
 

 

 

  

Thomas Olsen 
21.12.2009 
 

Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter 

Taubåten Fix. 
Historisk-teknisk 
redegjørelse 
Ei tilføying til dokumentasjonsrapport med prisoverslag fra BDF juni 2004 

   



2 
 

 

 

 

 

Ansvarlig for rapporten: Thomas Olsen 

 

 

Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter 

N-4623 Kristiansand 

 

Tlf: 38 60 10 50 

Fax: 38 08 77 28 

bredalsholmen.dokk@bredalsholmen.no 

www.bredalsholmen.no 

 

 

 

Forsidefotografi: T/B Fix ved kai i Fredrikstad, 1983 (fotokopi: Tom Bjørge Jensen).  

mailto:bredalsholmen.dokk@bredalsholmen.no
http://www.bredalsholmen.no/


3 
 

 

Innhold 
1. Innledning ............................................................................................................................................ 4 

2. Kildesituasjonen .................................................................................................................................. 5 

3. Tekniske data ....................................................................................................................................... 7 

4. Kort riss av fartøyets tekniske historie ................................................................................................ 8 

Det nybygde skipet .......................................................................................................................... 8 

Tekniske endringer 1891-1988 ........................................................................................................ 9 

Tekniske endringer 1988-2008 ...................................................................................................... 12 

5. 1988-versjonen .................................................................................................................................. 14 

Fartøyets arrangement .................................................................................................................. 14 

Skroget ........................................................................................................................................... 14 

Lugarinnredningen ........................................................................................................................ 16 

6. Konklusjon ......................................................................................................................................... 19 

7. Fotnoter ............................................................................................................................................. 20 

 

  



4 
 

1. Innledning 
Denne redegjørelsen er et tillegg til den dokumentasjonsrapporten Bredalsholmen Dokk og 

Fartøyvernsenter fremla i juni 2004, og skal i større grad enn tidligere utdype tekniske endringer som 

har vært gjort på fartøyet. Relevant arkivmateriale for restaureringen av T/B Fix finnes det dessverre 

lite av, og vi har i stor grad måtte ta i bruk muntlige kilder (informanter). Undersøkelsene fra 2004 

viser at det finnes noe arkivmateriale vedrørende T/B Fix hos norske sjøfartsmyndigheter, 

Sjøfartsdirektoratet stasjon Oslo, Skipregistrene i Bergen, og ved Fredrikstad museum. I tillegg er det 

fremskaffet arkivmateriale fra Riksarkivet og på Statsarkivet Oslo, men disse forteller svært lite om 

tekniske endringer gjort på fartøyet. I november 2009 ble det også funnet en del ”papirer” lagret hos 

Fredrikstad museum i en skuff tilhørende møblementet fra T/B Fix. Dette var bl.a. målebrev, dekks- 

og maskindagbøker. 

I prinsippet er det slik at den historisk-tekniske dokumentasjonen skal berette om alle tekniske 

endringer foretatt på fartøyet i hele dets levetid, og deretter skal dette materialet ligge til grunn for 

restaureringen av skipet til en valgt periode. I denne redegjørelsen har man likevel hatt som 

utgangspunkt at skipet skal tilbakeføres til siste periode av den ordinære driftstiden som slepebåt, 

dvs. slutten av 1980-tallet. På denne måten vil man unngå de store endringene i forhold til slik 

fartøyet fremstår i dag, og man vil dessuten ha sikrere muntlige kilder å støtte seg til i arbeidet. 

Først i denne redegjørelsen vil det gis en oversikt over kildesituasjonen vedrørende T/B Fix. Deretter 

følger fartøyets tekniske data, før det gis en beskrivelse av enkelte tekniske endringer utført på 

fartøyet i perioden 1891-2008. Tilslutt foretas det en nærmere beskrivelse av den versjonen fartøyet 

skal tilbakeføres til, hvor særlig lugaren i forskipet vektlegges.  
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2. Kildesituasjonen  
For å unngå at rekonstruksjonen av et fartøy baserer seg på rene gjetninger eller antakelser må alle 

tilgjengelige kilder som kan fortelle oss noe om skipets tekniske historie fremskaffes. Det viktigste 

kildematerialet vil ofte være det eksisterende fartøyet med spor og rester etter tidligere 

konstruksjoner og utstyr. Ellers har man mer tradisjonelt arkivmateriale som spesifikasjoner og 

tegninger, videre har man dessuten fotografier, litteratur, avisutklipp samt muntlige kilder dvs. 

informanter som arbeidet om bord eller har kjennskap til skipet på andre måter. Nedenfor følger en 

beskrivelse av kildematerialet fremskaffet vedrørende taubåten Fix. 

Fartøyet som kilde: 

I T/B Fix` tilfelle vil dette være den absolutt viktigste kilden for gjenoppbyggingen av det restaurerte 

skipet. I og med man har som utgangspunkt at fartøyet etter restaureringen skal fremstå slik det 

gjorde i siste del av den ordinære driftstiden som slepebåt, og at det er gjort forholdsvis få tekniske 

endringer på fartøyet i perioden 1988-2008, vil vi i stor grad enten kunne restaurere eksisterende 

komponenter eller gjenskape ødelagte i tilsvarende utforming og materiale. Dessverre ble en del 

komponenter fjernet i perioden 1997-2000: interiøret i lugaren forut, flere spant, tredekket, og skott 

mellom lugar og toalett. Dette ble fjernet uten at det verken ble tatt vare på eller dokumentert på 

noen som helst slags måte, og slik gikk viktig kildemateriale tapt.  

Arkivmateriale: 

Følgende arkivmateriale som omhandler T/B Fix er fremskaffet: 

Sjøfartsdirektoratet stasjon Oslo:  

- Diverse dokumenter 1907-1995. Innberetninger, krengeprøver m.m.  

- 1965: kollisjon med mudderapparat. 

- 1973: kollisjon med M/S Baltique. 

- 1974: sammenstøt med M/S Prinsesse Margrethe. 

- 1974: sleping av skrog til Grimstad. 

- 1978: sammenstøt med marina i Horten. 

Skipsregistrene i Bergen: 

- 1921: kjøpskontrakt. 

- 1939: dokumenter i forbindelse med at Scheele overtar fartøyet. 

Statsarkivet i Oslo: 

- Fredrikstad byfogd, skipsregister I:122 og III:43. 

Riksarkivet: 

- Skipsmappe D/S Fix, (S-4998) arkivet etter sjøfartsdirektoratet med forløpere, skipsmapper 

slettede skip. Mappen inneholder besiktigelsesrapporter og ulike sertifikater for årene 1905-

1913. 

Fredrikstad museum(Fredrikstad mekaniske verksted): 

- Div. tegninger: linjetegning, spanteriss, illustrasjon. 

- Skibs-dimensjoner og Maskin-dimensjoner. 

Fredrikstad museum (arkivet etter T/B Fix):  

- Dekksdagbøker: 1953-57; 1960-62; 1962-63; 1972-1975; 1975-78; 1979-82. 



6 
 

- Maskindagbøker: 1974-75; 1976-77; 1977-78; 1978-82; 1982. 

- Div. dokumenter og korrespondanse. Bl.a.: Internasjonalt målebrev ”Fix” 1955; 

korrespondanse og tegning ang. slepekrokarrangement, 1973; kjøpekontrakt M/S Fix mellom 

Bjørg Scheele og Lars Erikson, Fredrikstad 11.7 1997; kontrollsertifikat for gummiflåte 14/3 

79. 

- Div trykt materiale: Bl.a.: Instruksjonsbok for Wichmann dieselmotor type DC/DCT; Mariner 

156 UHF Radiotelefon – brukers veiledning; Pyro oljefyrt sentralvarmekjel for skip. 

Dette arkivmaterialet forteller ikke svært mye om fartøyets tekniske historie, og i enkelte tilfeller kan 

det derfor være aktuelt å anvende arkivmateriale etter andre liknende fartøy. Fra arkivet etter FMV 

foreligger for eksempel arkivmateriale etter taubåter som var svært like Fix. Spesifikasjonspapirene 

etter Bn. 48 ”Cif” er langt mer detaljerte enn de som er bevart etter Fix, og bør derfor i enkelte 

tilfeller som sammenlikningsgrunnlag kunne anvendes i restaureringsarbeidet. 

Litteratur og avisartikler: 

Av litteratur omhandler følgende tre bøker Fix` historie i større eller mindre grad: Slepebåtene på 

Glomma opp gjennom tidene (upublisert manus) av Walter Ludvigsen og Tom Bjørge jensen; Taubåt 

fart på Glomma (2003) av Knut Engebretsen; Operasjon Polar Bear 6East (2006) av Petter Ringen 

Johannessen. Fra perioden 1991-2008 finnes det dessuten flere avisartikler fra Demokraten og 

Fredrikstad blad som omhandler Fix. Disse er fremskaffet av Fredrikstad museum og Norsk 

sjøfartsmuseum.  Ellers leverte Knut Sørensen i 1998 et Forslag til restaureringsplan, og Svein J. 

Såghus (BDF) i 2004 Dokumentasjonsrapport med prisoverslag. 

Fotografier: 

Det historiske fotomaterialet etter Fix er ikke stort, men noe finnes i de nevnte bøker og avisartikler. 

Ellers har Tom Bjørge Jensen en del fotografier av skipet fra store deler av dets historie. Norsk 

Sjøfartsmuseum har også to fotografier av fartøyet. Dessverre er ikke alle fotografier nøyaktig datert, 

og det finnes ingen bilder fra Fix` interiør.  

Muntlige kilder: 

Den viktigste informanten for å kunne rekonstruere lugaren i Fix` forskip slik den fremstod i perioden 

før fartøyet gikk ut av ordinær drift har vært tidligere maskinist Finn Johannessen. Han kom i følge 

maskindagboken om bord i Fix 12. januar 1977, og arbeidet om bord i båten i to perioder fra 1977 til 

1979 og fra 1985 til 1986. Han hadde dessuten ansvaret med å se til fartøyet i perioden etter at det 

var gått ut av ordinær slepebåtdrift. Ellers har flere personer i familien Scheele vært viktige kilder. 

Bjørg Scheele, datter av skipets mangeårige eier Arne A. Scheele, minnes lugarinventaret svært godt i 

og med at hun helt fra 13-åraldrern (1964) arbeidet med å vaske lugaren om bord. Etter Arne A. 

Scheeles død i 1995 overtok hun dessuten eierskapet til fartøyet. Andre informanter fra 

Scheelefamilien har vært: Svein Erik Scheele og Jon Erlend Scheele. Sistnevnte hadde sommerjobb 

om bord i tiden fartøyet ble bygd om fra slepebåt til lystfartøy. Jon Erlend Scheele har dessuten også 

vært i kontakt med sin mor, Ingeborg Danielsen, og sin bror, Arne Henning Scheele, som også har 

kjennskap til fartøyet. 

Informantene har gitt opplysninger både skiftlig gjennom brev og e-post og gjennom 

telefonintervjuer. Den 12. november 2009 ble det dessuten arrangert et møte ved Fredrikstad 

museum hvor følgende informanter stilte: Finn Johannessen, Svein Erik Scheele, Lars Aker (varamann 

i styret og aksjonsmedlem i operasjon Polar Bear), Knut Sørensen (Fredrikstad Maritimt Center).  
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3. Tekniske data 
 

Hoveddata for T/B Fix: 

Byggested Fredrikstad Mekaniske Verksted, Bn. 17. 

Byggeår 1891 

Kontrahert Ant B. Nielsen & Co. 

Lengde overalt  57,0 fot ( FMV-arkivet Skibs-dimensjoner: 56,0 fot). 

Lengde (mellom p.p.) 52,8 fot (FMV-arkivet Skibs-dimensjoner: 51 fot – 9”). 

Bredde 11,2 fot (FMV-arkivet Skibs-dimensjoner: 11 fot – 3”). 

Dybde  7,1 fot 

Registertonnasje, brutto 25,27 

Registertonnasje, under dekk 24,03 

Byggemateriale Jern, stål 

Fremdriftsmaskineri Wichmann, type: 4DCT 125C 

Kjenningssignal LDVS 

Eier Stiftelsen T/B Fix. 

 

Som det fremgår av tabellen er det oppgitt forskjellige dimensjoner på lengde og bredde fra 

oppmålingene gjort av sjøfartsmyndighetene (LOA: 57,0; LPP: 52,8; B: 11,2), og i 

spesifikasjonspapirene fra FMV (LOA: 56,0; LPP: 51 fot – 9”; B: 11 fot – 3”). I tillegg til dette er det 

også oppgitt andre dimensjoner med hensyn til lengde og bredde i tegningsmaterialet fremskaffet av 

Fredrikstad museum: Hele Længden 58,00´; Lengden mellem Perpendi 51,00´; Bredden over Ræling 

10,75´. Selv om dette tegningsmaterialet har navnet ”Fix” påtegnet, er to av tegningene datert 

henholdsvis 25/7 76 og 15/11 78, dvs. 12 og 14 år før Fix ble påbegynt. Både linjetegning og 

spanteriss stemmer heller ikke med verken det gamle fotomaterialet eller slik Fix fremstår i dag. 

Mest sannsynelig er tegningsmaterialet som foreligger aldri blitt tatt i bruk for å bygge Fix, antakelig 

er annet tegningsmateriale brukt av verftet. Dette fremkommer tydelig om man studerer 

baugkonstruksjonen. Tegningsmaterialet viser enn annen baug enn både fotografier og dagens 

fartøy. Det er tidligere fremsatt en teori om at Fix kan være forkortet (Såghus 2004), men dette virker 

lite sannsynelig.  

  
Utsnitt fra Linjetegning, arkivet etter Fredrikstad mekaniske verksted. Slik baugen fremstår på 

denne tegningen, er den helt annerledes enn de tidligste fotografiene av fartøyet. 
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4. Kort riss av fartøyets tekniske historie 

Det nybygde skipet 

På grunn av at det knytter seg stor usikkerhet til om tegningene fra Fix som finnes i arkivet etter 

Fredrikstad mekaniske verksted i det hele tatt ble brukt da Fix skulle bygges er det vanskelig å 

beskrive skipet slik det var da det ble bygd nytt. En del interessante opplysninger finnes på 

dokumentet Skibs-Dimensjoner /Maskin-Dimensjoner.  Under rubrikken Skibs-Dimensjoner nevnes, 

forruten det som allerede er nevnt under tekniske data, bl.a.: Aftstand mellem Spanter 24”; Afstand 

mellem Djælker 48”; Tykkelse af Plader 5/20”. Under rubrikken Maskin-Dimensjoner blir dessuten 

fartøyets dampmaskin beskrevet forholdsvis inngående. Maskinens hoveddimensjoner var for 

eksempel på 8 ¼ ” x 14 ½” x 12”. Dampmaskinen ble, i følge Ludvigsen og Jensen (upublisert manus), 

satt inn i skroget etter at det ble slept til Glomma Sagbruk, hvor Riis hadde bygget maskinen. Dette 

var en dampmaskin av type compound på 65 Hk.  

Som både Ludvigsen og Jensen (upublisert manus), Engebretsen (2003) og Såghus (2004) nevner ble 

fartøyet bygget for eierne av Fredrikstad Dampsag – Nielsen, Mathisen & Co. Disse var eiere frem til 

1921, først registrert på Anton. B. Nielsen & Co 1891-1905, siden på Arthur H. Mathisen & Co 1905-

1921. I et intervju i Fredrikstad blad med Arne Scheele, som hadde hatt Fix i familiens eie siden 1939, 

hevdes det at da Fix var i Mathisen & Cos eie hadde den fremstått som en ”(…) staselig båt (…) 

Kapteinen hadde egen salong forut, og interiøret forut besto av rød plysj og speilbelagt panel på 

veggene. Fyrbøter og maskinist delte lugar bak i båten. Det var for øvrig hele mannskapet.”1 I dette 

avisoppslaget er det også avbildet et arkivfotografi fra det som avisen hevder var fartøyets første tokt 

i 1891. Av dette fotografiet ser vi bl.a. at fartøyet er uten skansekledning, men med rekke fra baug til 

akter.  

 

 

Utsnitt av fotokopi. Fredrikstad blad hevdet i 1991 at fotografiet var fra Fix`byggeår i 1891 (kopi 

tilsendt digitalt fra Tom Bjørge Jensen). 
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Tekniske endringer 1891-1988 

Ut i fra fotomaterialet og den foreliggende litteratur er det mulig å redegjøre for enkelte tekniske 

endringer på skrog og arrangement. I perioden 1921 til 1939 var Fix registrert under firmaet A/S 

Slæbebaaten. Dette var et selskap med flere aksjonærer: Johs. Johansen, Henry Torbjørnsen, S. 

Torbjørnsen, Karl E. Grundtvik og Ole M. Engelsviken.2 Fra denne perioden er det bevart et fotografi 

av Fix, trolig fra 1920-årene, som viser enkelte tekniske endringer. Fartøyet har fått skansekledning 

fra baug til akter. Fotografiet viser dessuten tydelig at det var nedgangskapper/skylights for lugarene 

både forut og akterut.  

 

 

I 1939 overtok Scheelefamilien Fix.3 På denne tiden minnes Arne A. Scheeele at båten egentlig var 

erklært kondemnert: ”Kjelen var i stykker, men jeg var heldig og mestret sveisefaget, slik at kjelen ble 

som ny.” 4  

Fra perioden 1945-49 finnes to fotografier bevart. Det ene er fra 1945, det andre, i følge Tom Bjørge 

Jensen, antakelig fra 1948. Fartøyet har i denne perioden ennå dampskorstein, og ”Scheele-merket” 

på den er kommet på plass. Ellers kan vi registrere at styrhuset er bygget ganske kraftig om, eller 

fornyet helt. Det er også hevet slik at nedgangen til lugaren mest sannsynelig er flyttet til der hvor 

den er i dag, med trapp ned under styrhuset fra overbygget akter for dette. Som en følge av dette 

registres det at de nevnte nedgangskapper/skylights for lugarene både forut og akterut nå er borte. I 

følge Knut Nordstand forgikk denne ombyggingen under krigen. Masta ser også ut til å ha blitt 

fornyet i forbindelse med disse arbeidene.  

Fix ble opprinnelig bygget med tredekk fra baug til akter, men på et tidspunkt ble tre dekket akter for 

spant 15 erstattet med ståldekk. Knut Nordstrand mener å huske at disse arbeidene ble utført under 

andre verdenskrig.5 Ut i fra dekksdagbøkene kan vi med sikkerhet fastslå at det i 1957 eksisterte 

ståldekk på Fix, i og med det dette året ble kjøp inn to bokser med dekksmaling, i tillegg til rå linolje 

som antakelig skulle brukes på tredekket forut.6 

T/B Fix, trolig 1920-tallet (digital kopi: Tom Bjørge Jensen). 
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I 1949 satte Scheele inn dieselmotor i båten.7 Dette var en 1 x 2-cyl Vølund semidiesel på 120 Hk. 

Dette medførte også at skorsteinen antakelig ble fornyet på dette tidspunktet.  

På 1950- og 60-tallet ble det også foretatt en del endringer. I 1958 ble det i følge Ludvigsen og Jensen 

satt inn en dieselmotor av typen Peter Mc. Claren 220 Hk. Det eksisterer to fotografier av fartøyet fra 

perioden datert 21.7 1953 og 22.7 1960. Sistnevnte fotografi viser at overbygget akter for styrhuset 

nå er blitt bygget om fra tre til stål. Dette må ha skjedd en gang på 1950-tallet. Selve styrhuset var 

derimot også etter 1960 i treutførelse, før det, antakelig en gang på slutten av 1960-tallet, ble 

erstattet med aluminium slik det er i dag.  

Navnemerket fremstår fra 1950-tallet i en annen utforming, og vi kan dessuten observere at fartøyet 

ikke lenger har noen mast på fordekket. I 1961 fikk rederiet, i følge sjøfartsdirektoratets dokumenter, 

også konsesjon for å opprette og drifte radioanlegg om bord. 

 

 

Flere endringer kan dessuten ha blitt gjort i 1967 da dagens maskin, en 1x4-cyl Wichmann 4TDC 300 

Hk, kom om bord.8 Maskinens påmonterte skilt viser at produksjonsår var 1965, noe som følgelig 

støtter opp om at denne ble montert i 1967. Muligens kan det også ha blitt fortatt endringer på 

maskincasingen i forbindelse med bytte av motor. 

I følge Sørensen (1998) er det sannsynlig at det var i 1967 styrhuset av tre ble erstattet med 

aluminium, og at dagens interiør i styrhus og bysse ble satt inn, men dette kan ikke verifiseres av 

informantene.  

På 1950- eller 1960-tallet ble også den gamle klinkede fenderlista erstattet med dagens sveiste. På 

innsiden av skroget finnes ennå flere steder rester etter fenderlistas naglehoder. Med dette ser man 

også at dagens fenderlist ble montert noe høyere på skutesida enn den eldre klinkede. 

T/B Fix på slutten av 1940-tallet (digital fotokopi: Tom Bjørge Jensen) 
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Fartøyet ser ut til å ha gjennomgått forholdsvis få endringer på 1970-tallet og på 1980-tallet, inntil 

det gikk ut av drift sent i tiåret.  I en periode frem til midten av 1970-tallet vet vi ut i fra 

fotomaterialet at en livbåt var festet akter for skorsteinen, denne ble antakelig senere fjernet og 

erstattet med annet redningsutstyr. Dekksdagboken nevner at en ny redningsflåte ble montert 25. 

november 1977. 

Noen opplysninger finnes også i sjøfartsdirektoratets dokumenter. 8.februar 1974 forteller rettsbok i 

Fredrikstad byrett, i forbindelse med sammenstøtet med M/S Prinsesse Margrethe, at fartøyet var 

utrustet med Decca 202, anlegg for navigasjon. Videre er det i ei påleggsliste fra 1976 etterlyst 

installasjonspapirer for gassfyrt anlegg i pantryet.  

Forut i maskinrommet, opp under dekk, er det i dag plassert en 400-liters vanntank. Denne ble, i 

følge Finn Johannessen, tilvirket og montert der ”rundt den tiden jeg kom om bord.”9 I forbindelse 

med dette ble også vann tilkoblet pantryet og vask i maskinrommet. 

I fartøyets maskinrom ble det på slutten av driftstiden også montert ny varmtvanns- og 

sentralvarmekjel som både driftet fartøyets radiatorer og sørget for varmtvann i maskinrom og 

pantry. Kjelen er norskprodusert av Pyrofabrikken A/S i Søvik kommune. Av kjelens påmonterte skilt 

ser vi at produksjonsåret er 1985, og at denne derfor mest sannsynlig ble montert i 1986/87 like før 

fartøyet gikk ut av ordinær drift. 

Dekksdagbøkene som er bevart ved Fredrikstad museum gir oss svært knappe opplysninger når det 

gjelder tekniske endringer. Her forekommer kun notater av typen:”Tirsdag 27/9-55. Avg. bryggen kl. 

11.00 til GMV. Sveiset en lekkasje i akterrummet og fedrelisten (…)”. Nedtegnelsene i 

dekksdagbøkene viser at fartøyet ble slippsatt omtrent en gang i året for ”oppussing av skrog” eller 

”reparasjon og ettersyn” osv. Svært mange ulike verksteder ble brukt, antakelig alt etter hvem som 

hadde tid og ledig kapasitet: FMV (Fredrikstad mekaniske veksted), GMV (Glommen mekaniske 

verksted), SMV (Sarpsborg mekaniske verksted), Berthelsen mekaniske verksted, samt to verksteder 

som blir kalt ØMV og KMV. Sistnevnte het, i følge Knut Nordstrand, Kristiansens mekaniske verksted. 

 

T/B Fix slik den fremstod etter å 

ha fått montert styrhus av 

aluminium, fotografiet er trolig fra 

tidlig 1970-tall (digital fotokopi: 

Tom Bjørge Jensen). 
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Tekniske endringer 1988-2008 

Etter at Fix gikk ut av ordinær drift i 1988 fortsatte fartøyet å være i Scheelefamiliens eie. Fra 

1989/90 fungerte Fix som deres private lystbåt. I forbindelse med dette ble det gjort en del endringer 

på fartøyet. Rommet helt forut i baugen ble bygget om fra lagerrom til toalett, i forbindelse med 

dette ble det også tilvirket og montert ei nedgangskappe der hvor det før hadde eksistert ei enkel 

luke ned i lagerrommet. Videre ble fartøyet utstyrt med soltak akterut og ei ekstra rekke tilvirket av 

septre og tau fra soltak og frem til svinerygg.  Fartøyet ble nå også malt i andre farger enn det hadde 

hatt da det var i ordinær drift, og navnemerket forut ble endret tilbake til slik det hadde fremstått på 

eldre fotografier fra før 1950.  

I følge informant Finn Johannesen, eksiterte det i hans fartstid aldri annet enn ei tønne i 

maskinrommet for at mannskapet skulle kunne gjøre sitt fornødne. Rimelig sikkert kan vi derfor si at 

det ikke eksisterte toalett på fartøyet på 1970 og 80-tallet, før dette altså kom i forbindelse med 

ombyggingen til lystfartøy i 1989. I en besiktigelsesrapport for ”indredning, utrustning etc.” fortatt i 

1910 av sjøfartskontorets tilsynsmann i Fredrikstad svares det derimot positivt både på om skipet har 

”klosetter for mandskabet” og om de er ”hænsigtsmessig anordenet”10, men det nevnes ikke hvordan 

anordningen var eller hvor på skipet klosettet var plassert. Det kan altså tenkes at det har vært 

klosettanordninger om bord også i en tidlig periode i skipets historie. 

 
 

 

Etter at Arne A Scheele døde overtok datteren Bjørg Scheele eierskapet til Fix. I 1997 solgte hun 

båten til Lars Erikson i Sverige.11 Etter kort tid ble den solgt videre til Bo Larsson som hadde båten til 

den ble kjøpt tilbake til Fredrikstad i 1998. Den første svenske eieren, Lars Eriksson, hadde fartøyet 

på slipp hos Leif Eriksson (Tidermanns båtbyggeri), og sistnevnte kan bekrefte at interiøret i forskipet 

ble tatt ut og brent opp. Kun enkelte gjenstander, en kommode, et skap, et bord ble tatt vare på. 

Dette er i dag lagret på Fredrikstad museum sammen med andre rekvisitter tilhørende T/B Fix som 

reservedeler til motor, en del malingsspann m.m.  

Fix som lystbåt i 1990-årene (digital fotokopi: Tom Bjørge Jensen). 
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I 1998 ble fartøyet kjøpt tilbake til Fredrikstad, hvor Fredrikstad museum, Stiftelsen Fredrikstad 

Fartøyvernsenter og Fredrikstad Forsvarsforening etablerte Stiftelsen slepebåten Fix. I 1999 ble 

restaureringen av Fix påbegynt ved FMV. Her ble, som Fredrikstad blad kunne meddele 24. 

november 1999, ”bjelker og stålspanter (…) hevet ut, furudekket (…) fjernet og båten (…) sandblåst 

innvendig fra baugen til motorrommet.”  I tillegg ble skottet mellom lugaren og daværende 

toalettrom i baug fjernet. Dessverre ble ikke disse arbeidene dokumentert, og med unntak av en bit 

av tredekket ble heller ikke de demonterte delene tatt vare på. Slik gikk en del kildemateriale for 

gjenoppbyggingen tapt.  
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5. 1988-versjonen 

Nedenfor følger en beskrivelse av slik skipet fremstod i 1988 da skipet gikk ut av aktiv drift. Det er slik 

fartøyet fremstår på dette tidspunket restaureringen vil ta utgangspunkt i. På grunn av 

kildesituasjonen vil dette være det mest realistiske tilbakeføringstidspunket for T/B Fix.  

Fartøyets arrangement 

Generelt: 

Skipet hadde som i dag overbygning bestående av styrhus og pantry. Inndelingen av skipet under 

dekk var følgende: spant 0-2 - akterpeak; spant 2-6 - aktre lagerrom; spant 6-15 - maskinrom; spant 

15-22 - lugar; spant 22-forstevn - forre lagerrom. Skottet på spant 22 ble revet ved oppholdet på FMV 

1999-2000, uten dokumentasjon, men ut i fra spor på fartøyet og etter å ha konferert med Finn 

Johannessen kan man med forholdsvis stor sikkerhet fastslå at dette tverrskipsskottet gikk ved spant 

22. 

Som tidligere nevnt hadde rommet mellom spant 2 og 6 tidligere vært brukt som lugar for 

mannskapet, men i 1988 var rommet for lengst blitt benyttet til andre formål. I følge Finn 

Johannessen stod det en arbeidsbenk der slik at rommet kunne anvendes som et lite verksted. Når 

dette rommet opphørte å fungere som lugar er noe usikkert, men det må antakelig enten ha vært 

allerede før Scheelefamilien overtok fartøyet i 1939, eller i 1949 da fartøyet ble bygd om fra damp til 

diesel. 

Nedgangsluke til lagerrom: 

I 1989/90 ble rommet helt forut tatt i bruk som toalett. Et klosett ble montert og man fikk en ny 

nedgangskappe.  Da skipet var i ordinær slepebåtfart ble dette rommet, i følge Finn Johannessen, 

brukt som lagerrom. Nedgangsluka, husker Johannessen, ”var en firkantet jernluke som var hengslet i 

forkant. Jeg kan tenke meg at firkanten var omtrent 60 cm x 60 cm”. Sannsynelig plassering for denne 

luka må ha vært i senter mellom spant 22 og 23. Per i dag finnes det to andre nedgangsluker på Fix, 

en i maskincasingen (dim.: 500 mm x 500 mm) og en i akterdekket (dim.: 680 mm x 580 mm), men 

disse er antakelig av nyere dato enn den som var i dekket forut. I følge Finn Johannessen var leideren 

ned til dette lagerrommet montert på skottet i rommets akterkant.  

Kasse for utstyr: 

Flere fotografier viser at det eksisterte ei kasse i front av styrhuset, denne inneholdt i følge flere 

informanter diverse utstyr som sjakler og lignende. Kassa kan ha blitt fjernet fra fartøyet i forbindelse 

med demonteringen av tredekket i 1999/2000. 

Skroget 

Hudplater og spant: 

Ser man bort fra den påbegynte restaureringen på FMV og Fredrikstad fartøyvernsenter i 1999/2000 

fremstår skroget i dag i stor grad slik det gjorde i 1988. Muligens ble det foretatt skrogreparasjoner 

da skipet var på slipp hos Bertelsen Mek. verksted i 1989 og påfølgende år etter at fartøyet ble tatt i 

bruk som lystbåt. Bertelsen Mek. verksted var et hyppig brukt verksted av Scheelerederiet i 1970- og 

80-årene. Etter å ha vært i kontakt med disse bekrefter dem å ha foretatt enkle reparasjoner på 

Scheeles fartøy. Dette ble, i følge dem, ofte gjort på billigste mulig måte ved å sette på en dobling der 

hvor man lokaliserte en lekkasje. Skroget, slik det fremstod i 1988, kan man ikke si var klinkbygget, 

både i akterskipet og i forskipet gjenstod bare rester etter det klinkede skroget. I maskinområdet var 
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mer av det klinkbygde skroget bedre bevart, men også her var flere hudplater sveiset i både støt og 

nat, i tillegg var det utført flere sveisreparasjoner på spantene.  

Dekk: 

En gang på 1940-tallet eller tidlig på 1950-tallet ble akterdekket av tre erstattet med nytt ståldekk 

helt frem til spant 15. På dekksbjelkene i akterskipet kan man observere boltehull for de tidligere 

dekksplankene. Ståldekket ble lagt slik at det fluktet med toppen av det tidligere tredekket. Dette ble 

oppnådd ved å påsveise ”distansebrikker” tilsvarende tykkelsen på det gamle tredekket.  Fra spant 15 

til baug var det fortsatt tredekk i 1988. En bit av dekksplanken er bevart. På denne finnes også rester 

av bek, noe som tyder på at dekket fortsatt i 1988 var drevet på tradisjonelt vis med tjæredrev og 

bek. Dimensjonen på den bevarte dekksplanken er 55 mm x 112 mm. Dette var et eldre dekk og 

slitasjen gjennom årenes løp må ha vært stor, derfor kan tykkelsen på dekksplanken opprinnelig ha 

vært noe større. I følge Knut Sørensen, som var med på å fjerne det gamle tredekket, fantes det ikke 

såkalt randplank i Fix`tredekk. 

Maling og overflatebehandling utvendig: 

Etter at fartøyet gikk ut av ordinær drift og ble rustet opp til lystfartøy ble det også 

overflatebehandlet. Dette ble antakelig gjort sommeren 1990. Nevø til Arne A Scheele, Jon Erlend 

Scheele, var med på å utføre dette arbeidet. Etter å ha studert et fotografi av fartøyet fra 1983 (se 

forsideillustrasjon), fremskaffet av Tom Bjørge Jensen, et telefonintervju med Jon Erlend Scheele, og 

sett på malingsprøver ulike steder på fartøyet kan vi med forholdsvis stor sannsynelighet påvise 

hvordan fartøyet fremstod i 1988. Tabellen nedenfor redegjør for dette: 

Område. Fargeprøver. Farge ut fra foto 1980-
tallet eller informant. 

Sannsynlig farge 
1988-versjon. 

Styrhus. Okergult, rødt og blått – 
under det hvite. 

Foto fra 1983 viser at 
styrhuset skal være 
hvitt. 

Signalweiss  
RAL 9003 

Nederst på styrhus, 
kant opp fra dekk. 

Blått, under dette finnes 
både rødt, brunt, 
okergult og grått. 

Foto fra 1983 viser en 
brunfarge. 

Signalbraun 
RAL 8002 

Akterdekk. Blått, under dette 
sølvgrått, så lysere grått 

Foto 1983 ser ut til å 
være brunt, dette 
bekreftes av Jon 
Erlend Scheele 

Signalbraun  
RAL 8002 

To smale striper, pluss 
s`en på skorsteinen 

Rødt Rødt Signalrot 3001, eller 
Red 256 

Skansekledning, innside Lysgrå Lysgrå Grey 403 

Skorstein Følgende lag: Sort, rødt, 
blått, sort. 

Foto 1983: Blå; Foto 
1989: Sort 

Signalblau 
RAL 5005 

Maskincasing, utvendig. Brunt, sort, rødt Foto 1983: Brunt Signalbraun 
RAL 8002 

Utstyr akten for 
skorstein, over 
maskincasing 

Brunt, rødt, okergult og 
sort 

Foto fra 1983: ser ut til 
å være sort; Foto fra 
1976: sort. 

Sort som skrog 
utvendig. 

Skorstein, bred 
midtstripe 

--- Foto 1983: Hvit Signalweiss 
RAL 9003. 

Håndrekker --- Foto 1983: Sort Sort 

Hyttetak --- Foto 1970-tall: Hvitt Signalweiss 
RAL 9003 
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Lugarinnredningen 

Rekonstruksjonen av denne bygger på intervjuer med Finn Johannessen og Bjørg Scheele, men også 

observasjoner av det eksisterende skipet og inventar fra fartøyet lagret ved Fredrikstad museum. 

Etter observasjoner om bord og samråd med Finn Johannessen kan det konstanteres at skottet 

mellom lugar og lagerrom forut gikk ved spant 22. Dette betyr at lugarrommet strakte seg fra spant 

15 til 22, og derfor hadde en lengde på omtrent 4,2 meter. Finn Johannessen bekreftet også at 

skottet var tilvirket i stål. 

I følge Leif Erikson, tidligere eier av slippen ved Tidermans båtbyggeri hvor fartøyets første svenske 

eier, Lars Erikson, hadde skipet, ble det meste av inventaret i lugaren revet ut og brent opp. Følgende 

inventaret som ikke ble destruert i Sverige er nå lagret ved Fredrikstad museum: en kommode, et 

skap og et bord. 

Kommoden er utformet i mørkt tre (eik) og er lakkert. Den har følgende mål: bredde i bunn 82 cm 

(kommoden er noe bredere i topp); høyde 57,5 cm; dybde 45 cm. Skapet er malt lysegrått, med 

mørke treinnfellinger i dørene. Det har følgende dimensjoner: bredde 80 cm, høyde 60 cm; dybde 35 

cm. Skapet stod i følge Finn Johannessen oppå kommoden, og det finnes rester etter skruehull som 

bekrefter dette.  

Bordbein og bordplate er demontert og lagret hver for seg. Beinene er av mørkt tre likt kommoden, 

mens bordplata er pålimt lyst laminat. Bordets lengde er 1,24 meter og har en bredde tilpasset 

lugaren slik at forre bredde er 43 cm og den aktre 71 cm. Bordbeina har en høyde på 72 cm, 

medregnet bordplate vil derfor bordet komme omtrent 74 cm over dørken. 

Med unntak av skottet mot maskinrommet hadde hele lugaren garnering, denne var, i følge Finn 

Johannessen, kledd med lys respatex lik den på bordplata. I skjøtene mellom respatexplatene mener 

han dessuten det var en type plastskinner som mer eller mindre gikk i ett med respatexen.  Også 

taket var slik Johannessen husker det kledd med disse platene. Bjørg Scheele husker kledningen i 

lugaren var lysgrå, men hun mener derimot dette var malte plater. Alt listverk i lugaren var malt 

lysegrått. Maskinromskottet hadde altså ikke garnering, men stålskottet var malt i gulhvit farge. 

 

Skisse. 

Tverrsnitt av skott ved spant 

22. Møblement lagret ved 

Fredrikstad museum tegnet 

inn. Legg merke til betong i 

benkenes fundamenter. 
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Kommoden med skapet på toppen var plassert mot skottet på spant 22. Kommoden var løftet 

omtrent 40 cm opp fra dørken ved at den stod plassert oppå benkesokkelene. På denne måten ble 

det to hulrom på begge sidene av kommoden, og under kommoden mellom benkefundamentene (se 

skisse av skott). Både på kommode og skap er det lister for innfesting av hyller, disse gikk, i følge Finn 

Johannessen, fra inventaret og ut i borde. Det var altså to hyller over hverandre på hver side av 

kommode/skap (se skisse av skott). Disse hyllene var malt lysegrå, og var i følge Finn Johannessen 

ikke like dype som kommode/skap. De kan derfor ha vært omtrent 30 cm. dype. 

Bordets plassering i lugaren var mellom benkene (se skisse av forskip). I lengderetningen gikk bord og 

benker like langt akter.  Skulle det være mulig å åpne skuffene i kommoden skikkelig måtte akterkant 

av bordet være ca 2,10 meter aktenfor skott 22, dvs. omtent midt i lugaren. Dette betyr at også 

benkene har vært ca 2,10 meter lange.  

 

 

Benkenes fundamenter var i de to forre spantefeltene, dvs. 1,20 meter, fylt med betong. Det finnes 

ei list nederst på kommoden, denne viser avstanden mellom benkene ca. 45 cm akter for spant 22. 

Denne avstanden, dvs. lengden på denne lista, er 44,5 cm. Bredden i hele rommet er her i 

benkhøyde, dvs. ca 45 cm over dørk, ca 1,5 meter. Medregnet benkeryggen har benkene derfor vært 

ca. 50 cm dype. I benkesokkelens aktre del mener Finn Johannessen å huske at det var ei innebygd 

kasse for oppbevaring av utstyr og personlige eiendeler. 

Benkenes fundamenter og listverk etc. var, i følge Jon Erlend Scheele (telefonintervju 03.11.09), 

utformet i mørkbeiset tre lik kommoden. Finn Johannessen mener derimot å huske at selve sokkelen 

var lysgrå, enten i malte bord eller plater, eller i respatex, mens benkenes tverrender var i mørkt, 

lakkert tre. Putetrekket var etter beskrivelse fra flere informanter i mørkerødt imitert skinn. Både 

benkenes puter og rygg var slette uten noen form for knapper eller liknende. 

Det var to køyer, en på styrbord side og en på babord side i lugaren. Disse var festet med hengsler ut 

i borde, og kunne derfor vippes opp når de ikke var i bruk. Når de var slått ut ble de holdt oppe av to 

tau festet i ytterkant av sengerammen. Når køyene var slått ut, husker Finn Johannessen, at var de 

Skisse av interiøret i Fix` lugar basert på informantenes informasjon. 

Skisse av interiøret 
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var omtrent 40 cm høyere enn bordet. Dvs. at køyene var omtrent 1,15 meter over dørken. Når 

køyene var slått ut kom forre del av disse over aktre del av benkene. Forkant av køyene kan muligens 

ha vært omtrent ved spant 20, og køyendes lengde var omtrent 2,00 meter. Bredden på køyene var i 

følge Finn Johannessen minst 75 cm.  Køyene bestod av en treramme i lakkert mørkt tre, 

sengebunnen var av fastgjorte treplank med skumgummimadrass over. Rammen var så bred at den 

kunne heises inn til skuteside med madrass og sengetøy inni. 

Akter for køyene mot maskinromskott var det ut i borde montert knagger og lignende beregnet på å 

tørke tøy. Dette var også i nærheten av en stor radiator som var montert i senter på 

maskinromsskottet, og området ble derfor kalt tørkesone. I følge Knut Sørensen eksisterte denne 

radiatoren da fartøyet ble hentet tilbake til Fredrikstad i 1998. Størrelsen på den kan ha vært 

omtrent 1,00 meter x 90 cm.  

I akterkant av lugaren gikk det ei trapp opp til pantry/bysse. Denne var utformet i tre. Den hadde 

dessuten på styrbord side gelender laget av ”messing-rør som var festet i skott og dørk”12. Også 

trappenesene var av messing. I trappetrinnene var det lagt grå linoleum, ellers var trappa malt 

lysegrå. Finn Johannesen hevder videre at denne tappen ikke var særlig bratt til å være om bord i en 

båt. Nedre ende av trappa kan for eksempel med en helningsgrad på 25 ha vært omtrent en meter ut 

i rommet fra maskinromsskottet.  

Fix` lugarområde var fylt med omtrent 20 cm betong i bunnen, dette utgjorde båtens dørk. Over 

betongen var det lagt grå linoleum. I forkant av lugaren var dørkens bredde kun 60 cm, mens den på 

det bredeste ved maskinromskottet var omtrent 2,00 meter. I bunnen av skipet ved 

maskinromskottet var det dessuten ei vannrenne slik at vannet som kom ned i lugaren kunne renne 

akter til maskinrommet og bli lenset ut derfra. 

Over lugarens bord var det ei lampe med hvit glasskuppel festet i taket. Elles mener Finn 

Johannessen også å huske at man hadde en eller annen form for leselamper helt forut. Disse var 

muligens festet nederst på begge side av skapets sidevegger, hvor det i dag finnes merker etter noe 

som kan ha vært disse lampene. 

 

Kommode tilhørende lugar 

på T/B Fix lagret på 

Fredrikstad museum (foto: 

Fredrikstad museum). 
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6. Konklusjon 
Mangelen på relevant arkivmateriale har gjort at de fleste opplysninger i denne redegjørelsen måtte 

fremskaffes, enten via muntlige kilder, eller fra selve fartøyet slik det fremstår i dag. Det lot seg 

derfor bare gjøre å fremskaffe tilfredsstillende historisk-teknisk dokumentasjon for hvordan fartøyet 

framstod i siste del av den ordinære driftstiden. Dagens tilstand er en god dokumentasjon på denne 

perioden, i og med mangt ikke har blitt endret på siden fartøyet ble tatt ut av slepebåtdrift. 

Informantene som har kjennskap til Fix i fra denne perioden husker dessuten forholdsvis detaljert 

hvordan fartøyet fremstod like før slepebåttiden tok slutt. Spesielt er det lagt vekt på å rekonstruere 

lugarområdet i forskipet ut i fra informantenes opplysninger. 

Konklusjonen blir derfor at den historisk-tekniske dokumentasjonen for fartøyet T/B Fix må betegnes 

som mangelfull inntil skipets siste versjoner, dvs. siste periode som taubåt og den etterfølgende 

versjonen som lystbåt for familien Scheele.  
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8
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9
 Telefonintervju med Finn Johannessen 07.12.09. 

10
 Riksarkivet, skipsmappe D/S Fix (S-4998). 
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 Fredrikstad museum, arkivet etter T/B Fix, kjøpskontrakt datert 11.7 1997. 
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 Finn Johannessen, brev til Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter 01.09.2009. 


