Toktsrapport 2005 for M/K ” Andholmen”

”Andholmen” i Oslo under 100-års jubileet for
unionsoppløsningen 7. Juni 2005.
NRK/”Nitimen”s Pål Thoresen intervjuer besetningen.
Fra v. Eilf Christiansen, Johan Henrik Lilleheim, Magne Dag Stensland, Kjell Grøsvik og
Pål Thoresen.

M/K ANDHOLMEN. - Toktsrapport 2005
April.
Fartøyet ble seilt fra Ulsnes til Galeivågen og slippsatt ved Hundvåg Slipp og Mek. Verkst.
28. April. I tillegg til bunnsmøring og rutinemessige arbeider under vannlinjen ble en del
mindre utbedringer/reparasjoner i maskin og på dekk gjennomført med assistanse fra
verkstedet.
”Andholmen” ble sjøsatt 29 April og seilt tilbake til ”hovedbasen” på Ulsnes etter en kort
teknisk prøvetur.

Mai.
23.05: Seilas med Stavanger Søemandsforening i fjordområdene rundt byen. Orientering,
traktering og omvisning om bord. Utseilt dist: 10 n.m.
26.05: Seilas med sponsorer fra Stavanger til Bergsagel og retur med fjordsightseeing i
farvannene rundt Sandnes og Stavanger. Enkel servering, orientering og omvisning underveis.
Utseilt dist: 15 n.m.
27. – 31. Mai: Klargjøring for det kommende Oslo-tokt. Bunkring, prøvekjøring og testing av
utstyr.

Juni.
Årets hovedtokt var seilas i tiden 1. til 12. Juni til Oslo og havner på Sørlands- og
Østlandskysten for primært å delta i 100-års markeringen for oppløsning av unionen med
Sverige.
Toktet startet med avgang fra Ulsnes 1. Juni kl 1100 i strålende vær og medvind rundt Jæren.
Besetningen besto av 6 mann.
Første stopp var Arendal med anløp kl 0915 den 2. Juni. Fylkesmannen i Aust Agder,
representanter for lokal-TV og andre spesielt inviterte gjester kom om bord, ble traktert med
kaffe/kaker og gitt orientering om fartøyet og dets historie.
KNM ”Hitra” fortøyde ”alongside” noen timer senere, men fortsatte østover mot Oslo etter et
kort opphold.
Kl 1900 samme dag kastet ”Andholmen” loss og fortsatte til Horten, der man fortøyde ved
Marinemuseets kai på Indre Havn 3. Juni kl. 0915 og ble meget vel mottatt av de lokale
representanter.
Neste morgen (4 Juni) fortsatte seilasen mot hovedstaden,- denne gang med Kong Oscar II`s
nylig restaurerte dampsjalupp ”Stjernen” på slep.
Ved Dyna fyr fyr ble slepet avsluttet og sjaluppen gikk for egen maskin inn til anvist plass
ved Akershuskaien i Oslo havn.
”Andholmen” fortøyde langs Pir 3 foran Rådhuset og ble liggende der til avgang Oslo.
Mye oppmerksomhet og en mengde prominente gjester ble veteranfartøyet til del under
Jubileet.
Mange nøkkelpersoner innen Sjøforsvarets nåværende og tidligere ledelse kom om bord
opptil flere ganger og gode relasjoner ble etablert både på sjømilitært og sivilt hold.
Besetningens medlemmer deltok dessuten i en rekke offisielle (og uoffisielle) arrangementer i
land og på andre gjestende fartøyer.

”Andholmen vel fortøyd langs Utstikker C i Oslo. Akershus festning i bakgrunnen.
Fartøyet fikk også besøk av NRK/Nitimen`s Pål Thoresen som hadde en lengre, direktesendt
intervju-sekvens med ”Andholmen” og besetningen på radio om formiddagen 8.Juni.
(Se forsiden).

Lystig ankerdram med gjester i hovedstaden

”Andholmen” avgikk Oslo 8. Juni e.m. og seilte til Horten. Fortøyde langs KNM ”Hitra” på
Indre havn om aftenen og hadde der hyggelig sosialt samkvem med bl.a. representanter for
Marinemuseet.

”Andholmen” fortøyd ved Marinemuseet på Indre Havn, Horten.

Deltok i flaggseremonien på Karljohansvern 9. Juni, og hadde deretter ”åpent skip” med bl.a.
2 skoleklasser som gjester.
Kastet loss 10. Juni kl 0830 og seilte direkte til Egersund med ankomst 11. Juni kl 1330.
Mottok gjester ombord, - bl.a. byens havnesjef og tidligere sjef for Eigerøy radarstasjon.
Sosialt samvær om kvelden.
Kastet loss om morgenen Søndag 11.Juni, seilte direkte til Stavanger og fortøyde ved
”hjemmebasen” på Ulsnes kl 1620 samme dag.
Alt i alt et meget vellykket tokt der fartøyet og dets historie ble presentert i en rekke
sammenhenger for mange ulike fora.
Utseilt distanse på ”Oslo – toktet” var totalt ca. 600 nautiske mil.

Juli.
Feriemåned og stilleliggende på Ulsnes. Diverse dugnadsarbeider inkludert ”opprydding”
etter ”Oslo-toktet” og klargjøring for høstens aktiviteter ble gjennomført.

August.
Følgende seilaser/representasjonsoppdrag ble gjennomført i August:
3 August:Tur med ungdommer i regi av Jåttå Lions Klubb til Kvitsøy og fjordområdene
rundt Stavanger. En vellykket tur med meget engasjerte gjester. Utseilt dist: 25 n.m.

I perioden 3. til 8. August gjennomførte fartøyet med en besetning på 5 mann tokt til Bergen i
forbindelse med veteranskipsstevnet NORDSTEAM 2005 og representerte der Sjøforsvaret
sammen med KNM ”Hitra”.
Avgang Ulsnes 031730, - deretter seilas direkte til Bergen med ankomst Vågen
(Shetlands-Larsens brygge, langs KNM ”Hitra”) 040715.
Holdt ”åpent skip” hver dag frem til 7.August og ble besøkt av mange hundre mennesker som
ble vist rundt om bord og orientert om fartøyets unike historie
og Shetlandsgjengens aktiviteter under Den annen verdenskrig.
For øvrig deltok besetningen i en rekke ulike aktiviteter i regi av NORDSTEAM-arrangøren
og mange viktige og interessante kontakter ble knyttet.
Kastet loss fra Bergen 071200 og seilte via Nyleia til Haugesund med ankomst
Smedasundet 072100.
Stoppet natten over i Haugesund, kastet loss 080900 og seilte direkte til Ulsnes
med ankomst ca. kl. 1500 samme dag. Utseilt dist: 210 n.m.

”Andholmen” og KNM ”Hitra” under NORDSTEAM 2005 i Bergen.
15 August ble det gjennomført fjordtur via Åmøyfjord og Mastrafjord til Finnesand og
Utstein Kloster Hotel med Inge Steensland og representanter fra rederiet Solvang som gjester.
Middag på hotellet i rederiets regi.
Avgang Ulsnes kl. 1520, - retur ca. kl. 2200. Utseilt dist: 25 n.m.

18. – 21. August deltok ”Andholmen” i de tradisjonelle HAVNEDAGENE i
Haugesund.
Avgang Ulsnes 181330, - ankomst Smedasundet 181930 etter å ha deltatt i
”innseilingskonvoien”.
”Andholmen” holdt ”Åpent skip” 19., 20., og 21. August med mange hundre meget
interesserte og engasjerte besøkende om bord hver dag. Alle ble behørig orientert om
historiske så vel som skips- og maskintekniske saker.
Besetningsmedlemmene deltok også i en rekke sosiale så vel som faglige arrangementer om
bord og i land, og mange nyttige kontakter ble knyttet mellom
kystens maritimt engasjerte mennesker.
Avgang Haugesund 211500, - ankomst Ulsnes 211910. Utseilt dist: 70 n.m.

Frau HAVNEDAGENE i Haugesund August 2005.

September.
8. september: Fjordtur i Ryfylke med gjester fra Stavanger Militærforening. Landstigning i
Sørbøvågen, Fogn med servering av havets frukter m.m.
Avgang Ulsnes: 081105, - returnerte: 081935. Utseilt dist: 32 n.m.

Oktober.
1. og 2. Oktober: Fjordtur med Sjøheimevernspersonell fra Ulsnes til Fister (overnatting) og
retur. Avgang Ulsnes: 011705,- ankomst Fister: 011930. Middag og sosialt samvær i land om
kvelden.Avgang Fister: 021100, ankomst Ulsnes: 021325. Utseilt dist: 39 n.m.

November.
Ingen seilas. Hovedpresenningen rigget over dekk på dugnad 5. November. Vinteropplag.

Utseilt distanse for M/K ”Andholmen” sesongen 2005: 1026 nautiske mil.
01.12.2005
J.H.L.

