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Abstract 

This report presents the motorboat “Greven”’s history, with focus on the vessel’s construction and 

reconstructions. 

The “Greven” has after its completion in 1953 been a towboat on both freshwater and saltwater. The 

boat was built to tow timber across Tyrifjorden in eastern Norway. Towards the end of the 1960s lorries 

took over the transportation of timber, and the “Greven” got a new career first in the area of Halden 

and the Oslofjord, and thereafter in Sunnmøre. In 2005 the boat was sold to Andelslaget Greven. The 

new owners brought the boat back to Tyrifjorden, now to keep it protected and restore it to how it 

looked in its early years.  

“Greven” has been put through several alterations and reconstructions. This was mainly a result of 

different safety measures necessary at sea compared to those required for a vessel on a lake inland, 

and as ways to modernize. Some changes to the interior of the deckhouse were perhaps simply made 

as concessions to more comfort for the crew. The vessel received new equipment as time passed, such 

as hydraulic steering gear, radar and bow thrusters.  

We have today, in 2021, more information about the boat in its early days, when it towed timber 

inland, than in its later period as a seagoing vessel. 
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Språklig kommentar 

I denne rapporten er skipsnavn skrevet i anførselstegn. Dette er etter ønske fra Riksantikvaren og 

forvaltningen i Viken fylkeskommune.  
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Innledning 

Motorbåten «Greven» har etter at den stod ferdig i 1953 vært taubåt både på ferskvann og saltvann. 

Båten ble bygget som tømmersleper ved Tyrifjorden. Mot slutten av 1960-tallet tok tømmerbiler 

tømmertransporten over på land, og «Greven» ble derfor flyttet til ny bruk, først i Halden og 

Oslofjordsområdet, og deretter på Sunnmøre. I 2005 ble båten solgt til Andelslaget Greven, som brakte 

båten tilbake til Tyrifjorden, nå for å vernes og tilbakeføres til slik den var i sine første år.  

Båten har i løpet årene gjennomgått flere ombygginger og tilpasninger til ny drift. Formålet med denne 

teknisk-historiske rapporten er å kartlegge «Grevens» historie, med vekt på fartøyets konstruksjoner 

og ombygginger. Meningen er at rapporten skal kunne brukes som referanse i sammenheng med 

videre vernearbeid med båten.  
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Hoveddata 

 

Hva År Data 
Navn 1953 «Greven» 
Kjenningssignal 1953 LLWP 
Skipstype/funksjon 1953 Slepebåt 
Byggeverft, -sted 1952-1953 Levert i seksjoner av Glommens Mekaniske Verksted, Fredrikstad, 

satt sammen i Vikersund 
Byggenummer 1952-3 140 
Materiale 1952-3 Stål 
Tonnasje 1973 

1953 
BRT 45,76 & NRT 0 
BRT 48,88 & NRT 7,91 

Lengde 1953 60,5' /18,44 m 
Bredde 1953 14,9' / 4,54 m 
Dybde 19731 

1953 
6,3' /1,92 m 
6,9' 

Maskin 1984/85 
1975 
1953 

Wichmann 3AC fra 1975 overhalt til type 3ACA 
Wichmann 3AC  
Wichmann 3AB 

Rigg 1953 Én mast 
Hjemmehavn 2005 

1974 
1969 
1953 

Vikersund 
Ålesund 
Oslo 
Vikersund 

Eiere 2005 
1999 
1994 
1974 
1973 
1969 
1953 

Veteranbåtlaget Greven B/A, Vikersund 
Bora Sandfrakt, Ålesund 
Brandal Sandfrakt, Oslo, Ålesund 
Gisle Eilersten A/S, Hareid 
Halden Bukser, Dykk og Mudring, Svein Eylertsen & Co., Halden 
Oslo Sand og Bergsalt, Oslo 
Drammensvassdragets Fellesfløtningsforening 

 

Forkortelser 

ALG Andelslaget Greven 

BDF Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter 

DS Dampskip 

GMV Glommens mekaniske Verksted 

MB Motorbåt 

MS Motorskip 

SD Sjøfartsdirektoratet 

SMV Smedvik Mekaniske Verksted 

ST Statsarkivet i Trondheim 

 

  

 
1 Nye mål ført opp i skipsregisterkort/lappebok det året i hvert fall (digitalarkivet) 
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Metode og inndelinger 

Rapporten gjennomgår «Grevens» historie kronologisk, fra byggetiden og fremover. Den deles inn i 

perioder på følgende måte: 

- «Greven» som nybygg, 1953 

- Drift av «Greven» på Tyrifjorden, 1953-1968 

- Nye eiere og overgang til saltvann, 1968-1974 

- Slepebåt på Sunnmøre, 1974-2004 

Inndelingene følger større endringer i drift, driftsområde og eierskifter.  

En siste periode som angår årene etter at «Greven» gikk ut av drift og ble vernet er inkludert 

avslutningsvis. Disse årene faller i hovedsak utenfor formålet med rapporten, og er derfor kun en kort 

oppsummering.  

Hver hovedinndeling/periode gjennomgår fartøyets samfunnsmessige historie, før konstruksjon og 

ombygginger beskrives og diskuteres. Konstruksjoner og ombygginger er ordnet etter år, og i hovedsak 

etter overordnede inndelinger fra SFI-systemet. SFI står for Skipsteknisk Forskningsinstitutt, og er et 

norskutviklet system myntet på nybygg av fartøyer. Det har også vist seg å være et oversiktlig 

utgangspunkt for gjennomgang av et fartøy sett i en historisk sammenheng. De overordnede 

inndelingene er: 

 

 

 

 

  

1. Skipet generelt  

2. Skrog  

3. Utstyr for last  

4. Skipsutstyr  

5. Utstyr for besetning og passasjerer  

6. Maskin – hovedkomponenter  

7. Systemer for maskin – hovedkomponenter  

8. Skipssystemer  
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Kilder 

Fartøyet 

Fartøyet i seg selv er en viktig kilde til sin egen historie. Gamle konstruksjoner gjenstår, og det finnes 

spor etter tidligere ombygginger. Spor etter tidligere konstruksjoner er håndfaste og helt pålitelige 

kilder, men det kan likevel være noe usikkerhet rundt kronologi på ombygginger og endringer.  

Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter, ved Bjørn A. Nesdal og Ida Pettersen, gjennomførte en 

befaring på «Greven» i 2020 som del av kildesamling for denne rapporten. Vi fikk god hjelp og 

informasjon av medlemmer av Andelslaget Greven, Arne Kristian Bye og Thormod R. Hansen. Arne 

Kristian Bye har videre hjulpet med flere undersøkelser om bord. 

Fartøyet som kilde kan ha mer informasjon å gi desto dypere man graver. Flere spor og mer 

informasjon kan dukke opp for eksempel hvis konstruksjoner demonteres ved en istandsetting 

/restaurering. 

Lignende fartøy 

MS «Rond» er i flere tilfeller brukt som sammenligningsgrunnlag for «Greven». «Rond» ble bygget av 

samme verksted som «Greven», for samme rederi, og stod ferdig to år etter, i 1955. Fartøyet ble brukt 

til tømmerfløting på Randsfjorden. De to fartøyene ble bygget over svært lik lest, og endte opp i samme 

rederi også på Sunnmøre i en senere periode. Begge fartøyene har gjennomgått ombygginger, men 

ikke nødvendigvis helt identiske ombygginger. Sammenligninger med «Rond» kan altså gi mer klarhet 

i hvordan tidligere konstruksjoner kan ha vært på «Greven». En befaring ble derfor gjennomført også 

på «Rond». 

Fartøyeier og informanter  

Dagens eiere av «Greven» er Andelslaget Greven. Eierne har samlet en god del historisk informasjon 

om båten, blant annet ved samtaler med tidligere eiere og mannskaper på båten. Andelslaget har også 

en rekke tegninger fra fartøyets byggeverft, samt foto fra ulike tidspunkt. Alle disse kildene har vært 

vesentlige i arbeidet med denne rapporten.  

Hole historielag har ellers på tidligere tidspunkt gjennomført intervjuer med tidligere mannskaper på 

«Greven».2   

 
2 Se litteraturliste 
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Arkivkilder 

Digitalarkivet 

Arkivverkets digitalarkiv har fartøyets lappebok, eller skipsregisterkort. Det er en sammenfattet 

beskrivelse av fartøyet, med innføringer om eierskifter, endringer i tonnasje, samt noe om sertifikater. 

Det er i hovedsak kortfattet informasjon. 

Sjøfartsdirektoratet 

Sjøfartsdirektoratet har en stor mengde tegninger av fartøyet, så vel som målingsrapporter, 

dokumenter om tilsyn og ombygginger og krav til fartøyet. Målingsrapporter er en særdeles nyttig 

kilde, idet de presenterer nøyaktige mål av fartøyet på det gitte måletidspunktet.  

Sjøfartsdirektoratets arkivkilder er naturlig nok i hovedsak konsentrert om det som gjelder sikkerhet, 

sertifikater og informasjon nødvendig for klassing av fartøyet. Det betyr at det er mindre å hente om 

for eksempel innredning. 

Statsarkivet i Trondheim 

Her finnes informasjon om det elektriske anlegget om bord for perioden der «Greven» seilte som 

slepebåt på Sunnmøre. 

Foto 

Bildemateriale er en uvurderlig kildetype for å skaffe informasjon om tidligere konstruksjoner. En 

utfordring med slike kildetyper er imidlertid dateringen av dem. Tidsangivelsen kan være svært usikker, 

men ikke alltid. Avisbilder kan gjerne være unntaket her. 

De eldste bildene som har vært funnet til denne rapporten viser «Greven» utvendig, og de fleste av 

disse kun fra babord side. Det betyr følgelig at det gjerne blir større usikkerhet rundt hvordan fartøyet 

så ut innvendig enn utvendig, og at vi vet mer om babord enn styrbord side.  

Det har vært vanskeligere å finne bilder fra tiden da båten holdt til på Sunnmøre, på tross av at dette 

var en nyere periode. Størsteparten av de bildene er fra tiden rundt da fartøyet holdt på å gå ut av 

drift. 

Tegninger 

Tegninger er ofte de beste kildene til å presentere oversikter over systemer om bord. 

Tegningene skiller seg fra foto idet vi ikke kan vite med full sikkerhet om tegningene presist gjengir 

fartøyet om vi ikke kan sammenligne dem med andre kilder. Fotografiene er utsnitt fra et bestemt 

tidspunkt, mens tegninger kan vise planer som potensielt aldri ble realiserte. Dette gjelder riktignok 

ikke alle tegninger, men særlig gjelder dette for bygge- og ombyggingstegninger. 
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Aviser 

Aviser kan inneholde mye ulik informasjon, ofte, men ikke alltid av mer samfunnsmessig enn teknisk 

art. Artiklene er gjerne annenhånds kilder. Artikler som forteller om samtidens nyheter, vil stort sett 

være mer pålitelige kilder enn artikler som forteller om hendelser lenger tilbake i tid. 
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MB «Greven» som nybygg, 1953 

Drammensvassdraget har en lang historie som et av Norges viktige fløtningsområder, og i 1807 ble 

Drammensvassdragets Fellesfløtningsforening stiftet.3 I 1875 fikk selskapet bygget dampbåten «Grev 

Wedel» til å slepe tømmer over Tyrifjorden. Under andre verdenskrig gikk kvantumet på tømmeret 

som ble fløtet kraftig ned, men det begynte å øke igjen etter frigjøringen i 1945. Fløtningsområdet til 

foreningen ble dessuten utvidet.4  Etter nesten 80 år i drift var gamle «Grev Wedel» nå blitt svært slitt 

og utdatert. Fellesfløtningen hadde vært klar over at de burde skaffe seg en ny slepebåt til Tyrifjorden 

en god stund, og hadde begynt å sette av penger til dette allerede i 1943. I 1952 bestilte foreningen et 

nytt fartøy. 

Glommens mek. Verksted fikk jobben med å bygge slepebåten som skulle få navnet «Greven». Gamle 

DS «Grev Wedel» hadde i dagligtalen bare blitt omtalt nettopp som «Greven», og det nye fartøyets 

navn var en klar påminnelse om kontinuasjonen i tømmerfløtningsnæringen. Den nye «Greven» hadde 

en lang arv å slekte på. 

 

 

 

 
3 Borgen (2004) Tømmerfløting 
4 Ringerikes Blad 14.01.1957 

Figur 1. «Greven» under bygging i 1953. Foto utlånt av ALG, fra Harry Hansen. 
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«Greven» kostet 450 000 kr og ble montert sammen ved Vikersund Sag, hvor det var laget en slipp.5 

Vikersund var med andre ord byggestedet for båten. Delene ble sendt fra Glommens mek. Verksted 

med jernbanen.6 

Båten ble ferdig levert til Drammensvassdragets Fellesfløtningsforening en onsdag i juni, etter en 

vellykket prøvetur på Tyrifjorden.7  

Under følger en beskrivelse av det nybygde fartøyet, i store trekk etter de overordnede SFI-

inndelingene. 

 

 

  

 
5 Eier (1957) s. 286. Info ALG. 
6 Info ALG 
7 Ringerikes Blad 12.06.1953 

Figur 2. «Greven» under bygging. Arbeidet er kommet noe lenger enn på figur 1. Foto utlånt av ALG, fra Harry Hansen.. 
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Skipet generelt 

Fartøyet fikk tildelt kjenningssignalet LLWP. 

«Grevens» hoveddimensjoner ble oppgitt både på planene på byggetegningen figur 4, og på fartøyets 

skipsregisterkort (lappebok):8 

 Dimensjoner 
arrangementstegning 1952 
(planer) 

Dimensjoner skipsregisterkort 
(målt etter bygging) 

Lengde over alt 20,21 m - 
Lengde i K.V.L. 18,00 m - 
Lengde mellom p.p. 18,00 m 60,5' (18,4 m) 
Bredde på spant 4,50 m 14,9' (4,5 m) 
Dybde i riss 2,60 m - 
Dypgående 1,99 m 6,9' (2,1 m) 

 

Tonnasjen målt i dødvekttonn var ifølge skipsregisterkortet: 

Brutto Netto 
48,88 7,91 

 

 

  

 
8 Skipsregisterkort/lappebok «Greven», digitalarkivet 

Figur 3. «Greven» i Vikersund tidlig i 1960. Fotograf Harry Hansen. Utlånt av ALG. 
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Figur 4. Generalarrangementstegning av «Greven», datert 6/9-1952. Enkelte endringer ble gjort i ettertid. Utarbeidet av Glommens mek. Verksted. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 
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Skrog og dekkshus 

Det finnes mye informasjonen om skrogkonstruksjonene i tegninger fra byggeverftet fra 1952. Noen 

av disse viser ulike versjoner av det samme, og minner oss om at vi ikke må stole blindt på tegningene. 

Dette var planer, og sammenligninger med dagens fartøy samt foto fra 1950-tallet er vesentlig for å 

kunne bekrefte eller avkrefte om kildene stemte. 

Skrog 

Metode og materiale: «Greven» ble bygget av stål, og ble sveist. I hud og dekk ble støter og nater 

buttsveiset. Skott skulle sveises på begge sider mot hud og dekk.9 

Type og dekk: Som slepebåt ble «Greven» utrustet med en butt baug. Båten fikk et brodekk over 

hoveddekket, nærmere bestemt oppå et dekkshus. På hoveddekket skulle det legges 5 mm riflede 

plater. Brodekket var situert mellom spant 13 og 25. Også platene her skulle være på 5 mm, men disse 

var ikke riflede. I stedet var det sveist små knotter i en antisklisti fra leideren fra hoveddekket og bort 

til styrehuset, som dagens fartøy vitner om.10 

Hud:  

- Sidekledning skulle være minst 4,5 (40 % ms) v.e. 4,5 mm. Med 40% ms menes 40% distanse 

målt fra midtskip (100%) langsetter skroget i hver retning. Med v.e. menes ved ender av 

fartøyet. 4,5 mm er forholdsvis tynt, men dette kan være fordi fartøyet var ment å brukes i 

ferskvann. Springplate og kjølplate, som var viktigere styrkemessig i fartøyet, så vel som 

bunnplater, skulle være mer solide.  

- Springplate skulle minst være 840 mm x 5 mm.  

- Bunnplater skulle være minst 5,0 (40 % ms) v.e. 4,5 mm. Altså: bunnplater skulle være minst 5 

mm tykke ved 40% distanse målt fra midtskip langsetter skroget i hver retning, men ved 

endene 4,5 mm tykke.  

- Kjølgang skulle være minst 840 x 6 (70 % ms) v.e. 6 mm (figur 5). Altså: kjølgangsplaten skulle 

være minst 840 mm bred og 6 mm tykk innenfor 70%. Mot endene kunne den bli smalere, men 

fremdeles 6 mm tykk.  

Dagens eierforening, Andelslaget Greven, opplyser at fartøyet skulle ha ekstra ishud på 2 mm i baugen. 

 

 

 
9 Tegn. Midtspant, GMV, 1953, SD. 
10 I 2020 
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Spant: Fra spant 0 ved roret talte det 30 spant forover til baugen. Spantenes dimensjoner skulle være 

75 x 50 x 6 mm (figur 5).  

Dekksbjelker skulle være på 2" x 1 ½" x 3/16", med kneplater på 200 x 200 x 6 mm. Bærebjelker i dekket 

skulle være på 5"x 3 ½" x 5/16" (figur 5).  

Bunnstokkene i maskinrommet skulle være å 6,5 mm stål, mens bunnstokkene for øvrig skulle være på 

300 x 5,5 mm (se midtspanttegning figur 5). 

Kjølsvinet skulle ha dimensjonene 3" x 3" x 5/16", mens stevnen skulle ha målene 4 ½" x 3/4" (se figur 

5-6). 

Skott: Alle skott skulle sveises på begge sider mot hud og dekk. Fartøyets tverrskott var konstruert av 

enten 6 eller 7,5 mm plater (figur 7).11  

- Skottet ved spant 28 var plassert mellom kjettingkassen og ballasttanken i forskipet. Dette må 

ha vært vanntett kollisjonsskott. Samtidig viser skottegningen figur 7 at skottet skulle ha 

«åpning 25». Kanskje var det en åpning for rør til tanken? 

- Skottet ved spant 25 var mellom forlugar og ballasttank, og må derfor også nødvendigvis ha 

vært vanntett. Det skulle som skott 28 ha en åpning («åpning 15» per figur 7), kanskje for rør 

til tanken.  

- Skott ved spant 17 var forre maskinromsskott, og derfor vanntett. 

- Skott ved spant 8-9 var aktre maskinromsskott, derfor vanntett. Det var konstruert slik at 

midten av skottet stod ett spanterom lengre akterover (ved spant 8) enn det gjorde ut mot 

skipssidene (ved spant 9). 

- Akterskott ved spant 4-5 var både vanntett og trappet, delt i en øvre og en nedre del. Den 

øverste delen, aktre kollisjonsskott, var plassert lengst akterut ved spant 4. Den nedre delen 

ved spant 5 var hylseskottet. 

 

 
 
 

 
11 Andre mål er oppgitt på figur 6, men figur 7 er nyere og er derfor den aktuelle. 
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Figur 5. Utsnitt av midtspanttegning, datert 12.06.1952. GMV. Kilde: SD. 
Tilhørende bemerkninger på tegningen: 
Dimensjoner:                                                                       Nummer: 
Lengde mellom PP: 18,0 m                                              Tverrskipsnummer: 8,81    
Bredde på spant: 4,50 m                                                  Langskipsnummer: 158,58            
Dybde i riss: 2,60 m                                                          Overlengdenummer: 158,58     
½ G: 3,96 m                                                                        Bunnummer: 158,58 
Bjelkebukt: 100 mm                                                         Utrustningsnummer: 179,22 
Spanteavstand: 600 mm                                                 Utrustningsbokstav: a   
Sveising: All sveising utføres med godkjente tungt dekkede elektroder. I hud og dekk buttsveises støter og nater. Skott sveises 
på begge sider til hud og dekk. 
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Figur 6. Lengdesnitt og dekksplan. GMV, 09.06.1952. Kilde: SD. 
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Figur 7. Skotter, GMV 1952. Kilde: SD. 
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Figur 8. Motorfundament. Tegning fra GMV, 1952. Kilde: SD. 
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Motorfundamentet i maskinrommet ble sveiset mellom spant 9 og maskinromsskott 17. Vannavløp 

skulle brennes ut i bunn etter montering. Bedplaten skulle legges med 5 mm fall mot borde, for 

innlegging av mellomlegg (se figur 8). 

Dekkshus og overbygg 

«Grevens» dekkshus bestod av maskincasing aktenfor et større dekkshus med innredning, samt et 

styrehus over dette. 

Sidene i casingen og det store dekkshuset i forkant skulle være av 4 mm plater, med stivere på 2" x 1 

½" x 3/16". Dekket over casingen/toppen av casingen bestod av 5 mm plater (figur 5-6).  

Styrehuset stod plassert litt innpå det store dekkshuset, nærmere bestemt mellom spant 23 og 20 ½. 

Bygget var smalere enn dekkshuset som det stod på, slik at det på hver side i praksis var brovinger. 

Plasseringen var som man kan se om bord i dag, selv om dagens versjon av styrehuset er en 

gjenoppbygging.12  

Styrehuset skulle ifølge byggeverftets tegninger (se figur 6 og 9) være av 5 mm aluminium.13  

 

 
12 Dagens gjenoppbygde styrehus er plassert og bygget per spor om bord og de opprinnelige tegningene. 
13 Ifølge Rapport til SD om utstyrsbesiktelse for fartssertifikat, 1953, SD, var styrehuset av stål, men det 
stemmer ikke med andre kilder, og må være feil. Styrehus i stål ville i alle tilfeller vært svært uvanlig. 

Figur 9. Styrehuset, etter tegninger fra GMV ved fartøyets bygging. Også dagens styrehus, som er en gjenoppbygging, er 
bygget etter disse tegningene. 
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Skrogutrustning 

Det ble sveiset en fenderlist på huden langs hoveddekket. 

 

 

Skansekledningen på hoveddekket var 62 cm høy.14  

Det var tre spygatt på hver side i skansekledningen – omtrent ved spant 5-6, 12-13 og 19-20. Disse var 

på ca. 70 x 20 cm.15 Det var klyss i skansekledningen både i baugen og i hekken. 

Skorsteinen ble laget etter egen tegning, figur 11. 

 
14 Rapport til SD om utstyrsbesiktelse for fartssertifikat, 1953. SD 
15 Rapport til SD om utstyrsbesiktelse for fartssertifikat, 1953. SD 

Figur 10. Detalj av fenderlist, fra større midtspanttegning, 
GMV, 1952. Kilde: SD. 
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Materialbeskyttelse 

«Grevens» skrog ble malt grønt. Casing og dekkshus ble malt brune, og styrehuset hvitt. Skorsteinen 

ble malt i en mørk beige/brun farge, med lyst rederibånd med grønne bokstaver og kant rundt.  

 

Utstyr for last 

Som taubåt hadde «Greven» lite behov for rom til å frakte last. Det var derfor ingen lasterom om bord. 

Luker og porter ledet til andre områder. 

Luker og porter  

Like i forkant av skorsteinen var det en rist med luke i brodekket. Dette var en luke ned til 

maskinrommet.  

Nedgangen til akterlugaren var gjennom en åpning under en skyveluke i akterenden av casingen.  

Utover dette var det en rekke mindre, runde mannlokk på hoveddekket (henholdsvis forfra til akter): 

- Over kjettingkassen 

- Over ballasttanken 

- Over kapteinslugaren, inne i salongen 

Figur 11. Skorstein, GMV. 
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- Over kabelgatt akterut 

Luken over kapteinslugaren var en nødoppgang. Her var det stengeanordning på undersiden. 

 

 

 

 

Figur 12. Rundt luke i dekket, med lysåpning på 500 mm omkrets. GMV. 

Figur 13. Nødoppgang fra kapteinslugar til salong. GMV. 
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Skipsutstyr 

Manøvreringsmaskineri og -utstyr 

Styremaskinen var hånddrevet, med opplegg for kjettingstyring. Kjettingen gikk fra styrehus og 

akterover langs skansekledningen på hver side. Opplegget er tegnet inn på GA-tegningen figur 4, men 

lite er gjenstående om bord i fartøyet i dag, og det opprinnelige styrehuset ble erstattet med et nytt. 

Det er noen merker i dekket over roret. Vi vet imidlertid at styrekjettingen skulle ha en diameter på ¼" 

og styrestenger hadde radius på 5/16" (figur 15).  

Det finnes i dag flere tegninger som gir informasjon om roret og konstruksjonene rundt. Roret ble 

sveist innvendig på babord side, og slissesveist fra utsiden på styrbord side. Rorkvadrantens radius var 

på 700 mm (figur 15).  

Dysen skulle lages som hel ring, og platen som dannet avrunding mellom skrog og dyse skulle sveises 

inn etter at dysen var montert (se figur 16).  
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Figur 14. Utsnitt fra tegning av opplagring og rorstamme, fra GMV, datert 02.09.1952. Kilde: SD. 
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Figur 15. Tegning av ror med stamme. GMV, 1952. Det er notert på tegningen at roret ble utført i overenstemmelse med tegningen, datert 01.05.1953, med stempel fra 
Skipskontrollen i Moss. Med andre ord er informasjonen vi får i denne tegningen pålitelig. Kilde: SD. 
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Figur 16. Akterstevn med dyse. Glommens mek. Verksted, 25.08.1952. Kilde: SD 
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Det finnes også en tegning av propellhylsen fra 1952. 

 

 

Navigasjonsutstyr 

Et kompass var plassert oppå styrehuset. Dette var et væskekompass.16  

Kommunikasjonsutstyr 

«Greven» var utstyrt med radio. En antenne var plassert akterut mellom styrehuset og skorsteinen.17 

Det var en trykkluftfløyte om bord. Denne kunne brukes som alarm.18  

Lanterner inkluderte topp-, akter-, side- og ankerlanterner. Tre topplanterner ble plassert i masten 

over styrehuset. Vanligvis var det i bruk 1 topplanterne, og 2 under sleping. Sidelanternene ble plassert 

på lanternebrett festet til rekkverket oppå brodekket, på hver side av styrehuset. Plasseringen var ca. 

75 cm innenfor borde. Akterlanternen ble plassert på fartøyets skorstein. Reservelanterner ble 

oppbevart i maskinrommet.19 

 
16 Rapport til SD om utstyrsbesiktelse for fartssertifikat, 1953. SD 
17 Info ALG 
18 Rapport til SD om utstyrsbesiktelse for fartssertifikat, 1953. SD 
19 Rapport til SD om utstyrsbesiktelse for fartssertifikat, 1953. SD 

Figur 17. Propellhylse, GMV 1952. Kilde: SD. 



 

32 
 

 

 

Forankringsutstyr, fortøyningsutstyr, slepeutstyr 

«Greven» skulle ha 1 stk. stokkløst bauganker med en vekt på 180 kg. Det skulle være 

ankerstolpekjetting på 165 m x 14 mm, kabeltau av wire 140 m x 44 mm omkrets, og trosse av wire 

165 m x 32 mm.20 En ankervinsj stod plassert på dekket i baugen.21 

Vi vet at «Greven» innen 1974 hadde et ankerspill med mekanisk dieselmotor (av ukjent merke).22 

Dette kan potensielt ha vært fartøyets spill siden byggingen. Fra byggingen finnes en tegning av 

tannhjul til ankerspill. Kanskje kan vi skimte det over rekken på forsidebildet/figur 3? 

  

 
20 Midtspanttegning GMV 1952, SD. 
21 Man kan se spor i dekket i dag. 
22 Rapport til SD, 29.10.1974 

Utsnitt av figur 3. Her kan man se 
lanternebrett på brodekket. 

Figur 18. Tannhjul for ankerspill. GMV. 
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Det var 2 stykk doble pullere forut i baugen og på akterdekket over hekken. Bussgatt var situert i 

skansekledningen like ved disse, ca. ved spant 2-3 og 26-27 (figur 4). I baugen var det også laget et 

halegatt på hver side i form av hukk i skansekledningen, ca. ved spant 28-29 (figur 4).  

 

 

«Greven» ble utstyrt med en kraftig slepekrok, men denne ble skiftet ut på 1970-tallet, etter at 

fartøyets karriere som tømmersleper var over. Det er godt mulig at det rett og slett var fordi den gamle 

slepekroken var utslitt.  

Slepekroken ble plassert i akterkant av det store dekkshuset. Denne skulle kunne ta 5 tonn.23 

En bøyle ble satt opp rundt kroken for å skjerme den. Opprinnelig var det videre planlagt at «Greven» 

skulle ha to slepebøyler eller slepegalger som slepetauet skulle legges over (se figur 22). Det virker som 

kun én ble satt opp. På tegningen figur 22 står det at «galge ved spant 0 sløifes», og man kan for øvrig 

heller ikke se spor om bord etter lignende. 

 
23 Info ALG 

Figur 19. Halegatt. GMV. 
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Et annet avvik ble også gjort. I hvert fall året etter at båten stod ferdig hadde bøylen som gikk over 

casingen en annen form enn den enkle, buede formen som tegningene gjengir. 1954-bildet figur 65 

viser et eget innhukk i bøylen for trossen.  

 

 

  

Utsnitt av figur 4. Slepekroken var plassert i akterkant av det store dekkshuset. Den aktre slepegalgen ble sløyfet. 

Figur 20. Slepekrok. GMV.  

Utsnitt av figur 65. Her kan man se slepebøylen (-galgen) over casingen i 
1954. Formen på bøylen var ikke helt lik som på tegningene. 
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Figur 22. Det ble planlagt at «Greven» skulle ha to slepebøyler/-galger, én over casingen og én videre akterut, men 
slepegalgen ved spant 0 ble til slutt sløyfet. GMV. 

Figur 21. Slepebøyle rundt slepekroken, med fundament. GMV.  



 

36 
 

Utstyr for besetning  

«Greven» hadde lugarer under dekk, mens det i dekkshus på hoveddekket befant seg messe, bysse, 

wc- og vaskerom.  

Lugarene under dekk var ordnet slik: 

Akterut mellom spant 4 og 9 var det en lugar for to av mannskapet. Omtrent midt i fartøyet, mellom 

spant 17 og 20½, ble en kapteins- og en maskinistlugar plassert. Kapteinslugaren var på babord side, 

maskinistlugaren var på styrbord, og disse lugarene skulle speile hverandre. En mannskapslugar for tre 

mann var forut for kapteins- og maskinistlugarene. 

Mellom lugarene, og opp mellom salongen, byssen og messen i dekkshuset over, var en mindre gang 

med leider mellom dekksnivåene. På hoveddekket var det en dør i dekkshuset direkte inn til denne 

nedgangen. 

Rommene i dekkshusene var ordnet slik: 

I aktre del av det store dekkshuset, delvis over maskinen, var det plassert vaskerom og toalett, 

førstnevnte på styrbord side, sistnevnte på babord side.  

Salongen var situert midt i dekkshuset på hoveddekket, ca. mellom spant 16 ½ og 20. Dette var 

aktenfor messen og byssen.  

Byssen var plassert mellom messen og salongen, med nedgangen til de to forlugarene under dekk i en 

gang på styrbord side. Inngangen til byssen var en dør i dekkshuset på babord side. En dør innvendig 

var plassert mellom byssen og messen i forkant. 

Messen var spiserom for samtlige i besetningen. Den var situert forrest i det store dekkshuset.  

Styrehuset var smalt og lite, og manglet flere rom utover selve «styrerommet», det vil si det var for 

eksempel ingen bestikk på broen. 

Under følger en nærmere gjennomgang av innredning så vel som øvrig utstyr for besetningen og 

eventuelle passasjerer. 

Lugarer og rom under dekk 

Noe av den opprinnelige innredningen er bevart om bord i dag, først og fremst i de tre forreste 

lugarene under dekk. Kunnskapen vi har om den opprinnelige innredningen i lugarene stammer ellers 

i hovedsak fra byggeverftets tegninger og sammenligninger med MS «Rond». Med bakgrunn i disse 

kildene er det likevel noe rom for usikkerhet knyttet til hvordan det var i 1953, først og fremst fordi:  

1.  innredningen i hvert fall i noen rom har vært omfattende ombygget i ettertid, og 
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2. tegningene fra byggeverftet viser kun planer, og det er ingen garanti for at de ble fulgt til punkt 

og prikke. 

Vi kan stole mest på kildene der flere kilder samsvarer.   

Ventilasjon og oppvarming under dekk 

Ventilasjonen om bord var naturlig trekk gjennom skylight, luker, lysventiler, samt noen lufterør. Foto 

(bl.a. figur 1-3) viser en luftelyre, øyensynlig fra eller gjennom byssen, som stod opp gjennom 

brodekket i akterkant av styrehuset. En luftelyre stod videre aktenfor skorsteinen til maskinen. En 

firkantet ventilasjonssjakt i blikk ble plassert om bord på «Rond», fra lugarområdet og opp gjennom 

dekkshuset, på akterskottet ved leideren mellom nivåene. Det kan gjerne ha vært en 1950-tallsløsning, 

og i så fall er det godt mulig at det var en lignende om bord på «Greven».  

               

 

All oppvarmingen i lugarene var sentralvarme. 24 Det ble brukt radiatorer av samme type som vi 

stadig kan se på wc-rommet om bord i dagens fartøy (figur 102).25 

Dører, lysventiler og skylight 

Døren til nedgangen mellom salongen, byssen og messen, fra hoveddekket, var en teakdør med rund 

lysventil. Dørens mål skulle være på 1995 x 690 mm (figur 39). Det er sannsynlig at dørene som i dag 

står mellom nedgangen og lugarene i forskipet var de samme som ble satt inn i 1953, idet de ligner på 

dører på tegningene (se under, figur 24). Disse dørene var laget av en lysere tresort, og kan derfor 

være av materiale fra Vikersund Sag. Lokale ressurser ble nemlig brukt til mye av treverket i 

innredningen.26 Dørene mellom gang og lugarer forut hadde rund lufteventil i øvre og nedre del. 

 
24 Rapport til SD om utstyrsbesiktelse for fartssertifikat, 1953. SD 
25 Radiatoren på «Grevens» rom for wc er lik slike vi ser på «Rond». For et fartøy av «Grevens» størrelse er det 
lite sannsynlig at ulike radiatorer var i bruk i forskjellige deler av innredningen. 
26 Info ALG 

Utsnitt av figur 3 og figur 68 (sistnevnte fra 1965). Disse viser 
luftelyrer om bord. 

Figur 23. Ventilasjons-sjakt 
i blikk på «Rond» langs 
leider til forre lugarer. 
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Over maskinrommet var det et skylight. Skylightet var hengslet slik at det kunne vippes opp mot kanten 

på skylightets møneform. Lignende skylight kan fremdeles sees på MS «Rond», som hadde samme 

byggeverft, og som ble bygget i 1955. 

Figur 24. Dører for innredning. GMV. 

Figur 25. Ventil i dør i innredningen. Foto: 
BDF, 2020 
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I tillegg til skylightet fikk «Greven» lysventiler i hver side av casingen: to på hver side ga lys til 

maskinrommet, og to på hver side ga lys til akterlugaren. De første planene for «Greven» inkluderte 

ikke slike lysventiler i casingen, om vi skal ta utgangspunkt i tegningen figur 6 (datert 9. juni 1952), men 

Skipskontrollen krevde at det skulle sørges for «dagslys (skylight) til lugaren akter i likhet med lugarene 

midtskips og forut».27 Trolig var lysventilene i siden på casingen et resultat av kravet. Det ble i hvert 

fall aldri laget et skylight til akterlugaren. Tegningen figur 4 (datert 6. september 1952) viste planlagte 

lysventiler til akterlugaren, men fremdeles ikke til maskinrommet. Det skulle altså likevel bli montert. 

Lys og ventilasjon til maskinrommet gikk gjennom både skylight, luke, et lufterør og lysventiler.28 

Lysventilene kan også sees blant annet på fargebildet figur 70.  

Skylightene til de andre lugarene var i praksis ventiler i lyssjakter som var plassert i forkant og på hver 

side av det store dekkshuset. Beskyttende gitter ble lagt over glassene. 

 
27 Skriv fra Skipskontrollen i Oslo, 19.06.1952. SD. Tegningen figur 6 fra 09.06 viser altså ingen lysventiler i 
casingen, selv om alle øvrige dører og vinduer var tegnet inn. 
28 Rapport til Sjøfartskontoret om første gangs besiktelse av motor, 1953. SD. 

Utsnitt av figur 3. Skylightet over maskinen kunne vippes 
opp. 

Figur 26. Lignende maskinskylight på MS «Rond». Foto 
utlånt av Arne Kristian Bye, ALG. 
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I dag er enkelte av fartøyets lysventiler med ramme av messing, mens andre er med ramme av stål. De 

fineste materialene, altså messingrammene, ble trolig brukt ved byggingen, mens eiere av et eldre 

fartøy som trengte utskiftninger sannsynligvis ville nøye seg med billigere løsninger, ergo 

stålrammene. 

Innredning maskinrom 

Fra byggeverftet har vi tegninger av leideren som skulle gå ned til maskinrommet fra hoveddekket. 

Stålleideren som står om bord i dag er trolig den opprinnelige. 

Figur 27. Lyssjakter. GMV. 
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Innredning i lugarer 

I innredningen skal det ha vært benyttet rupanel i taket, som ble kledd med tynne plater. Over dette 

ble det lagt glassvatt i sort tjærepapir til isolering, tilsvarende i skottene.29 På skott var det benyttet v-

fas panel, som i innredningen andre steder ombord.30 I dag er det hvitmalte Huntonitplater på 

skottene. Dette var trolig den opprinnelige løsningen. MS «Rond» er igjen en parallell - i akterlugaren 

her kan man stadig se at det ble benyttet panelbord på 90 x 13 mm, og utenpå lå altså hvitmalte 

Huntonitplater.31 

Dørken var belagt med linoleum i alle lugarene.32 Hvordan linoleumen så ut er uklart. I dag er 

dekksbelegget fjernet. 

 

 
29 Info ALG og slik det var på «Rond». Det var en tidstypisk løsning. 
30 Info ALG. I små arbeidsfartøyer ble nok de samme typene materialer brukt i alle lugarene.  
31 Andre steder er det imidlertid lagt nyere garnering. 
32 Rapport til SD om utstyrsbesiktelse for fartssertifikat, 1953. SD 

Figur 28. Leider til maskinrom. GMV. 
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All innredning og alle skap ble plassbygget om bord.33 Innredningene i lugarene bestod av køyer langs 

skutesidene med stoppede madrasser med springbunn.34 På styrbord side av forlugaren var det en 

over- og underkøye, mens de resterende køyene i lugarene var enkeltkøyer. Det var bord, stoler og 

skap. Hver mann skulle ha et klesskap til arbeidstøyet sitt.35 I forlugaren skulle det være bordplass med 

kun stoler for to, selv om lugaren ellers var for tre. Møblene var laget av en lys tresort, antagelig gran 

eller furu, fra Vikersund Sag. Vaskeservanter av porselen fra Porsgrund var plassert under bordene i 

alle lugarene. Bordene kunne vippes opp som en klaff.36  

   

 

 

 
33 Info ALG 
34 Rapport til SD om utstyrsbesiktelse for fartssertifikat, 1953. SD 
35 Skriv fra Skipskontrollen i Oslo, 19.06.1952, SD 
36 Deler av innredningen er igjen om bord. Skriv fra Skipskontrollen i Oslo, 19.06.1952. SD.  

Utsnitt av figur 4, henholdsvis akterlugar, kapteins- og maskinistlugarene, samt forlugaren. 

Figur 29 og 30. Opprinnelig vaskeservant i lugarer på Greven. Bildet til venstre viser riktignok en ny plassering av vasken 
i forlugaren – plassering som opprinnelig kan sees på bildet til høyre. Foto: BDF, 2020, og Arne Kristian Bye, 2021. 
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I de forre lugarene er det i dag ellers skapplass under køyer og videre hyller i tre festet mot skottene, 

samt rammeløse, firkantede speil over servantene. Slik kan det også ha vært i akterlugaren. 

  

 

 

 

Figur 31. Bord i innredningen på «Greven». GMV. 

Figur 32. Køyer med skap/hylleplass under. GMV. 
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Figur 33. Skapfronter. GMV. 

Figur 34 og 35. Lugarer. Kapteins- og maskinistlugar i nyere tid. I hvert fall køyer, bord og servanter er opprinnelige, 
gjerne også hyller og speil. Foto utlånt av ALG. 
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Det eneste vi vet om lamper er hva som henger i lugarene i dag. Lite er igjen av det opprinnelige. Et 

eksempel som vi har er en lampefot med ledning med flettet strømpe, kanskje ment for en enkel, rund 

lampekuppel.  

 

 

Gang/nedgang til lugarer  

Innredning i gang 

Det ble trolig lagt linoleumsbelegg på dekket her som ellers i innredningen. Det virker også sannsynlig 

at gangen fikk v-fas panel som ellers i innredningen.  

Leideren var plassert på styrbord side av gangen, overfor et skap mellom kapteins- og 

tremannslugarene. Det var en leider av mahogni med en antisklilist på hvert trinn, og en håndrekke 

festet til forskottet i det øverste partiet.37  

Også leideren til lugaren i akterskipet skulle være av mahogni (figur 37). 

I delen av gangen som var under dekk, befant det seg et skap med åpning inn i gangen. Skapet var høyt 

og smalt. 

 

 
37 Slik er det i hvert fall i 2020. 

T.v.: utsnitt av figur 4. Her sees gangen mellom 
forlugarene under dekk. Det var et skap med 
åpning til gangen, plassert overfor leideren.  

Figur 36. Eldre lampefot i kapteinslugar. Foto: BDF, 2020. 
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Rom i det store dekkshuset 

Kildene som kan fortelle om innredningen i dekkshusene er stort sett de samme som forteller om 

innredningen i lugarene under dekk. I dekkshusene ble det imidlertid gjort flere ombygginger i ettertid, 

som påvirker hva vi kan vite i dag. 

Ventilasjon og oppvarming 

Ventilasjonen om bord bestod som tidligere nevnt av naturlig trekk. Til rommene i det store dekkshuset 

var det satt opp ventiler i sidene på bygget, over dørene.   

 

 
Utsnitt av figur 2. Her sees ventiler over dørene i dekkshuset. 

Figur 37. Leidere av mahogni. Her sees leider både til akterlugar og gangen forut. GMV. 
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Som under dekk hadde rommene i den oppbygde casingen sentralvarme og radiatorer lik som den som 

fremdeles står på wc-rom (figur 102). 38 

Dører, skylight, lysventiler 

Ytterdørene til salong, messe, bysse og nedgang til lugarer var alle teakdører, mens dørene til wc, 

nedgang til maskinen og vaskerom var ståldører som materialet i dekkshuset rundt, uten lysventil. 

Teakdørene til salongen var uten lysventiler, og hadde mål på 1650 x 690 mm (se figur 39). De var 

konstruert med ramtre og fylling.  

Det var firkantede vinduer inn til salongen i akterkant av dørene, én på hver av sidene.  

Døren til byssen var todelt og av teak, med en rund lysventil. Dette var det eneste vinduet/lysventilen 

inn til rommet. Dørens mål skulle være på 1650 x 690 mm. 

I messen var det en større, rund lysventil i det forre skottet samt i styrbord side, og det var lignende 

lysventiler i døren inn til messen. Listverket rundt døren i dag er et eksempel på hvordan listverket 

trolig var rundt alle dørene, litt buet langs kanten.39 

Vinduer og lysventiler var konstruert av ettlags glass. 

     

 
38 Rapport til SD om utstyrsbesiktelse for fartssertifikat, 1953. SD. Radiatoren på «Grevens» rom for wc er lik 
slike vi ser på «Rond». For et fartøy av «Grevens» størrelse er det lite sannsynlig at ulike radiatorer var i bruk i 
forskjellige deler av innredningen. 
39 Sammenlignet med eldre listverk på MS «Rond». «Grevens» ble i dette tilfellet malt i ettertid. 

Utsnitt av figur 51. Vinduer i dekkshuset. 
GMV. 

Figur 38. Trolig opprinnelig listverk rundt 
dør til messe og bysse, litt buet i sidene. 



 

48 
 

 

 

Bad, wc og sanitærsystem 

Det ble lagt fliser i sort og hvitt på dørken både i wc-rom og vaskerom. Disse var på 10 x 10 cm, fra 

produsent CESI, Italia.40  

   

 
40 Fire hvite fliser er funnet om bord på «Greven». Tilsvarende fliser er å se på MS «Rond». 

Figur 39. Tegning fra byggingen over teakdører. GMV. 

Figur 40-41. Fliser – til venstre en av flisene som ble funnet om bord på «Greven». Den tilsvarte fliser på toalettrom på 
«Rond» (bildet til høyre).  
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Det ble plassert én servant i vaskerommet.41 Dette var trolig en lignende servant som dem i lugarene, 

fra Porsgrund. I wc-rommet skulle det være klosett. Produsent av og type klosett vet vi lite om, fordi 

det i senere tid ble skiftet ut.42  

Annen innredning i de to rommene er ikke tegnet inn på figur 4, men en hvitmalt vannradiator stod 

fremdeles om bord på toalettrommet (kan sees på figur 102). Det var gjerne en lignende på 

vaskerommet. Rørene til radiatoren(e) var av kobber.43 

 

 

Byggetegningene gir ingen informasjon om noen ferskvanntank eller hvor ferskvann ble hentet fra. Kan 

hende ble det rett og slett hentet rett fra innsjøen som båten seilte på. 

Innredning i salong 

Som innredningen i lugarene var innredningen i rommene i dekkshuset i hvert fall delvis laget av 

materialer fra Vikersund Sag, og skap og møbler ble plassbygget.44 Panel var malt v-fas, og også her 

hadde dørken linoleumsbelegg.45 I himlingen ble det trolig lagt Huntonit opprinnelig.46 

 
41 Rapport til SD om utstyrsbesiktelse for fartssertifikat, 1953. SD 
42 Det samme var tilfellet på «Rond». 
43 Slik var det i hvert fall på lik radiator på «Rond». 
44 Info ALG 
45 Rapport til SD om utstyrsbesiktelse for fartssertifikat, 1953, SD. Info ALG. Under et lag med vinyl på dørken 
på «Rond» i dag, var det sementpuss. Det kan det har vært på «Greven» også. 
46 Info ALG, med utgangspunkt i dagens fartøy. 

Utsnitt av figur 4. Det var vaskerom og toalett 
på hver sin side akterst i dekkshuset. Dørken 
skulle være flislagt. 
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Salongen skulle utstyres med et bord, en benk med ryggstøtte samt to stoler. Møblene skulle lages av 

mahogni. Bordet skulle stå på to stålsøyler. Bordbein ligner stadig i dag på dem man kan se på MS 

«Rond», så de er nok noe av det opprinnelige igjen om bord. Tegningene av innredningen (figur 4 og 

43) viser at det først var planlagt at det skulle være skap på hver side av benken, men det ble til slutt 

sløyfet. Dagens benk har trolig samme trekk som den opprinnelige – dette er mørkt rødt, for øvrig også 

likt som på «Rond». Ved mulig fremtidig restaurering vil vi kanskje kunne få mer informasjon om 

møblene.47  

Både på «Greven» og «Rond» var det enkle trekrakker i salongen på dagens fartøyer, av samme type 

som ville vært vanlig på 1950-tallet. Det er mulig at dette er møbler som har fulgt med frem til i dag 

(se bl.a. på foto under, figur 42). 

   

 

 
47 Som mulig bumerke eller logo fra produsenten på benkens trekk. 

Utsnitt av figur 4. Salongen hadde benk, 
stoler, og bord. Skapene som er tegnet på 
hver side av benken ble sløyfet. 

Figur 42. Dagens versjon av salongen. 
Bordbein og trekk på benken er opprinnelige. 
Foto: BDF, 2020. 
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På «Rond» kan man se enkelte detaljer i innredningen som kan ha vært fjernet fra «Greven», som 

lamper og brannvarslere. Det er vanskelig å bedømme nøyaktig alder, men «Rond» hadde blant annet 

en brannvarsler i taket med smelteplugg, som må være gammel. Av lysarmaturer var det blant annet 

en rund lampekuppel som kan ha vært fra 1950-tallet, plassert høyt oppe på et skott i salongen, mens 

det på dagens «Greven» var plassert en eldre vegglampe i messing med lampeskjerm. Hva som var 

opprinnelig er uklart, men lampekuppelens feste ligner på fester man kan se i lugarene på «Greven» 

(se mer under beskrivelse av lugarenes innredning).  

   

Figur 43. Møbler for salong. GMV. 

Figur 44 og 45. Lampe i salong på «Greven» til venstre, lampe i salong på «Rond» til høyre.  
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Innredning i bysse 

Det skulle legges fliser på dørken i byssen, som det kommer frem av tegningen figur 47. Disse var nok 

like som flisene på toalettrom og vaskerom, altså sorte og hvite fliser på 10 x 10 cm. Panel var som 

ellers; malt v-fas, men en rustfri plate skulle også festes like over møblene langs skottene. Tegningen 

viser følgende innredning: en benk med vask, samt en komfyr med to kokeplater. Det var nok derfor 

ikke en bysseovn som sådan, men snarere to bluss, kanskje fyrt med rødsprit.48 Under benken og 

vasken var det skapdører og en skuffeseksjon med fire skuffer. Også under benken med kokeplatene 

skulle det være skapdører.  

Bysseinnredningen er blitt omgjort i ettertid, men den opprinnelige på «Rond» gjenstår, og ligner svært 

på tegningene som vi har fra «Greven». 

 
48 Det ble gjort på enkelte fiskefartøyer. Info ALG. Nyere bluss om bord, som på «Rond», var gassbluss. 

Figur 46. Røykvarsler på «Rond», potensielt fra 1950-tallet? 
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Figur 47. Innredning i byssen. GMV. 

Figur 48 og 49. Bysseinnredning på «Rond», lignende som gjengitt på tegninger av «Grevens». Foto: BDF, 2021, og 
utlånt av Arne Kristian Bye. 
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Innredning i messe 

I messen ble det også lagt linoleumsbelegg på dørken, og panel av v-fas bord.49 Møblementet skulle 

bestå av to benker med bord mellom, samt et skap på babord side, som tegningen figur 50 viser. Trolig 

var foten på bordet av stål tilsvarende som i salongen. 

 

 

Styrehus 

Dører og vinduer 

Dørene inn til styrehuset, en på hver side, hadde et firkantet vindu. Vinduene var plassert øverst i 

dørene, mens det var ramtre og fylling i nedre del. Dørene var teakdører, som i dekkshuset under. 

Målene skulle være 1800 x 600 mm. 

I styrehuset var alle vinduene firkantet, det største i forkant av styrehuset. I akterskottet skulle det 

være to vinduer på 300 x 600 mm. På styrbord og babord side skulle det være et vindu på 500 x 600 

mm. Vinduet i fronten hadde en størrelse på 1000 x 600 mm.50 Vinduene var rammet inn med trelister 

og hengslet i overkant, slik at de kunne vippes opp. 

 
49 Rapport til SD om utstyrsbesiktelse for fartssertifikat, 1953, SD. Info ALG 
50 Tegninger GMV 

Figur 50. Møbler for messe. GMV. 



 

55 
 

          

 

 

 

Innredning i styrehus 

Det var ikke mye plass til møbler innvendig, for styrehuset var lite, men kan hende var det benk for 

fører samt hyller på skott?  

Figur 51. Vinduer, tegnet av GMV ved byggingen. 

Utsnitt av figur 70. Det var firkantede vinduer i 
styrehuset, og teakdører. 

Utsnitt av figur 39. 
Styrehusets dør. 
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Utvendige dekk 

Rekkverk  

På brodekket var det plassert et rekkverk frem til forkanten av styrehuset. Høyden var på 110 cm, med 

avstand mellom rekkestøttene på 20 cm.51  

Byggetegningen figur 4 viser at rekkverket først var planlagt å nå frem kun til akterkanten av 

styrehuset, men dette var trolig kun fordi styrehuset ble tegnet større på denne tegningen enn på 

andre, og større enn hvordan styrehuset faktisk ble bygget. Rekkverket ble snarere satt opp frem til 

forre del av styrehuset. 

 

 

Leider 

På styrbord side av det store dekkshuset var den eneste utvendige leideren om bord, mellom 

hoveddekk og brodekk. Den var plassert i akterkant av den akterste av dørene der i dekkshuset. 

Leideren stod i et «innhukk» i dekksbygget, og var en stålleider. En stålhåndrekke var festet til leideren 

i det øverste partiet. 

 

 

 
51 Rapport til SD om utstyrsbesiktelse for fartssertifikat, 1953. SD 

Utsnitt av figur 4 og 57. Byggetegningene viste forskjeller på hvor omfattende rekkverket rundt brodekket ble. Med et 
lite styrehus ble rekkverket bygget helt til forkanten av bygget til slutt. 

Utsnitt av figur 68. Her sees rekkverket rundt brodekket, samt 
håndrekken langs leideren på styrbord side av dekkshuset. 
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Redningsutstyr 

Det var en pram på 89 kubikkfot for 8 personer som fungerte som lettbåt for «Greven». Denne ble 

slept etter slepebåten, men det skal også ha vært benyttet flere ulike lettbåter for «Greven».52 Det var 

ingen daviter om bord.  

To livbøyer var anbrakt på hver side av brodekket. Fartøyet skulle ha syv redningsvester, og disse ble 

oppbevart i lugarene.  

I innredningen var det også 2 brannslukningsapparater. 2 brannpøser var anbrakt på broen.53  

 

Maskin – hovedkomponenter 

«Grevens» første hovedmaskin var en Wichmann-motor på 180 effektive hestekrefter, som skulle gi 

en fart på 9 knop.54 Wichmann-motoren var en tresylindret semidiesel - type 3AB, nr. 4341. Følgende 

informasjon om maskinen ble rapportert inn til Sjøfartskontoret i 1953: 

 

 

 
52 Rapport til SD om utstyrsbesiktigelse for fartssertifikat, 1953. SD. Info fra Aase Hanna Fuhre via ALG. 
53 Rapport til SD om utstyrsbesiktelse for fartssertifikat, 1953. SD 
54 Anmeldelse av nybygning 13.06.1952, SD. 

Figur 52. Utsnitt fra Rapport til Sjøfarskontoret om første gangs besiktelse av motor til like med bygningsbeskrivelse med 
tegninger, 1953. Kilde: SD. 
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Veivstangens diameter 4,58 cm² 

Krysspinnens diameter 100 mm rullelager 

Propell 

     Propellens diameter 1500 mm 

     Antall blad, løse 3 

     Materiale Bronse. Propellhode: rustfritt stål  

     Bladenes tykkelse og bredde 65/340 mm 

Stempling 6-2-53. I. M. 

Omstyringsmekanisme Vribare vinger. Hydraulisk 

 

 

Det var anbrakt ett brannslukningsapparat i maskinrommet og ett i nedgangen til maskinrommet.55  

 

Systemer for maskin – hovedkomponenter 

Brennoljesystem 

Følgende informasjon om brennoljesystemet ble rapportert inn til Sjøfartskontoret i 1953:56 

Antall brennoljepumper 3 

 
55 Rapport til Sjøfartskontoret om første gangs besiktelse av motor, 1953. SD. 
56 Rapport til Sjøfartskontoret om første gangs besiktelse av motor, 1953. SD. 

Figur 53. Maskinarrangement. GMV. 
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Materiale på ledningene Kobber 

Hvilken måte er de festet til ledningene? Kapsel muttere 

Er lyddemperen og vanntrøyene forsvarlig 
vannkjølet? 

Ja. S-K, 9-12-52. J. Ø. 

Eksosrør arrangert Rett opp 

Brennoljetanker av Stål  

Utførelse og arbeidsmåte Sveiset i skip og siden. 

Størrelse 2 à 3000 l, 1 dagtank à 100 l 

Minste avstand fra sylinder Ca. 1 m 

Kraner og ventiler anbrakt på tankene Forbruks- og toppventiler 

Påfylling arrangert Fra dekk 

Tankene forsynt med luftrør til over dekk? Ja  

For å hindre spill av brennolje Kapslet motor. Kofferdam rundt tankene. 

 

 

 

Smøroljesystem 

I dagens fartøy, slik det nok var opprinnelig, befinner det seg i casingen en åpning for påfylling av 

smøroljetanken om bord. Denne var plassert på styrbord side. 

Figur 54. Brennoljetank styrbord og babord side. Slike ble plassert på hver side av maskinen, inntil skutesiden.  GMV. 
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Kjølesystem 

Følgende informasjon om kjølesystemet ble rapportert inn til Sjøfartskontoret i 1953:57 

Antall kjølevannspumper 1 

Materiale i ledninger Kobber 

Utmunning avløpsrørene Rett under dekk 

Avløpsrør forsynt med ventiler på skipssiden  Ja 

Kjølevannspumpens sugerør forsynt med ventil 
direkte på skipssiden 

Ja  

 

Trykkluftsystem 

Følgende informasjon om trykkluftsystemet ble rapportert inn til Sjøfartskontoret i 1953:58 

Hvordan startes motoren? Luft 

Antall trykkluftbeholdere 3 

Hvortil anvendes de? 2 stk. fra start og 1 stk. fra reversering 

Kubikkinnhold og diameter 2 stk. D=355 mm L=200 mm 
1 stk. D=355 mm L=1000 mm 

Har beholderne avtapningsventil og renseluke? Renseluke og avtapning i endeluke 

Arbeidstrykk på trykkluftbeholderne 15 kgl cm² 

De er prøvet med et vanntrykk til 50 k kg/cm² 

Er det anbrakt maskindreven luftpumpe som 
reserve for fylling av trykkluftbeholderne som 
lades med ekshaustgass? 

Ja 

 

I dag er trykklufttanker plassert akter på styrbord side av maskinen. Slik kan det ha vært siden 

byggetidspunktet. 

  

 

 
57 Rapport til Sjøfartskontoret om første gangs besiktelse av motor, 1953. SD. 
58 Rapport til Sjøfartskontoret om første gangs besiktelse av motor, 1953. SD. 

Figur 55 og 56. Trykklufttanker akter på styrbord side i maskinrommet i 2021. Slik kan det ha vært også i 1953. Foto: Arne 
Kristian Bye, ALG. 
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Skipssystemer 

Ballast- og lensesystem 

Det var en håndlensepumpe som ble betjent fra dekk. Den var 2" i casing.59 Det var tre lensepumper 

som var drevet for egen motor. Motoren vet vi dessverre lite om. En pumpe i maskinrommet hadde 

en kobling på dekk omtrent midtskips, og én slange med strålerør i slange.60 Følgende informasjon om 

lensesystemet ble rapportert inn til Sjøfartskontoret i 1953:61 

Antall lensepumper drevne ved egen motor Forpigg, innredning og maskinrom 

Suger fra Bunntank, akterpigg og sjø 

Materiale anvendt til lenseledningen Galvanisert rør 

 

Vi har et par tegninger av lensesystemet (figur 57 og 58), der den ene (figur 58) er en grov, enklere 

skisse som ikke samsvarer full ut med tegningen figur 57. Skissen er den nyeste og derfor trolig mest 

korrekt. 

 

 

 
59 Rapport til Sjøfartskontoret om første gangs besiktelse av motor, 1953. SD. 
60 Rapport til SD om utstyrsbesiktelse for fartssertifikat, 1953. SD 
61 Rapport til Sjøfartskontoret om første gangs besiktelse av motor, 1953. SD. 

Figur 57. Lenseledningsarrangement, datert 13.09.1952. De grønnfargede rørene markerer ballastledninger. Kilde: SD. 
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Elektrisk anlegg 

Det var et elektrisk anlegg på 24 volt om bord i 1953.62 Opprinnelige ledninger kan sees tydelig om 

bord i dag idet de skiller seg fra nyere, der de eldste ledningene var med flettet strømpe. Lysbrytere, 

koblingsbokser og stikkontakter var i mørk brun bakelitt eller hvit duroplast – utfra det som er igjen 

om bord i dag ser det ut som stikkontakter og koblingsbokser var av duroplast, mens lysbrytere var av 

bakelitt.63   

 
62 Rapport til Sjøfartskontoret om første gangs besiktelse av motor, 1953. SD. 
63 Basert på dagens fartøy. 

Figur 58. Oversikt over lensearrangementet om bord på «Greven» i 1953. Denne skissen er noe nyere enn tegningen over 
fra byggingen. Det er en grovere, enklere skisse. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 
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Det var en elektrisk lyskaster om bord, plassert oppå styrehustaket.64 Produsent er usikker, men 

Andelslaget Greven har i dag klart å skaffe en antatt tilsvarende som opprinnelig. 

 

 

 

I dagens fartøy er hovedtavlen plassert på styrbord side i maskinrommet, trolig som opprinnelig, 

forut for trykklufttankene. 

 
64 Rapport til SD om utstyrsbesiktelse for fartssertifikat, 1953. SD 

Figur 62. Lyskaster, antatt helt lik fartøyets opprinnelige. Foto: Arne Kristian 
Bye, 2021. 

Figur 59-61. Lysbryter i bakelitt, koblingsboks og stikkontakt i duroplast i lugarer om bord i «Greven». Foto: Arne Kristian 
Bye, 2021. 
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Figur 63 og 64. Elektrisk tavle i maskinrommet, plassert på styrbord side for maskinen. Foto: Arne Kristian Bye, 2021. 
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Drift av «Greven» på Tyrifjorden, 1953-1968 

Den nye «Greven» viste seg snart som en god tømmersleper. Tømmerfløtingssesongen på Tyrifjorden 

startet som regel i begynnelsen av mai og varte frem til begynnelsen av november. Mengden tømmer 

ble regnet i tylfter, en gammel mengdeenhet tilsvarende 12 enheter. Målet ble benyttet både i 

skogbruket og i tømmerindustrien.65 Fløtingen foregikk slik at tømmer ble transportert ned sideelver 

på våren, da vannføringen var stor nok. Tømmeret ble samlet i oppbyggede slippdammer. Derfra ble 

vann og tømmer sluppet samtidig når det var samlet seg nok. Tømmeret ble deretter sortert og lagret 

i elven ved en hengsle, klar for transport videre etter slepebåten. Slepet ble til slutt levert til fabrikker 

og sager for videreforedling.  

 

 
Figur 65. «Greven» ved Vikersund, nymalt, pusset og stelt like før fløtningssesongen 1954. Foto: Bygdeposten 23.04.1954. 

 

Veteranbåtforeningen «Greven» har beskrevet fartøyets første arbeidsdag: 

Fredag 19. juni klokken 16.00 tok skipper Harald Gromnæs og maskinist Johannes Aasbråthen «Greven» 

fra Vikersund til Storelven med en slepearm, og her ankret de opp for helgen ved Bråthen klokken 21.00. 

 
65 Info ALG 
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Klokken 07.00 mandag morgen gikk turen med fullt mannskap (fire personer) til Sundvollen for å hente 

«Grevens» første slep med tømmer over Tyrifjorden. Et slep på 2500 tylfter tømmer fra Steinsfjorden og 

Sundvollen, som de tirsdag klokken 14.00 slapp ved Vikersund. Med det var «Grevens» arbeid i 

Tyrifjorden i full gang.66 

Allerede innen midten av i juli 1953 hadde «Greven» trukket 70 000 – 75 000 tylfter over Tyrifjorden.67 

«Det er i grunnen gått bra med fløtningen i år,» fortalte fløtningsinspektøren G. G. Strømmen i 

Drammensvassdragets Fellesfløtningsforening avisen Ringerikes Blad.68 Vannstanden hadde vært 

passe stor og regnskurene var kommet med jevne mellomrom. Avisen Buskeruds Blad rapporterte mot 

slutten av sesongen at «Greven» var «en utmerket tømmertrekker» som «fullt ut har oppnådd 

forventingen».69 

 

 

 

 

Mannskapet på «Greven» kom fra Røyse på Ringerike, i hvert fall de seks om bord i 1955.70 I tillegg til 

føreren var det to matroser, én maskinist og to motormenn om bord.71 Rundt denne tiden, hvor det 

 
66 Info ALG 
67 Ringerikes Blad 10.07.1953 
68 Ringerikes Blad 10.07.1953 
69 Buskeruds Blad 14.10.1955 
70 Buskeruds Blad 09.09.1955 
71 Rapport til SD om utstyrsbesiktelse for fartssertifikat, 1953. SD 

Figur 66. «Greven» i virksomhet på Tyrifjorden. Foto: Ringerikes Blad 
14.01.1957. 
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ble slept mest tømmer over fjorden, var det to fløtningslag i arbeid: ett om bord i «Greven», og ett til 

å ta seg av fløtningen ved hengslet og i fjorden for øvrig.72 

Hole historielag gjennomførte før 2003 et intervju med tre mann som hadde jobbet på «Grev Wedel» 

og «Greven».73 Olaf Engebretsen, Henry og Mads Ruud, sistnevnte en av skipperne på «Greven», 

fortalte om livet om bord.74 Det hadde vært 7-8 mann om bord, men «senere» ble det færre. Her skilles 

det nok mellom «Grev Wedel» og den senere «Greven». Vaktene i den senere tiden var på fire timer, 

etterfulgt av 8 timer fri. Vaktene gikk slik døgnet rundt, for slepet gikk både natt og dag. Om natten 

var det én mann i styrehuset og én mann i maskinen. Historielagets intervju blir videre oppsummert 

på følgende måte: 

Fra Storelva til Vikersund tok det normalt 3 timer å slepe ei grime, men var været ugunstig, kunne det ta 

en hel dag og noen ganger natta med. Hvis noe gikk galt og måtte repareres under slepinga, måtte 

fløterne springe på stokker som lå og vippet og rullet i vannet. 

Maten om bord var enkel. Brødmat holdt de hver for seg, mens middagsmaten kunne være felles. 

Ertesuppe var vanlig, og stekt flesk. I fritida om bord kunne de lese litt, spille kort eller fiske. Tida falt 

aldri lang. 

Solgangsbrisen langs Vikersund kunne være lei, og båten med tømmer på slep kunne blåse langt ut av 

kurs. Det hendte også at tømmerlensa gikk i stykker, og da var det et svare strev å få tømmeret inn i 

lensa igjen. 

Arbeidet om bord var trivelig, men det var jo sesongarbeid. Fløtingen foregikk i sommerhalvåret, fra mai 

og fram til oktober-november. Annet arbeid måtte skaffes om vinteren, og det var ikke alltid like lett.75 

I 1966 fortalte maskinisten Johannes Aasbråthen at «Timelønnen her er like bra som den man kan 

oppnå i for eksempel industrien. Vi har akkord og er følgelig også interessert i å få arbeidet unna.» En 

lønnsslipp fra 1963 viste at skipperen hadde en timelønn på seks kroner, og etter at trygd og skatt var 

betalt fikk han utbetalt 515,80 kr for 114 timers arbeid.76 

«Greven» var sterkere enn den gamle «Grev Wedel» og fløtet vanligvis cirka 5-6000 tylfter per slep. 

Båten kunne også gjerne ta opp mot og mer enn det dobbelte. I løpet av sommeren 1954 regnet 

Fellesfløtningen med å fløte cirka 240-250 000 tylfter over fjorden.77 En last på cirka 15 000 tylfter 

utgjorde omtrent 180 000 stokker til 10 kroner stykket.78 «Greven» likte best å trekke store lass, mente 

 
72 Info fra ALG 
73 Hole historielag 2003 (kalender, desember) 
74 Hole historielag 2003 (desember). Aase (2018) s. 13 
75 Hole historielag (2003) desember 
76 Info fra ALG 
77 Ringerikes Blad 05.07.1954. Bygdeposten 12.10.1954 
78 Ringerikes Blad 13.07.1954 
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båtens skipper, Harald Gomnæs i 1955. Da var den i sitt ess.79  Med store slep kunne det ta sin tid å 

taue tømmeret over Tyrifjorden, særlig hvis været var imot. Den lengste turen over fjorden tok faktisk 

hele 64 timer!80 I femårsperioden 1951-1955 ble det hvert år gjennomsnittlig fløtet cirka 620 000 

kubikkmeter tømmer, eller cirka 6 millioner stokker. I disse årene beskjeftiget Fellesfløtningen vel 500 

mann.81 

«Greven» seilte ikke blott med slep. I april 1954 ble båten stilt til disposisjon for Hole skogråd og 

skogeierlag som arrangerte sin årlige skogdag, denne gangen på Frognøya. Gjestene hadde en hyggelig 

tur med «Greven».82  Da Buskerud Presselag og Drammens Journalistklubb arrangerte tur til Modum 

kommune i oktober 1963, ble også de besøkende tatt med på «Greven» på Tyrifjorden. Bygdeposten 

skrev entusiastisk i forkant av hendelsen at det ville bli «en tur utenom det vanlige om værgudene er 

velvillige».83 Det skulle vise seg at nevnte værguder ikke spilte helt på lag med pressefolket, men 

humøret var på topp, kanskje litt på tross av at «Greven» ikke hadde mye plass under dekk eller i 

dekksbygg for passasjerer. 

 

 
 

 

 
79 Buskeruds Blad 09.09.1955 
80 Info ALG 
81 Ringerikes Blad 14.01.1957 
82 Ringerikes Blad 27.04.1954 
83 Bygdeposten 04.10.1963 

Figur 67. Drammen Journalistklubb og Buskerud Presselag på båttur 
med «Greven» i 1963. Foto: Bygdeposten 18.10.1963 
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På sommeren, når «Greven» drev med slep på fjorden, ble det stopp i fisket i vannet. Da var det for 

risikabelt å ha ute garn. De ville i så fall som regel bli med tømmergrimene. Når sesongen var over, var 

det derimot gode fangster på fisk i vannet.84 Tømmerslepingen brakte fiskene i vannet næring.85 Det 

hendte gjerne at tømmer kom løs og forsvant i løpet av fløtingen. «Greven» hadde derfor den mindre 

båten «Krepsen» til å hjelpe seg. Støttebåtens jobb var å samle sammen løstømmeret. «Krepsen» 

hadde vært støttebåt for DS «Grev Wedel» før den ble det for «Greven», og hadde vært i bruk på 

Tyrifjorden siden 1931. Båten er som «Greven» fremdeles bevart i dag.86 

Utover på 1960-tallet begynte det å gå tilbake med tømmerfløtingen. Skogsveier ble bygget ut og 

trafikken gikk gradvis over på lastebiler i tillegg til tog. Dette var langt kvikkere enn tømmerfløtingen 

var. På få timer kunne trevirke fraktes fra skogen og til fabrikkområdet hvor den videre foredlingen 

skulle foregå, mens prosessen med fløting tok flere måneder.87 I 1964 slepte «Greven» 115 000 tylfter. 

Tidligere år hadde båten fløtet rundt 200 000 tylfter.88  

 
Figur 68. «Greven» på Tyrifjorden i 1965. På 1960-tallet begynte det å gå tilbake med fløtningstømmeret. Foto: Drammens 
Tidende og Buskeruds Blad 26.07.1965. 

 
84 Bygdeposten 24.01.1964 
85 Drammens Tidende og Buskeruds Blad 29.07.1976 
86 Takket være Arne Kristian Bye i ALG. «Krepsen» ble bygget i 1911, og var på ca. 40' lengde og ca. 9,5' bredde. 
Da tømmerfløtingen var over ble «Krepsen» ombygget og brukt som passasjerbåt fra ca. 1968-1978. Båten sank 
og ble hevet igjen i 1979/80. 
87 Eiker arkiv (2015-2019) Tømmerfløting [internett] 
88 Drammens Tidende og Buskeruds Blad 26.07.1965 
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1967 ble det siste året «Greven» ble brukt i tømmerfløting på Tyrifjorden. Det var da kun syv 

arbeidsplasser i fløtningen igjen på Tyrifjorden, hvorav fire av dem var mannskapet på «Greven».89 Den 

endelige grunnen til at Drammensvassdragets Fellesfløtningsforening la ned driften på Tyrifjorden 

dette året var at Oslo Lysverker bygget kraftanlegg til hinder for videre fløtning. Den påfølgende 

sesongen ble derfor «Greven» liggende i opplag i Vikersund. Noe tømmer skulle riktignok slepes også 

på sommeren 1968, men det var så lite at jobben ble overlatt til mindre motorbåter. Tømmeret kom 

kun fra lokal hogst.  

Fellesfløtningen fikk et par henvendelser om kjøp av «Greven» for å beholde den kjente og kjære båten 

lokalt, nå i turisttrafikk. Det planlagte tiltaket munnet likevel aldri ut i noe. Fellesfløtningen 

kommenterte at utenom kjøpesummen ville det bli tale om adskillige investeringer for å gjøre 

«Greven» anvendelig i den nye farten. Det ville rett og slett bli svært dyrt.90  

«Greven» ble i grunn litt av et dilemma for Drammensvassdragets Fellesfløtningsforening. På 

innlandsvannet hvor den lå hadde den plutselig fått liten verdi, ettersom det var langt til interesserte 

kjøpere. Fellesfløtningen hadde flere fartøyer på vassdragene, men i hvert fall ifølge Drammens 

Tidende og Buskeruds Blad var transportproblemene størst for «Greven».91 Det ble planlagt å få båten 

til Drammensfjorden, hvor den skulle settes inn i buksertransport. Flyttingen skulle gjøres ved hjelp av 

spesialkjøretøyer og nøye planlagte kjøreruter, som måtte godkjennes av veivesenet. Hele 

operasjonen ble kalkulert til å koste cirka 40 000 kroner, men det skulle likevel svare seg økonomisk.92  

Det tok tid før planene kom videre, og «Greven» ble liggende i Tyrifjorden helt frem til 1973. Da hadde 

Drammensvassdragets Fellesfløtningsforening allerede vært oppløst i over et år. 

 

 
89 Info fra ALG 
90 Drammens Tidende og Buskeruds Blad 22.05.1968 
91 Drammens Tidende og Buskeruds Blad 22.05.1968 
92 Drammens Tidende og Buskeruds Blad 22.05.1968 
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Figur 69. «Greven» i opplag på slutten av 1960-årene. Foto: Orsten, i Drammens Tidende og Buskeruds Blad 24.12.1994  
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Ombygginger 1953-1968 

Skrog og dekkshus  

Maskinfundamentet ble skiftet ut i 1956, altså få år etter at båten var bygget. Antageligvis fant 

utskiftningen sted fordi det forrige fundamentet var slitt, idet hovedmaskinen hadde stor vibrasjon.93  

Materialbeskyttelse 

Skorsteinen ble malt om. Selv om den var malt i en mørkere farge opprinnelig, ble den innen 1965 (se 

figur 68-70) malt lyseblå. Selve casingen var øyensynlig stadig brunmalt da «Greven» gikk i opplag i 

1968 (figur 68-70, 74).  

 

 

 

 

Skipsutstyr 

Manøvreringsmaskineri og -utstyr 

På 1960-tallet ble den gamle kjettingstyringen demontert og erstattet med hydraulikkstyring. Stenger 

fra styrehus til maskin ble plassert i en kasse i taket over salongen, som fremdeles er synlig om bord. 

 
93 Info ALG 

Figur 70. «Grevens» skrog var grønnmalt, mens andre dekksbygg var hvite og brunmalt. Skorsteinen var opprinnelig malt i 
en mørk farge, men ble senere malt om til å bli lyseblå. Foto utlånt av ALG. 
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Slepeutstyr 

Innen 1960-tallet var slepebøylen over casingen blitt byttet ut (se figur 65 sammenlignet med figur 67).  

 

 

Utstyr for besetning  

Det store dekkshuset 

Rominndeling og innredning 

På 1960-tallet ble det gjort endringer i innredning og rominndeling i dekkshuset, og i tillegg ble flere 

ytterdører tatt ut av bruk. Skott ble fjernet mellom salongen og byssen, og mellom byssen og messen 

helt forut, slik at man fikk ett sammenhengende rom.  

Utover dagens fartøy selv, er det få kilder som gir opplysninger om innredningen på dette tidspunktet, 

og dagens fartøy ble ombygget igjen etter endringene på 1960-tallet. Vi må derfor basere oss på noen 

antakelser for å kunne si noe om 1960-tallsinnredningen.  

Figur 71. Nye stenger til hydraulikk for styreopplegg ble plassert i en kasse i taket i dekkshuset, her fra salongen i 2020. Foto: 
BDF. 

Utsnitt av figur 67. Det var en spesialtilpasset slepebøyle, plassert over aktre del av casingen. Bildet er fra 1963. 
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Salongen ble nok beholdt relativt uforandret med funksjon nå også som messe. Skapet som hadde 

stått i salongen inntil skottet mot nedgangen ble fjernet. Deretter ble det laget en døråpning og satt 

inn en dør mellom gangen og salongen. 

Den gamle messen ble en utvidelse av byssen, om det stemmer med det senere fartøyet. Benker og 

skap fulgte da rundt rommet i en hesteskofasong, med vask på babord side. Vasken måtte jo 

nødvendigvis flyttes idet den opprinnelig hadde stått der det nå var åpnet mellom byssen og salongen. 

Kokeplatene i byssen ble beholdt på samme sted som før. I dagens fartøy er skap plassert over 

disk/benk (på babord side) på lignende måte som i «Ronds» bysse. Sannsynligvis er dette derfor en 

løsning fra tømmerslepperioden, altså fra 1960-tallet. Dagens fartøy viser røde skapdører i byssen, 

med hvite knottehåndtak.94 

 

 

 

 
94 I overensstemmelse med hva man kan forvente at kan ha vært brukt på et 1960-talls kjøkken. 

Figur 72. Dette er et utsnitt av figur 4, redigert for å illustrere endringene fra 1960-tallet. Skott mellom messen, byssen og 
salongen ble fjernet. Et par dører på babord side skal ha vært stengt igjen innenfra, selv om dørene kunne sees utvendig. 
Innredningen som her er tegnet i den gamle messen er et forslag med utgangspunkt i innredningen i dagens fartøy (2020). 
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Det er uklart hvordan dekksbelegget i byssen var. De opprinnelige flisene ble kanskje erstattet med 

linoleum for å passe med dørkbelegget i salongen og den gamle messen. 

Panelet i dekkshuset skal ha vært byttet to ganger i løpet av fartøyets aktive driftstid. Med de øvrige 

endringene i dekkshuset er det nærliggende å anta at ett av byttene fant sted samtidig med disse andre 

ombyggingene.  

Ytterdører 

Et par av ytterdørene på babord side ble lukket permanent for bruk – se tegning figur 72 over. Disse 

ble bare lukket permanent fra innsiden – fra utsiden så dørene ut som før.  

Lysventiler og vinduer 

Da de to ytterdørene på babord side ble sperret innenfra ble koøyet fra den forreste døren flyttet til 

vindusrammen forut på styrbord side, der det opprinnelig hadde vært et firkantet vindu. Dette er ikke 

så lett å se på mange av fotografiene av båten. Lysventilåpningen i den sperrede døren ble trolig 

blendet ganske enkelt. 

 

 

 

 

Utsnitt av figur 86. Bildet er fra 1995, men viser fremdeles den runde lysventilen i 
den firkantede rammen for det opprinnelige vinduet på styrbord side i dekkshuset.  

Figur 73. Skap i «Grevens» bysse, her over disk 
på babord side. Foto: BDF, 2020. 
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Maskin - hovedkomponenter 

Hovedmaskin 

Maskinen hadde 260 hestekrefter, rapporterte Ringerikes blad i 1955.95 Dette var annerledes enn 

opprinnelig, da maskinen var oppgitt å være på 180 effektive hestekrefter. Ingen andre kilder forteller 

om et motorskifte så tidlig, så her var avisens opplysninger upresise. En ny motor ble satt inn først i en 

senere periode. 

Folkene om bord i 1955 mente at den eneste ulempen de hadde var at motoren larmet så mye.96 Til 

sammenligning med DS «Grev Wedels» stille, gamle dampmaskin må det i hvert fall ha vært stor 

forskjell.  

Transmisjoner  

Propellen ble skiftet ut flere ganger. I 1954 fikk «Greven» en ny propellaksel fra Wichmann 

motorfabrikk. Denne hadde diameter på 4 ½". Det ble satt inn ny flenskobling og propell med hode og 

blad i messing. Propellen hadde følgende mål: diameter= 1450 mm, T= 63 mm, B= 250 mm.97  

Propellen fra 1954 ble snarlig skiftet ut, for i 1955 ble det utført en besiktelse av en ny komplett 3-

bladet propell i messing fra Wichmann. Målene som nå ble registrert var: D= 1500 mm, T=50 mm, 

B=430 mm.98 

 

  

 
95 Ringerikes Blad 26.09.1955. Se opprinnelige opplysninger ift. rapport til SD, 1974. 
96 Ibid. 
97 Rapport til SD, 1954 
98 Rapport til SD, 1955 
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Nye eiere og overgang til saltvann, 1968-1974 

«Greven» ble solgt til firmaet Oslo Sand og Bergsalt i 1969. Båten ble likevel liggende i opplag på 

Tyrifjorden ved Vikersund helt frem til 1973. I løpet av opplagsårene ble båten benyttet som lager for 

tyvegods. Drammens Tidende og Buskeruds Blad beskrev i 1972 at idet «Greven» endelig ble 

transportert videre til eierne, ville Vikersund-ungdommen bli «spart for en stor fristelse og politiet for 

noen etterforskninger mindre – forhåpentligvis».99 

 

 

Først i 1973 forlot båten Vikersund. Den gikk for egen maskin til Svangstrand, hvor det var blitt gravet 

en renne på stranden som en slags dokk. Derfra løftet fire sterke mobilkraner båten opp på en solid 

slepetrailer. Nå skulle fartøyet videre landeveis. Det var bare ett problem. Frakten på slepetraileren 

viste seg å bli for stor for tunneler og underganger. Det medførte at «Grevens» dekkshus måtte sages 

av og fraktes for seg.100 Så gikk reisen bedre for det rundt 72 tonns tunge fartøyet.101  

Omsider kom båten til Drammen. I Drammen ble dekkshusene montert igjen, og båten kunne sette 

kursen for Halden.102  

 
99 Drammens Tidende og Buskeruds Blad 13.10.1972 
100 Ulsteen (1996) s. 8. Bygdeposten 06.06.1973 
101 Båten ble i nyere tid veid til 71880 kg uten styrehus av ALG. 
102 Bygdeposten 06.06.1973. Drammens Tidende og Buskeruds Blad 13.06.1973 

Figur 74. «Greven» på Tyrifjorden sensommeren 1971. Foto utlånt av ALG. 
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Oslo Sand og Bergsalt hadde planlagt å bruke båten i transport av sandlektere på Oslofjorden.103 Innen 

frakten av fartøyet fra Tyrifjorden faktisk fant sted, på sommeren i 1973, var båtens eiere skiftet til 

Halden Bukser, Dykk og Mudring.104 Dette firmaet skulle ha «Greven» som taubåt og ellers til litt av 

hvert i ytre Oslofjord. Et av båtens nye oppdrag var å hente en lekter i Stockholm. Som beskrevet i 

Drammens tidende og Buskeruds blad i 1995: en ringeriking som husket «Tyrifjordens stolte majestet, 

fikk et aldri så lite sjokk da han brått oppdaget den i fortøyninger på havnen i Stockholm!».105 Båten 

skulle imidlertid snart flyttes videre av sted fra innlandsvannet den var blitt bygget for. 

I 1974 ble båten solgt videre til nye eiere på Sunnmøre. 

  

 
103 Drammens Tidende og Buskeruds Blad 13.10.1972 
104 Bygdeposten 06.06.1973 
105 Drammens tidende og Buskeruds blad 18.01.1995 

Figur 75. Folk i Vikersund tok farvel med «Greven» i 1973. I forkant av dette var fartøyets casing malt hvit. Skroget 
var også blitt malt, nå i lyseblått. Foto: Bygdeposten 06.06.1973. 
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Ombygginger 1968-1974 

Med overgang til saltvann og nye eiere ble «Greven» besiktet og fikk utstedt nytt målingsbevis fra 

Sjøfartsdirektoratet i 1973. 

«Greven» ble målt til annerledes tonnasje enn opprinnelig:106 

 Bruttotonnasje Nettotonnasje 
1953 48,88 7,91 
1973 45,76 0 

 

Nettotonnasjen blir utgjort av differansen mellom bruttotonnasjen og kubikkinnholdet av de rommene 

som ikke trengs til drift av fartøyet og dets sikkerhet. Det ble regnet fradrag for fører- og 

mannskapsrom, navigasjonsrom, verksteder og forrådsrom, samt vannballastrom.107 

Det betyr at det ikke var rom verken for passasjerer eller last om bord i «Greven». Endringen i 

bruttotonnasje var nok en følge av at styrehuset ble byttet ut (se under Skrog og dekkshus). 

 

Skrog og dekkshus 

Da «Greven» ble fraktet til sine nye eiere i Halden på sommeren i 1973 beskrev Drammens Tidende og 

Buskeruds Blad at «Vind og vær og uvedkommende har slitt i skroget og herjet innvendig», men 

«Maskinen var imidlertid stadig i form da den ble startet opp for en tid siden, og turen over fjorden til 

Svangstrand forløp uten altfor store problemer».108  

Under turen fra Vikersund til Halden ble altså dekkshusene demontert for etappen over land mellom 

Svangstrand og Drammen. Da båten lå med vann under kjølen igjen i Drammensfjorden, ble 

dekkshusene bare midlertidig skrudd på med fire fester. Ifølge Pål Ulsteen blåste det opp til et kraftig 

uvær i ytre Oslofjorden, noe som nesten sendte overbygget på sjøen.109 Det gikk heldigvis godt, og i 

Halden kunne casingen sveises fast permanent. 

  

 
106 Lappebok, digitalarkivet 
107 Målebrev 1973, SD. Se også ordliste ang. tonnasje. 
108 Drammens Tidende og Buskeruds Blad 13.06.1973 
109 Ulsteen (1996) s. 8 
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Styrehuset ble snart skiftet ut med et nytt.110 Kan hende var tilstanden på det gamle ikke lenger hva 

det en gang var, men et nytt styrehus kan også ha vært skaffet som en følge av endrede behov i ny 

fart, i nye farvann.  

Det nye styrehuset var bygget av sveist stål, og var noe bredere enn dekkshuset det stod på (se mer 

under Slepebåt på Sunnmøre, 1974-2005. Skrog og dekkshus). Det var firkantede vinduer langs sidene, 

i front og akterskott, med en dør på styrbord side i akterskottet. Styrehuset ble stående om bord i 

resten av fartøyets aktive driftsperiode som slepebåt. 

Materialbeskyttelse 

Innen «Greven» skulle forlate Vikersund var casingen malt hvit (se figur 75). Skroget var også blitt malt, 

nå i lyseblått.111  

 

 
110 Målingsbevis 1973, SD. Det gamle styrehuset er i dag kondemnert. 
111 Info ALG 

Figur 76. «Greven» på land i Sylling. Dekkshus ble demontert for transporten til Drammen. Foto: Drammens Tidende og 
Buskeruds Blad 13.06.1973 
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Utstyr for last 

Luker 

Det opprinnelige runde mannlokket ble skiftet ut med en større, firkantet luke til det som opprinnelig 

hadde vært kabelgatt. Tidspunkt for endringen er noe uklart, men det er nærliggende å tro at det ble 

gjort i sammenheng med innsetting av en tank i rommet under, og det ble nok gjort idet «Greven» 

kom på saltvann (se mer under Utstyr for besetning – sanitærsystem).  

 

 

 

Skipsutstyr 

Kommunikasjonsutstyr 

Masten som hadde stått på det gamle styrehuset ble flyttet over på det nye (se for eksempel foto figur 

68, 75 ift. 80). Plasseringen av lanterner der ser dermed ut å ha vært nøyaktig som opprinnelig. 

Lanternebrett ble flyttet over fra rekkverk til sidene på det nye styrehuset, om det var likt som i 

påfølgende år under eiere på Sunnmøre. 

Slepeutstyr 

«Greven» skulle få ny slepekrok i 1973. Å ha en god nok slepekrok var selvsagt avgjørende for 

slepefarten som båten var satt til. Slepekroken skulle kunne ta 2,5 tonn. 

Det er noe uklart om slepekroken faktisk ble skiftet ut med en gang slik som tegningene under indikerer 

(figur 78 og 79). Året etter, da båten var blitt solgt til nye eiere i 1974, ble det nemlig laget nye tegninger 

av en slepekrok som skulle være av samme utførelse «som tidligere typegodkjent».112  

 
112 Brev fra Eilertsen til Smedvik mek. Verksted 08.05.1979, SD. 

Figur 77. Det opprinnelige runde mannlokket over 
kabelgattet ble skiftet ut med en firkantet luke. 
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Figur 78. Tegningen viser en slepekrok til «Greven» som skulle kunne ta 2,5 tonn. Tegningen er datert 01.10.1973, men 
den ble også kopiert og forandret senere, i 1974. Kilde: SD. 

 

Figur 79. Feste og arm for slepekrok for MS «Greven», for Halden bukser, dykk og mudring. Dato 01.07.1974. Tegn. Nr. 95-
2, skipsingeniør Leif Gjerver. Kjelde: SD. 
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Utstyr for besetning  

Fartøyets nye målebrev fra 1973 gir informasjon om størrelsen på rommene ombord:113 

Hvor Registertonn Kubikkmeter 
Oppbygning forut 4,53 12,83 
Halvruff akter 1,01 2,86 
Førers rom 2,79 7,90 
Mannskapsrom 18,50 52,41 
Navigasjonsrom 0,64 1,82 
Verksteder og forrådsrom 2,61 7,39 

 

Innredning i lugarer og rom under dekk 

Lysventiler og skylight 

Som tidligere nevnt hadde båten trolig lysventiler med rammer av messing opprinnelig, mens dagens 

fartøy (2020) har lysventilrammer av enten messing eller stål. Det må altså i tilfellet ha vært 

gjennomført utskiftninger. Når det var gjort blir gjetning. 

Maskinskylightet fikk på et tidspunkt blendingsplater som var hengslet i toppen av møneformen på 

skylightet. Det er sannsynlig at blendingsplatene ble laget i forbindelse med overgangen til drift på 

saltvann, som en tilpasning til mer værutsatte farvann. 

Innredning i lugarer 

Etter opplagsårene i Vikersund var innredningen blitt slitt og ødelagt om bord. Drammens Tidende og 

Buskeruds Blad beskrev at man antok at det var blitt ødelagt inventar for ca. 10 000 kr. 114 Nøyaktig 

hvor de verste ødeleggelsene var kommer imidlertid ikke frem. Kan hende gikk det verst utover 

akterlugaren – innredningen her ble i hvert fall fjernet på et tidspunkt. 

Rom i det store dekkshuset 

Innredning i dekkshuset 

Innredningen ble skiftet ut på 1970-tallet, og da kan vi å anta at det ble gjort allerede i 1973. Trolig ville 

nye eiere sette innredningen i stand igjen etter ødeleggelsene fra opplagstiden. Hva det inkluderte vet 

vi lite om.  

Sanitærsystem 

Da taubåten kom på saltvann kunne ikke ferskvann til sanitærsystemet hentes direkte fra vannet båten 

lå på, som øyensynlig hadde vært tilfellet opprinnelig. Sannsynligvis da ble det plassert en vanntank i 

 
113 SD 
114 Drammens Tidende og Buskeruds Blad 13.06.1973 
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kabelgattet akterut. Dette var en løs tank, og man kan i dag se spor i skipsdekket over etter 

tilkomstarbeid for å få tanken på plass. 

Det var nok i denne sammenhengen at luken til akterrommet ble skiftet ut med en større, firkantet 

luke, som tidligere nevnt.  

Utvendige dekk 

Da styrehuset ble skiftet ut med et nytt måtte rekkverket tilpasses plassen som det nye styrehuset 

opptok. Store endringer på rekkverket er det altså ikke snakk om. 

 

Skipssystemer 

Ballast- og lensesystem 

Vannballastrom om bord i «Greven» ble i 1973 målt til å være på 3,35 registertonn eller 9,49 

kubikkmeter.115  

 
115 Målebrev 1973, SD 
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Slepebåt på Sunnmøre, 1974-2005 

Gilse Eilersten A/S fra Hareid på Sunnmøre kjøpte «Greven» i 1974. Formålet var å fortsette å bruke 

båten som slepebåt. Faktisk var båten regnet som skikket til passasjerfartøy i helt innelukket farvann i 

1974.116 Båten hadde uansett et opphold på Hjørungavaag Verksted i 1974 før den startet opp i drift 

igjen. 

Eilertsen må trolig ha vært godt fornøyd med «Greven», for et par år etter anskaffelsen kjøpte han 

enda en lignende båt, MS «Rond», som også hadde vært i Drammensvassdragets 

Fellesfløtningsforenings eie.117 

I dokumenter fra 1970-tallet blir båten enkelte ganger omtalt som MS «Greven I».118 Det virker likevel 

ikke som navnet ble endret offisielt.  

Utenfor Åndalsnes deltok Eilertsen med «Greven» under byggingen av boreplattformen til Elf-feltet 

tidlig på 1980-tallet.119 «Greven» ble ellers for det meste brukt til lekterslep så lenge båten var i drift 

på Sunnmøre. Det gjaldt først og fremst slep av sandlektere, opp i 50 meter lange og ti meter brede, 

og gjerne med en gravemaskin på toppen av den øvrige sandlasten.120 Lektere på 800 tonn ble slept 

mellom Åndalsnes og Ålesund.121  

Eilertsen fikk kontrakt med Miljøverndepartementet om at han skulle stå for bilvrakhenting langs 

Vestlandskysten fra Nordfjord til Boknafjorden, og satte i gang i 1979. Til dette hadde han skaffet en 

750 tonns lekter, en hydraulisk presse, en hydraulisk kran med grabb, og en kranbil. Pressen og kranen 

ble montert på lekteren, og kranbilen ble fraktet med som dekkslast. Alt sammen skulle slepes fra sted 

til sted ved hjelp av en slepebåt, og slepebåter hadde han jo fra før. Det er altså mulig at «Greven» var 

involvert i denne driften. Etter at cirka 350 bilvrak ble flatklemt og lastet på lekteren, skulle dette 

fraktes videre til Drammen. Til sammen skulle det brukes to-tre måneder to ganger i året til jobben.122 

«Greven» var videre involvert i litt mer spesielle oppdrag. Båten deltok blant annet i redningsarbeidet 

av den store malmtankeren «Arisan» som på nyåret i 1992 forliste utenfor Hareid, ved fuglefjellet 

Runde.123 Ulykken var svært alvorlig idet den medførte stor oljeforurensning i området. «Greven» lå 

 
116 Rapport til SD, 29.10.1974 
117 Hadeland 20.11.1992 
118 Se bl.a. Brev om oppblåsbare redningsflåter for «Greven I», brev fra SD til Eilertsen 30.11.1979. 
119 Drammens tidende og Buskeruds blad 18.01.1995 
120 Drammens Tidende 04.09.2005 
121 Drammens tidende og Buskeruds blad 18.01.1995 
122 Haugesunds avis 03.08.1979 
123 Hadeland 20.11.1992 
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klar med lenser. Båten tauet også en ferge fra Sogn til Stadt i stiv kuling et par måneder senere. 

«Greven» klarte da å holde syv knop.124 

I 1994 kjøpte Brandal Sandfrakt «Greven», og deretter overtok Bora Sandfrakt i 1999. «Grevens» aktive 

driftstid endte i 2005 da Bora Sandfrakt solgte båten.  

 

 

  

 
124 Drammens tidende og Buskeruds blad 18.01.1995 

Figur 80. «Greven» med slep i 1996. Foto utlånt av ALG. 
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Ombygginger 1974-2005 

Idet «Greven» kom i nye farvann ble det stilt endrede krav til båten, som medvirket til ombygginger. 

Fartøyet skulle nå sertifiseres for bruk i rom sjø. Båten ble satt i stand ved Hjørungavaag Verksted i 

1974, før båten opptok drift for Eilertsen.125  

 

 

 

 

Skrog og dekkshus 

Det arbeidet som ble gjort på skrog og dekkshus i løpet av årene 1974-2005 bestod først og fremst av 

reparasjoner og utskiftninger snarere enn omfattende forandringer. De største ombyggingene her var 

allerede kommet på plass innen 1974.  

 
125 Rapport til SD, 29.10.1974 

Figur 81. «Greven» i Hareid i 1992, her ved siden av «Rond». Styrehus og maskin var blitt skiftet ut. Foto: Hadeland 
20.11.1992. 
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Skrog 

I 1974, da «Greven» ble undersøkt på Hjørungavaag Verksted, ble det funnet at det var lokale 

rusttæringer i platekledningen i skroget.126 Hvilke reparasjoner eller utskiftninger som eventuelt ble 

gjort er uklart. 

Enkelte forandringer i forhold til skipsutstyr medførte tilpasninger i skroget, idet det ble satt inn 

baugpropeller – se mer under Skipsutstyr. 

Dekkshus 

Dørene i det store dekkshuset ble byttet ut - se under Utstyr for besetning. 

Skrogutrustning 

Det ble laget en rekke små hull i skansekledningen, til feste for korte kjettinger til bildekk, som ble 

benyttet som fendere ved buksering. 

Materialbeskyttelse 

Mens dekkshus forble hvitmalte, ble skroget malt om.  

I 1975 fikk Gisle Eilertsen AS pålegg fra skipskontrollen om at fartøyet måtte påmales navn og 

hjemsted.127 Navnet på siden av fartøyet hadde muligens allerede vært malt over første gangen skroget 

ble blått, før båten forlot Vikersund. Kanskje fikk skroget et nytt strøk (blått?) som dekket navnet da 

Eilertsen tok over. Navnet ble i hvert fall til slutt påmalt fronten av styrehuset. 

Et foto av båten fra 1996 (figur 80), da Brandal Sandfrakt var eier, viser et oransjemalt skrog. Om dette 

var samme maling som ble benyttet fra 1970-tallet eller ikke er uklart.  

En gang etter 1996 ble skroget igjen malt blått, kanskje i sammenheng med eierskiftet til Bora 

Sandfrakt i 1999. 

 

Skipsutstyr 

Manøvreringsmaskineri og -utstyr 

I 1974 var den hydrauliske styremaskinen om bord av typen Cylinderservice.128 

 
126 Rapport til SD, 29.10.1974 
127 Påleggsliste Skipskontrollen, 1975, SD. 
128 Rapport til SD, 29.10.1974 
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Båten hadde balanseror. I 1974 fikk «Greven» en ny rorstamme, øyensynlig satt inn ved Hjørungavaag 

Verksted. Den ble stemplet «S=K 15.10.74. J.K.H.» og hadde samme diameter som den forrige, på 80 

mm (se ift. figur 14).129 

«Greven» ble utstyrt med baugpropeller ved ombygging i 1983-1984. Baugpropellene var i grunn 

større enn man skulle forvente at var nødvendig for en båt av «Grevens» størrelse. Stor dimensjon var 

likevel svært nyttig når båten skulle flytte på tunge sandlektere.130 Baugpropellene ble styrt ved hjelp 

av hydraulikk. For å bruke baugpropellene måtte hjelpemaskin og luftkompressor være i gang. 

 

 

 

Den gamle hydraulikkstyringen fra 1960-tallet ble skiftet ut i 1983-84. Nye hydraulikkrør ble plassert 

langs hoveddekket inntil babord side på dekkshus og casing. Hvorfor det gamle opplegget med 

hydraulikk ble skiftet ut er noe uklart, men kan hende var det behov for mer kraft.131 Opplegget for 

 
129 Rapport til SD, 29.10.1974 
130 Info ALG 
131 Info ALG 

Figur 82. «Greven» etter endt driftstid på Sunnmøre. Her sees den ene baugpropellen i skroget tydelig. Foto ALG. 
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den nye hydraulikkstyringen ble plassert på akterdekket (over det tidligere kabelgattet, nå vanntank). 

Det var nå rør av rustfritt stål og messing. 

 

        

 

 

Navigasjons- og søkeutstyr 

«Greven» fikk en Furuno radar, som bilder fra Sunnmøre-perioden vitner om. Innen 1998 var det 

kommet ekkolodd om bord.132 En antenne ble plassert aktenfor lanternemasten på styrehustaket. 

 
132 Installasjonsbevis 27 SD 1998, ST 

Figur 83. Opplegg for hydraulikkstyring på 
akterdekk. Foto: BDF, 2020. 

Figur 84. Hydraulikkrør til styring fra 1983-4 langs babord 
side av dekkshus. Foto: BDF, 2020. 
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 Figur 87. «Greven» på 1990-tallet på Sunnmøre. Her kan man se radaren oppå styrehuset. Foto: Arve M. Nordsveen, i 
Drammens tidende og Buskeruds blad 18.01.1995. 

Figur 85 og 86. Bilder fra innsiden av «Grevens» styrehus da båten var på vei ut av drift. Foto utlånt av ALG. 
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Kommunikasjonsutstyr 

I 1975 fikk «Greven» pålegg om å skaffe en skipsklokke.133 Plassering er uklar. En fløyte kan sees på 

styrbord side av styrehustaket blant annet på figur 80-81 og 88. 

Innen 1998 vet vi at det var kommet mobiltelefon om bord.134  

Det var også stadig søkelyskaster om bord – foto (som bl.a. figur 87 over) viser denne lengst forut på 

styrehustaket.135  

Forankrings-, fortøynings- og slepeutstyr 

Baugankeret hadde vekt på 180 kilo, mens kjettingen var på 165 meters lengde og med 14 mm 

diameter. Fortøyningstrosser var av nylon, på 100 m lengde og 2" diameter.136  

«Greven» fikk på et tidspunkt en ny pullert plassert oppå skansekledningen i baugen – den var på plass 

i hvert fall innen 1992 (figur 81). Uvisst når, men også en gang før 1992 (pr. figur 81), ble også de 

opprinnelig åpne, u-formede halegattene i skansekledningen i baugen «lukket inne» idet det ble lagt 

et flattjern oppå toppen, som ga dem tilnærmet o-fasong. 

 
133 Påleggsliste Skipskontrollen, 1975, SD. 
134 Installasjonsbevis 27 SD 1998, ST 
135 Installasjonsbevis 27 SD 1998, ST 
136 Rapport til SD, 29.10.1974 
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Selv om det ble laget tegninger av ny slepekrok i 1973, skulle slepekroken skiftes i 1974. Det ble da 

laget nye tegninger. Slepekroken var i grunn noe av det første som det nye eierrederiet Gisle Eilertsen 

ønsket å skifte. Utførelsen var den samme som tidligere var typegodkjent.137 Et av kravene for 

Sjøfartsdirektoratets godkjenning av slepekroken i 1974 var at det måtte være minst én øks i nærheten 

av sleperen.138 Arrangementet var beskrevet av skipsingeniøren Leif Gjerver som «i det vesentlige lik» 

som på båtene «Emil», «Winnie» og «Willy».139  

Nye tegninger ble også laget i 1976 og approbert av Sjøfartsdirektoratet. Formålet var da å øke 

slepekapasiteten, idet den nye slepekroken skulle kunne ta 6 tonn. Det ble gjort enkelte forandringer 

på 1976-tegningene i 1977, og fra 1979 finnes det nye godkjennelser fra Sjøfartsdirektoratet for 

slepekroken.140 Det var øyensynlig først da det faktiske utskiftningsarbeidet ble foretatt. Smedvik Mek. 

Verksted stod for jobben, og kroken er fremdeles ombord.141 

 
137 Brev fra Eilertsen til Smedvik mek. Verksted, 08.05.1979. SD. 
138 Brev SD 15.10.1974 
139 Brev fra Gjerver til Skipskontrollen i Fredrikstad 04.07.1974. SD. 
140 Brev fra skipskontrollen i Ålesund til eierrederi for TB «Greven», 01.08.1979. SD. 
141 Brev fra SMV til skipskontrollen i Ålesund 08.05.1979. SD. 

Figur 88. «Greven» fikk en ny pullert i baugen, og halegattene forut fikk flattjern sveist oppå. Foto ALG 
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Slepebøylen over casingen ble byttet ut i løpet av Sunnmøre-perioden, eller potensielt tidligere, rundt 

1973. Det kan synes som bøylen var noe lavere enn tidligere, men plasseringen var den samme. 

 

Figur 90. «Grevens» slepebøyle og slepekrok i 2020. Foto: BDF. 

Figur 89. Informasjon fra plakett på «Grevens» slepekrok. Foto: BDF, 2020. 
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Figur 91. 6ts SWL slepekrok H-6 detaljer. Dato 12.04.1976. Approbert av SD 31.05.1976. Forandret 23.05.1977. Kilde: SD. 
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Figur 92. 6 ts SWL slepekrok H-6 sammenstilling. Dato 12.04.1976. Approbert av SD 31.05.1976. Forandret 23.05.1977. Kilde: SD. 
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Lagerplass 

Da «Greven» gikk ut av drift i 2005 var det ikke innredning i den opprinnelige akterlugaren. I stedet 

hadde rommet fått utseende av et lagerrom.142 I 1995 ble rommet beskrevet som et redskapsrom.143 

 

Utstyr for besetning og passasjerer 

Redningsutstyr 

I 1979 fikk «Greven» sertifisert en gummiflåte, av fabrikat Viking 10K.144 Denne ble stående på babord 

side av skorsteinen.  Et livbelte ble hengt på rekkverket på brodekket på hver side, som flere foto vitner 

om – se bl.a. figur 81 og 104. 

Rom under dekk 

Oppvarming 

I løpet av tiden på Sunnmøre skal «Greven» ha fått en ny sentralfyr, og nye radiatorer ble satt opp i 

lugarene.145 

 

 

Lysventiler, skylight 

Som en følge av det mer utsatte farvannet som båten ble brukt i på Sunnmøre, ble lysventilene forut 

for dekkshuset på hoveddekket blendet med en stålplate som ble sveist fast. Det ga dermed mindre 

lys til den forreste lugaren. 

 
142 Info ALG 
143 Drammens tidende og Buskeruds blad 18.01.1995 
144 Kontrollsertifikat for gummiflåte, 1979, SD 
145 Info fra ALG 

Figur 93. Nye radiatorer ble plassert i 
lugarene. Foto: BDF, 2020. 
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Utskiftningene (som tidligere beskrevet) av lysventilrammer fra messing til stål, kan ha vært gjort i 

løpet av Sunnmøre-perioden. 

Innredning 

Lugarene beholdt mye av utseendet fra 1950-tallet, med enkelte forandringer. Det eneste stedet der 

det ikke lenger er gjenkjennelig i det hele tatt fra utseendet på 1950-tallet, er akterlugaren. Det meste 

av inventaret her ble fjernet på et tidspunkt før 2005, og rommet ble brukt til lagerplass.146  

Den forre lugaren gjennomgikk en større forandring som følge av at fartøyet fikk baugpropeller. Dette 

påvirket plassen i lugaren. En trekasse ble plassert oppå baugpropellene der det tidligere hadde vært 

et bord, og en kasse gikk akterover fra dette nye «bordet» til skapet ved siden av døren. I praksis ble 

det som en benk. En vask ble plassert i det nye bordet (kassen). 

 

 

 

En mindre, mulig forandring var noen flere hyller på skottene i lugarene, men selv om kildene fra 1950-

tallet ikke forteller om dem, kan dette likevel være fra byggetidspunktet.  

Linoleumsbelegget på dekket ble fjernet på et tidspunkt (se figur 34 og 35). 

Dagens fartøy vitner om utskiftninger av lamper ved køyene i lugarene.  

 
146 Info ALG 

Figur 94. Forlugaren etter ombygging, med ny 
benk og bord som egentlig var kasser over 
baugpropellene. Opprinnelig tegning GMV 
(figur 4), nyere endringer tegnet inn av BDF.  

Figur 95-96. Forlugaren etter ombygging, med 
ny benk og bord som egentlig var kasser over 
baugpropellene. Foto: BDF, 2020. 
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Rom i dekkshus 

Oppvarming 

Som allerede nevnt ble det satt inn en ny sentralfyr og nye radiatorer.147  En av radiatorene stod 

plassert under babord vindu i salongen, og en stod i wc-rommet.148  

Vinduer, lysventiler 

Det forreste vinduet/lysventilen på styrbord side i det store dekkshuset ble blendet en gang etter 1996 

(se ift. foto figur 80). En stålplate ble rett og slett sveist over hele den ytre seksjonen av dekkshuset 

der vinduet hadde vært. Innvendig stod lysventilen med vinduskarmen igjen. Det kunne igjen skjules 

av gardiner i byssen.  

 
147 Info ALG 
148 Pr. dagens fartøy (2020) 

Figur 97. Nye lamper ble plassert ved køyene i lugarene. Foto: BDF, 
2020. 
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Innredning i salong/messe og bysse 

Etter at «Greven» kom til Hareid på 1970-tallet ble den gamle innredningen i dekkshuset skiftet ut.149 

Panelet i dekkshuset ble som tidligere nevnt i alt byttet to ganger etter byggingen. Tidspunkt er uvisst, 

men siste gang var nok i løpet av Sunnmøreperioden. Skottene ble kledd med Huntonit-plater. 

Belegget på dørken stammer nok også fra utskiftning på Sunnmøretiden. Det nye belegget ga inntrykk 

av smale dekksplanker.  

Ifølge en påleggsliste fra Skipskontrollen fra 1975 skulle propananlegget på «Greven» kontrolleres og 

et monteringsbevis skulle skaffes.150 Trolig var det kommet en ny gasskomfyr i byssen på dette 

tidspunktet.151 

 
149 Info ALG 
150 Påleggsliste Skipskontrollen, 1975, SD. 
151 Som i dag. Lignende opplegg til «Rond» 

Figur 98. Forre del av styrbord side av 
dekkshuset ble sveist over, slik at det forre 
vinduet/lysventilen ble blendet. Foto: BDF, 
2020. 
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I salongen/messen fikk bordet ny bordplate. Benken lengst akter i salongen ble på et tidspunkt 

demontert, men deretter bygget opp igjen omtrent som den opprinnelige. Det gamle trekket ble 

beholdt, som bortimot det eneste av det originale.152  

Som i lugarene ble det satt inn nye lamper i salongen. 

 

 
152 Info ALG 

Figur 99. Den kombinerte byssen og messen etter driftstid. Foto utlånt av ALG. 

Figur 100. Nyere lampe i himling i salongen. 



 

102 
 

Vaskerom, wc, sanitærsystem 

Badet med en enkelt vask på babord side av dekkshuset ble omgjort til et vaskerom med dusj. Vasken 

ble med det fjernet. Skottene ble malt blå mens det ble lagt et nytt belegg på dørken, av samme type 

som i resten av dekkshuset. 

Flisene i wc-rommet ble fjernet, og det gamle klosettet skiftet ut med et nyere. Tidspunkt er uklart. 

  

 

Dører 

Dørene til casing/dekksbygg ble skiftet ut idet fartøyet trengte dører som tålte grov sjø, i motsetning 

til tidligere. De nye dørene var i stål. De tidligere blendede dørene ble fjernet for godt. Døren på babord 

side til nedgangen til maskinrommet var todelt på midten.  

 

 

Figur 103.  Dekkshuset i løpet av «Grevens» tid på Sunnmøre. Dører ble skiftet. Tegn.: BDF. 

Figur 101 og 102.  Dusjrom og wc, 2020. Foto: BDF. 
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Utvendige dekk 

Rekkverk 

I 1974 var «Greven» «skikket til passasjerfartøy» i fartsområde «i helt innelukket farvann».153 Det er 

likevel ingen passasjersertifikater registrert i fartøyets lappebok/skipsregisterkort.154 Det var nok lite 

med passasjerer som reiste med båten, og båten ble brukt i værutsatt farvann i tiden på 

Sunnmøreskysten, så hvilken betydning planene for passasjerfart hadde kan diskuteres. Båten ble 

ellers definert som slepefartøy, både i årene før og etter. Fra 1974 finnes det imidlertid en påleggsliste 

fra Skipskontrollen som blant annet inneholder instruksjoner om at «Rekken der hvor passasjerene 

oppholder seg skal være minst 100 cm».155 Der hvor passasjerene oppholdt seg må øyensynlig ha vært 

på hoveddekket rundt dekkshus og casing, for det ble satt opp et nytt rekkverk over skansekledningen 

på begge side, unntatt i baug og hekk. Dette var stålrekkverk. Både den nye rekken og rekken over 

dekkshuset ble malt hvite.  

 
Figur 104. «Greven» med rekkverk oppå skansekledningen. Det var også åpnet opp på rekkverket på brodekket for 
redningsflåten ved siden av skorsteinen. Bildet er tatt på Sunnmøre på slutten av fartøyets driftstid der. Foto: Bygdeposten 
03.09.2009. 

 

En endring ble gjort på rekkverket på brodekket da det ble satt en redningsflåte til babord for 

skorsteinen. Akkurat der ble rekkverket nødvendigvis åpnet opp for å gjøre plass. 

 
153 Rapport til SD, 29.10.1974. 
154 Digitalarkivet 
155 Påleggsliste, Skipskontrollen, 28.10.1974, SD 
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Maskin – hovedkomponenter 

Hovedmotor 

I 1975 ble det montert en større motor, som fremdeles står om bord i dag. Den nye maskinen var som 

den gamle av Wichmann-fabrikat. Den hadde nummeret 4687 og var blitt bygget i 1958 for et annet 

fartøy ved navn «Radin».156 Det var en tresylindret dieselmotor av type 3AC. Den hadde 240 HK ved 

330 omdr./min.157  

Maskinen ble overhalt og modernisert i forbindelse med innsetting av baugpropeller i 1984/85. Den 

gamle 3AC-typen fikk nye stempler og dieselpumpe. Ny typebetegnelse ble 3ACA. I dag kan man se 

nye tall slått inn på pådragshendelen. Disse gjaldt begrensning i pumpe-pådrag etter 

overhaling/oppjustering til 300 HK ved 350 o/min.158 

 

 

 

 

 
156 MS «Radin» var en fiskebåt fra Sunnmøre på 24 m, bygget i 1955. Info ALG. 
157 Hadeland 20.11.1992. Info ALG. Info plakett på motor. 
158 Info Norsk Veteranmotor og ALG.  

Figur 105. Nye tall slått inn på pådragshendelen. Foto: 
Arne Kristian Bye. 
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Hjelpemaskiner 

Sammen med øvrige endringer på maskinen ble det satt inn en ny hjelpemotor for luft i 1983-4. Dette 

var en Perkins 6 sylindret motor med ytelse på 125 hk ved 2400 o/min – en tilsvarende står om bord i 

dag. Ved den vanlige bruken om bord ble det trolig tatt ut ca. 60-70 hk. Motortypen var 6.354.159 

Opplysninger fra 1998, da båten var i Brandal Sandfrakts eie, forteller at det var to elektriske 

generatorer om bord på dette tidspunktet:160 

Antall  Drivmaskin Spenning AC DC Ytelse Generator type 
1 Wichmann hovedmotor 24  x 100A Bosch 
1 Vinsjeaggregat 24   50A Bosch 

 

  

 

 

 
159 Info ALG 
160 Installasjonsbevis 27 SD 1998, ST 

Figur 106.  Skisse av plassering av komponenter i 
maskinrommet, 2021. BDF. 
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Transmisjoner 

Båten fikk montert baugpropeller ca. i 1984, som tidligere nevnt.161  

 

 

Systemer for maskin – hovedkomponenter 

Brennoljesystem 

I 1953 var det registrert at for å hindre spill av olje var motoren kapslet, og det var kofferdam rundt 

tankene. Opplysninger fra 1974 forteller at det nå var skaffet spillbrett.162 

 
161 Info ALG 
162 Rapport til SD, 1974 

Figur 107. Maskinrommet på «Greven» i 2021, likt som det var i siste driftsperiode. Foto: Arne Kristian Bye. 
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Trykkluftsystem 

I 1974 ble det registrert at «Greven» ikke hadde hånddrevet luftpumpe. Det var en hjelpemotor (nr. 1) 

som ble brukt til drift av luftkompressor og dynamo. Den ladet også på hovedmotoren. Samme år, i 

1974, ble også en sikkerhetsventil på startluftflasker «anordnet».163 

 

Skipssystemer 

Ballast- og lensesystem 

I 1974 fikk «Greven» pålegg om at spyle-/lensesystemet om bord måtte anordnes slik at det ikke var 

mulig å lense fra skutebunnen til dekket gjennom brannledningen.164  

Elektrisk anlegg 

Som tidligere nevnt var det en dynamo om bord som ladet fra hjelpemotor 1 og hovedmotoren.165 Det 

elektriske anlegget om bord var fremdeles med en spenning på 24 volt i 1974, likt som opprinnelig.166  

«Greven» opererte med følgende batterier om bord i 1998:167 

Antall Type Spenning Ytelse Merknader 
4 Sønak 12V 130 Ah (260 Ah) Forbruksbatteri 
4 Sønak 6V 180 Ah Startbatteri 

 

 

Fra det samme året har vi følgende informasjon om landtilkoblingsanlegget om bord:168 

Installasjonsmateriell Type Størrelse/dimensjon 
Kabel NMHVR 2 x 2,5 +J 
Sikringer KlåknerdM. 2 x 16A 
Bryter KlåknerdM.  

 

 
163 Rapport til SD, 1974 
164 Rapport til SD, 1974 
165 Rapport til SD, 29.10.1974 
166 Rapport til SD, 29.10.1974 
167 Installasjonsbevis 27 SD 1998, ST 
168 Installasjonsbevis 27 SD 1998, ST 
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Figur 108. Enlinjeskjema 24V T/B «Greven». Tegnet av T. Grimstad, 09.10.1997. Hareid Elektriske Teknikk A/S. Kilde: 
Arkivmappe fra ST. 
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Veteranbåt på Tyrifjorden, 2005 - 

I 2005 kjøpte Andelslaget Greven båten fra Bora Sandfrakt. «Greven» ble først satt på slipp i Ålesund 

og godkjent av Sjøfartsdirektoratet, før ferden gikk sørover til gamle trakter. Etter demontering av 

styrehus, mast, skorstein og øvre rekkverk for frakt, kom «Greven» til Vikersund og ble sjøsatt på 

Tyrifjorden igjen den 7. september 2006.  

Oppussing for å få i stand «Greven» ble deretter satt i gang, drevet av Veteranbåtforeningen Greven. 

Denne rapporten har konsentrert seg om de historiske konstruksjonene og ombyggingene av 

«Greven» i løpet av fartøyets aktive, kommersielle driftstid. Som sådan faller endringer etter at det 

gikk ut av drift, etter at det ble vernet, utenfor rapportens formål. Det bør likevel kommenteres 

følgende: det er gjort endringer for å gi båten utseendet som den tidligere hadde som tømmersleper. 

Det innebærer at en kopi av det opprinnelige styrehuset ble satt på plass, og båten er blitt malt i sine 

gamle farger. Det er likevel stadig rester etter endringer gjort i senere tid – med hensyn til innredning, 

dører i dekkshus, maskin og baugpropeller. Et uhell der skroget ble fylt med vann gikk utover maskinen 

og hjelpemaskineri. Hjelpemaskinen ble byttet ut. Istandsettingsarbeid er pågående. 

Eierforeningens målsetning for «Greven» er nå å ta vare på fartøyet som et viktig lokalhistorisk og 

industrihistorisk minnesmerke over treforedlingsindustrien som opp gjennom årene la grunnlaget for 

mange tusen arbeidsplasser i Modum, Vikersunds hjemkommune, og nedover Drammens-

vassdraget.169 

  

 
169 Se f.eks. «Grevens» hjemmeside: http://vbgreven.no/%C3%A5rsberetning_2007.htm [internett, lastet 
10.08.2020] 

Figur 109. «Greven» på Tyrifjorden i 2020. Foto: BDF. 

http://vbgreven.no/%C3%A5rsberetning_2007.htm
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Konklusjon 

«Greven» har i sin aktive driftstid i hovedsak kun vært benyttet som slepebåt. Det har medført at det 

har vært forholdsvis begrenset behov for ombygginger, fartøyets alder tatt i betraktning. Fartøyer som 

har vært benyttet til flere ulike formål blir stort sett utsatt for flere og større forandringer. Det betyr 

ikke at «Greven» har vært uforandret – mer enn én endring fant sted under samme eier og i samme 

drift, deriblant allerede i tømmerslepeperioden. 

«Greven» er i dag tatt vare på på Tyrifjorden, som en representant for den store og økonomisk viktige 

tømmernæringen i området. Interessen for «Grevens» tidligste historie har drevet bevaringsarbeidet, 

og den samme interessen preger kildetilfanget. Vi har i dag mer dokumentasjon om fartøyets tidlige 

år i drift enn senere. Videre har vi mer informasjon om fartøyets utvendige konstruksjoner enn 

innvendige, uavhengig av periode. Det eneste unntaket er kanskje kapteins- og maskinistlugaren, som 

i stor grad har beholdt utseendet og møblementet fra 1953. Perioden i drift på Tyrifjorden, frem til 

1968, er uansett best dekket, hvorav det er flest gjenstående konstruksjoner fra slutten av perioden.  
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Ordliste 

Akterpigg (akterpeak) Det ledige rom (stuasjerom eller tank) som ligger like foran akterspeilet eller 
akterstevnen. 

Babord Fartøyets venstre side sett aktenfra. 
Ballast Dødvekt som er tatt om bord for å bedre stabiliteten, forandre trimmen eller 

øke dypgående for et fartøy som går uten last 
Bestikk Rom på kommandobroen hvor alle sjøkart blir oppbevart 
Bro Kommandobro. Overbygning som skip styres fra 
Brovinger De ytre endene av kommandobroen 
Brutto registertonn Målte volumet i et fartøy: det totale volum under måledekket, volumet 

mellom måledekk og øverste dekk, volumet av overbygninger og luker. 
Bulk Omfang, volum, masse, homogen last i bulk betyr løs last uten emballasje 
Bunker Lagerplass for brensel 
Bunnplater Hudplatene i bunnen av fartøyet 
Bunnstokker Tverrskipsforbindelse i fartøysbunnen. Består av plater med tetningshull og 

lemmergatt, i dobbeltbunnens høyde. De strekker seg over hele fartøyets 
bredde, og plasseres i spanteavstand (forbundet med disse). 

Bussgatt Runde eller ovale åpninger for trosser e.l. i skansekledningen 
Bysse (kabyss) Lite rom på dekket av seilskuter hvor maten ble laget. I dag også navn på 

komfyren hvor maten lages. 
Casing Kappe. Overbygg på dekk over maskin- og kjelerom. 
Davit Kranliknende anordning for utsetting av livbåter. 
Dekksbjelker Tverrskips bærebjelke for dekket, anbrakt i spanteavstand. 
Dobbeltbunn Rommet mellom ytterhud og den innvendige bunnen på større fartøy. I D 

finner en bunkers- og ballasttanker, ferskvanns- og smøreoljetanker. D er en 
sikkerhetsforanstaltning ved grunnstøtning, og spiller en stor rolle for 
trimming av fartøyet ved de forskjellige lastetilstandene. Tidligere hadde alle 
større frakt- og passasjerfartøy D, og er påbudt på nye tankfartøy. 

Dørk Gulv i et rom i et fartøy. 
Fenderlist På slepebåter, losbåter og fartøy som stadig må legge til og fra, er det mellom 

dekk og vannlinje en sterk kant (list) av stål eller tre som skal ta av for støt og 
slitasje.  

Forpigg (forpeak) Forreste, nederste rom i et fartøy, mellom forstavn og kollisjonsskott. 
Forut Fremme i et fartøy 
Fribordsdekk Øverste gjennomgående dekk med permanente vanntette lukningsmidler i 

alle ubeskyttede deler av dekket. 
Gatt Vanlig brukt i forbindelse med hull i sammensetninger, f.eks. spygatt (avløp 

for vann), bussgatt (åpninger i skansekledninger for fortøyninger) osv. 
Gyrokompass Kompass som utnytter virkningen av et gyroskop, ofte oppfattet som en 

kombinasjon av gyroskop og pendel. G bygger på det fysikalske prinsipp som 
går ut på at et hurtigroterende hjul med stort treghetsmoment om 
symmetriaksen, søker å beholde retningen til sin dreieimpils (akseretningen) 
uforandret i rommet, samtidig som det reagerer med presesjonsbevegelse om 
aksen skulle bikke (utsettes for ytre krefter). Samvirkning av gyrolegemets 
dreining, jordens omdreining og tyngdekraften, fjør gyroen til et horisontalstilt 
«nordsøkende system». 

Halegatt Klamp med to kraver, satt på relingslisten, for føring av line, tau eller kjetting. 
Hekk Akterste del av et fartøy. 
Himling Innvendig takflate 
Hjelpemotorer Alle maskiner som ikke direkte er i bruk til fremdrift av fartøyet, men for drift 

av pumper, elektriske generatorer (lysmaskiner), kjøleanlegg, styremaskin, 
dekksmaskineri osv. 

Hoveddekk Det viktigste dekket med hensyn til konstruksjon og styrke 
Hudplate Stål- eller jernplater som utgjør skroget i et fartøy. 
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Hylse Gjennomføringsenhet for propellaksen, gjennom akterstevnen. H inneholder 
propellaksens lagring, og er vanntett lukket inn mot skroget ved en pakkboks. 

Indikerte hestekrefter Den effekt som en maskin ville gitt uten friksjonstap o.l. i maskinen selv, til 
forskjell fra effektiv hestekraft. 

Kabyss (bysse) Se bysse. 
Kasteblokk Hakeblokk med klaff som kan åpnes på ene siden, slik at en kan legge bukten 

av en line/wire direkte i blokken. Mest brukt som mellomblokk for å oppnå 
bedre visning på den halende part. 

Kjettingkasse Sjaktformet rom under ankervinsjen, til ankerkjettingen. Det siste ledd i 
kjettingen er festet i K for at kjettingen ikke skal ruse ut. 

Klyss Åpning i bordkledningen til kjettinger og fortøyningstrosser 
Kne Kneformet (rettvinklet) avstivning som brukes der to emner skal settes 

sammen i vinkel. 
Kofferdam Tomt skillerom. 
Kollisjonsskott Det forreste tverrskottet på et fartøy, den aktre begrensningen av forpiggen. 

K. skal hindre at vannet trenger videre innover hvis fartøyet får skade i baugen 
på grunn av kollisjon. 

Landgang Gangbro (stige) med eller uten rekkverk. Fartøy på over 300 brt skal ha 
landgang med bredde på minst 60 cm og rekkverkhøyde 100 cm. Som oftest 
kalt gangvei. 

Lanterne Lovbestemt lyskilde om bord i fartøy. 
Leider Trapp i et fartøy. 
Lettbåt Mindre hjelpebåt på større fartøy. 
Lysventil /kuøye 
Maskintelegraf Fjernmeldingsapparat til overføring av fartsordre fra broen til maskinen. 

Prinsippet for maskintelegrafen bygger på overføring av en god hånd innstilt 
dreievinkel på giveren (broen), til ett eller flere mottakerapparater (maskiner), 
enten mekanisk (kjedeoverføring) eller elektrisk. 

Målebrev Skipsdokument som angir et fartøys volum i BRT og NRT, basert på målinger 
foretatt av skipsmålingskontoret (Sjøfartsdirektoratet). Målebrevet har 
internasjonal gyldighet. 

Natthus Beskyttelsesanordning for kompass. En hjelm med åpning for avlesning av 
kompassrosen, og et svakt (ikke blendende) lys for bruk om natten. 

Nedgangskappe Liten overbygning over nedgang. 
Netto registertonn Målte volum i et fartøy utgjort av bruttotonnasjen med fratrekk for: fører-, 

offisers- og mannskapsrom, navigasjonsrom, proviant- og lagerrom, verksted- 
og pumperom, inkl. kjelerom. 

Nominelle hestekrefter Den eldste måten å beregne hestekrefter. Dampmaskins effekt kalkulert utfra 
maskinens indre dimensjoner. 

Opplag Om skip ute av tjeneste 
Pantry/penteri Anretningsrom, forbindelse med messer/salonger om bord. Sterrits. 
Patentanker Stokkløst anker som hele tiden føres klart for låring (falle). Det brede krysset 

er dreibart på leggen, slik at begge armer med fliker graver seg fast i bunnen 
så snart det kommer horisontalt drag i ankerkjettingen. 

Patentlogg Instrument for å måle fartøyets utseilte distanse gjennom vannet. Drives av 
en propell som slepes på enden av en lang line gjennom vannet. På linen er 
det festet et svinghjul for å regulere omdreiningene, som overført til et 
telleverk gir utseilt distanse.  

Puller Kort stolpe for feste av trosser og tauverk. Finnes både på kai og om bord. 
Radiopeiler Radiomottaker, som ved hjelp av en retningsantenne (vribar rammantenne, 

faste langs-  og tverrskips, eller ferritstav) kan peile et radiofyr. 
Rekke Åpent rekkverk langs kanten av et dekk. 
Rennestein 1: vanngang langs siden av dekket ut mot skansekledningen. 2: rom mellom 

slagbærer og hudplater i slaget. 
Rorindikator Viser ved styreplassen som registrerer utslag på roret. 
Sidekledning Huden på siden av fartøyet 
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Sjakkel U-formet stålbøye med lukkebolt brukt som feste for blokker, beslag og deler 
som fort skal kunne løses fra hverandre igjen. Vanligvis brukes bolter som kan 
skrues til. 

Skansekledning Tett reling, brystvern av treplanker eller stålplater. 
Skott Skillevegg som deler fartøysskrog i lukkede rom. 
Skylight Overlysvindu i skipsdekk. 
Spant Ribbelignende tverrskipsforbindelse som gir et skrog sin form og som danner 

feste for ytterhuden. 
Springplate Den øverste plategangen på ytterhuden til et stålfartøy, avslutning på 

ytterkledningen. Fordi det her ofte forekommer stor spenning, er plategangen 
sterkere enn resten av hudplatene. 

Stag Tau, wire eller stålstenger som stiver av en mast i langskipsretning. 
Stevn Tidligere var stevnene de bjelkene som ut fra kjølen dannet forre og akter 

avslutning på skroget, og som hudplankene var festet på. Denne byggemåten 
ble i prinsippet overført til fartøy av jern og stål. 

Stokkanker Anker med to armer med fluk og en stokk gjennom et øye i leggen. Fordelen 
med slike ankre er at bare én arm graver seg inn i bunnen. S er tungt og 
uhåndterlig, og det har lett for å bli tørn på kjettingen hvis fartøyet ligger og 
driver i strømmen. I dag brukes S bare på mindre fartøy eller som hekkanker. 

Stores Lagerrom om bord. 
Styrbord Fartøyets høyre side sett aktenfra. 
Styremaskin Maskin som overfører rattets bevegelse til roret 
Svinerygg Rekken forut på bakken (som er oppbyggning/ dekk på forskipet, fra side til 

side, inkl. baugen). 
Trosse Line, tau, kabel med diameter over 25 mm. 
Vant Tauverk, wire eller stenger som støtter en mast i tverrskips retning. 
Vinsj Av eng. winch, eg. en spole (trommel) som drives for hånd med en sveiv, 

hydraulisk eller elektrisk. Spill. 

 

Ordlisten tar utgangspunkt i: 

▪ Claviez, W. 1980. Sjøfartsleksikon – en maritim håndbok. Teknologisk forlag, Oslo. 

▪ Språkrådet, Universitetet i Bergen. Bokmålsordboka/Nynorskordboka. Hjemmeside: 

https://ordbok.uib.no/ (internett, lastet 21.02.2019) 

▪ Det norske akademi for språk og litteratur, Kunnskapsforlaget Aschehoug og Gyldendal. 

NAOB – det norske akademis ordbok. Hjemmeside: https://www.naob.no/ (internett, lastet 

21.02.2019) 

▪ Store Norske Leksikon. Hjemmeside: https://snl.no/ (internett, lastet 05.06.2020) 

  

https://ordbok.uib.no/
https://www.naob.no/
https://snl.no/
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