Konsortiet kom opp med USD 6.1988 Levert som Pan Trader.

4 millioner til istandsetting av skipet. 7.1989 Reg. Panama.

Senhøstes i 2007 ble skipet slept over
til Drammen Skipsreparasjon. Arbeidet
kom i gang 8. desember 2007.

mf SKAGEN JWXJ
i868g, 264.9/45.4/14.2 ft
2d 670 pax 100 pbe
2M12 Nordberg 5480 bhk - 2 prop

2.1990

9.1993

Opplagt Selvikstranda på
Hurumlandet.
Reg. på Globetrotter SA, Panama,
med Cob Line International AS

I 1985 hadde påtenkt utrustning til 6.1958 Pusnes Mek Verksted, Arendal som agent.

seismikk strandet på grunn av fallet
i oljeprisen; nå ble prosjektet stanset
av finanskrisen. Våren 2008 stanset

-97 (skrog). Kristiansands Mek
Verksted -202 K 12.1958
AS Kristiansands Dampskibs-
selskab, Kristiansand.

2000
2007

Ut av klasse.
På hosten tatt til Drammen Yard
for klassing, klargjøring for
oppdrag med ROV-operasjon.
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Besøk på «Pan Trader» i september 2016
Jeg fikk i høst muligheten til å
besøke Pan Trader, eller Skagen
som hun nok er mest kjent som,
ved kai på Drammen Yard.

Skipet kom hjem i 1990 og ble liggende i
opplag i Drammensfjorden frem til 2008, da det
var store planer; hun skulle være base for en
gruppe som lette etter gamle vrak og skatter.
Hun ble dermed forhalt til Drammen Yard og
fikk en fullstendig overhaling, motorene ble
vedlikeholdt og startet og hun fikk installert
utstyr for direkte posisjonering. Rederens
pengepung gikk i midlertid tom før ferdigs
tilling, så hun ble liggende i arrest på verftet
frem til nå. Per Hagen fikk tømt henne for en
betydelig mengde sprit som hadde ligget om
bord i 25 år nå i vår.

Nå har verftet gått lei og har lagt skipet ut
for salg. Hun vil enten bli solgt for videre drift,
eller som skrot. Hvis det blir skraphandleren
som kjøper, så vil alle brukbare komponenter
bli demontert og tatt i land.

22. september fikk jeg anledning til å
komme om bord på Pan Trader; administre
rende direktør på Drammen Yard, Per Knudsen
viste oss rundt. Vi gikk om bord via en bratt
landgang helt akter og det første som møtte
oss var utstyr som jeg antar var benyttet til å
flytte miniubåtene med, videre inn til bildekket
var det helt lukket. Vår tur gikk deretter direkte
til brua. På brua var det mye originalt utstyr,

så utstyr bygget av både Pusnes mekaniske og store deler av innredningen
Liaaen. I tillegg var det en del nytt utstyr som fremstår som original.
var montert i 2008. Så totalt sett var naviga- Alle foto Bernt Arild Torstru P
sjonsdekket rimelig oppdatert.

Ferden videre gikk ned ett dekk, her var
panorama salongen rimelig intakt, med bar,
men uten opprinnelig inventar. Jeg antar at
baren også er original, i alle fall fra 1968, når
Fred Olsen overtok. Mosvold som eide henne

som ny og Haanes som overtok KDS rundt
1964, drev rederiet uten alkoholservering og
salg av alkoholholdig taxfree varer. I gangen
mellom salong og spisesal var alt originalt, der
fant vi pursers kontor, taxfree kiosken og en
fantastisk flott sofa fra leveringen. I spisesalen
var lysekronene originale, for øvrig en del
endring, byssa hadde komfyrer fra 1958.

Så beveget vi oss inn i lugarene. På dekk 4
hadde vi det som nok av førsteklasselugarer,
og her var de fleste intakte med eget toalett og
vaskerom. Nedover i skipet ble det betydelig
trangere, her hadde lugarene køyer og vask og
toalett i gangen. Gangene var veldig trange, her
ville ikke jeg vært hvis det brøt ut brann eller
andre nødsituasjoner.
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/A M Liaaens vripropellanlegg.

Maskintelegrafen, Panamaskip, men norsk tekst.

12

Vår vei videre nedover i skipet gikk via Totalt sett er jeg overrasket over hvor
bildekket. Innenfor akterporten fant vi mye originalt som fortsatt finnes om bord,
jernbaneskinnene liggende nedfelt i tredekket. motoren er imponerende, men noen fremtid
Her jobbet flere fra verftet med åfå åpnet akter- som veteranskip ser jeg ikke, hun er så full av
porten. Nå gikk turen ned i det mest utrolige asbest at det nesten ikke er mulig å få brukt,
rommet om bord, maskinen. Her var alt så rent Som seilende skip kunne hun hatt en fremtid,
og flott at du skulle tro at maskinen aldri hadde men jeg anser dessverre dette for å være lite
gått, men de originale maskinene fra Nordberg sannsynlig. Per dags dato, 27. oktober, er hun
starter og går som en klokke. I 2008 var det fortsatt ikke solgt.
installert utstyr for direkte posisjonering, og
det tror jeg er eneste endringen fra 1958. Bernt Arild Torstrup

SKIPET NR. 4 - 2016

BeHa bysse.

Velholdt maskinrom.

Nordberg kontrollpult anno 1958.

Akterskipet har vært utsatt for de store
förändringen
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Nye bøker: Legendariske linjer

ERIKØDEMARK:

Fred. Olsen & Co.
Med passasjerer over
Nordsjøen 1848-1945

A4 tverrformat, 208 sider, rikt illustrert

Pris: 389 inkl porto. Kan bestilles fra forlaget:

codemark@online.no

Forfätteren vil være kjent fra sine to
bøker om Den Norske Amerikalinjes
passasjerskip; nå kommer i samme
serie den første av to bøker om Fred

Olsens passasjerskip på Nordsjøen.
Boken følger samme stil, form og
format som de tidligere, noe som lover
for innhold og substans.

Fred Olsen Lines i Nordsjøen vil
være kjent for mange med passasjer
skipene Bretagne, Black Watch, Blenheim
og Braemar og senere fergefarten fra
Kristiansand. Denne boken gir deg
egentlig historien om Fred Olsen som
familie og rederi, fra kaptein Fredrik
Christian Olsen som på 1840-tallet
førte seilskuter for trelasteksportør
Parr i Drøbak før han kjøpte sin første
skute. Fremstillingen, som dekker
tiden frem til 1945, sveiper innom
sider som overgangen fra seil til damp,
rutefarten på Nordsjøen, utviklingen
av norsk oversjøiske linjefart, innen
lands flytrafikk og redernes engasje
ment i Akers Mek Verksted.

Men den handler altså først og
fremst om utviklingen av Fred Olsens
dampskipsfart sist på 1890-tallet og
den eksplosive utviklingen frem til
krigsutbruddet i 1914. Fred Olsen
ekspanderte i stor grad som Stena
Line mange år senere, ved å overta
og bygge ut eksisterende linjer:
Fra Bertrand Heyerdahl i 1900/01
Dampskibsselskabet Færder med
linje på Grangemouth, Gånger Rolf
på Rouen; fra Rich Andvord i 1906
Østlandske Lloyd med linjer på
Antwerpen og Newcastle. Med nye
skip og skarpere service ble linjene
utviklet, sammen med lasterutene, til
et fmmasket nett med utgangspunkt i
Øst-Norge.

Her finner vi selskapets nye skip, ett i forfatteren tappet inn iet rikt materi
for ett, nye Norway og Scotland, Brussel \ ale av detaljer og illustrasjoner som
og Paris, Bessheim og Blenheim og flere, \ virkelig gjør ære på temaet. Vi har i
Brabant i 1926 kom som første motor- j alle år manglet den store fremstillin
skip og kulminasjonen i 1937-30 med j gen av Fred Olsen-konsernet; dette
Bretagne, Black Prince og Black Watch ier ihvertfall et viktig bidrag. Er du
som markerte Fred Olsen Lines blant j interessert i norsk rutefart, så bare må
de ledende linjerederier i Skandinavia. ; du ha denne.

Seiv om historien i og for seg er
godt kjent for de interesserte, så har Dag Bakka jr
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NSS Fotosamling

Fototilbud nr 4.201 6 - fraktebåter / Nordsjøbåter:
Standardformat er 1 3 x 1 1 cm med hvit kant.

Prisene er: Format Pris medlem Pris ikke-medlem

11 x 13 cm NOK 10 NOK 15

11 x 16 cm NOK 13 NOK 18

13 x 18 cm NOK 15 NOK 20

MAJORI 1935 NUPEN 1959

MANNES 1937 NYNES 1958

MARMORSUND 1966 NYVANG 1953

MEBASTA 1964 OBORG 1900

MELØY 1912 OLAUG 1959

MIRVA 1910 OLTER 1956

MOFJELLET 1966 OPSANGER 1917

MOI 1952 OSODD 1934

MOKSTEIN 1961 OSPØY 1905

MOREA 1965 OVOLL 1962

MUNKEN 1938 PERRY 1952

NERMA 1942 PIRAT 1957

NIDARØ 1923 PLANET 1924

NINA 1965 POKAL 1956

NORDAAS 1943 POKAL 1965
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lecehJdaÄke linjer

Fred. Olsen & co.
MED PASSASJERER OVER NORDSJØEN

1848 - 1945
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Strandstedet Sand i Ryfylke, tydelig vendt mot fjorden.

Kaspar Nilsen, Sand
AV DAG BAKKA JR

Godt inne i Ryfylkefjordene ligger strandstedet Sand som et møtepunkt
mellom fjorder og ferdselsveier. Innover fortsetter Saudafjorden og
Hylsfjorden, mens Sandsfjorden åpner seg mot vest til Boknafjorden og
Nordsjøen. Strandstedet ble et handelssentrum for et vidt distrikt og med
relativt mye maritim virksomhet. Av de mange lokale jakteskippere skulle
én familie følge opp med større fartøyer og rederi gjennom mange år.
Vi snakker om Kaspar Nilsen på Sand.

Idag ligger Sand ved bukten rett uken. Dette gjorde reise og transport verft langs den korte strandlinjen, RSa
øst for utløpet av Suldalslågen, enklere, i en tid der sandsbuen hadde T Rasmussen, Thomas Tonning og Nils
vendt mot sjøen med kaier og tatt ivrig del i sildefisket med garn Hylen; dessuten ett på Eide en kilome

sjøhus. Fergekaien gikk ut av bruk og føringsfartøyer. Sand vokste frem ter lenger inne ved fjorden. Den faglige
ved siste årsskifte da fergestrekningen som et handelssentrum i fjorden, der kraft var skipsbyggmester og konstruk-
Sand-Ropeid ble nedlagt; lokalruten kjøpmennene drev både landhandel, tør Knud Nielsen fra Barbu, født 1821
til Hylsfjorden forsvant på 80-tallet, jaktefart og sildehandel.
men Stavangerske går fremdeles fire Den maritime innslaget ble styr-
daglige rundturer fra Stavanger; 1 time ket fra denne tid ved at stedet kom
40 minutter hver vei. med i treskipsbyggingen. I perioden nord, ble dette en kort og hektisk fase

Det store tidsskiftet for strandstedet 1856-1880 kjenner vi med sikkerhet som kulminerte på 1870-tallet og var
var 7. november 1855 da hjuldamperen til 54 skip, fra jakter til skonnertskip ugjenkallelig slutt i 1885.
Ryfylke begynte med to rundturer i og barker, bygget her. Stedet hadde tre
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og barker, bygget her. Stedet hadde tre

og som kom til Sand på 1850-tallet.
I likhet med treskipseventyret i
Vikedal ved Vindafjorden litt lenger

Ukjent fotograf
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Strandstedet Sand lå mot fjorden, men
hadde et stort oppland i ryggen, Suldal
og Brattlandsdalen videre til Røldal
og gamle ferdselsveier over til Øvre
Setesdal. I 1885 kom det dampskip på
Suldalsvatnet, dampskipet Suldal på 62
fot, levert fra Stavanger Støberi & Dok,
som åpnet både turisttrafikk og bedre
kommunikasjoner.

Seiljaktene som hørte hjemme på
Sand tok del i sildefisket om vinteren

som lossement eller sildeføring, noen
drev også med salting og tilvirking,
med eksport til Østersjøen og retur
med korn eller trelast. Ellers var føring
av ved fra fjordbygdene til Stavanger,
Sandnes og Haugesund viktig.

I dette miljøet finner vi Gabriel
Nilsen, født 1879, som i folketellingen
1900 står oppført som ugift «jegte
mand og fisker» og ti år senere som
«jegtefører»; nå gift med Brønla Nilsen
og tre barn. Gabriel hadde kjøpt jakten
Forsøget og var i 1909/10 av de første
som satt motor i fartøyet.

Den eneste Forsøget vi finner i
Norges Skibsliste for 1909 er den ure
gistrerte jakten Forsøget av Stavanger
JKCT på 20 brt. Kan det være denne?
I så fall en jakt rundt 55 fot; av de
mindre, (seilfartøyer ureg under 50 brt,
motor under 25 brt)

Kaspar Nilsen
Før Første verdenskrig hørte det til
et 20-talls fartøy på Sand og rundt 90
mann hadde sitt utkomme fra sjøen.
I mellomkrigstiden, etter omlegging
til motor, gikk virksomheten tilbake
slik at det på 1930-tallet hørte hjemme

Kaspar Nilsens første fartøy var kutteren «Jørpelandsvaag» fra 1882.

10 fartøy på Sandslandet, samt to på
Eide, fortalte Kaspar Nilsen mange
år senere til Roy Høibo i bygdeboken
Soga om Sand (1993). Av disse var
motorjakt Forsøget, men også kutteren
Sandsjjord 1 på 74 fot som den største,
eiet av Sven Tengesdal.

Kaspar Nilsen var født 2. september
1916 som sønn av Gabriel, i en stor
søskenflokk. Han skulle fortsette den

maritime linjen. Etter å ha vært med
faren på Forsøget tok han kystskip
pereksamen og kjøpte i 1936 kutteren
Jørpelandsvaag på 65 fot fra Sverre
Svendsen på Jørpeland. Han var ennå
ikke fylt 20, og Gabriel var med som
medeier.

«engelskmann», bygd 1882 i Brixham
som Aurora og av de mange som ble
innkjøpt til Norge; i dette tilfellet i

Jørpelandsvaag var en gammel
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1906 av Knut Knutsen OAS. Den var nå
utstyrt med en Avance motor på 46 hk.

De hadde satset 7-8000 kroner på
båten, og med ungdommens kraft la
han vinteren 1936/37 ut på sildeføring.
Etter sesongen ble det fraktfart på
kysten og om sommeren brislingføring
til sardinfabrikkene. Resultatet av

slitet var likevel skuffende, innseiling
på 2000 kroner. Neste vinter gjorde
han det bedre; tok inn 8000 kroner og
betalte ned på lånet.

Det gikk så pass bra at
Jørpelandsvaag ble solgt i 1938, og
i stedet kjøpte Kaspar en større og
nyere kutter, Aurora I på 75 fot bygd
i Norge i 1909 og utstyrt med en 70
hk Skandia. Båten ble kjøpt fra Ludvig
Pedersen Syre i Skudenes; far til
senere skipsreder Johannes Solstad.

Ny båt i 1938, norskbygd kutter «Aurora l»fra
1909; her under Skudeneshavn-registrering.

Foto via Kjell Birger Sønstabø

Foto fra Gaute Nilsen
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På islandsfiske med første «Aurora 1».

Med Aurora I fortsatte han i samme Det var et dristig sprang han
virksomhet med et større og kraftigere gjorde i mai 1941 da han kjøpte en
fartøy. Etter at Norge ble okkupert vå- 3-mastet motorskonnert fra Finland. med gjenreisning av landet, samtidig
ren 1940 kom Aurora I inn i kystfarten I København kom han i kontakt med som det ennå i flere år skulle være
under kontroll av Skipsfartsdirektora- Arthur Fagerström fra Hangö med
tet i Oslo som sørget for distribusjon skonnerten Leo, Han hadde forlatt fiskeri. Det ser ut til at Kaspar Nilsen
av forsyninger. Han slapp således Hangö av frykt for at russerne skulle ikke drev med notbruk, men drev
åfå båten rekvirert av tyskerne. En  innta landet og kom seg til København. med sildeføring om vinteren og flere

vinternatt i 1941, 29. januar, på vei fra Båten var bygd i 1922 i Estland, var på sesonger med islandsfiske om somme
Mandal til Tau med hvete, gikk båten nær 95 fot og 250 tdw og hadde fått ren, men da med garnbruk og fiskere
på grunn og forliste ved Mandal. installert motor i 1938. fra Karmøy.

/ 394:Z /c/øpte Kaspar Nilsen skonnerten «Leo» som også fikk navnet «Aurora 1»; her liggende ved Kalhammaren sildoljefabrikk rundt 1950.
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installert motor i 1938. fra Karmøy.

Foto via Kjell Birger Sønstabø H/^

Det ble til at Kaspar Nilsen kjøpte
båten i København og ga den navnet
Aurora I. Den kom hjem til Sand med
sin høye rigg og ti seil, men ble her
rigget ned, seiv om en viss seilføring
nok var aktuelt under krigen.

På en merkelig måte kom altså de
tre første båtene alle til å ha hatt

navnet Aurora. Kystflåten utførte en
viktig oppgave i krigsårene ved å føre
forsyninger, i fiskeriene og på annen
måte. Kaspar Nilsen var ung reder med
stort fartøy. Og alt gikk bra gjennom
krigsårene.

Fredssommeren 1945 drog Aurora I på
islandsfiske, med drivgarn etter sild.
De fikk full last og godt resultat. Også
fraktmarkedet sterkt de første årene

mulig med kombinert fraktfart og

Foto via Kjell Birger Sønstabø
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«Aurora 1» i dansk eller svensk havn.

Aurora I ble rigget ned til vanlig
motorskip. Rederens ambisjoner gikk
nok klart mot større fartøy og gjerne
stålbåt. I 1947 ser at han kjøpte to
utrangerte hvalbåter.

I mars 1947 ble hvalbåten Gvas 2 fra
1926 overtatt, trolig i avrigget stand i
Sandefjord etter krigstjeneste. Den var
ikke lenger tidsmessig i fangst, men
hadde solid skrog på 115 fot og triple
ekspansjons dampmaskin. Etter alt å
dømme ble båten slept til Stavanger
og Buøy for å strippes for kjel og
maskin. Men før arbeidet kom i gang
ble båten solgt videre til Brødrene
Anda, som så seg tjent med båten til
berging og opphogging. Under navnet
Jadar ble den noen år senere bygd om
til motordrift og brukt med notbruk
under sildefisket om vinteren og som
bergingsbåt om sommeren.

Kaspar Nilsen kom heldig ut av
handelen, hadde betalt 100.000 for
båten og solgt den videre for 122.000.
Senere på året kjøpte han en annen
hvalbåt, Silva fra 1924 på samme stør
relse. Den ble overtatt på vestkysten
av Skottland og ført hjem under steam.
På turen over Nordsjøen hadde de en
flytedokk på slep til Stavanger. Ved
ankomst til Stavanger rør slepetrossen,
men de fikk den under kontroll.

Svenskbygde «Kolnes» ble overtatt i 1951, en
«kanalpese» på 365 tdw bygd i 1919.

Foto: Olav Opedal

pet for ombygging til lastebåt, men 1954 ble den solgt til Brødrene Bjørne-
prosjektet skrinlagt i 1948 da markedet vik på Buøy og bygd om til fiskefartøy;
ble vanskeligere. Båten ble solgt
videre året etter til Sunnmøre og i sin
tur bygd om til fiskefartøy Fosnavåg.

Dampskip
Vi finner at Kaspar Nilsen giftet seg
rundt 1939 med Aud Berge fra Stavan- Nilsen to båter gående i kystfarten. En
ger og slo seg til på «Neset» på Sand. gang i 1955 gikk Aurora I på grunn og
Det er tydelig at han gjorde godt; i de fikk så store skader at den ble kondem-
årlige oversikter over største skatte- nert. Fartøyet ble imidlertid kjøpt til
ytere publisert i Stavanger Aftenblad Ølen og reparert og kom til å fortsette
stod han rundt 1950 som en av de mest på kysten i mange år.
velstående i Sand kommune, både i
inntekt og formue. gode kontakter i Stavanger. Det gikk

strammet markedet seg til i 1951. drev kystbefraktning og Alf Gowart-

Også denne båten ble trolig strip- halvferdig i flere år. Først i slutten av

Etter noen jevne år med Aurora 1 både på meglere som Alf Wathne som

Foto fra Gaute Nilsen Hommelvik, Bjerk fra 1912 på 115 fot.

SKIPET NR. 4 - 2016

Dette året kjøpte Kaspar Nilsen to
fartøyer.

Den ene var et eldre svensk treskip
på 100 fot og 365 tdw som ble overtatt
etter reparasjon på Storemøllens
Verksted i Bergen for 54.000 kroner.
Den fikk navnet Kolnes. Den var bygd
i 1919 som en av de mange svenske
«kanalpeser» og var allerede velkjent
på kysten som Vaardag. Vi ser at
det var Alf Wathne i Stavanger som
var megler ved kjøpet, og Kolnes
ble sluttet med føring av kvarts fra
Kragerø til EFP i Sauda, der den skulle
gå i mange år.

Det andre fartøyet var en tidligere
hvalbåt som lå til ombygging i

Så vidt vi forstår ble båten slept til
Sand, der den ble liggende opplagt

fortsatt med navnet Bjerk.

Med Aurora I og Kolnes hadde Kaspar

Kaspar Nilsen hadde etter hvert fått

17
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Olsen i Brødrene Olsen. Høsten 1954

kom han også i direkte samarbeid med
verftseier Eilert Østbø i Fjeldberg Bruk
som også hadde interesser i rederi
virksomhet. Sammen med skipsmegler
Inge Steensland, stavangermann som
nå arbeidet i meglerfirmaet Lorentzen
Sa Co i Oslo, gikk han inn med 1/3 i et
partrederi som skulle investere i større
skip.

I desember 1954 overtok par
trederiet dampskipet Jæderen på
1350 tdw fra Det Stavangerske
Dampskibsselskab for 200.000 kroner;
en rimelig sum som avspeilte at skipet
förestod sin 4-årige klasse (kontroll
av DNV). Slike klassinger kunne bli
kostbare, men skipet ble tatt gjennom
klassen, kanskje på Fjeldberg Bruk,
og satt i fart under navnet Sandsgard.
Skipet var bygget på Pusnes Mek
Verksted ved Arendal i 1918 og var
fremdeles kullfyrt.

Her fikk Kaspar Nilsen et regulært
rederi å drive med ansvar for et skip i
utenriksfart. Befraktningen ble skjøttet
av Inge Steensland, mens Eilert Østbø
innestod for teknisk kompetanse.

Befraktningen ble ordnet gjennom
meglerfirmaet Brødrene Olsen i
Stavanger. Tiden var inne for medlem
skap i Stavanger Rederiforening og
derved Norges Rederforbund. Det ble
også aktuelt med redetiflagg og skor
steinsmerke, og han valgte et grønt
flagg med hvit N og gul skorstein med
grønn stjerne og hvit N i midten.

Sandsgard ble satt inn i nordsjø
fart, i sommerhalvåret med trelast
fra russiske havner til Storbritannia

18 SKIPET NR. 4 - 2016

Med partrederiet Sondsgard og kjøp av et dampskip på 1350 tdw i desember 1954 gikk Kaspar Nilsen
opp i en ny divisjon som reder. Her ligger skipet i Haugesund.

og Kontinentet og ellers med kull
og bulkvarer. Timingen var heldig;
markedet tok seg opp gjennom 1955 og
samarbeidet ble utvidet. I november

1955 overtok partrederiet dampskipet
Gerold på 1300 tdw for 420.000 kroner
som fikk navnet Sandsfoss. Den var
av samme type som Sandsgard, men
levert i 1921 fra Larvik Slip & Verksted.
Det var også omfattende reparert
etter skade under krigen, men fortsatt
kullfyrt. Vi ser at Sandsfoss ble satt i
fart, men det skulle ikke seile lenge.
Allerede i mars 1956 ble det solgt
videre for 500.000 kroner til Magnus
Solheim i Trondheim og levert etter
ombygging til motorskip i oktober
med navnet Alstenjjell.

Rederiet Kaspar Nilsen hadde ved
årsskiftet 1955/56 ansvar for tre skip,
dampskipene Sandsgard og Sandsfoss
og Kolnes i kystfart. 1956 skulle bli et
godt år, drevet av krig i Midt-Østen og
politisk krise i Europa over Ungarn.
Utover i 1957 dabbet det av, og de
neste årene skulle bli vanskelige for
arbeidskrevende skip.

Sandsgard gikk derfor i opplag i
Stavanger forsommeren 1958. Den
skulle ikke komme mer i fart, men
ble liggende inntil fartssertifikatet
utløp våren 1959. 1 juni ble den hentet
av slepebåt og ført til Nederland for
opphugging. Skrapprisen var 124.500
kroner, og med salgsgevinsten for
Sandsfoss og inntekter i de gode
årene kom partrederiet trolig ut med
overskudd.

Samarbeid med
Jens Hetland
Fra 1958 var rederiets eneste skip i fart
derfor Kolnes. Hva nå?

Kaspar Nilsen var blitt kjent med
fabrikkeier Jens Hetland (1906-1982)
i Ryttervik Sildoljefabrikk i Egersund.
1 1960 demret derfor et nytt partrederi,
med Kaspar Nilsen som den aktive
reder og Jens Hetland som finansiell
partner.

Partrederiet ble et år senere utvidet med et

lignende skip, «Sandsfoss» (1300 tdw), som
imidleräd ble solgt videre med gevinst.

Foto: Olav Opedal

Foto: Charlie Hill
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De hadde kastet sine øyne på
motorskipet Knoll som lå opplag
ved Rena Bruk i Kristiansund etter

at rederen, Ole T Flakke, var gått
konkurs. Skipet var på 2050 tdw, bygd
lå lenge siden som i 1916, men moder
nisert til motorskip i 1958. Skipet ble
kjøpt fra Kristiansund &. Nordmøre
Forretningsbank i januar 1961 for
700.000 kroner. Etter dokksetting og
klargjøring ble det satt i fart under
navnet Ramsnes.

Kaspar Nilsen var derved tilbake i
nordsjøfart. Han var også påpasselig
med å rapportere posisjoner til Norges
Handels & Sjøfartstidendes Skipsliste.
Kaptein R Ryan var fører av Ramsnes
og K Ellingsen av Kolnes, som merke
lig nok også står oppført med Kaspar
Nilsen & Jens Hetland som rederi.

Vi ser nå at rederen brukte megler
firmaet Brødrene Olsen ved far og
sønn Gundersen som meglere. Ramsnes i juli 1963 som Ramsvik, registrert i
ble sluttet til Sovfracht for trelast

skipninger fra Kvitsjøen, på linje med
mange andre norske skip. Her skulle
den bli gående hvert eneste år den var
i rederiets eie, det meste av tiden med
A Grønbeh som fører.

Samarbeidet med Jens Hetland ble i
mai 1963 utvidet ved kjøp av dampski
pet Saltvik på 2400 tdw, bygd i 1936.

Det andre skipet kom i mai 1963, Porsgrunnstypen Saltvik fra 1936 som fikk navnet «Ramsvik» (2400 tdw). Her ligger skipet for bunkring i Haugesund.

Et samarbeid medJens Hetland i Egersund resulterte i investeringer i to skip; det første kjøpt vinteren
1961 som fikk navnet «Ramsnes» (2050 tdw).

Det hadde ligget i opplag i godt over var så høy at rederen lot båten bli
et år, men ble overtatt i nyklasset liggende. Først i 1966 ble den solgt til
stand for 600.000 kroner og satt i fart Kopervik for avrigging. Etter stripping

Egersund. Dette var et skip av Pors- på Boks, slik det gjerne ble gjort,
grunnstypen med maskinen aker og
bro midtskips, og ble mye av tiden ført Rimelige skip og nøktern drift gav
av kaptein E Aakra. Også denne ble overskudd hvert år, og ikke så verst
sluttet i trelastfarten. i forhold til kapitalinnskuddet. Men

Hjemme på Sand gikk gamle Kolnes i for Ramsvik ut. Ny klasse var ikke å an
opplag i 1962. Den hadde på slutten befale, og skipet ble derfor solgt utpå
vært involvert i kollisjon på Sørlandet, høsten, rigget ned til lekter i Oslo.
og egenandelen i skadeoppgjøret

SKIPET NR. 4 - 2016

ble skroget visstnok etterlatt i en vik

sommeren 1967 gikk klasseperioden

Foto i Gravesena i mars 1969 av Bob Scott

Foto: Olav Opedal
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«Ramsnes» fra 1916 var de siste årene landets eldste skip i utenriksfart. Etter grunnberøring høsten
1971 ble skipet erklært konstruktivt totalforlis og solgt til opphugging. Her ankommer den Rotterdam
under slep fra Haugesund 15. mars 1972. Waterweg Fotos

Med den tvilsomme ære av å være

landets eldste skip i utenriksfart fort
satte Ramsnes i nærsjøfarten, primært
med trelast i sommersesongen. Den
var ute for et par dramatiske hendel
ser; i oktober 1968 fikk den slagside i
Barentshavet på vei fra Archangelsk
til Anrwerpen med trelast og tok inn
vann i maskinrommet. Ble slept inn til
Vardø og rettet opp.

Høsten 1971 var den verre ute med
en grunnberøring i Bessakersundet
for sørgående 21. september. Den fikk
fortsette til Shoreham for lossing, og
vendte derfrå tilbake til Haugesund for
dokksetting. Her ble det gamle skipet
kondemnert, 55 år gammelt. Siste reise
til Rotterdam gikk under slep, ankomst
15. mars 1972 til Nieuw Lekkerland.
Med Ramsnes' avgang, formelt 9 mars
1972, var det en hel epoke i norsk
skipsfart som tok slutt.

For Stako
Rederen og skipet var like gamle,
begge fra 1916, noe som også gjorde
Kaspar Nilsen 55 år gammel da
Ramsnes gikk til hogging.

Med kjøpet av «Ramsland» (1380 tdw) i 1974
innledet en ny periode med kontrakter til yako.
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Foto: Dag Bakka jr

Samarbeidet med Jens Hetland
gikk mot slutten; Hetland var nå
dypt involvert i sin svigersønn, Arne
Teigens rederidrift med småtank og
store trampskip. Kaspar Nilsen hadde
drevet rederi som personlig firma og
i egen navn. Etter å ha hatt en pause
fra rederidriften kjøpte han sommeren
1973 ms Siraholm, en shelterdekker
på 866 tdw fra 1953 som mange
ville huske godt som Haukeli til Det
Stavangerske Dampskibsselskab. Båten
ble betalt med 800.000 kroner og
skiftet navn til Ramsli.

Kaspar Nilsen var nå kommet i god
kontakt med R G Hagland i Haugesund
som hjalp til med å arrangere et lengre
certeparti med Statens Kornforretning

(Stako). Ved utgangen av 1974 ble
derfor ms Simon av Sandnes innkjøpt,
singledekker på 1380 tdw, bygget i
1956 i Tyskland og med ny motor fra
1965. Prisen var rundt 2 millioner
kroner, og skipet be registrert på et
partrederi hvor også andre eiere var
trukket inn. Båten hadde den siste
tiden vært befraktet av Lys-Line, men
fra april 1975 fikk den navnet Ramsland
og gikk inn på kontrakten med Stako.

Selingene for Stako skulle vise seghel
dige da markedet ble svakere de neste
årene. Shelterdekkeren Ramsli ble solgt
høsten 1976 til greske kjøpere, mens
Ramsland fortsatte i bulkfarten.

I november 1979 ble en annen eldre
singledekker, Austvik kjøpt fra Lorentz
Storesund & Sønner på Torvestad.
Skipet skrev seg fra 1957 og låstet
1645 tdw. Etter 6 måneder tilbake på
T/C kunne også denne settes inn for
Stako, under navnet Ramsli.

Det var vanskelige tider med konkur
ranse om lastene, men kontraktene
med Stako bar rederiet fram til 1983.
Da måtte Ramsli gå i opplag ved
Karmsund Verft, mens Ramsland ble
solgt til Storbritannia i november.
I dette tilfelle var det nok kjøpere med
tvilsomme hensikter, for allerede 14.
november 1984 ble skipet - fortsatt
som Ramsland - beslaglagt av det
amerikanske tollvesen på havnen i
Boston som fant marijuana til en verdi
av USD 28 millioner om bord. Det
ungdommelige mannskapet på seks
var alle engelske.
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«Ramsli» i opplag ved Karmsund Verft i 1986.

Kaspar Nilsen og sønnen Gaute viser fram gamle
redskaper.

I Stavanger en måned senere, i
desember 1984 gjorde Kaspar Nilsen
sin siste skipsinvestering, igjen basert
på forholdet til Stako og befraktnings
sjef Gunnar Kirchoff. Bulkskipet Bebko
på 1400 tdw, bygd i 1971 i Brattvåg,
ble kjøpt fra Fredrikstad, med certe
parti til Stako. Denne skulle bli den
siste Ramsland; en moderne båt med

spesialutstyr for kornlast.

Først i en alder av 71 år ga Kaspar
Nilsen opp rederidriften. Ramsland
ble solgt til Kopervik i mars 1987
og fortsatte for Stako. Den eldre
Ramsli fra 1957 ble levert ved kai

på Karmsund Verft i juli 1988, med
utgåtte sertifikater. Den seilte av sted
under Dominicas flagg.

Kaspar Nilsens siste skip, selvlosseren
«Ramsland» i fart for Stako. Foto: Frank Iversen

De neste årene skulle Kaspar
Nilsen gjøre seg gjeldende som
aksjonærvalgt representant i bedrifts
forsamlingen i Det Stavangerske
Dampskibsselskab. Selskapet gikk
gjennom en vanskelig periode på
1980-tallet, og Kaspar Nilsen tok
del i den avgjørende avstemningen
12. september 1986, da han sammen
med de fire andre aksjonærvalgte og
fem representanter for de ansatte gikk
mot styrets og administrasjonens
forslag om å seige ferge- og hurtig
båtvirksomheten. Derved kunne det

settes sammen et nytt styre og legges
en strategi som skulle føre frem til
dagens Stavangerske, Tide og Norled.

Foto: Dag Bakka jr
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Kaspar Nilsen ble boende på Einarsne
set sine siste år, med utsikt over Sand

og fjorden; men nå uten egne fartøyer.
Det må ha vært et rikt liv, med mange
tak og med stor kontaktflate. Han

levde, som alle gode shipping-folk,
med fingeren på pulsen i en verden
av fartøyer og forretninger. Han døde
31. mai 2001.

I en samtale med bygdebokforfatter
Roy Høibo kom refleksjonene slik:
«Men kvifor det berre blei den eine

som greidde overgangen til moderne
bulkskip, medan alle dei andre la opp,
er det ikkje godt å finne tilstrekkeleg
med rasjonelle grunnar til. Kaspar
Nilsen legg sjølv vekt på interessa når
han skal forklare kvifor han heldt fram.

Og spenninga.

Du skjøna det, det har følgt enorme spen
ning me dette her, ikkje sant? Ikkje slik som
med høns og griser, det er forskjellen. Så
meir forklaring kan eg ikkje gi på det.

Med takk til Gaute Nilsen, Finn Lien

og John M. Gramstad

Rederiflagg og skorsteinsmerke for
Kaspar Nilsen.
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Den siste jakt
Kaspar Nilsen var seg bevisst at han
var den siste som førte videre de

maritime tradisjoner på Sand. Han
hadde tatt vare på gamle ting, loggbø
ker i familien, verktøy, halvmodeller

og gjenstander. Som eldre skrev han
i ledige stunder artikler i Stavanger
Aftenblad om lokale hendelser på

sjøen og han var viktig bidragsyter til
bygdeboken. At Ryfylkemuseet i dag
har hand om den siste jakt på fjorden,
Anna af Sand på 52 fot, er også langt
på vei Kaspar Nilsens verk.

Fartøyer skriver seg tilbake til 1848
eller 1854, bygd i Hardanger og kom
til Ryfylke rundt 1860 under navnet
Haabet. Etter større forbygging i 1896
fikk den navnet Anna af Sand og ble i
1899 kjøpt av Bjødne og Thore Rørvik
på Eide i Sand. Den gikk under seil til
1924, da det ble innsatt motor og bygd
styrehus. Den var i rundt hundre år
fart på Ryfylkefjorden, inntil den ble
solgt i 1968 til to engelskmenn. På
vei over Nordsjøen kom skuten ut for
havari og ble slept inn til Stavanger.
Det var Kaspar Nilsen som gjorde
Stavanger Museum oppmerksom på
fartøyets verneverdi og fikk skipsreder
Thorolf Smedvig til å bekoste kjøp
og restaurering og gitt som gave til
Stavanger Sjøfartsmuseum i 1973.

Anna af Sand drives i dag av en egen
gruppe og har vært langt av sted, til
Brest og til Lofoten. Og i perioden
ligger den også fortøyd ved Nesjasjø
huset på Sand hvor Ryfylkemuseet
hører til.

Skipsliste for Kaspar Nilsen, Sand
////////////////m^^^

ms JØRPELANDSVAAG KFQH
47 bit 28 nit 75 tdw, 63.6/17.9/9.0 ft
50 hk Avance
1882 S Dewdney & Sons, Brixham

2.1906 Knut Knutsen OAS, Haugesund.
1907 PR Albert Gundersen, Espevær.
1914 Til Kopervik.
1927 Sverre Svendsen, Jørpeland/

Stavanger, omdøpt Jørpelandsvaag. \ 1952 kantra på Frøysjøen men flaut på i 1916 Oscar Emanuel Olsson, Lysekil,
1936 Gabriel & Kaspar Nilsen, Sand/

22

Bygd som Aurora for Thos Henry
Perrett, Brixham.

Stavanger. Skandia (Lysekil MV), 71 bhk.

SKIPET NR. 4 - 2016

Ryfylkemuseet på Sand holder til i Nesjasjøhuset og med nybygg på kaien, like nedenfor Kaspar Nilsens
bolig.

Jaktene «Anna afSand» og «Brødrene afSand» ved Eide på Sand ca. 1900.

1938 Emandus Krossøy PR (Emandus \ ms AURORA I LDTH LFNG
Krossøy og Edvard Korsøen),

Ervik på Stadt, lenset og reparert, i 1909 AS Maagen (Simon Tellefsen),
1946 Anders Åstad, Kristiansund,

Rongevær/Bergen, H-186-AM i kutter
Rasmus og Karl Krossøy. j 1907 Kristiansand. Bygd som ga-
Under krigen lekkasje på Stadt, leas Maagen KDCH for AS
motoren stoppet, drev av, Kristiansand Havfiskeselskab,
brønnbåt Liv II tok den på slep til Kristiansand

omdøpt Vika I. i 1911 K A Blomquist, Strömstad.

trelasta. omdøpt Elin, innsatt motor M2

93/61 tonn, 75.3/21.1/10.1

Kristiansand 1.

Foto: via Reidun Ronæs, Ryfylkemuseeet
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Gamle «Aurora 1» under navnet «Polarholm» i Bergen ca. 1972

1925 Ludvig Pedersen Syre, Skudenes-

1939 Kaspar Nilsen, Sand, reg.
Skudeneshavn.

1.1941 Grunnstøtte 29. januar 1941 ved

ms AURORA I LKRA
146 g 25od 91.7PP/25.8/10.0 ft
M2 120 bhk Avance (innsatt 1938, bygd

1922 M Kabu, Orajoe, Estland

Leo til P Suster, Tallinn (Estland).
1926 J Jiirgensen, Tallinn.
1931 Arthur Fagerström, Hangö

1937 Innsatt motor, ukjent fabrikat

1938 Innsatt motor, 120 hk Avance.
1949 Arhur Fagerström (Mattila

5.1941 Innkjøpt av Kaspar Nilsen, Sand,

11.1944 nytt målebrev 145 brt 102 nrt.
1955 Skadet ved grunnstøtning.
7.1956 Slettet, i liggende i Haugesund
1956 I skadet stand til Petter M Berge,

8.1957 Arne Nilsen-Nygaard, Bodø for

1958 Ny motor M3 240 bhk Normo.
1969 Johan Hagensen, Nesna, reg Bodø.
8.1970 Frithjof Lynghaug, Sortland.
9.1974 Overtatt av Ørnes Sparebank,

10.1974 Rolf Lund PR, Myre/Bodø, omdøpt

Hvalbåten «Silva» fra 1924 ble overtatt i 1947
og solgt videre året etterfor ombygging til fiske-
fartøy «Fosnavåg».

havn, od Aurora I.

Mandal på reise Mandal-Tau med
hvete. Totalforlis.

1933)

treskrog. Bygd som 3-m skonnert

(Finland).

100 bhk.

Rautila, Tammersfors), Borgå.

Stavanger, for 50.000 kr, omdøpt
Aurora I. Endelig registrert 26.
nov 1941.

Ølensvåg, Haugesund, reparert.

NOK 150.000.

Ørnes.

Polarholm.

Ukjent fotograf

6.1977 Overtatt av Kristiansund Mek
Verksted, Kristiansund.

3.1978 Alfred Reinhold, Elmshorn.
11.1978 La ut fra Kristiansund med tre

ds GVAS 2 LCLZ

249 brt, 111.9/23.1/13.4 ft
hvalbåt

Triple expansion 116 nhk
9.1926 Framnæs Mek Verksted, Sande-

6.1940 rekv Royal Navy minesveiper
6.1946 levert tilbake til AS Ørnen

tyskere om bord, ingen av dem
sjøvante. Fartøyet var i dårlig
stand; privatbilen deres var surret
i lasterommet og fungerte som
hjelpemotor og ga lys til lanter
nene. Funnet 13 november 1978
drivende i synkende stand V av
Steinshamn i pos 62.51N-06.24Ø.
De tre ombord hadde gått i
redningsflåten og omkom. Flåten
ble senere funnet og viste seg å
vært vandalisert ved innbrudd.

fjord -104. Levert som Gvas 2 til
AS Ørnen (Søren L Christensen),
Sandefjord.

Foto: Per Alsaker
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3.1947 Kaspar Nilsen, Sand, Stavanger,

5.1947 Brødrene Anda, Stavanger, for

1.1948 od Jadar. Først brukt som

1.1951 levert ombygd med motor som

267 brt, M5 500 bhk. R-27-S
1957 Forlenget ved Bolsønes

1.1963 Karsen Østervold, Bekkjarvik,

1965 Ombygd, ny motor; 325 brt M12

1971 Ombygd 349 brt 4200 hl, RSW

10.1976 PR Bud (Egil Kongshaug), Bru-

på Vest-Afrika uten konsesjon.
10.1982 Chile.

ds SILVA LMPO
221 brt, 110.4/23.1/13.2 ft
hvalbåt

Triple expansion maskin
2.1924 Smiths Dock Co Ltd, Middles-

19 Polar Whaling Co Ltd (D Geddes),

19 Reg. St Johhs Nfl.
2.1940 Req. Royal Navy minesveiper

1945 Levert tilbake.
1947 Kaspar Nilsen, Sand, Stavanger,

1948 Johs Melvær, Ålesund.
12.1949 Fosnavåg Havfiske AS (Lars E.

1950 levert ombygd til fiskefartøy

1952 Disp. Anders Voldnes.
12.1957 Johan E Hareide AS, Hareid,

Ålesund, od Hareidingen.
1968 od Nordingen.
4.1970 Slettet som kondemnert, opphogd

for NOK 100.000.

122.000 kr.

bergingsbåt.

kombinert fiske/bergingsbåt:

Verft. Molde: 294 brt,
138.0/126.9/23.1/13.4 ft

Bergen, od Karoløs H-47-AV

Caterpillar 765 bhk.

2000 hl.

hagen, Molde, od Bud. Drev fiske

brough -789. Levert som Silva The
South Georgia Co Ltd.
(Chr Salvesen & Co), Leith, reg
Stanley FL

Leith.

FY.1742.

overtatt i Skottland.

Sande), Fosnavåg.

Fosnavåg: 295 g 129.6/23.1/12.8 ft
M6 500 bhk Deutz.

Brødrene Anda.
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«Kolnes» siger sørover Karmsundet på 50-tallet.

ms KOLNES LFND LHSK

234 g 365a, ioo.7pp/22.8/n.6 ft
treskrog iho/2ha
M2 225 bhp Munktell (innsatt 1923)
1919 Västerås Skeppsvarv & Rederi AB,

1923 Ny motor M2 225 bhp Munktell.
1925 Emma Johansson, Göteborg,

12.1925 Math R Mikkelsen, Bergen,

9.1929 AS MS Vaardag (Tomas Maaren),

1939 Ny motor: M4 380 bhp Union.
5.1946 AS MS Lade (C I Kiønig AS),

Trondheim, od Elgeseter.
11.1949 På tvangsauksjon 2. nov. 1949 ved

Ørens MV, Trondheim.
1.1950 Auksjonsskjøte Tore R Stensaker,

4.1950 Ragnar Kjøde & Otto Meyer, Ber-

11.1951 Kaspar Nilsen, Sand, Stavanger,

10.1952 od Kolnes.
Opplagt på Sand fra 1962 til 1966.

1966 Solgt til Kopervik, avrigget,
skroget visstnok etterlatt på Bokn.

10.1967 Begjært slettet

ds BJERK LCJH
182 g 112.8/21.5/12.3 ft
hvalbåt

Triple expansion
8.1912 Akers Mek Verksted, Oslo -344

Dampskipet «Gerold»fra 1921 som ble innkjøpt
som «Sandsfoss».
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Västerås. Levert som Munktells III
til Munktells mek Verkstads AB,
Eskilstuna.

od Emma.

od Vaardag.

Måren, reg. Bergen.

Bergen.

gen. Satt i stand på Storemøllens
Patentslip, Bergen.

for NOK 54.000.

Levert som Bjerk til Hvalfanger
selskapet Norge AS (Chr Nielsen
& Co), Larvik.
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Foto: Charlie Hill

1935 AS Norsk Hvalfangst, Oslo. ; 1975 Julius Solnes, Borkenes, Harstad
1938 Kristian Gjølberg, Oslo. ombygd fraktebåt.
9.1939 leiet KNM som vaktbåt i Sogne- j 8.1989 Til Storbritannia,

sjøen, til England i juni 1940
minesveiper FY.1712.

10.1945 Levert tilbake. i ds SANDSGARD LEFQ
1949 Arnt & Simon Midtgaard, Måløy i 902 g 1350a, 221.903/210.9/33.2/12.1 ft

Tatt under ombygging ved AS

1951 Kaspar Nilsen, Sand, Stavanger Arendal -44. Levert som Saloniki

1954 Endre Bjørnevik, Hundvåg 1921 DS AS Saloniki (do).

1955 Tørres Vesterheim m fl, Veda- 405.000, nytt navn Jæderen.

1959 Ths Sørensen m fl, Vedavågen. j 12.1954 Kaspar Nilsen PR, Sand, Stavan-
1960 R-365-K ger, for GBP 10.000, omdøpt
1970 Jørgen J Botn PR, Stårheim, Måløy i Sandsgard.

1972 Asgar Kjørselvik, Deknepollen, til salg.

Hommelvik Værft &. Støperi, T3 117 nhk 9 kn Pusnæs
overtatt av verkstedet. i 9.1918 Pusnæs Stæberi & Mek Værksted,

opplagt Sand til utgangen av 154. til N Røgenæs, Haugesund.

ombygd fiskefartøy: 191 g 26od, i 9.1922 Det Stavangerske Dampskibs-
M4 300 bhk Vølund.

vågen, Kopervik R-6-A. i 4.1940 Hjemmeflåten.

NOK 300.000. i 1958 Opplagt Stavanger fra våren 1958

Måløy. i 6.1959 Til A C Slooter, Worner Nederland

id Ba3o oni42 RQD69 OAI6 4ha 68gr NV

selskab AS, Stavanger for NOK

for GBP 6.225 lev Vest-Norge.

Jenssen foto
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«Ramsnes» (1916) under god driv i Karmsundet.

ds SANDSFOSS LBPF LFDW

938 g 1300a, 206.003/197.8/32.4/12.6 ft
Id Ba27 011157 RQD35 OA18
T3 102 nhk 8.5kn
1.1921 Larvik Slip & Verksted, Larvik -30

7.1936 DS AS Ulv (Olaus Kvilhaug),
Haugesund, omdøpt Ulv.

4.1940 Hjemmeflåten.
10.1944 Sank 4. oktober 1944 på Ålesund

7.1947 Hevingsarbeid begynt, hevet

3.1948 Skips-AS Primo (Holter-Sørensen

12.1949 Lev. rep. som Gerold.
4.1953 E B Lund &Co AS, Oslo.
9.1954 Fjeldberg Bruk AS (Eilert Østbø),

11.1955 Kaspar Nilsen PR, Sand, Stavan-

3.1956 Magnus Solheim, Trondheim, for
NOK 500.000, nytt navn Alstenjjell.

10.1956 Lev. ob ms Fjeldberg Bruk:

2.1958 JH T Schupp, Hamburg, for NOK

1.1966 Til Eisen & Metall AG for opphog-

Med utgått klasse ble «Ramsvik» solgt og bygd

om til slepeleter «Porfyr». Midtskiphuset ble
flyttet akter; her i Oslo sammen med slepebåt
«Beaver».

Levert som Trudvang til AS DS
Trudvang (Albert Schjelderup),
Bergen.

ytre havn etter kollisjon med tysk
tankskip.

januar 1948.

& Co), Oslo, for NOK 400.000 «as
is».

Stavanger, for GBP 7.250 - for
ob ms.

ger, for NOK 420.000, omdøpt
Sandsfoss.

957 g i30od 207.1/32.2/12.4 ft, M8
660 bhk 9 kn.

1.085.000, od Minna Schupp.

ging, passerte Brunbuttel 5. januar
1966 for Bremerhaven.

Foto: Harald Lorentzen

ms RAMSNES LDHO
1143 g 205od, 236.403/226.2/36.5/15.7 ft
id Ba27 Om53 OA16 4ha 92/87gb NV
M6 1200 bhk MAN bi944, inst 1958.
4.1916 Trondhjems Mek Verksted, Trond-

9.1933 DS AS Akabahra (Hans B Jeppe-

10.1936 AS Mirva (Simonsen & Astrup),
Oslo, for NOK 165.000, od Mirva.

10.1937 AS A Salvesens Rederi, Oslo, for
NOK 390.000, od Knoll.

4.1940 I Nortraships flåte.
3.1941 Angrepet 26 mars 1941 av tyske

4.1945 Sank i Bari havn 9 april 1945 etter
eksplosjon i annet fartøy. Hevet og

5.1946 Lev. rep.

heim -167. Levert som Fager til
Nilson, Nyquist & Co DS AS, Oslo.
Opr: dampskip: 1121 brt 1880 tdw,
226.2/36.5/15.7 ft 4ha/2ho 92/87
gb NV, triple xpansion maskin
139 nhk.

sen), Oslo, for NOK 100.000, od
Akabahra. (Eg. brødrene Evald,
Oscar og Erling D Knutsen fra
Vestre Sandøya.)

fly og landsatt på Lundy Island.

reparert.

Foto: Olav Opedal
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11.1947 DS AS Gudvin (H Gjerpen), Oslo,

1955 Disp H. Gjerpen & Co., Oslo
9.1956 AS Rena Rederi & Ole T Flakke,

5.1958 Lev. ob MS ved Rena Bruk, Kristi-

1.1958 Flakkes Rederi AS (do)

3.1960 Kristiansund & Nordmøre Forret-

1.1961 Jens Hetland & Kaspar Nilsen,

10.1968 Havsnød i Barentshavet på reise

vann i maskinrommet.

9.1971 Grunnstøtte 21. september 1971

2.1972 Til Machinehandel & Scheeps-

ds RAMSVIK LJHV
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 Porsgrunds Mek Værksted,

4.1940 Nortraships flåte.
10.1952 Skips-AS Bratsberg (Finn

9.1956 Backers Rederi AS, Kristiansund.

for NOK 1.530.000.

Kristiansund, for NOK 725.000
opplagt Kristiansund
12.1957-6.1958.

ansund: 1143 g 205od 236.40a, M6
1200 bhk MAN bi944.

opplagt Kristiansund 3.4.1960.

ningsbank AS, Kristiansund.

Sand, reg Egersund, for NOK
700.000, omdøpt Ramsnes.
Ankom Haugesund 2. feb. 1962,
herunder brannskadet midtskip
20. feb. 1962 under dokksetting,
lev. 4.1962.

Archangelsk-Antwerpen med
trelast, slept inn til Vardø med

i Bessakersundet, flott, fortsatte
til Shoreham med trelast,
derfrå til Haugesund for dokking.
Kondemnert.

sloperij de Koophandel, Nieuw
Lekkerland. Ankom Rotterdam

15. mars 1972 under slep. Slettet
9.3.1972.

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

Røgenæs), Haugesund, nytt navn
Rya.
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«Ramsli» (1953) kjøpt i 1973 som «Haukeli», her i Kopervik i august 1976 like før salg. Foto: Dag Bakka jr

7.1958 AS Sandvik (A C Olsen), Sande- j ms RAMSLAND LFHU

5.1963 PR Jens Hetland & Kaspar Nilsen, i 'M 1000 bhk Krupp bi943, ins 1956
Sand, reg Egersund, satt i fart som i 6.1956 D W Kremer Sohn, Elmshom

10.1967 Bjønndalens Bruk AS, Oslo til Otto A Miiller, Hamburg.

11.1969 Drev på land 1. november 1969 i 1965 Ny maskin M 1100 hk MaK.
ved Torehov, Hallands Län, etter : 11.1972 rapportert solgt til AS A Nærøs

sen), Sandnes,
ms RAMSLI LAOA i 12.1974 PR Simon (Kaspar Nilsen), Sand,
480 g 866d 199.9/30.0/9.1 ft Stavanger, for USD 385.000.
M4 700 bhk Nohab i 4.1975 omdøpt Ramsland.
1.1953: Seutevens Verksted, Fredrikstad ; 11.1983 J Schytte, London.

2.1960 Det Stavangerske Dampskibs- od God is Good. Opplagt Miami

9.1971 KS AS Sira <& Co (Br Klovning), i 1994 od Rex, deretter Rex Bear.

6.1973 Kaspar Nilsen, Sand, Stavanger for i Miami River sørside etter åha

10.1976 Cia Naviera Stavros Lines SA,
Puerto Cortez (Honduras), od

1.1977 Express Cia Naviera SA, Puerto i 975 g 1645a, 234.2/35.6/14.7 ft

1978 omdøpt Arrow. i M8 1000 bhk Deutz
1980 Opphugget i Honduras. ; 12.1957 Alfred Hagelstein Macnefabrik &

26

fjord, omdøpt Saltvik. Opplagt i i 896 g i38od, 213.1/34.6/13.4 ft
Sandefjord fra januar -62.

Ramsvik i juli 1963, nyklasset.

(Normann Tandberg), avrigget til i 5.1965 KS AS Simonship &Co (Sjur
lekter, broen flyttet akter, omdøpt
Porfyr. GBP 90.000, od Simon.

at lekteren siet seg fra slepebåt
Boss, underveis Brevik-Karlshamn j en bare-boat-leie eller et salg som
i ballast. Hugget på stedet. strandet.

(-54) k Skips-AS Cargo (Arne
Baste), Haugesund. 3.1952 av US Customs som fant 36.1 tonn
makeskifte mot ms Rytter. Levert marijuana til en verdi av USD 28,9
som Rytter til Jens Hetland jr, mill. Besetning på seks var briter.
Egersund. i 6.1986 Frank Ganter, Dover, Foxcroft US,

selskab AS, Stavanger for NOK River 3.1991. Gig Shipping Ltd,
1.375.000, nytt navn Haukeli. Puerto Cortez Hon

Haugesund, od Siraholm.

NOK 800.000, od Ramsli. blitt abandonert MN 2.98.

Aghios Nektarios.

Cortez, nytt navn Emmanuel

SKIPET NR. 4 - 2016

id iho/2ha 63/55gb GL

3.1973 KAS Simon &Co (Ole S Simon-

11.1984 beslaglagt 14. nov. 1984 i Boston

11.1997 rapportert stående på bunnen i

ms RAMSLI LLDG

id iho/2ha 75/70 GL

-1044. Levert som Ortrud Miiller

Lothe jr, Haugesund, Sandnes,

Rederi, Asker, men enten var dette

Schiffsweft, Liibeck -589. Levert
som Maria AlthoffX.il Hera
Schiffahrts & Transport GbmH.

4.1967 Lorentz Storesund <& Sønner

1.1976 Lorentz Storesund & Sønner,

11.1979 PR Austvik (Kaspar Nilsen), Sand,

5.1980 PR Ramsli, omdøpt Ramsli.
7.1980 ommalt til 999 brt. opplagt

Karmsund Verft 84-88.
7.1988 Dominica. Mangler sikre opplys-

ms RAMSLAND LCRX

297 g 95od 199.5/31.2/11.9 ft
(60.80/9.50/3.62 m)
M8 1080 bhk MWM

11.1971 Brattvåg Skipsinnredning &

9.1979 Ommalt til 790 g i40od som

5.1983 Skips-AS Karlander, Fredrikstad.
12.1984 Kaspar Nilsens Rederi PR, Sand/

3.1987 KS AS Arold (Hans J Olsen),

12.1989 ANS Korntransport I (Paal Wilson

11.1992 Paal Wilson Shipping AS, Bergen.
9.1995 Reg. Nassau, Bahamas.
11.1995 Kystfrakt AS (Reinert Eidshaug),

Rørvik/Namsos, od Ringhav.
1.1997 utflagget til St Vincent.
1998 Istramineral Umag dd, Pula

1.2003 Su Denizcilik Ltd (A & S Atun

11.2010 Trimex Maritime Ltd, Braila, reg.
Moldova, od Ocean King.

& Farnes & Tangen, Oslo, reg
Haugesund, for GBP 90.000, od
Austvik.

Torvestad, Haugesund.

Stavanger.

ninger etter salget; ikke i LR.

J Johansens Sveiseverksted AS,
Brattvåg (-27). Levert som Bebko
til Sameiet Bebko (Chr Biering
& Søn AS), Oslo.

komskip, på TC til Stako.

Stavanger, incl TC, nytt navn
Ramsland.

Sandnes, reg Kopervik, od Clasina.

& Co), Bergen, nytt navn Wilko.

(Croatia), od Moela.

Ltd), Istanbul, od Asu Atun.

Fortsatt i fart.

MS „Knoll"
til Rogaland

Kjøpt av Kasper Nilsen
og Jens Hetland
for 700000 kroner

Kasper Nilson, Sand, og Jens
Hetland, Egersund har kjøpt M.a
»Knollc på 3090 t iLw., 1143 br.t.
av en bante I Kristiansund.
»KnolU »om er bygget i Trond
heim t 1816, har tilhørt Flakkcs
Rederi Aj. Den har na I lengre
tid ligget ved vorksted for over
haling og «tår uå I klasse 1A1 I
Norske Veritas. Motoren or ny,
og båten skal I nsmneate framtid
settes i fart Kjøpesummen er ca.
700 000 kr. >Knoll*s tidligerc navn
er »Mirva«, »Akabahnw, og »Fa
ger*.
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Den aldrende damptanker «Buccinum», bygget i 1910 og tilhørende Carl Olsens Tankrederi AS på Hisøya ved Arendal.

Tankbåt i solnedgang
Med damptanker Buccinum i 1946
AV JAN PETTER LARSEN

Årene omkring 1930 var en vanskelig tid for shipping på Sørlandet. Den «gode»
tiden da man kunne kjøpe delvis utrangerte seilskip, bemanne dem med billige
lokale mannskaper og gjennom streng nøysomhet få en mager fortjeneste ut
av det var over - seilskip var «out» på alle mater. Og å bygge dampskip var dyrt
- finansieringskildene kjente hverken redere eller miljøer og var derfor nokså
negative til de prosjektene som ble foreslått. «Redningen» kom fra uventet hold:
Oljeselskapet Shell.

Royal Dutch Shell så på denne påmalt akterenden. Og de fleste et annet potensiale: De hadde behov
tid et sterkt behov for å fornye skipene beholdt sine Shell-navn, for tonnasje og bygde sirkulære tanker
sin aldrende flåte - samtidig vanligvis det latinske navnet på hav- inn i lasterummene og fikk derved en

som de nødig ville at deres se-
cond-hand tankere skulle betjene deres simpelthen heter blåskjell. Og båtene
konkurrenter. ble kalt Anglo-Saxon-båtene.

Lösningen ble enkel: At Shells
transportselskap Anglo-Saxon
Petroleum Co Ltd solgte sine gamle AngloSaXOH-bat
tankbåter for en billig penge til En av Anglo-Saxon-båtene het Bucci- Carl Olsen. Det viste seg at den gamle
enkeltredere, og tok deretter båtene num - på norsk kongesnegl, eller på båten var en ganske trofast og pålitelig
tilbake på T/C til akseptable rater. godt arendalsk «stor kuonge». Hun sliter. Fra 1930 og frem til krigsutbrud-
Mange sørlandsredere benyttet seg av var bygd så tidlig som 1910 som S/S det gikk hun i variert fart world-wide
tilbudet - bortimot 30 gamle tankere Berwindmoor og var da det man i dag - og klarte seg uten de store hendelser
fikk registreringshavn i sørlandsbyer ville kalle en bulkcarrier. Men Shell så og tragedier gjennom fem krigsår.

skjell, f.eks. «Mytilus» som på norsk lastekapasitet på ca 8000 tonn.

SKIPET NR. 4 - 2016

Navnet ble endret til Buccinum og
dermed begynte en lang karriere som
tankbåt. I 1930 ble hun sirkulert for
salg av Anglo-Saxon og ble kjøpt av en
gammel seilskutekaptein fra Arendal,
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Rederens svigersønn, kaptein Finn guttens mor godkjent som lærer for
Hjardemaal, tok skipet inn til Oslo gutten i første klasse. Pensum og
våren 1946 - og gamle Buccinum var lærebøker ble overlevert, og dermed
klar for «en pust i bakken». kunne ferden ta til - med skoleverkets beskjedne værforhold. Biscaya-bukten

Og det var mye som måtte gjøres: godkjenning frem til skoleårets begyn- ble krysset uten de store hendelser
Kanoner og annet skyts skulle demon- neise i 1947. Det holdt akkurat - som og den 5. november ble Buccinum
teres, de-gaussing kabler skulle tas av man skal se
og lagres, annet Nortraship-utstyr tas
i land og tas vare på. For å få alt dette
gjort - og også få «shinet» skuta opp ISOUYlu JOT riQXjQ.
en smule etter fem lange krigsår ble For anledningen var gamle Buccinum i Haifa ble ankommet i henhold til
Buccinum forhalt til Greåker i Østfold. forseilt fra Greåker til Tromøysund ved beregningene.
Der ble også en ny kaptein tilsatt, Arne Arendal. Mannskap ble påmønstret og Men her oppstod det om ikke
Larsen fra Arendal. Han hadde tidli- proviant og stores tatt om bord - til problemer så i allfall opplevelser
gere vært styrmann om bord og kjente stor glede for Arendals næringsliv,
skipet godt. Han var også min far.

Artikkelforfatteren ble født i septem- kapteinen og hans lille familie, var
ber 1939. Da Larsen kom hjem etter på plass, ankeret ble lettet og den
krigen i august 1945 hadde han med gamle triple expansion dampmaskinen «det lovede land», og den engelske
andre ord ikke sett sin førstefødte - en begynte sin langsomme gange ut militærmakten gjorde sitt ytterste
nå nesten 6-7 år gammel guttunge - Galtesund og forbi Torungen fyr. Snart for å sikre en stabil og rolig situasjon
og det var klart at det var behov for en var Jomåsknutene og Norge under
tilpasningsperiode. Men, altså, plikten horisonten.
kalte igjen året etter, og igjen var Første stopp var Avonmouth i Wales befolkningen dannet sterke gruppe
Buccinum båten det gjaldt. Heldigvis hvor ankomst ble rapportert til 28. ringer som utførte sabotasjeaksjoner
var rederen forståelsesfull - den nye oktober. Hva slags last som ble tatt om som for eksempel bombingen av
kapteinen fikk anledning til åta både .bord er ukjent - men med tanke på den King David-hotellet i Jerusalem. Den
sin hustru og sin lille sønn med på
reisen.

gang med skolevesenet. Etter mye
frem og tilbake i byråkratiet ble

Mor og forventningsfull sønn vel om bordfør avreise.
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Larsen dro til sjøs i mai 1939.

Og så begynte en ny kamp - denne dreide seg om drivstoff til biler, tanks Nobel-prisvinneren Menachem Begin
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I slutten av oktober 1946 var skipet
klart for reisen - mannskapet, inklusiv vanskelig. Tusenvis av overlevende

destinasjon som Shell hadde planlagt ledende terroristorganisasjonen het
er det vel ikke unaturlig å anta at det Irgun og ble ledet av den senere

etc - altså bensin. Bestemmelsesstedet Og Haifa var ingenlunde «off limits»
var nemlig Haifa i Palestina, en

På tur med pappa.

havneby i det britiske protektorat
Transjordania, nå mer kjent som Israel.

Reisen foregikk under forholdsvis

av Lloyds rapportert å ha passert
Gibraltar. Middelhavet bød ikke på
problemer og, farten på 8-10 knop tatt
i betraktning, ankerplassen på reden

som satte sitt preg på en syvåring:
Den politiske situasjonen i landet var

fra de europeiske utryddelsesleirene
ønsket å være med på å innvandre til

i protektoratet. Dette skapte store
vanskeligheter - den jødiske del av

for Irgun: Sett fra deres side ville det
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være formålstjenlig å eliminere både
båten og lasten, for eksempel ved å
feste eksplosiver på skutesiden der
den lå til ankers. For å hindre dette

sendte Royal Navy ut MTBer med
jevne mellomrom og slapp granater
og miner over bord. Hensikten var å
«ta ut» froskemenn som, utstyrt med
magnetiske «limpets», prøvde å nå
frem til skipet der det lå til ankers.

Men disse eksplosjonene fra Royal
Navy hadde en gammel dame fra
1910 ikke godt av. Hele båten ristet og
skalv, rust raslet ned fra veggene og
drønnene var ikke til å holde ut. Og
nattesøvnen til en syvåring ble det
ikke stort av - svært skremmende for
å si det mildt. Men det endte uten van

sker - lasten ble losset og Buccinum
gikk til sjøs igjen. Den 3. desember
1946 passerte man Suez - destinasjon
Abadan ved Eufrat/Tigris-elven.

Til Abadan
Reisen ned Rødehavet, østover langs
den arabiske halvøy og inn i Den Per
siske Gulf som det den gang het var
lang og trøstesløs. Fjellene på babord
side hadde hele tiden en monoton rød
lig farge. Navigasjonen på et skip uten

Ikke alt utstyret fra Nortraship-tiden var fjernet.

Ha;/o omkring 1950.

GPS og radar var antagelig primitiv, at alt land på styrbord side den gang
men med konvensjonelle metoder, og het Persia!
peiling av fyrtårn ved enkelte «capes» Det ble et langt og varmt opphold
og forberg kom man omsider opp mot i Abadan. Byen og omgivelsene var
Kuhi Mubaraq (en stor stein på et lavt trøstesløse og man lengtet simpelthen
sletteland langs kysten av Pakistan, til sjøs igjen. Og rett før jul, den 20/12,
av arendalsfolk kalt Ku i Mørbakken) var Buccinum tillastet og avgikk for
og «Nattholmen», sannsynligvis Bombay.
bedre kjent som øya Qeshm, kom man Jul- og nyttårshelgen ble feiret
omsider inn i ruta opp Gulfen. Og husk underveis til «Juvelen i krönen» -

Förfätteren i selskap med maskinsjefen fra Bergen.
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India. Svært lite gjenstår i minnet om Ali Jinnah, mens den siste visekongen
dette, men sannsynligvis ble bysseper- Mountbatten prøvde å avvikle imperiet
sonalet opptatt med å lage en så norsk på anstendig vis. Men det vanlige
jul og nyttårshelg som mulig - geo- livet gikk videre på nokså normal
grafi og temperatur tatt i betraktning. måte. Lossingen i Alexandra Dock gikk
Og den 2. januar 1947 putret Buccinum nokså langsomt, så familien Larsen
inn til Bombay, møtt av en engelsk los besøkte en rekke severdigheter i byen
i godkjent tropeantrekk. - bla. hulene ved Elephanta Caves,

Og her ble det rabalder! Det Crawford Market og noe som den
viste seg at mannskapet, inklusive yngre generasjon likte godt, nemlig
artikkelforfatteren, manglet en rekke badebassengene ved Breach Candy.
sprøyter for allehande tropesykdom- Og selvfølgelig var det skummelt å se
mer. Før signalflagget Q for «free «The towers of silence» ved Malabar
pratique»kunne fires ble skipet bordet Hills der parserne overlot sine døde
av alle de instanser som det engelske til gribbene. Mange inntrykk for en
helsevesen kunne stable på bena og ubefestet sjel fra Sørlandet!
in-okkuleringen begynte umiddelbart.
Men en person manglet - nemlig
den forsvunne 7-åring. Han skulle tretti til SUlg
ha seg frabedt all stikking og gjemte Men omsider var oppholdet i Bombay
seg under presenningen på en av over, og skipet ble dirigert tilbake til
livbåtene. Dessverre var dette et nokså Abadan. Last ble inntatt med desti
opplagt gjemmested, så under skriking nasjon Aden. Dette var Jemen - nok
og skråling ble kandidaten trukket for et sted der det engelske flagg vaiet
legene og fikk de anviste stikk. Dette høyest. Aden var etablert på sydkysten
foregikk under sterke protester og med av den arabiske halvøy for å være en
myndig fastholdelse av skipets kaptein bunkringsplass for engelske skip -
- i en uvant dobbeltrolle. Følelsen .særlig Royal Navy - men etter at de
henger i den dag i dag! fleste dampbåter hadde fått oljefyring

mater vellykket. Dette var over et år I embeds medfør måtte skipperen
før India fikk sin egen frihet, og det på Buccinum føres opp til havnemyn
engelske Raj var i full sving - men dighetene. Disse var lokalisert på en
det var effektivt. I avisene kunne man høyde utenfor selve Aden, og familien
lese om Nehru, Mahatma Gandhi og ble med. Bilturen opp svingete veier
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Oppholdet i Bombay ble på mange var kull ikke så viktig.
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Fremdeles under norsk flagg, i Port Said mai
1947.

ble avbrutt av et opptrinn som fortsatt
lever på artikkelforfatterens «hard
disk»: Jemenittene var ikke begeistret
for engelsk herredømme og hadde
dannet grupper for å sabotere koloni
herrenes virksomhet. Denne gangen
hadde de satt fyr på en buss full av sol
dater fra Indian Army. Så vidt vi kunne
se var det ingen omkomne, men det
var full slåsskamp mellom opprørerne
og soldatene. Rundt den brennende
bussen kjempet turban-kledde soldater
fra Indian Army ved hjelp av tykke
bambuskjepper, mens opprørerne gikk
løs på opponentene med bare never.
Hvordan det endte vites ikke - vår
sjåfør fikk kjørt forbi, oppholdet hos
havnemyndighetene ble bragt til ende
og vi ble fraktet tilbake til trygghe
ten om bord. Men opplevelsen var
skremmende.

Resten av perioden om bord i
Buccinum ble ganske triviell: Shell
dirigerte oss i all vesentlighet frem
og tilbake mellom Bombay og Abadan
- bortsett fra siste tur da vi ble bedt
om å laste i Bahrain - et emirat
omtrent midt i Gulfen. Og losseplass
ble mottatt som Port Said. Vi gikk fra
Bahrain 28. april og skjønte snart at

Forventningsfulle passasjerer på Kairo aerodome

i påvente av Braathen-flyet. Alle bilder fra forfatteren.
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noe var på ferde. Båten var solgt og
skulle overleveres i Port Said. Og slik
ble det.

Lossingen ble utført og båten
forhalt til et roligere område i havnen
i Port Said.

Det var et gresk rederi som hadde
kjøpt Buccinum, og snart kom både
den greske kapteinen, det greske
mannskapet - og en gresk-ortodoks
prest om bord! Sistnevnte foretok en
gresk-ortodoks velsignelse av båten
ved hjelp av røkelse og vievann, og
så kunne kaptein Larsen ta plass ved
flaggstången akterut og låre det norske
flagget for siste gang. Og den greske
kapteinen gjorde fast det greske flag
get med Andreas-korset til flagglinen
- og snart var det bare minnene igjen
etter en 17 års tjenesteperiode under
norsk flagg i krig og fred. Og det var
slutten på en 70 år gammel historie
- fortalt av en som formodentlig er
en av de lengstlevende av de som har
konkrete minner fra de sørlandske

Anglo-Saxon tankere.
Men det var fortsatt liv igjen i den

gamle damen: Det greske rederiet trä
det henne stort sett i hjemlige farvann
- og i nye 8 år tjente hun sine nye
eiere trofast. Men i 1955 var det slutt.

Den 23. januar, på reise fra Odessa til
Pireus, gilde hun på grunn på Marmara
Island ved Dardanellene. Det var en

tung grunnstøtning. Berging var
umulig, og etter hvert ble hun hugget
opp «in situ».

PS:
Carl Olsens Tankrederi i Arendal

viste fremsyn ved salget. Mannskapet
ble sendt hjem med fly - temmelig
sensasjonelt i 1947. Et norsk rederi,
Braathen, hadde dannet et flyselskap
med tanke bla. på slike situasjoner, og
Braathens South America and Far East

(SAFE) hadde kjøpt inn fire ameri
kanske transportfly av typen DC-4 og
ombygd dem til passasjerfart. Ruten
startet i Hong Kong og gikk til Karachi
og Kairo for overnatting. Vi ble fraktet
til Kairo tidlig om morgenen der flyet
«Norse Trader» ventet på oss. Via
Roma, Geneve og Amsterdam kom vi
sent på kvelden til Gardermoen der det
var en lang nok rullebane til å ta ned
DC-4. Reisen var slutt - men i lange
tider var det status i guttegjengen å ha

vært passasjer i et fly!

«Buccinum» hadde et søsterskip under norsk flagg, malmskipet «Ingeren» av Bergen i årene 1924-1952.

Litt om dt Buccinum
/////////////////^^^^^

Dt BUCCINUM LDQN
5237 g 8075a, 405.0/54-2/26.4 ft
tankskip, 2d
Triple expansion maskin, Richardsons, Wstgarth & Co, Hartlepool.
9.1910 Sir Raylton Dixon & Co Ltd, Middlesbrough. Bygget som malmskip

Berwindmoor for Berwindmore SS Co Ltd (J Esplen), Liverpool.

1921 Anglo-Saxon Petroleum Co Ltd, London, od Buccinum.
4.1923 Levert ombygd til tankskip.

8.1930 Kjøpt av Carl Olsens Tankrederi AS (Carl Olsen), Kolbjørnsvik, Arendal for
GBP 69.000, med 10 års T/C tilbake.

4.1940 på vei fra Corpus Christi til Las Palmas, inn i Nortraships tjeneste.
10.1945 Tilbakelevert fra Nrtraship.

6.1947 Solgt til C Scrivanos, S Elefteriades & G Pappas (Meduterranean Shipping
Agencies), Piraeus, for GBP 50.000, omdøpt Theodora.

LR 49/50: Opplagt i påvente av klassing.
1950 S. Elefteriades & G. Pappas, Piraeus.

1.1955 Grunnstøtte 23 januar 1955 ved nordspissen av Marmara Island på reise
Odessa-Piraeus med olje. Kondemnert, opphugget.

Skipet hadde for øvrig en søster under norsk flagg, Berwindvale, som forble bulkskip
og havnet hos Jacob Kjøde i Bergen som Ingeren.

ds INGEREN LCOW
6118 g 86ood 404.9/54.4/26.3 ft
singledecker lang bro MA,
8 ha 398/385gb LR
T3 Richardsons, Westgarth & Co Ltd

3.1911 Sir Raylton Dixon & Co Ltd, Middlesbrough -554. Berwindvale SS Co Ltd
(J Esplen), Liverpool. BERWINDVALE.

3.1916 Topedert 16. mars 1916 av U70 20 n mil SSW av Bull Rock, på reise
Galveston-Avonmouth med hvete. Holdt seg flytende, reparert.

1924 AS Inger (Jacob Kjøde AS), Bergen od INGEREN.
4.1940 I svenske farvann, opplagt Uddevalla 14.12.1944-2.6.1945.

8.1947 Ankom Jarrow on Tyne for rep ved The Mercantile DD Co Ltd for hoved
reparasjon, rep. bunnskade mm. Opplagt Bergen 9.52 til salg.

12.1952 Solgt British Iron & Steel Co til opphugging for GBP 74.000, tildelt Hughes
Bolckow Ltd, ankom Blyth 9.1.53.
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«Ivar Elias», ex. «Haarek»,

fotografert ved Akerselva
i Oslo midt på 1970-tallet
som losjiskipfor uteliggere.
Det er lett å gjenkjenne
den karakteristiske baugen

med Det Helgelandske
Dampskibsselskaps to
stjerner.

Ukjent fotograf, bildet tilhører Borea

AV TROND CARLSEN

32

Transport, Sandnessjøen

Dampskipet «Haarek»
- lokalen med de ni liv

Forfatteren av Helgelandskes to jubileumsbøker fra 1967 og 1991, Leif B.
Lillegaard, hadde invitert skipper Cato Knudsen fra Lurøy på et lite havnebesøk
i Oslo en sommerdag på slutten av 1960-tallet. De hadde kommet ned til
munningen av Akerselva da forfatteren spurte:

Den gamle skipperen så seg rundt og festet til slutt blikket på Oslo
Indremisjons to veteranbåter som lå til kai, og på den tiden tjenestegjorde som
losjiskip for byens uteliggere. Så stirret han lenge på den minste av båtene.
Øynene så på den runde akterenden, fulgte båtens linjer fremover og stanset
ved baugen. To små dråper blinket i øyekrokene.

«Er det - er det virkelig gode, gamle «Haarek»?»
Det var det, iallfall skroget. Overbygningen var fjernet og erstattet med

en slags brakke med lugarer og rom for hovedstadens hjemløse. Skipperen
kjente igjen den merkelige akterenden som «Haarek» fikk i 1916 for å kunne
tilby passasjerene en salong der bak. Og selvfølgelig - den mutte, sinte baugen
som hadde skåret seg gjennom helgelandske farvann i rundt femti år, og gjort
båten til helgelendingenes yndling i like mange år. En riktig hissigpropp av en
båt, et skip som trosset uvær og den argsinte Trænfjorden, år etter år. Skipper
Knudsen hadde stor sans for båter, men dette gjensynet med sin gamle trofaste
venn fra Trænaruten ble nesten for mye for han.

«Slik går det her i verden», bemerket Lillegaard etter en stund.
«Ja», svarte Knudsen. «Det er bare «Haarek» som kan finne på noe slikt».
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«Kan du se noen gamle kjenninger akkurat her?»
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Mange er historiene om «Haarek», den
150 år gamle legendariske båten,
som trafikkerte Helgeland i hele

første halvdel av det forrige århundre. Den var mellom Trondheim og Steinkjer. Som rutebåt
sikrere enn klokka, den bandt lokalsamfunnene på Trondheimsfjorden var den en fiasko, båten
på Ytre Helgeland sammen og den var holde- var for liten og farten for lav. Derfor lå den stort
punktet for store deler av kystbefolkningen på sett i opplag. Da HDS kjøpte skipet, hadde det
Helgeland. I storm og stille, inne i fjordene, fått ny kjele og delvis ny dampmaskin. Skroget
blant skjærene eller ute på den harde Trænfjor- hadde også gjennomgått en større utbedring,
den - «Haarek» kom bestandig.

Forskingsfartøyet «Hansteen»
I slutten av januar 1899 forliste Det Helgeland- endret til «Haarek», etter den gamle vikinghøv
ske Dampskibsselskaps (HDS) første skip d/s dingen fra Tjøtta. Petter Ulriksen ble ansatt som
«Helgeland» ved Store Vandve vest for Dønna skipets første kaptein.
og ble totalvrak. Skipet var forsikret for kr
20 000,-. Det som kunne berges overtok HDS
for kr 3000,-. I to måneder leide selskapet inn De JØVSte UTene
et skip som seilte i rutene for «Helgeland». «Haarek»s første år i HDS' tjeneste var heller in-
Dette var ingen god løsning på sikt, og selska- gen suksess. I lange perioder lå skipet i opplag
pet måtte snarest anskaffe en erstatter.

Høsten 1899 bestemte derfor direksjo
nen i HDS seg for å kjøpe d/s «Hansteen»
fra Indherreds Aktie-Dampskibsselskap.

Kjøpesummen var kr 58 000,-. «Hansteen» var fortelles det at «Haarek» hadde vært fullastet på d/s «Haarek» fotografert
Norges første forskningsfartøy, bygd i 1866 ved så åsi alle ekstraturene den sesongen. Det var som brønnbåt ved
Nylands mechaniske Værksted i Christiania
som byggenummer 11. Skipet ble satt inn
i et pionerarbeid, nemlig starten på norsk
havforskning, og gjennomførte kartlegging av het det videre i notisen. så lokalbåtene måtte
norskekysten i hele tretti år. Kartene som ble De første årene som HDS-båt var «Haarek» ekspederes på fjorden med

en ekspedisjonsbåt.
produsert var svært gode, og arbeidet fikk stor en sakalt brønnbåt. Skipet var ikke helt overr ° ° r Ukjent fotograf, bildet tilhører
internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. bygd, og mellomdekket kunne ikke lenses Boreal Transport, Sandnessjøen

1 1898 ble skipet solgt til Indherreds Aktie-
Dampskibsselskap i Steinkjer. «Hansteen»
ble i all hovedsak benyttet til passasjertrafikk

og fartøyet hadde fått overbygd dekk og bro
midtskips. I tillegg hadde det fått en liten
salong akter og delvis ny innredning. Etter at
«Hansteen» ble overtatt av HDS, ble navnet

og ble mye benyttet som reservebåt. I årene
før 1910 gikk «Haarek» mange ekstraturer ut til
fiskeværene på Ytre Helgeland i fiskesesongene.
I en notis i Helgelands Blad 21. mars 1906

vanskelig å tenke seg på hvilken måte øydis- Nord-sjona før den
~ , ~ , ~ n omfattende ombyggingen

triktene kommunikasjonsmessig skulle ha vært . 1915_16 stedet hadde
betjent dersom HDS ikke hadde hatt «Haarek», ikke dampskipskai,

. :  



«Haarek»s mannskap

samlet på dekk. Fra venstre
i bakerste rekke: Knut

Brygfjell, Håkon Slapøy,
fyrbøter Konrad Flatøy,
Helmer Sund, malermester

Jens Carlsen og maskinist
Petter Jørgensen. Neste

rekke fra venstre: Astrid
Holmvik, Tora Berg, styr
mann Myhr, kaptein Ole

Arntzen og Kristine Iversen.
Fremste rekke fra venstre:
malermester Harald Carlsen

(forfatterens bestefar),

båtsmann Meyer og Paul

Solvang. Malermesterne
Jens og Harald Carlsen
hørte ikke til det faste

mannskapet. De var trolig
om bordfor å male og pusse

opp båten, både utvendig
og innvendig. Bildet er trolig

tatt i 1914, før båten ble
ombygd ved Baklandets
Støberi og mek. Værksted i
Trondheim i årene 1915-16.

Bildet er tatt i Selvær, ende

punktet på den hardføre
Trænaruten, på 1930-tallet.

«Haarek» ligger ved kai ved
Magnus Olsens dampskips
ekspedisjon.
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Ukjent fotograf,
Trond Carlsens samling

Postkort, H. Benonisen,

Trond Carlsens samling

for vann. Under uvær kunne skipet derfor bli
fylt med vann, slik at det i verste fall kunne
krenge over ogsynke. Dessuten var «Haarek»
rank og smal, og vanskelig å manøvrere i
tung sjø. Mange av de reisende klaget over at
«Haarek» ble satt inn ide mest hardføre rutene for det. Men i 1915 fikk selskapet et betydelig
i vinterhalvåret. Spesielt dramatisk hadde det
vært på en tur over Trænfjorden like før jul i
1909. Hendelsen ble omtalt i Sandnessjøavisen Om kvelden 29. oktober 1915 forlot «Haarek»
«Helgelands Blad» 30. desember:

Der klages over at dette skip skal sættes i de mest
haardførte ruter som Dønna og Træna paa denne
aarstid. I vinter skal det virkelig ha vært fare paa
ferde, specielt under sidste tur paa Træna før jul. Da
skipet ikke er helt overbygget og heller ikke seiv kan
lense mellomdækket for vand, saa det efter en fylding
ut til at det vilde krænge over. Det tapte ogsaa en tid
retningen paa grund av krængingen. Selskapet vilde
vitterlig tjene paa aa frita «Haarek» for disse ruter
vinterhalvaaret.
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HDS hadde i flere år tenkt å foreta en større

ombygging av «Haarek» for at den skulle
tilfredsstille de stadig økende kravene til
forsvarlig fart på kysten. Selskapets konstante
dårlige økonomi satte imidlertid en stopper

overskudd på over kr 25 000,-. Det gjorde at
selskapet satte av kr 10 000- til ombyggingen.

Sandnessjøen med kurs for Trondheim. Det
var Baklandets Støberi og mek. Værksted som
skulle foreta ombyggingen.

En ny båt
Ombyggingen ved verkstedet i Trondheim
skulle bli den mest gjennomgripende for
«Haarek» i tiden skipet tjenestegjorde i HDS. Da
båten kom tilbake til Sandnessjøen i september
1916, nesten et halvt år senere enn planlagt,
var det et helt nytt fartøy befolkningen fikk se.
«Haarek» hadde nå fått to dekk, men det mest

iøynefallende var den runde, slepebåtformete
akterenden. Det var denne som skilte «Haarek»

fra de andre HDS-fartøyene, og som gjorde
skipet så unikt blant lokalbåtene langs Nord
landskysten. I tillegg ble det installert elektrisk
lys om bord, og det ble montert en ny vinsj.

Ombyggingen skjedde under første verdens
krig, og seiv om det ikke var krigshandlinger
på norsk jord, skulle krigen skape store van
skeligheter for skipsfarten og verftsindustrien i
Norge. Streiker på Baklandets Støberi og mek.
Værksted gjorde at ombyggingen av «Haarek»
ble kraftig forsinket.
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Mellomkrigstiden

august 1919, idet skipet holdt på å brenne opp. dekket ble kullbaksten reparert og det ble satt ygrfmge" '
I «Helgelands Blad» 20. august kunne man lese opp brannplater i fire av lugarene. Dessuten ligger ved Aarthunslipen
følgende: ble det støpt inn patentmetall i rammen og / Sandnessjøen, og det er
Tf , , „ , ~ ...,, , f . veivlageret. Krumtappakselen ble tilpasset antagelig like før ski-
Tofyrbøterepaa«Haarek» blev nat til lørdagsaa fris- S _ FF F pet skal opp på slip for
tet av en donk denaturert sprit, som hørte til i lasten, °S luftpumpen 1 maskinen fikk ny membran. vårpuss. f0r dem som er
at de i nattens stilhet fik den listet ned i maskinen Donkeypumpen ble tatt ut, reparert, og satt inn //tt kJent ,• Sandnessjøen, lå
og lot den undergaa en liten operation. De bored i al igjen. Fyrrammen og kjelbåndene ble reparert. Aarthunslipen omtrent der
forsigtighet et lite hui i korken og tapped noget av Videre ble telegrafen om bord overhalt. «Haa- fergeleiet ligger i dag.
det forførende fludium paa en flaske. Efter tapningen rek>> fikk fomyet sitt sertifikat og var tilbake i uki ent fotos r

Det holdt på å gå riktig galt med «Haarek» i

skulde de saa gjøre korken like god igjen - ved aa c , . - , C1 . .U 1 . , Trond Carlsens samling&J & &j Sandnessjøen 27. februar 1921. Skipet ble strakstætte hullet med lakk. Men her var det deres kemiske
1 a 1 -ii ~ 1 *-i t-« a «. a 4.-1 1 satt mn 1 ruten igjen, men matte ga 1 opplag 1kundskaper ikke strak til. Da de satte fyrstikken over °' o r-r- o
hullet tok spritdampen fyr og hele indholdet eksplo- Meisfjorden 15. mai.
derte. Fyrbøternes lette og oljede bekledning gikk det 1930-tallet ble innledet med noen uhell og
ogsaa ild i, og det var med nød og neppe de med folks grunnstøtinger, bl.a. i Sandnessjøen, Brasøy,
hjelp fik slukket, fryktelig forbrændt. De maatte straks Tjøtta og Skålvær. Ellers lå skipet mye i opplag,
kjøres til sykehuset hvor det lenge saa slemt ut, men hovedsakelig i Meisfjorden i nærheten av
antar man at de nu staar det over begge to. Likesaa cj„„„„;„„„&& Sandnessjøen,
lykkedes det slukke ilden i maskinen, skjønt den
hadde grepet nok saa godt om sig og ikke hadde langt
igjen før den hadde vært herre over hele skuten. Det ~- . o
blir nok nødvendig aa gi folk noget mere fuldkommen
lærdom i forbudslivsførelsen.

På slutten av året 1920 grunnstøtte «Haarek» verdenskrig. Ingen skip gikk tapt, og skadene
ved Åsvær da den skulle legge til kai. Propell- begrenset seg til et par kollisjoner med d/s
rammen ble brukket og roret bøyd. HDS-båten «Vefsen». Ellers deltok d/s «Helgeland» og m/s
«Thorolf Kveldulfsøn» kom utover og slepte «Dønna» i troppetransporter til Bodø våren
«Haarek» tilbake til Sandnessjøen. Skadene 1940.

på skipet var så store at det måtte slepes til D/s «Ranen» var blitt beslaglagt av britiske
Trondheim av dampskipet «Framheim». Det var marinemyndigheter i Harstad våren 1940 og
igjen Baklandets Støberi og mek. Værksted som ble tatt over til England der den var hele krigen,
fikk jobben med å utbedre skadene på skipet. Som erstatning for «Ranen» hadde selskapet

Samtidig som havariskadene ble utbedret, ble Dette kulørte bildet av
det utført en del andre reparasjoner om bord. På d/s «Haarek» er tatt

Det Helgelandske Dampskibsselskap hadde
ingen store skader eller havarier under andre
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Ukjent fotograf,
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Denne montasjen viser
utviklingen av skipet, fra
»Hansteen» via «Haarek»

og til «Ivar Elias».

«Haarek», slik den så ut

på slutten av sin karriere i
lokalrute/arten, ukjent fotograf
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Trond Carlsens samling

"Ivar<ERas"

kjøpt dampskipet «Dronningen» fra Arendals
Dampskibsselskap samme år.

Med sin noe reduserte flåte fikk HDS store

vanskeligheter med å drive båtrutene på
normal måte. Etter hvert gjorde den økende
kullmangelen sitt til at rutene etter hvert
stoppet helt opp. Så galt ble det at HDS måtte
sette i gang en robåtrute mellom Ausa og
Visthus i Visten i april 1944. 1 april 1945 ble
Dønna- og Trænaruten innstilt på ubestemt
tid. På Trænaruten fikk for øvrig mannskapet
krigsrisikotillegg.

For d/s «Haarek» forløp krigen uten nevne
verdige alvorlige episoder. Skipets dekksdag
bøker fra 1939 og helt frem til skipet ble solgt i
desember 1950 finnes komplett.

Til å begynne med gikk skipet i normal
lokalrutefart på Helgeland. I midten av april
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1940 havnet skipet i en kamp mellom tyske fly
og britiske krigsskip litt sør for Nesna, men
berget seg så vidt ved å sette kursen helt inn
under land. I mai samme året var «Haarek» så

langt nord som til Tromsø, der den lå da de
norske styrkene i Nord-Norge kapitulerte 10.
juni 1940. Etter kapitulasjonen gikk «Haarek» i
sine vante lokalruter på Helgeland.

I februar 1943 dro skipet til Harstad der store
reparasjoner og en større ombygging ventet
ved Kaarbøs mek. Verksted. Det ble skiftet

flere plater på skroget. Post- og billettkontoret
gjennomgikk omfattende reparasjoner og
modernisering. En stor del av broen ble revet
og et nytt, innelukket styrehus ble bygget.
En helt ny innredning av 2. plass salong ble
laget og satt inn. Det ble skiftet flere plater i
baugen. Nye vinduer under kommandobroen
ble innsatt og det ble satt på nye forsterkninger
under broen. Begge livbåtene ble overhalt og
pusset opp. Det ble videre laget ny innredning
av mannskapslugarene, et nytt brodekk ble
montert og ny innredning av dekkshusene
midtskips ble laget og satt inn. Det ble satt på
nye daviter, den gamle skorsteinen ble tatt vekk
og en ny skorstein ble satt på. Dessuten ble det
satt i verk omfattende malingsarbeider, både
utvendig og innvendig. Arbeidene var nesten
like omfattende som ombyggingen i 1915-16,
og «Haarek» fremsto atter som en ny båt da
arbeidene var ferdige i slutten av juli 1943.

«Haarek» lå oppankret i Lauvøysundet, ikke
langt fra Sandnessjøen, da freden kom 8. mai
1945. 1 skipsdagboka er det tegnet et norsk flagg
i farger 7. mai.

Epilog
Seiv om HDS' flåte var i god behold etter
krigen, var skipene begynt å bli gamle, nedslitte
og ikke minst umoderne. Utover på 1950-tallet
ble alle de gamle dampskipene gradvis skiftet
ut med nye, dieseldrevne motorskip. En ny type
fartøy var sjøbussene. Disse var en mellomting
av en buss og en båt, bygd hovedsakelig for
hurtig og effektiv transport av passasjerer, uten
lastekapasitet av betydning. Dessuten begynte
bilfergene så smått å gjøre sitt inntog på
Helgelandskysten.

I tiden fra 1945 til 1950 gikk båten i vanlig
lokalrutefart på Helgeland, men den lå også
lange perioder i opplag. I begynnelsen av
august 1950 gikk «Haarek» ut av den ordinære
rutefarten på Helgeland, og ble lagt i opplag
i Meisfjorden. 8. november ble den avertert
til salgs i «Helgelands Blad», og i slutten av
desember dro den til sitt nye hjemsted Florø,
der den skulle tilbringe tolv år som losjiskip
for sesongarbeidere under sildefisket med nytt
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navn: «Ivar Elias». I desember 1961 ble båten
kjøpt av Oslo Indremisjon og brukt som losjis
kip for uteliggere og hjemløse i Akerselva. Her
lå den inntil 1978 da den skulle kondemneres
og senkes på dypt vann. Imidlertid oppdaget
veteranskipsentusiasten Olaf T. Engvik kleno
diet. Han startet et møysommelig arbeid for å
restaurere skipet tilbake til det opprinnelige
havforskningsskipet «Hansteen», og få det i
seilingsdyktig stand igjen.

I 1986 overtok Stiftelsen D/S «Hansteen» i
Trondheim ansvaret for skipet. Det har i en år
rekke blitt utført restaureringsarbeider både på
skroget og interiøret. Skipet lå i mange år ved
Brattøra i Trondheim havn om sommeren, og
ved Fosenkaia på vinterstid. I januar 2015 over
tok Museene i Sør-Trøndelag (MiST) driften av
dette unike flytende kulturminnet. I dag har d/s
«Hansteen» kaiplass like ved Sjøfartsmuseet i
Trondheim.

Litteratur og kilder
Artikkelen er i all hovedsak et konsentrat, bygd
på heftet «Dampskipet «Haarek» - en legende
blant dampskip på Helgeland», som forfatteren
skrev for Stiftelsen DS «Hansteen» i 2010, samt
boka «Hansteen» utgitt av Museene i Sør-Trøn
delag i 2015 (ISBN 9788283050417). Forfatteren
er medforfatter i denne boka.

For de av leserne som ønsker en komplett
litteratur- og kildeliste, anbefales å gå til disse
bøkene.

Byggeår: 1866 ved Nyland mechaniske
Værksted, Christiania som byggenummer 11
«Hansteen» til Den Geografiske Opmaaling,
Christiania

Rederi (som d/s «Haarek): Det Helgelandske
Dampskibsselskap

Hoveddimensjoner: 101,6 x 16,4 x 7,5 fot
(lengde x bredde x dybde)

Tonnasje: 131 bruttotonn, 76 nettotonn,

etter ombyggingen i 1916:166 bruttotonn, 85
nettotonn

Maskin: Compound dampmaskin, 125 ihk,

fart ca. 9 knop. Fremdrift (som «Hansteen»):

kombinasjon av seil og damp. 1 1916 fikk
båten ny kjele og oppgradert dampmaskin,
2-syl. Compound, 25 norn. hk.

Passasjerkapasitet: 75 personer

Dette hverdagsbildet er tatt i Nord-Sjona sommeren 1950. «Haarek» ligger ved kaia og det
har møtt opp mange mennesker. Anløp av lokalbåten på den tiden var et av dagens høyde
punkter. Kaia var ofte full avfolk som enten var på reisefot, eller bare skulle høre nytt fra
omverdenen. Foto: Per Lillegaard, Sandnessjøen, bildet tilhører Helgeland Museum, Mosjøen

D/s «Hansteen» förlåter sitt tidligere hjemsted Sandnessjøen etter Forbundet Kystens lands
stevne i Sandnessjøen i slutten av juli 2013.
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Foto: Trond Carlsen, Alstahaug
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«Nordnorge» under godfart ved Sortland i 1977.

Hurtigruteskipet Nordnorge 1964

AV PER RYDHEIM
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Ved leveringen av «Nordnorge» i 1964 var förnyelses
prosessen i hurtigruten sluttført. Plåten besto nå av
13 topp moderne og likeverdige skip som var som rene
cruiseskip å regne etter dåtidens standard. Her er historien
om fartøyet som av mange ble betraktet som det vakreste
hurtigruteskipet, rent eksteriørmessig

I januar 1963 kunne Ofotens Dampskibssel- Det Nordlandske Dampskibsselskab klarte
skap igjen tre inn i rekken av konsesjonerte imidlertid ikke å skaffe noe nybygg og ble
hurtigruteselskaper. Fra 1936 til 1943 hadde derfor nødt til å trekke «Skjerstad» ut av ruten

selskapet hatt sin faste plass i hurtigruten med i september 1958. 1 en kort periode, inntil den
D/S «Nordnorge» (1936-1940) og D/S Bodø
(1942-1943), men mistet denne da selskapet
ikke hadde passende tonnasje etter bombing og
forlis.

Dampskibsselskab sette inn D/S «Skjerstad»
i 1945, og i 1950 fikk samme selskap kon
sesjon på ruten med den klausul at D/S
«Skjerstad» måtte erstattes med et nybygg.
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Dermed fikk Det Nordlandske

nye seilingsplanen kom i gang i mai 1959,
trafikkerte «Salten» ruten.

M/S Barøy
«Barøy» ble levert 21. februar 1952 til Ofo
tens Dampskibsselskap og var oppkalt etter
selskapets første skip. Det kunne minne litt
om Italia-skipene som ble levert et par år i

Foto: Per Rydheim
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forveien, men var mindre. Tonnasjen var på 700 ODS slo til, og den 4. september 1953 avgikk
brt, lengden 178 fot, og skipet hadde to gjen- skipet Bergen, første gang for selskapets reg
nomgående dekk: fiushdekket med overbygning ning. Dette var det fjortende skipet i ruten som
midtskips og akter. 1. plass-innredningen var sørget for at det ble daglige anløp fra Bergen,
midtskips, med 26 lugarer. 2. plass lå akter med etter at Englandsbåten D/S «Jupiter» ble tatt ut
24 køyeplasser. Skipet var sertifisert for 250
passasjerer i kystfart. Fremdriften ble besørget
av en 6-sylindret Atlas Diesel som utviklet
850 bhk og sørget for en marsjfart på 13,5 knop. tet ombygget ved BMV Laksevåg, hvor det
Skipet hadde radar og ekkolodd, elektrisk logg, ankom i desember 1955. Ved leveringen i april
radiotelefon og kjøleanlegg i en del av forrom- 1956 var det blitt 30 fot lengre, og tonnasjen
met. Byggesummen beløp seg til 4,3 millioner var steget til 860 brt. Lastekapasiteten ble
kroner - det dobbelte av hva man opprinnelig økt med 25 prosent og tallet på køyeplasser
hadde beregnet - noe som i hovedsak ble fra 60 til 100. 1 ombyggingstiden holdt sel
tilskrevet kraftig prisstigning på materialer og skapet ruten med M/S «Salten» fra Saltens
arbeidspenger under byggingen.

Ved leveringen ble selskapet forespurt
om å seile noen rundturer i hurtigruten for
Det Bergenske DS (BDS) som avløserskip.
Opprinnelig var skipet tiltenkt en regional
hurtigrute mellom Mosjøen og byene nordover
til Hammerfest, i et samarbeid mellom Saltens
Dampskibsselskab, Ofotens Dampskibsselskap «Nordnorge» blir kontrahert
og Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap
AS, i hovedsak som en slags forlengelse
av Nordlandsbanen som ble ferdigstilt til
Mosjøen i 1940. En rekke store nye passasjer-
skip ble bestilt til denne ruten, som «Sørøy», sikret kontrakten, og et nært samarbeid med
«Alta», og «Salten», henholdsvis til Finnmark Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab (NFDS)
Fylkesrederi og Ruteselskap AS og til Saltens ble derfor innledet. NFDS anbefalte å bygge
Dampskibsselskab.

Etter vikariatet i hurtigruten for BDS,
gikk «Barøy» inn i ruten Mosjøen-Narvik-
Hammerfest, inntil selskapet sommeren
1953 fikk forespørsel om å sette inn «Barøy» i bestemt å bygge et søsterskip, riktig nok med
regulær hurtigrutetrafikk på midlertidig basis. en del endringer.

av sitt korte vikariat i hurtigruten.
Det skulle vise seg at «Barøy» hadde for

liten køyekapasitet, og det ble derfor beslut-

Dampskibsselskab.
Kontrakten med staten om hurtigrutefart løp

fram til 1963, og i tiden som nå fulgte, ble det
jobbet målbevisst i selskapet for å få bygget et
fullverdig skip for ruten.

I mars 1962 fikk selskapet endelig konsesjon til
å bygge et nytt hurtigruteskip. Dermed var en
fast plass i hurtigruten sikret.

Det hadde vært en lang vei å gå for å få

et søsterskip av «Harald Jarl» (1960). På det
tidspunktet hadde ODS allerede hyret en egen
konsulent med tegninger og det hele. Styret
tok en tur med «Harald Jarl», og dermed ble det
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Ofotens Dampskibsselskap

kom inn igjen i Hurtgruten
på midlertidig basis med
«Barøy» fra 1953. Her
ligger skipet ved Bontelabo i
Bergen. Foto Bård Kolltveit
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«Nordnorge» ligger klar ved
Akers Mek Verksted i juni
1964.

Ved avgang fra Trondheim,
trolig i 1964.
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Foto: Stig Baumeyer

ODS' disponent Waldemar Høy reiste til
Oslo med fullmakt fra styret for å kontrahere
et nybygg ved Aker Mek. Verksted i juli 1962.
Med seg hadde han også anbefalinger fra Det
Nordenfjeldske Dampskibsselskab og beskjed
om at selskapet kunne overta tegninger fra
Trondhjems Mek. Verksted (TMV). På dette
tidspunktet hadde Aker overtatt TMV.

Waldemar Høy sier i ODS' 75 års jubileums
bok til Harald Harnang: «Vi hadde ingen
kapitalreserve den gang. Et nybygg ville kostet
15 millioner kroner, og vår egenkapital lå i M/S
«Barøy». Ingen visste på det tidspunktet hva vi
ville få for den.»

Verksted imot Waldemar Høy Ifølge jubileums
boken til ODS, ført i pennen av Harald
Harnang, skal følgende ha vært sagt angående
ODS' økonomi i forhold til et nybygg:

«Tja, sa jeg, hvordan skal vi nå gjøre det med
finansieringen da? Jeg har vært rundt om i våre
banker, og det eneste de kan si, er at de skal
forsøke å hjelpe oss.»

Siem smilte: «Det er noe av det beste jeg
har hørt på lenge, at de i alle fall skal forsøke.
Vi er beredt til å tegne kontrakt med Ofotens
Dampskibsselskap.»

To måneder senere var kontrakten klar.

Denne episoden, sier Høy:
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I Oslo tok direktør Siem i Aker Mek.

... synes jeg mer enn noe forteller hvilken tillit Ofo
tens Dampskibsselskap hadde. Mens andre rederier
kunne holde på i årevis uten å klare å skarre kapital,
ordnet vi 15 millioner kroner på et par måneder, samt
at vi kun på et løfte rikk tegne kontrakt med Aker.
Denne tilliten og respekten til ODS har holdt seg
opp gjennom tidene, noe jeg på rederiets vegne er
umåtelig stolt av.

«Nordnorge» blir døpt
Kontraheringen med Akergruppen skjedde
som kjent i juli 1962, og høsten 1963 ble skipet
kjølstrukket på Akers Verft i Oslo.

Valget av hvem som skulle døpe skipet,
falt tilslutt på Randi Bratteli, kona til davæ
rende samferdselsminister Trygve Bratteli.
Seremonien skulle avholdes i Oslo. I mellomti

den ble regjeringen tvunget til å gå av i slutten
av august 1963. Nesten over natten var Trygve
Bratteli avsatt som samferdselsminister, og
følgelig var ikke Randi Bratteli lenger sam
ferdselsministerfrue. Randi Bratteli kontaktet

straks rederiet og fortalte at hun godt visste
hvorfor hun var blitt forespurt om å døpe
skipet, men slik som situasjonen var nå, ville
hun stille sin plass apen.

Styret valgte å opprettholde sitt valg, og da
champagneflasken smalt i skutesiden på Aker
Mek, var det Randi Bratteli som hadde sluppet
den, og som ønsket skipet til lykke på alle hav.
Dette skjedde ved sjøsettingen 1. februar 1964.
En lang rekke gjester og verftets arbeidsstokk
hadde møtt fram for å overvære begivenhe
ten, og Akers Verfts eget musikkorps under
ledelse av musikkløytnant Erik R. Pettersen
underholdt. Skipet fikk et rugende tre gånger
tre hurra etterfulgt av «Ja vi elsker», og skipene
som lå inne ved havna, hilste med sine fløyter.

Ved utrustningskaia lå søsterskipet
«Lofoten», som skulle leveres til Vesteraalens

Dampskibsselskab i slutten av februar.

«Nordnorge» settes inn
i hurtigrutetrafikk
De siste dagene før leveringen av «Nordnorge»
var hektiske for verkstedsarbeiderne. Nesten

hundre mann fra et utali yrker la nå siste hand
på verket. Snekkere, malere, rørleggere, elek
trikere, mekanikere, sveisere og mange andre
finpusset det elegante skipet som skulle settes i
hurtigrutefart mellom Bergen og Kirkenes.

M/S Nordnorge ble overtatt fra Aker Mek.
Verksted den 8. juni 1964, og kaptein Waage
nes seilte skipet fra Oslo direkte til Bergen.
I Bergen ble det liggende noen dager før det
kunne gå inn i hurtigrutefart den 11. juni 1964.
«Nordnorge» fikk oppleve en flaggsmykket
jomfrutur fra havn til havn nordover, med hur-
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rarop, taler og lykkeønskninger. På sør sløyfet
skipet Risøyhavn, Sortland og Stokmarknes og
stakk en tur innom hjembyen Narvik.

«Nordnorge» ble møtt utenfor Framnesodden
av en sverm av småbåter, det ble hilst med
lyssignaler fra marinens motortorpedobåter og
med flagg og lyssignaler fra svenske malmbå
ter. I Narvik møtte tusenvis av mennesker opp
på kaia for å ta Narviks eneste hurtigruteskip i
nærmere øyesyn, og mens folkeskolens gutte
musikkorps spilte felende marsjer, ble det ropt
hurrarop fra folkemassen. Det var tydelig stolt
het blant Narviks befolkning da «Nordnorge»
endelig ble vist fram hjemme i Narvik.

«Nordnorge»
Ved leveringen av «Nordnorge» var fornyelses
prosessen i hurtigruten sluttført. Flåten besto
nå av 13 topp moderne og likeverdige skip som
var som rene cruiseskip å regne etter dåtidens
standard.

«Nordnorge» var det største skipet i hurtig
ruten med sine 2611 brt og 286 fots lengde, så
vidt større enn sine søstre «Kong Olav» (2604
brt) og «Lofoten» (2596 brt). «Nordnorge»
og «Kong Olav» var nokså like i eksteriøret,
men enkelte detaljer skilte dem likevel fra
hverandre.

Skroget til M/S «Nordnorge» var bygget i
stål og hadde vakre linjer med sterkt forover
hellende «soft nose»-forstavn og krysshekk. Alle
konstruksjoner over båtdekk var i aluminium.
Dobbeltbunnen strekte seg over hele skipets
lengde. Skipet var 87,4 meter langt, 13,25 meter
bredt og stakk 15 fot dypt. Det var utstyrt med
fire kjølerom og et dypfryserom, alle plassert
forut. Lasterommene ble betjent av en 3-tonns
kran og to 1,75 tonns vinsjer. Hurtigruten førte
også post, så det var innredet et stort postrom
og lugarer for postfunksjonærer på det tredje
dekket.

På båtdekket var det innredet en vakker

utkikkssalong, vestibyle, to store og velutstyrte
passasjerlugarer med tilhørende toaletter,
bekvemmeligheter for kapteinen og lugarer for
dekksofnserene.

På salongdekket var det innredet 1. klasse
røkesalong, hall, 1. klasse spisesalong for 78
passasjerer, sters, 2. klasse kafeteria, 2. klasse
røkesalong med vestibyle.

Skipet hadde passasjersertifikat for 500
personer i kystfart. På 1. klasse var det plass
for 57 passasjerer i enkelt- og dobbeltlugarer,
og på 2. klasse for 180 passasjerer i to- og
firemannslugarer.

Passasjerlugarene og mødresalongen ble
oppvarmet, ventilert og avkjølt ved et moderne
luft- og kondisjoneringsanlegg med individuell
luftmengde og temperaturregulering.

Redningsmateriellet besto av fire stk. 590
kubikkfot livbåter av glassfiberarmert plast,
anbrakt under tyngdekraftsdaviter og med
elektriske båtvinsjer. Her var også 17 stk. opp
blåsbare 20-manns gummiflåter og flytemidler
etter forskriftene.

Maskineriet besto av en totakts hovedmotor
fra Burmeister &. Wain av typen DM 742 VT 2
BF-90 på 3675lhk/3325bhk, (indikerte hestekref
ter)/(bremse hestekrefter) ved 200 o/min. Dette
var en ny og avansert type som det tidligere
bare hadde blitt levert åtte stykker av, seks av
dem til Japan, og de andre to til «Lofoten» og
«Kong Olav». De tre hjelpemotorene kom fra
Bergen Diesel og hadde en effekt på 190 kw.
Hvis disse falt fra, ville et nødaggregat på
båtdekket automatisk startes opp og dekke de
mest nødvendige strømbehovene.

Navigasjonsutstyret var av det mest
moderne for sin tid, med to stk. radar, ekkolodd,
elektrisk logg, trådløst telegraf med kort- og
langbølgesender, telefoni, radiopeiler, og
foruten prosjektkompass også gyrokompass
med gyroselvstyrer.
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Gjennomskåret tegning av

«Nordnorge». Hurtigrutemuseet
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«Nordnorge» ved J hUYtlQYUten I964-I996
Brønnøysund i 1992.

Foto per r dheim Ekspressruter! Bergen-Tromsø, og senere

/ varmere farvann,

som «Island Explorer»
i Maldivene.
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Bergen-Honningsvåg, ble første gang lansert inntreffe. 1 1977 fikk skipet maskinhavari,
i 1958. Ekspressruten fungerte ved at ett skip og i 1979 kolliderte det med et fartøy ved
fra hvert hurtigruteselskap ble satt inn i denne innløpet til Kristiansund. Den 13. september
ruten i sommersesongen, men fra 1968 ble 1983 var «Nordnorge» på nordgående, og ved
ruten utvidet til også å omfatte Svalbard. ODS anløp Stamsund fikk det slått hull i baugen
hadde bare ett skip, og naturlig nok fikk det ved anløp til kai. Plater i baugen ble trykket
være selskapets representant i ekspressruten inn halvannen meter over vannlinjen. Skipet
på Svalbard. Hver sommersesong fram til 1982 fortsatte til Svolvær, der ble det liggende dagen
gikk «Nordnorge» i denne ruten. Totalt var det over for å foreta en foreløpig reparasjon. Det
fem skip som gikk i Svalbard-ruten, disse var: var nordvest kuling med voldsomme vindkast
«Nordstjemen» (BDS), «Harald Jarl» (NFDS),
«Lofoten» (VDS), «Kong Olav» (DSD, senere
VDS) og «Nordnorge» (ODS).

I en liten notis i Aftenpostens avisutgave
den 27. august 1968 kunne man lese følgende: godsruteskip «Sote Jarl» i Kjøllefjord. Det ble
«Hurtigruteskipet «Nordnorge» kom til Tromsø rapportert om små skader. I februar 1989
mandag eftermiddag efter sjette og siste tur
til Svalbard. Fartøyet har vært så langt nord
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som til iskanten på 79 grader. 180 passasjerer
fulgte med til Tromsø, blant dem oljeborere fra
Bellsund, en britisk skoleekspedisjon som har
vært i Ny-Ålesund, Cambridge-ekspedisjonen
fra Storbritannia og turister fra Vest-Tyskland,
USA, Storbritannia og Frankrike samt to
sovjetrussere fra ambassaden i Norge.

I 19 år skulle «Nordnorge» få være hur
tigrutens flaggskip, fram til leveringen av
«Midnatsol» i 1982. Etter manges mening var
«Nordnorge» det vakreste hurtigruteskipet. De
rene klassiske linjene, den balanserte profilen
med den store, strømlinjeformede skorsteinen,
som bare var til pynt ettersom røykutslippet
var i aktermasten, ga et vakkert helhetsinn
trykk. Prisen ODS måtte gi for skipet, var 16,5
millioner kroner.

Men flere småuhell skulle etter hvert

da «Nordnorge» anløp Stamsund. Til tross
for at skipet brukte anker, ble skipet tatt av
vinden og svingte mot kaia med baugen. Den
27.08.1987 kolliderte det med Nor-Poolens

hadde skipet en grunnberøring med påfølgende
verkstedsopphold.
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Den 14. oktober 1980 ble det offentlig kjent
at Ofotens Dampskibsselskap hadde overtatt
Det Nordenfjeldske Dampskibsselskabs «Hå
kon Jarl». Samferdselsdepartementet hadde
tilbudt NFDS å være en av tre som skulle få

kontrahere ett av i alt tre hurtigruteskip. Et
nybygg var derfor kontrahert ved Aker Trøn
delag, som erstatning for «Håkon Jarl». Ved
overtakelsen, som formelt skjedde i midten
av januar 1981, fikk ODS ikke bare «Håkon
Jarl» med på kjøpet, men også nybygget ved
Aker Trondheim. Kontrakten var fastsatt til 8

millioner kroner. For første gang i historien
hadde ODS to hurtigruteskip i ruten. Og da
nybygget ble overlevert i desember 1982 - døpt
«Narvik» - fikk «Håkon Jarl» avlösning i ruten.
Mannskapet på «Nordnorge» fikk tilbud om å
begynne på «Narvik», noe de fleste takket ja til.
Det resterende mannskapet på «Håkon Jarl» ble
overført til «Nordnorge».

I desember 1984 kjøpte Ofotens
Dampskibsselskap 50 % av aksjene
i Vesteraalske Dampskibsselskab på
Stokmarknes. Etter ytterlige oppkjøp i 1985
satt ODS med over 68 % av aksjene og dermed
også med aksjemajoriteten. En fusjon var
uunngåelig. Et konsulentfirma ble innleid
for å finne best mulig måte å få samkjørt de
to styrene på med hensyn til en fusjon. Etter
at dette var gjort og konkurransetilsynet
hadde gitt sin godkjennelse, ble Vesteraalske
Dampskibsselskab fusjonert med Ofotens
Dampskibsselskap, og fra 6. januar 1988 var
disse to selskapene blitt et nytt selvstendig
selskap i Brønnøysundregisteret under navnet
Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab, med
hovedkontor i Narvik.

I desember 1984 gikk «Nordnorge» til
Kaarbøs Mek. Verksted i Harstad. Her fikk ski

pet nye lugarer arrangert på salongdekk, samt
økte sanitærbekvemmeligheter i andre lugarer.
Lugarkapasiteten ble redusert til 207 køyer. I
tillegg fikk maskineriet en grundig overhaling.
Totalt beløp verkstedsoppholdet seg til 4,5
millioner kroner. 17. februar 1985 kom skipet
tilbake i rute.

Som «Island Explorer»
I april 1994 ble det kontrahert et nybygg ved
Kværner Kleven i Ulsteinvik, fulgt av ytterli
gere ett skip noen uker senere. Rederiet ønsket
et skip i samme klasse som Richard With for å
tilfredsstille nye tidsmessige krav, med satsing
på turister, dagpassasjerer, kurs og konferanser
samt rasjonell godstransport.

Det ble besluttet å ta M/S «Nordnorge» ut
av hurtigrutedriften ved leveringen av det nye

hurtigruteskipet «Nordkapp» i Bergen, 2. juli
1996, og «Nordnorge» ble dirigert til Narvik for
opplag. I august ble skipet solgt til Tempelman
Inc, et internasjonalt selskap registrert i
Liberia, men også med visse norske interesser.
19. august ble skipet formelt overlevert til
greske offiserer og ukrainsk mannskap. Under
navnet «Wordlink» og med gulmalt skorstein
forlot skipet Norge på vei mot Pireus, hvor det
skulle bygges om for sin nye tjeneste i dykker
cruisetrafikk på Maldivene.

Bak prosjektet sto Universal Resorts, den
største kjeden av feriereiser til øygruppen,
med Universal Enterprises Pte Ltd i Male som
rederi. Innredningen og lugarene ble rustet
opp, og skipet fikk 50 de-luxe utvendige lugarer
og 14 innvendige, med air-condition-anlegg og
badebasseng. I det ytre ble båtdekket forlenget
akterover og skroget malt hvitt med blå stripe.
I 1997 kom skipet i dykkercruisefart under nav
net «Island Explorer» på Mauritius. Her gikk
det fram til 2006, da det ble solgt til indiske
opphuggere.

ms NORDNORGE LKCG

2611g, 286.8/43.6/22.0 ft
2d

7-stl B&W DM742 VT2 BF-90
3325 bhk

8.6.1964 Akers Verft, Oslo -550
kontr 7.1962, byggesum kr 16.5 mill
AS Ofotens Damskibsselskap, Narvik

2.1988 Oftens og Veseraalens Dampskibsselskab
AS, Narvik

6.1996 ut av Hurtigruten
8.1964 Tempelman Inc, Monrovia, reg Panama, od

Worldlink
1997 på dykkercruise Mauritius som Island

Explorer
2006 Til opphugging i India
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Full flagging på siste tur.
Foto Per Rydheim
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A/ye «Talbor» fotografert i Lerøyosen i 1966, selve begrepet av en moderne snurper, nå med kraftblokk og ringnot.

Globe XI - Talbor
Fra hval til sild
AVDAG BAKKA JR

Den gradvise avvikling av norsk hvalfangst gjorde at et stort antall store,
solide og sjødyktige hvalbåter kom ut for salg på 1960-tallet. Hvalbåter
hadde også tidligere vært kjøpt for annen bruk, til slep og fiskeri, men
förnyelsen av den norske havfiskeflåten på 60-tallet kom i stor grad fra slike
ombyggingsprosjekter, til sammen nærmere 70.

Hvalbåtene som nå kom for salg En båt som avspeiler utviklingen hver og Rosshavet og Cia Argentina
var av etterkrigstype, bygd ved er Globe XI på 158 fot, levert fra de Pesca en hver. Sandefjord Museums
norske eller britiske verkste- Smith's Dock Co Ltd i Middlesbrough Southern Actor fra 1950 er en av typen.

der, av tre hovedserier, en på 148 fots til Hvalfangerselskapet Globus AS,
lengde med triple-maskineri på 1500 Larvik, i desember 1947.
ihk, en på 158 fot og 1800 ihk og en Den tilhørte den største serie
større på 168 fot og 2400 ihk compound. hvalbåter fra samme verft, til sammen sørover til sesongen 1947/48 og fanget
I tillegg kom de tre flaggskipene, 42 fartøyer mellom 1945 til 1951. De naturlig nok med Norhval. Den var
motordrevne Enern fra 1952 med og fleste var utstyrt med triple-maskin på ute hver sesong ti og med 1958/59,
søstrene Nortreff og Star 1 fra 1955/56 1800 ihk, men 14 (vesentlig til norske lå opplagt i reserve hjemme i Hølen
på 210-216 fot og 3400 ihk. Og denne eiere) fikk Fredrikstad dobbelt-compo- vinteren 1959/60, men kom så ut to
generasjonen skulle utgjøre det ypper- und på 2400 bhk. Chr Salvesen &. Co i sesonger som bøyebåt. Våren 1962
ste i den norsk ringnotflåten i mange Leith fikk levert 18, AS Thor Dahl 12, kom Norhval-ekspedisjonen hjem for
år og bli til dels radikalt modernisert. Melsom & Melsom og Kosmos fem siste gang. Kokeriet gikk i opplag ved
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Globe XI hørte til de siste norske

med triple-maskineri, altså 1800 ihk.
Den fikk hastverk med å komme seg

Foto Dag Bakka jr
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Framnesodden i Sandefjord, mens i dorry'er og basbåter, men den store
hvalbåtene la seg til i Hølen. De nyeste omveltningen lå fortsatt like foran
ble imidlertid beholdt inntil videre og dem: Kraftblokk og ringnot,
dels utleid. Da de hosten 1962 var i Larvik

Globe XI ble imidlertid utbudt for og inspiserte Globe XI var denne på
salg, og den skulle ikke bli liggende størrelse med de aller største snurpe
lenge. båtene i fiskeflåten, med andre ord et

150.000 kroner, slept til Vestlandet,
Fra hval til sild avrigget og etter hvert sendt til det
På Hufterøy i Austevoll i Hordaland nyanlagte Fitjar Mek Verksted lengst
hadde de fem brødrene Birkeland, Arne nord på Stord for ombygging. Høsten
(1920), Harald (1920), Lars (1924), Hall- 1963 var arbeidet kommet godt i gang.
vard Bertin (1926) og Alf gått sammen Som med hvalbåtene generelt ble
om kjøp og fiskefartøy og fått med kjel og dampmaskin tatt ut, linebinge,
seg kameraten Nils Gunnar Bjånes akkumulatorrom og bunkerstanker
(1932). Brødrene hadde nok erfaring fra fjernet. En ny Wichmann 2-takts
familiebåten Skjold H-19-AV på 107 fot, motor på 800 hk ble satt inn i det
bygd i 1902, og brislingskøyta Vima opprinnelige maskinrommet, med
H-74-AV på 47 fot fra 1949. bunkerstanker i forkant og lasterom

Det ser ut til at partrederiet første föröver. Trolig ble fremste del av den
år leide inn Busen fra Stolmen, en opprinnelige overbygningen slisket
ombygd hvalbåt på 135 fot, bygd 1924 noen meter akterover og integrert
på Kaldnes som Busen 3. Med Hallvard med deler av dekkshuset under nytt
Bertin som bas gjorde de bra og la båtdekk. Innredningen kom i akterkant
grunnen for neste skritt. av maskinrommet. Nytt styrehus

Tidene hadde vært vanskelige etter ble bygd på toppen av baslugaren på
at vintersildfisket kollapset i 1957/58, båtdekket. Lasterommet ble arrangert
men hadde etter hvert tatt seg noe med binger på tilsammen 5300 hl og
opp, der austevollingene hadde begynt to luker. Tidsriktig hvalbakk ble så
med industrisildfiske ved island. Det bygd over bakken.
var ellers en tid med sterk utvikling, Det var i det hele en linjevakker og
hvor kunstfiber erstattet bomull i garn gjennomtenkt ombygging. I juni 1964
og nøter. Nylonnøter var sterkere og lå båten klar på Fitjar, døpt Talbor og
mer holdbare. Glassfiber overtok også med fiskernummer H-87-AV. Kostnaden samme gjorde nordsjøsilden, men

Smith's Docks standardtype på 158 fot, i dette tilfelle for Christian Salvesens «Southern Harper» og «Hunter» levert i 1951 med triple ekspansjonsmaskineri.

ambisiøst prosjekt. Båten ble kjøpt for

FRA HVAL TIL SILD SKIPET NR. 4 - 2016

Hvalbåten «Globe XI» tilhørte en serie på 42

søstrefra Smith's Dock i Middlesbrough.

for ombygging løp opp i 1,2 millioner
kroner.

Det må ha vært en stor dag da
brødrene kom inn til Storebø med
Talbor. Med kapasitet på 5300 hl var
den trolig bygdens største båt ved
levering; svart skrog med hvit stripe.
Arne Birkeland ble disponent for
Partrederiet Birkeland.

Ringnot
To forhold gjorde timingen heldig.

Rundt midten av 60-tallet opp
levde en et oppsving i flere fiskerier.
Vintersildfisket var brukelig i 1964-67
og deretter feitsildfisket i noen år.
Og fra 1965 tok både loddefisket på
Finnmark seg dramatisk opp og skulle
holde seg like inn på 80-tallet. Det

Fra John H. Harland: Catchers and Corvettes

Foto via Ragnar Iversen
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«Talbor» på slipp på Mjellem & Karlsen i november 1969. Hvalbåtlinjene er tydelige med propell og
ror-arrangementet. Allerede nå er gongene rundt akterskipet kledd inn.

her sviktet fangstene fra 1972. Og snurpingen hydraulisk, dirigert av
også makrellfisket gikk så det suste i basen i basbåten.
1966-70. Dette førte i sin tur til spesialise-

Det andre var utviklingen i red- ring og helårsdrift med ringnot på
skapene, med innføring ringnot og forskjellige bestander. I så måte ble
kraftblokk etter forbilde fra Island. Det • dette et tidsskille fra den tradisjonelle
innebar en veldig rasjonalisering, der kombinasjonsmåten med snurpenot
dorry'er og store notlag på 12-15 mann på vintersildfisket, drivgarn på Island
ikke lenger var nødvendig, siden båten om sommeren, kanskje med fraktfart
seiv kjørte ut noten i sirkel og styrte mellom sesongene.

«Talbor» ved kai hjemme på Storebø i juni 1976, etter forlengelse. Notbingen helt akter er nå senket äl hoveddekk.
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Fullføringen av Talbor skjedde midt i
«kraftblokk-feberen» som nå tok av i
norske fiskerier. Kraftblokken var så

langt tatt i bruk på mindre fartøyer,
og det var skepsis mot å prøve den
på større. Det er derfor usikkert, men
likevel trolig, at Talbor fikk kraftblokk
og ringnot allerede sommeren 1965.

Gode resultater ga blod på tann.
Våren 1965 kjøpte rederiet hvalbåten
Southern Guider, et søsterskip av Globe
XI fra Smith's Dock i 1950, som også
ble tatt hjem til Fitjar Mek for ombyg
ging til ringnotbåten Birkeland.

Vinteren 1967 var Talbor ille ut

under uvær i Nordsjøen, da sjøen fylte
hele dekket inn under bakken og rundt
casingen akter. Etter dette ble over
bygningen akter kledd inn, slik det ble
vanlig i hele fiskeflåten.

Talbor skulle de neste tiårene gjen
nomgå alle de klassiske forbedringer
som til slutt gjorde den totalt
ugjenkjennelig:

Vinteren 1971/72 forlenget
med knappe 20 fot, til 177.1 fot.
Kapasiteten ble nå økt til 7400 hl,
hvorav 2500 RSW (Refrigerated
Sea Water; dvs for nedkjøling av
fangsten).
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«Talbor» forfull fres gjennom Krosshamnsundet etter den omfattende ombyggingen i 1982.

- I 1977 påbygd shelterdekk og inn
satt ny hovedmotor, en 7-sylindret
Wichmann på 2100 bhk

- 1982 gjennomgripende ombygging:
Hvalbakken lagt ut og forsterket til
vanlig bakk med skansekledning,
tverrhekk, ny overbygning, styrehus
og ominnredning,

Denne foryngelsen skulle gi nær 20
års videre tjeneste.

«Konsesjonsadelen»
Med Talbor og Birkeland i sving ble
Brødrene Birkeland i 1973 tildelt kon

sesjoner da konsesjonsordningen for
ringnot ble innført. Dette skulle over
tid gi eierne soliditet til å engasjere
seg i Storebø Notbøteri, i Austevoll
Fiskeindustri og i oppdrett. 1 1995
kjøpte de også st tredje fartøy, Vima
på 60 meter, bygd 1977 på Smedvik
mek Verksted som Meløyvær, som også
hadde konsesjon for kolmule.

I forbindelse med generasjonsskifte ble
eierselskapet i 1995 omorganisert som
Brødrene Birkelands Fiskebåtrederi

AS. Mot slutten av 90-tallet ble flåten

fornyet ved salg av Birkeland i 1998 og
kjøp av ny Talbor samme år, tidligere
Torson på 56 meter, bygd 1991 på
Hellesøy.

•_

Dette medførte at «gamle-Talbor» Talbor kan stå som eksempel på de
i mai 1998 fikk navnet Talbor Jr. Den mange hvalbåtene fra gjenreisnings
hadde likevel konsesjon frem til 2001, tiden i 1945-52 som fikk 12-15 års
da den tredje Talbor ble levert fra Fitjar karriere på fangstfeltet i Antarktis
mek Verksted; kombinert ringnot/ før de ble kjøpt til Vestlandet og
traler på 64 meter etter design fra Nord-Norge for ombygging til ringnot-
Vik &. Sandvik. I 2004 kom også nye eller linebåter. Og de fleste kom til å
Birkeland på 68.8 meter fra samme gjennomgå den samme utviklingsrek
verksted og konsulentfirma. ken som Talbor, med nytt maskineri,

Derved var tiden ute for «gamle- forbedret kapasitet og utstyr, før de
Talbor». Forsommeren 2003 ble den rundt 1995-2000 ble erstattet av en

solgt til opphugging på Hanøytangen ny generasjon fartøyer. Og 56 år for
på Askøy like vest for Bergen. «gamle-Talbor» er slett ikke dårlig.

ds GLOBE XI LMRX
//////////////////////^^^^

436 brt, 159.0/27.6/15.6 ft
triple expansion dampmaskin 1800 ihk.
12.1947 Smith's Dock Co Ltd, Middlesbrough -1169.

10.1962 Solgt til PR Brødrene Birkeland (Arne Birkeland), Storebø, Bergen.
Ført til Fitjar Mek Verksted på Stord for ombygging.

6.1964 Levert som ringnotsnurper Talbor, H-87-AV. 467 brt., 158.1/27.6/15.1 ft,
M8 800 bhk Wichmann

1972 Forlenget til 562 brt, 177.1/27.6/15.1 ft,

1977 påbygd shelterdeck og innsatt ny maskin: 582 brt, M7 2100 bhk Wichmann,
7400 hl 2500 RSW

1982 Omfattende ombygging, utlagt baug, tverrhekk, ny overbygning mv: 633 brt.
1995 Brødrene Birkeland Fiskebåtrederi AS, Storebø
5.1998 od Talbor Jr
2002 ut av fiske

5.2003 til opphugging på Hanøytangen

Levert til Hvalfangerselskabet Globus AS (Melsom & Melsom), Larvik. I fangst
med Norhval til og med sesongen 1961/62.

•
1
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Alle foto Dag Bakka jr
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DRIVGODS

President Herrenschmidt
jag undrar om någon läsare i «Skipet»
kan hjälpa mig med nedan frågor:

President Herrenschmidt som däckslast

ett franskt sjöflygplan «Lieutenant de
Vaisseau». Planet är delvis i nedmon
terat skick. Det hade lidit haveri i en
tornado utanför Pensacola. Kom till
Verdon 20 nmil norr om Bordeaux i

River Gironde. Jag undrar på:

- Månad och dag för haveriet

- Månad och dag för avång från
Pensacola

- Månad och dag för ankomst till Verdon

- Hade hon deltagit i någon övning eller
på resa mellan 2 orter vid haveriet.

Töti
Den 21. april 1905 kom et skip inkjøpt
fra Norge til Isafjordur i Island. Den
fik navnet Töti og var 80 tn. Toti fmdes
ikke i Islandsk register, men seilte
under islandsk flagg. Den grundstötte i
november 1908 og blev ikke repareret.
Det eneste som findes om skipet her er
disse opplysinger og om at den sejlede
mellom steder på Vestfjordene samt
enkelte rejser til Reykjavik. Har noen
nogen kundskap til dette skip?

Den islandske «Töti», kanskje med norsk opphav?
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På våren 1936 transporterar mt

N. -Göran Jönsson

Hilmar Snorrason
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Tankskipet «President Herrenschmidt» med flyet på dekk.

 Denne Toti ser unektlig svært så «norsk»
ut. Den har store fellestrekk medf. eks.
Seimstrand 1891, men den ble jo først
solgt til Island i 1924.

Ukjent fartøy
Viser til «Skipet» # 3/2016 der det
etterlyses navn på en fraktebåt, biidet
tatt av L. Skjærstad i Krakhellasun
det. Dette er Vägsand (LMHI). Hun
hørte til på Frøya en kort tid først
på 1980-tallet, eid av Arne Skagen.

Red. anm.

Via Hilmar Snorrason

Tiltenkt frakt av tang til Frøytang
sammen med svenskeskøyta Boy. Har
selv bilder av henne tatt her på Frøya.

Norsk fartøy i Kroatia
I høst var vi en tur til Croatia og
Dubrovnik. Til denne byen er det stor
båttrafikk. Cruisebåter, ferger og lokal
trafikk på linje med Hurtigruten og
en mengde småferger til øyene rundt
Dalmatia. Blant annet denne Nona Ana
som ser norsk ut.

Mer om Fred Oisens
tankskip
Til artikkelen i nummer 3 om Fred

Olsens tankskip kan jeg legge til at det
neste tankskipet i flåten, Bolette kjøpt i
1979 og altså ikke tatt med, fikk en kort
karriere.

Dette skipet var Helmer Staubo
Se Co.s Daghild på 255300 tdw, levert
fra Kockums i 1974, men opplagt ved
Piraeus året etter. Her hadde turbinene

blitt tørnet regelmessig gjennom fire
år så hylsepakningen var utslitt. Jeg
var utlånt fra Wilhelmsen til Fred

Bjørn Falck Russenes

Robert Kløven

Ukjent fotograf



Olsen og kom om bord i juni 1979 på
opplagsstedet. Navnet ble endret til
Bolette, vi fikk fyrt opp og kom oss til
Cadiz for dokking.

Vi la ut på ballastreisen til Gulfen,
og under anløp av Cape Town kom det
ombord folk fra World-Wide Shipping
for å inspisere skipet. De var med til
Durban, og ved ankomst til Persiske
Gulf fikk vi vite at skipet var solgt.
Levering skulle skje etter utlossing på
St Croix i Vestindia. Der ble da også
skipet levert.

Jeg hadde tidligere levert
Wilhelmsens turbinskip Tartar (OBO,
215621 tdw) til samme kjøpere etter
opplag på Finnøy i Ryfylke høsten
1978. De hadde den gang regnet å
bruke en uke til oppstart av maskine
riet, men vi klarte det på seks timer.
Jeg ble derfor tilbudt å være med
videre til Cape Town for å se til at alt
fungerte. Jeg fikk til og med USD 50
mer enn jeg forlangte.

Jeg forlot World Joy i Cape Town.
På Hotel Metropol, hvor jeg overnattet,
dro jeg kjensel på veggene fra et foto
da min far og onkel hadde overnattet
her. Kelneren husket dem godt igjen.
Så liten var verden den gangen.

Bark Blanche
- lekter Nora
Blanche var bygd av Harvey Yard i
Littlehampton i 1868 for Shepherda
&. Co, London. Den var bygd i tre på
119,5 fots lengde, 325 brt og 318 nrt.
Kaptein var Thomas Bosdet, skotte
bosatt i London, og Blanche ble brukt i
fart mellom England og Karibien, iflg.
klassenotatene i LR.

Rundt 1890 ble Blanche solgt til sjø
kaptein Gustafsson, Kalmar i Sverige.
Den ble etter noen år rigget ned til
bark. Gustafsson førte skipet inntil sin
død, deretter andre, vesentlig på Nord
og Østersjøen.

Etter storm i Nordsjøen kom skipet
i havarert stand inn til Kopervik ved
egen hjelp 21. oktober 1904. Her ble
det kondemnert og solgt til firma
J. E. Lehmkuhl, Kristofer Lehmkuhl i
Bergen. Navnet ble endret til Nora,
den ble avrigget til lekter og utgår
av Lloyds Register. Den ble slept til
Island og brukt som sildesalteri.

Arthur Iversen

Turbintanker «Daghild» som ble kjøpt av Fred Olsen.

I 1907 ble Nora og andre eiendeler for salg og gikk til Jan Hess fra Buskøy
(eiendommer overført pro forma til som brukte den til samme formål.
Fredrik Klausen, som var Lehmkuhls Er det noen som har kjennskap til
mann på Island og islandsk statsbor- fartøyet og hva som videre skjedde?
ger. Sommeren 1908 ble Nora avertert

Ved sjøhuset til Jan Hess på Florvåg under utrustning for islandsfiske. Aktenfor ligger «Ramoen»
og «Bell».

«Nora» til ankers på Buskøyvågen medfiskedamper «Storeggen», fotofra ca. 1917.

\
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Bjørn Hess-Hagen

Skyfotos
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Fra lokalforeningene
NSS Østlandet
Den 12. november hadde vi invitert

oss seiv til vår bibliotekar, Tom Bjørge
Jensen på Kråkerøy. Erik Bergman
hadde lagt opp til at vi skulle sortere
«overskuddsbilder» overtatt fra vår
avdøde klubbvenn Jan Olsen i Nittedal.
Som ved forrige møte i januar, var det
forbausende godt fremmøte, hele 11 stk
har jeg notert. Seiv om vi faktisk arbei
det «overtid», avsluttet kl 4 am, rakk vi
ikke over alt, håper Tom kan få hjelp av
lokale medlemmer til å registrere alt.

Neste ordinære møte var i Moss

lørdag 26. november. Her var det
maritim quiz og presentasjon av boken
«Eventyret om norsk cruisefart» ved
forfatteren seiv, Bård Kolltveit. En flott
avslutning på møtesesongen!

årets høstmarked på Norsk Maritimt
Museum. Vår förening hadde stand. Vi
fikk presentert oss på en fm måte for
potensielle nye medlemmer. Hyggelig
atmosfære.

Venneforeningen til museet hadde
stort salg av maritim litteratur, så det
ble for noen i overkant fulle poser med
unyttig litteratur - men du verden
så trivelig å kose seg med i ledige
stunder!

Gratis plukk av tidligere årbøker fra
Museet var det også.

Bårds store bok om cruise, 600 siders epos.

SO

Søndag 20. november var det

NYHET!

Einar 0. Onsøien

Foto: Ragnar Iversen
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Fra møtet hjemme hos Tom Bjørge Jensen i Fredrikstad 12. november; Ragnar Andersen og Reidar
Andersen sorterer bilder, Tom med ryggen til.

NSSHordaland ! Jf_ri ™f"™*
Lokalföreningen i Hordaland holder I høst var vi på tur med mk Sjøgutt,
fortsatt koken med møteaktivitet en i en vernet kutter fra 1921. Båten eier,
torsdagskveld i måneden og ukentlige j Terje Midtun, hadde invitert oss på en
samlinger tirsdag formiddag. Litt j trivelig tur på Bergen havn.
opp og ned med fremmøtet, men det I I høst har vi også vært på besøk
fungerer. i på Rolls-Royce motorfabrikk på

Hv/te middelaldrende menn i NSS-lokalet i Sandviksboder 13. oktober.

omvisning på Fjell festning, Kjekk tur.

Foto: Dag Bakka jr
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Hordvikneset i Åsane, inklusiv motor

museet. Spennende besøk som Arne
Nordal tok ansvar for.

Den dårlige melding var at det
ikke ble noen tur med KNM Hitra i år.
Det er ikke avsatt midler til drift av

båten. Kan det være en oppgave for vår
förening å øve press på rette vedkom
mende slik at driften kan fortsette?

Møtedatoer 2017
12. januar

9. februar

9. mars

6. april

14. september
12. oktober

9. november

14. desember

Åpent hus om tirsdagene i vår fra 20. oktober presenterte Odd
10. januar og til høsten fra 22. august, i Williamsen den seneste årboken fra

Vi kommer tilbake til program og i Nordmøre Museum
info om utflukter mv. 11. november foredrog Kåre Bjørn

Vi hører gjerne innspill fra \ Fure om Sjøforsvaret under den kalde
medlemmene. ; krigen 1950-1990.

NSS Nordmøre
Lokalföreningen på Nordmøre har
kjørt sitt møteprogram i høst med
fgode foredragsholdere og vanlig stor
oppslutning.

Olav Rivelsrud i 24- november trakk Lars Liabø opp

Tel 971 94 917 i historien om norsk akvakultur.

Møteprogrammet har god spred
ning, som vist ved høstens senere
møter:

Årets/temahefte
For 14. år på rad gir vi ut vårt tema
hefte. Basis for bildegrunnlaget i dette
temaheftet er «kapteinsmalerier»,
målerier av skuter som kapteinen om
bord bestilte, i havner i Europa, når

SKIPET NR. 4 - 2016

skipet var på tur. Kapteinen sørget
også ofte for å bestille et maleri av ski
pet til rederen hjemme i Kristiansund.

I «Langs Europas kyst. Tidlige
seilskip fra Kristiansund» presenteres
skip fra 1. halvdel av 1800-tallet som
omtrent utelukkende gikk på Europa.
I tilknytting til skipene vil vi også i
sterk grad fokusere på de betydelige
redere som med sin base på de tre
øyene i byen vår sakte men sikkert
bygde opp sin flåte.

Föreningen vår har de seneste år
samlet inn og systematisert svært mye
arkiva knyttet til skips- og sjøfarts
historien for Kristiansund. Om den

tidlige seilskipsflåten har vi skaffet oss
ikke rent så lite dokumentasjon. Dette
materialet har vært til stor nytte for
oss, spesielt alt tilfanget av digitalisert
materiale som vårt medlem Kjell
Herkedal har stått for.

Prosjektgruppa har dykket i
arkivene. Anne Lise Tømmervåg har
skaffet fram det tilfang av dokumenter
bar kunnskap som er med på å lage de
gode fortellingene om skip og redere.
Jørgen Strand har vært ansvarlig for å
dra den lange historien og har «sydd
sammen» tekstene i forhold til kilde

tilfanget. Ole Sager har hatt ansvar for
annonsesalget og sørget for at mange
nye bedrifter har takket ja til å være
med oss.

Bli kjent med sjøfartsbyen
Kristiansund slik den framsto på tidlig
1800-tallet

Ut og treffe nye medlemmer: Nordmøres stand
på Futura senter, Edvin Orholm og Asbjørn Ersvik.

Foto Per Nesje
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RØKESALONGEN
Spalteredakter: Frode Folkestad, frode.folkestad@gmail.com Medredaktøren Vegar A. Hansen, Lars Helge Isdahl

«Kong Harald» sørfor Ørnes i juni 2016.

Nye anbud Kontrakten er på 4 år, gjeldene
BOGNES-SKARBERGET fra 01.01.2017. Der medfølger og en
DRAG-KJØPSVIK oppsjon for året 2021.
Statens vegvesen har lyst ut konkur-
ranse for drift av disse to sambandene. NORLED FORSETTER PÅ
Oppstart er satt til 01.01.2018 og
kontrakten varer i fire år med opsjon Atb har nå skrevet kontrakt med
på ett år.

kravet til hovedfartøy på 120 pbe og pga. usikkerhet om dem kunne levere driftes med 5 ferjer. I tillegg vil det
suppleringsferje på 50 pbe. ble kontrakten mellom Atb og Boreal bli disponert eget reservefartøy for

Sambandet Drag -Kjøpsvik har krav kansellert. sambandet,
til hovedferge på 120 pbe.

biodiesel, biogass eller batteri evt. i
kombinasjon.

Tildelte anbud
TORGHATTEN NORD-NY
KONTRAKT KYSTRIKSVEIEN

Selskapet er tildelt kontrakt på
fergesambandet Forøy-Ågskaret
og Jektvik-Kilboghamn i Nordland. oppstart i 2018. Øvrige samband har heim. Skipet gikk direkte fra Ålesund
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I ruta Bognes- Skårberget settes Opprinnelig var Boreal tildelt, men

Det er satt krav til drift basert på FJORDI TIDELT 7 SAMBAND I
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BREKSTAD-VALSET. BOREAL AVVIST HALHJEM-SANDVIKVÅG

Norled om drift for 2017 og 2018.

hordaland Hurtigruten
Ifbm. nytt anbud har Hordaland Fyl- I slutten av september hadde «Finn
keskommune tildelt Fjord i følgende marken» tekniske problemer og ble
samband:

Leirvåg-Sløvåg, Fedje-Sævrøy, tilbake i rute. Nok en gang måtte ski-
Hufthamar-Krokeide, Husavik- pet avbryte ruta si og avgikk Tromsø
Sandvikvåg, Hatvik-Venjaneset, 22. oktober direkte til Bergen 24. okto-
Halhjem-Våge og Langevåg-Buavåg. ber. Skipet avgikk Bergen 24. oktober

Det er kun Austevoll som har

oppstart i 2020. Kontraktene gjeld til til Trondheim 26. oktober for utbe
31.12.2029. dring. Skipet har tekniske utfordringer

Dermed har FosenNamsos Sjø mista
alle sambanda dei driftar i Hordaland
idag.

TORGHATTEN NORD (THN) TILDELT

THN er tildelt sambandet Hal

hjem-Sandvikvåg fra 01.01.2019 for
8 år, med opsjon på 5 nye år. Ruta vil

liggende i Bodø noen dager før hun var

og fikk utfordringer på veg mot Trond-

Foto: Kåre Haga
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og gikk fra Trondheim 27. oktober
2016 kl. 09.00. Skipet seilte direkte
til Tromsø, ankomst 28. oktober ca.

kl. 18.00 og seilte så direkte til Hon
ningsvåg. Følgende havner kanselleres:
Skjervøy 28. oktober, Øksfjord-Ham
merfest- Havøysund 29. oktober. Så
bar det til Kirkenes og vanlig rute
sørover igjen.

«Trollfjord» skulle avgå Bergen
onsdag 09.11.16 kl. 22.30. Men skipet
skulle skifte ene baugthrustermotoren
i liggetiden i byen. Ting tar ofte tid og
skipet måtte utsette avgangen og gikk
nordover rett til Trondheim, og vanlig
rute derfrå 11.11.16 kl. 12.00.

«Nordnorge» ankom Fosen Yard
29. oktober for ombygging slik som
bl.a. «Nordkapp».

«Midnatsol» ble tatt ut av

rute 7. september i Bergen og
«Spitsbergen» overtok kystruta til
Kirkenes.

Først 16. september seilte

«Midnatsol» fra Bergen og sørover
til Antarktis. Hun er tilbake på våren
2017.

Storfint møte i Ildlandet i natt

10. oktober. Dagens ms «Midnatsol»
(2003) møtte sin forgjenger - «Mid
natsol» (1982) - utenfor verdens
sydligste by Puerto Williams i
Chile. Forgjengeren heter idag MS
«National Geographic Explorer» og
var på vei fra Ushuaia i Argentina til
Falklandsøyene.

35-bilersfergen «Heilhorn», nå omdøpt «Gjemnes», er solgt til Tønsberg. Den er bygd i 1975 på Volda
Mek som «Stordal».

Innenlands rutefart
BASTØ FOSEN
«Melshorn» ble benyttet som avløser
Moss-Horten fom 31. august ifbm.
oppgradering/verksted for «Bastø II»

Ferja avsluttet rutefarten torsdag
27. oktober på formiddagen. Hun forlot
Horten 29.10 og ferja ankom Havyard
i Leirvik, Sogn 31. oktober for monte
ring av batteripakke og ombygging til
hybrid-drift.

«Bastø II» ble byggd om hosten
2016 ved Fiskerstrand Verft. Hun har
skiftet hovedmotor og monterert nytt
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skummslokkeanlegg m.m. Hun ankom
verftet 2. september. Den 24. oktober
var hun ferdig og forlot verftet på
ettermiddagen og ankom Horten
onsdag 26.10. Allerede neste dag, 27.10
var hun i rute igjen.

NORLED ROGALAND
HJELMELANDSRUTA

Søndag 13. november kom «Sigrid»
sørover og gikk inn som B-ferje i
Hjelmelandsruta. «Petter Dass» som
har seilt i ruta ble tatt ut og seilte
nordover igjen. I skrivende stund ligg
ferja i Måløy.

Bilferja «Strand» var inne til vanlig
vedlikehold hos Los Marine på Rubbe
stadneset. Lørdag 29. oktober kom det
melding om at «Strand» sto i brann i
flytedokken. Det tok over 20 timer og
slukke brannen, og beboere på stedet
måtte evakueres. Ferga ble helt ut
brent, kun maskinrommet som ikke ble
skadet. Ferga måtte tettes og legges på
sjøen igjen slik at flytedokken ble klar
for andre fartøy. I skrivende stund går
det mot kondemnering av «Strand».

NORLED HORDALAND

«Bastø IV» under bygging ved Sefine Shipyard i
Yavlovafor levering rundt årsskiftet; den ene av

tre nye søstre.

Foto: Ole Jakob Dingen

Foto fra verkstedet
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GULEN SKYSS

Gulen Skyss har fått seg ny ferje, «Ole
Jakob» (ex «Sekken») og gitt henne
navnet «Rosefjord». Ferja skal være
reserveferge og ein satsar også på ut
leige ved behov. Etter en periode med
maskinarbeid ved kai hos Skjøndal i
Bergen fra 15.08, ble ferja lagt i opplag
i Blomvåg 17. oktober.

FOSEN NAMSOS SJØ HORDALAND

Ferja «Heilhorn» er solgt til Tønsberg
Kabling &. Sjøtransport og har fått
navnet «Gjemnes». Den ankom verft
i Tallinn 21. juni for reparasjon. Ferja
er titenkt brukt som reserveferge
for Fjord 2 på sommarruta Kaupan
ger-Gudvangen. Resten av året blir
det andre oppdrag som bl.a. transport
ferge Holmestrand-Langøya. Ferja
var tilbake i Holmestrand 17. oktober
fra Estland og startet opp med søp
peltransport til Langøya kort tid etter
ankomst.

FJORD1 SOGN OG FJORDANE

Ferja «Hornelen» vart levert fra
verftet 27. august og ferja kom til
Florø søndag 11. september. Kort tid
etterpå seilte ferja til Måløy. Ho ble
døpt i Kalvåg torsdag 6. oktober. Etter
dåpen har ferja periodevis seilt på ruta
Måløy-Oldeide. Nytt anbud starter
først 01.01.2017 så «Vågsøy» er fortsatt
hovudferje.

Ferja «Losna» er ikke levert fra
verftet enno. Ho ligg fortsatt ved
verftet i Tyrkia.

«Lady Elisabeth» fra 1961, tidligere kjent som «Akerø», går også i sommerfart i Indre Sogn.
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Den gamle fjordfergen «Fanaraaken» fra 1973 har i mange år gått i turistruter i Indre Sogn

THE FJORDS

Lørdag 5. november var det åpent skip
om bord i «Vision of the Fjords» i
Florø, og tirsdag 8. november ankom
båten Eikefjord.

Ferja «Veøy» ankom Rubbestadneset
6. september for div. arbeid. Ho kom
fra Ålesund etter endt sommarfart i

Geiranger. Redningsselskapet skal
leige henne fra 1. januar 2017 og bruke
henne til kurs-virksomhet på kysten.

Ferja «Bolsøy» ble lagt i ro i
Deknepollen (ved Måløy) 1. november
etter endt rutefart i Geiranger.

I vinter går «Fanaraaken» ruta
Flåm - Gudvangen

«Skagastøl» er i vinter på
Rubbestadneset for oppgradering.

Foto: Helge Sunde

FJ0RD2

Ferja «Skånevik» seiler i rute Kaupan
ger-Frønningen fra september 2016 til
mai 2017.

Ferja «Hardingen Sr» ligger f.t. i ro
i Kaupanger.

SOMMARFARTEN I INDRE SOGN

Etter endt sesong vart «Lustrafjord»
først lagt i ro i Gaupne 10. september.
Ho ble lagt i ro i Solvorn 2. oktober for
«vinter-opplag».

Flåm- Gudvangen i slutten av septem
ber. Båten kom til Bekkjarvik 04.09 og
låg der ei stund før ho seilte vidare til
Karmøy for vinteropplag.

TORGHATTEN NORD
MØRE OG ROMSDAL

Sambandet Småge-Orta-Finnøya-San
døya-Ona: Ifbm. verkstedsopphold for
«Kvaløy» ble avløser-ferga «Vengsøy»
forseilt hele veien ned fra Tromsø og
gikk i ruta i perioden 16.10 tom. 04.11
da hun avsluttet og seilte nordover
igjen. «Kvaløy» var da tilbake fra
verksted og gjenopptok ruta si.

BOREAL TRANSPORT NORD
MØRE OG ROMSDAL

Fom. 1. januar 2017 overtar Boreal hur
tigbåtrutene som Norled driver i dag.
Boreal setter inn 5 nye hurtigbåter.
Siden alle 5 ikke blir klar til årsskiftet
planlegges det bruk av avløserbåter.

Den nye hurtigbåten til ruta
Hareid-Ålesund har fått navnet

«Godøy». Båten vart sjøsatt ved Oma
Båtbyggeri mandag 24. oktober.

«Bruvik» avslutta sesongen

Foto: Harald Sognnes 22. juli
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Rederiet overtar båten i løpet av
november 2016. Oppstart i rute skal
være 01.01.2017 når nytt anbud starter.

FOSENNAMSOSSJO
NORD-TRONDELAG

Hurtigbåtruta Leka - Rørvik - Namsos:
Ifbm. verkstedsopphold for «Folda
fjord» på Kolvereid i uke 46 ble
«Frøyfart» hentet nordover fra Frøya
til Rørvik søndag 13. november. Så ble
det fartøybytte der.

FOSENNAMSOSSJØ
SØR-TRØNDELAG

Ifbm. med nytt anbud på Flakk-Rørvik
fra 01.01.2019 nar FNS bestillt to nye
hybridferjer hos Myklebust verft.
Ferjene har plass til 130 personbiler og
får toppsalong med 360 graders utsikt.
Levering er satt til slutten av 2018.

TORGHATTEN NORD NORDLAND

Sambandet Bognes-Lødingen ble inn
stilt en kort periode fredag 7 oktober
siden begge ferjene «Lødingen» og
«Barøy» deltok i søket etter en fisker
som hadde falt i sjøen etter at sjarken
hadde grunnstøtt.

Fergene «Melshorn» og «Vardehorn»
bygges om til hybrid-drift og får bl.a.
montert batteri-pakke om bord. Planen
er at begge skal være ombygd før års
skiftet. «Melshorn» ankom Havyard
i Leirvik i Sogn 31. oktober direkte fra
avløser fart Moss-Horten. Ferja forlot
Horten 29. oktober.

I slutten av september fikk hurtig
båten «Salten» et alvorlig motorhavari
og måtte på verksted i Svolvær for
utbedring. «Salten» var lenge på verk
sted og først mot slutten av oktober
var hun tilbake i NEX-rutene.

Grunnet montering av VDR i Bodø
ble hurtigbåten «Gjerøy» tatt ut av
rute 07.11.16 og seilt til Bodø for
montering. Båten var planlagt tilbake
i rute på Rødøy 28.11.16. «Meløytind»
seilte som avløser.

Hurtigbåten «Nordfolda» forlot
Bodø torsdag 12. mai under slep
av «Polartug», og kom til Namsos
lørdag 14. mai på morgenen. Den er
solgt til Iran og ble låstet om bord i
supply-båten «Fortune» lørdag 14. mai.
«Fortune» lå noen dager i Namsos før
ferden sørover startet og båten kom
til Haugesund 18. mai. Den seilte fra

Borealis «Møysalen» er bygd 1993 på Johan Drage i Rognan, her fotografert i november av Frode
Folkestad.

Hurtigbåten «Helgeland» ved Sandnessjøen.
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Foto: Trond Carlsen
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Nordland Fylkeskommunes lokalrutebåt «Femris» klar til anløp av Sør-Arnøy. Foto: Frode Folkestad
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Islandske Eimskip har kjøpt Nor-Lines og kjøleskipet «Nordkinn» fra 2006.

Haugesund 16.09.16 med kurs for Suez. med kurs for Fiskerstrand verft for
I skrivende stund har vi sporet henne verkstedsopphold. Også her seiler
til kai i Dubai vha. AIS. «Haarek» som avløser.

BOREAL TRANSPORT NORD
FINNMARK

Ettter endt verkstedsopphold ved
Fiskerstrand verft (startet 14.10) fosset Den 2. november kom meldingen om rutebåten «Sunnhordland» tilbake
ferja «Hasvik» nordover ved Sandnes- at Eimskip kjøper Nor Lines for EUR til Leirvik, Stord, etter hjemkjøp fra
sjøen torsdag 3. november. «Haarek» 15 millioner (ca 135 mill kroner) og Finland. Etter overtakelsen har skuta
var avløser-ferje.

Hammerfest, forlot ferja «Bergsfjord» gerske Dampskibsselskab som derved «Brahe» da hun ble kjøpt og har de
byen tirsdag 15. november kl. 06.20

Torghattens hurtigbåt «Steigtind» er bygd på Austal Ships i Australia i 2003.
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Etter opphold en kort periode i
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Codsrutefart
NOR LINES SOLGT TIL EIMSKIP

overtar befraktning av de 5 kystbåtene vært i Tallinn på verksted før ferden
til Nor Lines. Selger er Det Stavan-

selger siste rest av det gamle stam- senere år seilt på de finske innsjøer.

- 4

Foto: Frode Folkestad

rutenettet på kysten til en utenlandsk
aktør, islandske Eimskip som har
avdeingskontor i Tromsø.

Rederiet kjøper «Nordkinn» og tar
«Kvitbjørn, «Kvitnos», «Silver River» og
«Silver Lake» på t/c.

Viasea Shipping AS i Moss startet
4. november linjefart mellom Oslo og
Rotterdam med containerskipet «Nor
Feeder» på 508 teu.

Annen passasjerfart
Etter endt sommerfart på Svalbard er
«Aurora Explorer» (ex. «Vågsfjord»),
«Polargirl» og «Billefjord» tilbake i
Tromsø. «Langøysund» er fortsatt ved
kai i Longyearbyen.

«Strønstad» er solgt fra Dregg
AS i Harstad til Arctic Explorer AS
i Tromsø. Båten ligger for tiden til
kai i Tromsø og er tiltenkt for bruk i
nærområdet.

Veteranskip
Torsdag 3. november på kvelden kom

gikk hjemover. Skipet hadde navnet

Foto: Frode Folkestad
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Norleds «Vingtor» nærmer seg Florø.

Rutebåten «Gamle Skudenes» ligg i
Kopervik som bo-båt.

I slutten av september ble ferja
«Bjørnefjord» slept fra Sagvåg til
Eldøyane for hugging. Verneprosjektet
måtte oppgis på grunn av vandalisering
og skadeverk om bord. En god del utstyr
er tatt i land for bruk som reservedeler for

«Hardingen Sr.» først. Så startet hug
gingen, og i skrivende stund er det kun
skroget som ikke er komt i saksa.

I oktober ble ferja «Hardangerfjord»
(1953) slept fra Dåfjorden til den gamle
ferjekaien i Mosterhamn. Videre skjebne
uviss.

Rutebåtredaksjonen takker vår korrespon
denter på kysten for verdifulle bidrag
til denne utgaven av Røkesalongen. Vi
oppfordrer flere til å sende oss bilder av
rutegående skip, hurtigbåter og ferjer, nye
som eldre.

Redaksjonen avsluttet 15.11.2016
0930A FF

 Ikke helt ferskt, men et flott miljøbilde:
«Strand» ved kai på Austre Åmøy i Ryfylke og

får selskap av Stavangerskes hurtigbåt. Fergen
har nylig vært i nyhetsbiidet da den ble herjet av
brann under dokksetting på Rubbestadneset og
er blitt kondemnert. Foto: Kåre Haga

Fergen «Utne» nærmer seg Tungenes, men påkaller ingen interesse blant de firbente.
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Foto: Frode Folkestad

Foto: Kåre Haga
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Holbergkaien ved Vågen i Bergen ca. 1957 med Hardanger Sunnhordlandskes ekspedisjon. Vi ser «Kvinnherad» ytterst på første utstikker med «Bremnes»
innenfor og den ruvende «Sunnhordland» omgitt av føringsskuter og slepebåt. På bortsiden ligger dampskipet «Aalvik» og «Skjærgard». Og «Beffen».

Et sekstiårsminne

Båtruter til Tysnes
og Reksteren sommeren 1956
AVARNETVEDT

Sommeren 1956 var siste året med kun rutebåttrafikk til

Tysnes og Reksteren, året etter startet Ferjeruter Fitjar —

Tysnes-Os.

Hardanger Sunnhordlandske D/s gikk til og fra

Bergen. Det Midthordlandske D/s hadde samkjøring

med Bilruta Os-Bergen, her gikk mesteparten av

trafikken med buss via Os eller Lepsøy og videre med

båt. Rutene var mange og ble trafikkert av flere typer

fartøy.

De fleste rutene hadde ankomst på ettermiddag

eller kveld med retur om natten eller morgenen. I HSD

rutene som er omtalt gikk ikke båtene til alle stopp i alle

rutene hver dag, men å ta dette og alle rutetidene med

blir for omfattende og har vel og liten betydning.
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Foto: Widerøe
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Snøggruter
Våge, Godøysund, Malkenes og
Nymark hadde stopp av M/s «Kvinn
herad» i Kvinnherad Snøggruter
6 gånger i uken. Torsdag og fredag
gikk «Kvinnherad» i Oddaruter og den
innieide M/s «Olympia» fra Askøy
Dampskibsselskab A/s gikk i ruten.
Endestopp var Rosendal. Tre av turene
gikk videre til Mauranger. Søndag gikk
ruten til Bergen om ettermiddag/kveld.
Fra Bergen til Våge tok det to og en
halv time. I 1957 ble ruten omlagt og
fikk navnet Kvinnheradruter og M/s
«Eidfjord» ble satt inn i ruten. En del
av turene gikk nå fra Os med buss til/
fra Bergen. Våren 1963 ble «Halsnøy»
satt inn ruten

Passasjer/lasteruter
Fredag var søsterskipene M/s «Ullen
svang» eller Ms «Ulvik» oppom Våge,
Malkenes, Nymark, Årbakka, Vattedal
og Onarheim. De gikk i ruten Bergen -
Hardanger-Stavanger og retur, en
rute som gikk på kryss og tvers over
fjordene. Etter 1957 gikk ruten innom
Tysnes to dager i uken. Begge skipene
gikk i ruten frem til 1969 da ble
rutene nedlagt, gods og passasjerer ble
heretter fraktet landeveien.

M/s «Hordaland» gilde i
Stavangerruter, mandag var den var
oppom Årbakka, Vattedal, og Onarheim
(båe kaiar). Med denne båten kunne
du reise gjennom Sunnhordland og
Bømlo og ende opp i Haugesund eller
Stavanger etter et døgn. Båten ble
forlenget og ombygd i 1957 Ruten ble
innstilt i 1963. De tre siste årene var
også Bruntveit, Uggdalseidet og Våge
med i ruten.

I Sunnhordlandruter gikk HSD
sitt siste kullfyrte dampskip D/s
«Aalvik» som avløser for M/s «Bjoa»
som gikk i rute i Hardanger denne
sommeren. Dette var siste gang det
gikk kullfyrt dampskip i fast rute på
Tysnes og Reksteren. Til høsten var
«Bjoa» tilbake.

«Ullensvang» og søsteren «Ulvik» var lastebåter
med en viss passasjerkapasitet. ukjent fotograf

båten oppom Bruntveit, Uggdalseidet,
Åsvåg, Klinkholmen, Amlandstø,
Neshamn, Flatråker og videre gjennom
Sunnhordland, Båten var oppom
mellom 30 og 40 kaier på en rund
tur. Søndag ettermiddag gikk turen
motsatt vei til Bergen.

Sunnhordlandruter/ Lokalruter i
Sunnhordland var den ruten som

holdt det gående lengst. I 1962 satte
HSD in den nye M/s «Etne» i ruten
sammen med M/s «Bjoa». I 1963
overtok «Eidfjord» for «Bjoa» og fra
1966 gikk M/s «Onarøy» sammen med
«Etne» til begynnelsen på 70-tallet.
Etter dette gikk bare «Etne». Ruten ble
nedlagt 31. mai 1983. Dette var slutten
på 100 år med passasjer/lasteruter
fra Bergen til Tysnes og Reksteren.
Siste året i Sunnhordlandruter var

M/s «Etne» oppom Skår, Bruntveit,
Uggdalseidet og Flatråker på veien til
Sunnhordland og ca tretti stopp til.

Stolmenruter ble utført av M/s

«Skjærgaard». Frem til sommeren 1961
startet ruten på Uggdalseidet søndag
ettermiddag og var fremme i Bergen
syv timer seinere. Den hadde anløp
av Klinkholmen, Åsvåg, Uggdalseidet,
Bruntveit og Eldholm en gang i uken.
Ruten gikk via Austevoll og Sotra.
Gjøvåg hadde stopp lørdag og søndag,
turen Gjøvåg-Bergen tok akkurat
samme tid som flyene i dag bruker fra
Flesland til Las Palmas. Rutene på Tys
nes og Reksteren ble avviklet i 1966
og båten hadde etter dette bare ruter i
Austevoll.

Tirsdag, torsdag og lørdag var

SKIPET NR. 4 - 2016

Utsnitt av HSD rutekart.

Konkurrenten
Det Midthordlandske D/s hadde
ruter på Skår, Våge, Godøysund og
Lundegrend en til to gånger for dagen.
På Våge hadde MDS og HSD priskrig
i mange år. Til slutt ble de ble enig
om samme takst til/fra Våge. Rutene
dekket også Os, Fusa og Samnanger
kommuner. Her gikk M/s «Midthord
land» og M/s «Lønningdal I». Tre
dager i uken gikk det båt fra Bergen.
De andre dagene gikk båtene fra Os
i korrespondanse med buss til/fra
Bergen. Lørdag gikk «Midthordland»
fra Os om ettermiddagen til Skår,
Våge, Godøysund og Lundegrend. Tre
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timer etterpå gikk «Lønningdal I» i
samme ruten. Søndagskveldene var
trafikken fra Skår til Os så stor at her

gikk «Lønningdal I», «Midthordland»
tok seg av stoppene på Tysnes.

Store endringer etter 1957
1. juni 1957 startet fergeruten
Os-Våge-Bruntveit-Fitjar og båt
rutene på Tysnes og Reksteren ble
omlagt og endret. Sunnhordlandruter
sluttet med rute til/fra Bergen i
helgene. M/s» Halsnøy» overtok
helgetrafikken på Bruntveit og Våge.
Denne sommeren hadde «Halsnøy»
også stopp på signal ved Klinkholmen.
Sommereni958 leide Midthordlandske
ut «Midthordland» til HSD for å gå i
Kvinnheradsruten fire dager i uken og
M/s «Lønningdal I» tok det meste av
trafikken alene. Høsten samme år sa

Midthordlandske opp leieavtalen med
«Lønningdal I», det var nok med en båt
for å opprettholde rutene. 1 1962 ble
MDS slått sammen med HSD. «Midt

hordland» fortsatte i ruten, somrene

1964/65 byttet «Midthordland» og
«Bremnes» som gikk i Fitjarruter rute
i helgene. Årsaken var at «Midthord
land» hadde større passasjerkapasitet.
Fra 1966 til våren 1968 gikk «Eid
fjord» mens «Midthordland» gikk i
Kvinnheradsruten. Sommeren 1970
var veiutbyggingen i Fusa nådd frem
til Sundvor og Midthordlandrutene
ble nedlagt. De reisende på Nord-
Reksteren måtte etter dette ta fergen
fra Bruntveit. M/s «Etne» tok samme

sommeren opp Skår i ruten.
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«Aalvik» fra 1929 var HSDs siste dampbåt.

Lasteruter
Bergen - Sunnhordland -
Kvinnherad - Bergen
I denne ruten gikk M/s «Bergstø»,
dette var en innleid lastebåt som

ikke tok passasjerer. Denne ruten var
innom Flatråker, Hovland (Nymark),
Uggdalseidet og Årbakka. Ruten ble
nedlagt i 1960

Hvor ble båtene av?
M/s «Kvinnherad» (bygget 1950) ble
solgt i 1957, ligger i dag som hotell
skip i Stockholm.

M/s «Olympia» (bygget 1952)
går i dag i turistfart i Hardanger
med utgangspunkt fra Ulvik under
navnet «Lady Anne». M/s «Olympia»
var opprinnelig bygget til Sommer
olympiaden i Finland H952

M/s «Ullensvang» og M/s «Ulvik»
(bygget 1952) gikk i opplag i 1969.
«Ulvik» ble solgt i 1972 og etter en
omflakkende tilværelse som lystyacht
og lastebåt ble den fryseskip for fisk i
Stillehavet. Ligger for salg pr D.D. M/s
«Ullensvang» ble solgt til Karibien i
1980, etter en storm i 1999 havarerte
båten ved øyen Nevis. Ligger som vrak
der i dag.

M/s «Hordaland» (bygget 1937)
ble solgt i 1970. Endte sine dager på
Kypros, grunnstøtte og totalforliste i
1978.

D/s «Aalvik» (bygget 1929) ble solgt
i 1962. Ombygd til lastebåt, gikk til
bunns ved Statlandet under opplag i
1984

M/s «Bjoa» (bygget 1932) ble
solgt i 1967. Brukt som tønnelager
i Samnanger. Brant opp et par år
seinere og vraket ble senket av eier i
Samnangerfj orden.

M/s «Skjærgaard» (bygget 1939) ble
solgt i 1969, kondemnert i 1994.

M/s «Midthordland» (bygget
1947) ble solgt i 1971, et år etter
Midthordlandsruten ble nedlagt. Etter
opphold i Sverige, England og Oslo er
båten i dag veteranskip i sitt gamle
ruteområde.

M/s «Lønningdal I» (bygget 1929)
gikk i opplag høsten 1958 og havnet
i rutefart i Hardanger året etter som
«Fjordgubben». Solgt i 1970, skal
befinne seg i Drammen.

Konkurrenten «Midthordland «1947.

Ukjent fotograf, via Arne Tvedt

NSS-Jenssensamlingen
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 «Halsnøy» fra 1957 innvarslet den nye tid; her
ved kai i Uskedalen i 1976. Foto: Harald Sætre

M/s «Bergstø» («Fjordbuen» bygget
1943)) sank ved Stamnes under opplag
i 2006, ligger der fremdeles på 30
meters dyp.

M/s «Eidfjord» (bygget 1935) ble
solgt i 1973. Havnet i Middelhavet,
skal være observert som utbrent vrak
på en sandbanke ved Sicilia.

M/s «Onarøy» (bygget 1937) ble
solgt til Vest-India i 1972, observert
som vrak på en strand fem år seinere.

M/s «Etne» (bygget 1962) ble solgt
i 1983. Går i dag rutefart på samme
måte som i Sunnhordlandruter, men
nå mellom øyer i Karibien.

M/s «Halsnøy» (bygget 1957) som
kunne ta 8 biler ble solgt i 1981. Er i
dag turistbåt/restaurant i Danmark.

M/s «Bremnes» (bygget 1949) solgt
til England 1978, brukt som bergnings
båt. Skal være kondemnert.

Kilder:

Severin Eskeland. HSD 75 år 1930-1955

Bård Kolltveit. Over fjord og fjell, HSD 100 år.

Bård Kolltveit. / Rute. HSD 125 år 1880-2005

Dag Bakka Jr. Fjordabåten.

1880-1980

FRANK THORSEN:

SJØSPRØYT OG BRYLKREM
En sjøroman fra virkeligheten

Pris 3ft#p
inkl. porto

I handelen fra
20. november
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Bergenske fjordabåter (Bergens Tidende)

Båtene våre. Hvor ble de av. (Bergen Tidende)

Rutehefter fra 50- og 60-tallet, HSD og MDS

Arkiv etter Anders Kåre Engevik.

Tidsskriftet Skipet (Norsk Skipsfarts Historisk

Selskap)
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Fototilbud # 30 ]

Her følger et nytt fototilbud, denne gang skip som har seilt i Star

og Gearbulk samseilingene. Her er 30 fotos i størrelse 10x15

cm, og prisen er kr 10,- pr. stk. inkl. porto.

Befaling ved bestilling til min bankkonto nr:

9775.09.28467

BREEZE ARROW/ 1992 STAR i STAR CLIPPER / 1969

AMALFI/1970 I KIWI ARROW / 1974

CONDOR ARROW/ 1979 STAR ; STAR COLUMBIA/ 1968

ASSYRIA/ 1971 j NANDU ARROW / 1978

DIPPER ARROW / 1974 j STAR ESFAHAN / 1977
STAR ATLANTIC/ 1969 i OSPREY ARROW / 1985

FOLGA / 1982 I STAR FJELLANGER / 1962-67

STAR BALLARAT / 1959-67 j PELICAN ARROW / 1982

GRENA/ 1974 i STAR MALMANGER / 1968

STAR BAY/ 1961-67 I STRINDA/ 1975

GULL ARROW/ 1982 ! STAR MOSTANGEN / 1968

STAR BILLABONG / 1961-66 I SWAN ARROW / 1977

HEINA/ 1970 j STAR TARANGER/ 1969
STAR CARIBOO/1968 i TOKI ARROW / 1974

HERON ARROW/ 1975 i STAR TARO / 1965
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Gardar (2188 bt) hører til den nye generasjon store kombinerte ringnot/trålere, i dette tilfelle bygd i 1998 på Flekkefjord Slipp
som britisk Serene V. Kjøpt via Island til Halstensen Holding AS, Bekkjarvik, Austevoll i 2013. Kraftig fartøy med Wärtsilä på
6381 bhk. Foto: Ole Jakob Dingen
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Foto: Ole Jakob Dingen

B  ^ »''o-..::188i'.5/M^^^BHf ,'flpw "/ uns WwKiFmU
Moderne fiskefartøyer i Gisundet W' v""'  
31. juli, fotografert av Bjørn Hansen. * &»«   ««W . J
Den minste er ukjent, men til venstre H  ;'

M. Ytterstad av Harstad (2906 bt), *C3E : '  '•'---- fÄ^W^BHl
bygd 2015 av Besiktas i Tuzla for iflKHHHØii iWf'" WvJ fÉsiiT^
Ytterstad Fiskeriselskap AS, Lødingen. -M~X''  &*_ " *

Bä V

«-'t •1» * -jrøillSS " _ j§| i?zngajso?'d (277 bt) tilhører en ny, men
Ä . Mt -: lf\ 'aJHsiPil voksende skipstype på kysten: Arbeids-

a - $\ båter for havbruksnæringen utstyrt for

BmTPi mange oppgåver fra slep og fortøyning ti 1
*MUi»"tE P„. • • hygienebehandling, gjerne med kraftige

. •c _. ..„    kraner, slepevinsj mv. De fleste er under
KsS?** - «- . :|-S meter, men Rinqafjord til Ringasund

* AS i Austevoll er på 23,95 meter, levert i

HtfbgfeagMM august 2016 fra Fitjar Mek Verksted.
Foto: Ole Jakob Dingen
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Fra Kvinesdal i sørvest 5. oktober, fotografert av Svein Bøgwald. Supramax bulkskip Arizona (56969 tdw/2010) losser til norske
Mercator (2200 tdw/1971) og Norsund (3850 tdw/1991). Tyske Ultramar (4106 tdw/1997) på bortsiden.

(Grøntvedt Shipping AS), Brekstad, og
registrert i Trondheim.
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To av dagens selvlossere, fotografert
av Ole Jakob Dingen. Vestbris (1770
tdw), bygget 1985 på C Liihring i
Brake, innkjøpt som Myrtun i 1999,
senere Molo Sun og Tifjord, eiet av
Vestfrakt Shipping AS, Bergen, under
St. Vincent-flagg.
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To av dagens selvlossere, fotografert
av Ole Jakob Dingen. Vestbris (1770
tdw), bygget 1985 på C Liihring i
Brake, innkjøpt som Myrtun i 1999,
senere Molo Sun og Tifjord, eiet av
Vestfrakt Shipping AS, Bergen, under

„* . s- J St Vincent-flagg.

Bulk Trans (2770 tdw) fra Krögerwerft -

i Rendsburg i 1978 kom til landet som j§reJ&ZJS*iIf ••

Eide Junior i 2000, senere Fjordtor 1 yi^U
og i dag eiet av Bulk Shipping AS 3É.:r>

(Grøntvedt Shipping AS), Brekstad, og fiMg^jnl
registrert i Trondheim.



Selvlosseren Heifco (1000 tdw) på slipp i Melandsvågen på Bremnes i høst, fotografert av Arne Bendiksen. Den er bygget i 1968
på Ørskovs Staalskibsværft, Frederikshavn, som dansk Hamlet og har hatt navn som Grete Sleire, Bjerkøsund, Askita og Rignator
under norsk flagg. Nåværende eier Hardangerfrakt AS, Dalsøyra.
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Brønnbåten Andreas Junior (314 brt) gikk til
Stokksund Gjenvinning i oktober, som fotografert
av Øyvind Todal. Dette er en båt som er dramatisk

endret gjennom livet, fra lastebåt Ny på 200 tdw
bygd i 1968 på Berntsen & Sønner, Ny Hellesund,
gjennom ombygginger til brønnbåt i 1994, 2000
og 2005 med ny baug, tverrhekk og motor.
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Også på slipp i Melandsvågen er

HHHHKiÉf -t . M tJki veteranen Lessing (25 bt), bygd

JSæT -dB Sxy 1889 i Stettin. 300 hk Wichmann fra
Kufl mäM 1965, ifolge INS. Eier er Alf Johnsen,

§k M Brandasund. Foto: Ame Bendiksen
bBWWIm§CTmw"AiraHiæ ; |Pf* tnS PlÉ^
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Brønnbåten Andreas junior (314 brt) gikk til "   jjL

Stokksund Gjenvinning i oktober, som fotografert IJIHHHHHHHHHHHHSHH^^^^^äÉ^In
av Øyvind Todal. Dette er en båt som er dramatisk

endret gjennom livet, fra lastebåt Ny på 200 tdw
bygd i 1968 på Berntsen & Sønner, Ny Hellesund, FJPWJ His»»»,-*
gjennom ombygginger til brønnbåt i 1994, 2000
og 2005 med nv baug, tverrhekk or motor.



Det er ikke mange skip
som går i stykkgodsfart på
kysten, men her er noen.

Fjordlast 2 (486 bt) seiler i godsrute
fra Bodø sørover Helgeland for Nord
land Fylkeskommune. Bygd 1978 på
Maritim Sveiseindustri, Gjerdsvika
for Stavangerske som Fjordlast, senere
Myken og greske eiere. Kjøpt tilbake
fra arrest etter smugling i 2012 av
Finn Olsens Rederi AS, Bodø.

 Folla 2 (977 bt) seiler med trelast
fra Namsos og nordover og med fiske
for sørover for Norsk Fisketransport
AS, Namsos. Den er bygd som Hardan
gerfjord for HSD i 1982 på Th. Hellesøy
Skipsbyggeri i Kvinnherad.

T Kvitnos (4900 tdw) under Tjelds
undbrua 15. oktober, fotografert av
Geir Svendsen. Den eies av Skipafelag
Nor Lines i Torshavn, dvs. Nor Lines

i Stavanger, og er en av to gassdrevne
søstre i Nor Lines rutefart.

Foto: Frode Folkestad i november

Foto: Frode Folkestad
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Platform supplyskip (psv) Stril
Polar (4900 tdw) snur på Byfjorden i
Stavanger i juni, fotografert av Trond
Carlsen. Er av typen Aker PSV09L

gl CD og levert i 2012 fra dengang STX
'' Søviknes til Simon Møkster Shipping

Tidligere traler Bjørkhaug (1473 bt) er en såkalt «chaser», et støttefartøy for seismiske forskningsfartøyer som med sine
store sett av slepekabler trenger både vakt og levering av forsyninger. Den er bygd i 1986 på A M Liaaen som Remøytrål og i
2006 bygd om til «seismic service vessel» på Fiskerstrand Verft.
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Fotografert i Stavanger av Trond Carlsen
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Foto: Frode Adolfsen

'f* - AS, Stavanger.
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Island Clipper (5300 tdw) er av typen .... -IJI&feL^^SitÆ^^KU^^é^'"T^1^t-: '"'
r r  r m " ''' ' •"'•" * p*?«^SnP^%i_•'f. ' Tiife-'
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2015 for Island Offshore Shipholding ÉÉiSMI
LP, Cayman Islands, men drevet av
Island Offshore Management i Ulstein-
vik og registrert i Ålesund. En kraftig
båt utstyrt for flere oppgåver; en mpsv
- multi-purpose supply vessel.
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Vesentlige deler av min samling fra norske ruterederier skal i vinter selges. I hovedsak er det

årsmeldinger, rutehefter og bedriftsblader, men også andre trykksaker.

Samlingen vil bli stykket opp, og mye kommer til å bli solgt via ferjekiosken.no til fastpris,

mens noe vil bli auksjonert bort via steder som QXL.

Er du interessert i slikt materiale, gå inn på www.ferjekiosken.no og meld deg på

nyhetsbrevet, så vil du bli løpende informert om detaljer i salgsprosessen når den starter.

RUTEHEFTER - ÅRSMELDINGER - BEDRIFTSBLADER OG ANNET

Ferjekiosken.no

Samling skal selges
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Viggo Nonås/Ferjekiosken.no
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Ny bok om fk rr_

Knutsen-rederiets L\l Äfeg

historie

Boka er to-delt. Del I har tittelen "Vekst og Nederlag" / i^

"Opp av asken" og tar for seg historien om Jens alfflal S&fififlÉiftfl
Ulltveit-Moe og Trygve Seglem som Ira 1984 V~ I 11
klarte å gjenreise rederiet. I dag er Knutsen OAS ri BwR|
Shipping et av landets störste rederier og verdens sWoWtln
nest største operator av bøyelasteskip. Boka er på 296 HmLV'/'/!
sider og er rikt illustrert med både gamle og nye skipsbilder. r

lii Z*19 Vormedal Forlags populære+ porto 1 - -    m «* —
i f tak ved i shipska ender for 2017X bestilling av to # "^

er °S inneholder tolv flotte fargebilder av gamle norske

f-jg*-— - 2™ "^=-i K P . handelsskip. Kalenderen er spiralisert og måler 31x38 cm.
||&J|s|&äg Kalendariet er både på norsk og engelsk. Engelsk tekst på alle bilder.

Du kan bestille bok og/eller kalender på følgende måte:

E-post: vormedal@vormedalforlag.no ffl^W
MOB: 95 94 94 96 - Vanlig post: Asalvikveien 34, 5523 Haugesund

• » josagaosea I



 Tidsskiftet; hydro- Erik Småland skriver i Skipet 3/2016:
foilbåten «Vingtor» ved
Bradbenken i Bergen W86 ble den revolusjonen som en hadde
sammen med Stavangerskes håpet at hydrofoilen skulle bli 10 år tidligere.
kystruteskip «Rogaland» , _  i_ 4.- ° j
• «,,,-.. r x x . Dette var det første større hurtiggaende/ 1961, fotografert av &&
Johannes østvold passasjerfartøyet for helårsdrift, og den

68

 Fjordbussen «Fjorddrott»fra 1939 var et radikalt
brudd med den tradisjonelle fjordabåten både i
konsept, framdrift og form. Fra levering gjorde båten
en turfta Sauda til Stavanger, derfrå en rundtur til
Haugesund og så ettermiddagsrute til Ryfylke tilbake
til Sauda.

Store tekniske sprang
- etter lokaldampbåtane

representerte det største tekniske spranget
siden introduksjonen av lokaldampskipene.

Med denne ingressen til sin artikkel, som og
er som ein konklusjon, meiner eg at Småland
hopper litt lett over mange revolusjonar i lokal
og fjorda-farten, som:

1) Stavangerskes m/s «Fjorddrott» er vel den
fremste i revolusjonsrekka, både med omsyn
til design, fart og teknikk. Lett skrog, 2 motors
dieselanlegg, vribare vinger på propellen,
kapasitet for 12 personbilar som kunne kjøra
rett om bord akterut, og fart på 15 mil

SKIPET NR. 4 - 2016

Foto Johannes Østvold

1960-62, var i fremste rekke når ein vurderer
farten som ein revolusjon, 35 knop gjorde
susen både i ruta Stavanger-Bergen, og
Stavanger-Sauda. Westamaranane kom aldri
opp i denne farten, og det gjorde at desse blei
eit steg akterover når farten stod i høgsetet.
Ein time lenger rutetid Stavanger-Bergen, fra
3,5 time til 4,5 time, var eit slags tilbakesteg.

2) Hydrofoilbåtane til Stavangerske som kom i

3) «Haugesund» og dei andre ombygde
krigsbåtane, mellom anna «Sunnhordland»
omtalt i samme nummer av Skipet, var og
ein del av revolusjonane i fjorda- og kyst
farten både i Rogaland, Hordaland og Sogn
og Fjordane.

Hydrofoilbåtane hadde sine mindre gode sider
mellom anna stor slitasje på propellerane, og
sensitive for vinterstormar. Salongane var og
trongare enn i dei breie westamaranane.

Westamaranane har og hadde omtrent dei
samme problem som hydrofoilane når det er
snakk om is i fjordane. Skroga på westamara
nane og katamaranane er voldsomt sårbare
for den minste ishinne på fjorden, og andre
flytande gjenstandar likar westamaranane like
lite som hydrofoilbåtane gjorde. I grov sjø er
dei heller ikkje direkte komfortable å reisa med.

Dette som ein liten korrigering til Smålands
artikkel, der han går direkte frå dampbåt til
westamaran, og det stemmer ikkje heilt med
historia.

Ivar Andersen

i
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SKIPSMATRIKKELEN

Norsk Ordinært Register NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
2016

M/S VISION OF THE FJORDS

Lekter MARCUS

M/S NORTHGUIDER

M/S FOX CHALLENGER

M/S RINGAFJORD

M/S SUNNHORDLAND

M/S HORNELEN

M/S OV BØKFJORD

M/S KB MANDAL

Norsk internasjonalt skipsregister NIS
2016

M/S EDDA FAUNA JWMZ3 - 9368948 - West Supply IAS (Østensjø Rederi AS), Haugesund

M/S EDDA FONN LMER3 - 9273662 - West Supply II AS (Østensjø Rederi AS), Haugesund

M/T YARA AESA LAXV7 - 9725495 - Yara LPC Shipping AS, Oslo

M/S CAROLINE VICTORY LAZJ7 - 9403047 - EGD Bulk Invest AS, Bergen

M/S SPAR PAVO LATR7 - 9735012 - Spar Shipping AS, Kokstad/Bergen

M/T ECO FUTURE LAXD7 - 9734111 - Awilco Eco Tankers 2AS (Awilco Technincal Services AS), Oslo

M/T MARI BOYLE LAWC7 - 9732979 - Mari Boyle Ltd. c/o Vika Shipping AS Oslo, Hamilton/Egersund

M/S HAVILA HARMONY LAYW7 - 9343596 - Havila Offshore Labuan Ltd, c/o Havila Shipping ASA), Labuan/Fosnavåg

M/T YARA NAUMA LAXS7 - 9734848 - Yara LPG Shippings AS, Oslo

M/T CHAMPION PULA LAZM7 - 9341146 - Champion Shipping AS, Paradis/Bergen

M/S HÖEGH TRAVELLER LAUN7 - 9710737 - Høegh Autoliners Shipping AS, Oslo

M/S NORJARL LAZN7 - 9436264 - Arriva Shipping AS, Ølensvåg/Haugesund

M/S EDDA FERD LAZ07 - 9625504 - West Supply VI KS (Østensjø Rederi AS), Haugesund

M/S MIDNATSOL LMDH3 - 9247728 - Hurtigruten AS, Tromsø

M/T ECO QUEEN LAXC7 - 9762986 - Awilco Eco Tankers 3 AS, Oslo

M/S SKANDI BUZIOS LAUT7 - 9706528 - Techdof Brasil AS (DOF Management AS, Storebø), Bergen

05.07.

07.07.

12.07.

15.07.

16.08.

22.08.

23.08.

24.08.

14.09.

04.07. 9464 brt. - ex NOR reg. EDDA FAUNA (B.2008)

08.07. 4505 brt. - ex NOR reg. EDDA FONN (B.2003)

13.07. 25118 brt. - Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd., Ulsan (8170)

19.07. 32379 brt. - ex Panama reg. IKAN SIAKAP (B.2008)

25.07. 36313 brt. - Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry co., Nantong (HT64-215)

03.08. 157083 brt. - DSME Okpo Shipyard, Okpo (5410)

11.08. 30945 brt. - Hyundai Mipo Dockuard, Ulsan (2506)

18.08. 4724 brt. - ex Malaysia reg. HAVILA HARMONY (B.2006) ex NIS reg

23.08. 18446 brt. - Hyundai Mipo Dockyard Co.Ltd., Ulsan (8174)

01.09. 27547 brt. - ex Marshall øyene reg. CHAMPION PULA (B.2006)

01.09. 76420 brt. - Xiamen Shipbuilding Industry Co.Ltd.,Xiamen (463E)

06.09. 5335 brt. - ex Gibraltar reg. NORJARL (B.2009)

07.09. 4870 brt. - ex Malta reg. EDDA FERD (B.2013)

08.09. 16151 brt. - ex NOR reg. MIDNATSOL (B.2003)

13.09. 157083 brt. - DSME Okpo Shipyard, Okpo (5417)

15.09. 18075 brt. - Vard Group AS, Søvik (824)
Vard Tulcea SA, Tulcea (824) (skrog)

DS LDXJ - The Fjords AS, Florø
753 brt. - Brødrene Aa AS, Hyen (283)

489 brt.

1772 brt.

239 brt.

277 brt.

1105 brt.

1795 brt.

937 brt.

242 brt.

LG9401 - Dalseide Shipping Service AS, Bekkjarvik/Bergen
- Vard Group AS, Aukra (846)

LEHW - 8714619 - Ophio AS (Br.Birkeland Fiskebåtrederi AS), Storebø/Bergen (H-177-AV).
- ex Grølnland reg. TIMMIARMIUT (B.1988)

Ex NOR reg. ATLANTIC VIKING
LEJJ - 9394038 - Samba AS, Lepsøy/Bergen

- ex Nederland reg. ISA (B.2007)
LEEN - 9809253 - Ringasund AS, Bekkjarvik/Bergen

- Fitjar mek. Verksted AS, Fitjar (219)

LDPK - 9771638 - Fjordl AS, Florø

LEJP - 5345065 - HSD Sunnhordland AS, Stord/Bergen
- ex finsk reg. BRAHE (B. 1943) ex NOR SUNNHORDLAND

- Ada Denizcilik ve Tersane Isletm., Tuzla (BN116)
LCGA - Kystverket (Kystverket Rederi), Ålesund

LDVW - 9783241 - Moen Marine AS, Kolvereid/Rørvik
- Tehnomont Shipyard, Pula (101)
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A/S Hvide Sande, Hvide Sande (133)
Kedat Spolka Z.o.o., Gdansk (skrog)

Leif K. Nordeide
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NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
Januar 2016
M/S SOLVÆRSKJÆR (LCJG) (9514133) (489/-/2009) - Solværskjær

Februar 2016

M/S STORMEN JUNIOR (LGFC) (8861149) (156/-/1988) ex JUL
SUND SENIOR - 13 ex HARTO - 08 ex BØRGESEN - 00 - fra

Hauge Kystfiske AS, Ålesund (M-30-A) - til Husøy Fiskeriselskap
AS, Husøy i Senja/Ålesund (T-7-LK) (16.02.2016).

Mars 2016

M/S FLÅVÆRING (LHYX) (7300980) (596/406/1973) ex GOD
BJARTUR - 96 - fra Vest Tråldrift AS, Gurskøy/Ålesund
(M-91-A) til North-West Holding AS, Tjørvåg/ Ålesund (M-91-A)
(22.03.2016).

M/S LOFOTHAV (LLYH) (9029059) (207/-/-2002/06) ex ÅRØYFISK
- 15 ex NEVERFJORD - 11 - fra Kurt Håkonsen, Leknes/Svolvær
(N-130-W) til Tus-Mir AS c/o Rune Sand, Husøy i Senja/Svolvær
(T-139-LK) (04.03.2016). Deretter til Lofothav AS, Leknes/Svolvær
(N-330-W) (18.08.2016).

April 2016
M/S ØYSPRINTEN (LNQY) (34/-/1984) ex CITY 3 - 15 - fra Voima AS,

Mai 2016

M/S ASLEGUT (LIYA) (26/-/1980) - fra Arne Inge Brattøy, Averøy
(M-62-AV) til Metho Sjø AS, Molde, omdøpt til METHO og hjem
sted endret fra Kristiansund til Molde (M-80-M) (25.05.2016).

M/S GEIR (LJPZ) (8943600) (1.067/1,067/1988) ex GEIR I - 99 - fra
Østerfjord AS (ISM-ansv: H.P.Holmeset AS, Vatne), Torangsvåg/
Ålesund til H.P.Holmeset AS c/o Per Arne Holmeset, Vatne/
Ålesund (M-123-H) (27.05.2016. Deretter tilbake til Østerfjord
AS, Torangsvåg, omdøpt til ØSTERFJORD og hjemsted endret
fra Ålesund til Bergen (H-123-AV) (06.09.2016).

M/S HAVFISK (LJTD) (9197820) (2.183/1.700/1999) - fra Havskår
AS, Ålesund (M-520-A) til Veibust Fiskeriselskap AS, Ålesund
(M-20-A) (09.05.2016).

M/S POLARHAV (LISK) (8511421) (296/-/1986) ex LIGA - 05 ex
ROBOFISK - 03 - fra Polar Atlantic AS, Ørnes/Måløy (N-16-ME) til
Torleif Skotheimsvik AS, Inndyr/Måløy (N-16-ME) (30.05.2016).

Juli 2016
M/S ANNA MARGRETHE (LHZU) (73/-/1881) - fra Jamebo AS,

Oslo til Sj Anne Margrethe AS, Trondheim og hjemsted endret
fra Kristiansund til Trondheim (07.07.2016).

M/S BJØRNHAUG (LJOK) (8424472) (245/-/1966/83) - fra Bjørnhaug
AS, Vatne/ Ålesund (M-32-H) til Kamara AS, Ørsta/Ålesund (M-6-
VD) (04.07.2016). Endret adresse Kamaro AS, Stadlandet/Ålesund
(SF-16-S) (19.08.2016). Deretter til Inger Hildur AS, Elnesvågen/
Ålesund (M-19-F) (03.10.2016).

M/S FOSNAKONGEN (3YYH) (9739721) (254/-/2015) - fra Brottsjø
AS, Kristiansund til Brottsjø II AS, Kristiansund (14.07.2016).

M/S HEBE II (LHJE) (99/-/1 966/80/81/01) ex NARGTIND - 96 ex
DEBITOR - 95 - fra Havbør AS, Straumsjøen/Sandnessjøen
(N-330-BØ) til Won Kystfiske AS, Nord-Lenangen/Sandnessjøen
(T-65-L) (22.07.2016).

M/S ICE FJORD (LEHB) (7805112) (1.240/-/1979) ex GRUNNABAND
- 15 ex VIKAR 2 - 13 ex K.M.ØSTERVOLD - 12 ex HAVBAS -
12 ex FAGERVOLD - 08 ex ANDERS - 08 ex HABERG - 07 ex
ANDERS - 06 ex HABERG - 04 ex ANTARCTIC - 91 ex ELD

JARN - 91 - fra lee Fjord AS, Tromsø til Ocean Venture AS,
Blomsterdalen, hjemsted endret fra Tromsø til Bergen (H-10-BN)
(08.07.2016).

M/S JAN BJØRN (LM4902) (23/-/1974) - fra Jan Bjørn Olav Kristi
ansen, Myklebostad/Narvik (N-85-TS) til Mirsel AS, Sørvågen/
Narvik (N-|85-MS) (22.07.2016).
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AS, Myre/ Hammerfest fått fiskerinr. (F-10-H) (14.01.2016).

Leknes/Svolvær til Øysprinten AS, Leknes/Svolvær (05.04.2016).

NR. 4 - 2016

M/S LONGYEAR (LGHI) (7814280) (129/-/1977/94/06) ex KJØLEN
- 15 ex KLOTIND - 14 ex STIAN ANDREAS - 12 ex SULØY

SENIOR - 06 ex BERLEVÅGFISK III - 02 ex SJØBAS - 98 ex
SANDNES SENIOR - 98 ex HJELMSØY - 94 - fra Arvesen AS,
Engenes/Trondheim (T-ll-I) til Ballstadøy AS, Ballstad/Trond
heim (N-14-W) (21.07.2016).

M/S NORDBAS (LHOU) (9137765) (119/-/1995) ex MADELEN II -
15 ex HAVFRUEN I - 07 - fra Bryggen AS, Valderøya/Arendal
(M-285-G) til Nordnes AS, Valderøya/Arendal (05.07.2016).

M/S NORDØYTRÅL (LLKC) (9219771) (1.476/800/2001) - fra
Nordøytrål AS (ISM-ansv: Rimfrost AS), Fosnavåg/Åle-
sund (M-359-HØ) til Olympic Havfiske AS, Gurskøy/Ålesund
(M-359-HØ) (13.07.2016).

M/F OLE JAKOB (LLQT) (7311757) (313/-/1973) ex SEKKEN - 13
ex HAREID - 08 - fra Frei Taubåtservice AS, Frei til Gulenskyss
AS, Eivindvik, omdøpt til ROSEFJORD og hjemsted endret fra
Kristiansund til Florø (27.07.2016).

M/S SJØSPRØYTE 2 (JXXU) (30/-/1975) - fra Bergen kommune,
Brannvesenet, Bergen til M. Hjorteseth Shipping AS, Mathopen/
Bergen, omdøpt til FLEKKEN (04.07.2016).

M/S VESTSKJÆR (LGAK) (8504155) (140/-/1986/02) ex SPITS
BERGEN - 16 ex VESTSKJÆR - 15 ex SUN LADY - 92 ex PRE
VAIL - 92 - fra Ballstadøy AS, Ballstad/Haugesund (N-65-W) til
Finn Hansen, Stokmarknes/Haugesund (N-60-H) (15.07.2016).

August 2016
M/S BRATTHOLMEN (LM6697) (24/-/1979) - fra Ørjan Furøy,

Sørvær/Svolvær (F-18-HV) til Nils H. Johansen, Alta/Svolvær
(F-80-A) (23.08.2016).

M/S BREIVIK JUNIOR (LJCS) (9206841) (207/-/1998) ex NESE
JENTA - 07 - Breivik AS, Florø (SF-87-F), omdøpt til BREIVIK
(12.08.2016).

M/S KJÆRFJORD (LFCF) (49/-/-) - fra Gryllefjord Fsikeriselskap AS,
Gryllefjord (T-59-TK) til Consols Venner, Osl, omdøpt til CONSOL
og hjemsted endret fra Haugesund til Bergen (31.08.2016).

M/S LOFJORD (LJCW) (99/-/1952) - fra Einar Jan Olsen, Ottersøy/
Haugesund til Olsen Shipping AS, Ottersøy/Haugesund (23.08.
2016).

M/S SIEM AQUAMARINE (LARB) (9417725) (7.473/4.250/2010) -
fra Siem Offshore AS, Kristiansand til Siem Ahts Pool AS (Siem
Offshore AS), Kristiansand (18.08.2016).

M/S SIEM OPAL (LAXM) (9442419) (7.473/4.250/2011) - fra Siem
Offshore AS, Kristiansand til Siem Ahts Pool AS (Siem Offshore
AS), Kristiansand (18.08.2016).

M/S SIEM PEARL (LDZH) (9417684) (7.473/4.225/2009) - fra Siem
Offshore AS, Kristiansand til Siem Ahts Pool AS (Siem Offshore
AS), Kristiansand (18.08.2016).

M/S SIEM SAPPHIRE (LDTO) (9417696) (7.473/4.250/2010) - fra
Siem Offshore AS, Kristiansand til Siem Ahts Pool AS (Siem Off
shore AS), Kristiansand (18.08.2016).

M/S STORTIND (LHWF) (43/-/1995) - fra Andenes Invest Groupe
AS, Andenes Harstad til AS Andenes Havfiskeselskap, Andenes og
hjemsted endret fra Harstad til Sigerfjord (11.08.2016).

M/S VIKBERG (LHDY) (28/-/1949) - fra Vikberg AS, Napp/Svolvær
(N-10-F) til Ballstadværing AS, Ballstad/Svolvær (N-310-W)
(28.08.2016).

M/S VONAR (LMCJ) (1.319/-/2002) - fra Finnøy Fiskeriselskap AS,
Harøy/ Ålesund (M-188-SØ) til Polarbris AS (ISM-ansv: Finnøy
Fiskeriselskap AS, Harøy), Ålesund (M-188-A) (11.08.16.).

September 2016
M/S GLOMFJORD (LHBI) (9032472) (371/-/1992/99/00) ex

VESTAVIND - 14 ex GLOMFJORD - 10 - fra Aamodt Biomarine
AS, Søgne/Kristiansand (VA-l-S) til Nordøytrål AS, Fosnavåg/
Kristiansand (M-370-HØ) (12.09.2016.

M/S STATTEGG (JWNF) (492/-/1 985/88) ex MIDVINGUR - 04
ex VESTSTEINEN - 04 ex LEINEBRIS c-97 - fra Stattegg AS,
Stadlandet/Måløy (SF-55-S) til Havbør AS, Straumsjøen/Måløy
(N-555-BØ) (23.09.2016).
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NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Mai 2016

M/S WESTERN STAVANGER (LALN7) (20.846/32.581/2010 ex
SHINYO QUALITY - 10 - fra Western Bulk Shipowning II AS,
Oslo til Lillefant AS, Lillesand (13.05.2016).

Juli 2016
M/T CLIPPER HARALD (LALM5) (9173068) (10.692/13.712/1999) -

fra Harholmen Shipping Ltd. (repr.: Sole Shipping AS, Lillesand,
drift: Solvang ASA), Limassol/Stavanger til Partrederiet Etylen
DA (Solvang ASA), Stavanger 19.07.2016. Deretter til Everton S.A.
(repr.: KKLAW Services AS, Oslo, dirft: Solvang ASA), Monrovia/
Stavanger (28.08.2016).

M/S NOR SEA (LDP03) (9002805) (2.285/1.920/1991) ex FAR SEA -
16 - fra ABO Trading Ltd. c/o OSM Offshore AS, Arendal, Valletta/
Ålesund til Nor Sea Ltd. c/o OSM Offshore AS, Arendal, Valletta/
Ålesund (14.07.2016).

M/S VIKING GRIPFISK (LIQX3) (9158642) (475/738/1997) ex
GRIPFISK - 16 - fra Safetrans Limited c/o Viking Atlantic AS,
St.Helier/Bergen til Johnson Marine Ltd. c/o Viking Atlantic AS,
Vidlin/Bergen (22.07.2016).

August 2016
M/S SIEM DIAMOND (LAXK3) (9417749) (7.473/4.250/2010 - fra

Siem Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand til Siem
AHTS Pool AS (Siem Offshore AS), Kristiansand (18.08.2016).

M/S SIEM EMERALD (LARH3) (9417701) (7473/4.250/2009) - fra
Siem Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand til Siem
AHTS Pool AS (Siem Offshore AS), Kristiansand (18.08.2016).

M/S SIEM RUBY (LKJV3) (9413444) (7.558/4.225/2010) - fra Siem
Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand til Siem
AHTS Pool AS (Siem Offshore AS), Kristiansand (18.08.2016).

M/S SIEM TOPAZ (LAYN7) (9417713) (7.473/4.250/2010) - fra Siem
Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand til Siem
AHTS Pool AS (Siem Offshore AS), Kristiansand (18.08.2016).

M/S SILVER OCEAN (LAHP6) (9140932) (3.817/4.260/1997) ex
FRIO VLADIVOSTOK - 05 ex ALEXANDRA - 99 - Silver Ocean

AS (Fjord Shipping AS, Måløy), Bergen, omdøpt til SAMSHIP
ARCTIC (16.08.2016).

SKIPSMATRIKKELEN NR. 4 - 2016

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Februar 2016

M/S KORSNESFISK (LJLF) (9195808) (230/-/1 999/02) - Alta Fiskeri
selskap AS, Alta/Vardø (F-290-A) - slettet 08.2016 - solgt til Indo
nesia

Juli 2016
M/S EDDA FAUNA (JWMZ) (9368948) (9.464/6.200/2008) - West

Supply II KS (Østensjø Rederi AS), Haugesund - slettet 04.07.2016
- overført til NIS, samme navn med signal JWMZ3.

M/S EDDA FONN (LMER) (9273662) (4.505/2.800/2003) - West
Supply II KS (Østensjø Rederi AS), Haugesund - slettet 08.07.2016
- overført til NIS, samme navn med signal LMER3.

September 2016
M/S JERGUL (LGEB) (7220192) (585/-/1972) - Nordland Havfiske

AS, Stamsund/ Hammerfest (N-132-W) - slettet 19.09.2016 -
solgt til Iran.

November 2016

M/S GLOMFJORD (LMBI) (9032472) (371/-/1 992/99/00) ex
VESTAVIND - 14 ex GLOMFJORD - 10 - Aamodt Biomarine AS,
Søgne/Kristiansand - slettet 02.11.2016 - solgt til New Zealand.

M/S LIBAS (LMQI) (9283461) (4.419/3.517/2004) - Libas AS,
Straume/Bergen (H-5-F) - slettet 01.11.2016 - solgt til Island

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Juli 2016
M/S GSP VEGA (LAH05) (8107062) (1.768/2.102/1982) ex LADY

DAWN - 08 ex SENORITA - 91 - GSP Vega Ltd.(repr.: RS Platou
Project Finance AS, Oslo), Valletta/Ålesund - slettet 22.07.2016
- overført til Malta

M/S SIEM CARRIER (LNJD3) (9121845) (3.588/4.688/1996) ex
OCEAN CARRIER - 06 ex INVERCLYDE - 05 ex STILING CLYE
- 02 - Siem Offshore Rederi AS, Kristiansand/Ålesund - slettet
13.07.2016 - solgt til Liberia.
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DAG BAKKA JR.

LIVSLINJE I STAMPESJØ
Fraktefartøyenes Rederiforening 75 år

BODONI
FORLAG

®

NR. 4 - 2016

Boken forteller om FRs

arbeid for å ivareta

medlemmenes og

næringens interesser

gjennom 75 år med

vanskelige rammevilkår

og store forandringer i

innenlands transport.

Pris: kr 399,-

www.bodoni.no

Kan kjøpes i bokhandelen eller på www.bodoniforlag.no

Ny bok fra Dag bakka jr
/////////////////////^^^^

MOTORKRAFT
Her er historien om utvikling og produksjon av dieselmotorer i

Bergen, fra den spede begynnelsen hos Bergens Mekaniske

Verksteder i Solheimsviken under Den andre verdenskrig.

Merkenavnet Bergen Diesel vant innpass på 1950-tallet, i en

periode også Normo.

Gjennom eiere i Bergen og senere Akergruppen, Ulstein og

Rolls-Royce er Motorfabrikken utviklet til en teknologisk spydspiss

innen diesel- og gassmotorer, med en global utbredelse.

Bergen Engines på Hordvikneset er i dag den største industri

arbeidsplass i Bergens-området og inngår i Rolls-Royce Power

Systems globale nettverk.

Pris: kr 399,-

SVEIN AAGE KNUDSEN

TILSTEDE OG USYNLIG
I 100 ÅR
Ubåtvåpenet 1909-2009

m
BODONI

FORLAG

Jubileumsboken

beskriver grundig
hele hundreårs

perioden -fra den

spede begynnelse
med anskaffelse av

vår første ubåt Kobben

i 1909 og frem til
ubåtene av Ula-klassen

som vi seiler i dag.

Pris: kr 449,-

BODONI

www.bodoni.no

FORLAG

Hk \ M 1



MEDLEMSNYTT
Nye medlemmer i. september-28. november 2016

3319 0 Bjørn Atle Strøm

3320 LM Fridtjof L. Knutsen

SE 2392 Patrik Nylin

3321 NM Gunnar Erstad

3322 0 Knut Klippenberg

3323 0 Oddvar Walle Jensen

3324 LM Olav August Skøien

Dødsfall
2599 NM Eirik Barman

1500 B Rolf Georg Be

1246 0 Hans Petter Berg

1953 Ivar Brattland

2146 H Arne Georg Hustvedt

1287 B Eivind Mohn

3103 H Paul Vikre

Adresse-endringer
2226 0 Jahn-Arild Christensen

2210 H Øivind Hanssen

1271 B Agnar Hovde

2146 H Gurine Hustvedt

1534 H Eivind Håkonsen

2978 H Terje Iversen

1295 S John Helge Olsen

3319 NV Terje Olsen

2375 Sture Reint

3316 NM Helge A. Rokstad

1623 B Bernt Sortland

1411 H Hans M. Steinsland

1464 SØ Frank Thorsen

Nye bøker: Knutsen-rederietfra Haugesund

TOR INGE VORMEDAL

VCKSt OS nederi32 ;må boka snues. ;og det ble besluttet at skulle fortsatt
• Rederiet Knut Knutsen OAS var i ha navnet seiv om ingen i Knutsen

\J f, P3V d S Ken Norges tredje største rederi i 1939 og i familien lenger var eier. Det nye

Format A4, 296 sider, rikt illustrert

Pris kr 399, fri frakt.

Bestilles fra vormedal@vormedalforlag.no ! ler eklingen i linjefarten frem til jog utfylle hverandre. Rederiet spesiali-

Historien om Knutsen-rederiet fra

Haugesund er to-delt.
Del i omhandler familierederiet j uheldige avgjørelser ble tatt og konse- j tabell. Skipene levert etter siste krigen

Knut Knutsen OAS frem til 1984 og del j kvensene av dette. 1 1984 var rederiet ier omtalt i teksten. Boken er interes
2 historien etter 1984 da Jens Ulltveit- \ på konkursens rand og ble reddet ved \ sant med beskrivelsen av nedgangs-
Moe og Trygve Seglem overtok oppkjøp fra nye investorer. tiden og oppgangstiden, og anbefales.

777 H Olav Færevåg

257 S Johannes Østvold

412 0 Håvard Jørgensen

383 Jarl A. Nilssen

Rolf Georg Bentzon

Ivar Brattland

Eivind Mohn

Sture Reinholtsen

Bernt Sortland

rederiet. Dette er to bøker i ett, for å Del 2 er fortsettelsen etter 1984.
lese en del og så lese den andre delen Knutsen navnet hadde god omtale

ble nest størst rett etter krigen pga. av \ rederiet fikk navnet Knutsen OAS
nybyggingskontrakter i Sverige som \ Shipping. Her viser det seg hvordan
først ble levert i 1945. Boka omhand- \ dyktige ulike personer kan samarbeide

containerskipene overtok og frem til j serte seg på bøyelastere og er nå nest
over kontraheringen av ULCC. Det j størst. Rederiet har også bygget opp en
er beskrevet om da det begynte å gå j betydelig gasskipsflåte. Begge delen
nedover med familierederiet. Hvordan j har en flåteliste satt opp i kronologisk

Døsserødveien 21

Danefjellveien 7

Sjögatan 22 A

Øksendalsøra 33

Rådhusgata 6

Vækerøveien 139

Kaneheia 25

Ukjnet adresse

Huldervegen 9

Auredalen 9 A

Postboks 51

Ukjent adresse

Ukjent adresse

Refsneskrona 21 C

Ryllikveien 67

Ukjent adresse

Storskaret 31

Hubergveien 6 D

Ukjent adresse

Postboks 12

Smedasundet 63

Bjørkenesveien 91

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

3118 TØNSBERG

4550 FARSUND

SE - 613 33 OXELÖSUND, Sverige

6610 ØKSENDAL

3016 DRAMMEN

0393 OSLO

4550 FARSUND

4260 TORVASTAD

5208 OS

5589 SANDEID

0191 OSLO

SE-472 98 ASKERÖN SV.

1519 MOSS

9102 KVALØYSLETTA

6006 ÅLESUND

8615 MO I RANA

4373 EGERSUND

5345 KNARREVIK

5528 HAUGESUND

4957 RISØR

6508 KRISTIANSUND

5252 SØREIDGREND

1914 YTRE ENEBAKK

8610 MO I RANA

5440 MOSTERHAMN

5589 SANDEID

5118 ULSET

4280 SKUDENESHAVN

4306 SANDNES
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