Toktsrapport 2004 for M/K ”Andholmen”.

”Andholmen” i Ulvik under ”Sjømaktseminaret” 2004.
Stortingspresident Jørgen Kosmo besøker fartøyet.
Fra v. Magne Dag Stensland, Johan Lilleheim, Jørgen Kosmo, Olav Øvrebø og Kjell Grøsvik.

Toktsrapport 2004 for M/K ”Andholmen”.
April.
13. April ble fartøyet seilt til Lundsvågen og slippsatt ved Naustvik Slipp og Byggeri.
Etter bunnsmøring og nødvendige undervannsarbeider ble hun sjøsatt 16. april og returnerte
til Ulsnes der den videre klargjøring/oppussing ble gjennomført av dugnadsgjengen.

Mai.
4. Mai ble sesongens første tur gjennomført med 28 gjester fra firmaet Lærdal Medical om
bord. Seilasen startet fra Ulsnes kl. 1550, gikk via Stavanger havn, og deretter
Åmøyfjord/Linesund/Mastrafjord til Finnesand. Retur til Ulsnes kl. 1930. Utseilt distanse:
25 n.m..
6. – 10. Mai var det klart for årets første ”langtur” med Bergen som mål. Oppdraget var å
delta i avdukingen av et minnesmerke for falne bergenske sjøfolk fra handelsflåten under Den
andre verdenskrig. Kastet loss fra Ulsnes kl. 1140. Seilasen gikk via Bekkjarvik med
nattstopp 6. til 7. , - deretter via Austevoll, Haakonsvern, Vatlestraumen, Byfjorden til
Shetlands-Larsens brygge i Vågen der ”Andholmen” fortøyde sammen med KNM ”Hitra”
kl.1400 7. Mai.

”Andholmen” ved kai i Bergen. I forgrunnen fra v. Admiral Torolf Rein,
Skipper Johan Henrik Lilleheim og Orlogskaptein Niels Otto Børresen (sjef KNM ”Hitra”).
Samme ettermiddag ble det gjennomført en 90 minutters tur på Byfjorden med 10 gjester
hvorav 5 var krigsveteraner fra ”Shetlandsgjengen”.

8.Mai deltok fartøyet og besetningen i avdukingsseremoni og tilhørende høytideligheter i
Bergen.
9. Mai: Seilas Bergen – Haugesund via Nyleden med ankomst 1900.
!0. Mai: Avg. Haugesund 0900. Seilas via Karmsund, Boknfj. Kvitsøyfj. og Byfj. Fortøyet
Ulsnes kl. 1320. Toktets varighet: ca. 4 døgn. Utseilt distanse: ca. 230 n.m.
18. Mai ble det gjennomført tur med 15 gjester fra Godalen videregående skole i farvannet
Byfjord/Gandsfjord/Riskafjord med landgang i Bergsagel og Stavanger. Avgang Ulsnes
kl.1200, - retur kl. 1745. Utseilt distanse: ca. 30 n.m.

Juni.
3.Juni: Tur med 19 gjester fra Stavanger Militærforening til Fogn i Ryfylke med landgang og
bespisning i Sæbøvåg kl. 1720.
Avgang kl. 2020, - seilas via Finnøyfjord/Hidlefjord/Lindøysund/Stavanger. Returnerte
Ulsnes kl. 2240. Utseilt distanse: ca. 35 n.m.
6. Juni leiet Sjøheimevernet fartøyet i en uke for bruk til overnatting på Kvitsøy under en
øvelse i området rundt øygruppen. Avgang Ulsnes kl. 1705 med fortøyning Ydstebøhavn
kl. 1850. Fartøyet ble seilt tilbake til Ulsnes 11. Juni med ankomst kl. 1245. Utseilt distanse
(T/R Kvitsøy): 25 n.m.
16. – 21. Juni: Seilas til Norsjøfartmuseet i Telavåg for deltakelse i båtfestival med åpne skip.
Deretter tur til Norheimsund i Hardangerfjorden for å delta i Hardanger Båtfestival. Kollega
fra nordsjøfarten under 2. verdenskrig, M/K ”Heland” deltok også.
Avgang Ulsnes 161605. Ankomst Haugesund 162105,- nattstopp. Avgang 170845, - ankomst
Telavåg 171705.

”Andholmen” i Telavåg 18.06.04. Nordsjøfartmuseet i bakgrunnen til høyre.

Det var åpent skip, stor ståhei og mye besøk om bord i Telavåg den 18.juni etter at foredrag
og orientering på museet var gjennomført.
Avgang 181920 sammen med ”Heland”. Ankomst 182359 i Aarbakke i Hardangerfjorden der
fartøyene lå natten over. 190900 avgang for Norheimsund med ankomst 191350 der vi gikk
inn som en av hovedattraksjonene i Hardanger Båtfestival 2004. Det var stor tilstrømming av
besøkende om bord på begge de to ”shetlandsfarerne” både 19. og 20. juni. Motorene måtte
kjøres i lange perioder begge dagene. Folket forlangte å få høre den gamle velkjente lyden fra
”Rubben” som er så sjelden nå til dags.
20. Juni kl.1520 var et meget vellykket opphold over og kursen ble satt mot Haugesund med
ankomst Garpeskjærskaia 210010. Avgang neste morgen kl. 0910 med ankomst Ulsnes
211345.
En lang, men meget givende tur med mange hundrede besøkende som alle var svært
interesserte i ”Anholmen” og hennes spennende historie.
Utseilt distanse på dette Vestlandstoktet: Ca. 270 n.m.

Juli.
10 Juli ble det dagstur til Bokn kommune for å delta i Bokn-markedet, holde åpent skip og
orientere om shetlandsfarten og ”Andholmen”s rolle i denne under 2. verdenskrig.
Avgang Ulsnes kl. 0850, - ankomst Alvestadkroken kl. 1110. Mye folk om bord ved ”åpent
skip”. Kastet loss kl. 1415 og returnerte Ulsnes kl. 1637. Utseilt distanse: 35 n.m.

August.
10. August ble seilskutearrangementet Cutty Sark Tall Ships Race avsluttet i Stavanger og
seilskutene forflyttet seg til startstedet for neste etappe av regattaen sydvest av Kvitsøy.
”Andholmen” tok om bord 16 gjester tilhørende arrangementsstaben og fulgte fartøyene under
utseilingen og frem til startstedet der man fikk et glimrende overblikk over begivenheten.
Avgang Ulsnes kl. 1040, - retur kl.1955. Utseilt distanse: Ca. 40n.m.
16. August ble det tur i Ryfylkebassenget med gjester fra rederiet Solvang i Stavanger. Inge
Steensland som har vært den mest sentrale bidragsyter under restaureringen av ”Andholmen”
og kontrollerer dette rederiet var hedersgjest.
Avgang Ulsnes kl. 1530. Seilas via Byfjord/Åmøyfjord/Linesund til Bru med ca. 1 times
opphold der. Retur via Stavanger havn med ankomst Ulsnes kl. 1945.
Utseilt distanse: Ca 20 n.m.
19.- 22. August: Tokt til Haugesund for å delta i ”Havnedagene 2004”. Avgang Ulsnes
191355, - seilas via Byfj./Boknfj./Karmsund. Fortøyde i Smedasundet 191925.
Åpent skip i dagene 20. til 22. August med et stort antall besøkende. ”Andholmen ble
liggende i Haugesund frem til Tirsdag 24. August under oppsyn av Havnevesenet. Dette av
hensyn til nye oppdrag i Hardangerfjord-området de påfølgende dagene.
24. – 29. August: Deltakelse i Sjømilitære Samfunds seminar i Ulvik i Hardanger.
24. august kl. 1230: Kastet loss i Haugesund og styrte nordover Sletta, videre østover
Bømlafjord og inn Hardangerfjord. Kl. 1910: Fortøyde ved ”Vikinghallen”, Snilstvedtøy.
Ankerdram og nattstopp.

250940: Kastet loss og fortsatte seilasen videre innover Hardangerfjorden med Ulvik som
mål. Fortøyde langs kaien i hagen til Brakanes Hotell kl. 1730.
I de tre dagene seminaret varte holdt ”Andholmen” åpent skip og hadde ca. 250 besøkende
om bord med Stortingspresident Jørgen Kosmo i spissen (se forsidebilde).

”Andholmen fortøyer ved Brakanes Hotell, Ulvik 25. August 2004.

Lørdag 28. August kl. 1200 kastet ”Andholmen loss fra Brakanes kai og styrte ut
Hardangerfjorden.
Fortøyde kl. 2250 langs kai i Leirvik på Stord og hadde nattstopp der.
Fortsatte neste dag kl. 0800 og seilte SV-over Bømlafjord/Sletta/Karmsund via Boknsund og
Austre Bokn til ”hjemmebasen” på Ulsnes og fortøyde der 291640.
Utseilt distanse (inkl. ”Havnedagene”): Ca. 275 n.m.

September.
16. September ble sesongens siste tur gjennomført. Seilasen startet fra Ulsnes kl. 1210 med
13 gjester fra Stavanger Offshore Tekniske Skole om bord og gikk via
Byfjord/Åmøyfjord/Linesund/Mastrafjord til Finnesand med ankomst kl. 1330. Lunsj på
Utstein Kloster Hotell.
Kastet loss kl. 1530 og returnerte til Ulsnes kl 1700.
Utseilt distanse: 23 n.m.

Ankerdram etter 2004 – sesongen.
Fra v. Johan Lilleheim, Magne Stensland og Olav Øvrebø. (“Famous Grouse” til h.)

Oppsummering.
2004 var en meget aktiv sesong for ”Andholmen” med imponerende innsats fra de
mange som utgjorde de forskjellige besetningene som var i aksjon.
Det faktum at fartøyet hadde en utseilt distanse på ca. 1008 nautiske mil og var besøkt
av mer enn 1000 interesserte gjester taler for seg selv!

STAVANGER 10.November 2004
Johan H. Lilleheim

