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Innledning 

Motorkutteren Erkna ble bygget som fiskedampskip i Ålesund i 1907. Fartøyet har vært både fiske- og 

fangstbåt. Byttet har vært alt fra sild til hai og hval. Tidvis har båten blitt benyttet til frakt, og først i 

1984 ble Erkna tatt ut av fiskeriregisteret. Fartøyet har hatt hjemmehavner i Møre og Romsdal i så å si 

hele sin tid. Unntaket var under andre verdenskrig, da Erkna var ett av fartøyene i som seilte fra Norge 

til Shetland, og etter 2013, da hjemmehavn ble Bergen. Da båten skulle kondemneres i 1984 ble den 

reddet fra å senkes og en stiftelse tok over ansvaret for å bevare den. Siden er fartøyet blitt satt i bedre 

stand og nye eiere har kommet til. I 2016 ble Erkna vernet av Riksantikvaren. Året etter bestilte 

Riksantikvaren en teknisk-historisk dokumentasjonsrapport om fartøyet fra Bredalsholmen dokk og 

fartøyvernsenter.  

Formål  

Denne rapporten omhandler Erknas konstruksjon og ombygginger, sett i lys av fartøyets 

samfunnsmessige kontekst. Både kulturhistorie og tekniske spørsmål blir med andre ord diskutert.  

En teknisk-historisk rapport er i utgangpunktet ment å kunne brukes som en referanse i arbeidet med 

restaurering av fartøy. I Erknas tilfelle er det allerede foretatt et større restaureringsarbeid. Det betyr 

likevel ikke at rapporten ikke kan brukes på senere tidspunkt, i hovedsak når fartøyet vil trenge videre 

vedlikehold og utskiftninger. Forhåpentligvis vil man kunne ta avgjørelser om et mulig 

restaureringstidspunkt på bakgrunn av informasjonen lagt frem i rapporten. 
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Metode 

Erknas historie presenteres kronologisk, fra fartøyet ble bygget og frem til i dag. Historien er lang, og 

fremstillingen er derfor delt inn i ulike perioder avhengig av eierskifter, varierende bruk og 

ombyggingstidspunkt. Rapporten avslutter med en kilde- og litteraturliste, så vel som en ordliste over 

tekniske og maritime uttrykk som blir benyttet, og en liste over fartøyets tekniske data. 

Skipet som nybygget og senere større ombygginger beskrives med utgangspunkt i de overordnede 

inndelingene til SFI (Skipsteknisk forskningsinstitutt): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så langt inndelingene passer med tekniske endringer som ble utført på ulike tidspunkt, og så langt 

kildene kan utfylle inndelingene, blir systemet fulgt. 

 

  

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 

Rapporten baserer seg på kilder av varierende art. Her følger en oversikt over de viktigste av dem, med 

avklaringer om kildeproblematikk og bruk. Fullstendig kilde- og litteraturliste finnes som nevnt 

avslutningsvis i rapporten. 

Arkiver 

Arkivverket, digitalarkivet 

I arkivverkets digitalarkiv kan man finne Erknas skipsregisterkort under materiale fra 

Sjøfartsdirektoratet med forløpere, Skipsmålingens arkiv (lappebøker). Skipsregisterkortet gir 

oversiktlig og kortfattet informasjon om tekniske detaljer og tonnasje, om eiere, fartsområde og 

sertifikater.   

 

Fiskeridirektoratet 

I Fiskeridirektoratets digitalarkiv er det tilgjengelig merkeregistre kalt Fortegnelse over merkepliktige 

norske fiskefarkoster. Fortegnelsene starter i 1920, med oppdaterte nyutgivelser omtrent annethvert 

år. Innholdet i fortegnelsene varierer noe etter tidspunkt. Fortegnelsene gir blant annet en oversikt 

over fartøyets fiskerimerke, anvendelse, materiale, tonnasje og størrelse, maskin, en del fiske-

/skipsutstyr, eiere og hjemmehavn. En utfordring man må være obs på er at det av og til kan være et 

visst etterslep i de oppgitte opplysningene. Det kan ha gått en stund før informasjon om endringer ble 

registrert. 

Opplysningene som er å finne om Erkna i Fiskeridirektoratets fortegnelser er gjengitt i en egen tabell i 

siste del av rapporten.  

 

IKA Møre og Romsdal 

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal er fylkets og fylkets kommuners felles arkiv. Arkivet har 

både skriftlige dokumenter, fotoarkiv og digitalt arkiv. Blant det digitaliserte materialet kan man finne 

Aalesunds mek. Værksteds felles byggetegning av fiskedamperne Arne og Erkna. En byggetegning er 

en plan for hvordan et fartøy skal bli. Som sådan er kildetypen både oversiktlig og svært informativ, 

men samtidig vil det eksistere usikkerhet om skipet faktisk ble konstruert nøyaktig slik som planlagt.  

 

Riksarkivet 

På Riksarkivet finnes en skipsmappe vedrørende Erkna i et arkiv for Sjøfartsdirektoratet. Informasjonen 

her omhandler først og fremst sertifikater, begjæringer om besiktelser samt korrespondanse til og fra 

Sjøfartsdirektoratet og skipskontrollen. Det er bare dokumenter fra de tidligste årene etter Erknas 

bygging, med andre ord før andre verdenskrig, som finnes i skipsmappen.  
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Sjøfartsdirektoratet 

Sjøfartsdirektoratet har både nyere og eldre målebrev av fartøy. Et målebrev er som det ligger i ordet 

en oppmåling av fartøyet det omhandler. I målebrevene kan man også finne tegninger. Disse 

tegningene er ikke bare en plan for hvordan fartøyet skulle bli, slik som f.eks. byggetegningene. De 

gjengir heller fartøyet på et bestemt tidspunkt og er derfor svært pålitelige. Samtidig er de veldig enkle. 

Tegningene er langt fra detaljerte i forhold til innredning og utseende, men de er presise.   

Utover målebrevene har Sjøfartsdirektoratet flere tegninger av båten og deler av båten. Se kildelisten 

for en oversikt over disse.   

 

Andre arkivkilder 

Det finnes flere arkivkilder som kan fortelle om Erknas historie som bevisst ikke er tatt i bruk. Blant 

annet har Norsk Hjemmefrontmuseum dokumenter som forteller om Erknas flukt til Shetland under 

andre verdenskrig. Slike førstehåndskilder er ikke undersøkt i rapporten fordi hendelsene er grundig 

dekket og dokumentert i tidligere litteratur. Det er altså litteraturen som blir benyttet her. 

Aviser 

Nasjonalbibliotekets nettside nb.no har mange søkbare, gamle aviser tilgjengelig. Aviser er en kilde 

som kan bidra med svært variert informasjon om fartøy. Her har det vært informasjon å finne om både 

tekniske aspekter, rederier og redningsoppdrag. Gamle aviser har også bidratt til å gi innblikk i 

utviklingen av de ulike fiskeriene, og særlig om situasjonen til fiskedampskipene utover på 1900-tallet. 

I tillegg til de norske avisene er det listet opp noen skotske aviser fra Shetland i kilde- og litteraturlisten. 

Disse omhandler båtens besøk til Shetland i nyere tid. 

Foto 

Fotografier er ofte særdeles gode kilder å bruke for å avdekke endringer i et fartøy gjennom tidene. 

Det forutsetter så klart at det er mulig å avgjøre dato for fotografiet i hvert fall noenlunde presist. Ofte 

viser bildene fartøy fra utsiden. Det betyr at kildetypen forteller mest om utvendige konstruksjoner 

snarere enn om innredning i dekksbygg og under dekk.  

Litteratur 

Flere bøker som omhandler Ålesunds historie har vært nyttige for å kunne legge frem Erknas fortelling. 

Dette har å gjøre med at fisket var en usedvanlig viktig næring for byen, en næring som Erkna var svært 

typisk for. Det finnes videre et større utvalg bøker som omhandler hendelsene som Erkna var involvert 

i under andre verdenskrig. Den øvrige litteraturen som er tatt i bruk er svært variert. Litteraturlisten 

gir en full oversikt. 
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Informanter 

Dagens eier Atle Audun Remøy, tidligere eier Arnfinn Klungsøyr Karlsen og familie av tidligere eier, 

Anton Sævik, har bidratt med egen kunnskap og hjulpet med å anskaffe både tegninger, bilder og 

annen informasjon om Erkna. Uten den velvillige hjelpen de har stilt til rådighet ville nytten av 

rapporten vært langt mer begrenset.  
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Det nybygde fartøyet, 1907 

Erkna ble bygget i en tid da den norske fiskeflåten var i sterk vekst. I år 1900 hadde fiskeflåten på 

Sunnmøre en anslått verdi på 3 millioner kroner. I år 1914 var den steget til hele 13 millioner.1   

Ikke bare ble fiskeflåten større, den ble også modernisert. Særlig fra rundt 1900 ble både nye og eldre 

fiskefartøy utstyrt med maskineri. I 1914 var det for eksempel 119 fiskedampskip, 773 motorfartøyer 

og 7 seilskuter i Sunnmøres fiskeflåte.2 Sunnmøre var faktisk norgesledende i utviklingen. I 1902 var 

det til sammen 104 fiskedampskip i landet. Av disse hørte 58 til på Sunnmøre.3  

Som fiskedampskip på Sunnmøre var Erkna dermed typisk for sin samtid da hun ble bygget i 1907. 

Byggingen fant sted på Aalesunds mekaniske Værksted for rederiet Mogstad & Co. Erkna var 

søsterskipet til DS Arne, og fartøyene fikk henholdsvis byggenumrene 16 og 15. Begge ble konstruert 

etter de samme tegningene, som ble laget i flere versjoner. Disse vises på neste side: den første 

tegningen er den eldste, den andre er den nyeste. Både byggetegningene og et målebrev med 

tegninger gir informasjon om det nybygde skipet. Her bør man merke seg at ettersom byggetegningene 

er planer, og målebrevstegningene ble laget etter at skipet var ferdig konstruert, vil sistnevnte være 

de mest troverdige der uoverensstemmelser kommer til syne. Den nyeste byggetegningen vil 

selvfølgelig også være mer pålitelig enn den eldste. Forskjellene på tegningene illustrerer samtidig noe 

av planleggingsprosessen bak det nye fartøyet.  

 

 

                                                           
1 Reklamekomiteen for Ålesunds 100-års jubileum 1948: 5 
2 Reklamekomiteen for Ålesunds 100-års jubileum 1948: 5 
3 Vollan 1961: 73-74 
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Figur 1. Byggetegning. Baade No 15 & 16 for Dhr Brdr Mogstad. Aalesunds mek. Værksted, 8/12-1906. Kilde: IKA Møre og 
Romsdal 
 

 
Figur 2. Byggetegning. Baad No 15 & 16. Scala 3/8"= 1'Eng. maal. 11-6-07. Tegning utlånt av Atle Remøy. 



 

Figur 3. Målebrev 1907: o) Lugar og folkerom q) Førerens lugar x) Maskinistens lugar 11) Storluke 12) Akterluke. Kilde: 
Sjøfartsdirektoratet. 
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Skrog og dekksbygg 

Frem til ca. 1920 ble mange av de nye fiskedampskipene bygget større og større.4 Ifølge Norges 

Sjøfartstidende var de to nye fiskedamperne Erkna og Arne 80 fot lange da de ble sjøsatt.5  Målene på 

den eldste byggetegningen oppgir at båtene skulle være 72 fot lange, 16,3 fot brede og 8,9 fot dype, 

mens Erknas målebrev fra 1907 oppgir lengde 73,1 fot, bredde 16,5 fot og dybde 7,9 fot. Den sistnevnte 

kilden er nok mest presis, og det er disse målene man finner igjen i Erknas skipsregisterkort. 

Bruttodrektigheten var på 58,97 tonn, og nettodrektigheten på 11,12 tonn.6  

Erkna var hekkbygget og fikk en loddrett forstevn. Skroget var bygget av stål, med hudplatene klinket 

i sammenføyningene. Rundt hekken var det en kort fenderlist.7 Båten hadde ett dekk, og rundt dekket 

var det skansekledning. Denne var planlagt å være litt høyere rundt baugen (som en lang og lav 

svinerygg) og rundt hekken, enn rundt resten av skipet (se figur 1-2). Senere fotografier viser likevel at 

skansekledningen var jevn i samme høyde hele veien, så det er mulig at byggetegningene ikke ble fulgt 

på dette punktet. Byggetegningene viser ellers et ankerklyss i baugen.   

På fordekket var det en nedgangskappe til lugarer i forskipet. På den eldste byggetegningen (figur 1) 

kan man se en leider fra nedgangskappen som står midt på dekket. Planen om å sette kappen opp der 

ble imidlertid gjort om. På den nyeste byggetegningen og tegningen fra målebrevet er 

nedgangskappen nemlig flyttet til babord side av dekket. Nedgangskappen er også blitt større, med et 

rom til WC i forkant. På målebrevstegningen har den fått omtrent samme størrelse og fasong som på 

den nyeste byggetegningen.  

 

     

Utsnitt av figurer 1-3. Planen var først å plassere kappen midt på dekket, like i forkant av formasten, men som figur 2-3 viser 
ble den endelig plassert på babord side av dekket. WC ble plassert i et rom i forkant. 

 

                                                           
4 Ottesen 2002: 5 
5 Norges Sjøfartstidende 11.09.1907. 
6 Erknas skipsregisterkort. Sjøfartsdirektoratet 
7 Som byggetegningene viser. Senere fotografier viser en slik fenderlist som på tegningen, så her er det sikkert 
at planene ble fulgt da skipet ble bygget. 
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På dekk over lugarene i akterskipet var det enda en nedgangskappe. Denne er likt plassert både på 

byggetegningene og i målebrevet, som en del av det større dekksbygget midtskips. Dette dekksbygget 

bestod av maskincasingen og rom i for- og akterkant. Nedgangskappen akter var naturlig nok plassert 

like over lugarene i akterskipet. 

 

   

Utsnitt av figur 2-3. Det smale dekksbygget midtskips bestod av maskincasing og andre rom. Målebrevstegningen figur 3 har 
markert disse romme i hver ende av bygget. 

 

Styrehuset var bygget opp over forre del av casingen, med skipets skorstein i akterkant. Ved 

skorsteinen stakk det også opp et par lufteventiler fra maskinrommet. Rundt styrehuset, på styrbord, 

babord og forsiden av det, er det tegnet brovinger, med rekkverk plassert langs kanten. Den nyeste 

byggetegningen viser en kneplate under brovingene som vender forover.  

I målebrevet fra 1907 er «Opbygninger» ført opp med følgende mål (målt i fot): 

 

 

 Styrehus Kabyss Nedgangskappe 
forut 

Nedgangskappe 
akter 

WC 

Høyde 6,1 5,5 5,0 5,5 5,0 
Lengde 6,2 5,2 3,0 4,0 3,2 
Bredde 3,9 4,2 3,2 4,2 3,2 

  

 

 

Erkna hadde ikke mindre enn fem vanntette tverrskipsskott (se målebrevstegningen figur 3). Det var 

et kollisjonsskott i baugen, fulgt av et skott aktenfor lugarene i forskipet, det var to maskinromskott og 

et skott aktenfor lugarene i akterskipet. 

På tegningen under, som viser båtens midtskipsseksjon, er det oppgitt at spanteavstanden skulle være 

21", hvilket tilsvarer omtrent 53 cm. Det skulle være dobbelte spant i maskin- og kjelerommet, og 

dekksbjelke på annethvert spant.  
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Figur 4. Midtskibssektion for Baad nr. 15 & 16. Aalesunds Mek. Værksted 11/12-1906. Tracet og kopiert, Herøy V.G. skole, 
11.01.85. Tegning utlånt av Atle Remøy. 

 

Byggetegningene viser langt færre spant i skroget enn det som blir presentert i to målebrev av båten 

fra 1940 og 1948 (figur 7 og 10). Man skulle derfor tro at båten må ha blitt forlenget på et tidspunkt 

mellom dette, eller at byggetegningene viser store feil på både lengden av fartøyet og størrelsen på 

rom (i forhold til avstanden mellom og plasseringen av skott). På den eldste byggetegningen er det 

likevel ført opp at Erkna skulle bli 72 fot lang. Målebrevet fra 1907 sier at skipet var blitt 73,1 fot langt, 

og det samme målet blir oppgitt i de senere målebrevene. Forskjellen kunne kanskje vært forklart utfra 

forholdet mellom den planlagte og reelle avstanden mellom spantene, men dagens skip reflekterer 

skipet slik som det ble fremstilt på 1907-byggetegningen.8 Det trekker påliteligheten 

spanteangivelsene i målebrevene i tvil.9 Den mest pålitelige tegningen blir dermed den nyeste 

byggetegningen, som viser 40 spant i skroget mellom ror og forstevn. Når det kommer til plassering av 

skott og størrelsen på rommene i skipet, er nok tegningen fra 1907-målebrevet mer pålitelig enn 

byggetegningene igjen, selv om målebrevstegningen ikke har så mye som ett eneste spant tegnet inn. 

                                                           
8 Se antall spant på tegningen over Erknas generalarrangement 1996, Sjøfartsdirektoratet (inkludert under i 
rapporten), ift. byggetegningene.  
9 Målebrevet fra 1940 viser dessuten et spant mer i maskinrommet på tegningen over hele skipet enn på 
tegningen over maskinrommet. Målebrevet består dermed av motstridende informasjon. 



18 
 

 

Utstyr for last  

På både byggetegningene (figur 1-2) og tegningen fra målebrevet (figur 3) vises to større luker i dekket. 

Den forre luken var en lasteluke, omtalt som «stor luke» i målebrevet. Den aktre luken var plassert 

aktenfor dekkshuset og var en åpning til det aktre rommet i skipet. Hva dette rommet ble brukt til 

kommer ikke frem av tegningene. Det er ikke tegnet inn verken leider, lysventiler, dører eller annen 

innredning. Byggetegningene viser at det skulle være tverr- og langskipsskott i denne delen så vel som 

i lasterommet i forskipet. Det er riktignok ikke tegnet inn slike skott på målebrevstegnignen, men 

målebrevstegningen er samtidig langt fra detaljert når det kommer til innredningen i skipet.  

 

         

           

Utsnitt av figur 2, av det mulige lasterommet akter (til venstre) og lasterommet forut (til høyre). Tegningen viser flere 
skilleskott innad i rommene.  

 

Lasterommet i forskipet ble bygget om etter 1907.10 I dag er det synlig flere rester av et par tidligere 

skott i rommet, men i hvert fall ett av disse var nok fra tidspunkt senere enn byggetiden.11 På 

                                                           
10 I akterskipet gjør innredning at eventuelle spor i stålet ikke kommer til syne. 
11 Om endringene i størrelsen på lasterommet, se for perioden om 2. verdenskrig. Se også beskrivelse av 
lasterommet for tiden etter kondemneringen i 1984. 
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byggetegningene er lasterommet i forskipet og i akterskipet ganske like i størrelse. På målebrevet (figur 

3) er likevel lasterommet i forskipet langt større enn lasterommet akter. Det var nok dette som stemte. 

I forkant av storluken stod det en lastevinsj på dekket. Storluken var 1,5' høy, 4,5' lang og 3,9' bred. 

Tilsvarende var den aktre luken 1,5' høy, 3,4' lang og 3,9' bred, hvilket betød at den var like bred som 

styrehuset.12  

På byggetegningene er det i tillegg tegnet inn en mindre, rund luke i dekket over forpiggen, av 

utseende lik kullukene over maskinrommet. 

Erkna ble utstyrt med to master, med takling som en galeas. Det skulle være én bom i hver mast. Den 

aktre masten stod i akterdelen av dekkshuset. Den nyeste byggetegningen viser masten nærmere inntil 

skylightet i casingen enn den eldste tegningen. Begge byggetegningene har plassert den forre masten 

forut for skottet mellom lasterommet og lugaren i forskipet. Senere tegninger viser likevel at masten 

stod like over dette skottet, og målebrevstegningen fra 1907 viser tross alt et større lasterom under 

storluken enn byggetegningene.13  

Begge mastene ble utstyrt med seil, men bommene i mastene har nok også vært benyttet til lasting og 

lossing. 

 

Skipsutstyr 

Senere fotografier viser lanterner plassert på toppen av styrehuset, samt en lanterne oppe i den forre 

masten.14 Som fiskefartøy hadde Erkna selvfølgelig fiskeutstyr om bord. Hva utstyret nøyaktig bestod 

i var avhengig av typen fiske eierne benyttet fartøyet til. Norges Sjøfartstidende skrev like etter 

sjøsettingen at Erkna og Arne skulle benyttes til fiske utenfor kysten.15 Dette kan for så vidt ha betydd 

fiske med både line, garn eller not. Det ble produsert mye ulikt fiskeutstyr i Ålesund, så man kan i alle 

fall gå utfra at det utstyret som Erkna fikk om bord kan ha vært produsert og innkjøpt lokalt.  

Det er tegnet inn en dobbel pullert på babord så vel som på styrbord side av Erknas fordekk på 

byggetegningene. Det samme er tegnet inn på akterdekket, aktenfor nedgangsluken. Omtrent like over 

kollisjonsskottet var ankerklyssene plassert. Det er uklart om båten var utrustet med kjettingkasse i 

forpiggen. Det er ikke synlig noen vinsj i baugen til anker og ankerkjettinger. Sannsynligheten er likevel 

stor for at det fantes en slik der. Alternativene for å ta opp og ned ankeret ville ellers være å enten 

gjøre det for hånd, eller å bruke lastevinsjen som stod i akterkant av masten, forut for lasteluken. 

Avstanden mellom forstevnen og lastevinsjen var forholdsmessig stor, og anker og kjettinger vil ha veid 

for mye til at det er trolig at dette var løsninger som ble foretrukket. 

                                                           
12 Målebrev 1907 
13 Se også målebrevstegningene fra 1940 og 1948 under. 
14 Se foto figur 6, utlånt av Norsk Hjemmefrontmuseum: Erkna under 2. verdenskrig. 
15 Norges Sjøfartstidende 11.09.1907. 
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Den nyeste byggetegningen (figur 2) viser en lettbåt hengende i daviter på hver side av casingen. Den 

eldre byggetegningen viser ikke tilsvarende. I 1910 fikk Erkna pålegg fra Sjøfartskontoret om å anskaffe 

flytemidler til skipets to båter.16 Hva slags båter det her var snakk om nevnes ikke, men to livbåter 

virker mye for et fartøy av Erknas størrelse; det er nærliggende å tro at det var hjelpebåter til fisket. 

 

Utstyr for besetning og passasjerer 

I 1910 ble det presisert at Erkna måtte ha ett livbelte for hver ombordværende person.17 Hva slags 

flytemidler som hadde vært om bord opprinnelig kommer ikke frem. 

Tegningene viser hvordan rommene om bord var ordnet. Lengst forut i baugen var forpiggen. Deretter 

fulgte det et rom kalt lugar og kabelrom. For å komme inn her gikk man ned en leider fra 

nedgangskappen på fordekket. Leideren ble posisjonert på babord side ved det aktre skottet i rommet.  

På den eldste byggetegningen sees tre runde lysventiler i skipssiden rundt lugarene. Senere fotografier, 

fra tiden rundt andre verdenskrig og fremover, viser ingen. Den nyeste byggetegningen viser heller 

ingen. Det virker derfor tvilsomt at lysventilene ble satt inn som først tenkt.  

Lugar og folkerom var 16,8' langt, 6,4' høyt og bredde på ½ høyde var 3,8', 10,2' og 13,3'.18 Den nyeste 

byggetegningen viser seks køyer langs skipssiden på styrbord side (tre stykker over, tre under), og fire 

(to over, to under) på babord side. Et bord er tegnet i midten, under skylightet, med benker rundt. I 

akterkant av rommet er det tegnet inn en adskilt del like under lastevinsjen på hoveddekket. Det kan 

ha vært her kablene ble oppbevart. 

 

      

Utsnitt av figur 2. Innredningen i forskipet er tegnet inn med stiplete linjer, med køyer langs skipssidene, benker rundt i en 
hestesko, og et bord i midten under skylightet. Leideren ned er akter i rommet, på babord side, og som utsnittet av 
mannskapsrommet sett fra siden viser, kan det ha vært et kabelrom like under vinsjen på dekket over. 

 

Aktenfor maskin- og kjelerommet midtskips var førerens og maskinistens lugar. Her er 

byggetegningene relativt detaljerte. 

 

                                                           
16 Erknas skipsmappe, Riksarkivet: brev til Skibstilsynsmanden i Aalesund. Nr. 6324-10 
17 Erknas skipsmappe, Riksarkivet: brev til Skibstilsynsmanden i Aalesund, nr. 13028-1910 
18 Målebrev 1907 
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Utsnitt av figur 1: maskinistlugaren og skipperlugaren, med planlagt innredning i dekkshuset/casingen over. Aalesunds mek. 
Værksted, 8/12-1906. Kilde: IKA Møre og Romsdal. 
 

 
Utsnitt av figur 2: maskinistlugaren og skipperlugaren. 11-06-07. Tegning utlånt av Atle Remøy. 

 

Førerens lugar var til styrbord og maskinistens til babord. Mellom dem var det en gang med en leider 

ned fra dekkshuset over. Leideren er den eneste innredningen som målebrevstegningen viser. Her står 

den midtskips mellom lugarene. Byggetegningene viser derimot at leideren stod litt lenger mot babord 

enn mot styrbord. Kan hende er byggetegningene (se først og fremst figur 2) de mest nøyaktige på 

dette punktet. 

Den eldste byggetegningen bærer preg av flere rettelser i området for maskinist og fører. Skap, vask 

og en benk/sofa i skipperlugaren er flyttet rundt på på den eldste tegningen (se figur 1). Begge 

byggetegningene viser riktignok at både maskinistens og skipperens lugarer skulle ha en benk og køye 

langs skipssiden, og de skulle ha vask og skap. Dette var vanlig for lugarer av denne størrelsen. Det er 

derfor nærliggende å tro at de fikk dette inventaret, og da som på den nyeste byggetegningen, selv om 

plasseringen riktignok kan ha blitt gjort om. I følge den eldste byggetegningen skulle det ha vært én 

lysventil i skipssiden inn til hver av lugarene, men dette er usikkert. 

De endelige målene på lugarene ble (oppgitt i fot):19  

 

 Høyde Lengde Bredde 
Førerens lugar 6,0 6,5 6,0 
Maskinistens lugar 6,0 6,5 4,7 

 

                                                           
19 Målebrevet 1907, Sjøfartsdirektoratet. 
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Den eldste byggetegningen (se figur 1) viser rommene wc, lampeskap og skap i akterkant av 

dekkshuset/casingen på hoveddekket, men den nyere byggetegningen (figur 2) viser ingenting om 

innredning her. Trolig ble det nok ikke plassert et toalett her, ettersom målebrevstegningen og den 

nyere byggetegningen viser et toalett i nedgangskappen forut. At resten av plassen rundt nedgangen 

akter for øvrig kan ha vært brukt til skap og lampeskap er ikke usannsynlig. 

Den nyeste byggetegningen og målebrevstegningen viser at nedgangskappen på fordekket var 

firkantet, med én dør i siden inn til toalettet, samt en dør til selve nedgangen. Disse dørene er tegnet 

på lik måte som de buete dørene i resten av dekksbygget/casingen aktenfor.  

 

 

Utsnitt av figur 2. Dørene i casingen og nedgangskappen var tegnet likt. 

 

En buet nedgangskappe, med lysventiler i siden som den på den eldste byggetegningen (figur 1), ble 

ikke satt opp ombord før på senere tidspunkt.20 Dekkshuset eller casingen hadde tre dører på hver 

side, skal man dømme utfra byggetegningene, i tillegg til en dør akter til nedgangen til akterlugarene. 

I styrehuset er det tegnet tre vindusruter i siden. Hvor mange vindusruter som var på forsiden av 

styrehuset kommer ikke frem. Forsiden var noe kortere enn langsiden med sine tre ruter, så 

sannsynligvis var det ikke mer enn tre ruter her heller.  

På brovingene rundt styrehuset er det tegnet et rekkverk. I casingen aktenfor styrehuset er det tegnet 

inn en luke. Det var nok gjennom denne luken man måtte gå for å komme opp til styrehuset. Like ved 

luken skulle det være en dør for å gå inn dit.  

 

 

Utsnitt av figur 2. Døren inn til styrehuset er tegnet i styrehusets akterkant, like ved en firkantet luke i casingen. 

 

I forkant av nedgangskappen forut er det tegnet et skylight med fire runde lysventiler på den nyeste 

byggetegningen. Dette kommer for øvrig ikke frem på målebrevstegningen eller blir nevnt i 

                                                           
20 Målebrevstegninger fra 1940 og 1948 viser en buet nedgangskappe, samt et foto i Rabben: 225, hvor det 
også er synlig to lysventiler i kappen. 
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målebrevet. Senere målebrev sier heller ingenting om et skylight her. Skylightet som ble tegnet over 

maskinen ble heller ikke nevnt eller tegnet i målebrevet fra 1907. Dette sistnevnte skylightet vet vi 

likevel utfra en øvrig kilde at ble bygget.21 Det virker derfor tross alt som skylightet i forskipet også var 

reelt. 

 

Maskin og maskinrom 

Erkna hadde en høy- og lavtrykks dampmaskin på 18 nominelle hestekrefter, eller 95 indikerte 

hestekrefter. Det var én kjele om bord. 

 

 

Figur 5. Erknas maskinrom, 1907. 1. Maskin- og kjeleoverbygning. a: Kjelerom. b: Maskinrom. c: Akselrom. Målebrev, 
Sjøfartsdirektoratet. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 

 

Målene i tabellen er oppgitt i fot: 

 

 Høyde Lengde Bredde 
1) Maskin- og 
kjeleoverbygning 

5,5 13,5 4,2 

a: Kjelerom 7,8 L på ½ H.: 10,2 8,3 
b: Maskinrom 7,9 7,5 15,1 
c: Akselrom 2,0 12,0 1,5 

 

                                                           
21 Begjæring om udstedelse af maskincertifikat for klassificerede skibe 18.10.07. Erknas skipsmappe Riksarkivet. 



24 
 

Det var to kullbakser i maskinrommet, en på hver side av dampkjelen. I dekket over kullbaksene var 

det to kulluker på hver side. Det var to ventilatorer på 9" diameter i casingen over kjelen, like ved 

maskinskylightet.22 

Oppgangen fra maskin- og kjelerommet befant seg i akterkanten av rommet. Erkna hadde en 

alminnelig talje som «askeopheisningsapparat», og kjelen hadde en hurtiglukkeventil som kunne 

lukkes både fra maskinrommet og dekket. Båten manglet opprinnelig «den paabudte sugeslange» på 

hovedmaskinens lensepumpe.23 Man får gå ut fra at dette ble rettet opp i på et påfølgende tidspunkt. 

Erkna hadde imidlertid rekkverk som stod langs skottene, og hoved- og hjelpemaskin var forsynt med 

«rekkverk eller andre beskyttelsesmidler til maskinbetjeningens betryggelse».24 

 

  

                                                           
22 Erknas skipsmappe, Riksarkivet: Begjæring om udstedelse af maskincertifikat for klassificerede skibe, 
18.10.1907. Se også byggetegning figur 2.  
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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Fiskefartøy, 1907-1940 

Utenfor Ålesund var det gode fiskefelter. Da byen vokste på 1800-tallet var det i stor grad takket være 

fisket. Fiskerne dro ut i åpne båter 3-4 mil fra land og fisket etter brosme, lange, torsk og kveite. Like 

før 1900 ble det startet opp sildefiske med drivgarn, som gjorde fisket langt mer effektivt enn 

tidligere.25 Nytt fangstutstyr og metoder, i tillegg til en modernisering av fiskefartøyene selv, betød at 

nye muligheter bød seg.  Med maskineri kunne fiskefartøyer som Erkna nå fiskefelter som ikke hadde 

vært like tilgjengelige for mange tidligere fartøy. Flere fiskebåter hadde nå dessuten mindre men 

profesjonelt mannskap om bord, der fiskerne ikke lenger var fiskerbønder.26  

Erkna ble fra starten av benyttet til havfiske.27 Fartøyet ble sjøsatt to dager før søsterskipet.28 

Prøveturen gikk fra Ålesund til Åndalsnes.29 I august 1907 fikk Erkna først et midlertidig kjenningssignal, 

WHKM, men dette ble snart erstattet med det egentlige signalet MDPV.30  Båtens første skipsfører het 

Knut Hanken. Han førte skipet frem til 1910, da Laurits Myklebust tok over.31 Fra 1914 var Andreas 

Sivertstøl ført opp som skipsfører, og i 1918 Kristoffer Langva.32  

Oscar Larsen kjøpte Erkna så vel som Arne i 1916.33 Larsen hadde lagre i Ålesund og i Kristiansund og 

eksporterte fisk til utlandet. Han var engasjert i klippfiskeksporten til både Spania og Portugal.34 Hans 

to nye båter ble ikke satt inn i denne farten riktignok, men ble i stedet involvert i håkjerringfisket under 

første verdenskrig. Håkjerringen er en hai på opptil åtte meter med svært oljerik lever. Opprinnelig var 

fisket etter håkjerring drevet i sammenheng med ishavsdrift, som et supplement til selfangsten. Behov 

for fett under verdenskrigen førte til at håkjerringfisket utviklet seg, og haien ble nå tatt med line. På 

våren var håkjerringen å finne langs Finnmarkskysten, men senere trakk den nordover. Erkna deltok i 

fisket første gang i 1917. Da var det bare til sammen tre skip fra Norge som forsøkte seg: Erkna og 

søsterskipet Arne, samt et fartøy kalt Kverve. Fisket ble godt og tranprisen var høy. Året etter skal det 

ha vært 200 fartøyer som la ut.35 Fem av dem var fra Ålesund. Etter hvert skulle fangst av håkjerring 

                                                           
25 Reklamekomiteen for Ålesunds 100-års jubileum 1948: 4-5 
26 Vollan 1942: 65-66: det mest «samfunnsomskakende» i tiden var at mannskapstallet i fiskeflåten gikk fra 
10000 til vel 5000 mellom 1894 og 1906. Årsak: fiskerbonden hadde veket plassen for «den nye fiskeren». 
27 Erknas skipsmappe, Riksarkivet: Begjæring om udstedelse af maskincertifikat for klassificerede skibe, 
18.10.1907. Begjæring om besigtelse fra påfølgende årene til i hvert fall 1918. 
28 Ottesen 2002: 123 
29 Erknas mannskap skal i Åndalsnes ha sett kongefamilien, som var underveis på signingsferd.  Info innhentet 
av Arnfinn Karlsen. 
30 Erknas skipsmappe, Riksarkivet: brev fra Byfogden i Aalesund til Det Kgl. dept. for handel, sjøfart og industri 
31.08.1907, notat brev fra Sjøfartskontoret 23.08.1907.  Målebrev 1907, Sjøfartsdirektoratet. Kysten 
11.10.1907 
31 Erknas Skipsmappe, Riksarkivet: brev fra Myklebust til Skibstilsynsmanden 17/9-1910 og fra Knut Hanken til 
Tilsynsmanden for Sjøfartskontoret 16/6-1910.  
32 Erknas skipsmappe, Riksarkivet: Begjæring om besigtelse 15.09.1914 og 16.04.1918 
33 Ottesen 2002: 121, 123 
34 Se bl.a. Nordlands Avis 04.02.1922 og Den 17de mai 14.04.1921 
35 Ellefsen 1957: 128 
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like fullt bli en av Sunnmørefiskernes spesialiteter, akkurat som småhvalfangsten ble det.36 Bjarne 

Rabben skriver at Oscar Larsens båter Arne og Erkna kom fra Tromsø midt i juli 1918, etter å ha vært 

på fisket i to måneder. Da hadde hver av dem 70 fat tran om bord.37 

Både Erkna og Arne ble i 1918 overdratt til selskapet Oscar Larsen AS (Ålesund).38 I følge 

Fiskedirektoratets fortegnelser overtok Oscar Larsen AS Erkna midt på 1920-tallet, etter Ålesunds 

Fangst- & Fiske Co. Larsen var den største aksjonæren på Sunnmøre i dette sistnevnte selskapet, som 

for øvrig hadde flest store aksjonærer fra Østlandet. Selskapet ble kraftig utvidet i løpet av første 

verdenskrig. Fartøy ble sendt på selfangst så vel som på fisket.  

Under krigen ble det innført brennevinsforbud i Norge. Det var opprinnelig grunnet i 

forsyningssituasjonen, men forbudet varte helt frem til 1927. En følge av dette ble handelskonflikter 

som gikk ut over fiskerinæringen i årene like etter verdenskrigen. Land som Spania og Portugal mistet 

markeder i Norge på grunn av brennevinsforbudet, og svarte med å øke tollen på norske 

fiskeprodukter. Fiskerne ble dermed hardt rammet. Spania og Portugal hadde importert store mengder 

norsk klippfisk tidligere, hvis man så bort fra selve krigsårene, men handelen ble nå kraftig redusert. 

Oscar Larsen var en aktiv politiker i Høyre og representerte Ålesundsdistriktet på Stortinget. Han var 

en aggressiv kritiker av brennevinsforbudet.39 Fra sesongen 1921 gikk uansett AS Aalesunds Fangst & 

Fiske Co. med store underskudd, hvilket medførte at flere fartøy ikke ble sendt ut. I 1924 gikk selskapet 

konkurs.40 Oscar Larsen AS gikk konkurs i 1926, og Lauritz L. Molværsmyr i Langevåg overtok Erkna. 

Erkna skilte denne gangen lag med søsterskipet.41  

Erkna ble stadig brukt til havfiske. Rundt tiden Molværsmyr overtok, begynte Erkna, som mange andre 

Ålesundsbåter, å fange sild med snurpenot.  I 1928 var fartøyet ett blant flere som fanget flere tusen 

hektoliter. Året markerte et vendepunkt for Mørebåtene i omleggingen fra drivgarn til snurpenot i 

storsildfisket. Fisket ble så bra i 1928 at man i Bergen ikke klarte å ta unna nok, og flere båter måtte 

dra helt til Haugesund for å få levert fangsten.42  

Molværsmyrrederiet fikk etter hvert problemer med å få finansene til å gå opp. Som Arbeiderbladet 

beskrev i oktober 1938: «Lønnsomheten i fiskerinæringen har vært det store altoverskyggende 

problem for kystbefolkningen i de siste år.»43 Avisen ramset opp alle problemene som 1930-tallet 

hadde vært preget av: mange års feilslått fiske, gjeld og bankerott, samt tap av redskaper og båt. 

                                                           
36 Reklamekomiteen for Ålesunds 100-års jubileum 1948: 5 
37 Rabben 1983: 193 
38 Firmaet bl.a. oppgitt som reder i Erknas skipsmappe, Riksarkivet: begjæring om besiktelse 1918 (Jnr.6278-18) 
39 Fuglum 1995: 406. Erkna skal ha vært brukt til spritsmugling mellom Norge og Helgoland i løpet av tiden for 
brennevinsforbudet, men når og hvem som var involvert er uklart. Informasjon innhentet av Arnfinn Karlsen. 
40 Ottesen 2000: 17-18 
41 Ottesen 2002: 121, 123 
42 Fjørtoft 1947: 185 
43 Arbeiderbladet Fram 27.10.1938 
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Samtidig ble det likevel fastslått at «Det begynner å lysne for fiskerbefolkningen langs kysten nu.»44 

Mange fiskedampskip var blitt forlenget og modernisert, og flere store, moderne havgående 

fiskefartøyer med større aksjonsradius enn før var blitt bygget. «Mens man før drev fiske på de 

hjemlige felt, går turen nu til fjernere farvann, til Island og Grønland etter torsk, sild og kveite. Og 

ekspansjonen fortsetter.»45  

For Molværsmyrrederiet var det likevel over. Lånekassen for fiskere overdro Erkna for 6300 kr til 

Mathias Myklebust, Fosnavåg, i 1939.46  

Før Myklebust overtok båten skal den ha ligget lenge i opplag i Skutevika i Ålesund. Dette hadde tæret 

på fartøyet. Erkna, som mange andre fiskedampskip, trengte fornyelse for å bli lønnsom igjen. Som 

avisen Fylkestidende for Sogn og Fjordane skrev i 1938 var gjennomsnittsalderen på fartøyene i 

fiskedampskipsflåten «avskrekkende høi».47 Møre hadde det største antallet slike fiskedampskip, på til 

sammen 100 fartøyer. I Norge generelt var gjennomsnittsalderen for fiskedampskip av stål på under 

50 tonn 42,4 år, og på 50-99 tonn var den 37,8 år.48 Erknas alder var noe lavere enn dette (31 år i 1938), 

men likevel høy. Fylkestidende for Sogn og Fjordane skrev: 

For handelsflåten regnes 25 år å være kondemnasjonsalder. Bare 9 prosent av handelsflåten er over 

denne alder. Fiskedampskibsflåten har nok i stor utstrekning gjennemgått fornyelse, forlengelse og 

utbedring i årenes løp, så de stort sett er tidsmessige. Det er allikevel innlysende at en fornyelse av flåten 

efter hvert vil bli påtrengende nødvendig, hvis landets fiskerinæring skal holdes oppe som hittil. Det er 

almindelig kjent at fiskedampbåter under 120 tonn er uøkonomiske og lite egnet til havfiske. Båter under 

denne størrelse kan med motor som fremdriftsmiddel dog være meget hensiktsmessige.49 

Det er ikke overraskende derfor at Myklebust etter overtagelsen snarlig satte i gang arbeid på Erkna. 

 

  

                                                           
44 Arbeiderbladet Fram 27.10.1938 
45 Arbeiderbladet Fram 27.10.1938 
46 Ottesen 2002: 123. Målingsanmeldelse 25/10-1939, signert Myklebust. Likevel er Molværsmyr m.fl. 
fremdeles ført opp som eier i 1939 i Fiskeridirektoratets fortegnelse. Her er det snakk om etterslep i de 
registrerte opplysningene. 
47 Fylkestidende for Sogn og Fjordane 28.03.1938 
48 Fylkestidende for Sogn og Fjordane 28.03.1938 
49 Fylkestidende for Sogn og Fjordane 28.03.1938 
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Ombygginger 1907-1940 

Informasjonen om Erkna i fartøyets første år, fra båten ble bygget og frem til 1939, er relativt 

begrenset. Det har ikke vært mulig å avdekke om det ble foretatt større ombygginger, men perioden 

er forholdsvis lang, og båten forble ikke helt uforandret. Først i 1940 forteller flere kilder om en 

omfattende ombygging. 

 

Skipet generelt 

Da Erkna ble bygget om i 1940 ble båten målt til 49,88 bruttotonn og 21,35 nettotonn.50  Med andre 

ord hadde bruttotonnasjen blitt redusert med omtrent 10 tonn fra tidligere målinger (brt 58,97 i 1907), 

mens nettotonnasjen ble økt med tilsvarende størrelse (fra 11,12 nrt i 1907).  

Nettotonnasjen utgjøres av bruttotonnasjen med fratrekk for fører-, offisers- og mannskapsrom, 

navigasjonsrom, proviant- og lagerrom, verksted- og pumperom, ballasttanker og maskinrom, 

inkludert kjelerom.51 Dampmaskinen og kjelen ville ta større plass enn en dieselmotor. Ulikhetene i 

nettotonnasjen kan nok dermed forklares med byttet av maskinen. Det ble med det frigjort større plass 

om bord som nå ble tilgjengelig for annet bruk. Lasterommet i forskipet ble blant annet større. Det ble 

for øvrig sørget for at målene på bruttotonnasjen ikke oversteg 50 tonn. Dette hadde betydning for 

fartøyets sertifikater. Da Erkna fikk sitt nye målebrev i 1940, hadde skipsmålingskontoret først målt 

båten til å være 50,03 tonn. Forandringer for å få tonnasjen tilpasset bestod i at skottet mellom 

styrehus og bestikklugaren i akterkant, som ikke var endelig festet ved målingen, ble flyttet 0,5 fot 

akterover.52 Det påvirket nok også nettotonnasjen. De nye målene ble deretter anført på målebrevet. 

Målebrevet fra 1940 inneholder tegninger og videre opplysninger om skipet ved starten av andre 

verdenskrig.53  

 

Skrog 

Tre år etter sjøsettingen ble det observert at Erkna ikke hadde undergått noen besiktelse siden. Skipet 

hadde likevel vært slippsatt flere ganger og blitt malt i bunnen.54 

Det første som ble gjort da Myklebust overtok Erkna i 1939 var pikking av rust.55 Erknas tilstand var 

rett og slett dårlig. I arkivet etter Bolsønes Verft finnes det i dag et notat fra 1939 som gjelder et anbud 

                                                           
50 Skipsregisterkort for Erkna. Målebrev 1940, Sjøfartsdirektoratet. 
51 Claviez 1980: 254-255 
52 Brev med merknader fra Skipsmålingskontoret, med svar fra tollinspektøren i Ålesund. Oslo 19.08.1940. 
Sjøfartsdirektoratet. 
53 I et målebrev fra 1948 blir det beskrevet at tidligere målebrev ikke var blitt forevist under målingen. Årsaken 
var at det eldre målebrevet var gått tapt i England under krigen. Dette må bety målebrevet fra 1940. Likevel har 
altså Sjøfartsdirektoratet et målebrev for Erkna merket 1940. 
54 Erknas skipsmappe, Riksarkivet: Begjæring om fartscertifikat, 19.05.1910. 
55 Ottesen 2002: 123 
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på oppussing av båten. Anbudet nevner mulig arbeid med å drive og skrape dekket. I tillegg trengte 

enkelte bord å byttes.56 Anbudet ble ikke tatt opp, men hudplater ble i alle fall skiftet i 1940, mens 

Erkna lå på Hatlø Verksted .57  

I motsetning til det byggetegningene fra 1907 viser var skansekledningen satt opp i jevn høyde rundt 

hele fartøyet i hvert fall innen reparasjonene i 1940 var ferdige (se figur 6).  

 

 

Figur 6. Erkna under andre verdenskrig, i Scalloway havn på Shetland. Foto utlånt av Norges Hjemmefrontmuseum. 

 

Ved vannlinjen var det nye fenderlister. Det var en fenderlist ved baugen, samt to fenderlister tett på 

hverandre litt lenger akter, ved lasteområdet. Dette er ikke synlig på senere fotografier av båten. I 

1940 hadde Erkna 3 vanntette tverrskipsskott, i motsetning til de fem hun hadde hatt etter byggingen. 

Flere av skottene var blitt flyttet på, og Erkna hadde fått en ny inndeling av rommene. 

Målebrevstegningen gir innblikk i dette. 

 

                                                           
56 Arkiv etter Bolsønes Verft, Romsdalsmuseet 
57 Ulstein historielag, etter intervju av Leif Hatlø i Vikebladet. http://www.ulsteinhistorielag.no/levd-liv/levd-liv-
2012/leif-hatloe-f130406-paa-hatloeya-d300583 [internett. Lest 29.03.17].  

http://www.ulsteinhistorielag.no/levd-liv/levd-liv-2012/leif-hatloe-f130406-paa-hatloeya-d300583
http://www.ulsteinhistorielag.no/levd-liv/levd-liv-2012/leif-hatloe-f130406-paa-hatloeya-d300583
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Figur 7. Målebrevstegning av Erkna 1940. 4) Bestikklugar 10) Luke 14) Nedgang forut 15) Kabyss 16) Nedgang akter 17) 
Skylight akter 18) Styrehus a) mannskapsrom D1) Førerens rom D2) Nedgang til førerens rom B1) Bestikklugar. Kilde: 
Sjøfartsdirektoratet. 

 

Målene på rommene ble oppgitt i fot: 

 Høyde Lengde Bredde Endret siden 1907? 
4) Bestikklugar 6,2 5,6 4,7 Trolig ny58 
B1) Bestikklugar  6,2 1,5 4,7 Trolig ny59 
10) Luke 1,0 12,5 5,85 Forstørret både i høyde, lengde og 

bredde. Flyttet akterover 
14) Nedgang forut 4,6 3,2 2,2 Endret. I 1940 lavere, lengre, smalere 
15) Kabyss 6,1 5,3 3,9 Endret. I 1940 høyere, litt lengre, litt 

smalere  
16) Nedgang akter 6,3 3,3 2,0 Endret. I 1940 høyere, kortere, 

smalere 
17) Skylight akter 1,0 2,8 3,1 Nytt 
18) Styrehus 6,2 3,9 4,2 Nytt. I 1940 høyere, en god del 

kortere, bredere 
a) Mannskapsrom 6,4 13,4 B. på ½ H. : 3,9 og 9,0 og 

11,8 
Endret. I 1940 kortere, og med nye 
mål på B på ½ H. 

D1) Førerens rom 5,5 7,0 B. på ½ H.: 11,0 og 8,9 og 
4,7 

Endret. Ny plassering. 

D2) Nedgang til førerens 
rom 

5,5 1,8 2,0 Endret. 

 

                                                           
58 I målebrevet fra 1907 er det ført inn at størrelsen på en bestikklugar var på 1,17 tonn. Dette er imidlertid blitt 
strøket over på et senere tidspunkt. En bestikklugar er heller ikke tegnet inn på tegningen eller nevnt ellers. 
Kart o.l. var nok ikke i et eget, adskilt rom i styrehuset opprinnelig. 
59 Ibid. 



31 
 

Det var ikke lenger et (mulig) lasterom akter i båten. I stedet var det lengst akter et proviantrom, fulgt 

av et rom for skipperen ombord.  

Det var også gjort store endringer på størrelsen på maskinrommet, som nå ble betraktelig mindre enn 

før. Akterskottet ble imidlertid flyttet 2 spant akterover.60 Det var endringene i plasseringen av det 

forre skottet som hadde størst betydning for rommets størrelse. Dette skottet ble nemlig også flyttet 

akterover.61 I målebrevet er det en egen tegning av maskinrommet: 

 

 

Figur 8. Målebrevstegning av Erknas maskinrom 1940. a) maskinrom b) aksel c) nedsenkning d) 2 brennoljetanker e) stores 1) 
casing 2) skylight. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 

 

Ifølge tabellene i målebrevet, gjengitt i forenklet versjon under, var maskinrommet blitt lengre i 1940 

enn i 1907, med 3 fot.62 Dette er bare fordi det er regnet separat fra kjelerommet. Både kjelen og 

kjelerommet var blitt fjernet, hvilket ga det største utslaget. Målene ble oppgitt i fot: 

 

 Høyde Lengde Bredde Endret siden 1907? 
a) Maskinrom 7,0 10,5 12,8 Endret. I 1940 lavere, lengre, smalere 
b) Aksel 1,4 3,0 2,4 Endret. I 1940 lavere, kortere, bredere 
c) Nedsenkning 1,0 8,0 1,6 - 
d) 2 brennoljetanker 3,2 6,0 3,2 Nye, tidl. kullbokser 
e) Stores 3,8 3,8 3,0 Ny 
1) Casing 6,3 + 6,3 4,5 + 3,5 4,2 + 2,9 - 
2) Skylight 0,9 2,4 3,3 Ny 

 

 

Ombyggingen gjorde at det store lasterommet ble enda større, altså i hovedsak på bekostning av 

maskinrommet, som tegningen figur 7 i 1940-målebrevet viser. I løpet av Erknas historie ble det gjort 

                                                           
60 I dag kan man se rester etter et tidligere klinket skott akter i maskinrommet, 2 spant lenger forover enn 
plasseringen til dagens aktre maskinromsskott. Det er nærliggende å tro at skottet ble flyttet i sammenheng 
med byttet fra dampmaskin til motor. 
61 Dette kommer frem av tegningen figur 7, uten at det gir en presis plassering av skottet. 
62 3'= omtrent 2 spantedistanser. Det er likevel selvsagt mulig at skottet ble flyttet på et annet tidspunkt, 
tidligere eller senere. Det skjedde uansett før 1960-tallet, da skottet ville ha vært sveist fast. Sannsynligvis 
skjedde det også innen 1940, for maskinrommet var like stort i 1940 som i 1948, se målebrev. 
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flere endringer med lasterommet, og det er noe vanskelig å si nøyaktig hvor og når skottene ble flyttet. 

Utover skottet mot maskinrommet ble trolig også det forre lasteromsskottet (mot mannskapsrommet) 

flyttet i 1940, og da forover. Et spanterom aktenfor dagens forre lasteromsskott er det i dag synlig 

rester etter et tidligere skott – trolig det opprinnelige fra 1907. Målene i målebrevet fra 1940 viser at 

mannskapsrommet forut for lasterommet var blitt forkortet med 3,4'.63  

Som tidligere nevnt viste byggetegningene (figur 1-2) skilleskott innad i lasterommet, selv om 

målebrevstegningen fra 1907 (figur 3) og senere tegninger ikke gjøre det. Det er derfor uklart om 

skottene faktisk ble bygget, men det virker i alle tilfeller ganske sikkert at det ikke var slike i 

lasterommet innen det ble fornyet, innen 1940. 

Også dekksbygg var blitt bygget om.  

Det var satt opp en ny nedgangskappe forut, som var mindre enn den fra 1907. 1940-

målebrevstegningen figur 7 viser en nedgangskappe med buet form mot baugen. I 1940 stod heller 

ikke nedgangskappen mot babord side av dekket, men midtskips, like forut for formasten. Et lite rør 

ser ut til å komme opp av nedgangskappen på fotografiet figur 6. Dette var nok en ovnspipe som hørte 

til en ovn i mannskapsrommet.  

 

 

Utsnitt av figur 6. Nedgangskappen på fordekket er synlig forut for masten, med et mulig ovnsrør som stikker opp. 

 

Det store dekksbygget med casingen var blitt kortere, skal man dømme utfra tegningene (figur 1-3 og 

7).64 Over casingen var det lagt et båtdekk som nå strakte seg på tvers av fartøyet, fra borde til borde. 

Rundt casingen var det dermed kommet nesten innelukkede ganger, men de var åpne i for- og 

akterkant. Langsskipsskottene langs gangene, dvs. over skansekledningen, fikk en buet profil i 

akterkant. 

                                                           
63 Pr. mål i figur 4 vil 3,4' imidlertid ha utgjort ca. 2 spanterom. 
64 Selv om målebrevstegningene altså er upålitelige i forhold til spanteangivelsen, eller ikke har spant påtegnet i 
det hele tatt, som i 1907-målebrevet. Sammenligninger av Erknas generalarrangementstegning fra 1996 (se 
under i rapporten) og byggetegningene viser i hvert fall at dagens styrehus’ forkant ender ca. 7 spant lengre 
akterover enn det det var planlagt å gjøre i 1907. 
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Utsnitt av figur 6. Langskipsskottene mellom skuteside og båtdekket hadde en buet profil i akterkant. Gangene langs casing 
var åpne i for- og akterkant. 

 

Båtdekket aktenfor aktermasten strakte seg over et skylight på hoveddekket. De røde pilene og stiplete 

linjene på 1940-tegningen figur 7 markerer plasseringen av båtdekket. 

Styrehuset var også nytt. Det var plassert litt forut over casingen/overbygget. Fotografiet figur 6 viser 

at det var hvitmalt, og det hadde fire vindusruter i front.  

Båtens store skorstein til maskinen var for øvrig byttet ut til en lavere motorskorstein. 

 

Utstyr for last 

Den store luken fra 1907-målebrevet var blitt større innen 1940, akkurat som lasterommet.65 Luken 

var dessuten situert lengre akterover. I målebrevet ble det oppgitt at Erkna var et fraktefartøy så vel 

som fiskefartøy. Som fraktefartøy var det selvsagt essensielt å ha et godt lasterom og -luke. 

I 1907 hadde det vært en luke i akterskipet, som åpnet opp til det akterste (laste)rommet i skipet. Idet 

innredningen i akterskipet var blitt gjort om, ble også luken fjernet.  

 

Rigg 

Den aktre masten kom i 1940 opp fra aktre del av dekkshuset som før. Målebrevet i 1907 oppga at 

båtens to master hadde takling som en galeas. I 1940 ble riggen definert som en skonnertrigg. Her er 

det nok ikke snakk om endringer i mastene, men i bruken av termer. Alle tegninger og fotografier 

indikerer de samme sneseilene, to i formasten og ett i aktermasten. Fotografiet figur 6 viser i tillegg 

radioantenner festet opp mellom mastene.  

 

Skipsutstyr 

I 1918 ble det skaffet et nytt reservestyrekompass til Erkna.66 

Fra 1920 til 1926 kan man lese i Fiskeridirektoratets fortegnelser at Erkna hadde hele 4 fiske- eller 

fangstbåter om bord, mens det fra 1928 ikke er ført opp en eneste en. Først i 1948 er det igjen notert 

                                                           
65 Målebrevet 1940 
66 Erknas skipsmappe, Riksarkivet: brev fra Skibskontrollen i Tromsø. Sjøf-krt.J-nr. 6983-12255. 31/10-18 
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at Erkna skal ha hatt én fiske- eller fangstbåt. Antallet båter er nok betegnende for typen fiske eller 

fangst fartøyet ble brukt til. Fangst med snurpenot krevde både basbåt og et par doryer for å sette ut 

og trekke sammen noten. Det er selvfølgelig mulig at årsaken til at Erkna ikke er oppgitt å ha fiske- eller 

fangstbåter mellom 1928 og 1948 var at utstyret som krevdes til det sesongbaserte sildefisket ikke 

nødvendigvis var i bruk resten av året. Selv om Fiskeridirektoratets fortegnelser sier at Erkna ikke 

hadde fiske- eller fangstbåter i 1940, hadde fartøyet likevel altså fått et nytt båtdekk. Fotografiet fra 

Scalloway på Shetland (figur 6) viser at Erkna i hvert fall hadde daviter klare til bruk. 

I 1940-målebrevet ble det oppgitt at Erkna ikke hadde kjettingkasse. I stedet var det en tørrtank i 

forpiggen. Kjettingen ble oppbevart på dekk. Båtsmannsstores og kabel ble oppbevart i samme rom 

som fiskeredskapene under dekk. Sildegarn og bunngarn hadde fast plass om bord.  

Like ved siden av styrehuset på fotografiet (figur 6) er det synlig en utstyrskasse.  

Erkna fikk satt inn en ny Brattvåg-vinsj relativt kort tid etter verkstedsoppholdet i 1940.67 

 

Utstyr for besetning og passasjerer 

Målebrevet fra 1940 oppgir at Erkna hadde blitt ominnredet så vel som ombygget. Dessverre har vi 

ikke så mange detaljer om dette. 

Den nye plasseringen av nedgangskappen på fordekket må sammen med nye mål på 

mannskapsrommet ha medført en viss ominnredning her. Leideren var nå plassert lengre forut i 

rommet, og midtskips. Den nye nedgangskappen var altså mindre enn opprinnelig. Det spørs derfor 

også om toalettet, som jo på byggetegningen vises situert i samme bygg, var blitt flyttet. Det er ikke 

merket et WC verken på nedgangskappen eller noe annet sted om bord på 1940-tegningen figur 7. 

Målene på byssen var blitt noe annerledes i 1940 – rommet var i hvert fall blitt høyere enn før. 

Det nye styrehuset hadde en liten bestikklugar plassert i akterkant. 

I akterskipet var det ikke lenger tegnet en lugar for en maskinist. Til gjengjeld var førerens rom blitt 

større, og tok opp bortimot all plassen i akterskipet aktenfor maskinrommet. Hvilke og hvordan møbler 

var plassert her har vi ingen kunnskap om. Nedgangen hit var situert i babord side av casingen på 

hoveddekket. Rommet aktenfor førerens var som nevnt et proviantrom, og svært lite. 

I dekket over kapteinslugaren var det kommet et skylight, med to runde lysventiler på styrbord og 

babord side. Det var stadig et skylight i maskincasingen, rett aktenfor skorsteinen. Skylightet som trolig 

stod forut for nedgangskappen på fordekket i 1907 var i hvert fall blitt fjernet innen 1940. Det var nå 

to runde lysventiler i sidene på nedgangskappen i forskipet.68 

 

                                                           
67 Ottesen 2002: 124 
68 Foto av Erkna i Rabben 1998: 225. Dette er ikke helt ulikt på den eldste byggetegningen. 



35 
 

Maskin - hovedkomponenter 

Erkna fikk ny propellaksel i 1915. To år senere skulle det vært holdt en besiktelse av denne 

propellakselen, men Oscar Larsen ba besiktelsesmannen i Ålesund om en utsettelse til april 1918. 

Larsen mente at han var «blacklisted» og manglet slipplass, men han skrev at «jeg formoder at der vil 

ske en Forandring hermed i Løbet af Vinteren».69 Av hensyn til at propellakselen var såpass ny ble 

utsettelsen tillatt til etter endt sildefiske våren 1918.70 

Fiskeridirektoratets Fortegnelse over merkepliktige norske fiskefarkoster ble utgitt for første gang i 

1920. Fra 1920 og frem til 1940 blir det oppgitt at Erkna hadde en maskin på 92 hestekrefter. 

Målebrevet fra 1907 oppga som tidligere nevnt at maskinen hadde 95 indikerte hestekrefter, eller 18 

nominelle. Målebrevet vil være mest presist. I 1918 ble det beskrevet i en begjæring om besiktelse til 

Sjøfartskontoret at Erkna hadde en maskin på 104 nominelle hestekrefter.71  

Sannsynligvis er de ulike tallene et resultat av ulike angivelser av hestekreftene på den samme 

maskinen, snarere enn en indikasjon på et maskinbytte.  

Man finner også opplysninger om Erknas maskin i fartøyets skipsregisterkort (lappebøker). Da 

maskinen på 95 hk ble byttet ut, skal det ifølge denne kilden ha blitt satt inn en maskin på 74 indikerte 

hestekrefter. Maskinbyttet var trolig et som skjedde i 1940. 

Anbudet fra Bolsønes Verft angående oppussing av Erkna i 1939 omhandlet blant annet innsetting av 

en ny motor om bord.72 Erknas eier hadde altså kommet frem til konklusjonen om at en ny motor ville 

bety en forbedring. Ifølge notatet fra Bolsønes Verft skulle akterskottet i maskinrommet flyttes og 

maskincasingen skulle forandres og flyttes på. Verftet ville komme med et tilbud «Noget lignende som 

anbudet på ‘Nordlys’». Anbudet på Erkna ble likevel ikke realisert. Erkna fikk satt inn 

forbrenningsmotor først i 1940, ved Hatlø Verksted. Anbudet fra 1939 er likevel interessant idet det 

gir innblikk i fartøyets tilstand og planene for endringer på nevnte tidspunkt. 

Motoren som erstattet den gamle dampmaskinen i 1940 var av merket Union, og hadde ifølge 

målingsbeviset og Fiskeridirektoratets fortegnelser 60 effektive hestekrefter. 

Skipsregisterkortet har et notat angående da båten dro til Shetland under krigen, «fra Fosnavåg 17/11-

41». Underlig nok ble det, tilsynelatende på samme tidspunkt, beskrevet at båten hadde en Union-

motor, på 330 ihk. Denne opplysningen stemmer ikke overens med andre kilder. På 1970-tallet fikk 

båten en Caterpillar-maskin på 290 effektive hk (bygget i 1960).73 Kanskje er det denne som menes. 

 

                                                           
69 Erknas skipsmappe, Riksarkivet: brev fra Larsen til besigtelsesmand Johs. Johannessen 13.09.1917 
70 Erknas skipsmappe, Riksarkivet: brev fra Skibskontrollen i Tromsø. Sjøf-krt.J-nr. 6983-12255. 31/10-18 
71 Erknas skipsmappe, Riksarkivet: Begjæring om besigtelse, Jnr. 6278-18 
72 Arkiv etter Bolsønes Verft, Romsdalsmuseet 
73 Fiskeridirektoratets fortegnelser 1976 
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Andre verdenskrig, 1940-1945 

Da tyskerne invaderte Norge i april 1940 lå Erkna fremdeles på slipp ved Hatlø Verksted i Ulsteinvik, 

der båten nettopp var blitt mønjemalt. Verkstedet var svært bekymret for at den var et opplagt mål 

for tyske bombefly. En del hudplater var blitt tatt ut, og det var derfor ikke mulig å sjøsette fartøyet.74 

Den nye dieselmotoren var ikke kommet på plass enda heller. Ottesen skriver at båten ble flyttet til og 

fra verkstedet.75  

Verkstedet fikk likevel til slutt gjort Erkna ferdig. Båten ble utstedt med sitt nye målebrev senere på 

året. Eieren Mathias Myklebust var oppgitt som fører. Erkna fikk for øvrig nytt kjenningssignal: LDUI. 

Den tyske marinen satte Erkna til å seile i fraktefart med transport av ferskfisk.  

I juli lå Erkna i Brattvåg for å få satt inn en ny vinsj. Hjemmefronten planla da å la båten seile til 

Shetland. Den såkalte englandsfarten over Nordsjøen var i løpet av krigen en viktig flukt- og 

kommunikasjonsmulighet vestover for nordmenn som ville slippe unna det tyske regimet. Farten ble 

ofte organisert av militære instanser, som var tilfellet for Erknas del, men mange tok seg også over på 

egenhånd i mindre båter. Det var typisk at fiskefartøyer ble brukt. Rundt 300 båter var tilknyttet 

Englandsfarten i løpet av krigen. 16 båter forliste. Ikke alle klarte seg, men om lag 3300 mennesker 

kom seg trygt over til Storbritannia.76 

De første planene om å seile Erkna til Shetland ble ikke realisert i første omgang. Rømlingene som 

skulle over måtte gå i dekning etter at en politimann ble skutt. Erkna fortsatte derfor i ferskfiskrute, 

mellom Nord-Norge og Trondheim for det tyske Fischenkaufsgemeinschaft, avdeling Trondheim.77  

På høsten i 1941 fikk Myklebust et rekommandert brev fra havnekapteinen i Ålesund. Myklebust åpnet 

ikke brevet men informerte medlemmer av hjemmefronten om at han reiste til Trondheim. Mens han 

var bortreist kunne Erkna «stjeles» og brukes til englandsfart.78 

På vei fra Nord-Norge stoppet Erkna et par steder for å ta om bord ekstra olje til turen over Nordsjøen. 

Båten ble deretter liggende i Djupvika på Herøy. Folk fra hjemmefronten kom for å lære fartøyet å 

kjenne før avreisen. Maskinisten om bord, Einar Djupvik, startet maskinen i løpet av dagen før flukten, 

som skulle finne sted på kvelden. Maskinen ville dermed være lett å få start på når det gjaldt. I 

mellomtiden samlet flere og flere rømlinger seg i Ulstein. Etter planen skulle opp mot hundre 

mennesker reise med Erkna. På grunn av stort politioppbud i sammenheng med en rømming fra 

                                                           
74 Ulstein historielag, etter intervju av Leif Hatlø i Vikebladet. http://www.ulsteinhistorielag.no/levd-liv/levd-liv-
2012/leif-hatloe-f130406-paa-hatloeya-d300583 [internett. Lest 29.03.17].  
75 Ottesen 2002: 123-124.  
76 Store Norske Leksikon. Englandsfarere. Interentt: https://snl.no/englandsfarere [lastet 24.08.18, sist 
oppdatert 07.03.17] 
77 Ottesen 2002: 124 
78 Ulstein 1999: 143-144 

http://www.ulsteinhistorielag.no/levd-liv/levd-liv-2012/leif-hatloe-f130406-paa-hatloeya-d300583
http://www.ulsteinhistorielag.no/levd-liv/levd-liv-2012/leif-hatloe-f130406-paa-hatloeya-d300583
https://snl.no/englandsfarere
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fengselet i Ålesund var det likevel flere som ikke kom seg av sted. Seksti mennesker kom om bord. 

Ingen andre båter tok like mange rømlinger over til Shetland på én og samme tur i løpet av krigen.  

Den 17. november ble Erkna seilt fra Djupvika til Ulsteinvik, hvor passasjerene ble plukket opp. 

Skipperen var Tomas Nykrem og maskinisten var Ole Gjerdsbakk. De hadde ikke erfaring med båten, 

og i Ulsteinvik endte de opp i fjæren. Erkna ble dratt av og sammen med båten Forsøk startet turen ut 

fjorden. Petrus Gjørtz førte nå Erkna. De seilte gjennom urent farvann og i starten fulgte Erkna etter 

Forsøk. Før de var kommet klar og ut i åpent farvann prøvde Erkna like fullt å sette opp farten. Kjentfolk 

på Forsøk fikk likevel avverget noen ulykke – de tutet og skrudde på lyskasteren og fikk Erkna til å senke 

farten igjen. Forsøk tok på nytt ledelsen, inntil Erkna kunne overlates til seg selv, og gikk deretter inn 

til Fosnavåg.79  

Erkna brukte bare 26 timer over til Shetland. De reisende var heldige, for de kom seg av sted midt 

mellom to stormer, i en periode som er regnet som en av de mest sammenhengende stormfulle i 

Nordsjøen i det 20. århundret.80 De fikk land i sikte den 19 november. Ingen var imidlertid sikre på 

nøyaktig hvor de var. Erkna gikk for sakte fart og klarte så vidt å unngå å treffe to drivminer. Utpå 

formiddagen fikk folkene øye på en båt inne ved land, og satte kursen mot den for å spørre om veien 

til Lerwick. Båten hadde stoppet for å skyte på nok en drivmine, og Erkna ble liggende og vente. 

Uheldigvis røk røret til starttanken, slik at Erkna ikke fikk startet maskinen på nytt. Det manglet verktøy 

til å få skaden reparert på en sikker måte, og den andre båten, Earl of Zetland II, tauet Erkna videre. En 

minetråler overtok slepet det siste stykket inn til Lerwick.  Earl of Zetlands IIs eiere krevde senere 1500 

pund for tauingen, men det endte med at de fikk 250 pund.81  

I Norge så man seg nødt til å rapportere Erkna stjålet etter to døgn. Ingen visste selvfølgelig noe om 

hvem tyvene var.82 

Mot slutten av året var Erkna på to nye turer til Norge. Bård Grotle var skipper. Erkna tok over for et 

annet fartøy og seilte til Bremanger 27. november. På grunn av forsinkelser før Erkna kom av gårde var 

det ingen å hente da de først kom frem. I løpet av desember seilte båten til Træna på Helgelandskysten.  

Fire Lingefolk kom seg i land med våpen og utstyr. På veien tilbake kom Erkna utfor hardt vær og mye 

vind. Sjøen spylte over dekk og skipet tok inn vann forut så det rant akterover gjennom maskinrommet. 

Skipet var tilbake på Shetland på julaften. 

Det var ingen andre stålfartøyer som Erkna ved Shetlandsbasen, og skipet ble regnet for lett 

gjenkjennelig. Derfor ble det bestemt at fartøyet ikke lenger skulle brukes i trafikken til og fra Norge. 

                                                           
79 Ulstein 1979: 180-182. Ottesen 2002: 124-125. 
80 The Shetland Times 29.07.2016: 11 
81 Ottesen 2002: 125-6 
82 Ulstein 1999: 144 
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Foto fra krigsårene viser at Erknas skrog var malt i en lys, mulig grå farge under krigen. Det kan være 

at denne fargen ble valgt for å gjøre fartøyet vanskelig å få øye på. Senere ble båten grønnmalt.  

For resten av krigen ble Erkna brukt som travaljebåt og fraktet mannskaper fra Greenock-basen ved 

Glasgow til krigsskipene utenfor byen.83  

 

 

  

                                                           
83 Ottesen 2002: 126. Sælen 1954: 274. Haga 1979: 235-6. Rabben 1998: 225. 
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Fiske- og fraktebåt, 1946-1978 

Etter krigen, på sommeren i 1946, hentet Myklebust båten sin tilbake til Norge. Erkna var blitt svært 

slitt gjennom krigsårene. Både rorhus og dekk hadde i tillegg flere kulehull. I Skottland hadde skadene 

blitt taksert til 50 210 kr. Reparasjonstid ble satt til 6 måneder, og samlet leie ble regnet ut å være på 

71 032, 30 kr. Utbetalingene holdt så vidt det var til reparasjonene, som ble utført på Hatlø verksted i 

Ulsteinvik.84  

Under krigen hadde båten, som andre fiskefartøyer som forlot Norge, blitt strøket i Fiskeridirektoratets 

merkeregister. Erkna fikk likevel sitt forrige nummer, M-144-HØ, tilbake etter krigen. Erkna ble brukt 

til både kyst- og havfiske, og fraktet sild og annen fisk. Fra oktober 1950 til mars 1970 fikk Erkna en ny 

eier i Anton K. Reite, Flusund.85  

 

 

Figur 9. Erkna en gang etter 1948 og før 1965, med last på dekk. Fartøyets gamle fiskerinummer er igjen malt på skutesiden. 
Foto utlånt av Anton Sævik. 
 

                                                           
84 Ottesen 2002: 127 
85 Erknas skipsregisterkort, skipsmålingen. I Fiskeridirektoratets fortegnelse over merkepliktige norske 
fiskefarkoster er det ført opp at Sigurd Reite m.fl. var eier mellom 1952 og 1962, og Anton Reite m.fl. mellom 
1966 og 1968. Ottesen 2002: 127 skriver at Myklebust solgte Erkna til Anton Reite (1/3), Sigurd Reite (1/3) og 
Ragnar Reite (1/3) i 1950. 
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Alfred Remøy i Fosnavåg kjøpte Erkna i 1970. Båten fikk også lastelinjesertifikat dette året.86 Det ble 

fornyet helt frem til 1983, med utløpsdato i 1988. Fartsområdet ble samtidig spesifisert å være 

«Fraktfart i Havfiske og liten kystfart innenfor 90 n.m. av land. Den norske kyst», hvilket var senere 

strøket over og ganske enkelt omdefinert til «havfiske.»87 Inntil 1978 ble Erkna seilt til Orknøyene og 

Hebridene, først og fremst til Stornoway for sildesalting på høsten og vinteren. Det ble kjøpt sild på 

auksjon som ble saltet i tønner og plassert i lasterommet. Deretter dro Erkna over Nordsjøen fullastet 

med salt- og kryddersild for salg til Årsether i Ålesund, som solgte videre hovedsakelig til Sverige.88  

I 1977 stiftet Remøy det nye selskapet PR Erkna, der sønnene Erling og Atle fikk en tredjedel hver.89 

Remøy drev brugdefangst med Erkna, og skulle etter hvert også benytte båten til håbrann- og 

hvalfangst. Det kom til å medføre større ombygginger. Før dette skillet var ombyggingene (1946-1978) 

kun ulike tilpasninger til den samme formen for fiske, fangst og fraktefart som Erkna hadde vært brukt 

til også før andre verdenskrig.  

  

                                                           
86 Skipsregisterkort for Erkna. 
87 Skipsregisterkort for Erkna. 
88 Korrespondanse med Atle Remøy 
89 Ottesen 2002: 127. Jenssen 1985: 36, 96: Erling Remøy hadde konsesjon til hvalfangst for båten. 
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Ombygginger 1948  

Skipet generelt 

I sammenheng med de nødvendige reparasjonene etter krigen ble Erkna bygget om. Deretter fikk 

fartøyet nytt målebrev i 1948. 

 

 
Figur 10. Målebrevstegning av Erkna 1948. 4) Oppbygning akter. 5) Halvruff. 6) Bestikk + radio. 10) Luke. 14) Nedgang forut. 
15) Kabyss i nr. 4. 16) Felles WC i 4. 17) Nedgang i nr. 4. 18) Styrehus. B1) Kjetting. B2) Bestikk + radio. a) Mannskapsrom, 10 
m. forut. d) Mannskapsrom, inngang i nr. 4. e) Mannskapsrom, felles messe i 5. D1) Førerens og maskinistens rom, under dekk. 
D2) Førerens og maskinistens rom, i halvruff. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 

 

Målene på rommene er oppgitt i fot: 

 

 Høyde Lengde Bredde Endret siden 1940? 
4) Oppbygning akter 6,5 + 6,4 13,35 + 6,4 6,1 + 5,3 Ombygget og ny 
5) Halvruff 1,9 6,5 5,7 Ny 
6) Bestikk + radio 6,45 6,1 5,05 Større enn bestikk 1940 
10) Luke 1,9 12,15 5,85 Nesten dobbelt så høy som i 1940 
14) Nedgang forut 4,6 3,2 2,2 Samme som i 1940 
15) Kabyss i nr. 4 6,5 5,55 6,1 Større enn i 1940, særlig i bredden 
16) Felles WC i 4 6,5 2,55 2,0 Ny 
17) Nedgang i nr. 4 6,5 2,55 2,0 Litt kortere, litt høyere enn i 1940 
18) Styrehus 6,45 + 6,45 2,7 + 1,2 7,8 + 6,5 Nytt. Høyere og mye bredere enn i 

1940 
B1) Navigasjonsrom, 
kjetting 

1,3 1,8 4,6 Ny 

B2) Mannskapsrom, 
10 m. forut 

6,4 13,4 B. på ½ H.: 3,9 og 9,0 
og 11,8 

Samme som i 1940 

d) Mannskapsrom, 
gang i nr. 4. 

6,5 2,55 4,0 Ny 

e) Mannskapsrom, 
felles messe i 4 

6,4 6,2 5,3 Ny 
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D1) Førers og 
maskinists rom, 
under dekk 

5,5 7,0 B. på ½ H.: 11,0 og 8,9 
og 4,7  

Samme mål som i 1940, men nå 
også kalt rom for maskinist 

D2) Førers og 
maskinists rom, i 
halvruff 

1,9 6,5 5,7 Ny 

 

 

Erknas bruttotonnasje ble registrert å være på 57,96 tonn i målebrevet fra 1948. Nettotonnasjen var 

på 27,54 tonn. I Fiskeridirektoratets fortegnelser ble bruttotonnasjen igjen oppgitt å være 49 tonn i 

1950, før det i 1952 ble ført opp 58 bruttoregistertonn og 28 nettoregistertonn. Mellom 1907 og 1958 

ble altså den oppgitte bruttotonnasjen økt og redusert med nesten 10 tonn flere ganger, mens 

nettotonnasjen økte i flere etapper. Forklaringen på endringene i bruttotonnasjen må sannsynligvis 

ligge i hvordan målingene ble regnet ut og utført. Årsaken til økningen i nettotonnasjen har vært 

endringene i innredningen eller utrustningen om bord, avhengig av hvordan ledig plass ble utnyttet. 

 

 BRT NRT 
Målebrev og skipsregisterkort 1907 58,97 11,12 
Målebrev og skipsregisterkort 1940 49,88 21,35 
Målebrev og skipsregisterkort 1948 57,96 27,54 
Fiskeridir. fortegnelse over merkepliktige norske fiskefarkoster 1950 49 - 
Fiskeridir. fortegnelse over merkepliktige norske fiskefarkoster 1952 og senere 58 28 

 

Utfra Erknas skipsregisterkort kan man dessuten se at mellom 1940 og 1948 var endringene i den 

beregnede tonnasjekapasiteten mye større for arealet over dekk enn under dekk. 

  

 

Figur 11. Utsnitt fra Erknas skipsregisterkort. Kilde: Skipsmålingen. Arkivverket, digitalarkivet. 

 

Tegningen av Erkna i målebrevet fra 1948 viser igjen flere spant enn tidligere, men fartøyets lengde 

var fremdeles uendret fra 1907. De nye spantene på målebrevstegningen var altså ikke en indikator på 

forlengelse denne gangen heller. Av de øvrige målene i 1948 var bredden den samme som før (16,5 

fot), mens dybden var på 7,8 fot (mot 6,8 i 1940 og 7,9 i 1907).90 

 

 

                                                           
90 Målebrev for Erkna 1907, 1940, 1948. Sjøfartsdirektoratet. 
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Skrog og dekksbygg 

På et tidspunkt etter krigen var Erknas skrog blitt malt grønt, sannsynligvis like etter. Nedgangskappen 

ble malt hvit. 

Det ble gjort flere endringer i dekksbygget. Dette inkluderte casingen, idet overbygget på hoveddekket 

ble gjort om. Etter målebrevstegningene (figur 10 og 12) å dømme ble trolig casingen, og skorsteinen, 

flyttet noe akterover. Kan hende ble også maskinen flyttet. Informasjon om casingen finnes i delen av 

1948-målebrevet som omhandler maskinrommet:  

 

 

Figur 12. Målebrevstegning av Erknas maskinrom 1948. 1) casing a) maskinrom. b) aksel c) nedsenkning d) brennoljetanker 
e) stores f) nedgang akter g) dynamo. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 

 

Endringene i maskinrommet som er registrert i målebrevet er som følger (mål oppgitt i fot): 

 

 Høyde/dybde Lengde Bredde Endret siden 1940? 
1) Casing 6,7 5,7 6,5 Ny 
f) Nedg. akter 5,5 1,4 2,0 Flyttet 
g) Dynamo 4,0 3,8 3,2 Ikke merket tidl. Derfor trolig ny 

 

 

Det større dekkshuset på hoveddekket, med båtdekket over, nådde lengre akterover enn tidligere. 

Båtdekket strakte seg så å si helt akter til ut over hekken. Lengden på dekket er markert med de røde 

pilene på målebrevstegningen figur 10. Det ble bygget åpne ganger rundt casingen, som senere foto 

vitner om (se figur 9 og 13). Båtdekket ble støttet opp av korte stolper ned til skansekledningen. Andre 

bilder av fiskefartøyer i Ålesundsdistriktet avslører lignende konstruksjoner på flere fartøy i perioden.  

En del av dekkshuset stakk opp over båtdekket aktenfor skorsteinen, som en oppbygning med bortimot 

samme høyde som rekkverket rundt dekket. Senere foto (se figur 9) viser at det her var tre vindusruter 

i siden på oppbygningen.  
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Utsnitt av figur 9. Det var tre vindusruter i siden på oppbygningen over båtdekket. 

 

Casingen hadde en ny inndeling av rom i 1948, med et felles mannskapsrom og toalett aktenfor byssen. 

Plasseringen av rommene og skottene mellom dem er vanskelig å angi presist, ettersom 

spanteangivelsen på målebrevene er unøyaktige. Det henvises til målebrevstabellen over for 

størrelsen på ulike rom. 

 

 

Figur 13. Erkna fra tiden da båten hørte til i Flusund, før 1965. Masten er flyttet til forkanten av oppbygget over båtdekket, så 
bildet er nyere enn 1948. Rundt dekkshus/casing er det åpne ganger. Bildet viser videre to bommer i formasten. Andre senere 
foto viser bare én bom i denne masten. Foto utlånt av Anton Sævik. 

 

Erknas styrehus var nytt. Styrehuset var nå buet i front, med en større bestikklugar i akterkant. 

Bestikklugaren var smalere enn selve brobygget, og inneholdt radio. Styrehuset hadde to dører på skrå 

i akterkant, i tillegg til en innvendig dør til bestikklugaren. 

 

Utstyr for last og rigg 

Lasteluken var i 1948 blitt nesten dobbelt så høy som i 1940.  

Den forre masten stod som før like over skottet mellom lasterommet og mannskapsrommet i forskipet, 

men den aktre masten var blitt flyttet innen 1948. Når dekkshuset på hoveddekket ble bygget lengre 

akterover ble nemlig aktermasten flyttet med (se figur 10).  
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Foto fra tiden etter krigen (se figur 13, men ikke figur 9) viser at det var to bommer i formasten.91 

 

Skipsutstyr 

På et uvisst tidspunkt etter 1948 ble roret skiftet ut med et nytt.92  

 

Utstyr for besetning og passasjerer 

Før Erkna ble solgt i 1970 var det blitt laget til en luke i bestikken som ledet ned til dekkshuset under. 

På den måten slapp man å måtte gå ut for å komme seg til og fra bestikken og styrehuset. Inni 

bestikklugaren var luken plassert akter. Nøyaktig når luken ble laget er noe usikkert. Målebrevet fra 

1948 viser ingenting om verken dører eller luker for å komme seg opp på båtdekket, men det virker 

ikke usannsynlig at luken kan ha blitt laget allerede da styrehus og bestikklugar var nytt. 

Det større dekkshuset på hoveddekket betød ny innredning. Vi har informasjon om størrelsen på og 

plasseringen av rommene på Erkna, men videre kunnskap om for eksempel møbler og kledning 

mangler. 

I byssen vet vi noe mer enn i øvrige rom, idet ovnen som stod der trolig er den samme som står om 

bord i dag. Skorsteinen er i hvert fall synlig på styrbord over bestikklugaren på figur 9 og 13. Nede i 

byssen var nok altså ovnen som i dag, plassert inntil akterskottet på styrbord side.  

Byssen under styrehuset var blitt større. Dette var trolig på grunn av at casingen ble noe flyttet, som 

nevnt. Det var også satt opp en dør mot rommet aktenfor byssen, og ikke bare en dør ut på hver side 

slik det hadde vært før. Disse dørene ut mot gangene var todelte (se figur 9).  

 

 

Utsnitt av figur 9. Fotografiet viser todelte dører i siden på casingen. 

 

Idet casingen og resten av overbygget ble gjort om, ble det aktre skylightet på hoveddekket fjernet. 

Lengst akter i dekksbygget var det kommet en felles messe over en halvruff. Inngangen til messen var 

på babord side i forkant av disse rommene. Nedgangen til halvruffen og maskinrommet var plassert 

mellom inngangen til messen og et toalett på styrbord side. Inngangen til akterlugaren og 

maskinrommet var med andre ord blitt flyttet til å stå lenger midtskips. 

Under dekk var kapteinslugaren i akterskipet også blitt lugar for maskinisten om bord.  

                                                           
91 Se bl.a. foto i Ottesen 2002: 124, i tillegg til foto under i rapporten. 
92 Se generalarrangementstegningen fra 1996 (figur 31) sammenlignet med tidl. målebrevstegninger. 
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Under mannskapsrommet i forskipet var det nå blitt tegnet en drikkevannstank, like forut for en ny, 

liten kjettingkasse, med åpning opp til mannskapsrommet.  
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Ombygginger på 1950-tallet 

Flere av ombyggingene etter 1948 er vanskelige å datere. For eksempel ble aktermasten flyttet tettere 

inntil styrehuset etter 1948, sannsynligvis på 1950-tallet. Som man kan se på bildene figur 9 og 13 ble 

den plassert i forkant av oppbygningen over båtdekket.93  

Utstyr som ellers ble skaffet på 1950-tallet inkluderte en ny hydraulisk stempelstyremaskin fra Smedvik 

mek. Verksted. 94 Rundt 1958 ble det installert en ny vinsj, samt et 1 tonns linespill.95  

Maskinen ble videre skiftet ut. 

 

Maskin og maskinrom 

I 1954 fikk båten nytt fundament på Hatløs verksted i Ulsteinvik.96  

 

 
Figur 14.  Tegning over fundament til Erkna, fra 1954. Hatløs verksted A/S.  

 

 

                                                           
93 Se også bl.a. foto i Ottesen 2002: 124, som trolig er det eldste etter krigen. Masten står likevel også her 
tettere inntil skorsteinen enn 1948-målebrevet viser. 
94 Se Klungsøyr, Smedvik-gruppen: 61-63. 
95 Opplysninger fra Arnfinn Karlsen. 
96 Tegning Fundament MS Erkna. Hatløs verksted AS skipsverft og mek. verksted Ulsteinvik. 1954. Sjøfartsdir. 
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På verkstedets tegning over endringene er det også notert at Erkna hadde en tosylindret Union motor 

på 122 hestekrefter. Det samme antallet indikerte hestekrefter er å finne i båtens skipsregisterkort, 

riktignok udatert. I Fiskeridirektoratets Fortegnelse over merkepliktige norske fiskefarkoster var det 

fremdeles oppført at fartøyet hadde en 60 hk Union maskin helt frem til 1958. Årsaken til den 

motstridende informasjonen er nok bare et etterslep i registrenes opplysninger. Hestekreftene ble 

dessuten oppgitt ulikt, der Fiskeridirektoratets registre anførte effektive hestekrefter for motorer, og 

oftest bremse-hk for dieselmotorer. Først i 1958 er det ført opp i Fiskeridirektoratets fortegnelser at 

Erkna hadde en ny maskin, av samme fabrikat som tidligere, bygget i 1954 og på 140 hestekrefter. Det 

virker dermed som maskinen som ble satt inn i 1954 var på 140 effektive hk, eller 122 ihk. 

På en tegning fra 1966 av nytt sildeskott til Erkna (se figur 17), er det markert en bunkerstank midtskips 

ved akterskottet i lasterommet. På målebrevstegningen av maskinrommet fra 1948 er det to 

brennoljetanker på hver sin side i maskinrommet. Det er ikke merket noen tanker i lasterommet. Det 

kan tenkes at denne endringen ble gjort så tidlig som på 1950-tallet, i sammenheng med maskinbyttet.  



49 
 

Ombygginger på 1960-tallet 

Flere av forandringene ble gjort i løpet av midten av 1960-tallet, som først og fremst enkelte foto kan 

gi innblikk i. 

 

 

Figur 15. Erkna ved Shetland på 1960-tallet, før 1965. Fartøyet har fremdeles åpne ganger under båtdekket, rundt casingen. 
Fiskeutstyr er synlig både i hekken og baugen. Båtdekket når ikke like langt akter som i 1948. Fotograf: J. A. Hughson. Foto 
utlånt av Shetland museum and archives. Ref. no. HU 00425 
 

 

Skrog og dekksbygg 

Tegningen fra 1948-målebrevet viser at båtdekket nådde lengre akterut enn foto fra 1960-tallet viser.97 

Nøyaktig når denne ombyggingen ble gjort er noe uklart.  

Innen 1965 ble gangene under båtdekket, rundt casingen lukket inne. Dette lignet i så måte litt på 

overbygget som hadde vært om bord under krigen. 1960-tallsversjonen var likevel større, med skott 

også på tvers i forkant av gangene. I akterkant av gangene var det fremdeles åpent til ut i friluft i 

hekken.  

                                                           
97 Se for øvrig også foto i Ottesen 2002: 124. Masten på fotoet er for øvrig nærmere skorsteinen enn på 1948-
målebrevet – ergo er bildet fra etter 1948. 
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Fartøyets store skorstein fikk en justering i løpet av 1960-tallet. Et mindre rør stakk opp fra den i hvert 

fall fra 1965, og skorsteinsmerket ble for øvrig malt om med nye farger.   

 

 

 
Figur 16. Erkna i Lerwick havn, Shetland 31.08. 1965. Gangene rundt casingen er bygget inne. Et mindre rør kommer opp av 
skorsteinen. Fotograf J. A. Hughson. Foto utlånt av Shetland museum and archives. Ref No: HU 06980 

 

 

Utstyr for last 

Erkna fikk nytt sildeskott. Helt fra 1911 hadde Sjøfartsdirektoratet «regler for sikring av løs sild i 

lasterum».98 Reglene ble på senere tidspunkt revidert og fornyet, og i løpet av 1960-tallet kom det flere 

forskrifter. En del av bakgrunnen var da en rekke med svært ensartede forlis og ulykker. 

Erkna ble involvert i en av disse. Båten reddet mannskapet på sildesnurperen Ramsholm fra Bømlo da 

sistnevnte fartøy sank på vinteren i 1965. Hendelsen skjedde 10-15 nautiske mil vest for Grip. 

Ramsholm var utstyrt med kraftblokk og hadde vært i ferd med å ta inn noten da fartøyet plutselig 

kantret. Hele mannskapet på ni mann kom seg over i lettbåten, som lå like ved, før Erkna plukket dem 

opp.99 Det ble «alminnelig antatt blant fiskerne i Ålesund» at årsaken til forliset var at kraftblokken til 

                                                           
98 Brunsvig 1973: 159 
99 Rogalands avis 22.02.1965 



51 
 

noten var blitt montert på et for lite fartøy.100 Små fartøy ville miste stabiliteten når tung last ble 

trukket direkte om bord, med eneste kraftkilde montert på dekket. Krengningene ville medføre at 

trykket av sildemassene i lasterommet ble for stort for skottene, som ikke ville tåle belastningen. 

Ramsholms skipper, Ole M. Alvsvåg, mente nettopp at ulykken de hadde vært utsatt for var forårsaket 

av forskyvninger i den geléaktige sildemassen i rommet: «Det kan ha hendt noe med skottene».101 

Alvsvåg poengterte samtidig at Ramsholm hadde brukt kraftblokk i et år, og at man nok derfor ikke 

burde skylde direkte på den.102 

Det var i hvert fall ingen tvil om at det var blitt behov for å intensivere arbeidet med å få sikret 

fiskefartøys stabilitet «under fiskets kritiske faser».103 I februar 1965 utstedte Sjøfartsdirektoratet 

strengere bestemmelser om sildeskott.104 Nye forskrifter krevde snart skott både langskips og 

midtskips i lasterommet. Reglene gjaldt for alle fartøyer på 25 brt og over, som førte sild eller annen 

fisk løst i lasterommet.105 Sildeskottene skulle forhindre at fisken forskjøv seg og dermed reduserte 

stabiliteten i fartøyet. Slike skott kunne lages av tre, stål eller aluminium. Avstanden mellom 

langskipsskott skulle ikke være mer enn 3 meter, og mellom tverrskipsskott ikke over 9 meter. Løsskott 

skulle plasseres stabilt i egne spor og lensesystemet skulle ha lenserør som lett kunne stakes opp, også 

under lasting.106  

Erkna fikk nytt sildeskottarrangement på Gerh. Voldnes AS skipsverft i Fosnavåg i 1967. Planene for 

endringene ble illustrert på en tegning fra 1966 (figur 17). Tegningen ble revidert av 

Sjøfartsdirektoratet i 1967. Den viser at de løse skottene skulle settes i spor på 75 mm, med støtter 

sveist i den nedre enden til kjølsvinet, og i den øvre enden skrudd til dekksbjelkene. Høyden mellom 

dørk og dekk var 1950 mm. Alle skottene skulle bestå av furu på 3" x 6".  

Tegningen over sildeskottarrangementet fra 1966/1967 er videre interessant idet den oppgir 

størrelsen på lukeåpningen: 2650 mm x 1770 mm. Dette er litt andre mål enn dem fra 1948: ca. 3703 

mm (12,15') x ca. 1783 mm (5,85'). Bredden er nesten den samme, men lengden er merkbart mindre i 

1967. Fartøyet hadde altså fått ny lasteluke. 

                                                           
100 Arbeiderbladet 22.02.1965 
101 Arbeiderbladet 22.02.1965 
102 Ibid. 
103 Rogalands avis 24.02.1965 
104 Rogalands avis 24.02.1965 
105 Etter forskrifter om skott på fartøy som fører fisk løs i lasterom, av 30.11.1967 med senere endringer. 
Sjøfartsdirektoratet 1977: 18 
106 Sjøfartsdirektoratet 1977: 18 
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Figur 17. Sildeskottarrangement MS Erkna 1966, revidert i Sjøfartsdirektoratet 1967. Gerh. Voldnes AS. Kilde: 
Sjøfartsdirektoratet. 

 

 

Master og rigg 

Foto fra like etter krigen (figur 13) viser som nevnt to bommer i formasten. Det var ikke lenger tilfellet 

utpå 1960-tallet, da det igjen bare var én. 

På 1965- og 1966-bildene figur 16 og 18 er ikke mastene rigget med seil slik som på det eldre 1960-

tallsfotografiet figur 15. Alle disse bildene viser samtidig radioantenner spent opp mellom mastene. 

Foto fra krigens dager viser også det.107 En forandring kommer likevel frem. Erkna fikk nemlig rær 

øverst i mastetoppene i løpet av 1960-tallet, slik at antennene ble spredt lengre fra hverandre.  

 

Skipsutstyr 

Fotografiet figur 15 fra Shetland fra tidlig 1960-tall, viser fiskeutstyr plassert helt akter i hekken, som 

ikke er synlig på de andre fotografiene figur 16 og 18. Fiskeutstyr ble også plassert i baugen. 

 

                                                           
107 Se bl.a. foto av Erkna i Rabben 1998: 225 
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Figur 18. Erkna i Lerwick havn, Shetland 11. juni 1966. Fartøyet har innebyggete ganger, lyskaster og peileantenne. En ny vinsj 
er synlig forut for nedgangskappen. Fotograf: J. A. Hughson. Foto utlånt av Shetland museum and archives. Ref No: HU 05069 

 

Fotografiene viser også at det ble satt opp plank (kalt dregla), vanligvis på 2 og 3 tommer, på høykant 

over skansekledningen. Slike var vanlige å bruke under sildefisket for å få høyere terskel.108 Det var 

øyensynlig benyttet også rundt hekken. 

På de to nyeste fotografiene fra 1965 og 1966 (figur 16 og 18) er det synlig en ny vinsj på fordekket 

forut for nedgangskappen. Denne kan ha vært brukt til baugankeret eller til fiskeutstyret i baugen. På 

de samme bildene ser man at Erkna hadde fått en peileantenne så vel som lyskaster. I akterkant av 

båtdekket, på babord side, er det synlig en stor, hvit kasse inntil rekken. 

Det bør også nevnes at Erkna må ha fått nye lettbåter. Båtene på fotografiene fra 1965 og 1966 er i 

hvert fall ikke de samme som lettbåten på det eldre 1960-tallsbildet.  

 

Utstyr for besetning og passasjerer 

Innredningen i dekkshuset skal fremdeles ha vært lik som i 1948.109 Det er likevel stadig lite vi vet om 

møbler, kledning og annet inventar.  

                                                           
108 Korrespondanse med Arnfinn Karlsen. 
109 Tegning av «Igjenbyggete ganger, forlenget båtdekk» fra 1978 viser iallfall bysse, casing og messe på samme 
sted. 
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Man kunne gå gjennom dører i tverrskottet under styrehuset, både på styrbord og babord side, til de 

nye innebygde gangene rundt casingen. Selv om gangene ble bygget inne, ble fremdeles åpningene til 

flere av lysventilene i casingen stående i skottene, på tross av at man jo ikke lenger kunne se ut.110 

Dørene mellom dekkshuset og gangene hadde vært todelte da gangene var åpne, men senere ble det 

satt inn «hele» dører av tre. 

De mange mindre pipene som er synlige på 1960-tallsbildene indikerer i hovedsak plasseringen av 

ovner om bord. Ovnen i byssen stod øyensynlig plassert som tidligere, og sørget for varme i hele 

dekksbygget. En ovn i mannskapsrommet er indikert av et ovnsrør gjennom nedgangskappen på 

fordekket. Denne pipen er forskjellig på de ulike 1960-tallsbildene (figur 15, 16, 18). Den er knapt synlig 

over kappen på fotografiet figur 16 fra 1965. Bildene figur 15 og 18 viser det som nok er et ovnsrør til 

en ovn i mannskapsmessen i oppbygget over båtdekket (se 4/e i målebrevet figur 10). Plasseringen ser 

imidlertid ut å ha vært forandret i løpet av tiåret. 

  

  

                                                           
110 Restene etter disse lysventilene er fremdeles synlige om bord i dag. Det er ingen glass i disse lysventilene. Til 
babord er to av de gamle ventilene sveist igjen (mot byssen). 



55 
 

Ombygginger på 1970-tallet 

Skrog 

På en av turene Alfred Remøy hadde fra Skottland kom den fullastede Erkna ut for hardt vær og ble 

tvunget til å gå inn til Bergen. En stor sjø traff båten og fikk babord langskipsskott i overbygget til å 

bule. Da Skipskontrollen kom om bord kort tid etter, forlangte de større spygatt i skansekledningen, 

slik at vann lettere skulle kunne renne av dekk. Erkna fikk derfor fire usedvanlig store spygatt på hver 

side. Senere ble det sveist opp gitter langs gattene, slik at hvalkjøtt ikke skulle ramle over bord gjennom 

de store åpningene når fartøyet ble brukt på hvalfangst. 

 

   

Figur 19. Ett av Erknas store spygatt i babord skansekledning, litt forut for styrehuset. Langs den nedre delen er det sveist på 
et gitter, for å hindre at fangst skulle forsvinne over bord.  

 

Under hoveddekket ble det forre skottet i maskinrommet flyttet i sammenheng med et maskinbytte i 

1976. Det gamle skottet hadde vært klinket til spantene. Dagens forre maskinromskott står nå sveist 2 

spant lenger forut enn det gamle gjorde.  

 

Skipsutstyr 

Erkna fikk en ny radar i løpet av 1970-tallet, som fotografier viser (se figur 25 og 28).  

Da Remøy overtok båten var det ikke vinsj til baugrullen slik som bildene fra 1960-tallet viser (jf. figur 

16 og 18). 

 

Maskin - hovedkomponenter  

I følge Fiskeridirektoratets Fortegnelse over merkepliktige norske fiskefarkoster hadde skipet innen 

1976 fått en Caterpillar motor på 290 hk, bygget i 1960. Maskinen hadde tidligere stått om bord i et 

fartøy kalt Giske – med denne kom Erkna opp i 11,3 knop.111 Som tidligere nevnt er det mulig at 

                                                           
111 Ottesen 2002: 127 
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maskinen er den samme som er ført opp i Erknas skipsregisterkort med 330 ihk, selv om dette etter alt 

å dømme skulle være en motor av merket Union. 

Fra 1976 finnes det to tegninger av ny koblingsflens og akselflens for Erkna, fra AS Ingeniørfirmaet 

Fernholt & Giertsen, i Sjøfartsdirektoratets arkiv. Flensene ble laget i seigjern. Arbeidet kan nok knyttes 

til byttet av maskinen om bord. 
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Hvalbåt, 1978-1984 

Etter at Alfred Remøy overtok Erkna ble det drevet brugde- og håbrannfangst med båten, samt 

hvalfangst. Brugde er en stor haiart som fanges i hovedsak for leverens skyld, for å utvinne olje. Akkurat 

som brugden er håbrannen en hai, men håbrannen er mindre. Remøy reiste på hvalfangst fra 1. mai til 

juli måned, og resten av sommeren ble det drevet brugdefangst frem til ca. 25. august. Håbrannfisket 

foregikk med line i Nordsjøen og ved Irland.112  

For å tilpasses hvalfangsten ble Erkna bygget om i 1978. Flere større endringer ble gjort, slik at året 

markerer et klart skille. Perioden fartøyet var i drift som hvalbåt ble forholdsmessig kort. Med 

reduksjon i hvalfangsten ble det etter hvert vanskeligere for eierne å holde driften av Erkna i gang. 

Utviklingen av hvalfangstnæringen var derfor avgjørende for at det i 1984 ble bestemt at fartøyet skulle 

kondemneres. Meningen var å senke fartøyet. 

 

Ombygging til hvalbåt, 1978 

Skrog  

Tegninger fra 1978 viser planene for ombygging av skrogkonstruksjoner på Erkna – se figur 20-21. 

Båten fikk både et nytt bakkdekk, og hekken ble bygget opp. Det nye bakkdekket ble lagt fra masten 

og forover ut i baugen, over nedgangskappen forut på hoveddekket. Under bakkdekket skulle det 

bygges en bærer på langs, i tillegg til dekksbjelkene på tvers. Ved nedgangskappen på hoveddekket, to 

spanterom forut for masten, ble det satt opp et tverrskott. Skottet skulle være 1850 mm høyt mellom 

hoveddekk og bakkdekk. Tegningen figur 20 av bakken viser karmen til en dør i skottet som skulle 

brennes ut med målene 650 mm x 1620 mm, ca. 300 mm til styrbord for nedgangskappen. Døren ledet 

inn til hoveddekket under bakken.  

Båtdekket akter ble forlenget i akterkant, ut over hekken, med plass til harpunkanon. Denne delen 

over hekken var bygget høyere enn resten av båtdekket, men det var også noe lavere enn oppbygget 

litt lengre forover. På båtdekket aktenfor messen i oppbygget var det planlagt å bygge en luke, men 

dette ble ikke realisert, på tross av hva tegningen figur 21 viser. Det var heller en luke i bestikken, på 

ca. 80 x 80 cm, som altså hadde vært der siden før Remøy overtok båten i 1970. 

Mot de innebygde gangene rundt casingen på hoveddekket var det fremdeles et tverrskips skilleskott 

i forkant. Forskottet på styrbord side skulle være demonterbart, men det var det ikke på babord side. 

På babord side ble skottet sveist, på styrbord side var skottet boltet fast. Bare på styrbord side skulle 

det være en dør. Tegningen (figur 21) viser en åpning som skulle brennes ut i størrelse 685 mm x 1620 

mm.    

                                                           
112 Korrespondanse med Atle Remøy 
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Figur 20. MS Erkna. Bakk 1978. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 

 
Figur 21. MS Erkna 1978. Igjenbyggete ganger, forlenget båtdekk. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 



59 
 

Ankerklysset i baugen ble nå sveist tett inn i huden. Tidligere hadde de opprinnelige klyssene vært 

klinket snarere enn sveist.  

Like over styrehuset ble det bygget en utkikksposisjon med høy kledning til beskyttelse mot vær og 

vind. For å komme opp hit gikk man opp en leider fra båtdekket, plassert aktenfor styrbord side av 

styrehuset. 

 

 

  

  

Figur 22-25. Fire fotografier av Erkna etter ombyggingene i 1978. Foto utlånt av Atle Remøy. 
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T.v. figur 26: En hval ligger over Erknas dekk. Fra bakkdekket og akterover sees jagerbroen til båtdekket ved styrehuset. Foto 
utlånt av Atle Remøy. T.h. figur 27: Det ble laget en ny «hvalport» på styrbord side, like forut for lasteluken. Porten kunne 
åpnes enkelt. I dag er det sveist fast en ny plate over der den tidligere porten stod. Foto: BDF, 2017. 
 

 
Figur 28. Erkna på hvalfangst etter ombyggingene. Her har Erkna også fått jagerbro. Foto utlånt av Anton Sævik. 

             
T.v. figur 29: Huller i relingen med ringer under i skansekledningen, brukt til fisket. T.h. figur 30: Hull i kneplaten under 
styrehuset, brukt til feste for line under brugdefangst. Foto: BDF, 2017.  
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Til hvalfangsten ble det laget en port i skansekledningen på styrbord side, like forut for lasteluken. 

Hvalporten bestod av plank på 2 x 6 tommer, leddet og situert forut for lasteluken. Porten skulle sørge 

for en åpning i skansekledningen slik at hval kunne dras opp av sjøen og legges over dekk. I dag kan 

man også se flere rester i skansekledningen etter ulik fangst og fiske. Langs relingen på fordekket, på 

begge sider, er det laget flere huller, og i underkant av disse er det flere steder festet ringer til 

skansekledningen. Hullene og ringene hadde tidligere blitt brukt for sildegarnsrull, linerull og garnrull. 

På 1970-tallet ble åpningene brukt til line for fisket på håkjerring, håbrann og i brugdefangsten. I 

sammenheng med brugdefangsten ble det benyttet et lignende hull i en kneplate under styrehuset. 

 

Master og rigg 

Det ble satt opp en ny formast i stål med en utkikkstønne. Riggen fikk vevlinger (trinn) i vant opp til 

tønnen, og masten fikk i tillegg nye, solide stålvant. Den akterste masten hadde ikke lenger bom.  

 

Skipsutstyr  

Svart/hvitt-fotografiene etter Erknas ombygging i 1978, figur 24-25, viser at Erkna fikk store, nye vinsjer 

nedenfor bakkdekket, hvilket trengtes til hvalfangsten.  

Ombyggingene i 1978, med nytt bakkdekk og forlenget båtdekk, ble først og fremst gjort for å gi plass 

til harpunkanon både forut i baugen og akter i hekken.  

Tegningen figur 21 viser planene for å sette opp en åpen rekke akter. Det ble notert at der 

brugdekanonen skulle monteres måtte gelenderet bygges slik at skyting ikke ble hindret. Løsningen 

som ble valgt skilte seg litt fra tegningen, slik at kanonen ble ringet inn av en mer solid rekke enn 

tegningen gir inntrykk av, med kledning rundt (se figur 28). Det betød nok at rekken også måtte være 

lavere enn først tenkt. 

Når fangsten skiftet fra brugde- til hvalfangst ble kanonfundamentet ombygget deretter. Samme 

kanon kunne brukes, men hvalen ble skutt på lengre avstand enn brugden.113 Til håbrannfisket ble det 

brukt liner, blåser og bøyer, som ellers ble oppbevart i gangene i overbygget.  

Det ble bygget en jagerbro mellom bakkdekket og båtdekket like på styrbord side av styrehuset. 

Poenget med jagerbroen var å kunne komme raskt fra broen til kanonen i baugen. Jagerbroen ble satt 

opp på et tidspunkt litt etter de andre ombyggingene. De fire eldste svart/hvitt-fotografiene over (figur 

22-25) viser eksempelvis både det nye bakkdekket og båtdekket, men ingen jagerbro, slik som 

fargefotoet figur 28 av båten på fangst gjør.  

 

 

                                                           
113 Korrespondanse med Atle Remøy 
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Utstyr for besetning og passasjerer 

Det ble ikke laget en åpning eller luke i bakkdekket (se figur 20), men det ble satt opp en leider ned til 

hoveddekket (figur 24), like til babord for masten og nedgangskappen. Rundt bakkdekket ble det satt 

opp et rekkverk.  

På styrbord side av overbygget ble det satt inn to lysventiler (se figur 25). På babord side var det ingen 

(jf. figur 28). I casingen var det to lysventiler i forskottet som før. Under krigen hadde nedgangskappen 

på fordekket, som det har kommet frem, hatt to runde lysventiler i siden.114 På et senere tidspunkt ble 

disse fjernet, og nedgangskappen bygget om, trolig innen 1978, da bakken ble bygget opp over kappen. 

Lysventilene var i hvert fall høyst sannsynlig blendet igjen før båten ble kondemnert i 1984.115  

Etter ombyggingene i 1978 var det en dør til gangen på styrbord side i overbygget, men på babord side 

var det ikke lenger en dør som på 1960-tallet. Fra bestikklugaren kunne man som tidligere nevnt, åpne 

en luke i dekket og gå ned en leider til dekkshuset under. Mot babord langskipsskott stod en benk her, 

med et bord plassert mot forskottet mot styrehuset, og ovnspipen fra ovnen i byssen på styrbord side.  

Innredningen i lugarene under dekk på 1970-tallet skal ha vært noenlunde tilsvarende innredningen 

om bord der i dag.116 I akterlugaren under hoveddekket skal det ha vært et par køyer langs skutesidene, 

med benker ved siden av dem, i en hestesko, og et bord plassert på dørken i midten. I lugaren under 

dekk i forskipet var det også køyer langs skutesidene, med benker ved siden av.  

 

  

                                                           
114 Foto i Rabben 1998: 225 
115 Dagens eier Atle Remøy og tidligere eier Arnfinn Karlsen kan ikke huske at det var lysventiler i 
nedgangskappen. Karlsen mener de mest sannsynlig var sveist igjen iallfall på 1980-tallet. 
116 Forandringene i dekkshuset er nok større, idet det senere kom nye rominndelinger. Info om innredning fra 
dagens eier Atle Remøy. 
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Kondemnering og restaurering, 1984-2018 

Erkna var blitt gammel, og i 1984 var ikke tilstanden lenger god. Det ble altså bestemt at skipet skulle 

kondemneres og senkes. Deler av utstyret som hadde vært om bord ble derfor demontert og fjernet.117 

Folk i Herøy, med tyskeren Frank Stephan i spissen, var lite begeistret for senkningsplanene og talte 

for å bevare fartøyet. Etter mye debatt ble det opprettet en stiftelse som skulle ta seg av det. 

Fiskeridepartementet ga løyve til at kondemneringstilskuddet skulle utbetales selv om båten ikke ble 

senket.  Vilkåret som myndighetene stilte var at det skulle lages en verneplan. Denne skulle være klar 

innen 1. mars 1985. Mens dette ble avgjort lå Erkna i opplag på Fyllingen Slipp AS i Langevåg.  

Den nye eierstiftelsen ønsket å beholde Erkna på land, fordi man regnet med at det ville bli for dyrt å 

ha båten på sjøen. På land kunne Erkna muligens brukes som turistkontor. Fartøyet skulle være et 

symbol på Herøys historie. Formålet med stiftelsen var således:  

«å eige og ta vare på m/k Erkna ved å ta den på land på ein høveleg stad, og halde den vedlike på ein 

slik måte at den kan vere eit symbol for fiskerikommunen Herøy og fortelje både dei som lever i dag og 

komande slekter om gamal båtbygging, fiske og fangst og krigsinnsats.»118 

Det var vanskelig for stiftelsen å få finansiert dette, og i 1987 overtok Arnfinn Karlsen i Tjørvåg båten. 

Karlsen hadde sittet i stiftelsens styre og hadde eget verksted. Han ønsket å beholde båten på sjøen. 

Karlsen lovet å videreføre vernearbeidet i samråd med Fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal. Da 

overtagelsen fant sted lå Erkna stadig ved Fyllingen Slipp, fylt opp med skrap og klar for å senkes. Det 

var et stort restaureringsarbeid som nå ble satt i gang. Blant dem som hjalp til var et tidligere medlem 

av rederlaget Alfred Remøy m.fl., Atle Remøy. Karlsens arbeid med å få restaurert båten gikk over 

mange år, uten mye til økonomisk støtte. 

Restaureringen tok i første omgang sikte på å berge båten, uten enn at det ble fastslått et bestemt 

tilbakeføringstidspunkt. Store deler av båten hadde i alle tilfeller sett bedre dager og kunne ikke 

gjenbrukes. Deler fra 23 andre båter, i hovedsak fra Herøy, gikk med i restaureringen av Erkna.  

Tidligere eier Alfred Remøy bidro blant annet med utstyr som var hentet fra andre eldre båter.  

Skipet var blitt i god nok stand til å delta i feiringen av 50-årsjubileet for freden etter andre verdenskrig 

i mai 1995. Erkna var med på tilstelninger både i Fosnavåg, Ålesund, Bergen og Vega.119 Før 

jubileumsåret hadde fartøyet vært på slipp på Haakonsvern. Folk fra marinen hjalp til med å gjøre 

Erkna klar: de skiftet 3 av hudplatene i baugen, bunkret båten full, skiftet pakkboksen til hylsen og 

sørget for full bunnbehandling. Som eier av båten ble Karlsen videre invitert på feiring med marinens 

                                                           
117 Ottesen 2002: 127 
118 Ottesen 2002: 128 
119 Rabben 1998: 225, 284. Regionavisa 06.05.09: 6-7 
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folk og kronprinsen på Sjømilitære Samfund i 1995. Karlsen fikk også deler fra KNM Oslo, som lå på 

Haakonsvern før demontering og hugging. Erknas luke over forpiggtanken er blant annet herfra.120 

Karlsen har i ettertid beskrevet restaureringen av Erkna som nesten tilsvarende i omfang til å bygge en 

ny båt.121 Gamle konstruksjoner er likevel bevart, og deler som måtte skiftes er tatt vare på og lagret 

av Karlsen, deriblant det gamle overbygget og vinduer.  En ny restaurering skal dermed kunne være 

fullt mulig å gjennomføre nå i ettertid.  

 

Restaureringen 

Under følger en beskrivelse av de største endringene som ble gjort etter 1984, og hvordan Erkna ser 

ut i dag. En generalarrangementstegning fra 1996 gir en oversikt over det restaurerte fartøyet: 

 

 

Figur 31. Generalarrangementstegning fra 1996. Sjøfartsdirektoratet.  

 

Skrog og dekksbygg  

Den moderne versjonen av Erkna fikk tilbake skansekledningen slik den hadde vært før bakkdekket ble 

bygget og båtdekket forlenget. Hovedgrunnen til at bakkdekket og det opphøyde dekket over hekken 

                                                           
120 Korrespondanse med Arnfinn Karlsen 
121 Regionavisa 06.05.2009: 6 
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ble fjernet var at det hadde gitt fartøyet dårlig stabilitet i sjøen. Hoveddekk, båtdekk, lugarkappen, det 

meste av akterdekket og 5 plater i skroget ble skiftet ut.  

På styrbord side er den tidligere porten i tre som fungerte som hvalport i skansekledningen blitt 

erstattet av en ny, fastsveist plate. Karlsen forlenget lasteluken, slik at den nå rekker lenger forut enn 

den gamle hvalporten. I dag kan man se rester etter hvor det har stått et gammelt klinket skott i 

lasterommet der den gamle lasteluken endte.122  

Nedgangskappen på fordekket ble altså byttet av Karlsen. Den gamle var ikke lenger brukbar eller 

egnet for reparasjon. 

Styrehuset er fremdeles det samme som ble satt om bord i 1948, men i løpet av restaureringen ble det 

tatt ned og bygget opp på nytt. Med lukkede ganger og styrehuset fra etterkrigstiden ligner dagens 

fartøy i stor grad versjonen etter ombyggingene midt på 1960-tallet. Skottene langs skipssiden har 

samtidig en buet profil akterover mot hekken som ikke var der på denne tiden. Omtrent slik hadde det 

vært under krigen, da overbygget visselig var mindre. Karlsen satte også opp et tverrskipsskott i 

akterkant av gangene i tillegg til tverrskipsskottet som stod i forkant av dem. Dermed ble gangene nå 

helt og holdent innelukket. 

Dekksbygget/casingen stikker ikke lenger opp over båtdekket, hvilket er en likhet med krigsversjonen 

av båten.  

Skorsteinen er ikke blitt gjort om siden 1960-tallet, med unntak av malingsfarge på logoen. 

Opprinnelig hadde dekket om bord i Erkna vært av furu. Generalarrangementstegningen figur 31 viser 

også fremdeles tredekk. Dette ble likevel fjernet. Det gamle tredekket hadde råtnet opp, og for å tette 

fartøyet la Karlsen et nytt ståldekk. Det som er igjen av det gamle tredekket ombord er å finne i 

lugarene og rommene i overbygget, samt i styrehuset. Det nye ståldekket bestod av stålplater på 6 mm 

på båtdekket og 8 mm på hoveddekket. 

I løpet av årene med restaurering etter 1984 ble også dårlige hudplater skiftet. I 1996 fikk Karlsen 

skiftet ut deler av flere hudplater i baugen. Dette arbeidet ble gjort på Haakonsvern i Bergen, som 

tidligere nevnt. 

 

Utstyr for last og rigg 

Vinsjen og alle rør ble byttet ut under restaureringen. Forut i lasterommet ble det plassert en 

vinsjpumpe. Lasteluken ble forlenget. Luken som kan sees på 1996-tegningen figur 31 når nå nesten 

helt forut til vinsjen og formasten.    

De solide vantene og stagene som ble satt opp rundt masten på fordekket i etterkrigstiden er beholdt. 

Utkikkstønnen og hvalfangstriggen er fjernet, men Karlsen har tatt vare på den like fullt. 

                                                           
122 I følge målebrev var det ikke faste skott i denne delen av lasterommet verken i 1907, 1940 eller 1948. 
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Den akterste masten ble byttet ut. Verken den nye eller gamle masten hadde bom slik den aktre 

masten opprinnelig hadde hatt. Den gamle masten hadde vært en tremast. Den nye var av stål, og kom 

fra et annet gammelt fartøy kalt Søviknes. 

 

 

Figur 32. Erknas fordekk. Lasteluken er bygget lengre forut enn tidligere. Plasseringen av den gamle hvalporten sees til 
styrbord, der det nå er satt inn en enkel stålplate i skansekledningen. Det var frem til hvalluken at lasteluken rakk tidligere. 
Vinsjen er stadig plassert mellom lasteluken og masten. Masten har solide stålvant. Foto: Atle Remøy 

 

Skipsutstyr 

Erknas ratt ble tatt ut i 1983, like før 

kondemnering. Karlsen fant dette igjen senere, 

men per 2018 er rattet om bord i et annet 

fartøy. Da det ble bestemt at Erkna skulle 

senkes i 1983-1984 ble styremaskinen fra 

Smedvik mekaniske verksted tatt ut. 

Vedkommende som hadde konstruert 

styremaskinen overhalte den sammen med 

styrestolen i rorhuset. Dette fikk Karlsen overta Figur 33. Erknas styrehus. Foto: Atle Remøy 
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senere – de er bevart og lagret. Styremaskinen som er i bruk i dag er en Servi P6.  Karlsen har fremdeles 

propellen til den gamle Caterpillarmotoren som stod om bord frem til restaureringen. Av 

harpunkanonene om bord er det nå bare fundamentet inntil skansekledningen ved baugen som er 

igjen.  

 

Utstyr for besetning og passasjerer 

Idet ombyggingen med forlenget båtdekk fra 1978 ble reversert, kom akterste delen av hekken i friluft 

igjen. I resten av overbygget når rommene i dagens skip fra borde til borde. Innredningen er derfor 

annerledes enn før. Kabyssen er på samme sted, men det er også kommet en messe i forlengelse av 

den ut mot babord skipsside. Mellom dagens bysse og messe kan man stadig se hvor skottet mellom 

det som tidligere var byssen og gangen til babord stod. Døren som hadde stått mellom byssen og 

rommet aktenfor er dessuten blitt fjernet.123 I akterkant av messen, på babord side er det kommet et 

vaskerom med toalett og dusj, samt en mindre lugar. Til styrbord er det bygget et rom med 

proviantlager og kjøl/frys forut for en annen lugar. Med nye lugarer i overbygget er det blitt flere 

sengeplasser om bord enn det var tidligere.  

 

     

T.v. figur 34: Lugar i styrbord side av overbygget. T.h. figur 35.: bysse og messe. I overgangen mellom byssen og messen sees 
restene etter skottet som tidligere skilte byssen fra babord gang rundt dekksbygget. Foto: Alte Remøy 

 

Inndelingen av rommene under dekk har ikke forandret seg stort gjennom fartøyets historie, i hvert 

fall ikke siden 1940. Innredningen ble revet ut og erstattet, men den er svært lik slik det var på 1970-

tallet, hvis man ser bort fra en ny respatex-kledning, og i akterlugaren er benkene trukket med selskinn, 

hvilket er nytt. Noen nye lamper er også hengt opp i flere rom.  

 

                                                           
123 Se tegning i 1948-målebrevet. Denne døren var tilstede fremdeles på 1970-tallet. Atle Remøy. 
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T.v. og i midten figur 36-37: Innredning i akterlugaren under dekk. Lampen under klokken er fra etter restaureringen, og det 
samme er selskinnstrekket på benkene. T.h. figur 38: innredning i lugaren under dekk forut. Lampene er som i akterlugaren. 
Foto: BDF. 

 

Det ble gjort lite med bestikklugaren, men innredningen er noe annerledes enn slik det var på 1970-

tallet. Luken ned fra bestikklugaren hadde vært akter i rommet, men i dag står det en benk langs det 

aktre skottet. Benken var altså flyttet fra der den tidligere stod langs babord skott. 

Tegningen av generalarrangementet i 1996 avviker litt fra dagens fartøy idet det er to lysventiler på 

babord side av overbygget og tre på styrbord, ikke én og fire som tegnet. Tegningen er altså feil, heller 

enn at det er gjort videre endringer i ettertid. I forkant og akterkant av overbygget er det to lysventiler, 

akkurat som på tegningen. I forskottet i overbygget satte Karlsen inn et vindu, dvs. et vindu som vender 

forover fra messen.124 Tidligere hadde det vært helt lukket her. 

Til babord for nedgangskappen hadde det vært et dekksprisme. Dette ble fjernet og tatt vare på, 

sammen med messingrammen det hadde ligget i.125 

 

Maskin 

Da Karlsen overtok båten overtok han også delene 

av Erknas gamle Caterpillarmaskin av de tidligere 

eierne i Remøy-rederiet. Maskinen hadde vært 

fjernet som en forberedelse til senkningen som 

aldri fant sted. Karlsen satte inn en ny maskin i 

1996. Denne var på 260 hestekrefter, av merket 

Callesen. Tidligere hadde den stått i fartøyet 

Vestervon.126  

Tegningen av Erknas sildeskottarrangement fra 

1967 hadde markert en bunkerstank i enden av 

                                                           
124 Vinduet ble hentet fra BF Gisle. 
125 Korrespondanse med Arnfinn Karlsen. 
126 Ottesen 2002: 128. Herøy kystlags hjemmeside: www.heroy-kystlag.no/vaare-baatar [internett. Lastet ned 
31.03.17] 

Figur 39. Erknas Callesen dieselmaskin. Foto: Atle Remøy 

http://www.heroy-kystlag.no/vaare-baatar
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lasterommet. Innen 1996 var det plassert to bunkerstanker i lasterommet, like forut for 

maskinrommet. Et skott skiller dem fra resten av lasterommet, løst festet.  

 

Skipssystemer 

Elektrisk utstyr og installasjoner ble skiftet ut i løpet av restaureringen.  

 

Drift og eierskifter 

Da Erkna var i god nok stand brukte Karlsen fartøyet til forskjellige slepeoppdrag samt til å samle inn 

plastsekker fra oppdrettsnæringen. En kran stod på dekket til dette formålet, i akterkant av lasteluken.  

 

 

 

 

Plastsekkene ble presset med en egen presse om bord. Erkna ble senere også brukt til å markedsføre 

polarolje, skinn og hvalkjøtt i Karlsens firma Polargodt AS.127  

I 2008 overtok Herøy Kystlag båten, via Herøy Næringsforum. Kystlaget hadde et begrenset antall 

aktive, interesserte medlemmer og fikk etter hvert utfordringer med å holde fartøyet ved like. Noe 

arbeid ble riktignok utført. I 2010/11 ble halve himlingen over byssen tatt ned på grunn av et behov 

for å tette en lekkasje fra dekket over. Hjelpemotoren om bord trengte også overhaling. Det var blant 

annet en eksoslekkasje som måtte fås i orden. Erknas lensesystem ble delvis plukket ned for rensing i 

2011. På vinteren 2012 fikk Arnfinn Karlsen ansvaret for Erkna atter en gang, selv om Herøy Kystlag 

fremdeles offisielt var eier.  Karlsen satte i gang oppussing både innvendig og utvendig. I 2013 overtok 

Atle Remøy fartøyet, og ny hjemmehavn ble Bergen.128 

                                                           
127 Regionavisa 06.05.2009: 6-7 
128 Herøy kystlags hjemmeside: www.heroy-kystlag.no/vaare-baatar [internett. Lastet ned 31.03.17] 

Figur 40. Rester på dekk i akterkant av lasteluken, etter kran som ble 
brukt av Karlsen til plastinnsamling. Foto: BDF 

http://www.heroy-kystlag.no/vaare-baatar
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Interessen for en restaurert Erkna har vist seg å være stor ikke bare i Norge, men også på Shetland. 

Både Karlsen og Remøy har seilt båten dit, i 1996 og 2016 respektivt. Besøkene på Shetland sørget for 

flere oppslag i media. Remøy har hatt fartøyet med på båtfestivaler og lignende tilstelninger, og har 

intensjon om å fortsette med det. Erkna har nå fast plass ved Bergen Kystkultursenter, i Sandviken 

Veteranbåthavn. 
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Konklusjon 

Representativitet 

MK Erkna ble bygget da fiskeflåten var i vekst, og var da en representant for fiskedampskipene som 

Sunnmøre hadde så mange av. Erkna er nå et av de siste gjenværende fiskedampskipene. Fartøyets 

bruk i ulike fiske- og fangstformer speiler på mange måter næringene som båten var en del av i en 

årrekke, både før og etter andre verdenskrig.  

Det er liten tvil om at andre verdenskrig er en betydningsfull del av Erknas historie, da hun seilte som 

den eneste fiskebåten av stål blant fartøyene som ble brukt i farten mellom Shetland og Norge.129 

Båten fraktet dessuten usedvanlig mange mennesker over fra Norge til Shetland på sin første tur med 

rømlinger.  

Ombygginger 

Til tross for flere ombygginger er mye av 1907-fartøyet igjen i skroget. Båtens ombygginger har i stor 

grad vært gjort for å tilpasses nye tider samt forskjellige fiske- og fangstformer, eller fraktefarten på 

fisk, som båten jo også ble brukt til.  

Det vi vet om innredningen om bord er langt mer begrenset enn det vi vet om utvendige 

konstruksjoner, og det gjelder for bortimot hele fartøyets historie.  

Generelt sett kan man videre si at det har vært mer kunnskap å finne om båten desto senere i tid man 

kommer.  

En periode som skiller seg ut er krigsårene 1940-1945. Dette er en relativt kort periode som er ganske 

grundig dokumentert. Hendelsene som Erkna var involvert i er blitt beskrevet fra flere hold. I tillegg 

gjør målebrevet fra starten av perioden at pålitelig kunnskap om fartøyets daværende konstruksjoner 

er tilgjengelig. Det eldste fotografiet av båten som er funnet til denne rapporten er dessuten også fra 

krigsårene. 

Tiåret vi har mest informasjon om, før kondemneringen i 1984, er 1970-tallet. Det gjelder i grunn for 

tiden både før og etter ombyggingen til hvalbåt i 1978, i stor grad takket være hjelp fra nåværende 

eier, som også var medeier på 1970-tallet. Her er det også flere fotografier av båten som gir innblikk. 

Mye av Erknas utstyr og deler fra denne tiden, som ble fjernet for fornying under istandsettingen etter 

1984, er tatt vare på. Hvis båten restaureres tilbake til slik fartøyet var rundt 1970-tallet, kan og bør 

dette materialet undersøkes og enten nyttes igjen eller eventuelt brukes som mal. 

 

  

                                                           
129 Sælen 1954: 65 
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Figur 41. Erkna. Foto utlånt av Atle Remøy. 
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Registrerte data 

Skipsnavn Erkna 
Hjemsted Bergen 
Kjenningssignal LDUI 
Skipstype Fiskefartøy 
Byggested Aalesund mek. verksted 
Byggenummer 16 
Byggeår 1907 
Byggemateriale Stål 
Fremdrift Callesen 260 hk dieselmotor 
Lengde 22,2 m 
Bredde 5,0 m 
Dybde 2,3 m 
Bruttotonnasje 58,97 tonn 
Eier Atle Audun Remøy, Bergen 
Fiskerinummer M-144-HØ 
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Ordliste 

Akterpigg Det ledige rom (stuasjerom eller tank) som ligger like 
foran akterspeilet eller akterstevnen. 

Babord Fartøyets venstre side sett aktenfra. 
Bakk Oppbygning (dekk) på forskipet, fra borde til borde, inkl. 

baugen. 
Basbåt Lettbåt med kraftig motor. Søkebåt brukt av notbas når 

han dirigere setting av not. 
Bestikklugar Rom på kommandobroen hvor alle sjøkart blir oppbevart. 
Bro Kommandobro. Overbygning som skip styres fra 
Brovinger De ytre endene av kommandobroen 
Brutto registertonn/brutto drektighet Målte volumet i et fartøy: det totale volum under 

måledekket, volumet mellom måledekk og øverste dekk, 
volumet av overbygninger og luker. 

Bysse (kabyss) Lite rom på dekket av seilskuter hvor maten ble laget. I 
dag også navn på komfyren hvor maten lages. 

Båtdekk Det dekket der livbåtene er plassert. 
Casing Kappe. Overbygg på dekk over maskin- og kjelerom. 
Davit Kranliknende anordning for utsetting av livbåter. 
Dekksbjelker Tverrskips bærebjelker for dekket, anbrakt i 

spanteavstand. 
Dory Lett, flatbunnet, åpen robåt av amerikansk opprinnelse 

som i hovedsak ble benyttet ved krokfiske på åpent hav. 
Doryer kan stues oppi hverandre på dekk på store 
fiskefartøy. Tidligere var det vanlig med seildoryer på 12 
m. moderne doryer er kraftige, motoriserte bruksbåter 
med gode sjøegenskaper, beregnet på høy sjø, mye brukt 
på snurpere før kraftblokkens tid. 

Dørk Gulv 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.  

Folkerom Mannskapsrom 
Forpigg Forreste, nederste rom i et fartøy, mellom forstavn og 

kollisjonsskott. 
Galeasrigg To master (stor- og mesanmast, som er den akterste 

masten) med gaffelseil og gaffeltoppseil.  
Galge Uttrykk brukt om bord i seilfartøy som betegnelse på 

tverrbjelker anbrakt over dekk for å sette livbåt på. 
Gatt Åpning/hull, f.eks. spygatt: avløpsåpning for vann fra 

dekk. 
Hekk Akterste del av et fartøy. 
Himling Innvendig takflate 
Hudplate Stål- eller jernplater som utgjør skroget i et fartøy. 
Indikerte hestekrefter Den effekt som en maskin ville gitt uten friksjonstap o.l. i 

maskinen selv, til forskjell fra effektiv hestekraft. 
Jagerbro Bro fra styrehus til baug på en hvalbåt, som gjør at 

skytteren kan komme seg raskt i posisjon ved 
harpunkanonen. 



75 
 

Kjettingkasse Sjaktformet rom under ankervinsjen, til ankerkjettingen. 
Det siste ledd i kjettingen er festet i K for at kjettingen 
ikke skal ruse ut. 

Kjølsvin Forsterkende bjelke eller metallplate langs kjølen på et 
fartøy (oppå bunnstokkene). Forbinder kjøl og spanter og 
forsterker bjelkekjølen. 

Klinking Den klassiske måten å binde sammen plater og profiler. 
Forbindelsesenheten, naglen, er en bolt av mykt stål med 
hode som i rødglødende tilstand tres gjennom 
naglehullene hvoretter enden klinkes til et nytt 
naglehode. 

Klyss Åpning i bordkledningen til kjettinger og 
fortøyningstrosser. 

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. 

Kraftblokk Vinsj til å hale inn not med på et fiskefartøy 
Lanterne Lovbestemt lyskilde om bord i fartøy. 
Leider Trapp i et fartøy. 
Lettbåt Mindre hjelpebåt på større fartøy 
Målebrev Skipsdokument som angir et fartøys volum i BRT og NRT, 

basert på målinger foretatt av skipsmålingskontoret 
(Sjøfartsdirektoratet). Målebrevet har internasjonal 
gyldighet. 

Nedgangskappe Liten overbygning over nedgang. 
Netto registertonn/netto drektighet 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. 

Plateror Rorform brukt på de tidligste stålfartøyene. Den enkle 
stålplaten ble snart avløst av det strømlinjeformede 
roret. 

Puller Kort stolpe for feste av trosser og tauverk. Finnes både 
på kai og om bord. 

Rekke Åpent rekkverk langs kanten av et dekk. 
Ruff Opprinnelig benevnelse på kappe (tak) over åpning i 

dekket for leidere (trapper). Brukes på overbygning på 
fartøy brukt til felles sove- og oppholdsrom for 
mannskapet, (under bakken på eldre dampfartøyer.)  

Rå (rær) Rundt bom på tvers av en mast og bærer seil. 
Skansekledning Tett reling, brystvern av treplanker eller stålplater. 
Skonnertrigg Skonnerter har 2 el. flere master med sneseil 
Skott Skillevegg som deler fartøysskrog i lukkede rom. 
Skylight Overlysvindu i skipsdekk. 
Sneseil Samlebegrep for alle seil som settes på master og stenger 

og som i normal seilstilling står i fartøyets lengderetning. 
Snurpenot Stort not som kan snurpes sammen til en pose under og 

rundt en fiskestim. 
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Spant Ribbelignende tverrskipsforbindelse som gir et skrog sin 
form og som danner feste for ytterhuden. 

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. 

Stores Lagerrom om bord. 
Styrbord Fartøyets høyre side sett aktenfra. 
Svinerygg Rekken forut på bakken (som er oppbyggning/ dekk på 

forskipet, fra side til side, inkl. baugen). 
Vevling Line som er spent mellom vantene i en rigg og tjener som 

trinn. 
Vant Tauverk, wire eller massive 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 og baserer seg på:  

Claviez, W. 1980. Sjøfartsleksikon – en maritim håndbok. Teknologisk Forlag Oslo. 

Store norske leksikon. https://snl.no/ (internett, lastet ned 27.06.2017) 

Språkrådet og Universitetet i Bergens Bokmålsordboka/Nynorskordboka. http://ordbok.uib.no/ 

(internett, lastet ned 27.06.2017) 

 

Forkortelser 

DS Dampskip 
MK Motorkutter 
BRT Brutto registertonn 
NRT Netto registertonn 
HK Hestekrefter 
IHK Indikerte hestekrefter 
NHK Nominelle hestekrefter 

  

https://snl.no/
http://ordbok.uib.no/
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Sammenfattet informasjon om Erkna hentet fra Fiskeridirektoratets Fortegnelse over merkepliktige norske fiskefarkoster.  

Fortegnelsene er blitt gitt ut omtrent annethvert år, fra og med 1920. Innholdet i de opprinnelige tabellene endret seg noe over tid. Derfor er ikke alle 

rutene i den sammenfattede tabellen under alltid utfylt. 

År Nr. Radio
-tlf. 

Ekko-
lodd 

Anvendelse Lengde Bredde Dybde Brt Nrt Materiale Omb. 
år 

Maskin 
type 

Byggeår 
maskin 

HK Antall 
fiske- 
og 
fangst-
båter 

Eier 

1920 M 69 
A 

- - Havfiske 
Kystfiske 

73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,9 
engelske 
mål 

- - - - Damp - 92,17 4 Ålesunds 
Fangst- & 
Fiske Co., 
Ålesund 

1922 M 69 
A 

- - Havfiske 
Kystfiske 

73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,9 
engelske 
mål 

- - - - Damp - 92 4 Ålesunds 
Fangst- & 
Fiske Co., 
Ålesund 

1926 M 69 
A 

- - Havfiske 
Kystfiske  

73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,9 
engelske 
mål 

- - Stål - Damp - 92 4 Oscar Larsen 
A/S, Ålesund 

1928 M 39 
B 

- - Havfiske 
Kystfiske  

73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,9 
engelske 
mål 

- - Stål  - Damp - 92 0 Laurits L 
Melværsmyr, 
Langevåg 

1930 M 39 
B 

- - Havfiske 
Kystfiske  

73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,9 
engelske 
mål 

- - Stål  - Damp - 92 0 Laurits L 
Melværsmyr, 
Langevåg 

1934 M 39 
B 

- - Havfiske 
Kystfiske  

73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,9 
engelske 
mål 

- - Stål  - Damp - 92 0 Laurits L 
Melværsmyr, 
Langevåg 

1936 M 39 
B 

- - Havfiske 
Kystfiske  

73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,9 
engelske 
mål 

- - Stål  - Damp - 92 0 Laurits L 
Melværsmyr, 
Langevåg 

1938 M 39 
B 

- - Havfiske 
Kystfiske  

73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,9 
engelske 
mål 

- - Stål - Damp - 92 0 Laurits L 
Melværsmyr, 
Langevåg 
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År Nr. Radio
-tlf. 

Ekko-
lodd 

Anvendelse Lengde Bredde Dybde Brt Nrt Materiale Omb. 
år 

Maskin 
type 

Byggeår 
maskin 

HK Antall 
fiske- 
og 
fangst-
båter 

Eier 

1940 M 39 
B 

- - Havfiske 
Kystfiske 

73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,9 
engelske 
mål 

- - Stål - Damp - 92 0 Laurits L 
Melværsmyr 
m.fl., 
Langevåg 

1948 M 
144 
HØ 

- - Kystfiske 
Havfiske 
Transport av 
sild og fisk 

73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,9 
engelske 
mål 

- - Stål - Union 
motor 

1940 60 1 Matias H 
Myklebust, 
Fosnavåg 

1950 M 
144 
HØ 

ja - Kystfiske 
Havfiske 
Transport av 
sild og fisk 

73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,9 
engelske 
mål 

49 - Stål - Union 
motor 

1940 60 - Matias H 
Myklebust, 
Fosnavåg 

1952 M 
144 
HØ 

Ja Ja - 73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,8 
engelske 
mål 

58 28 Jern - Union 
motor 

1946 60 - Sigurd Reite 
m.fl., Flusund 

1954 M 
144 
HØ 

Ja ja - 73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,8 
engelske 
mål 

58 28 Jern - Union 
motor 

1946 60 - Sigurd Reite 
m.fl., Flusund 

1956 M 
144 
HØ 

Ja Ja - 73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,8 
engelske 
mål 

58 28 Jern - Union 
motor 

1946 60 - Sigurd Reite 
m.fl., Flusund 

1958 M 
144 
HØ 

Ja ja - 73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,8 
engelske 
mål 

58 28 Jern - Union 
motor 

1954 140 - Sigurd Reite 
m.fl., Flusund 

1960 M 
144 
HØ 

ja ja - 73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,8 
engelske 
mål 

58 28 Jern - Union 
motor 

1954 140 - Sigurd Reite 
m.fl., Flusund 

1962 M 
144 
HØ 

- - - 73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,8 
engelske 
mål 

58 28 Jern - Union 
motor 

1954 140 - Sigurd Reite 
m.fl., Flusund 

1966 M 
144 
HØ 

ja ja - 73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,8 
engelske 
mål 

58 28 Jern - Union 
motor 

1954 140 - Anton Reite 
m.fl., Leinøy 
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År Nr. Radio
-tlf. 

Ekko-
lodd 

Anvendelse Lengde Bredde Dybde Brt Nrt Materiale Omb. 
år 

Maskin 
type 

Byggeår 
maskin 

HK Antall 
fiske- 
og 
fangst-
båter 

Eier 

1968 M 
144 
HØ 

- - - 73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,8 
engelske 
mål 

58 28 Jern - Union 
motor 

1954 140 - Anton Reite 
m.fl., Leinøy 

1971 M 
144 
HØ 

- - - 73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,8 
engelske 
mål 

58 28 Stål - Union 
motor 

1954 140 - Alfred 
Remøy, 
Fosnavåg 

1973 M 
144 
HØ 

- - - 73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,8 
engelske 
mål 

58 28 Stål - Union 
motor 

1954 140 - Alfred 
Remøy, 
Fosnavåg 

1976 M 
144 
HØ 

- - - 73,1 
engelske 
mål 

16,5 
engelske 
mål 

7,8 
engelske 
mål 

58 28 Stål - Caterpillar 
motor 

1960 290 - Alfred 
Remøy, 
Fosnavåg 

1978 M 
144 
HØ 

- - - 22,3 m 5,0 m 2,4 m 58 28 Stål - Caterpillar 
motor 

1960 290 - Alfred 
Remøy, 
Fosnavåg 

1980 M 
144 
HØ 

- - - 22,3 m 5,0 m 2,4 m 58 28 Stål - Caterpillar 
motor 

1960 290 - Alfred Remøy 
m.fl., 
Fosnavåg 

1982 M 
144 
HØ 

- - - 22,3 m 5,0 m 2,4 m 58 28 Stål - Caterpillar 
motor 

1960 290 - Alfred Remøy 
m.fl., 
Fosnavåg 

1984 M 
144 
HØ 

- - - 22,2 m 5,0 m 2,3 m 58 28 Stål - Caterpillar 
motor 

1960 290 - Alfred Remøy 
m.fl., 
Fosnavåg 

 

I de tidligste årene ble det benyttet engelske mål for fartøyets lengde, bredde og dybde. Først i 1978 ble Erknas mål anvendt i meter. Den store forskjellen på 

størrelsen på målene fra 1976 til 1978 reflekterer derfor ikke en endring i fartøyet i seg selv. I 1984 er dukker det opp litt nye tall i forhold til tidligere, men 

det er ikke store marginer. Endringene gjelder i målingene snarere enn ombygging av skipet.  

Det mangler informasjon om båten fra krigsårene etter 1940. Grunnen til at Erkna ikke ble inkludert i listene er selvsagt at fartøyet ikke var i Norge. Det ble 

for øvrig heller ikke brukt som fiskefartøy. 
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Radiotelefoni og ekkolodd er ført inn i tabellene på 1950- og 1960-tallet. Selv om utstyret er utelatt fra tidligere og senere år trenger det ikke å bety at det 

ikke var i bruk. Utviklingen av sonarer skjøt fart fra og med første verdenskrig, da teknologien ble brukt til å oppdage ubåter. I følge Norvald Kjerstad ble det 

første ekkoloddet som det kjennes til i den norske fiskeflåten installert på en brislingsnurper i 1934.130 Fiskeridirektoratets fortegnelser over merkepliktige 

norske fiskefarkoster viser for øvrig at det fremdeles var flere skip som ikke hadde ekkolodd på 1950- og 1960-tallet.  

Erknas byggemateriale er oppgitt som både stål og jern. At det noen år ble ført opp jern er en misforståelse.  

 

 

 

 

                                                           
130 Kjerstad 1996: 2 
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