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Aksel er en liten gavlbåt som i 
utgangspunktet ble bygget som 
seksæring, eller stor robåt med tre par 
årer. Så sent som i 1989 ble Aksel bygget 
om til motorisert gavlbåt for fiske.

Påmelding er stoppet 15. juni. Entry 
registration closed per. June 15.


Mer tekst og bilder vil komme etterhvert 
som påmeldingene kommer inn.


More text and pictures will be added once 
all registrations are completed.


Send kommentarer/comments to: 
bergen@fjordsteam.no

MB Arnefjord er en Hardangerkutter 
bygget i Jondal i 1917 som agentbåt eller 
handelsreisendebåt. Den gikk også med 
post og har sitt eget poststempel. 
Tidligere har fartøyet vært benyttes som 
skyssbåt, syketransport, fiskebåt og 
fraktebåt. Fartøyet gikk opprinnelig i 
Arnafjord (Vik i Sogn).

MB Arnafjord .Bygget i Arnafjord i 1937 som 
agentbåt for handelsmann Markus Neset. 
Gått for både Norske Shell, Sundt, 
Wallendahl, Gjertsen, fiskeritilsynet og 
arbeidstilsynet. Okkupert av tyskerne under 
2. verdenskrig. Solgt til Tyskland, men entet 
hjem og restaurert tilbake til 1937 versjon 
ved Hardanger Fartøyvernsenter.  Maskin 50 
HK Wichmann. Båten er vernet av 
Riksantikvaren. Hjemmehavn Vik i Sogn.

MK Ariel. Hardangerkutter bygd i 1912. 
Brukt til makrellfiske i Nordsjøen, senere i 
reketråling, da med navn GULAFJORD. 
Omfattende restaurering ved Ornes 
Båtbyggeri. Hjemmehavn Fonnes i 
Austrheim. 



MS Atløy er en lokalrutebåt bygget i 1931 
for Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, 
Bergen i oktober 1931. Skipet gikk i 
lokalrute for rederiet frem til 1974. Atløy 
har nå status som veteranskip. Det eies 
av Veteranbåtlaget Atløy og driftet av 
Atløys Venner. Dette er sannsynligvis det 
eldste fortsatt bevarte skip bygget ved 
Bergens Mekaniske Verksted.

MS Axel er en 143 år gammal båt og ble 
bygget I 1878 ved Lindholmens varv I 
Gøteborg, Axel fekk I 2010 status som 
vernet skip av Riksantikvaren. Denne 
typen Jernfraktebåt er det svært få igjen 
av i Norge.

Livbåten Bends er kanskje festivalens 
minste påmeldte fartøy. Hun er en livbåt 
opprinnelig bygget i 1953 for bilfergen 
MF Hardangerfjord, MF Vøringen fra 
1959.

DS Børøysund bli bygget i 1908 for 
Trondhjemske Lægtercompagni. Skipet 
som ble døpt Odin, ble bygget som en 
kombinert passasjer-, laste- og slepebåt. 
Hun ble omdøpt til Børøysund i 1925 da 
Vesteraalens Damskibsselskab kjøpte 
henne. Siden 1968 tilhørende Norsk 
Veteranskibsklub med hjemmehavn i 
Oslo.

Einar ble bygget for fjordfiske ettersom 
fiskefeltene til havs var stengt under 
krigen. Den ble restaurert i årene 1996 til 
2006. Foruten å bli kåret som årets båt 
på Torgdagen i 1996, ble hun premiert 
under trebåtfestivalen i Norheimsund. 
Navnet Einar har hun hatt fra første dag.
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MV Elbe. Hjemmehavn Rotterdam. 
Bygget i 1959 som en av verdens 
kraftigste slepebåter. Har hatt 
slepeoppdrag både for Stord Verft og for 
oljeindustrien i Stavanger. I noen år eid av 
Greenpeace. Tatt vare på som 
veteranskip og driftes av frivillige. Maskin 
M.A.N. RB / 2 x 1790 HK 

MK Erkna var bygget ved Ålesund 
Mekaniske Verksted i 1907 som fiskebåt 
og brukt til garn og linefiske. Under 2. 
verdenskrig fikk Erkna en sentral rolle i 
motstandskampen. Hun seilte tre turer 
med Shetlandsgjengen i 1943.

MY Faun ble bygd i 1916 ved 
Damsgaards Baatbyggeri og 
Motorforretning i Bergen. Verftet var 
etablert av ingeniøren August Moldestad, 
som hadde studert skipsbygging i 
England. Båten ble bygget som lystfartøy 
for sønnen til Christian Michelsen, 
Norges første statsminister.

MK Fri er en kutter bygget i Bjørkedalen 
på Møre i 1910. Hun er 32 fot lang. Motor 
er en Marna M2 16-24 hk. Hjemmehavn 
Brattholmen.

Fylkir er også en av de typiske 
gavlbåtene som var å se i regionen vår. 
Gavl betyr akterspeil, og båtene er 
karakteristiske ved sin flate hekk. Båtene 
ble brukt i notfiske. Gavlbåtene var 
vanlige fra rundt 1800. Fylker eies av 
Båtlaget Kystliv.



MS Granvin er en lokalrutebåt som 
perioden 1931–1968 tilhørte Hardanger 
Sunnhordlandske Dampskipsselskap 
(HSD). Båten ble solgt, men innleid til 
HSD i vanlig fart til 1987. «Granvin» ble 
fredet av Riksantikvaren i 2011.

MS Gamle Oksøy ble bygget i 
Haugesund i 1962. «Gamle Oksøy» er et 
tidligere forsyningsskip i Kystverket. 
Fartøyet er nå vernet og eiet av 
Lindesnes Fyrmuseum. Under tjenesten i 
Kystverket var navnet «Oksøy»

MS Gamle Havstein ble bygget i 1959 for 
daværende Fyrdirektoratet og het 
Havstein.

SS George Stephensen. Hjemmehavn 
Rotterdam. Bygget i 2007 i 1958 stil som 
damplystyacht . Hun er hybrid, i den 
forstand at hun har både dampmaskin og 
Gardner dieselmotor.

MK Havlyd er bygd på Rognan i 
Nordland 1928. Brukt i fiske fram til 1990. 
Motoren er en 28 hesters Brunvoll. 
Hjemmehavn er Ålesund.
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DS Hestmanden ble bygget i 1911 i 
Bergen for Vesteraalens 
Dampskibsselskab. I fredstid har skipet 
hovedsakelig fraktet folk og gods opp og 
ned norskekysten. Under begge 
verdenskrigene ble Hestmanden brukt til 
den risikofylte konvoifarten, men klarte 
seg gjennom to verdenskriger og fikk ry 
på seg som et særdeles heldig skip.

MS Haugefisk eit av dei yngste verna 
fartøya i Norge. Den vart bygd i 1978  
som shelterdekka havfiskebåt for 
autoline- og garnfiske og dreiv fiske i 
Nordsjøen, Nordatlanteren og 
Barentshavet. Haugefisk vart kondemnert 
i strukturkvoteordninga og Kystmuseet 
overtok fartøyet i 2005.

MS Hindholmen er vernet av 
Riksantikvaren. Hjemmehavn Ulsteinvik. 
Bygget i 1916. Norges største 
verneverdige fiskefartøy bygget i stål. 
Bevart som slik den var i bruk som 
fiskefartøy på 1950 og 60 tallet. Maskin 3 
AC Wichmann

KNM Hitra er bygget i 1943, og en av tre 
ubåtjagere som den norske marinen fikk av 
USA samme år.  I den norske marinen ble de 
benyttet av shetlandsgjengen fra høsten 
1943. Etter krigen gjorde Hitra tjeneste som 
kystvakt til 1953. Solgt 1959. Funnet halvt 
nedsunket i Sverige i 1981 og bragt hjem for 
restaurering ved Oma Båtbyggeri pop Stord. 
Var ferdig 9. mai 1987. Tilhører 
Marinemuseet, men har hjemmehavn ved 
Haakonsvern.

Hebe er bygget i Motola i Sverige i 1891 
som dampslepebåt. Hjemmehavn 
Ølensvåg.
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Havbuen Båten er bygget i 1966 hos 
Bernhardsen og Johannesen på Rognan, 
Båtens første oppgaver var fiskeri, - 
linefiske og garn. I 1986 fikk båten sin 
andre motor, som går som en klokke den 
dag i dag. Det er en Scania DN11, med 
182 hk. I dag blir skøyten brukt som 
fritidsbåt med hjemmehavn på Mjømna, i 
Gulen.

Lessing ble bygget i Stettin i Polen i 
1889. Kjøpt til Bergen i 1899. Seilte som 
slepebåt for ulike selskap i Bergen frem 
til 1983. Da ble den solgt til Reidar 
Birkeland slipp, Kopervik. Eid av Alf 
Johnsen, Brandasund, 2006-2018. Etter 
det overtatt av Kystkultursenteret som 
fikk den vernet i 2021.


MK Idsal Vernet av Riksantikvaren. 
Hjemmehavn Tau. Bygget i 1874 i 
Yarmouth som seilende fiskefartøy. Solgt 
til Norge i 1894. Brukt både i fiske og 
fraktefart helt fram til 1981. Overtatt av 
en stiftelse i 1999 og restaurert ved 
Hardanger Fartøyvernsenter. Maskin 45 
HK Rapp innstallert i 1946.


Hundvaag I. Bygget ved Gravdal 
Båtbyggeri i Sunde i 1939 for A/S GALEI, 
et sameie av bønder på øyen Hundvåg. 
Brukt som melkerute og skyssbåt mellom 
Hundvåg og Stavanger. Maskin 50 HK 
Wichmann / Vernet av Riksantikvaren.

MS Klaus Ås. Bygget i 1963 ved 
Mjosundet Båtbyggeri på Aure for Reidar 
Aukan og fikk navnet «Hans R».Skroget 
er det eldste i Norge som er bygget med 
limt treskrog etter Klaus Ås sin patenterte 
byggemetode som siden ble standard for 
det meste av trebåtbygging i Norge 
utover 1960-70 tallet




MS Midthordland er byggenummer 2 ved 
Stord Verft. Bygget i 1947 for Det 
Midthordlandske Dampskibsselskab. 
Selskapet fusjonerte i 1962 med HSD 
hvor hun var i trafikk til 1971. Skipet er 
vernet og tilhører i dag Det 
Midthordlandske Dampskibsselskab AS

MS «Nyborg» ble bygget som dampskip i 
1924 og har frem til 2008 vært brukt som 
fiskefartøy, danlayer, minesveiper, militært 
forsyningsfartøy, og fraktefartøy. Det har 
vært både i engelsk og norsk eie. 
Fartøyet har vært benyttet til sildefiske 
rundt Storbritannia, Norge og Island. 
verdenskrig. 

MK Orient er en kutter med største 
lengde på 60 fot, bygget på Mjosundet 
Båtbyggeri på Aure i 1936 som 
byggenummer 17-18 for Anton Mo fra 
Mausund på Frøya. Orient ble på 50 tallet 
solgt til Haug familien i Gravdal, og var i 
familiens eie fra 50 til 90 tallet.Orient 
bytta navn til Oront de siste åra den var i 
Haug familiens eie.

Odd I ble bygget på Lyngholm i Sveio, 
1945 for fisker O. Amundsen i Hervik. 
Drev kystfiske på kysten fra Tungenes til 
Arendal. Motor var da 5/9 Sabb C46. ble 
solgt til C.J. Anderson på 90 tallet. som 
gjorde utbedringer på overbygg og skrog.  
jeg kjøpte båten i 2005 og bruker den til 
hobbyprosjekt og langturer på 
sommeren.

DS Oster. Vernet av Riksantikvaren. 
Hjemmehavn Bjørsvik, Osterfjorden. 
Passasjerdampskip. Levert fra Kristiansand 
Mek. Verksted i 1908 som lokalruteskip til 
Indre Nordhordland Veteranbåtlag og gikk i 
rute til 1964. Var da siste kullfyrte ruteskip i 
Norge.Solgt og bygget om til lastebåt. 
Landskjent gjennom sangen «Dar kjem 
Dampen». Kjøpt av Nordhordland 
Veteranbåtlag i 1996, og restaurert tilbake til 
fordums storhet og glans. Maskin 300 IHK 
Trippel Expansion dampmaskin.



MB Parat ble opprinnelig bygget som 
brannbåt for Ålesund by på slutten av 
1800-tallet, noe den forble til 1952. 
Seinare gikk den som tankbåt i 
Karmsund-området. I 2000 kjøpte 
Oddvar Oma båten og gjenoppbygget til 
lystbåt slik som den fremstår i dag.

MK Peer Gynt. Hjemmehavn Bergen. Bygget 
som i 1937 ved Ramfjord Båtbyggeri for 
Johannes Sund i Nord- Horsfjord. Drevet 
som utleiebåt for handelsreisende fra 
1937-1960 med Brønnøysund som 
hjemmehavn. Rekvirert av Wehermacht 
1941-45. Solgt som turbåt til Bergen i 1970. 
Eid av nåværende eier siden 1973.

Gjenoppbygget etter fatal brann i 2017. 
Maskin Brunvoll F3.5

MS Polarstar. Vernet av Riksantikvaren. 
Hjemmehavn Brandal / Ålesund. Norges 
første spesielbygde selfangstfartøy, bygget i 
stål i Glasgow, Skottland, 1948. Brukt i 
selfangst fra 1948 til 2007. Sysselmannskute 
fra 1979 – 1988. Brukt til oljeleting i 1964. 
Reddet fra opphugging to ganger. Restaurert 
i Polen 2014 – 2017.  

MS Poseidon II er opprinnelig bygget 
som svensk redningskrysser 
GRÄNGESBERG i 1958 ved G de Vries 
Lintsch Werft, Nieuwendam, Nederland.

MY Quest. Bygget under krigen i 
Nortveitgrend som agentbåt for Hansa 
Bryggeri. Hjemmehavn Åstveitvågen. 
Vernet av Riksantikvaren



RS 58 Sørlandsskøyta er en tidligere 
redningsskøyte som ble bygget for 
Redningsselskapet i 1956 ved Trosvik 
Mek. Verksted i Brevik. Til tross for å ha 
vært et eksperiment var hun i operativ 
tjeneste frem til 1987. Da hadde den 
berget 8 personer fra «den visse død», 7 
fartøyer fra totalforlis, og gitt assistanse 
til totalt 116 fartøy.

RS 63 Torungnen er en tidligere 
redningsskøyte som ble bygget for 
Redningsselskapet i 1960 ved A/S Stord 
Verft. Frem til 1986 var «Torungen» i 
tjeneste som redningsskøyte og berget 
26 personer fra «den visse død», 7 
fartøyer fra totalforlis, og ga assistanse til 
totalt 455 fartøy.

MS Riskafjord II har fra 1927 og frem til i 
dag vært en lokalrutebåt tilhørende AS 
Riskafjord i Stavanger og ble benyttet i 
dette selskapets lokalrute Stavanger-
Riskalandet-Hommersåk i Ryfylke. Båten 
ble bygget 1864 var «Riskafjord II» er 
dette et svært gammelt fartøy som var 
dampdrevet frem til 50-tallet.

RAPP er bygget i Risør for en svensk reder i 1913. 
Kom tilbake til Norge i 1916 og drevet i fiske av 
familien Sandtorv i Austevoll til 1958. Solgt i 1958 til 
Johnsen og Pedersen Fiskeindustri på Askøy som 
brukte RAPP til frakt av sild og varer fram til ca 
1986. Restaurering av RAPP, som er utført ved 
Naustvik Slipp på Hundvåg, har vi tilstrebet etter 
beste evne å restaurere RAPP som autentisk fiske/
frakteskøyte fra 1950-tallet slik den var før den gikk 
ut av fiskeriregisteret i 1960.

MS Rogaland ble bygget ved Stavanger 
Støberi & Dok levert til Det Stavangerske 
Dampskibsselskab i 1929. Skipet seilte 
mellom Sandnes/Stavanger og Oslo, 
samt i Nattruten mellom Stavanger og 
Bergen. Skipet sank ved kai under 
eksplosjonsulykken i Bergen den 20 april 
1944.

https://no.wikipedia.org/wiki/Redningssk%C3%B8yte
https://no.wikipedia.org/wiki/Redningsselskapet
https://no.wikipedia.org/wiki/1960
https://no.wikipedia.org/wiki/1986
https://no.wikipedia.org/wiki/Redningssk%C3%B8yte
https://no.wikipedia.org/wiki/Lokalruteb%C3%A5t
https://no.wikipedia.org/wiki/Stavanger
https://no.wikipedia.org/wiki/Hommers%C3%A5k
https://no.wikipedia.org/wiki/Ryfylke
https://no.wikipedia.org/wiki/Stavanger_St%C3%B8beri_%26_Dok
https://no.wikipedia.org/wiki/Stavanger_St%C3%B8beri_%26_Dok
https://no.wikipedia.org/wiki/Det_Stavangerske_Dampskibsselskab
https://no.wikipedia.org/wiki/Det_Stavangerske_Dampskibsselskab
https://no.wikipedia.org/wiki/Nattruten
https://no.wikipedia.org/wiki/Redningssk%C3%B8yte
https://no.wikipedia.org/wiki/Redningsselskapet
https://no.wikipedia.org/wiki/1956
https://no.wikipedia.org/wiki/Brevik
https://no.wikipedia.org/wiki/1987
https://no.wikipedia.org/wiki/Forlis


MS Sandnes ble bygget ved Nylands 
Mek. Verksted i Oslo i 1950 for Sandnæs 
Dampskibselskab Aktieselskab (SDA). 
Hun gikk fast i nattruten Bergen-
Haugesund-Stavanger fram til denne ble 
nedlagt i 1974. Det grønne skipet var et 
kjent bilde i Bergen og er i dag landets 
største veteranskip.

MS Saltnesvåg. Hjemmehavn 
Strusshamn. Kystfiskebåt bygget i 1971 
for garn og notfiske. Bygget opp igjen 
etter totalforlis. Eid av Askøy Kystlag.

RS 93 Aril ble bygget i 1975 ved 
Fjellstrand verft i Oma. Den var i drift for 
Redningsselskapet fram til 1997. Den ga 
assistanse til 1115 fartøy i denne 
perioden. Den reddet også 12 personer 
fra «den visse død». Aril står på 
Riksantikvarens liste over verneverdige 
fartøy.

RS 81 Hjelm Waage. Bygget av Smedvik 
Mekaniske i 1971. Gitt i gave fra rederiet 
Hagbart Waage. Den var i drift fram til 
2004. I denne perioden reddet hun 18 
menneskeliv og assisterte 985 fartøy.

SS Sjælø. Bygget i Risør i 1924. Har en 
historie som fiskeskøyte, slepebåt og 
passasjerbåt før ombygging til 2 mastet 
gaffelrigget seilskøyte i 1978



MS Stangfjord er bygd for Stangfjordens 
Elektrochemiske Fabrikker i Kvinnherad i 
1933. Fram til krigen ble båten benyttet til 
passasjertransport til og fra Stongfjorden 
og ruter til kommunesenteret Askvoll. 
Den tyske okkupasjonsmakta benyttet 
båten til passasjertransport under navnet 
«Ingrid». Askvoll kommune står som eier 
av fartøyet.


Southern Actor ble bygd i 1950 for 
hvalfangstselskapet Sevilla Whaling Co 
Ltd., og ble opprinnelig disponert av Chr. 
Salvesen & Co, Skottland. «Southern 
Actor» er en typisk etterkrigshvalbåt, 
representativ for de som preget perioden 
1945-1955. Drives avVestfoldmuseene og 
har hjemmehavn i Sandefjord.

M/F Skånevik ble bygget i 1967 på 
Ulstein Mek. Verksted, Ulsteinvik, for 
Hardanger Sunnhordlandske 
Dampskipsselskap. Det som var 
særegent for denne ferjetypen, var at de 
var utstyrt med stor utsiktssalong oppe 
på båtdekk, og stort promenadedekk 
akter bak salongenvar godt egnet til å 

MK Sjøgutt. Vernet av Riksantikvaren. 
Hjemmehavn Bergen. Bygget som 
fiskekutter i 1921. Brukt til kystfiske på 
Vestlandet. Har hatt sitt uteseende fra 
1954. Restaurert ved Hardanger 
Fartøyvernsenter. Motor 20 HK 
Wichmann.

MS Sjødis. Hjemmehavn Sokndal. 
Bygget i Kopervik i 1966 til bruk som 
hjelpefartøy i makrellfiske. Tatt ut av fiske 
i 1993. Tatt vare på av Nesvåg sjø og 
motormuseum. Motor Callesen. 



MK Strilajento. Hjemmehavn Bjorøy. 
Bygget i 1980. Brukt som fiskebåt på 
Bulandet. Motor 30 HK Sabb.

MS Sunnhordland ble bygget i Chicago i 
1943 som ubåtjager  «PCE830» ved Pullman 
Standard Car Maufacturing, som egentlig 
produserte jernbanevogner. Overført til den 
Britiske Marine og het HMS «Kilchrenan» 
under krigen. Overtatt av Hardanger 
Sunnhordlandske Dampskipsselsnap  (HSD) 
i 1947 og ombygget til passasjerfartøy. Hun 
gikk i trafikk for HSD fra 1949 til 1974.

DS Stord I. Bygget i 1913 ved Laxevaag 
Maskin- og Jernskibsbyggeri for 
Hardanger Sunnhordlandske 
Dampskipsselskap (HSD). 
Dampmaskinen ble byttet med diesel 
motorer i 1947. I drift for HSD til 1969. 
Skipet ble vernet i 1991 og tilhører 
Stiftelsen D/S Stord I. Hjemmehavn 
Bergen.

DS Stavenes. ble levert fra Bergen 
Mekaniske Værksted 1. september 1904 til 
Nordre Bergenhus Amts Dampskibe, fra 
1919 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane. I 
1934 ble «Stavenes» det første bilførende 
fartøy på Sognefjorden, da den ble noe 
ombygget for å kunne ta med biler på 
dekk. Båten var bygget som isforsterket 
passasjerbåt og var brukt som isbryter på 
Sognefjorden.

MB Svithiod. Tegnet av Henning Forslund og 
bygget ved Sjøexpress varvet i Gøteborg og 
levert i 1922. To båter ble bygget og begge 
båtene er bevart. Svithiod gikk lenge på 
innsjøene og kanalene i Sverige før den havnet i 
Oslofjorden. Den kom til Bergen ogforfalt på 
land. Restauret på tre år. Hun er bygget i12mm 
Honduras mahogny med galvaniserte stålspant 
og eikeribber og er ca 80% originale materialer 
ombord. Lengde 970 bredde 180. Motor 30hk 
fart ca 14knop 



LS Tananger er opprinnelig bygget som 
losbåt og ble brukt i Tananger fra 1930 til 
1962. Hun er bygget av brødrene Tjørve 
som drev Farsund Slip & Mekaniske 
Verksted i Farsund. Skøyten er bygget i 
overgangstiden mellom motor og seil. 
Skøyta fikk motor, men ble også rigget 
med gaffelseil som storseil.

Teigevik ble bygget i fjæra på småbruket 
Teiga (på Fusa-sida av Lauksundet) av 
Trygve Ness. Fremdriftsmaskineri var en 
tosylindret Union. Båten ble først benyttet 
i sildefisket, senere som fraktebåt/
sandbåt – den tids lastebil. Teigevik ble i 
begynnelsen på 70 tallet forlenget og 
påmontert større karm ved Hans & Einar 
Nordtveit Skipsbyggeri, Nordtveitgrend


Torleif er en gavlbåt bygget i 
Sunnhordland i 1950. Den er utstyrt med 
en 8-10 hester Sabb motor som er 
bygget i Bergen. Båten tilhører i dag 
Bergen Kystlag.


MY Tysso er bygget i 1917 av båtbygger 
Ole Oma på Stord. Hun ble bygget for 
Danmarks konsul i Bergen, til en avtalt 
pris på 4 000 kr. Etter noen år gikk båten 
til Glomfjord Smelteverk. I1924 ble 
motoryachten solgt videre til de store 
industribedriftene i Odda, og båten fikk 
navnet M/Y Aluminium. Navnet MY Tysso 
fikk den i 1949.


MS Vestgar er en av «sjøbussene» som 
tilhørte Øygardsbåtane . Hun er bygget i 
Kristiansand i 1957 og er ble fredet av 
Riksantikvaren i 2014.

https://no.wikipedia.org/wiki/1917
https://no.wikipedia.org/wiki/Stord
https://no.wikipedia.org/wiki/Bergen
https://no.wikipedia.org/wiki/Glomfjord
https://no.wikipedia.org/wiki/Odda
https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Tananger&action=edit&redlink=1
https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Farsund_Slip_%26_Mekaniske_Verksted&action=edit&redlink=1
https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Farsund_Slip_%26_Mekaniske_Verksted&action=edit&redlink=1
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Farsund


MS Vulcanus ble levert av Bolsønes vertf 
i Molde som bygg nr. 169 våren 1959 til 
Det Bergenske Dampskibssekskap. Hun 
ble vernet i 2010, og eies i dag av 
foreningen Vulcanus Taubåtkompani.


