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1. Innledning 
«Fredrikshald 1» er et kystfraktefartøy bygget i jern og stål ved Nylands mekaniske verksted i 1890. 

Fartøyet var dampdrevet inntil 1957 da det seilte for Halden Dampskibsselskap i rutefart mellom 

Halden og Oslo. Siden ble det motordrevet og gikk i fraktefart på Vestlandskysten. I 2006 vendte 

fartøyet igjen tilbake til Halden, og er nå i Fredrikshald Sømandsforenings eie. Fra 2011 har skipet 

vært på Riksantikvarens verneliste, og fått støtte til restaurering på Bredalsholmen Dokk og 

Fartøyvernsenter i Kristiansand.  

Gjennom skipets snart 125-årige historie er det foretatt utallige tekniske endringer. Innsamlingen av 

historisk kildemateriale om fartøyets tekniske historie som munner ut i denne historisk-tekniske 

dokumentasjonsrapporten skal gjøre rede for tekniske endringer foretatt på fartøyet i hele dets 

levetid. Prinsipielt er det denne dokumentasjonen som skal ligge til grunn for restaureringen av 

skipet til en valgt periode. Men i «Fredrikshald 1»`s tilfelle har restaureringen og innhenting av 

historisk materiale foregått parallelt. Den påbegynte istandsettingen av stålskroget har i stor grad 

vært uavhengig versjonsvalget.  

Både innsamling av kildemateriale og istandsetting av fartøyet har foregått i dialog med 

Riksantikvarens fartøyvernavdeling. Etter demonteringen av innredninga i akterskipets hoveddekk 

ble det klart at en tilbakeføring av skipet til tiden like før det kantret i Stavanger havn i november 

1975 var mest realistisk. Fra denne perioden har man god nok dokumentasjon, samtidig som det ikke 

vil være omfattende forandringer i forhold til slik skipet fremstår i dag. I tillegg vil det til en viss grad 

føre linjene bakover i tid, med reetablering av teakfront og trekledning på styrhuset.  

Rapporten innledes med en kort beskrivelse av skipet i kapittel 2. Kapittel 3 tar for seg 

kildesituasjonen, mens kapittel 4 omhandler fartøyets generelle historie og virksomhet fra 1890 og 

frem til det ble vernet i 2011. Rapportens hovedformål er å beskrive fartøyets tekniske historie 

(kapittel 5-8). Det nybygde fartøyet fra Nylands mekaniske verksted i 1890 beskrives i kapittel 5, 

videre beskrives tekniske endringer som dampskip i kapittel 6 og som motorskip i kapittel 7. Siste 

kapittel i hoveddelen (kap. 8) tar for seg en beskrivelse av 1975-versjonen av fartøyet som er 

siktemålet for restaureringsarbeidene. 
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2. Kort beskrivelse av skipet. 
Tekniske data «Fredrikshald 1»: 

 

«Fredrikshald 1» er opprinnelig et glattdekket fartøy som senere har fått påbygd overbygning med 

båtdekk akter. Skipet har både maskineri og innredning akter, mens det framfor dette er et stort 

lasteområde. 

Skipet er 25,8 meter (88 fot) langt, og har 43 tverrskipsspant mellom akterstevn og forstevn. 

Hoveddekket er opprinnelig av jern, nå stål, og løper i hele skipets lengde. Under hoveddekk finner vi 

maskinrommet fra spant 4 til spant 11, lasterommet er mellom spant 11 og 36, og fra spant 36 til 41 

har vi både et redskapsrom og den tidligere kjettingkassa under dette. I akterpiggen er det 

ferskvannstank, mens forpiggen er en ren ballasttank. I lasterommet er bunnen av skipet fylt med 

betong som ballast. 

 

 

Navn «Fredrikshald 1» 

Kjenningssignal LEAB 

Byggeverft Nylands verksted 

Byggeår 1890, byggenummer 79 

Skipstype Lastefartøy 

Eier Fredrikshald Sømandsforening 

Hjemmehavn Halden 

Materialtype Stål  

Fremdriftsmaskineri Volvo Penta Dieselmotor, 365 bHk. 

Lengde  25, 8 meter 

Bredde 5,24 meter 

Dybde 2,62 meter 

Tonnasje (brutto) 95 tonn 

Tonnasje (netto) 48 tonn 

Siste versjon av fartøyet før restaurering. Fotografiet er tatt etter at fartøyet kom til Halden i 2006. Foto: 

Riksantikvaren.  
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Hoveddekk har en stor lasteluke, og i forkant av denne mast med lastebom og vinsj. Det finnes også 

en nedgangsluke til redskapsrommet foran. Akter for spant 12 ½ finner vi skipets overbygning, hvor 

bysse- og lugarinnredning er plassert mellom hoveddekk og båtdekk. Båtdekket var tidligere av 

furuplank, men har nå fått glasfiberdekke. Øverst finner vi styrhus med bestikk. Dette hadde tidligere 

trekledning, men er nå kledd utvendig med aluminiumsplater.  

Konstruksjonsmessig har skipet stangkjøl. Som forsterkning har hvert sidespant påklinkede såkalte 

kontraspant eller omvendte spant. Fartøyet har fem plateganger, i tillegg til skansekledning. 

Opprinnelig var alle spant, støt og nat klinket, men etter utallige reparasjoner er store deler av 

konstruksjonens sammenføyninger nå sveiste. Overbygningen består av to plateganger. Disse er 

klinket til spantene, men ellers sveist.  

Fartøyet er forholdsvis flatbunnet, og denne typen fartøy er derfor ofte kalt damp- eller motorlekter. 

Fremdriftsmaskineriet var dampdrevet frem til 1957, mens dagens dieseldrevne Volvo Penta ble satt 

inn i 1987. 
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3. Kildesituasjonen 
Nedenfor følger en oversikt av det kildematerialet som er brukt i denne historisk-tekniske 

dokumentasjonsrapporten. Først beskrives alminnelig arkivmateriale, deretter trykte kilder og til 

slutt annet kildemateriale som fotografier, informanter og bruken av dagens fartøy som kilde. 

Arkivmateriale: 

Norsk maritimt museum 

Norsk maritimt museum har arkivet etter Nylands verksted hvor DS «Fredrikshald 1» ble bygget i 

1890 som «Baad 79». En del av arkivet etter Nylands verksted har blitt ødelagt i brann bl.a. i 1897, 

likevel finnes både byggespesifikasjon og byggekontrakt samt en del tegningsmateriale fra DS 

«Fredrikshald 1». De mest interessante tegningene som er registrert i arkivet etter Nyland er bl.a. 

Generalarrangement, «Pladeskjøder» (plateutfoldingstegning), «Dæksplan», Midtspanttegning, 

konstruksjonstegning og Maskinkappe og skylight mfl.  

Halden historiske Samlinger 

Ved Halden historiske Samlinger finnes arkivet etter fartøyets rederi i årene 1890-1957, Fredrikshalds 

Dampskibsselskap, senere Halden Dampskipsselskap. Arkivet inneholder årsberetninger, inn- og 

utgående korrespondanse m.m., og forteller oss mye om rederiets drift. I arkivet kommer det også 

frem opplysninger om tekniske endringer på fartøyene, deriblant DS «Fredrikshald 1», selv om disse 

er forholdsvis få og knappe. 

Sjøfartsdirektoratet 

I sjøfartsdirektoratets arkiver finnes både tegningsmateriale, korrespondanse og målebrev fra 

fartøyet med kjenningssignal LEAB, dvs. «Fredrikshald 1». Her finnes tegninger fra flere ombygginger 

og korrespondanse omkring disse. Likevel er materialet langt fra komplett, det foreligger for 

eksempel.  ikke generalarrangement-tegninger fra annet enn nybygget, og sentrale tegninger av 

innredninger o.l. finnes heller ikke.  

Sjøforklaringer 

Ved Statsarkivene i Oslo og Stavanger finnes sjøforklaringene fra forlisene fartøyet var utsatt for i 

henholdsvis 1912 og 1975. Her finnes interessante opplysninger om fartøyets daglige drift, type last 

m.m.  

Forsikringsselskap 

I perioden etter 1961 var fartøyet forsikret Espeværs Gjensidige Assuranceforening. I deres arkiver 

finnes også enkelte opplysninger angående forlis og salg av fartøyet i 1975/76. 

 

Trykt materiale: 

Aviser. 

Haldensavisene har først og fremst vært gode kilder til å undersøke etableringen av Fredrikshalds 

Dampskibsselskap og DS «Fredrikshalds 1» forlis i 1912, men det finnes også opplysninger om 

grunnstøtingen i 1916 og krigshendelsene i april 1940. Følgende aviser en gjennomgått: Smaalenenes 

Amtstidende 1890, 1912, 1916 og 1940; Fredrikshald Tilskuer 1890; Halden 1912 og 1916; 

Fredrikshalds avis 1912 og 1916; Halden Arbeiderblad 1940. 
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Kopier av to avisartikler i forbindelse kantringen i Stavanger havn i 1975 er mottatt av Einar Sellevåg. 

Artiklene er daterte, men hvilke aviser de er hentet fra er ukjent. 

Halden historiske Samlinger  

Samlingene har et klipparkiv omhandlende Halden Dampskipsselskap. Klipparkivet inneholder først 

og fremst nyere avisomtaler av rederiet. Både opplysninger om fartøyets drift og fotografier av 

fartøyet finnes her. 

Tidsskrifter 

I tidsskriftet Skipet nr. 1 1992 omtaler Ingar Arne Tandberg i rederifortegnelse nr. 142 Fredrikshalds 

Dampskibsselskab /Halden Dampskipsselskap A/S. Her gis først en kort omtale av 

rederivirksomheten, for deretter korte historiske oversikter for alle fartøyene som var i rederiets 

besittelse.  

Bøker. 

Følgende to bøker omtaler hendelsene fartøyet var involvert i 9. april 1940: Sørhalden – Haldens 

eldste bydel, Ken Juel Olsen (red), Halden 2012 og Grenseland i ufredsår av A. Johanson, Halden 

1985. Fartøyets nyere historie er omtalt i boka Fraktefarten i Moster, Dag Bakka jr. (red), utgitt av 

Moster Sogelag i 1998. 

Fotografier: 

Fotografier av fartøyet kan være en særdeles god kilde. Dessverre finnes få gode fotografier av 

fartøyet før andre verdenskrig. Noen finnes, blant annet fra bergingsaksjonen etter grunnstøtingen i 

1916. Fra etterkrigsårene er bildematerialet større, og gjennom disse får man et forholdsvis godt 

innrykk av fartøyets eksteriør. Ingen fotografier finnes fra lugarområdene, disse må derfor 

rekonstrueres ut i fra muntlige kilder og spor om bord i det eksisterende fartøyet.  

Muntlige kilder (informanter): 

I forbindelse med undersøkelsen har sju informanter kommet med opplysninger om fartøyet. Disse 

sju dekker perioden 1961-2006. Følgende informanter har vært kontaktet: 

Navn Periode om bord Spørrebrev  Intervju  E-post 

Odd Severin Skimmeland 1961-75 x   

Gerhard Grønås 1961-68  Telefon  

Odd Stusvik 1968-75 x Flere intervjuer  

John Torkelsen 1976-84 x   

Bendik Theodor Totland 1976-84  Telefon  

Einar Sellevåg 1984-2005   x 

Tor Løkeland 2005-06   x 

 

Odd Stusvik har vært den mest sentrale informanten for å kunne rekonstruere fartøyet i perioden før 

1976. Flere intervjuer er gjort med ham, og i forbindelse med gjenoppbygging av innredningene i 

akterskipet bør han kontaktes igjen. 

 

Fartøyet som kilde 

Flere spor etter tidligere konstruksjoner finnes om bord på dagens fartøy. Flere av disse har vært 

viktige i rekonstruksjonen av fartøyets tekniske historie, og som bekreftelser på at tegningsmaterialet 
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er korrekt. Spesielt har spor fra tidligere konstruksjoner i innredningene i akterskipet vært viktige for 

nøyaktig beskrivelse av tidligere versjon i denne delen fartøyet.   
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4. Fartøyets historie 1890-2011 
DS «Fredrikshald 1» var det første av Fredrikshald Dampskibsselskaps skip, og ble på folkemunne i 

Halden bare kalt «Eneren». Fra 1890 til 1957 tjenestegjorde skipet i godsruten mellom Halden og 

Oslo, og ble derfor legendarisk. Samtidig med hjembyen endret fartøyet navn, og het fra 1928 DS 

«Halden 1». I 1957 ble fartøyet ombygd til motorskip og opererte etter dette i fraktefarten på 

Vestlandet under navnene MS «Sundbuen», «Solvang III» og MS «Jotor». I 2006 vendte skipet igjen 

tilbake til Halden da det ble kjøpt av Fredrikshalds Sjømannsforening. 

 

Fredrikshalds Dampskibsselskap etableres. 

 

«Selskabets Formaal er at drive Dampskibsrederi og Transportforetninger i den udstrækning 

som dets generalforsamling bestemmer, ved Erhvevelse af Dampskibe eller 

Dampskibsparter.»1 

 

Slik lød statuttenes paragraf nr. 2 da Fredrikshalds Dampskibsselskap avholdt sin første 

generalforsamling 12. mai 1890. Skipsfører Johan Markus Jensen ble valgt som ett av tre 

direksjonsmedlemmer i det nystartede rederiet. De andre to bestyrelsesmedlemmene var konsul C. 

Wiel Gedde og bakermester Jens Severin Johannessen. Men det var trolig Johan M. Jensen, tidligere 

skipsfører av haldensskuter i utenriksfart, som tok initiativet til å opprette det nye dampskipsrederiet 

i byen ved svenskegrensen. Han hadde merket seg at man i flere byer i utlandet hadde egne 

transportselskaper som gikk i faste ruter med last, og ønsket nå å gjøre det samme i sin hjemby.2  

 

Dampskipsselskapet i Halden ble opprettet som et aksjeselskap, og de fleste av byens 

næringsdrivende som hadde behov for en fast og sikker transport tegnet seg som aksjonærer.3 I alt 

ble virksomheten dannet på en kapital pålydende kroner 30 000, med 120 aksjer av 250 kroner stk.4 

Ideen om en sammenslutning blant byens kjøpmenn for å få dannet et dampskipsselskap fikk med 

andre ord svært stor tilslutning, og et selskap dannet på denne måten ble ansatt for å være noe 

ganske nytt.5 Forventningene til dampskipsselskapet var store, og initiativtakerne uttrykte at det 

måtte være særdeles viktig «at finde de rette Mænd til dette Foretagende», fordi 

 

« (…) Foretagende jo er det første Vidnesbyrd om sammenslutning mellom Smaafolk i denne 

By og da dette Foretagendes heldige Gjennemførelse derfor vil komme til at styrke 

Associationsaanden paa Stedet.»6 

 

Det hele var nok ganske sikkert et ønske fra byens kjøpmannstand om å kunne befrakte egne varer. 

Saken var den at det i stor grad hadde vært båter fra nabobyen Fredrikstad som til nå hadde sørget 

for fraktebehovet mellom Halden og hovedstaden. Og da haldensernes planer om å anskaffe seg en 

«damplægter» forelå, skrev Fredrikstads Blad at byens herværende dampskipsselskaper i verste fall 

                                                           
1
 HHS (Halden historiske Samlinger): Halden Dampskibsselskap AS, Vedtekter. 

2
 HHS: klipparkiv, E3, Halden Dampskibsselskap, Halden Arbeiderblad 31. august 1974. 

3
 HHS: klipparkiv, E3, Halden Dampskibsselskap, Halden Arbeiderblad 31. august 1974. 

4
 Smaalenenes Amtstidende 13.mai 1890. 

5
 HHS: klipparkiv, E3, Halden Dampskibsselskap, Halden Arbeiderblad 31. august 1974. 

6
 Smaalenenes Amtstidende 11.mai 1890. 
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kunne la Halden «gaa helt ud af Ruten».7 Men initiativtakerne lot seg ikke stoppe av nabobyens 

skremsler, og 29. mai 1890 kunne konsul C. Wiel Gedde underskrive kontrakten om «bygning og 

levering af en Damp-lægter» fra Nylands Værksted i Oslo.8  

 

Damplægteren «Fredrikshald» bygges. 

Fartøyet var verkstedets byggenummer 79, og fikk altså navnet «Fredrikshald». Nyland forpliktet «sig 

til at have heromhandlede Damp-lægter færdig i kontraktmæssig og gangbar Stand inden Udgangen 

af October 1890 (…)», og den skulle bygges «overensstemmende med vedlagte Tegning og 

Specifikation».9 

 

Generalarrangementet viste et lastefartøy med ett dekk. Lasteområdet utgjorde det meste av skipets 

areal, og både styrhus, dampmaskin og boareal for kapteinen var plassert akter for dette. Framfor 

lasteområdet, var det boareal for mannskapet under dekk. Fartøyet skulle ha to lasteluker, og som 

Smaalenenes Amtstidende kunne meddele, skulle skipet forsynes med «to Dampvinche og Svingkran 

(…) for Hurtighed med Losning og Lastning» Fartøyet hadde en kostand på 33 000 kroner, og skulle 

leveres med en kombinert høy- og lavtrykks dampmaskin på 70 «indicerende Hestekræfter».10 

 

 
 

 

Byggespesifikasjonen forteller at det ble brukt «Skrogmateriale af Staal samt jern, hvor Norsk Veritas 

tillader dette i Staalskibe og af saadan Kvalitet».11 Blant annet presiseres det i spesifikasjonen at 

«Dækket lægges af ¼`` almindelige Jernplader». På 1880-tallet hadde jern i stor grad blitt erstattet av 

stål som byggemateriale12, men regelverket godtok ennå utstakt bruk av jern i stålskipene som ble 

                                                           
7
 Smaalenenes Amtstidende 8.mai 1890. 

8
 NMM (Norsk Maritimt Museum): Nylands verksted, kontrakt og spesifikasjon for B.nr. 79. 

9
 NMM: Nylands verksted, kontrakt og spesifikasjon for B.nr. 79. 

10
 NMM: Nylands verksted, kontrakt og spesifikasjon for B.nr. 79; Smaalenenes Amtstidende 31.mai 1890. 

11
 NMM: Nylands verksted, kontrakt og spesifikasjon for B.nr. 79. 

12
 C. Hansen, Lærebog i skibsbygning og skibskonstruktion, København 1909: 5. 

Tegning fra byggeåret 1890 «Damplægter No.79». Kilde: Norsk Maritimt museum. 
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bygd. Ofte kunne konstruksjonsdeler som nagler, stangkjøl, stevner, rorstamme, dekk og dekkstøtter, 

lukekarmer, platekledning til hytter, master og baugspryd m.m. være i utført i jern.13 

 

Pga. skrogets flatbunnede form ble fartøyet ofte omtalt som en «Damplægter», og med en lengde 

overalt på 88 fot, bredde på 17 fot, og en dybde på 9 fot, var «Fredrikshald» en typisk representant 

for den tids norske kystgodsflåte.  

 

«Fredrikshald» skulle i følge kontakten betales i fire «lige Terminer»: første «ved Kontraktens 

Underskirivning»; andre «naar Lægteren er opspantet»; tredje «naar den er gaaet paa Vandet og 

Kjedel og Maskine færdig til Indsætning», og siste «naar den afleveres i kontraktsmæssig Stand».14 

7.november 1890 ble skipet sjøsatt, og dagen etter så Smaalenenes Amtstidenes lesere følgende 

korte notis på trykk: 

 

«Damplægteren «Fredrikshald» gik igaar Middag af Stabelen paa Nylands Værksted i 

Kristiania. Skroget skal være særdeles pent. Lægteren vil være færdig fra Værkstedet sist i 

Maaneden og sættes straks i Fart paa Kristiania» 

 

Rutefarten. 

Etter «Fredrikshalds» første tur fra hovedstaden 3. desember kunngjorde Amtstidende at «(…) 

Kaptein J. M. Jensen ankom igaar hertil». Turen fra Kristiania hadde blitt tilbakelagt på 8 ½ time, men 

kunne i følge avisen «antagelig gjøres noget hurtigere Sommerdag». Videre kunne avisen fortelle at 

fartøyet primært var «indrettet for Godstrafik», men at det også hadde fått sertifikat «til at medtage 

indtil 150 Passagerer».15 Avisen Fredrikshald tilskuer kunne dessuten meddele at skipet gjorde 8 

knops fart. 

 

Noen dager tidligere hadde man kunnet lese det nystartede Dampskipsselskapets første avisannonse. 

Denne fortalte at det nye godsdampskipet fra og med onsdag tredje desember skulle gå i ruten 

Fredrikshald, Moss, Christiania med anløp fra hjembyen hver mandag og torsdag, og fra hovedstaden 

hver onsdag og lørdag morgen. Moss ble anløpt begge veier, og andre steder «naar lønnende Fragt 

bydes».16   

 

Tross konkurranse fra jernbanen gikk dampskipsselskapets virksomhet bra, og etter få år førte dette 

til utvidelser i både ruteopplegg, kaianlegg og skip. I 1894 og 1900 ble flåten utvidet med 

«Fredrikshald II» og «Fredrikshald III», begge dampfraktefartøy på henholdsvis 95 og 120 tdw.17 

«Treeren» skulle sammen med «Eneren» bli rederiets mest trofaste sliter, og ble ikke solgt før i 1958.  

Årsberetningen fra 1896 kunne fortelle at selskapet hadde utvidet «til 3 Gange ugentlig regelmæssig 

Rute» med i alt 145 turer per år.18  Etter kort tid ble også de i dag fredede sjøbodene på Sørhalden 

kjøpt inn, og her ble den tradisjonsrike lekterbrygga anlagt i 1893.19  

                                                           
13

 Det norske Veritas regelverk for Staal-skibe, damp og seil, Kristiania 1909: 11. 
14

 NMM: Nylands verksted, kontrakt og spesifikasjon for B.nr. 79. 
15

 Smaalenenes Amtstidende 4. desember 1890. 
16

 Smaalenenes Amtstidende 25. november 1890. 
17

 A. I. Tandberg, «Rederifortegnelse nr. 142» i Skipet 1/1992.  
18

 HHS: Halden Dampskibsselskap AS, Årsberetning 1896. 
19

 HHS: klipparkiv, E3, Halden Dampskibsselskap, Halden Arbeiderblad 31. august 1974. 
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Fra lekterbrygga ble det lastet både landbruksvarer og industriprodukter fra haldensområdet. Det 

kunne være artikler fra Haldens mange skofabrikker eller iddefjordsstein til byggevirksomheten inne i 

Oslo. Etter 1908 da Saugbrugsforeningen begynte produksjon av tremasse ble varer fra 

treforedlingsindustrien en viktig fraktevare for selskapet. I Oslo benyttet haldensfartøyene stort sett 

Jernbanebrygga like nedenfor Østbanehallen. Her kunne for eksempel sekker med kaffe til Haldens 

kolonialforhandlere, eller bomullssekker og lærpartier til «Bomuldspinderiet» og skofabrikkene tas 

om bord. På anløpene i Moss lastet man ofte sekker med mel fra byens møllefabrikker.20  For 

mannskapene om bord på skipene var denne rutefarten et slit. Det kunne bli lite med søvn, fordi man 

oftest reiste nattestid, og hver gang man lå i havn var det tøffe tak med lasting og lossing.21 

 

 
 

Omfattende reparasjonsarbeider og forlis. 

De årlige beretningene om dampskipsselskapets drift viser at reparasjonsarbeidene var mange og 

omfattende. For «Fredrikshald 1»`s vedkommende måtte det gjennomføres plateutskiftninger 

allerede i 1902, etter 12 års drift. Og i årene som fulgte var den innom flere verkstedsopphold: i 1903 

var det reparasjoner på maskin og kjele, i 1904 ble sju nye plater «indsat i Skroget», i 1906 fikk 

fartøyet helt ny dampkjele fra Fredriksstad Mekaniske Verksted, og i 1907 fikk skipet ny overbygning 

med båtdekk akter. Årsberetningen kan dessuten fortelle at følgende andre arbeider ble utført under 

dette verkstedsoppholdet: 

 

««(…), helt ny Skandsekledning med tilhørende Dækstøtter, nyt Dæk paa Agterskibet og 

delvis nyt Dæk forover til et Kostende af ca. Kr. 8 500,00, samt flere nye Plater indsat i 

Bunden, desuden er anskaffet nye Baade med Tilbehør og øvrige Redningsredskaber til 200 

Passagerer, for Lystture.»22 

 

                                                           
20

 HHS: klipparkiv, E3, Halden Dampskibsselskap, Halden Arbeiderblad 31. august 1974. 
21

 HHS: klipparkiv, E3, Halden Dampskibsselskap, Halden Arbeiderblad 31. august 1974. 
22

 HHS: Halden Dampskibsselskap AS, Årsberetning 1907. 

Et sjeldent syn, alle 

damplekterne ligger 

fortøyd på lekterbrygga i 

Halden. «Eneren» i 

midten.  Fotografiet er 

trolig tatt i påska en gang i 

årene 1907-1915. 

Fotografiet er hentet fra 

boka «Fra union til krig og 

frigjøring», fotograf 

ukjent. 
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Investeringene i redningsutstyr understreker rederiets satsning i passasjersegmentet i årene frem 

mot første verdenskrig. Godsbåtene annonserte med passasjertransport, og i haldensavisene kunne 

man lese at «passagerer medtages i ruten til billige fragtsatser (…) kun kr. 1,00 tur pro persona».23  I 

perioden 1909-16 hadde selskapet dessuten en egen passasjerdamper, DS «Halden», som opererte 

på hovedstadsruten i sommerhalvåret.  

 

1912 ble et ulykkesår for Fredrikshalds Dampskibsselskab. Passasjerskipet DS «Halden» brakk 

«propelleraxlen» i Mossesundet, og «Toeren» «(…) slog propelleren i en flydende tømmerstok 

udenfor Næsodden med den følge at krumtapaxlen brak», i tillegg måtte fartøyet gjennomgå en 

større kjelereparasjon.24 Likevel var havariet til «Fredrikshald 1» det alvorligste. På vei mot Oslo 4. 

september med en last cellulose sank fartøyet ved Belgen fyr utenfor Fredrikstad. Skipet ble senere 

hevet av Norsk Bjergningskompani, og reparert ved Moss verft.  

 

Sjøforklaringen ble holdt i Halden 6. og 7. september. Der beskrev kapteinen, styrmannen, 

maskinisten og to «dækksmænd» det som skjedde ulykkesdagen. Kort oppsummert var 

hendelsesforløpet slik: Kvelden 3. og morgenen 4. september lå fartøyet ved Saugbrugsforeningens 

brygge i Halden. Det ble lastet i alt 110 tonn tørr cellulose «i baller hver paa en vægt paa ca. 125 

kilo». Av dette ble omtrent 2/3 tatt inn i lasterommet, mens 1/3 ble lastet på dekk. Da skipet gikk fra 

kai sier vitneforklaringene det hadde 4-6 tommer fribord, og lå forholdsvis rett i vannet. Etter en tid i 

sjøen merket maskinisten seg at skipet krenget mot styrbord, da han gikk opp på dekk «saa han vand 

paa dækket paa s. bord side». Han gjorde styrmannen som stod til rors oppmerksom på dette. 

Deretter ble kapteinen varslet. Etter å ha forsøkt å rette opp fartøyet ved å legge det mot vinden og 

lempe av dekkslast, innså kapteinen at dette ikke nyttet og ville ta fartøyet inn på grunt vann. Dette 

lykkes heller ikke, fartøyet hadde allerede lagt seg så mye til styrbord side at kapteinen måtte 

beordre besetningen til livbåtene. Men det var allerede for seint, «og da man forstod at baaten hvert 

öiebik kunde synke, tog man livbelter paa og sprang over bord». Etter kort tid ble mannskapet reddet 

av en båt fra Kjøkøya. I følge kapteinen hadde det bare tatt ca. 12 minutter mellom «skibets förste 

krængning og dets undergang».25 

 

Vindretningen og «den Kurs de holdt tvers paa den sterke Strøm» hadde gjort at båten krenget mer 

enn normalt. Maskinisten mente dessuten dekkslasten hadde vært for stor. På denne måten ble 

båten rank og lasten «blev et stort vindfang». Da celluloseballene trakk vann, idet sjøen kom inn på 

dekk, ble lasten tyngre, og fartøyet fikk dermed mer og mer slagside. I tillegg var ikke lastelukene 

skalket, noe som i følge maskinistens vitneutsagn gjorde det vanskeligere å redde skipet. Etter 

ulykken stilte Aftenposten spørsmål «om der ikke øves Kontrol med, hvor meget Smaabaatene i 

Kystfarten kan laste». Sjøfartsdirektøren måtte innrømme slik kontroll ikke ble ført, da lastemerke 

ikke var påkrevd innenriksflåten.26 

 

                                                           
23

 Fredrikshalds avis 9. september 1912. 
24

 HHS: Halden Dampskibsselskap AS, Årsberetning 1912. 
25

 SAO (Statsarkivet i Oslo): Halden byfogd, sjøforklaring DS «Fredrikshald 1», ekstrarettsprotokoll 4, s. 402-406; 
Smaalenenes Amtstidende 4.-7. september 1912. 
26

 SAO: Halden byfogd, sjøforklaring DS «Fredrikshald 1», ekstrarettsprotokoll 4, s. 402-406; Smaalenenes 
Amtstidende 4.-7. september 1912. 
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Etter at fartøyet var reparert på Moss Værft, og satt i drift igjen en månedstid etter forliset, varte det 

ikke mer enn snaue 4 år før «Eneren» igjen havarerte. På selveste 17. mai 1916 grunnstøtte skipet på 

Ytre Steilene i Oslofjorden, og Amtstidende kunne meddele det så nokså alvorlig ut en tid: «Næsten 

hele Skipssiden laa an mot Land, (…) Imidlertid kom Bjærgningsbaaten «Neptun» fra Moss og trak 

Skibet av, og det viste sig heldigvis at være tæt (…)».27 Skroget ble undersøkt av dykker som kunne 

konkludere med at fartøyet var «i sjödyktig stand til at fortsætte sin fart».28 

 

 
 

Kullmangel og dyrtid under første verdenskrig slet på økonomien, og bedre ble det ikke for 

«Enerens» vedkommende da den pga. verftsopphold ble tatt ut av drift i hele ti måneder i årene 

1917-18. Verftsoppholdet medførte store utskiftninger i stålskroget, ny innredning i akterskip og ruff 

samt ny propellaksel, men da fartøyet omsider kom i drift igjen fastslo rederiets bestyrelse at båten 

«Alderen taget i Betraktning» endelig var i fullgod stand.29  

 

Massetransport med slepelektere. 

Da det i fra 1915 ble aktuelt med større papir- og celluloseutskipninger fra Ankers og 

Saugbrugsforeningen satset rederiet på bruk av egne slepelektere beregnet for slik massetransport. 

Flere slepelektere og bukserfartøyer ble derfor, enten leid inn, eller kjøpt i årene som fulgte. I sine 

mest aktive år på 1920-tallet hadde rederiet tre ordinære fraktefartøy, samt fire slepelektere og tre 

slepebåter tilhørende disse. I 1928 endret rederiet navn til Halden Dampskibselskap og alle skipene 

ble omdøpt til «Halden I», «Halden II», osv. Samme året bemerket styret i årsberetningen 

 

«(…) at man i fremtiden må være forberedt på at selskapets drift vil vise betydelige slettere 

resultater enn hittil, idet der er fare for at selskapet vil få ganske alvorlige konkurrenter i 

godstrafikken (…).» 

 

                                                           
27

 Smaalenenes Amtstidende 19. mai 1916 
28

 HHS: Halden Dampskibsselskap AS, Da- L0009, korrespondanse 1.halvår 1916. 
29

 HHS: Halden Dampskibsselskap AS, Årsberetningene 1917 og 1918, kopibok 15. april 1918. 

Fra bergingsaksjonen, 

Ytre Steilene 1916. 

Kilde: Statsarkivet i 

Bergen. 
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Allerede i årene som fulgte måtte rederiet derfor selge tonnasje. I 1932 var alle slepebåtene og ett av 

lasteskipene solgt, og styret kunne konkludere med konkurransen var blitt «knivskarp (…) på alle 

hold», fra lastebiler og jernbane i stykkgodsfarten og «fra fremmede slepelektere for 

massetransportens vedkommende».30 Tross salget av bukserbåtene fortsatte slepelekterfarten. Nå 

ble disse tjoret til stykkgodsbåtene, og turene inn til hovedstaden måtte fortone seg som lusas ferd 

på tjærekosten.31 Det ble likevel kjøpt inn nye slepelektere fra Hamburg beregnet til formålet. Disse 

ble utstyrt med motorvinsjer og nedleggbare master og lastebommer slik at de kunne gå helt opp til 

Saugbrugsforeningens papirlasteplass ovenfor bybroa i Halden.32  30-årene fortsatte derfor med de 

to gamle dampsliterne, «Eneren» og «Treeren» samt de nye slepelekterne i jevn drift, og med et 

«nogenlunde» godt driftsoverskudd.33 

 

 
 

I Blüchers skuddlinje. 

Natt til 9. april 1940 befant DS «Halden 1» seg plutselig midt i begivenhetenes sentrum, da et av de 

mest dramatiske øyeblikkene i nyere norsk historie utspilte seg i Oslofjorden.  

 

Kvelden 8. april tok fartøyet fatt på sin sedvanlige rute nordover mot Oslo. Da skipet hadde nådd 

Drøbaksundet like før klokken halv fem så skipsføreren plutselig en stor skygge komme ut av 

nattemørket og tåka. I det samme brakte det løs et voldsomt inferno fra kanoner på begge sider av 

«Halden 1». Skyggen som var i ferd med å seile forbi var ingen ringere enn «Blücher», lederfartøyet i 

den tyske okkupasjonsflåten. Skipper Nils Gustavsen beordret rormannen å holde hardt styrbord for 

å unngå å komme mellom Oscarsborg festning og den tyske slagkrysseren. Tross manøveren ble 

«Halden 1» rammet av granatregnet fra festningen. Avisene kunne samme dag fortelle at kaptein 

                                                           
30

 HHS: Halden Dampskibsselskap AS, Årsberetning 1932. 
31

 HHS: klipparkiv, E3, Halden Dampskibsselskap, Halden Arbeiderblad 31. august 1974. 
32

 HHS: Halden Dampskibsselskap AS, Årsberetning 1932. 
33

 HHS: Halden Dampskibsselskap AS, Årsberetning 1934. 

Mannskapet på DS 

«Fredrikshald 1». 

Fotografiet er tatt i Oslo 

i 1926 eller 1927. 

Fotografiet er hentet fra 

Halden Arbeiderblad 31. 

august 1974, fotograf 

ukjent. 
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Gustavsens var blitt alvorlig såret i trefningen, og det viste seg at styrehus og livbåter hadde blitt 

gjennomhullet av granatsplinter. Styrmannen som stod til rors fikk reddet seg ved å kaste seg ned på 

dørken. Men Gustavsen hadde ingen muligheter for å søke dekning der han stod ute på brovingen, 

og ble dermed rammet av sju dype skuddsår forskjellige steder på kroppen. Likevel maktet han å 

komme seg inn i styrhuset, og føre båten inn til Drøbak. Derfra ble Gustavsen fraktet til 

Rikshospitalet, hvor legene klarte å redde livet hans. Sannsynligvis var skipperen den først ankomne 

krigsskadde til Rikshospitalet i forbindelse med den tyske okkupasjonen.34 

 

Resten av mannskapet unngikk heldigvis skader, blant annet hadde Olaf Gustavsen, sønn av 

skipperen, på mirakuløst vis klart å søke dekning bak lukene på vei akterover i skipet. Også båten 

kom fra det uten større skader på selve skroget, og etter en del mindre reparasjonsarbeider ble den 

satt i drift igjen sommeren 1940.35  

 

Med unntak av at «Kriegsmarine» høsten 1940 rekvirerte en av slepelekterne, forløp de resterende 

okkupasjonsårene uten særlig dramatikk for østfoldrederiet.36  

 

Salg og nedleggelse. 

I etterkrigsårene overtok for alvor lastebilene stykkgodstransporten. Det var dessuten en markant 

nedgang i papirutskipningene fra Halden. Tross dette maktet selskapet i 1951 å gjennomføre et 

større reparasjonsarbeid på det da over 60 år gamle fartøyet DS «Halden 1». Etter pålegg fra 

skipskontrollen ble lugarer, store deler av stålkonstruksjonen i overbygget samt båtdekket fornyet.37  

 

 

                                                           
34

 A. Johanson, Grenseland i ufredsår, Halden 1985: 21-22; K. J. Olsen, Sørhalden – Haldens eldste bydel, bd.2, 
Halden 2012: 56-59; Halden Arbeiderblad 9. april 1940. 
35

 Johanson 1985: 21-22; Olsen 2012: 56-59. 
36

 HHS: Halden Dampskibsselskap AS, forhandlingsprotokoll 1932-56. 
37

 Sjøfartsdirektoratet: «Fredrikshald 1» (kjenningssignal LEAB), Sjøfartskontorets korrespondanse angående DS 
«Halden 1» 1948-1951. 

DS «Halden 1» laster 

papirruller tidlig på 

1950-tallet. Fotografiet 

er hentet fra boken 

Sørhalden - Haldens 

eldste bydel, bind 2. 
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Båten var nå i relativt god stand, likevel ble det allerede året etter foreslått «anskaffelse av nyere, 

passende tonnasje og dermed salg av D/S «Halden 1»».38 Etter langvarige forhandlinger med AS 

Tittelsnes Mek. Verksted i Haugesund fikk selskapet kontrahert et nytt motorskip på 170 tdw. i 

desember 1955, og DS «Halden 1» ble dermed solgt til eiere på Vestlandet i januar 1957.  

 

Dessverre fikk Halden Dampskibsselskap aldri sin nykontraherte motorbåt. Verkstedet i Haugesund 

gikk konkurs, og dampskipsselskapet måtte i stede kjøpe et brukt motorskip fra 1911 som erstatning 

for «Eneren». Fra 1958 ble også gamle «Treeren» pga. sterk nedgang i transporten lagt i bøyene, og 

det nye motorskipet «Halden 1» måtte opprettholde ruten alene.  

 

For å oppnå lønnsomhet måtte selskapet, tidlig på 60-tallet, ta i bruk lastebiler i godstrafikken. Da 

dampskipsselskapet ikke hadde konsesjon for lastebildrift ble forholdet anmeldt av en konkurrerende 

virksomhet, og saken avgjort av samferdselsmyndighetene i rederiets disfavør. På grunnlag av dette, 

og «da driften av båten under enhver omstendighet antas å ville bringe tap»39, måtte styret foreslå 

selskapet oppløst. Beslutningen om nedleggelse ble foretatt 28. juni 1963, MS «Halden 1» ble solgt, 

og driften opphørte i november samme år. Utover våren 1964 ble eiendommene på lekterbrygga 

solgt til Halden kommune, og selskapet endelig oppløst ved generalforsaforsamlingen 27. oktober 

1965.40  

 

Motorskip og fraktefart på Vestlandet 

DS «Halden 1» ble kjøpt av partsrederiet Pål Børnes & Ingolf Melkevik fra Klokkarvik på Sotra utenfor 

Bergen. Fartøyet ble omdøpt til «Sundbuen», og bygd om til motordrift.  Det fikk en tosylindret 100 

hestekrefters Union dieselmotor som var bygd på De forende motorfabrikker i Bergen i 1943.41 I 

tillegg fikk skipet nytt og større styrehus, lastelukene ble bygd høyere og forsterket, dessuten ble den 

gamle krana mellom lukene fjernet og formasta fikk en ny og kraftigere lastebom som kunne nå 

begge lukene. 

Allerede i august 1961, etter bare fire års drift, solgte eierne på Sotra fartøyet videre til Odd S. 

Skimmeland partsrederi hjemmehørende i Mosterhamn i Sunnhordaland. Skipet fikk igjen nytt navn- 

«Solvang III». Dette rederiet hadde fra 1930 hatt godsrute mellom Stavanger og Bergen, først med 

motorkutteren Solvang I og fra 1939 med Solvang II. Rederiet ble først drevet av Ola N. Skimmeland 

og Kristian Stusvik, senere gikk også sønnene Odd S. Skimmeland og Kåre Stusvik inn i partsrederiet. 

Og da «Solvang III» ble kjøpt eide fedre og sønner en fjerdedel hver.42  

Fra 1920-tallet hadde det utviklet seg et miljø for kystfraktefart på øya Moster. Fraktefarten ble en 

hjørnestein i lokalsamfunnet, og svært mye av rutefarten mellom byene Stavanger, Haugesund og 

Bergen ble besørget av båter fra Moster. På 1950- og 60-tallet nådde dette maritime fraktemiljøet 

sitt høydepunkt, så mye som 75 fraktefartøy var hjemmehørende i gamle Moster kommune, og 

omtrent halvparten av alle voksne menn hadde sitt utkomme fra frakteflåten.43  

                                                           
38

 HHS: Halden Dampskibsselskap AS, Ab- L0007, Årsoversikt 1952. 
39

 HHS: Halden Dampskibsselskap AS, Ab- L0008, Årsoversikt 1962. 
40

 HHS: Halden Dampskibsselskap AS, Ab- L0008, Årsoversikter og diverse 1960-65. 
41

 A. I. Tandberg, «Rederifortegnelse nr. 142» i Skipet 1/1992. 
42

 D. Bakka Jr.(red), Fraktefarten i Moster, Stord 1998: 22, 149, 254-255. 
43

 D. Bakka Jr.(red), Fraktefarten i Moster, Stord 1998: 13-14. 
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«Solvang III» ble med andre ord en del av et av de fremste maritime lokalmiljø i landet.  Fram til 1965 

hadde partsrederiet Skimmeland og Stusvik tre fartøyer, Solvang II gikk i ruta mellom Stavanger og 

Bergen, mens gamle «Solvang I» og nyinnkjøpte «Solvang III» gikk i løsfart på hele norskekysten og 

med turer både til Sverige og Danmark. «Solvang III» hadde de fleste av sine oppdrag på Østlandet 

Fra industristedene der, ble det ofte fraktet massevarer som kunstgjødsel, sement eller murstein til 

Vestlandet og nordover. 

 

 

I 1965 ble «Solvang III» rigget om for å overta rutefarten på Vestlandet etter «Solvang II» som ble 

solgt i 1967. Fartøyet fikk nå èn stor lasteluke, ny mast og lastevinsj, i tillegg ble motoren byttet ut 

med en ny 3-sylindret 225 hestekrefters Wickmann dieselmotor. Odd S. Skimmeland kunne fortelle 

at de hver uke kom til Bergen onsdag morgen, og i C. Sundts gate på Strandsiden av Vågen «gjekk me 

frå hukk til hukk og avleverte varene til handelsmennene».44  Varelasten variete fra gang til gang, de 

fleste Mosterbåtene hadde nære forbindelser med kystmeklere som skaffa dem last.  «Solvang III» 

fraktet blant annet regelmessig huder til G. C. Rieber som var en stor grossisthandler for huder og 

skinn i Bergen.  Odd Stusvik forteller disse rå og saltede hudene kunne lukte forferdelig. Hudene ble 

oftest plassert på dekk mellom lasteluka og overbygget, og av og til var lasten så stor at døra inn til 

overbygget ble sperret og man måtte gå rundt gjennom styrhuset for å komme inn til bysse- og 

lugarområdet. 45 

 

 

 

 

                                                           
44

 Haugesunds avis 5. januar 1991.  
45

 Intervju med Odd Stusvik 07.05.13. 

Fartøyet i perioden som «Solvang III». I følge Odd Stusvik er fotografiet tatt i Haugesund. Fotograf ukjent.  
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Havari i Stavanger havn 

«Solvang III» gikk i den faste rutefarten mellom Stavanger og Bergen i omtrent ti år frem til 

november 1975. Tirsdag 18. november 1975 kunne norsk telegrambyrå meddele at fartøyet «kantret 

og sank i løpet av tre kvarter på Stavanger havn mandag. Mannskapet på tre som var i gang med 

lastingen, kom seg tørrskodd i land, men mistet alle sine eiendeler.» 20. november ble det holdt 

sjøforklaring. Kaptein, Torleif Grønås, maskinist og medeier, Kåre Stusvik, og matros, Odd Stusvik, 

avga vitneforklaring i Stavanger byrett.  

 

17. november hadde fartøyet gått fra Sandnes, og la til kai i Stavanger kl. 1300. for innlasting av 

stykkgods. Lastingen foregikk på vanlig måte, skipet lå med babord side mot kaia, og stykkgodset ble 

fordelt dels på dekk og dels i lasterommet.  Kapteinen betjente vinsjen mens maskinist og matros var 

på dekk, i tillegg hadde man egne folk i land som hjalp til med lastningen derfra. Ca. kl. 1500. var man 

i ferd med å laste om bord et parti rør på 5 tonn som var delt opp i en liten og to større bunter.  Den 

Fra lasting eller lossing i 

Stavanger havn i 1972 eller 

73. Foto: Thor Ludvigsen. 



22 
 

minste bunten som veide ca. 1 tonn ble plassert mellom rekke og lukekarm på babord side.  For å 

unngå vesentlig krengning mot babord side når den ene 2-tonnsbunten skulles tas om bord ble to 

paller med huder plassert på styrbord side. Skipet krenget derfor noe mot styrbord da rørbunten på 

ca. 2 tonn kom inn over dekk. Dette hivet svingte over mot styrbord, og ble hengende ut over rekken 

uten at man klarte å få bomsvingen tilbake. Maskinisten forteller at han merket fartøyet nå krenget 

kanskje så mye som 20 grader mot styrbord. Det ble festet et tau til hivet for å trekke det mot babord 

side. Dessverre røk dette tauet, og samtidig stoppet vinsjen.  Idet skipperen ropte at vinsjen var 

koblet ut sprang maskinisten akterover til maskinrommet, åpnet starluften og fikk hovedmotoren 

som drev vinsjen i gang igjen.  Mens maskinisten var nede for å starte maskinen, forskjøv lasten seg, 

skipet tok inn vann, og begynte å synke. Matrosen og skipperen hoppet på land, mens maskinisten 

kom seg opp leideren fra maskinrommet og videre opp gjennom styrhuset og ut på babord broving, 

slik at han kunne komme seg ned på kaia. Nå fosset vannet inn gjennom lasteluka, og få minutter 

etter trossa forut ble kappet gikk «Solvang III» til bunns. Årsaken til ulykken tilskrev mannskapet først 

og fremst at hovedmotoren som drev vinsjen hadde sviktet. 46 

Ti dager etter havariet, den 27. november, ble skipet hevet av bergingsbåten «Sterkodder» 

tilhørende Bergingskompaniet. Et avisreferat kunne fortelle at  

«hevingen foregikk ved hjelp av pongtonger. «Solvang III» ble først tatt opp fra bunnen og 

løftet nesten opp til overflaten. Deretter tok «Sterkodder» det havarerte fartøyet med seg ut 

i Byfjorden hvor hevingen ble fullført.»47   

Det var ikke omfattende skader på selve skroget etter det korte oppholdet på havbunnen, likevel var 

skadene på styrhus og innredninger så store at partrederne bestemte seg for å kondemnere skipet. 

Fartøyet ble nå overtatt av forsikringsselskapet, og solgt til høystbydende for kroner 50 000.48 Kjøper 

var John Torkelsen, også han fra Mosterhamn i Bømlo kommune. I januar 1976 ble båten slept til 

Melandsvågen i Bømlo49, og reparert på verkstedet O. Halleraker & Sønner. Der ble det gamle 

styrhuset kledd med aluminiumsplater og innredningene i messe- og lugarområdene fornyet, ny 

hydraulisk styremaskin ble også satt inn og erstattet den gamle manuelle styringa.50 Båten ble satt i 

drift senere samme år, og igjen omdøpt. Det nye navnet ble MS «Jotor». 

 

Fartøyets siste år i aktiv drift 

Fartøyet vendte igjen tilbake i løsfart på Vestlandskysten. Fra Sandnes i sør til Måløy i nord, forteller 

Torkelsen, at «Jotor» fraktet en rekke typer gods, som jern- og stålartikler eller sand og Leca-

produkter til bygningsindustrien. En hyppig frakt var tegl- og murstein fra Sandnes til Bergen. 

 I 1984 ble skipet solgt videre til Einar Sellevåg fra Gulen helt sør i Sogn og Fjordane.  Sellevåg beholdt 

navnet «Jotor», og skipet fortsatte å gå i fraktefart på Vestlandskysten. Vanlige frakt var for eksempel 

kraftfor fra Bergen og rundt i distriktet, tømmer fra Indre Sogn til ulike sagbruk i området, Leca-

blokker fra fabrikk i Laksevåg, murstein fra Stavangerområdet, og fiskekasser fra AS Nesseplast i 

Balestrand.  Frakten gikk etter Sellevågs sigende så bra at det i 1987 ble satt inn ny motor, radar og 

                                                           
46

 SAS (Statsarkivet i Stavanger): Sjøforklaring for MS «Solvang III, Stavanger byrett 20. nov. 1975; NTB (Norsk 
telegrambyrå): 18 nov. 1975. 
47

 Kopi av avisartikkel mottatt av Einar Sellevåg, artikkelen er fra 28.11.1975, ukjent hvilken avis.  
48

 Opplysninger fra Espeværs Gjensidige Assuranceforening. 
49

 Opplysninger fra Espeværs Gjensidige Assuranceforening. 
50

 Opplysninger fra informantene Odd Stusvik, John Torkelsen og Einar Sellevåg. 
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autopilot i den gamle sliteren. Den nye motoren var en dieseldrevet 365 hestekrefters Volvo-Penta 

AB fra Gøteborg.51 

 

I slutten av 80-åra ble konkurransen fra veitransporten merkbar og oppdragsmengden minket, men i 

1990 fikk Sellevåg avtale med emballasjefirmaet AS Nesseplast om faste seilinger med fiskekasser til 

laksepakkeriene i regionen. En kunne laste opptil 4500 fiskekasser på båten, og det ble vanligvis gjort 

to turer i uka. Med så mange kasser på dekk i så værharde strøk, forteller Sellevåg, at en fikk 

«fantastisk trening i å surre last på dekk, og det var aldrig noko som slitna». 52 

I 2005 ble «Jotor» solgt til krabbeforedlingsfabrikken Sigurd Løkeland AS. Bedriften tok i bruk fartøyet 

for å føre krabber fra hele Sogn og Fjordane inn til fabrikkanlegget på Atløy.53 Båten fungerte godt til 

formålet, men ble likevel solgt videre til oslofirmaet Kystperlen AS i 2006. Bare få måneder etter 

overtakelsen ble fartøyet solgt videre til Fredrikshalds Sømandsforening i Halden. Fartøyet fikk 

tilbake sitt opprinnelige navn, «Fredrikshald 1», og planer for istandsetting lagt. I 2011 ble fartøyet 

tatt opp på Riksantikvarens verneliste, og seilt til Bredalsholmen Dokk og fartøyvernsenter for 

restaurering. 
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 Einar Sellevåg, i e-post til forfatter 04.03. 2013. 
52

 Einar Sellevåg, i e-post til forfatter 04.03. 2013. 
53

 Tor Løkeland, i e-post til forfatter 06.02. 2013. 

Lasting av fiskekasser fra 

firmaet AS Nesseplast. Foto 

Einar Sellevåg. 
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5. Det nybygde skipet 
12. mars 1890 ble Fredrikshald Dampskibsselskab stiftet, og DS «Fredrikshald» ble deres første 

kontrahering.54 Kontrakten med Nyland Værksted «om bygning og levering af en damp-lægter» ble 

undertegnet 29. mai samme år. For dampskibsselkabet var det konsul C. Wiel Gedde som underskrev 

kontraktspapirene.  

I kontrakten forpliktet Nyland verksted «sig til at have heromhandlede Damp-lægter færdig i 

kontraktmæssig og gangbar Stand inden Udgangen af October 1890 (…), og den skulle bygges 

«overensstemmende med vedlagte Tegning og Specifikation». Sammenliknet med andre skip Nyland 

bygget rundt 1890 fremstår «DS Fredrikshald I» som et forholdsvis lite fartøy, for eksempel var 

Lastebåten «Spero» levert til Arendals Dampskibsselskab i 1891 1300 TDw, mens lille «Fredrikshald» 

kun utgjorde 110 TDw.55  

 

 

Byggespesifikasjonen oppgir skrogets hoveddimensjoner til å være 88 fot som lengde overalt, 17 fot 

som største bredde på spant, og 8 fot og 6 tommer som «höide fra Top af Kjöl til Dæksjælkens 

Overkant i Borde paa Spant». Alle mål i spesifikasjonen er oppgitt i engelske fot og tommer. 

Generalarrangementet datert 2. juni 1890 viser et lastefartøy med ett dekk. Lasteområdet utgjør det 

meste av skipets areal, og både styrhus, dampmaskin og boareal for kapteinen er plassert akter for 

                                                           
54

 Tandberg 1992. 
55

 K. Fasting, Nylands Verksted 1854-1954, Oslo 1954: 186. Angir en tonnasje på 110 TDw, mens fortegnelsen i 
arkivet etter Nyland «overleverte skip» angir en tonnasje på henholdsvis 91,08 Brt og 130 Tons d.w.  

Generalarrangementet fra Nylands verksted datert 2. juni 1890 er oppbevart vet Norsk Maritimt Museum. 
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dette. Framfor lasteområdet, er det boareal for mannskapet under dekk. Fartøyet har to lasteluker, 

hovedmastens bom skulle betjene fremre lasteluke, mens en 1 ½ tonns dampkran ble plassert 

mellom lukene for også å kunne nå den aktre lasteluken.  

Skroget 

I 1880-årene var jern i stor grad erstattet med stål som byggemateriale for skip, men ennå på 1890-

tallet ble jern brukt i enkelte konstruksjonsdeler56, så også for «Fredrikshald». Byggespesifikasjonen 

forteller oss følgende: «Skrogmateriale af Staal samt jern, hvor Norsk Veritas tillader dette i 

Staalskibe og af saadan Kvalitet, som godkjendes af Norsk Veritas». Blant annet presiseres det i 

spesifikasjonen at «Dækket lægges af ¼``  almindelige Jernplader». Så sent som i regelverket for 1909 

godtok DnV bruk av jern i stålskip på bl.a. følgende «Dele af Bygningen»: Nagler, stangkjøl, stevner, 

rorstamme, dekk og dekkstøtter, lukekarmer, platekledning til hytter, master og baugspryd m.m.57 

Skroget på «Fredrikshald» skulle bestå av fem plateganger, hvor A ble angitt som kjølgangen med en 

platetykkelse på ¼ tomme, og E springplaten med en platetykkelse på 5/16 tomme. Skrogplatene 

skulle i regelen være 11-12 fot lange, med unntak i skipets ender hvor kortere plater kunne tillates.  

Plategangene under vann skulle «blive med Overlap», dvs. at platene i hvert støt skulle ligger over 

hverandre slik at platekantene vender akterover (se illustrasjon fig 280.). At dette ble nevnt spesifikt 

for konstruksjonen under vannlinjen, tyder på at det var annerledes over vannlinjen. Her må det 

etter all sannsynlighet ha blitt anvendt lasker eller såkalte skjøteplater i støtene (fig 279). Årsaken til 

dette skillet mellom konstruksjonen over og under vannlinjen har å gjøre med at når platekantene i 

ytterkledningen ligger mot hverandre er konstruksjonen mye mer utsatt for lekkasjer med 

påfølgende rustødeleggelser. Jens Kusk Jensen uttrykker dette problemet slik i sin «Håndbog i 

praktisk Sømandskap»: «(…) naar Skibe kom paa Grund eller paa anden Maade blev udsatt for svære 

Kræfter, aabnede Tværnaadderne sig, og Følgen blev, at Fugtighed trængte ind og i kort Tid fik 

Forbindingen til at ruste op, samtidig med at den dannede Rust yderligere bidrog til at spænde 

Pladerne fra».58  

 

Undersøker man fartøyet i dag finner man ikke dette «mønsteret» i konstruksjonen igjen. Overlapp 

og laskeplater finnes både over og under vannlinjen, og svært mange støt er dessuten sveist. 

                                                           
56

 C. Hansen, Lærebog i skibsbygning og skibskonstruktion, Kristiania 1909: 5. 
57

 Det norske Veritas regelverk for Staal-skibe, damp og seil, Kristiania 1909: 11. 
58

 J. K. Jensen, Haandbog i praktisk Sømandskab, Köbenhavn 1924: 84. 

Figurene 279-281 viser støt med overlapp 

og støt med skjøteplate, samt eksempel 

på en ødelagt forbindelse. Illustrasjonene 

er hentet fra Haandbog i praktisk 

Sømandskab av Jens Kusk Jensen.  
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Sannsynligvis er svært få av de opprinnelige platestøtene tilbake pga. utallige reparasjoner gjennom 

årenes løp.  

Over selve platekledningen kom en 20 tommers skansekledning som skulle bygges rundt hele dekket, 

og over denne igjen «Smedjerns Septere med en Rad Lönning af Jernrør». Ved lastelukene skulle det 

monteres løse septre med tilhørende galvanisert kjetting. 

 

 

 

Tegningen «Midtskibs-sektion» viser konstruksjonen av skroget med de mest vitale mål på plate- og 

vinkeljern. Spesifikasjonen supplerer tegningsmaterialet med utfyllende opplysninger om skipets 

skrogkonstruksjon. Det angis bl.a. at spantenes «indbyreds Afstand» skal være 24 tommer (dvs. 610 

millimeter), og at det skal være dekksbjelker festet til hvert spant. Det understrekes også at spantene 

i skipets fremre 3/5-deler (spesifisert på tegningsmateriale å være spant 11 og «helt forover») skal 

har kraftigere dimensjon enn de aktenfor. Hele skipet skal dessuten være utstyrt med såkalte 

omvendte spanter. Det presiseres også at fartøyet skal ha «Isforstærkning efter Veritas`s Regler». Ut i 

fra observasjoner gjort på dagens fartøy innebar bl.a. dette sannsynligvis såkalte isspant mellom 

hvert ordinære spant i området mellom fremre vanntette skott og forstevn.  

For hvert spant skulle det også være bunnstokker «af 9`` höie og 4/20`` tykke Plader». Som 

forsterkning ble bunnstokken forsynt «i Toppen med et omvendt 2`` x 2`` x 4/20`` Vinkeljern gaaende 

op i Slaget». 

I avsnittet omhandlede dekksbjelker forekommer en underlig formulering om at dekksbjelkene skal 

festes «til Spanterne med paasveitsede Jernknær». Historisk sett er sveiseteknikker som esse- eller 

Tegningen «Midskibs-sektion» angir sentrale elementer i skrogkonstruksjonen som dimensjoner på spant, dekksbjelker, 

skott m.m.. Kilde: Norsk Maritimt Museum.  
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hammersveisning utført av smedene av gammel dato, men sveising av en så styrkemessig vesentlig 

konstruksjonsdel som forbindelsen mellom spant og dekksbjelke ble normalt ikke godtatt av 

klassifiseringsselskapene før på 1930-tallet59, og det ble ikke vanlig på norske verft før langt ut på 

1950-tallet. Det finnes heller ikke tegn om bord i dagens skip som skulle tyde på annet enn at 

dekksbjelker og spant var sammenføyd til hverandre med vanlig klinkede bindeplater (knær).  

De «vandtætte skudder» skulle i følge spesifikasjonen bygges opp av 3/16 tommers plater i hver 

ende av lasterommet. Tegningen «Pladeskjøder» viser at dette var ved spantenummer 14 og 36. De 

vanntette skottene skulle avstives med vinkeljern med en avstand på 30 tommer. Det skulle også 

«ved Hylsen andbringes en horizontal vandtæt Plade, fæstet til Skibsside og Hylseskud». 

Tegningene «Pladeskjøder» og «Dæksplan» viser nøyaktige platestørrelser og platetykkelser samt 

plasseringer av både nat og støt for hele stålskrogets skutesider og hoveddekk. Førstnevnte viser 

dessuten plasseringer av spygatt og åpninger i skansekledningen samt plassering av lysventilene 

under hoveddekk, mens sistnevnte viser plassering og størrelse på åpninger i dekk for luker, maskin- 

og kjelekapsel og nedgangskappe forut.  

 

 

Fartøyet skulle utstyres med to like store lasteluker med en bredde på 8 fot og en lengde på 14 fot. 

Disse var plassert slik at aktre luke strakte seg fra spantenummer 14 til 21, og den forre fra 

spantenummer 24 til 31. Lukene skulle være «i horizontal Höide med Rækken», dvs. 20 tommer høy, 

og tilvirket «af Dimension som paa Tegningen vist af ¼ `` Plader». Lukekarmene skulle festes i dekk 

med 2 ½ x 2 ½ x 5/16 tommes vinkeljern og «forsynes udvendig paa toppen med en halvrund 

Jernlist» Spesifikasjonen konstaterer videre at lukene skal «forsynes med Lemmer af Træ og 

fornödent Skalkingsgods». Midtskipseksjonstegningen viser at lukelemmene skulle være 2 tommer 

tykke, og at de skulle ligge an mot et 2-tommers vinkeljern klinket på innsiden av lukekarmene.  

I 1888, to år før «Fredrikshald», leverte Nyland verksted byggenummer 69. Det var en lastebåt på 

100 TDw som fikk navnet «Drammen»60, og som ble levert rederiet Dampskibselskabet Drammen. I 

arkivet etter Nyland på Norsk Maritimt Museum ser vi at flere av tegningene tilhørende 
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 G. Nerheim, Gassflamme og lysbue, Oslo 1983: 59. 
60

 Fasting 1954: 185. Angir dette skipet til å være 100 Tons Dw, mens Nylands «fortegnelse over leverte skip» 
angir tonnasjen til å være 91,1 Brt og 130 Tons d.w.  

Tegningen «Pladeskjøder Til Baad No 79» fra byggeåret 1890 er oppbevart på Norsk Maritimt Museum.  
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«Fredrikshald» (Baad 79) er omarbeidede tegninger fra «Drammen» (Baad 69). Alt tyder på at 

«Fredrikshald» ble bygget «etter lest» fra «Drammen». Vi ser ut fra tegningsmaterialet at 

«Fredrikshald» bl.a. ble forlenget omtrent fire fot i baugen sammenlignet med «Drammen», og den 

hadde noe kraftigere dimensjonert vinkelstål i skrogkonstruksjonen. Flere kopier av tegningene 

benyttet til «Drammen», er oppbevart i mappen etter byggenummer 79, «Fredrikshald», og etter all 

sannsynlighet ble disse også benyttet i byggingen av dette skipet. 

En slik tegning, kun merket «Baad No 69», er «Maskinkappe og Skylight». Tegningen viser at 

maskinkappen var 3 fot høy, 4 fot bred, og med en lengde på 15 fot hvor akterkant var plassert ved 

spantenummer 5 og forkant 12 tommer framfor spant 12. Maskinkappen (også kalt «Kedelkapselet») 

hadde flere funksjoner. Akter var maskinskylightet plassert oppå maskinkappen, denne hadde som 

det står i spesifikasjonen «Lemmer af Jern, fæstede paa en 9`` höi Jernkarm». Framfor denne var det 

nedgang til maskinrommet på babord side og åpning for lufterør på styrbord. På 

generalarrangementet er derimot nedgangen flyttet over på babord side, mens åpningen for 

lufterøret er på styrbord side. Videre fremover på maskinkappen skulle det være åpning for 

skorsteinen, og luker for tilkomst til toppen av dampkjelen både på babord og styrbord side. 

Styrhuset var plassert oppå maskinkappen, og spesifikasjonen kan fortelle at «paa Forkant af 

Kapselet anbringes Rat med Udvexling samt Smedejerns Septere, betrukket med Seildug». 

 

 

Også tegningen «Ror og Propellerstevn» er identisk for de to fartøyene, og viser ror- og propellstevn 

sett fra flere vinkler samt detaljtegning som bl.a. viser konstruksjon av rorløkke og rorstopper. 

Spesifikasjonen oppgir dessuten de viktigste dimensjonsmål for konstruksjon av stevner (forstevn, 

propellerstevn og rorstevn) og kjøl. 

Denne tegningen er egentlig fra Nylands byggenummer 69, men ligger i mappa til «Fredrikshald», og ble etter all 

sannsynlighet brukt i tilvirkingen av maskinkappe og skylight. Norsk Maritimt Museum.  
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Utstyr for last og rigg 

I lasterommene skulle det legges 2-tommers planker som garnering. Disse skulle «lægges som 

Lemmer i Bunden og i Ribber paa Siderne». 

På dekk skulle heisebommen på masten og kranen som var plassert mellom lukene, besørge lasting 

og lossing. Begge innretningene var dampdrevet. Mastens heisebom ble drevet av vinsjen som var 

plassert «paa Dækket forenfor forreste luge». Vinsjen hadde en løftekapasitet på 1,5 tonn, og var 

«indrettet til ogsaa at hive Ankerne». Også kranen mellom lukene var dampdrevet og hadde 

kapasitet på 1,5 tonn. Spilldampen fra begge innretningene ble brakt tilbake til en beholder i 

maskinrommet.  

Selve masta var plassert framfor vinsjen, og blir omtalt som en «Pælemast med galvaniseret Jern-

traad-Rig». Dette tyder altså på at både mast og bom har vært tilvirket av tre, i og med pålemast 

vanligvis betegner ei mast laget i et stykke fra ett tre.  

Skipsutstyr 

Av vanlig skipsutstyr nevnes bl.a. følgende i spesifikasjonen: «Pullerter, Halegat, spylgat og 

svalklemmer i nødvendigt Antal»; «Baad hængende i Smedjerns Daviter, placerert i Stöbjerns 

Födder»; «Ankerdavid 1 stk. med Faldindretning»; «Lanternebretter med Smedjerns Septre 

andbringes eller placeres i Vanterne»; og «Slæbeindretning paa Taget af Dækshuset med lös Galge». 

Når det gjelder manøvreringsutstyr nevnes kun at «Rorsegment andbringes på Rorstammen». På 

generalarrangementet ser vi at styrekjettinger løper fra det som kalles rorsegmentet, frem til forkant 

av Kjelekapselet, og videre opp til rattet i styrhuset. 

På hvert skott skulle det passeres sluseventiler for lensing av skipet. Disse kunne koples til en 

lensepumpe som var plassert på dekk. 

 

 

 

Innredning/utstyr for besetning 

I følge spesifikasjonen skulle skipet utrustes for en besetning på fire: Kaptein, maskinist, og et 

mannskap på to. Opplysningene om hvordan skipet ble innredet er knappe, men spesifikasjonen 

angir følgende om lugarområdet forut: 

Tegningen «Dæksplan for Baad No. 79» viser stålplatene i hoveddekk, dimensjoner og sammenføyning. Originalen 

oppbevares ved Norsk Maritimt Museum. 
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«Forud under Dæk indredes 1 Lugar for Maskinist og 1 Lugar for 2 Mand med faste Köier og 

laaseferdige Kistebænke, Bord, Vaskeservante og 1 Skab i hver Lugar samt Sideventiler. Et 

Skab tilsvarende Maskinistlugaren anbringes.  

Av generalarrangementet ser vi at nedgang til området var gjennom en nedgangskappe plassert i 

senter på hoveddekk. Leideren gikk ned like i forkant av fremre vanntette skott, hvor det på 

dekksnivået nedenfor på babord side var dør inn til maskinistlugaren, rett frem dør til 

mannskapslugaren, og på styrbord side dør inn til «Skab for Inventar». Tegningen viser tydelig at 

maskinistens køye var plassert tverrskips på det vanntette skottet, mens det ikke fremgår tydelig 

hvor mannskapets køyer var plassert. 

Spesifikasjonen forteller videre hvordan kapteinens beboelsesområde på akterdekket skulle være: 

«Agter paa Dækket anbringes et Hus af Jern, hvori Lugar for Förer med Sofa, Bord og 

Vaskeservante. Et Rum, hvori, Kogeindretning med passende Inventar placeres. Kamin 

indsættes i Capt. og Besætningens Lugar og et W.C. der indrettes med Pumpe.» 

Tegningsmaterialet viser et omtrent kvadratisk dekkshus plassert i senter på hoveddekket mellom 

spant 1 og 5, dvs. 8 x 8 fot (ca. 2,4 x 2,4 meter). Den aktre delen bestod av bysse på styrbord side og 

wc på babord side, begge med inngang fra dekk. Den fremre delen av dekkshuset var kapteinens 

lugar med inngangen på styrbord side. Køye, sofa og et skap var plassert tverrskips på frontskottet. 

Langsmed babord skott var det et bord med kommode, og i senter på akterskottet stod kaminen.   

Maskin og dampkjele med utstyr 

Fra byggetiden er det bevart en «Liste over Indicator Diagrammer» fra Nylands Verksted. 

Diagrammet for «Fredrikshalds» maskin er dater 12. desember 1890, og antall Indiceret Hestekraft 

angis til å være 83,6 «efter höieste diagramm».  I spesifikasjonen står det at «Maskinen konstrueres 

til ca. 70 indicerede Hestekræfter». Maskinens indikerte hestekraft ble altså noe større i virkeligheten 

enn det som var planlagt i spesifikasjonen. Dette viser at spesifikasjonen kan være en usikker kilde 

for beskrivelse av hvordan fartøyet faktisk ble bygget. Likevel, når det gjelder dampmaskineriet må vi 

i enda større grad enn for resten av fartøyet kun forholde oss til spesifikasjonen. Det finnes få eller 

ingen andre beskrivelse av fremdriftsmaskineriet. Om selve hovedmaskinen sier spesifikasjonen 

følgende: 

«Maskinen bliver en kombineret Höi- og Lavtyks Dampmaskine med Cylindere 9 ¼ x 17 Diam. 

og 12`` Slag med Surfacekondensator og med Cylinderne placerede langsskips og arbeider 

paa hver sin ret Vinkel mod hinanden placerede Krumtap. 

(…) Luft- Föde- og Circulationspumpens Drift anordnes paa en hensigtsmessig Maade. Vandet 

suges gjennem Rörene i Kondensatoren. Metalventiler i Luft og Circulationspumpe. Rørene 

fortinnes ud- og indvendig og tættes med Træringe. Krumtapaxlen, Stempelstænger og 

Slidestænger gjöres af Bessemerstål [her er førstestavelsen bessemer strøket ut]. Der 

anvendes store Slideflader og Metaller i alle Lagere af bedste brugelige Lagerbronze; 

nödvendige Smörekopper anbringes.» 

Videre presiseres det også at «sliderne andbringes i begge Ender af Maskinen». 
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Generalarrangementet viser at dampkjelen var plassert i fremre del av maskinrommet fra 

spantenummer 10-14. Det skulle i følge spesifikasjonen være «en cylinderisk rörkjedel» som 

«forsynes med Damphat». Kjelens dimensjoner ble satt til å være 7 fot og 6 tommer lang, og 6 fot og 

6 tommer i diameter. Den skulle ha «horizontale tilbagegaaende Rör» og en «Ildflade af ca. 340 fod».  

Spesifikasjonen beskriver også kjelens byggematerialer. Hovedkjelen skulle «forarbeides af bedste 

Sort skotsk Siemens Martinstaal og forsynes med bedste Sort lapsveitsede Jern Kjedelrör». At 

kjelerørene skulle være av jern er blitt påført spesifikasjonen med blyant, noe som tyder på at slike 

rør også kunne tilvirkes i stål. At rørene skulle lappsveises tyder på at de ble laget i verkstedets smie, 

da dette var den vanligste formen for smi- eller essesveising.61 

Videre beskrives kjelens konstruksjon på følgende måte: 

«Huller for Nagler bores overalt efterat Pladerne er sammenpassede og skal Kjedelen i alle 

Henseender arbeides godt og nöiagtigt; den forsynes med alle nödvendige Kraner, Ventiler 

og Kontrolapparater, hvoriblandt Sikkerhedsventil med Fjærbelastning. Kjedlen konstrueres 

for et Arbeidstryk af 120 efter Tilsynskommisionens Regler og beklædes med Patentfilt og 

tynde Jernplader» 

For tilbakeføring av kondensatvann til kjelen, lensing av fartøyet og til spyling på dekk, ble 

maskinrommet utstyrt med det som i spesifikasjonen kalles «Donkeypumpemaskine». Videre nevnes 

det at alt av rørledninger skulle være av kobber, og «Aftapningskraner» skulle plassers «hvor 

nödvendigt». 

Tegningen «Maskin og Kjedlesæder» viser hvor fundamentene til maskin og kjele var plassert og 

hvordan de skulle være utformet. Maskinfundamentet var mellom spant 5 og 7, mens fundamentet 

for kjelen var på spant 11 og 13 (se illustrasjon). 
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 P. Bjørlykke, Yrkeslære for smeder, Oslo 1949: 96-102. 
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Når det gjelder propellanlegget nevner spesifikasjonen at trustlageret skal «andbringes i 

Bundrammens agterste Lager». Selve propellen skulle være av støpejern og propellhylsen skulle 

«forsynes med Stöbejerns Föring i den agtere Ende for Ombytning ved Slitage». 

For forsyning av kull til kjelen var det som generalarrangementet viser Kulluker i dekk på hver side av 

«Kjedelkapslet» omtrent ved spantenummer 11. I tillegg ser vi at det skulle være en luke i dekk over 

kjelen i senter helt forut i maskinrommet. Sannsynligvis var det denne som ble brukt ved kjelesjau, 

for tilkomst og rengjøring av kjelen innvendig. 
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6. Tekniske endringer som dampskip 1890-1957 
I avdelingssjef for det Norske Veritas ingeniør Isak Klausens foredrag om rustforekomster på skip fra 

1935, påpekes det at skrogkonstruksjoner på jern- og stålskip ofte måtte «behøve fornyelser ved 12 

års klassen». I tilfellet DS «Fredrikshald 1» får vi bevist dette i praksis. Årsberetningene for 1902, 

etter nøyaktig 12 års drift, kan fortelle at skroget «har undergaaet gjennengaaende Eftersyn og nye 

Plader været indsat hvor nødvendigt». 

Etter dette ble det av ulike årsaker foretatt forholdsvis store utskiftninger og ombygginger på 

fartøyet de neste 16 årene. Skipet var innom flere store verkstedsopphold i årene 1902-1918, og i 

1918 kunne rederiet endelig fastslå at båten var i god teknisk stand. 

Reparasjoner på skrog og maskin, og ny hovedkjele i perioden 1903-06. 

I 1903 kunne Dampskibsselskapets årsberetninger fortelle om «betydelige Reparationer» på både 

maskin og kjele: «de fleste Kjedelrør og en del Stagbolte er indsat nye». Dette fortsetter i 1904 med 

at 7 nye plater blir «Indsat i Skroget». Så, allerede i 1906, måtte rederiet gå til anskaffelse av ny 

dampkjele til det da bare 16 år gamle skipet. Denne ble levert med nytt armatur, i tillegg måtte flere 

av dampsystemets rørledninger fornyes, ny skorstein tilvirkes, samt at «Baadens Maskineri» måtte 

gjennomgå omfattende reparasjoner.  

Kjelen fra 1906 ble laget på Fredrikstad mekaniske verksted, og tegningen, oppbevart ved Halden 

historiske samlinger, er datert 2. mars samme året. Tegningsmaterialet kan blant annet fortelle at 

dette var en vanlig skipskjele av skotsk type med kun en fyrgang, og med 60 ildrør hvorav 16 såkalte 

stagrør. Kjeletrykket var på 130 LBD pr. kvadrattomme.62 Kjele skulle bygges av «forskiftsmæssig 

prøvet staal», med unntak av rørene som ble tilvirket av jern.  

 

 

 

 

DS «Fredrikshald 1» får overbygning og båtdekk. 

Frem til 1907 hadde DS «Fredrikshald 1» vært et skip med ett dekk og uten overbygning, men da 

fartøyet gikk på verft dette året var det blant annet for å bygge ny overbygning. Denne 

moderniseringen gjorde fartøyet blant annet mer anvendelig til passasjertrafikk. Studerer vi skipet i 

dag ser vi tydelig hvordan den gamle maskinkappen fra byggeåret ble forhøyet da overbygning og 
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 HHS: Halden Dampskipsselskap, E Båter og drift, Ea, L001, Byggekontrakt og tegninger til F1. 

Tegningen av den nye kjelen som ble satt inn i «Fredrikshald 1» er bevart i arkivet etter Halden Dampskipsselskap 

ved Halden historiske Samlinger. Fotoutsnittet viser tegningens overskrift (Foto: Thomas Olsen, BDF).  
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båtdekk ble anlagt.  Den gamle maskinkappen (Kjedelkapslet) var 3 fot høy. Da overbygget ble ført 

opp måtte denne forhøyes med 3 fot og 8 tommer, slik at det kunne bli ståhøyde i overbygget 

mellom hoveddekk og båtdekk.  Samtidig måtte selvsagt maskinskylightet og styrhus flyttes opp slik 

at dette kom over båtdekk.  Skipet fikk med dette sannsynligvis det utsende vi kjenner fra fotografier 

av fartøyet som dampskip med styrhusfront og brovinger av teak. Skissen nedenfor viser sannsynlig 

plassering av stålskottene i overbygget i perioden 1907-57, og hvordan styrhus og maskinskylightet 

ble plassert over båtdekket. På begge sider av fremre del av maskin- og kjelecasingen på 

hoveddekksnivå var det et åpent område, hvor båtdekket utgjorde et slags halvtak. Det kan ha vært 

utformet slik for at kullukene, som var i dette området, ikke skulle komme innvendig i skipet. Ut i fra 

senere fotografier (se illustrasjon s. 40) kan vi observere at det ikke eksisterte noen inngang i front av 

maskincasingen, og at inngangene til akterskipsområdet derfor antakelig har vært både på babord og 

styrbord side. Det lille rommet på babord side i fremre del av akterskipsområdet, har sannsynligvis 

helt fra denne ombyggingen fungert som toalett. Døren inn til dette toalettet på fremre skott finner 

vi igjen på skipet i dag, men nå er den igjensveist.  Vi vet for øvrig ingenting om hvordan skilleskott og 

innredning var utformet i akterskipet. Etter all sannsynlighet ble båtdekket på fartøyet utført i tre, 

selv om vi verken har beskrivelser eller tegninger som kan bevise det. 

 

 

I tillegg til den nye overbygningen akter kan årsberetningen fortelle at følgende arbeider ble utført 

under verkstedsoppholdet: 

«(…), helt ny Skandsekledning med tilhørende Dækstøtter, nyt Dæk paa Agterskibet og delvis 

nyt Dæk forover til et Kostende af ca. Kr. 8 500,00, samt flere nye Plater indsat i Bunden, 

desuden er anskaffet nye Baade med Tilbehør og øvrige Redningsredskaber til 200 

Passagerer, for Lystture.» 

Med denne ombyggingen fikk skansekledningen omtrent den utformingen den har i dag, dvs. at den 

gamle skansekledningen fra byggeåret som var 20 tommer høy, ble erstattet av en skansekledning 

med en høyde på 30 tommer. 

Skisse av hoveddekk og båtdekk i akterskipet i 

perioden 1907-57. 
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Reparasjonsarbeider etter forlisene i 1912 og 1916. 

Reparasjonen etter havariet ved Belgen Fyr i 1912 ble utført på Moss Verft. Arbeidene kostet ca. 

12 000 kroner, og av dette ble 2/3 betalt av forsikringsselskapet. I tillegg til skadene fra havariet, ble 

det også utført arbeider som sjøfartsmyndighetene hadde pålagt fartøyet ved forrige årskontroll: 

«7 nye plater i skroget, nye bundstokker i lasterum, nye omvendte spanter (19.stk) paa 

bundstokker, samt en ordentlig overhaling paa maskinen der var meget nedslidt og trængte 

en grundig reparation».63  

I forbindelse med verftsoppholdet ble det også anskaffet en del nytt utstyr som kompass, lanterner, 

presenninger etc.  

Selv om fartøyet hadde gjennomgått hele sju verftsoppholdt i årene 1902-12, ble det ved 

skipskontrollens besiktigelse i 1915 «paalagt store Reparationer med adskillig Pladeskiftning». 

Besiktigelsen ble foretatt 3. august, og allerede samme dag ble det søkt om utsettelse for pålegget 

om å «fjerne indredningen i lugarer forud og overbygningen agter».64 Utsettelse av 

reparasjonsarbeidene ble innvilget både i 1915 og det påfølgende år.  

17. mai 1916 grunnstøtte skipet ved Ytre Steilene i Oslofjorden, men noe større verftsopphold etter 

hevingen nevnes ikke i kildene.  Skadene fra forliset var ikke mer alvorlige enn at 

reparasjonsarbeidene kunne vente.  Rapporten fra Norsk Bjergingskompanis dykker bekrefter at 

skadeomfanget var beskjedent. 18. mai kunne følgende meddeles rederiet: 

«Jeg har idag i klart vand dykkerundersögt skibets bund fra for til agter samt stevn, kjöl, 

propeller, propellerramme, ror og rorbeslag og kan kun finde fölgende skade: 

  Paa bagbord side i anden plategang fra kjölen findes nogen ubetydelige skrammer fra 

under midtskibet og agterover til laaringen. Kanterne af flyndren under proellerrammen er 

opböiet paa siderne ca. 6``.  

  I bunden sees ingen buler, startede nagler eller begivninger i plateskjöter. Stevn, kjöl, 

propeller, ror og rorbeslag befindes i orden. Mellem kanterne af den bulede flyndre og 

propellervingene er god klaring. 

  Jeg anser fartöyet at være i sjödygtig stand til at fortsætte sin fart, indtil anledning 

gives for slipsætning.»65 

31. mai 1917 ble «Fredrikshald 1» omsider tatt til verksted. Fartøyet som i følge årsberetningen «Aar 

efter Aar af Besigtigelsen var paalagt betydelige Udbedringer (…) maate nu (…) endelig underkastes 

en meget omfattende Hovedreparation».  Brevigs verft i fartøyets hjemby, skulle utføre arbeidene. 

På grunn av forhold ved verkstedet og større arbeidsomfang enn først antatt, ble fartøyet liggende 

ved veftet frem til 2. april 1918. Da hadde «Fredrikshald 1» vært ute av drift i hele 10 måneder. I 

årsmeldingen for 1917 var dampskipsselskapet svært bekymret for reparasjonsarbeidene «som i 

denne Dyrtid desværre blir meget kostbare og kræver en uforholdsmæssig lang Tid». Ved årets 

utgang lå båten fremdeles ved verkstedet. 
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 HHS: Halden Dampskipsselskap, Årsberetning 1912. 
64

 HHS: Halden Dampskipsselskap, B Kopibok, L0002, 1915. 
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 HHS: Halden Dampskipsselskap, D Korrespondanse, første halvår 1916. 
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I april 1918 leverte fartøyets kaptein, Jacob Ellingsen, en nøyaktig oversikt over de arbeidene som var 

utført. Oppsummerer vi denne rapporten ser vi at hele 18 av fartøyets hudplater ble fornyet mens 

det ble «paasat» doblingslapper eller foretatt andre typer reparasjoner på 16 hudplater i tillegg. 

Innvendig i skipet ble særlig mange spant i lasterommet fornyet. Oppsummert ble hele 22 spant eller 

kontraspant, enten reparert, eller fornyet helt eller delvis. Videre ble to bunnstokker samt 

kollisjonskottet mellom akterpigg og mannskapslugar fornyet. Reparasjonsarbeidene i kullbaksene 

var også mange med blant annet fornyelse av spant, dekksbjelker samt side- og akterskott. I fartøyets 

bunn ble det foretatt reparasjoner på kjøl og stevnsko, og fornyelse av rorlås og flyndre. 

Sveisearbeider ble foretatt på rortappen.  

Da det gjaldt arbeidene på hoveddekket, lagde kaptein Ellingsen en skisse over fornyede områder. Vi 

ser av illustrasjonen nedenfor at det ble foretatt store utskiftninger i hoveddekk i akterskipet, noe 

som tyder på at innredningen i denne delen av fartøyet måtte fjernes.  I tilknytning til illustrasjonen 

bemerkes det også at nedgangskappen til mannskapslugaren er ny. Tilslutt redegjør Ellingsen for 

reparasjoner på fartøyets lukekarmer hvor både store deler av platestålet samt halvrundtjernene i 

karmenes topp måtte repareres eller fornyes.  

 

 

 

Selv om Ellingsens rapport var fyllestgjørende, så nevner likevel korrespondansen og årsmeldingene 

en del arbeider som ikke er tatt med i denne. Vi ser blant annet at det ble bestilt ny propellaksel i 

september 1917 fra Glommens mek. verksted. Denne skulle leveres i «bessemerstaal, fuldt 

Kaptein Ellingssens skisse av utskiftningene i hoveddekk ved arbeidene på Brevigs verft i årene 1917-18. Halden 

historiske samlinger, arkivet etter Halden Dampskipsselskap AS.  
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ferdigarbeidet».66 I årsmeldingene berettes det også om større reparasjonsarbeider i både for- og 

aktertankene, og ikke minst at det måtte settes inn «ny Indredning For og Agter». Tydeligvis har det 

vært en diskusjon om hvorvidt sjøfartskontoret tillot at mannskapslugaren kunne innredes med 

køyer for fire mann. Gjennom tilsynsmannen fikk rederiet ved årsskiftet 1917/18 beskjed om at dette 

var i orden, og bygging av ny mannskapslugar kunne gå i gang.67  

Endringer av lugarinnredningen i forskipet 1890-1951. 

Før mannskapslugarene etter ombyggingen i 1917/18 beskrives må vi ta et tilbakeblikk, og se på 

endringer i dette området i perioden fra nybygget og til verftsoppholdet i 1917-18. Skissen til venstre 

nedenfor viser hvordan lugararrangementet i forskipet trolig var i nybygget med køyeplasser til 

mannskapet helt forut, og en maskinistlugar på babord side. Antall køyeplasser for mannskapet i 

nybygget er usikkert. Spesifikasjonen oppgir to køyer, men besetningen var trolig større og 

påtegninger i generalarrangementet kan tyde på at det muligens var fire køyeplasser. Skissen til 

høyre nedenfor er en gjengivelse av en tegning fra Sjøfartsdirektoratets arkiv for «Fredrikshald 1». 

Denne tegningen er udatert, men merket «D/S Fredrikshald 1» og alt tyder på at den er fra en 

ombygging i perioden før 1917. Muligens er den fra 1907, da skipet fikk overbygning, og maskinisten 

formodentlig har fått lugar i akterskipet. Både den tidligere maskinistlugaren på babord side, det 

tidligere «skab for inventar» på styrbord side er nå lugarer for mannskapet. Trolig var 

lugararrangementet som på skissen til høyre nedenfor før ombyggingen i 1917/18. 

 

 
 

 

 

Tegningen «Mandskabslugar SS Fredrikshald I» fra arkivet etter Brevigs Verft i Halden kan med 

sikkerhet dateres til 1917/18. Sammenstiller vi denne tegningen med beskrivelser skipskontrollens 

Otto K. Nygaard gjorde av samme lugarområde i 1951 får vi både et godt bilde av hvordan det så ut 

etter ombyggingen i 1917/18, og kan konstatere at det ikke ble gjort vesentlige tekniske endringer i 

dette området i perioden 1918-1951. 

Nygaard beskrev lugarområdet på følgende måte: 
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 HHS: Halden Dampskibsselskap AS, Da L0012. 
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 HHS: Halden Dampskibsselskap AS, B L0007. 

Etter 1890 Før 1917/18 

Sannsynlig inndeling av forskipet med mannskapslugarer i perioden før 1917. Bygger på 

generalarrangementtegningen fra 1890, og tegningsmateriale funnet i sjøfartsdirektoratets arkiver. 

Skisse Thomas Olsen, BDF.  
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 «Der er 4 køyer, 2 på hver side i borde, fra akterskottet og forover med litt plass i forkant av 

køyene. På frontskottet er plassert spisebord hvorved der kun er sitteplass for 3 mann 

samtidig. – Der er matskap og kleskap. Ovn benyttes til oppvarming».68 

Ombyggingen i 1917/18 medførte altså at det som tidligere hadde vært to enmannslugarer og en 

tomannslugar nå ble en firemannslugar. Tegningsmaterialet fra firemannslugaren er nøyaktig 

målsatt, og gir et godt blide av hvordan lugarområdet så ut i perioden.  Skottet i lugaren var trolig 

kledt med panel, og dørken av treplank med linoleum over. Vi vet også at det var fire lysventiler i 

skutesidene, og «nedgang til kjelderen i gulvet» som ikke ble benyttet «til kjettingkasse, da den er 

paa dækket».69    

 

 

 

Perioden 1918-1945 

Fra mellomkrigsårene forteller ikke kildene om tekniske endringer på fartøyet. Fra krigsårene kjenner 

vi til skadene som måtte utbedres etter hendelsene 9. april 1940, i tillegg kan styrets 
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 Sjøfartsdirektoratet: «Fredrikshald 1», Brev fra Otto K. Nygaard til Sjøfartskontoret i Oslo 24. juni 1951. 
69

 Sjøfartsdirektoratet: «Fredrikshald 1», Merknader på udatert skisse trolig laget i forbindelse med 
oppgraderingen av mannskapslugaren i 1951. 

Denne tegningen av «Mandskabslugar SS Fredrikshald I» er bevart i arkivet etter Brevigs Verft i Halden, og oppbevart ved 

Halden historiske Samlinger.  
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forhandlingsprotokoll den 6. februar 1942 fortelle at DS «Halden 1» skal installere elektrisk lysanlegg 

om bord i fartøyet. 

1948-51: Skipskontrollen pålegger DS «Halden 1» reparasjonsarbeider.  

I september 1948 fikk rederiet pålegg fra skipskontrollen om «hovedreparasjon av overbygningen 

akter». Rederiet hadde en vanskelig økonomi og fikk flere utsettelser på reparasjonsarbeidene. De 

kviet seg også for å rive innredningene i akterskipet, og forfektet ovenfor skipskontrollen at det 

måtte være nok å fjerne deler av kledningen for å sjekke overbygningens stålkonstruksjon. Men i 

brev 24. september 1950, gjør ingeniør G. Bøe fra skipskontrollen det klart at full utrivning av 

innredning var nødvendig for å «få et fornødent oversyn over overbygningens forfatning». Han 

uttalte også følgende om fartøyets tilstand: 

«Av tidligere avholdte besiktigelser av overbygning utv., og midlertidig foretatte utbedringer med 

dobl. lapper, har jeg fått det bestemte inntrykk at overbygningen i sin helhet er i svært dårlig 

forfatning. Jeg regner med at efter foretatt utrivning av innredningen vil det meste av 

overbygningen bli å fornye. Dekket under overbygningen antas også å være dårlig» 

I juni 1951 ble det bestemt at det skulle bygges ny innredning i akterskipet grunnet utskiftninger av 

plater i skutesidene. Skipssidene ville nå bli bygget «rett opp i stedet for som tidligere innbøyet». 

Mens frontskottet på overbygningen ville bli beholdt som tidligere. Tegninger «visende innredningen 

i poopen» ble sent inn til skipskontrollens besiktigelsesmann Kapt. Otto K. Nygaard i Fredrikstad 20. 

juni70. I rapporten fra samme besiktigelsesmann til Sjøfartskontroret i Oslo, ser vi at 

reparasjonsarbeidene utført ved Sarpsborg mekaniske verksted A/S var avsluttet 21. august samme 

året. I denne rapporten påpekes det også at fartøyets båtdekk nå er «utvidet mot skipssidene og gir 

nu bedre plass for utsetting av båtene».  

Da fartøyet ankom Sarpsborg mek. verksted sommeren 1951 for reparasjonsarbeidene i akterskipet, 

sendte Norsk Sjømannsforbund et brev til sjøfartskontoret angående mannskapenes lugarforhold 

«foran masta», der de ønsket at «selskapet blir gitt pålegg om å ordne manskapslugarene samtidig 

som skipet foretar en større reparasjon».71 Blant annet ville mannskapene flytte det fremre 

lasteromskottet akterover slik at lugarområdet kunne bli større. Skipskontrollens besiktigelsesmann 

Nygaard var enig at lugaren forut var «litet tilfredsstillende», og anbefalte faktisk 

sjømannsforbundets forslag om «å flytte akterskottet i lugaren akterover i lasterommet, (…) plassere 

2 køyer tverrskips på hver side av akterskottet. Og flytte nedgangskappen med trapp forover». 

Rederiets disponent var derimot av en annen oppfatning, og «fremholdt at han intet vil foreta sig 

med hensyn til ominnredning forut før han mottok direkte pålegg fra Sjøfartskontroret eller fra 

Skipskontrollen».72 Istedenfor ombygging av lugarområdet forut, ble det foretatt enkelte 

forbedringer i forbindelse med verkstedoppholdet i 1951:  
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 Sjøfartsdirektoratet: «Fredrikshald 1», Brev fra Sarpsborg mekaniske verksted til Skipskontrollens 
besiktigelsesmann Kapt Otto K. Nygaard 20. juni 1950. Vedlagt tegn. Nr. R 1493 A3 finnes ikke i Fredrikshalds 
mappe hos Sjøfartsdirektoratet.   
71

 Sjøfartsdirektoratet: «Fredrikshald 1», Brev fra Norsk Sjømannsforbund til Sjøfartskontoret datert 15. juni 
1951. 
72

 Sjøfartsdirektoratet: «Fredrikshald 1»,  Brev fra skipskontrollens Otto K. Nygaard til Sjøfartskontoret 27. juni 
1951. 
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«I lugaren forut er bygget 4 natskaper på frontskottet og et stort klæskap på akterskottet. 

Køyene er blitt utstyrt med springbunner. Nytt spisebord er oppsatt. Ny lenoleum på durken og 

lugaren malt.»73 

Videre ble det også påpekt at selv om det var fire køyer i lugaren, så ble den fjerde «kun benyttet 

leilighetsvis når en mann taes over fra en av selskapets lektere når disse er beliggende i Oslo».  

Etter utbedringene som ble gjort på fartøyet under verkstedsoppholdet i 1951 seilte det kun 

ytterligere seks år som dampfartøy, før det i 1957 ble solgt til vestlandseiere og ombygd til 

motorfartøy. 
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 Sjøfartsdirektoratet: «Fredrikshald 1»,  Rapport til Sjøfartskontoret, 29. august 1951.  

DS «Halden 1» på Oslo havn. Fotografiet er tatt av Per Erik Johnsen engang i årene 1951-1957. 
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7. Tekniske endringer som motorskip 1957-2011 
I 1957 solgte Halden Dampskipsselskap sitt eldste fartøy etter at det hadde tjent rederiet helt siden 

starten i 1890. 67 års rutefart og godstransport mellom Halden og Oslo var nå definitivt over. DS 

«Halden1» ble 17. januar solgt til nye eiere på Vestlandet, nemlig rederiet P/R Pål Børnes & Ingolf 

Melkevig i fra Klokkarvik på Sotra. De nye eierne fikk i løpet av våren og sommeren ombygd den 

gamle damperen til motorskip, og døpte det etter hvert om til M/S «Sundbuen».  

Ombygging til motorskip fra 1957. 

Sannsynligvis utførte de nye eierne ombyggingsarbeidene sommeren 1957. De bevarte tegningene er 

datert mai 1957, og revidert etter pålegg fra skipskontrollens besiktigelsesmann, Walter Bildöe, i 

Bergen i begynnelsen av juli. Ombyggingsarbeidenes hovedanliggende var å erstatte den gamle 

dampmaskinen med en mer moderne dieselmotor. Dette var en 100 hestekrefters tosylindret Union 

diesel, bygget på De forenede motorfabrikker i Bergen i 1943. Men bytte av fremdriftsmaskineri 

medførte også andre endringer på skipet.  

 

 

Motorfundament, maskinromskott og skorstein 

Det er bevart en tegning som viser hvordan nytt motorfundament skulle bygges.74 

Tegningsmaterialet viser også at det ble bygget nytt maskinromskott tre spantefelt aktenfor det 

gamle. Vi ser at alle nye forbindelser i anledning ombyggingen skulle sveises, bl.a. skulle det nye 

maskinromskottet sveises i kontraspant, bunnstokkens toppvinkel og i dekk (se utsnitt fra tegning 

nedenfor). Ser vi på dagens skott mellom maskinrom og lasterom, er det likevel flere klinkede 

forbindelser, noe som tyder på at det gamle skottet sannsynligvis ble flyttet akterover.  
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 Sjøfartsdirektoratet: Tegningsarkiv etter «Fredrikshald 1». 

MS «Sundbuen», etter ombygging til motorskip, fotografiet er sannsynligvis fra et av årene i perioden 1958-60. 
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I og med hele fremdriftsmaskineriet tok mindre plass og ble flyttet akterover i fartøyet, kunne altså 

lasteområdet, og dermed fartøyets lastekapasitet utvides. Tonnasjen ble nå utvidet til 109 

bruttoregistertonn og 150 t.d.v. Endringen av fremdriftsmaskineriet medførte også at skorsteinen ble 

flyttet akterover. Denne ble plassert i fremre halvdel av maskincasingen, etter at lemmer og 

lysventiler ble fjernet for å gi plass. Sannsynligvis ble den gamle sirkulære dampskorsteinen erstattet 

av en ny oval skorstein.75 

 

 

 

 

Nytt styrhus og bestikk 

I det skorsteinen ble flyttet akterover, kunne også styrhus og bestikk utvides. Sannsynligvis ble hele 

det eldre styrhuset fjernet og nytt bygget etter tegningene som i dag er bevart i Sjøfartsdirektoratets 

arkiver.  Skissen nedenfor viser endringene fra 1957-ombyggingen, med større styrhus og bestikk, 

som følge av at ny skorstein til dieselmotoren fikk plass lenger akter i det som tidligere var fremre 

halvdel av maskinskylightet. Vi kan også legge merket til lufthetten som på dampskipsversjonen var 

på babord side akter for skorsteinen. Denne finne vi i dag spor etter i bestikkens dørk. 
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 Fotografi av fartøyet fra februar 1975 viser en skorstein som ser ut til å være oval. Trolig er dette skorsteinen 
som ble laget i forbindelse med ombyggingsarbeidene i 1957.  

Tegning av nytt maskinromskott fra ombyggingen i 1957, sjøfartsdirektoratets tegningsarkiv etter «Fredrikshald 1». 
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Styrhuset som ble bygget i 1957 hadde samme plassering og størrelse som det vi finner på fartøyet i 

dag, men er senere kledt med aluminiumsplater. Både styrhus og bestikk ble i 1957 tilvirket i tre. 

Konstruksjonen av ytterskottene fra ytterst til innerst bestod, som vist på detaljtegningen nedenfor, 

av 1-tommes bord, 1 ¼-tommes spikerslag, papp, ¾-tommes bord og huntonittplater innerst. 

Styrhuset hadde tre dører, to ut til brovingene, og en innvendig mot bestikken. I styrhuset var det sju 

vinduer, fem i front og ett på hver side. Styrhustaket bestod av tverrbjelker på 3 ½ x 3 tommer med 

1¼-tommes bord og tjærepapp over. Fronten av styrhuset og brovingene var tilvirket av stavkledning 

og topprekke av teak. 

Mellom styrhus og bestikk var det et treskott bekledd med huntonitt på begge sider. I bestikken var 

det fire vinduer, to på hver side. Videre var det i følge tegningsmaterialet et kartbord på styrbord 

side og en sofa langs akterskottet. 

Vi har dessverre ingen sikre kilder, dvs. beskrivelser eller fotografier, på at byggetegningene ble 

nøyaktig fulgt. Blant annet er det mye som, i følge muntlige kilder, tyder på at for eksempel sofaen i 

bestikken ble bygget langs babord skott, og at det var en nedgang til hoveddekk helt akter i 

bestikken. Men dette kan også ha blitt utført ved senere ombygginger på 1950- eller 60-tallet.  

Båtdekk 1907-57 Båtdekk 1957-75 

Endringer i plassering av styrhus, skorstein og 

maskinskylight på båtdekk ved ombyggingen 

av fartøyet i 1957. 
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Frontskott i overbygning  

I sjøfartsdirektoratets arkiver finnes det en skisse av M/S «Sundbuen» datert Bergen 6. august 1958. 

Denne er sannsynligvis laget av skipskontrollens besiktigelsesmann samme sted.  

  

 

Tegning av nytt styrhus fra fartøyets ombygging i 1957. Dette styrhuset var trolig forholdsvis uforandret i perioden 

1957-75, Sjøfartsdirektoratets tegningsarkiv etter «Fredrikshald 1». 

Utsnitt fra skisse datert 6. august Bergen 1958. Den viser at «Sundbuen» ennå ikke hadde fått «rett» frontskott i 

overbygningen. Sjøfartsdirektoratets arkiv etter «Fredrikshald 1», kjenningssignal LEAB.  
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Skissa fra 1958 viser blant annet at det vanntette fronskottet i overbygningen på babord side, fra 

borde til 675 millimeter fra senterlinja, gikk to spantefelt aktenfor der hvor det er i dag. På skottet er 

det tegnet en dør inn til WC. Denne døra ble sannsynligvis sveist igjen da nytt frontskott ble tilvirket 

to spantefelt lengre fremme i fartøyet engang etter august 1958. På styrbord side finnes det i dag 

rester av et eldre stålskott som flukter med det på babord side.  

På skissa fra august 1958 ser vi også at frontskottet i senter er to spantefelt lenger fremme i fartøyet, 

altså tilsvarende dagens plassering. Her er det også tegnet inn en dør på samme sted som i dag. 

Studerer vi fotografiet vi har av M/S «Sundbuen» (se s. 41) ser fronskottet ut til å være helt rett og 

satt opp på samme spantenummer som i dag. Den mest sannsynlige forklaringen på dette må være 

at nytt frontskott som fluktet med det i senter er satt opp på begge sider i fartøyet en gang mellom 

august 1958 og august 1961, da båten ble solgt og fikk navnet Solvang III. 

Illustrasjonen nedenfor forsøker å vise sannsynlig utvikling av inndeling (stålskott) i båtens akterskip. 

Frem til 1907 hadde ikke fartøyet overbygning, og akter for maskincasingen var det plassert en 

«røkelugar» for kapteinen. Fra 1907 fikk skipet overbygning med lugarinnredninger, maskin- og 

kjelecasingen ble forhøyet, og toalettrom ble bygget mot frontskottet på babord side. Fra 1957 fikk 

man inngang gjennom den tidligere kjelecasingen, og kort tid etter ble bysse- og lugarområdet i 

overbygningen utvidet ved byggingen av et nytt tverrskips frontskott. Også leider opp til styrhus og 

bestikk ble nytilvirket, samt ny inngang ned til maskinrommet. Utforming av lugarinnredninger og 

skilleskott i tre finnes det ikke tegningsmateriale av.  

 

 

 

Lasteluker og rigg 

Tegningen «Forandring av luker» datert 27. mai 1957, og revidert av Sjøfartskontoret 3. juli, viser at 

de gamle lukekarmene som bare var 400 millimeter høye, nå skulle påbygges til en høyde på 785 

millimeter. Den gamle konstruksjonen i lukekarmene skulle beholdes og ny konstruksjon sveises på 

denne. I brev av 3. juli påpeker skipskontrollens besiktigelsesmann flere utbedringspunkter, blant 

1890-1907 1907-1957 1957-1958/60 1958/60-2013 

Sannsynlige endringer i inndeling av akterskipet på hoveddekksnivå fra 1890 til i dag (skisse: Thomas Olsen, BDF). 



46 
 

annet anbefales vinkeljern med dimensjonene 50 x 100 x 8, og at karmenes platetykkelse anbefales å 

være 9 millimeter i stedet for 7 millimeter som først påtenkt.76  

Fotografiet av MS «Sundbuen» viser at også utstyret for lasten med vinsjer og bomposter var blitt 

endret på. Den gamle vinsjen mellom lasteluke er tatt bort, og erstattet med en mye større og lengre 

lastebom tilhørende stormasta i forkant av lukene. Sannsynligvis er også vinsjen tilhørende 

stormastbommen fornyet og fått større lasteevne.  

 

 

 

Annet 

Studerer man skissen fra besiktigelsesmannen 6. august 1958, finner man flere interessante 

opplysninger om fartøyets konstruksjon på det daværende tidspunkt. Dør inn til maskincasingen 

finnes blant annet på babord side. Denne er i dag sveist igjen og har en størrelse på ca.1500 x 550 

millimeter.  På båtdekket et spantefelt aktenfor skylightet, fantes en 550 millimeter høy lyskasse. Det 

er videre presisert at denne var tilvirket av tre (furu). Lyskassa er i dag tilvirket av aluminium, og 

plassert et spantfelt lenger fremme.   

Tekniske endringer i perioden 1961-75 

I følge boka «Fraktefarten i Moster» (Moster Sogelag) ble båten i august 1961 solgt til Odd S. 

Skimmeland, Ole N. Skimmeland, Kristian Stusvik, og Kåre Stusvik på Moster. Alle eide ¼ hver, og 

fartøyet fikk nå navnet «Solvang III» Båten gikk først i vanlig fraktefart, men ble i 1965 bygd om for å 

gå i rutefart mellom Stavanger og Bergen.  Alle arbeider ble utført ved O. Halleraker og Sønner i 

Bømlo, og selv om flere av tegningene er datert 1964 er det sannsynlig at alle arbeider ble utført ved 

verkstedoppholdet sommeren 1965. 
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 Sjøfartsdirektoratet: Arkivet etter «Fredrikshald 1», brev fra skipskontrollens besiktigelsesmann 3. juli 1957. 

Utsnitt av tegning fra påbyggingen av lukekarmer i 1957, Sjøfartsdirektoratet arkivet etter «Fredrikshald 1», 

kjenningssignal LEAB. 
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Hovedformålet ved verkstedoppholdet var montering av ny motor, en 3-sylindret Wichmann 

dieselmotor på 225 hestekrefter. For denne måtte det tilvirkes nytt motorfundament. Tegningene for 

disse arbeidene er datert mai 1965.77 

 

Ved verkstedoppholdet ble de to gamle lastelukene på 4,20 x 2,44 meter (spt. 14-21 og 24-31) 

ombygd til èn lasteluke på 8,4 meter, men med samme bredde som tidligere. Den store nye 

lasteluken gikk nå fra spantenummer 17 til spantenummer 31. Aktre lukekarm ble med andre ord 

flyttet 3 spantefelt frem. Nye lukekarmer ble laget, og forsterkninger ble sveist til de gamle spantene 

ved spantenummer 17, 22, 26 og 31.78 Arbeidstegningene viser i detalj alle endringer som ble gjort. 
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 Sjøfartsdirektoratet: Tegningsarkivet etter «Fredrikshald 1». 
78

 Angivelsen av spantenummer på fartøyet varierer noe i tegningsmaterialet. Tegningene fra byggeåret angir 
første spant som «#1», mens nyere tegningsmateriale har første spant som «#0». 

Utsnitt av tegning av 

motorfundament med motor fra 

O. Halleraker og Sønner datert 4. 

mai 1965. Sjøfartsdirektoratets 

tegningsarkiv etter «Fredrikshald 

1».  

Utsnitt fra tegningen «Lukekarm M/S «Solvang III», revidert av sjøfartsdirektoratet i november 1979. 

Sjøfartsdirektoratets arkiv.  
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På dette verkstedoppholdet ble også den gamle nedganskappen til ruffen fjernet, og ny 

nedgangsluke til redskapsrom laget. Muligens var det først nå lugarinnredningene forut ble fjernet og 

de gamle lysventilene blendet. Studerer vi tegningene av lugarinnredningene i ruffen fra 1917/18 er 

det lagt tredørk oppå tversgående trebjelker. Bjelkene er lagt i braketter som er festet til spantene. 

Ståldekket i redskapsrom ble trolig sveist oppå restene av det gamle tredekket ved 

verkstedoppholdet i 1965. 

Trolig ble også masta av tre erstattet med ny mast og lastebom av stål ved O. Halleraker og Sönner i 

1965. I hvert fall kan Odd S. Skimmeland, som arbeidet om bord i perioden 1961-75, bekrefte at 

skipet fikk ny mast og lastebom i perioden. I tillegg påpeker han at fartøyet fikk ny vinsj i forbindelse 

med at den gamle masta ble byttet ut.79 I sjøforklaringen, da skipet sank i Stavanger havn i november 

1975, oppgis det at vinsjen var av merket «Hydravinsj» og at denne var montert i Hagevik ved 

Bergen.80 

På fotografiene av fartøyet i «Solvang III»-perioden kan man også observere at livbåt og livbåtdaviter 

på styrbord side er fjernet. Livbåtdavitene på babord side er fortsatt av den eldre typen svingdaviter.  

 

 

I 1969 eller 1970 måtte fartøyet på et større verkstedsopphold for å fornye store deler av 

skrogkonstruksjonen på styrbord side i lasterommet. Dette førte til at det aller meste av det eldre 

klinkede skroget  ble erstattet med sveist skrogkonstruksjon. Skadene som hadde oppstått i skroget 

var forårsaket av at skipet under en vinterstorm var blitt klemt mellom kaia og et større fartøy som 
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 Odd S. Skimmeland, svarbrev til forfatter april 2013. 
80

 SAS: Stavanger byrett, Sjøforklaring etter «Solvang III» 20. november 1975. 

«Solvang III», fotografiet er trolig tatt en gang i perioden 1965-75, fotograf ukjent. 
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var fortøyd på utsiden. Skipet lå, i følge Odd Stusvik, i Stavanger, og ble reparert på et av verftene 

der, før det forholdsvis raskt ble satt i drift igjen. 81 

Sannsynligvis var bysse- og lugararrangementet i overbygningen noenlunde likt i perioden da fartøyet 

hadde navnet «Solvang III». Ved demonteringen av innredning og skott fant man en del tydelige spor 

fra denne perioden. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 8, 1975-versjonen (s. 53-61). 

 

Ombygging 1976. 

17. november 1975 sank «Solvang III» i Stavanger havn. Senere ble fartøyet hevet, og slept til 

Halleraker Verksted i Melandsvågen på Bømlo hvor det ble reparert.  

John Torkelsen som overtok båten i 1976 kan fortelle at så å si hele av lugarinnredningen ble ødelagt 

ved forliset, og derfor måtte bygges opp igjen i 1976. Etter observasjoner gjort om bord viste det seg 

at kun enkelte himlingspalter og skilleskott stod igjen fra innredningen før forliset. Lugarinnreding og 

rominndelingen før forliset er beskrevet i kapitel 8, 1975-versjonen.  

Skissene nedenfor viser rominndelingen før og etter ombyggingen i 1976. De største endringene var 

at den tidligere lugaren på babord side ble slått sammen med korridoren til ett større oppholdsrom. 

Videre ble tverrskott bygd opp fra skuteside til skuteside på spant 4, og langskipsskott satt opp i 

senter mellom akterlugarene. Dette førte til at akterlugarene ble like store. Helt akter i senter ble det 

et rom for ny styremaskin. 

 

Pga. vannskadene ble også skott som ikke ble flyttet bygd opp på ny. Både skutesider og skilleskott 

fikk nå ulike typer kledningsplater. I lugarene ble det brukt kryssfinerplater med pålimt overflate av 
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 Odd Stusvik, intervju i Stavanger 07.05.13. 

Skissene viser hvordan 

rominndelingen i bysse- og 

lugarområdet endret seg ved 

ombyggingen i 1976. Skissen t.v. 

viser situasjonen før forliset i 1975. 

Denne er nærmere beskrevet i 

kapittel 8 «1975-versjonen». 

Skissen t.h. viser situasjonen etter 

ombyggingen i 1976. Skissene er 

utarbeidet etter tegninger av 

Håvard Gjerde, Hardanger 

fartøyvernsenter. 
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imitert eikepanel, i byssa gråaktige respatexplater, stålskottene på «utside» av maskincasing og wc 

ble kledd med finerte sponplater, gangområdet ved inngangspartiet fikk malte sponplater, mens 

skuteside og aktre skott i oppholdsrommet fikk malte huntonittplater.82  I himlinger ble det brukt 

huntonitt eller respatexplater. Dørene inn til lugarene var også nye. Trolig ble også det meste av det 

gamle inventaret erstattet med nytt.  

 

 

Styrhuset ble også bygd om i 1976. Brovinger og styrhusfront av teak ble fjernet, likeså alle vinduer 

og ytterkledning på bestikk og styrhus. Ny kledning av aluminium ble skrudd på det gamle reisverket. 

De to vinduene på sideskottene i bestikken ble nå erstattet med et større vindu. På styrhustaket ble 

det trolig lagt glassfiber over den gamle takpappen. Innvendig ble skilleskottet mellom styrhus og 

bestikk fjernet, og eldre huntonittkledning erstattet med sponplater pålimt respatex. I bestikken ble 

det montert hvite respatexplater i himlingen.  

 

 

Ny rekke som gikk rundt hele bådekket, ble også tilvirket ved ombyggingen i 1976. Denne erstattet 

både den gamle rekka og teakbrovingene. Noen eldre septer ble gjenbrukt. Leideren ned til 

hoveddekk på styrbord side ble fjernet.  

Pga. endringer i korridorområdet på hoveddekk ble også skylightet eller lyskassen som skulle fungere 

som rømningsvei fra lugarområdet, både flyttet og nybygd. Det gamle var av furumateriale og stod 
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 H. Gjerde, Dokumentasjon av innreiing på hovuddekk i «Fredrikshald 1», Hardanger 2013.  

Fra siste innredning om bord. T.v. akterlugar styrbord, t.h. fra oppholdsrommet på babord side. Foto: Thomas Olsen, BDF. 

Siste versjon, t.v. styrhus og bestikk utvendig, t.h. styrbord side i bestikk og styrhus. Foto: Thomas Olsen, BDF. 
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mellom spant 3 og 4, mens det nye ble bygd av aluminium og flyttet frem til mellom spant 4 og 5, slik 

at det fortsatt kunne brukes som rømningsvei fra korridoren tverrskips akter for maskincasingen.  

 

De fire lysventilene i maskinskylightet er blendet med sveiste lapper. Dette ble trolig også gjort ved 

verkstedoppholdet i 1976. 

 

Når det gjelder fornyelse av det tekniske utstyret har vi ikke oversikt over hvilke endringer som ble 

foretatt, men sikkert er det at eldre manuell styring ble erstattet med ny styremaskin plassert i 

rommet mellom akterlugarene på hoveddekk. Dette medførte at styresystem med kjettinger, 

rorkvaderant og rorstamme til båtdekk ble fjernet. 

 

Tekniske endringer som MS «Jotor», 1976-2006. 

I 1982 ble gammel livbåt i svingdaviter på babord side erstattet av moderne redningsflåte plassert på 

rekka helt akter. Videre ble det installert et nytt utsettingsarrangement for pickupbåt. Mast med 

bom for pickupbåten var plassert akter for skorsteinen på det gamle maskinskylightet. 

Utsettingsarrangementet ble godkjent av skipskontrollen da dette kun var en pickupdavit, og at man 

ikke benyttet arrangementet til å heise og låre båt med personer om bord.83  

 

Etter at Einar Sellevåg overtok «Jotor» i 1984, gikk det bare tre år før han monterte ny motor i skipet. 

Dette var en 365 Hk dieselmotor fra AB Volvo penta i Gøteborg (typebetegnelse: TAMD 121C (D)). 

Antakelig samtidig med utskiftningen av motor ble det installert autopilot med hydraulisk pumpe for 

styring, drevet av hovedmotor.84 Ny firkantet skorstein ble også tilvirket og montert i perioden 

Sellevåg hadde båten.   

På 1990-tallet ble det lagt glassfiber på båtdekket for å bøte på de kraftige lekkasjene som fantes i 

det gamle tredekket. Videre viser fotomaterialet at det ble montert rekkverk rundt styrhustaket i den 

siste perioden da Sellevåg eide fartøyet. 
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 Sjøfartsdirektoratet: Arkivet etter «Fredrikshald 1» (kjenningssignal LEAB), brev fra skipskontrollen i 
Haugesund til eier av MS «Jotor» 14.3 1982.  
84

 Einar Sellevåg, e-post til forfatter 29. august 2013. 

Skisse av utsettingsarrangement 

for pickupbåt. Tegnet av John 

Torkelsen 5/2 1982. 

Sjøfartsdirektoratets mappe for 

fartøyet «Fredrikshald 1» 

(kjenningssignal LEAB). 
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Endringer etter 2006. 

Etter at fartøyet kom til Halden er det gjort mindre endringer som å anlegge trapp/leider fra båtdekk 

til hoveddekk på styrbord side. Denne leideren er ikke lik den som engang eksisterte før 1975. I 

tillegg er skorsteinen malt sort, og med det gamle rederimerket til Fredrikshald Dampskibsselskap.   



53 
 

8. 1975-versjonen 
Nedenfor følger en beskrivelse av skipet slik det fremstod i 1975 før det gikk ned i Stavanger havn og 

ble ombygd året etter. I samråd med Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter og Hardanger 

Fartøyvernsenter har Riksantikvaren valgt at restaureringen skal ha siktemål om å tilbakeføre skipet 

til slik det fremstod i 1975. Begrunnelsene for å velge dette tilbakeføringstidspunktet har vært flere. 

Men kort oppsummert er dette den restaureringsversjonen som både er tilstrekkelig dokumentert, 

og som en er gjennomførbar innenfor de økonomiske rammene. I tillegg fører denne versjonen 

linjene til en viss grad bakover i tid, med for eksempel styrhusfront og brovinger av teak.  

I det følgende kapitlet beskrives områder eller skipsutstyr etc. som er avvikende fra dagens fartøy i 

forhold til 1975-versjonen.  

 

 

 

 

Forskip og lasteområdet. 

Med unntak av overflatebehandlingen kan det ikke påvises vesentlige tekniske endringer i disse 

områdene av fartøyet. Muligens er lastevinsjene byttet ut i perioden. 

Styrhus, styrhusfront og brovinger. 

Ved ombyggingen i 1976 ble reisverket i det gamle styrhuset kledd med aluminiumsplater utvendig 

og moderne kledningsplater av kunststoff (respatex på sponplate) innvendig. Kun enkelte elementer 

av det gamle ble bevart så som dørene ut til båtdekk og kartbordet i bestikken.  

 

Konstruksjonen under aluminiumskledningen er fra ombyggingen i 1957. Dermed vil tegningene fra 

1957, sammen med dagens utgave gi et godt grunnlag for tilbakeføring. I tillegg kan vi støtte oss til 

informanter og generell kunnskap om formgivning på 50-tallet. Utvendig skal styrehuset kles med 

tommes bord og innvendig med huntonitt (se s. 42-44 for nærmere beskrivelse). Odd Stusvik husker 

dessuten at alle skott i styrhus og bestikk var malt lyse.  Ifølge Odd Stusvik, kunne vinduene den gang 

«Solvang III», februar 1975 i Bergen. Fotograf ukjent.  
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skyves ned i kledningen i styrehusfronten. Dette var standard utforming for flere styrhus på 1950-

tallet. Stusvik husker det var ei lærreim man kunne dra i for å få vinduene ned i kledningen, og mener 

vinduet som var ved kompasset ikke kunne skyves ned. 

 

Tegningsmaterialet fra 1957 viser ikke noen nedgang fra akterkant av bestikken til hoveddekk, men 

denne eksisterte i perioden 1968-75, i følge Odd Stusvik. Trolig var sofaen i bestikken derfor også den 

gang langs babord skott som i dag.  

 

Både Odd Stusvik og Gerhard Grønås, som arbeidet om bord i perioden 1961-68, er rimelig sikker på 

det fantes et tverrskott mellom styrhus og bestikken som vist på tegningsmaterialet fra 1957. Grønås 

mener å huske det var en dør i skottet «som alltid stod åpen». Stusvik kan ikke minnes noen slik dør, 

men innrømmer at årsaken til det kan være at den alltid var åpen.85 Forklaringen kan også være at 

den ble fjernet en gang i perioden 1968-75. 

 

Når det gjelder styrhustaket var dette som tegningsmaterialet viser kledd med tjærepapp. 

Glassfiberdekket som ligger der i dag må derfor fjernes. Også rekkverket som er satt opp på 

styrhustaket i senere tid må fjernes ved reetablering av 1975-versjonen. Stusvik husker også at det 

stod en radar av typen «Furuno» på styrhustaket. 

 

Ved ombyggingen i 1976 ble styrhusfronten og brovingene av teak stavkledning fjernet. I en 1975-

versjon må dette gjenoppbygges etter tegningsmaterialet fra 1957. På styrbord side var det en port i 

brovingen for leider ned til hoveddekk. Fotomaterialet viser også omtrent hvordan denne leideren 

var utformet med innfesting av vangene i stålkant under styrhusfront, og gelender festet i topprekke 

på styrhusfronten (se fotografi under). 
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 Odd Stusvik, intervju i Stavanger 07.05 2013; Gerhard Grønås, telefonintervju 05.04 2013. 

Odd Stusvik med frue og 

datter, Stavanger ca. 1970. 

Fotokopi: Odd Stusvik.  
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Båtdekk, utstyr på båtdekk. 

I 1975 var båtdekket lagt i furuplank, og natet med hampdrev. Dekket hadde også randplank.  Odd 

Stusvik husker dekket ble beket, og satt inn med linolje og terpentin. Det eksisterende dekket er lagt 

av 4 x 2 tommes plank, men det er usikkert hvor gammelt dette dekket er, og det må derfor vurderes 

om ny dekksplank skal ha andre dimensjoner. Sannsynligvis bør dekket være tykkere om det skal 

kunne drives på en skikkelig måte. 

For å få lys ned i lugarområdet, og som rømningsvei, var det bygget en lyskasse eller skylight i furu. 

Denne var plassert i senter av dekket fra spantenummer 3 og fremover. Nøyaktige dimensjoner er 

usikkert, men ei skisse fra 1958 angir denne lyskassen til å være 550 millimeter høy.86 Bredde på 

denne kassa gjennom dekk kan maksimalt ha vært 630 millimeter.87  Sannsynligvis hadde den 

lysventiler i alle fire sider, og avtakbart topplokk slik at den kunne fungere som rømningsvei.  

Sannsynlig plassering av lyskasse/skylight er angitt på tegningen «innredning i akterskip med spor 

etter gamle skott» (se s. 56). 

Også rekka rundt båtdekket var annerledes utformet i 1975 enn i dag. Rekka gikk ikke rundt hele 

båtdekket, men fra akterkant av livbåten på babord side til akterkant av brovingen på styrbord side. 

Septrene var den gang skrudd i tredekket, og vi finner igjen enkelte av de gamle septrene på dagens 

skip (se fotografi). Mellom rekkeseptrene var det to horisontale rørrekker, i motsetning til fire i dag. 
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 Sjøfartsdirektoratet: Arkivet etter «Fredrikshald 1», mappe med målingsrapporter, skisse Bergen 1958. 
87

 Gjerde 2013. 

T.v. utsnitt av foto fra 1972 eller 1973 viser livbåt og livbåtdaviter (foto: Thor Ludvigsen), t.h. viser innfesting av 

septer til båtdekksrekka slik det trolig var på 1975-versjonen.  
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På babord side stod livbåten. Denne var anbrakt i en livbåtkrabbe, og festet med taljer til 

livbåtdavitene. Livbåtdavitene var av typen svingdaviter, og stakk forholdvis høyt opp. Trolig var 

davitenes svingpunkter i rekkehøyde. Selve livbåten var av tre i motsetning til dagens plastutgave.  

Dagens skorstein ble som tidligere nevnt bygget engang på 1980- eller 90-tallet. På 1970-tallet var 

skorsteinen rund. Odd Stusvik mener å kunne minnes at skorsteinen var oval, og malt i den samme 

gulfargen som mastene. Sannsynligvis var skorsteinen på skipet i 1975 bygget i 1957 da fartøyet ble 

motorskip. Den var derfor trolig i sveist konstruksjon.  

På styrbord side av skorsteinen var det en plassert en 6-tommes lufthette gjennom skylightet og ned 

i maskinrommet. Muligens var det en likedan på babord side.88  

I selve lysventilene på skylightet husker Stusvik det var festet tynne rundjern som bøyler over 

glassene, for å unngå de skulle bli knust.89  

 

Innredning i akterskipets overbygg. 

Hardanger Fartøyvernsenter har utarbeidet en egen rapport om rekonstruksjon av innredningene til 

1975-versjon. Noen av hovedpunktene i denne rapporten oppsummeres likevel i det følgende.  
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 Sjøfartsdirektoratet: Arkivet etter «Fredrikshald 1», mappe med målingsrapporter, skisse Bergen 1958. 
89

 Odd Stusvik, intervju 07.05.13. 

Bysse/messe Styrmannslugar styrbord 

Akterlugar styrbord 

Akterlugar babord 

Babord lugar 

Korridor 

WC 

Maskincasing 

Dusj 

Lagerrom 

Gang 

Innredning i akterskipet med spor etter gamle skott. Tegningen er utformet av Håvard Gjerde (HFS), og viser rominndeling 

i akterskipet for 1975-versjonen. 
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Rominndeling 

Rominndelingen i lugarområdet for 1975-versjonen er angitt på tegningen på forrige side. Ut i fra 

spor funnet i eksisterende innredning og etter samtale med Odd Stusvik viser det seg at 

rominndelingen var noe annerledes enn etter ombyggingen i 1976. For det første fantes det et 

langskips skilleskott på babord side mellom korridorområdet og babord lugar. Etter 1976 var dette et 

stort åpent «oppholdsrom». Skilleskottet mellom de to lugarene på babord side var plassert lenger 

akter før 1975 enn i versjonen etter 1976.  Også langskips skilleskott mellom akterlugarene ble flyttet 

i 1976. Spor i himlingen viser at skottet tidligere gikk om lag 340 millimeter fra senterlinja mot 

styrbord side. 

 

Kledning på skott og skutesider 

Skott og skutesider i alle lugarer og i bysse/messe var trolig kledd med 4-millimeter huntonittplater. 

Disse var i følge Odd Stusvik lysmalte.  

Skottet som skilte korridor og babord lugar var kledd med 28 x 63 millimeter faspanel mot korridor. 

Panelet var i følge Stusvik gråmalt, men av malingslagene på det som trolig er restene av dette 

panelet, kan det se ut til at det i ettertid har blitt lysmalt, som lugarområdene.  

Makincasingen var malt stålkonstruksjon uten kledning. Det samme var tilfellet i toalett, dusj og 

lagerrom. Stålskottene i inngangsområdet hevder Stusvik var kledd med panel. Dette kan være 

tilfelle, men mer trolig var også dette malte stålskott slik som maskincasingen. Malingen under 

dagens sponplatekledning viser en grågrønn farge.  

Skilleskottet mellom dusj og lagerrom var det samme som i dag (22 x 75 millimeter glattkantpanel).  

Himling og bjelkekasser 

I alle rom med unntak av lagerrom, dusj og toalett, har det sannsynligvis vært himling av 

huntonittplater.  Om det var himling av huntonitt i gangområdet mellom bysse og lagerrom avhenger 

av om dette rommet var panelet eller ikke.  

I rom med huntonitthimling var det bjelkekasser rundt dekksbjelker og kneplater. Hardanger 

Fartøyvernsenters rapport Dokumentasjon av innreiing på hovuddekk i «Fredrikshald 1» viser 

profiltegninger av disse.  

Dekksbelegg 

I alle lugarer, bysse, dusj, wc og lagerrom var det støpt betong under dekksbelegget. Trolig var det 

også betongdørk i korridorområdet inn til lugarene, mens det i gangområdet i inngangspartiet kun 

var malt ståldekk.  

I lugarer og bysse/messe var det i følge Odd Stusvik grå linoleum lagt på betongen. På toalettet var 

det støpte fliser, 150 x 150 millimeter, lagt på betongen (materialprøve finnes på BDF). Øvrige rom 

hadde gråmalt dørk. 

Dører 

Inn til alle lugarer var det fyllingsdører liknende toalettdøra på siste versjon. I følge Stusvik var det 

dessuten forniklede stjerneventiler i lugardørene. 
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Lister 

Odd Stusvik husker listverk av lakkert mørkt treslag. Spor funnet i eksisterende innredning kan tyde 

på at himlingslistene var 15 millimeter breie, ellers kjenner vi ikke til listverket fra lugarinnredningen i 

perioden 1957-75. 

Inventar 

I bysse/messe var benk for kokeapparat og vask plassert tverrskips på forskottet. Sittebenkene var 

plassert aktenfor døra på styrbord og babord side med et bord i midten. Søylen tilhørende dagens 

bord er trolig samme som den gang. Odd Stusvik mener å huske at innredningen var utformet i 

lakkert finèr, og at putene tilhørende benkene var i brunt imitert skinn.  

Styrmannslugaren på styrbord side hadde køya plassert tverrskips på forskottet i slik høyde at 

køyeenden var i utsparingen til maskincasingen.  Ved siden av køya på babord skott stod det en løs 

kommode, og så var det et innebygd skap på akterskottet (se tegning over). Stusvik er noe usikker på 

om det var en benk langs skutesida. 

Akterlugaren på styrbord side hadde trolig køya plassert langs skutesida akter for det innebygde 

skapet. Lugaren hadde også et skrivebord. Dette var kanskje plassert på forskottet mellom innebygd 

skap og dør. Det fantes også et skap helt akter som på siste versjon (se tegning over). 

Akterlugaren på babord side var en tomannslugar. To køyer, ei oppe og ei nede, var plassert 

tverrskips like akter for skap med rorkiste. Ellers husker Stusvik lite av inventaret i denne lugaren, da 

denne for det meste ble brukt «til å stu vekk ting» i. 

I enmannslugaren på babord side var køya plassert tverrskips på akterskottet, slik at fotenden på 

køya kom inn i spissen på det skråstilte skottet. Døra inn til lugaren var plassert omtrent midt på det 

langsgående skottet. På skottet mot skutesiden var det plassert et lite bord, og klesskapet var på 

fremre tverrskott mot toalett. 

Toalettrommet var trolig likt i 

1975 som på siste versjon med 

fyllingsdør, malte dekksplank 

oppunder dekk, kuleformede 

lysarmatur og malt i kremhvit 

farge. Foto: Thomas Olsen, 

BDF. 
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Utforming og materialer i lugarinnredningene vet vi lite om. Muligens er enkelte av køyevangene i 

siste versjon gjenbruk fra tidligere, og kan brukes som mal i gjenoppbyggingen.  

Alle lamper om bord forteller Stusvik var «slike kuleformede med skrukuppel». Han mener også at 

vaskene på toalett og dusjrom var de samme i dag som i 1975, men at toalettskålen var av nyere 

dato.  

 

Overflatebehandling, innvendig. 

Forpigg, redskapsrom i forskipet og aktepigg var sortmalt, sannsynligvis enten med asfaltmaling eller 

blackvarnish.  Vanntanken i aktepiggen var overflatebehandlet med calsitt. Lasterommet hadde 

antakelig en lysgrå farge, vanligvis kalt romgrått (fargekode: Grey 403). Videre var maskinrommet 

trolig forholdvis likt i dag med lys grågrønn farge mot dørk, og lys kremhvit farge (fargekode: 

Cremweiss Ral 9001) på øvre del av skott og under dekk.   

Når det gjelder fargevalg på innvendige skott i bysse- og lugarområdet angir Odd Stusvik at det aller 

meste av skott og himlinger var malt i en lys kremhvit farge lik den på skilleskottet mellom dusj og 

lagerrom for siste versjon (fargekode: Cremweiss Ral 9001).  

For korridor og gangområdene knytter det seg mer usikkerhet. Stusvik mener det var lysmalt panel i 

gangområdet i inngangspartiet, mens malingen på stålskottene under sponplatene fra siste versjon 

viser en grønngrå farge. Korridoren inn til lugarområdene mener Stusvik hadde gråmalt panel.  

Studerer man malingslagene på maskincasing og det man antar er gjenbruk av planelingsbord fra 

korridoren, viser disse at det er lys kremhvit ytterst, og gråfarge innenfor (Fargekode: Achatgrau Ral: 

7038). Stålskottet i korridor mot WC hadde kremhvit farge øverst, med grå sparkelist (330 millimeter) 

nederst. Betongdørken i korridor var sannsynligvis malt grå. 

 

WC kan ha vært malt som maskinrommet i dag med en lys grønngrå farge mot dørk (745 millimeter), 

og kremhvit farge over denne. Malingslagene under den lyse grønngrå viser grått, så i 1975 kan 

selvsagt nedre del av stålskottene på WC også ha vært grå. 

Dusj og lagerrom var trolig også i 1975 malt i den kremhvite fargen rommet ennå hadde i siste 

versjon. Betongdørken var trolig malt grå.  

I styrhus og bestikk var skott og himling etter Stusviks angivelser også malt i kremhvit farge.  

 

Panelbord, antakelig fra det 

tidligere skottet mellom korridor 

og babord lugar, gjenbrukt som 

underpanel i tverrskott mellom 

korridorområde og aktre 

styrbord lugar. Malingslagene 

viser en lys farge øverst og grå 

under denne. Foto: Thomas 

Olsen, BDF.  
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Overflatebehandling, utvendig. 

Opplysningene om skipets farger for 1975-versjonen er skaffet til veie både gjennom malingsprøver 

tatt om bord på dagens fartøy, fotomaterialet fra 1960- og 70-tallet samt i intervjuene med Odd 

Stusvik og Gerhard Grønås. Når det gjelder overflatebehandlingen av båtens hoveddekk, husker 

Stusvik at man smurte det inn med Solarolje. Denne tørket inn og la seg som en mørk hinne. Det var 

særlig mellom aktre lukekarm og overbygningen man gjorde dette. Der hadde man ofte last av rå og 

saltede skinn og huder som kunne tære veldig på dekket.90 

 

Tabellen nedenfor redegjør for sannsynlige farger på «Solvang III» før forliset i 1975: 

Område Fargeprøver Opplysninger fra foto 
eller informanter. 

Sannsynlig farge 1975-
versjon. 

Skrog utvendig --- Sort (foto) Sort 

Overbygg/styrhus --- Hvit (foto) Hvit 

Svinerygg ---- Hvit (foto) Hvit 

Reling  --- Sort (foto) Sort 

Skansekledning, innside Flere lag lysegrått, rød 
primer 

Lysegrå ifg. informant 
Odd Stusvik. 

Lysegrått som 
lasterommet 

Dekk og rennesteiner ---- Informantene opplyser at 
dekket var «sortsmurt». 

Sort 

Lastelukekarmer og luke 
forut. 

Flere lag lysegrått, grønn 
primer 

---- Lysegrått som 
lasterommet 

Mast og bom ---- Mastegul (foto og 
informant Odd Stusvik) 

Mastegul (fargekode: 
Yellow 414) 

Ender på bom --- Sort (foto) Sort 

Daviter (anker og livbåt) ---- Hvit (foto) Hvit 

Maskinskylight Flere malingslag: rødt 
(mønje), brunt 
(fargekode nussbraun Ral 
8011), sort, hvitt og 
grønt. 

Mørk farge (foto) Sort eller mørk brunt 

Skylight til korridor ---- Hvit (foto) Hvit 

Båtdekksrekke ---- Hvit (foto) Hvit 

Skorstein ---- Lys farge (foto) 
Mastegul ifg. informant 
Odd Stusvik  

Mastegul 

Lufthette Flere malingslag: rødt 
(mønje), mastegul, hvit, 
grå, og grønn. 

Lys farge (foto) 
Mastegul ifg. informant 
Odd Stusvik 

Mastegul 

Leider ---- Sort med hvitt girlander 
(foto). 

Sort og hvit. 

 

 

Motor og styresystem. 

Ny motor ble satt inn i fartøyet i 1987. I 1975 var det en 3-sylindret Wichmann dieselmotor i båten, 

og en kan regne med at både motor fundamenter og røropplegg i maskinrommet var noe andreledes 

enn på dagens fartøy. 

I dag finnes hydraulisk styremaskin, samt autopilot på fartøyet. Før forliset i 1975 fantes kun 

mekanisk styring av fartøyet.  

                                                           
90

 Odd Stusvik, intervju med forfatter 07.05 2013. 
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9. Avslutning 
Å kunne dekke et skips tekniske historie på en fullgod måte er avhengig av mange faktorer. Viktigst er 

å fremskaffe relevant kildemateriale, det være seg tegninger, fotografier eller andre beskrivelser av 

fartøyet. I «Fredrikshald 1» sitt tilfelle har dette vært en utfordring. Sentralt tegningsmateriale som 

nyere generalarrangementer og innredningstegninger mangler. Særlig fra 1920-, 30-, og 40-årene 

mangler vi, av uvisse årsaker, god dokumentasjon. Dette er selvsagt forhold som har forårsaket 

mangler i den tekniske dokumentasjonen. Likevel kan vi med denne dokumentasjonsrapporten 

danne oss et relativt godt bilde av hvordan fartøyet har fremstått gjennom sin tilværelse fra ny 

«damplægter» i Østfold på 1890-tallet og til eldre motorfraktefartøy på Vestlandskysten over 100 år 

senere.  

Etter fartøyet ble hevet i Stavanger havn i 1975 gjennomgikk det sine siste større endringer.  Målet er 

nå å restaurere fartøyet tilbake til versjonen før det kantret. Forhåpentligvis kan 

restaureringsarbeidene være ferdige i løpet av 2015, slik at fartøyet da kan presenteres ved sitt 125-

års jubileum. 
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