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Abstract 

The M/V “Nyborg” was built as a steamship in 1924 and has until 2008 been used alternately as a 

fishing vessel, danlayer, minesweeper, military fuel carrier and freighter. It had first British and later 

Norwegian owners. The vessel has been used for herring fishing around Britain, Norway and Iceland. 

It has carried sand and cement, fish trimmings and silage, as well as bricks and materials for the 

reconstruction of Finnmark after the second world war. The varied use resulted in several 

constructional changes and rebuilds.  

The purpose of this report is to document that history. The vessel’s technical history is not separated 

from its cultural history. The cultural context gives insight into why the vessel turned out the way it 

did, and why changes were made. The report shows that the “Nyborg” in many ways has been both a 

typical example of vessels of its kind, as well as unique because of the events it became involved in, 

and because of its long period in active, commercial service. There is a relatively large amount of 

information about the vessel from its early days, but later years, from around 1950, are all in all better 

documented. There are still several uncertainties about when some of the changes to the vessel were 

made. 

Today the vessel has been protected by the Norwegian Directorate for Cultural Heritage - 

Riksantikvaren. The report is meant to be a help and reference in the ongoing work to preserve the 

vessel.   
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Forord 

En del av rapporten, som omhandler «Nyborgs» tid som britisk marinefartøy under andre verdenskrig, 

er svært begrenset. Det finnes dokumenter på National Archives i London som antas å inneholde 

informasjon om fartøyet på den tiden, men de har ikke latt seg undersøke foreløpig, etter utbruddet 

av Covid-19-pandemien på vinteren/våren 2020. Undersøkelser på dette området bør tas opp på et 

senere tidspunkt. 

 

Språklig kommentar 

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

MS «Nyborg» ble bygget som dampskip i 1924 og har frem til 2008 vært brukt som fiskefartøy, 

danlayer, minesveiper, militært forsyningsfartøy, og fraktefartøy. Det har vært både i engelsk og norsk 

eie. Fartøyet har vært benyttet til sildefiske rundt Storbritannia, Norge og Island. Det har vært brukt til 

å grabbe sjøsand og frakte sand, til å frakte sement, fiskeavskjær og ensilasje, samt til å frakte murstein 

og materiale til gjenreisningen av Finnmark etter andre verdenskrig. Den varierte bruken har medført 

flere ombygginger og tilpasninger, blant annet av utstyr og innredning, av dekkshus, master og 

maskineri. 

Formålet med rapporten er å dokumentere den tekniske historien, frem til fartøyet gikk ut av aktiv 

drift, på en mest mulig dekkende måte. I dag er fartøyet vernet av Riksantikvaren. Det er også 

Riksantikvaren som har bestilt rapporten. Rapporten legger altså vekt på skipets konstruksjon og 

ombygginger. Den tekniske historien er imidlertid ikke løsrevet fra «Nyborgs» kulturelle historie. Den 

samfunnsmessige konteksten gir innblikk i hvorfor fartøyet ble som det ble, og hvorfor endringer har 

funnet sted. Rapporten er ment å være et hjelpemiddel og en referanse i videre arbeid med vern av 

fartøyet.   

 

 

Figur 1. MS «Nyborg» trolig på 1950-tallet. Foto utlånt av Karl Sjøen, v/Åkrehamn Kystmuseum.  
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Inndelinger og metode 

«Nyborgs» historie er blitt delt inn i perioder for å gjøre det oversiktlig. Inndelingene er som følger:  

- Fiskedampskip «A Rose», 1924-1940  

o Den første perioden omfatter fartøyets år som engelsk fiskedampskip inntil utbruddet 

av andre verdenskrig. Det var to ulike eiere i perioden, men driften var grunnleggende 

den samme. 

- Marinefartøy under 2. Verdenskrig, under navnene HMS “A Rose”, HMS “Siesta”, HMS 

“Adelphi”, SS “A Rose”, 1940-1946 

o Den andre perioden omfatter andre verdenskrig samt et påfølgende år i opplag før 

salg. Krigen var av betydning for driften av fartøyet, der den britiske marinen rekvirerte 

det og ga det ny krigsutrustning. 

- Dampskip «Nyborg» - fiske og frakt, 1946-1950 

o Perioden omfatter fartøyets første tid i Norge, nå i drift med frakt og fiske. 

Avgrensingen går ved utskiftning av dampmaskinen om bord.  

- Motorskip «Nyborg» - fiske og frakt, 1950-1964 

o I denne perioden var driften i det store og det hele som tidligere, men nå ombygget 

med motor.  Eier var også den samme som tidligere. Delingen av flere perioder 

innenfor samme drift er gjort for å skille ulike versjoner av fartøyet fra hverandre, selv 

om vi hele tiden må ha i minne at ombygginger ble gjort mer eller mindre jevnt og 

trutt, også utover disse inndelingene.  

- Motorskip «Nyborg» - frakt, 1964-1997 

o Denne perioden følger en overgang til kun fraktefart, i samme fartsområde i Sør-Norge 

som før. 

- Motorskip «Vågsfjell» – frakt, 1997-1999 

o Med eierskifte i 1997 fikk fartøyet nytt navn, ny hjemmehavn og nytt fartsområde i 

Nord-Norge. Det ble utført nye ombygginger. Fartøyet ble fortsatt drevet i fraktefart, 

men båten ble også brukt i andre beskjeftigelser som blant annet grabbing av sjøsand. 

- Motorskip «Vagsfjell» - frakt, 1997-2010 

o Perioden deles inn etter navnebytte. 

En siste periode blir beskrevet kort, og omfatter årene etter at driftstid tok slutt i 2010. Disse årene 

faller i hovedsak utenfor formålet med rapporten, og er derfor kun en oppsummering.  

Hver periode gjennomgår fartøyets samfunnsmessige historie, før konstruksjon og ombygginger 

diskuteres. Konstruksjoner og ombygginger er ordnet etter år, og i hovedsak etter SFI-systemet. SFI 
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står for Skipsteknisk Forskningsinstitutt, og er et norskutviklet system myntet på nybygg av fartøyer. 

Det har også vist seg å være et nyttig utgangspunkt for gjennomgang av et fartøy sett i en historisk 

sammenheng. De overordnede inndelingene er: 

 

 

 

Forkortelser og benevnelser 

Det benyttes forkortelser i rapporten. Disse er: 

 

BDF Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter 

BRT Bruttoregistertonn 

BHK Brutto hestekrefter 

DS Dampskip 

DWT/DVT Dødvekttonn 

GA Generalarrangement 
HK Hestekrefter 

HMS Her/His Majesty’s Ship 

IHK Indikerte hestekrefter 
LPP Lengde mellom perpendikulærene 

MS Motorskip 

NA National Archives (UK) 

NHK Nominelle hestekrefter 

NRT Nettoregistertonn 

P/R Partsrederi 
SD Sjøfartsdirektoratet 

SS Steam ship (dampskip) 

 

 

Avslutningsvis i rapporten er det ført opp en ordliste over tekniske og maritime uttrykk som benyttes. 

I teksten følger skottnumrene spantenumre. Der det nevnes halve spantenumre vises det til en 

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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plassering mellom de faktiske spantene. For eksempel betyr spant 4,5 en plassering mellom spant 4 og 

spant 5. 

 

Kilder  

Ofte vil det være en viss usikkerhet knyttet til påliteligheten av ulike kilder. Vurderinger må derfor 

diskuteres fortløpende. Jo flere kilder som samstemmer selvsagt, jo bedre. Her følger en oversikt over 

de mest brukte kildene. 

Se avslutningsvis i rapporten for fullstendige litteratur- og kildelister.   

Fartøyet  

Fartøyet i seg selv er en viktig kilde til informasjon både om dagens og tidligere konstruksjoner. Ida 

Pettersen og Bjørn Nesdal fra Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter befarte fartøyet i februar 2020. 

Fartøyeier Asgeir Andersen viste rundt og hjalp med informasjon. «Nyborg» lå på sjøen i Sagvåg på 

Stord, med god tilkomst, og Andersen har hjulpet med videre undersøkelser på fartøyet i ettertid. Spor 

etter tidligere konstruksjon om bord er håndfaste og pålitelige, men det kan likevel være noe 

usikkerhet rundt kronologi på ombygginger og endringer i fartøyet.  

Fartøyeier og informanter 

Dagens eier av fartøyet, Asgeir Andersen, har samlet mye ulikt kildemateriell, deriblant dokumenter, 

bilder og tegninger. Dette har vært til stor hjelp. Andersen har også tidligere snakket med og hentet 

informasjon fra tidligere mannskap på fartøyet fra dets driftstid. 

Karl Sjøen, ved Åkrehamn Kystmuseum, har bidratt med mye materiale om fartøyet, både artikler, 

tegninger og foto.  

Uten kildesamlingene, tidligere artikler og kunnskapen fra informanter ville denne rapporten blitt langt 

mer begrenset. De ulike kildetypene muliggjør dessuten viktig sammenligning for å avklare mest mulig 

om fartøyets historie.  

Film og foto 

Fotomaterialet som finnes av «Nyborg» fra ulike tidspunkt, er variert og omfattende. Ofte kan det 

være lettere å finne bilder fra senere snarere enn tidligere tidspunkt i historien, men dette er ikke helt 

tilfellet for «Nyborg». Det finnes blant annet en film, North Sea Herring Fleet fra cirka 1935, som er 

filmet om bord på båten da den het «A Rose». Filmen var produsert av James E. Henderson Ltd. fra 

Aberdeen, og er å finne i Scotland’s Moving Image Archive, National Library of Scotland. Den gir 

innblikk både i fartøyet og driften av det. Stillbilder er det i tillegg flere av, både fra museer, private og 
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aviser. Et annet interessant poeng er at det har vært mulig å oppdrive noen bilder fra «Nyborg» 

innvendig fra en del år tilbake. De fleste bildene er ellers tatt utvendig.  

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

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

Se kildeliste og bildetekster for henvisninger til hvor hvert enkelt bilde er hentet fra. 

Aviser 

Aviser kan inneholde mye ulik informasjon, men ofte av mer samfunnsmessig enn teknisk art. Mye av 

informasjonen fra norske aviser har dreid seg om hvilken last som ble fraktet hvor, og om størrelse på 

fangst fra fisket. Det finnes lengre artikler fra sildefisket. Også enkelte britiske og nederlandske aviser 

er benyttet. 

Arkivkilder 

Digitalarkivet 

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

beskrivelse av fartøyet, med innføringer om eierskifter, større ombygginger, tonnasje, sertifikater og 

fartsområde. Man må være obs på at det gjerne mangler dateringer for enkelte endringer som er 

innført, og enkelte opplysninger er påført i nyere tid og er derfor ikke nødvendigvis presise. For 

«Nyborg» gjelder dette særlig for årene før fartøyet ble norsk.  

Fiskeridirektoratet 

I Fiskeridirektoratets arkiver finnes bokserien Fortegnelse over merkepliktige norske fiskefarkoster, 

som utkom omtrent annethvert år fra og med 1920-tallet. Se mer informasjon om denne kilden 

avslutningsvis i rapporten, under Sammenfattet informasjon om «Nyborg» hentet fra 

Fiskeridirektoratets Fortegnelse over merkepliktige norske fiskefarkoster. 

Sjøfartsdirektoratet 

Sjøfartsdirektoratet har en stor mengde tegninger av fartøyet, som for det meste er fra senere år. Det 

finnes også målingsrapporter i arkivet. Dette er i hovedsak svært presise kilder. 

Statsarkivet i Tromsø 

På Statsarkivet i Tromsø finnes det skipsmapper fra Sjøfartsdirektoratets arkiv, stasjon Hammerfest, 

som inneholder noen få dokumenter vedrørende besiktelse for nytt fartssertifikat i 2000. De gir for 

øvrig lite informasjon om selve fartøyet.  

National Archives i London 

På National Archives i London finnes en skipsmappe med informasjon om fartøyet som britisk 

fiskedampskip, med informasjon om eierskifter med målebrev eller Certificate of British Registry, 
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particulars of ship. Dette er kilder som dem fra Sjøfartsdirektoratet: i hovedsak svært presise og 

pålitelige kilder. 

Det skal i tillegg finnes flere mapper/arkivsamlinger med informasjon om fartøyets bruk under andre 

verdenskrig. Disse har det imidlertid ikke vært mulig å få oversikt over, idet arkivbesøk foreløpig ikke 

har latt seg gjennomføre etter Covid-19-pandemiens utbrudd i 2020.  

 

Hoveddata 

Hva År Data 
Navn 2021- 

2017-2021 
2010-2017 
1999-2010 
1997-1999 
1946-1997 
1945-1946 
1944-1945 
1940-1944 
1924-1940 

«Nyborg» 
«Gamle Nyborg» 
«Vågsfjell» 
«Vagsfjell» 
«Vågsfjell» 
«Nyborg» 
“A Rose” 
“Adelphi” 
“Siesta” 
“A Rose” 

Kjenningssignal  LLTC 
Official Number of Ship 1924 144140 
IMO-nr.  5259412 
Fiskerimerke 1965-1968 

1946-1965 
1924-1940 

R 723 A 
R 103 A  
YH 69 

Klasseselskap 1995 
1924 

Bureau Veritas 
Lloyd’s Register 

Skipstype/funksjon 2003- 
1964-2003 
1946-1964 
1944-1945 
1940-1944 
1924-1940 

Opplag og vern som fraktefartøy 
Fraktefartøy 
Fiskefartøy (snurper & 1961/1962: trål) og fraktefartøy (bulk) 
Forsyningsskip i frakt på smøreolje og bunkers på fat 
Minesveiper 
Steam drifter, fiskefartøy 

Byggeverft, -sted 1924 Cochrane & Sons Ltd., Selby, England 
Byggenummer 1924 940 
Materiale 1924 Stål 
Tonnasje 1994 

1924 
202 BRT, 93 NRT 
208,4 BRT, 99,95 NRT 

Lengde (LPP) 1994 
1924 

36,576 m 
120' 15" 

Bredde 1994 
1924 

6,55 m 
21' 65" 

Dybde 1994 
1924 

3,81 m 
11' 6" 

Maskin 1961 
1950-1961 
1924-1950 

Motor: Alpha 300 BHK 
Motor: Alpha 245-265 BHK 
Dampmaskin trippel ekspansjon 350 IHK 

Rigg 1946? - 
1924-1946? 

To master, ingen seil 
To master, seil 

Hjemmehavn 2017 - 
2010-2017 

Bergen 
Trondheim 
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Hva År Data 
1997-2010 
1946-1997 
1924-1946? 

Brønnøysund 
Kopervik 
Great Yarmouth, England 

Eiere 2017- 
2010-2017 
2004-2010 
1999-2004 
1997-1999 
1988-1997 
1979-1988 
1977-1979 
1971-1977 
 
1946-1971 
 
1945-1946 
1940-1945 
1931-1940 
1924-1931 

Asgeir Larsen Andersen (Sagvåg) 
Fartøylaget Vågsfjell v/Sten Cato Nordsæther (Trondheim) 
Torgeirson A/S v/Karl Magnus Pettersen (Kvaløysletta) 
Vagsfjell A/S v/Steinar Antonsen (Tromsdalen) 
Vågsfjell A/S v/Skule & Skjalg Kristensen (Frovik) 
P/R Nyborg v/John Kurt Liknes (Stol, Karmøy) 
John Kurt Liknes (Karmøy) 
Hans Mørch Einarsen (Åkrehamn, Karmøy) 
P/R v/Hans Mørch Einarsen (Åkrehamn, Karmøy) 
 
P/R Kristian M. L. Einarsen, Hans E. Einarsen & Arve Mørch Einarsen 
(Åkrehamn, Karmøy) 
Albert A. Hudson (Caister v/Great Yarmouth, UK) 
Rekvirert av britiske Royal Navy 
Albert A. Hudson (Caister v/Great Yarmouth, UK) 
Richard Sutton, M. Y. Nordissa (Great Yarmouth, UK) 
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Fiskedampskip «A Rose», 1924-1940 

Bygging og drift 

«Nyborg» ble bygget i England i 1924 som fiskedampskipet «A Rose». Det var verftet Cochrane and 

Sons Ltd., Selby, som stod for byggingen. Fartøyet fikk byggenummer 940. Byggeverftet hadde lang 

erfaring med lignende fartøyer som «A Rose». Få år tidligere, under første verdenskrig, hadde 

Cochrane and Sons bygget ikke mindre enn 90 damptrålere for private eiere, samt 70 damptrålere til 

den britiske marinen, til bruk som minesveipere, kanonbåter og lektere. Verftet hadde da bygget ti og 

ti fartøyer om gangen, i fem par. Fartøyene kunne sjøsettes to om gangen. I de påfølgende 

mellomkrigsårene fortsatte Cochrane and Sons å bygge en rekke lignende båter.1  

Da «A Rose» ble sjøsatt «i fin stil» en søndag i juli 1924 ble hun omtalt som en av de største i sitt slag.2 

Fartøyets første eier var Richard Sutton, i Great Yarmouth. Great Yarmouth hadde en stor 

fiskeriindustri og var en viktig havn for sildefiskerne. «A Rose» ble del i denne næringen, som den 

største fiskebåten i byen med en flåte på rundt 2000 fartøyer.3  

«A Rose» seilte på sildefisket i årene frem til andre verdenskrig brøt ut. Båten ble også brukt til annet 

fiske, blant annet på makrell. I 1928 hadde «A Rose» en rekordstor fangst da mannskapet fanget rundt 

300 000 sild på én tur, noe som var verdt minst 450 pund.4 En annen storfangst ble rapportert i juni 

1929, da «A Rose» fisket sild verdt nesten 530 pund i løpet av 11 timer.5 I 1935 fikk «A Rose» ny eier i 

Albert Alfred Hudson, i Caister ved Great Yarmouth. Driften forble i hovedsak den samme som før. En 

film om sildefisket ble laget om bord på «A Rose» rundt 1935.6 Her får man innblikk ikke bare i fartøyet 

i seg selv, men også i selve fiskeriet, fra og med fartøyet seilte ut fra havn med resten av sildeflåten. 

Fartøyene dro ut til bankene i Nordsjøen hvor drivgarnene ble satt. «A Rose» hadde rundt 1935 120 

garn som det tok over to timer for mannskapet å sette ut manuelt. Det tilsvarte ca. 3 sjømil med garn. 

Etter en pause begynte arbeidet med å hale inn garnene igjen. Dette var tungt arbeid, og pågikk i 

omtrent åtte timer i strekk. Idet garnene ble halt inn stod fiskerne langs siden på fordekket, ved en 

rulle til garnene langs skansekledningen, med ryggen mot luken til det store lasterommet for fisken. 

Herfra ble silden ristet ut av garnene av fiskerne. En netting ble satt opp mot dekket videre akterover, 

tilsynelatende slik at fisken ikke skulle ende opp lenger akterut. Idet fisken ble ristet ut av garnene ble 

også garnet lagt ned i garnrommet i forskipet. Når alle garnene var oppe bar det tilbake til havn igjen, 

 
1 https://www.gracesguide.co.uk/Cochrane_and_Sons (internett, lastet 28.11.2019). At det engelske verftet 
fortsatte å bygge fiskedampskip etter første verdenskrig er for øvrig påfallende annerledes situasjonen i Norge, 
der nedgangstidene etter krigen medførte at byggingen av tilsvarende fartøyer bremset opp. 
2 Sheffield Daily Telegraph 21.07.1924 
3 North sea herring fleet, ca. 1935, National library of Scotland 
4 Western Gazette 02.11.1928 
5 Dundee Evening Telegraph 17.06.1929 
6 North sea herring fleet, ca. 1935, National library of Scotland 

https://www.gracesguide.co.uk/Cochrane_and_Sons
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hvor fisken ble sløyet og lagt på tønner.7 Ved flere anledninger krevde fisket og lagringen av silden over 

30 timers arbeid.8   

«A Rose» seilte ikke kun til og fra Great Yarmouth, og fiskeriet foregikk selvsagt flere steder i Nordsjøen 

rundt Storbritannia og Irland. En søndagsmorgen i mars 1925 var det stort oppstyr i den lille byen 

Newlyn i Cornwall som en følge av at fiskeflåten fra øst-England hadde kommet over store mengder 

makrell like utenfor kysten. Det ble fanget rundt 300 000 makrell, og arbeidet med å tømme garn og 

sløye fisken pågikk hele natten. Avisen Western Morning News skrev at en slik travel søndagsmorgen 

hadde ikke forekommet i Newlyn på 16 år! «A Rose», som ble omtalt som en ny type damper, bygget 

for å fange, behandle og stue store mengder sild i Nordsjøen, og utstyrt med stor lastekapasitet, ankom 

Newlyn sent i uken og dro lørdag kveld med en full last makrell som skulle transporteres til Holland.9  

«A Rose» seilte mye til Holland med sild, særlig i årene 1927-1931, skal man dømme utfra mengden 

nederlandske avisartikler som nevner båten fra denne tiden.10 Også etter at Albert A. Hudson tok over 

fartøyet i 1931 seilte «A Rose» med fangsten til Holland.11 «A Rose» ble også tidvis seilt til Tyskland.12 

Fiskeredskapene som «A Rose» var utstyrt med var kostbare. Rundt 1935 var garnene verdsatt til rundt 

1000 pund.13 Få år etter, i 1939, ble nesten alle garnene ødelagt på én tur. Kun 15 av 140 garn kunne 

brukes igjen. Et annet fiskedampskip i nærheten av «A Rose» rapporterte at hele sjøen skalv der 

fartøyet fisket. Årsaken, ble det antatt, måtte være haier eller hvaler som rev seg løs fra garnene.14  

  

 
7 North sea herring fleet, ca. 1935, National library of Scotland 
8 Bakka (1998) s. 11 
9 Western Morning News 30.03.1925 
10 Bl.a. avisene Nieuwe Vlaardinsche courant feks. 14.08.1928, De Maasbode feks. 17.12.1926 og Algemeen 
Handelsblad 11.11.1931 f.eks. 
11 Som nevnt i Algemeen Handelsblad 16.10.1932, 06.11.1932, 26.10.1933 og Nieuwe Vlaardinsche courant 
27.05.1938. 
12 Bakka (1998) s. 11 
13 North sea herring fleet, ca. 1935, National library of Scotland 
14 Aberdeen Evening Express 27.07.1939 
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Det nybyggede fartøyet, 1924 

Skipet generelt 

«A Rose» var planlagt å skulle være 120' lang, 21' 6" bred og 12' 6" dyp.15 Endelige mål etter bygging 

var lengde 120' 15", bredde 21' 65" og dybde 11' 6".16 Tonnasjen var på 208,4 BRT og 99,95 NRT.17 

Ifølge byggetegning figur 5 skulle fartøyet klasses i Lloyd’s Register of Shipping i klasse 100 A1 for 

fiskeri. 

Det finnes flere tegninger av båten slik den var planlagt av byggeverftet Cochrane & Sons Ltd., med 

ulik grad av detaljnivå. Slike tegninger er planer snarere enn en sikker presentasjon av hvordan fartøyet 

faktisk ble bygget, men det er likevel en svært viktig kilde. Andre viktige kilder er foto, selv om ingen 

av disse viser fartøyet innvendig. 

 

 

 
Figur 2. «A Rose» som fiskedampskip for rederiet  Richard Sutton, dvs. mellom 1924 og 1931. Foto: Great Yarmouth Museums. 

 

  

 
15 GA-tegning figur 3 
16 Målebrev 1924, NA 
17 Målebrev 1924, NA 
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Figur 3. Generalarrangementstegning for «A Rose», bygg nr. 940. Cochrane & Sons Ltd.  
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Figur 4. Generalarrangementstegning for «A Rose», 1924. Cochrane & Sons Ltd.  



Skrog og dekkshus 

«A Rose» var bygget av klinket stål. Fartøyet hadde ett dekk, kutterhekk og loddrett forstevn, og 

mellom stevnene var det 70 spant (pr. byggetegningene figur 3-4, 6). Byggeverftets midtspanttegning 

og verftets tegning av profil og dekksplan gir mye informasjon om oppbyggingen av skroget.  

 

 

Figur 5. Midtspanttegningen viser «A Roses» midtskipsseksjon. Cochrane & Sons Ltd.  
 

 

  



  

Figur 6. Tegning av profil og dekksplan fra 1924. Cochrane & Sons Ltd.  

 



Det var seks plateganger i skroget (A-F-gang) i tillegg til skansekledningen (G-gang).  I skroget skulle 

plateskjøtene være klinket med doble klinkerader, mens skansekledningen skulle være klinket med én 

rad.  

Tegningene (figur 5 og 6) oppgir flere mål på ulike komponenter, deriblant: 

- Dekksbjelker 5" x 3" x 48" 

- Kneplater til dekksbjelker 15" x 30" 

- Spant 4" x 3" x 42" vinkel, med en avstand på 21" mellom spantene 

- Kjølen skulle bestå av 7 ½" x 1 1/8" bulbplate.  

- Stilken skulle være likedan, mens akterstevnen skulle ha målene 5 ¾" x 3".     

- Livholt skulle være 5" x 3" x 45" 

- Kjølsvin i senter skulle være 12" x 3 ½" x 3 ½" x 32", mens «bilge»-kjølsvin, som vil si kjølsvin 

ved sidene der fartøyet begynte å kurve oppover fra bunnen, skulle ha målene 5" x 3" x 45", 

altså tilsvarende livholtene.   

Hoveddekket ble lagt med tredekk. Også rennesteinen skulle være av tre, laget av 10" eik. Rundt 

styrehus og forre del av casing skulle det legges rutete stålplater. Under dampspillet i forkant av 

styrehuset skulle dekket være ekstra forsterket. På foto ca. fra 1935, figur 7 og 10, kan man i tillegg se 

plater lagt midtskips som en forhøyet platting i forkant av og rundt den store lasteluken. Det er mulig 

at dette var en midlertidig tilpasning.  

Det var satt opp lemmer på tvers på dekket på hver side av lasteluken, mellom spant 37,5 og 47,5. 

Stoppelemmene her var av tre og omtrent så høye som skansekledningen.  

Skansekledningen skulle være 30" høy. I skansekledningen var det flere lenseporter eller svalkeluker. 

Ifølge byggetegning figur 3 skulle det være 4 av lenseportene på hver side av båten, men plasseringen 

stemmer ikke helt med det man kan se av lukene på figur 21 bl.a.  

Det var flere fenderlister på skroget (se figur 8). Håndrekken over skansekledningen var såpass bred at 

den stakk ut over skipssiden mye likt som en fenderlist. Det var ellers lagt fenderlister både langs øvre 

og nedre del av springplatene, hele veien rundt lengden av skroget. I tillegg var det kortere lister lagt 

på E-gangen forut ca. mellom spant 49,5 og 58,5 og akterut ca. mellom spant 8,5 og 17,5. 

Det var et ankerklyss på hver side av baugen. 

Skorsteinen var nok klinket sammen, slik som resten av skrogutrustningen om bord, og slik som vi kan 

anta utfra byggetidspunktet. 
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Figur 7. Bildet viser fartøyet på fiske ca. i 1935. det var satt opp stoppelemmer på høykant på hver side av den store 
lasteromsluken. I baugen sees de to ankerklyssene. Foto: Great Yarmouth Museums. 

 

 
Figur 8. «A Rose» som fiskebåt for Richard Sutton. Man kan så vidt skimte et par av svalkelukene/lenseportene i 
skansekledningen. Det var lagt flere rader med fenderlister på skroget. Foto: Great Yarmouth Museums. 
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Vi vet utfra fartøyets målebrev fra 1924 at det var tre vanntette skott om bord, og at maskinrommet 

var 24' 5" langt.18 Dette må ha vært forre og aktre maskinromsskott, samt skottet ved spant 54 i 

forskipet. 

Dekkshus 

Styrehus 

Styrehuset var plassert i forkant av maskin og casing, mellom spant 18 ½-23. Byggetegningene planla 

at det skulle være trepanel, men de noe senere fotoene viser ikke slik annet enn rundt vinduene øverst 

i styrehuset. Om dette var en senere ombygging eller ikke er uklart. Styrehuset var av stål, trolig malt 

brunt.19 Fartøynavnet var påmalt midt på frontskottet. 

 

 
Figur 9. Dette bildet, fra ca. 1935, viser styrehuset, uten at man kan se panelet som byggetegningen figur 4 viser. Foto: Scotland’s 
Moving Image Archive. 

 

 
18 Målebrev 1924, NA 
19 Stålstyrehus var ikke vanlig for fartøyer på denne tiden, øyensynlig med unntak av lignende britiske 
fiskedampskip, ref. bl.a. britiske Lydia Eva fra 1930, som fremdeles eksisterer i 2021. 
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Casing 

Maskincasingen var plassert lavere enn dørken i styrehuset og bygget av stål. Casingen var malt i 

samme mørke farge som styrehuset (se bl.a. figur 2, 8).   

Dekkshus aktenfor casing 

Et dekkshus stod aktenfor casingen, også dette et stålbygg.20 Byssen befant seg der. Bygget var noe 

høyere enn casingen, men ikke høyere enn styrehuset lenger forut. 

Små dekkshus i forskipet 

Andre dekksbygg inkluderte en nedgangskappe forut (babord side, spant 57 til ca. 60, se figur 4, 6, 7), 

lukekarmer og skylight (se under hhv. Utstyr for last og Utstyr for besetning). Nedgangskappen var 

buet i forkant. Om den var bygget av tre eller stål er uklart. 

Materialbeskyttelse 

Skroget på «A Rose» ble gråmalt. Dekksbygg og casing var trehvitt eller brunt, og skorsteinen sortmalt.  

Skorsteinen var en høy dampskipsskorstein, malt mørk og med rederi- og fiskerimerke. I 1924 var 

rederibokstavene RS og fiskerimerket YH69. 

 

Utstyr for last 

Lasterom 

«A Rose» var utstyrt med tre lasterom for fisk. Det forre lasterommet (spant 38-17) er tegnet med flere 

detaljer enn de to aktre (spant 26-32 og spant 32-38) på byggetegningen figur 4. Stiplede linjer er 

tegnet for å indikere løse skilleskott. Som det kommer frem av 1935-filmen var dette skilleskott av 

tre.21 Hele lasterommet var nemlig delt opp i seksjoner, eller mindre rom, med hyller ut mot 

skutesidene. Dekksstøttene i rommet hadde spor i seg hvor skilleskottene kunne settes på plass. 

Lasterommene var dermed spesialtilpasset for fiskelasten, der hyllene kan ha fungert som en form for 

sildeskott, for å hindre lasten i å forskyve seg. Kanskje var hyllene ordnet etter visse kvantum, til kasser 

eller fat av en bestemt størrelse. I hoveddekket, over de ytterste seksjonene av lasterommet, var det 

et par isluker på hver side. 

 
20 Det eksisterer, riktignok i ombygget versjon, fremdeles i dag. 
21 North sea herring fleet, ca. 1935, Scotland’s Moving Image Archive.  
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Utsnitt av figur 4. Det største lasterommet for fisk, lengst forut, sett ovenfra hoveddekket (t.v.) og ovenfra i inne i rommet (t.h.). 
Rommet var delt inn i seksjoner, med åpninger til egne isrom langs skutesiden (se bildet til venstre). De små, brunfargede 
kryssene mellom skilleskottene i tegningen til høyre indikerer stående bjelker med spor til å feste løsskottene. 

 

Byggetegningen figur 4 viser også enkelte detaljer for de akterste lasterommene for fisk. I motsetning 

til det forreste fiskelasterommet er det ikke tegnet inn verken hyller eller annen bordkledning her. 

Lengst akterut var det satt opp en håndpumpe samt to sugerør opp til et gangspill på hoveddekket, 

med en kanal med sugerør til forpiggen lagt i babord halvdel av rommene. 

 

 

Utsnitt av figur 4. Her sees de akterste lasterommene for fisk. 
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Figur 10. «A Rose» mens garnene trekkes, ca. 1935. Flere av fiskerne stod i luken til det store lasterommet mens garnene ble 
halt om bord for hånd. Fisken ble hevet i lasterommet i løsvekt. Det ble ellers benyttet trekasser. Foto: Scotland’s Moving Image 
Archive. 

 

Luker og lukedeksler 

Det var en luke mellom spant 28 og 30, mellom spant 34 og 36, og mellom spant 38 og 47. De to 

akterste lastelukene var like. De var plassert midt på dekket, og hadde lukedeksler hver bestående av 

to bord lagt i langskips retning med størrelse på 3' 6" og 4' 6".22 

Lasteluken til det forreste lasterommet var den største, siden lasterommet også var det. Lukedekselet 

her bestod av bord på 15' 9" x 7' 6". Figur 4 viser 11 bord i dekselet på hver side mot de 9 på hver side 

som figur 3 viser. 

Spill 

Det var to dampdrevne spill («capstan») på hoveddekket:  

- et stod over aktre del av det akterste lasterommet  

- et stod på styrbord side av fordekket, over kabelrom og kjettingkasse, like ved formasten  

 
22 Se byggetegning figur 4, som stemmer med North sea herring fleet, ca. 1935, Scotland’s Moving Image Archive, 
04:40 inn i filmen, i motsetning til byggetegningen figur 3. 
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Begge spillene kan ha vært brukt til lasting og lossing. Det forreste spillet var nok likevel i hovedsak 

myntet på kabler og ankerkjetting. Som det kommer frem av 1935-filmen ble drivgarnene stort sett 

håndtert for hånd, men det skal ikke utelukkes at spillene også kan ha vært brukt til fiskeutstyr.23   

Rigg 

Det var to master i fartøyet, øyensynlig av tre, plassert ved spant 6 og 54. Det var kun den forreste 

masten ved spant 54 som vil ha vært brukt ved lasting og lossing. Masten hadde en bom som rakk over 

alle lastelukene om bord. En støtte til masten når den skulle legges ned, kunne settes opp i akterkant 

av den store luken.  

 

Skipsutstyr 

Manøvreringsmaskineri og -utstyr 

Figur 3 og 4 ser ut til å vise en dampdrevet styremaskin, med en sylinder på hver side av rattet. Ifølge 

figur 3 var rattet utstyrt med «Fisher’s Paisley hand & st. steering gear».  Rorkjettingene gikk fra 

styrehus og akterover langs begge sider av casing. De eneste sporene om bord i dagens fartøy som 

forteller om det opprinnelige styresystemet, er huller ved casingen der kjettingene gikk ut fra styrehus 

til dekk. Senere ble det sveist en lapp over fra utsiden.  

  

 

 

 
23 North sea herring fleet, ca. 1935, Scotland’s Moving Image Archive 

Figur 11. Spor på hver side av casingen etter kjettingene fra det opprinnelige styresystemet om bord. Foto: Asgeir Andersen. 



 

30 
 

Byggetegningene figur 3 og 4 viser et hengslet ror. 

Navigasjonsutstyr 

Vi vet lite om navigasjonsutstyret om bord. Det må ha vært behov for kompass i det minste. Det er 

vanskelig å si sikkert utfra byggetegningene, men figur 4 viser muligens noe som kan være et kompass 

oppå styreapparatet. Omgitt av så mye stål, som styrehuset bestod av, skulle man tro at det var en lite 

heldig plassering med tanke på magnetismen. I tilfelle styremaskinen var av støpejern ville det kanskje 

hjulpet noe. Et annet alternativ er at et kompass var plassert på styrehustaket (se figur 2 og 14 for 

eksempel, der vi kanskje ser et overlys til et kompass oppå taket?). Kanskje var det kompass begge 

steder, kanskje var det et annet sted. Dette må forbli spekulasjon inntil ny kunnskap kan fremskaffes. 

Kommunikasjonsutstyr  

Det skulle være lanternebokser på hver side av dekkshuset i akterkant av maskincasingen. De skulle 

plasseres et stykke ut fra dekkshustaket. Annen lanterneføring vil ha vært topp- og akterlanterner. 

 

   

 

 

 

Fortøynings- og forankringsutstyr 

Per byggetegningene figur 3 og 4 skulle det være plassert en ankerdavit i baugen. Sleve kjettingkassen 

var litt lengre akterut, mellom lugaren forut og garnrommet. Daviten sees ikke på bilder av båten (se 

figur 2 og 21). Kan hende ble den tatt vekk når det ikke var bruk for den. 

Utsnitt av figur 4. Her sees 
lanterneboksenes plassering i 
forhold til taket på dekkshuset 
akterut.  
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Gangspillet forut er allerede nevnt – det må ha vært i bruk blant annet til baugankeret. 

Det stod doble pullere tre steder på hoveddekket: én stod forut like i akterkant av ankerdaviten og to 

var plassert på akterdekket på hver side av akterskylightet, ute ved skansekledningen. Det var bussgatt 

på skansekledningen like ved.  

Halegatt var plassert oppå skansekledningen som tegningen figur 4 viser: det var tre på hver side av 

baugen/forskipet, samt en på hver side ca. rundt skorsteinen.  

Trossebrettet i hekken på skipet bør også nevnes, skjønt fartøyets lettbåt tok opp det meste av plassen 

der. 

Fiskeutstyr  

Garnrommet var situert i forskipet. Luken ned hit var tilsvarende lukene til de to akterste 

lasterommene. Det var tilsynelatende bordkledning i nedre del av rommet. Som tidligere nevnt hadde 

«A Rose», på litt ulike tidspunkt, rundt 120-140 drivgarn. Oppå skansekledningen parallelt med det 

forre lasterommet ble det satt opp en rulle som garnene ble halt opp over. Når garnene ble sluppet ut 

var det satt opp rulle langs kanten av luken til garnrommet. 

Det var også egne ruller satt opp på skansekledningen for å føre tauene til garnene. En mengde blåser 

hørte til garnene og ble gjerne stablet på dekk når fartøyet var under fart.  

Fartøyet drev idet garnene ble satt ut fra forskipet, og på den måten ble garnene strukket ut. For å 

hindre at fartøyet drev for mye og at det dermed skulle bli for stort press på garnene, og for at fartøyet 

skulle legge seg rett etter vinden, ble formasten lagt ned, slik at toppen av masten ble støttet mot 

styrehustaket. Det var satt opp støtte til masten på hoveddekket, i akterkant av den store lasteluken.  
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Figur 13. «A Rose» mens garnene trekkes, ca. 1935. Fiskerne drar garnet over rullen på skansekledningen. Formasten er lagt 
ned for at vinden ikke skal ta i fartøyet mer enn nødvendig. Merk påskriften «LF» på den nærmeste trelemmen - kanskje for 
larboard/left forward? Foto: Great Yarmouth Museums.  

 

Flere steder i skansekledningen kan man fremdeles se huller i stålet som rester etter plassering av 

utstyr til fisket. Mange stammer fra fartøyets tidlige år.  

 

Utstyr for besetning 

Rednings- og verneutstyr 

«A Rose» hadde én lettbåt, plassert på hekken. Det var ingen daviter til å sette den ut, så sjøsetting 

må ha foregått ved hjelp av aktermastbommen. Lettbåten var en plattgattet trebåt.  

Foto viser en livbøye hengt opp på styrbord og babord side av styrehuset. 
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Figur 14. Bildet viser både plassering av livbåten akter, samt en av livbøyene festet til siden på styrehuset. Foto: Great Yarmouth 
Museums. 

 

Innredning i lugarer under dekk 

Mannskapslugar forut 

Generalarrangementstegningen figur 4 fra 1924 gir noe informasjon om hvordan «A Rose» var tenkt 

innredet. I forlugaren skulle det være liggende panel langs skutesidene. Dette var vanlig under dekk, 

for der skutesidene var krummet ville det ikke ville være mulig å montere panelet stående. 

 

 

Utsnitt av figur 4. I forlugaren skulle det være liggende panel. 

 

I dag er det rester av hvitmaling på undersiden av dekket, dvs. i lugaren. Det kan være slik det var i 

1924, for dekksplankene i baugen må være opprinnelige. Der er det nemlig fremdeles plassert runde 

lysventiler som stemmer med byggetegningen figur 4 (se for øvrig også figur 15). 
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For- og akterlugar er tegnet med rutete dekksbelegg i byggetegning figur 4, men hvilke farge og hva 

slags belegg det egentlig vil ha vært er uklart. Trolig er det ikke fliser disse rutene skal illustrere, for da 

ville de nok vært lagt parallelt med skottet. Diagonale fuger ville medført at flisene måtte kuttes, noe 

som ville vært svært arbeidskrevende. 

Leideren ned til lugaren var plassert litt mot babord i rommet ved akterskottet 57. Tar vi utgangspunkt 

i figur 4 var det liten dimensjon på vangene. Det var gjerne en stålleider.24  

Det var ingen lysventiler i selve skroget som ga lys til rommet utover to i hoveddekket over lugaren. 

Disse var runde og er som allerede nevnt fremdeles om bord.  

Køyer («berths») og sittebenker («seat») var plassert langs skipssidene. Benken på babord side var 

øyensynlig også en luke i dekket (figur 4) ned til vannballasttankene under.25 Køyene hadde over- og 

underkøyer. Skap og hyller var plassert i endene av de to doble køyene på babord side. Skapdører ble 

 
24 Som i dag, selv om dagens leider virker å være nyere, trolig fra etter at innredningen forut ble fjernet i 1964 da 
fiskeriperioden var over. 
25 Den øverste delen av tanktoppen er markert på tegningen figur 4 som en stålkonstruksjon med doble vinkler 
og stålplate like under dekket i lugaren. 

Figur 15. Original lysventil i fordekket over forlugaren. Foto: Asgeir 
Andersen, 2021. 
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illustrert med ramtre og fyllinger (figur 4).  Et mindre skap var plassert like mellom leideren og ovnen, 

midt ved skott 57, merket LKR (locker). Kanskje var denne ment til kull for ovnen.  

 

 

 

 

Når det kommer til ventilasjon var det en 6" luftelyre plassert midtskips over forlugaren. 

Oppvarmingen kom fra en ovn ved skott 57. En skorsteinspipe til denne stakk opp gjennom 

hoveddekket på babord side, like ved gangspillet.  

Offiserslugar akterut 

Akterlugaren ble tegnet med mer forseggjort panel enn ellers i fartøyet, med ramtre og fyllinger, blant 

annet rundt køyene, som øyensynlig skulle være innebygde. I dag kan man se rester i akterlugaren 

etter trepanel, og finerplate lagt over, men disse sistnevnte ble nok montert senere enn 1924, tar man 

utgangspunkt i byggetegningene.  

 

Utsnitt av figur 4 viser plasseringen av møbler i forlugaren. 
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Som i forlugaren vet vi lite om hva slags dekksbelegg det var i akterlugaren. 

Leideren til lugaren kom ned omtrent ved midten av forskottet 9. Om leideren til mannskapslugaren 

forut var av stål, var kanskje denne leideren likedan. I dag er alt vi kan se en stålplate over den gamle 

nedgangen. 

 

 

 

Over akterlugaren, men plassert under lettbåtens plassering på dekk, var et skylight med runde 

glassruter, både i sidene og i overkant. Dette sørget for lys og ventilasjon. 

Utfra tegningen figur 4 ser det ut som køyene var innebygget i hvert sitt lille rom, med skyvedører med 

ramtre og fyllinger. Dette var enkeltkøyer. Køyer og benker var plassert langs skipssidene. I ryggen på 

sittebenkene var det videre skapdører, også disse med ramtre og fyllinger. Det vertikale snittet i figur 

4 viser tre dører, mens snittet fra samme tegning som gir innsyn i lugaren ovenfra, viser kun to 

skapdører på langsidene. I tillegg var det imidlertid en (på hver side kanskje?) skapdør i bunnen/spissen 

av hesteskobenken. Det er altså noe uoverensstemmelse mellom de to snittene.  

Utsnitt av figur 4. Akterlugaren var mer forseggjort enn forlugaren. I akterlugaren 
var det panel med ramtre og fyllinger blant annet rundt køyene. 

Utsnitt av figur 4. Tegningen viser 
innredningen av akterlugaren, med 
køyer og benker plassert i hestesko-
fasong mot skipssidene. 

 

Figur 16. Den gamle nedgangen til akterlugaren. 
Foto: Asgeir Andersen, 2021. 
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Et bord skulle stå i midten mellom køyene og benkene langsetter. Det skulle også være sitteplass på 

en benk som stod under leideren ned til rommet, et stykke langs skott 9. 

Oppvarmingen ble sikret av en ovn ved skott 9. Ovnen stod på babord side i rommet, med en skorstein 

som gikk opp gjennom dekkshuset med byssen over. Som i forlugaren kan skap merket LKR (locker) 

ved siden av ovnen kanskje være kullskap. 

Rom i casing 

Tegningene viser et maskinskylight i casingen. Om dette var møneformet kommer ikke helt klart frem, 

men det er godt mulig. Det var to rader med firkantede glassruter. Ifølge byggetegningen figur 4 var 

det en liten skyvedør på 18" x 12" på hver side av casingen.  

Et par store luftelyrer var plassert i akterkant av skorsteinen til hovedmaskinen.  

Innredning i bysse 

Byssen befant seg i det aktre dekkshuset. Døren fra utvendig dekk til byssen var plassert i akterkant av 

rommet, på styrbord side. Fra byssen var det videre innvendig nedgang og dør til akterlugar og 

maskinrom. Oppå taket over byssen var det plassert et lite skylight med mønefasong med to firkantede 

ruter. Vi kan se spor etter plasseringen i dagens bysse, samt spor etter hvor det gamle taket gikk, og 

en tidligere lysventil ut mot friluft. 

   

 

 

To skorsteinsrør skulle gå opp gjennom taket på babord side (figur 4): en «galley»-skorstein, dvs. en 

skorstein til bysseovnen, og en «stove»-skorstein, som var et skorsteinsrør fra ovnen i akterlugaren på 

dekket under. En luftelyre stod oppå dekkshustaket lengst akterut, like ved siden av aktermasten, 

øyensynlig ned til byssen, men muligens helt ned til lugaren under. 

Inne i byssen ble det lagt fliser i to farger. Disse var røde og sorte, som man fremdeles i dag kan se i et 

lite område under bysseovnen. Flisenes dimensjon er på 15,3 x 15,3 cm. Dagens fartøy viser ingen tegn 

til tidligere garnering i byssen.  

Figur 17-19. Spor etter tidligere konstruksjoner i dagens bysse. Til venstre en naglerad der skylight var plassert, i midten 
det gamle bysseskottet, og til høyre en gammel lysventil. 

Foto: BDF, 2020. 
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Bysseovnen hadde to kokeplater. Annen innredning utgjorde nødvendig skap- og hylleplass (figur 4). 

Innredning bad/wc og sanitærsystem 

Det var toalett og vask i et rom akterut på babord side i det akterste dekksbygget. Dørken her var som 

i resten av det aktre bygget: flislagt med røde og sorte fliser. 

En tank var plassert oppå dekkshustaket like over.  

En ferskvannstank var ellers også plassert styrbord i maskinrommet, i akterkant av kullbaksen der (figur 

4). 

Innredning i styrehus og bestikk 

Innvendig i styrehuset er det tegnet tredørk, merket som portabel eller bærbar. Den skulle altså kunne 

løftes og flyttes på. Det kan se ut som dette bare gjaldt en del av dørken i midten av rommet, mellom 

ratt og annen innredning. 

  

 

 

Døren til styrehuset skulle være plassert i akterkant av bygget. Styrehuset hadde kvadratiske vinduer 

hele veien rundt: tre på hver side, fem i forkant og tre i akterkant.  

Utsnitt av figur 4. I styrehuset var det 
«portabel dørk». 

 

Figur 20. Det er noen resterende opprinnelige sorte og røde 
fliser i byssen i dag.  

Foto: BDF, 2020. 
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Inne i styrehuset var det en køye over en rekke skap vis-à-vis rattet og styremaskinen (figur 4). Ifølge 

planene illustrert i tegningen skulle køyen være innebygget, med inngang fra forsiden. Det er 

nærliggende å anta at det skulle være skyvedører foran køyen, slik som i akterlugaren. Skap under 

køyen kan høyden ha gjort at det var behov for et stigtrinn for å komme opp til den. 

Lasterom, maskinrom og andre bruksrom – leidere og garnering 

De fleste rommene under dekk ble på byggetegningen figur 4 markert med garnering av trepanel. 

Unntaket var maskinrom og casingen over, det akterste dekkshuset, bunkersrom og de akterste 

lasterommene. Som allerede nevnt ble det også tegnet garnering i nedre halvdel av garnrommet. 

Leiderne ned til de to akterste fiskelasterommene samt til garnrommet og til kabel- og kjettingrommet 

skulle være loddrette og av 2 ½" stål (figur 3).  

 

 

Maskin og fremdrift – hovedkomponenter 

«A Rose» hadde en dampmaskin med tre sylindre, på 9 ½", 15" og 26". Slaglengde var 16". Maskinen 

var en ny, kompakt type, kalt en monkey triple, der høytrykkssylinderen stod over 

mellomtrykkssylinderen. «A Roses» maskin var på ca. 46 NHK, 300 IHK eller 350 BHK. Den var bygget 

av Elliot & Garrood Ltd., Beccles. Med denne maskinen nådde fartøyet en fart på 9 ½ knop.26 

Det var én dampkjele, av stål og også fra Elliott & Garrood Ltd., Beccles. Denne var kullfyrt, på 10'-0" x 

9'-6". Den kunne tåle trykk på 200 pund.27 Tegningen figur 4 viser en liggende røykrørskjele, som man 

kan se utfra et tverrsnitt av rør i kjelen, og med ildkasse/vendekammer. Det er imidlertid ikke mulig å 

se hvor mange fyrganger det var. Antageligvis var det en vanlig skottekjele, og i så fall ville kjelen ha 

én til fire fyrganger, så lenge den ikke var mer enn 3,5 m. Ifølge tegningen var kjelen litt over 3 m. Fire 

fyrganger på enkle kjeler var forholdsvis sjelden. «A Rose» hadde nok en enkel kjel, idet det ikke ser ut 

til å ha vært nok arbeidsplass til en dobbel (der man kunne fyre fra to sider). Kjelen hadde derfor trolig 

enten to eller tre fyrganger.28  

Kullbakser befant seg på hver side og i forkant av kjelen. 

 
26 Målebrev 1924, NA 
27 Målebrev 1924, NA 
28 Rasmussen (1906) (tekst) s. 104. Rasmussen (1906) (tegninger) blad ii. Bergström (1944) s. 259-230. 
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Utsnitt av figur 4. Utsnittet vider maskinrommet med maskin og kjele. Akterut ved spant 9 på babord side var maskinistens 
stores. 

 

En ferskvannstank var plassert i akterkant av kullbaksen på styrbord side. Denne skulle ta 350 gallons.  

Fartøyet hadde også master, trolig mest nyttet til stabilisering fremfor fremdrift. Det var mesanseil i 

aktermasten. Det kunne brukes for å holde skipet opp mot vinden under drift på feltet. 

 

 
Figur 21. «A Rose» en gang etter at hun ble solgt til Albert A. Hudson i 1931. Seil er festet til bommen på aktermasten. (Masten 
som titter opp like i forkant av styrehuset er nok fra et fartøy bak «A Rose»). Foto: Great Yarmouth Museums.  

 

Ett av bildene av «A Rose», figur 8, viser dessuten seil festet til bommen på den forre masten. 
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Som tidligere nevnt kunne formasten legges ned mot styrehuset for å hindre for mye vindfang under 

fisket. 

Generatorer 

Det er uklart hvor en lysmaskin kan ha stått i maskinrommet. Bak ferskvannstanken var ifølge 

tegningen figur 3 «Eng’r’s store» (engineer’s store/maskinistens stores). Det begrenser den 

sannsynlige plasseringen av lysmaskinen. Den kan ha vært plassert aktenfor babord kullbaks, men 

plassen kan også ha vært til pumper, fordelingsmanifoil og røropplegg.  

 

Systemer for maskin – hovedkomponenter 

«A Rose» skulle ha kapasitet til å bunkre 50 tonn kull til å fyre dampkjelen med. Bunkerslukene lå forut 

for og på sidene av maskinrommet. På styrbord side skulle det kunne lastes 12 ¼ tonn, videre forut 24 

tonn, og på babord side 13 ¾ tonn. I hoveddekket over var de runde lukene til kullbaksene, to på hver 

side av casingen, og én forut for styrehuset. Lukene skulle være «Wollon’s scuttles» (se figur 3 og 4).  

 

Skipssystemer 

Ballast- og lensesystem 

Forut under innredningen i baugen, i forpiggen, var det plassert en vannballasttank med kapasitet på 

19 tonn. Byggetegningene figur 3 og 4 har markert at det skulle være vannballst («WTB») i bunn akterut 

omtrent ved spant 5. Tegningene sier ingenting om størrelsen på tanken. Én av tegningene, figur 3, har 

videre markert at det skulle være en vannballasttank i bunn mer mot midten av fartøyet, ved spant 26, 

i tillegg til forut. Omtrent på de nevnte stedene for vannballast viser tegningene pumper, dvs. mellom 

Utsnitt av figur 8. Her sees seil festet til en bom på den forre 
masten. 
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spant 9 og 10, mellom spant 26 og 27, og mellom spant 57 og 58. Dette var 4" kobberpumper. 

Målebrevet fra 1924 nevner imidlertid kun én vannballasttank, nemlig forpiggtanken.29   

Spylevannsystem 

Filmen av sildefisket fra «A Rose» fra rundt 1935 viser en mann som spyler dekket etter fisket.30 

Slangen er da hentet opp fra lasterommet, trolig fra en pumpe der. En mulighet er derfor at det er fra 

pumpen ved spant 26, som man ser inntegnet på byggetegning figur 4. Som byggetegningene figur 3 

og 4 viser skulle det være kobberpumper flere steder på hoveddekket. Disse kan potensielt ha vært i 

bruk til spylevann. 

Lufte- og peilesystem fra tanker til dekk 

Kun ett peilerør er tegnet på 1924-generalarrangementstegningen av «A Rose» figur 4, og det gikk ned 

til vannballasttanken i forskipet. Peilerøret gikk ned gjennom dekket, langs stevnen. Peilerøret 

eksisterer ikke lenger, men et lufterør helt forut i baugen går gjennom kjettingkassen og opp på 

hoveddekk rett bak stevnen. 

Elektrisk anlegg 

Vi vet ikke sikkert om «A Rose» ble bygget med et elektrisk anlegg om bord. Utfra foto som figur 7 og 

9, hvor vi kan se lyskastere, vet vi at fartøyet i hvert fall hadde det innen 1930-tallet. 

  

 
29 Målebrev 1924, NA 
30 National Library of Scotland, Scotland’s Moving Image Archive 
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Ombygginger 1924-1940 

Vi vet ikke om mange ombygginger eller forandringer i perioden, men noen var det. 

Skrog 

Dekkshus 

Som tidligere nevnt viste byggetegningene at styrehuset skulle ha trepanel, noe senere foto ikke viser. 

Dette kan være en følge av ombygginger, men det er også mulig at de originale planene ble skrotet på 

dette punktet. Hvis det ble gjort en ombygging, fant den sted allerede mens fartøyet seilte for Richard 

Sutton, det vil si før 1931. 

Materialbeskyttelse 

Etter at Albert Hudson tok over, ble skroget malt noe mørkere enn den opprinnelige gråfargen, kanskje 

sort eller grønt (se figur 21). Da var det også malt en hvit stripe på fenderlisten under 

skansekledningen. Da Albert A Hudson overtok «A Rose» i 1931 ble også det nye rederimerket malt på 

skorsteinen. Dette var initialene AH og et merke med to fugler på lys bakgrunn. Fiskerimerket YH69 ble 

beholdt. 

 

  

 

 

 

Skipsutstyr 

Navigasjonsutstyr 

Etter at Alfred Hudson tok over, ble det kanskje plassert et nytt kompass på styrehustaket. Det kan 

muligens være det vi ser på figur 21?  

Utsnitt av figur 21 viser skorsteinsmerket for Albert 
Hudson. Hudsons skorsteinsmerke hadde to fugler 
på lys bakgrunn.  
Kanskje er det et nytt kompass vi ser oppå 
styrehustaket? 
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Kommunikasjonsutstyr 

På 1935-filmen kan man se en lyskaster satt opp i baugen, på samme sted som byggetegningene viser 

en ankerdavit, og en lyskaster på styrbord side av styrehuset (figur 13). Andre, tidligere foto viser ikke 

lyskasteren i baugen (se figur 2 og 21) eller lyskasteren på styrbord side av styrehuset. 

 

 

 

 

Skipssystemer 

«A Rose» hadde et elektrisk anlegg om bord i hvert fall innen 1930-tallet, som lyskasterne vitner om 

(se over).  

Figur 22. En lyskaster var satt opp i baugen. Foto: Scotland’s Moving Image Archive. 
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Marinefartøy under andre verdenskrig som «A Rose», «Siesta» og 

«Adelphi», 1940-1946 

 

I 1940, under andre verdenskrig, ble «A Rose» rekvirert av britiske Royal Navy. Båten ble tatt i bruk 

som en «danlayer». En dan var en merkebøye som ble brukt ved minesveiping for å markere de ferdig 

sveipede områdene. Merkebøyen fløt vertikalt og hadde en lang stang som var festet til havbunnen. 

Ofte hadde bøyen et kodet flagg på toppen. Danlayerne fulgte minesveiperne, markerte kanaler og 

hjalp dermed minesveiperne å effektivisere søket, uten å glemme eller måtte gå over et område flere 

ganger. «A Rose» var typisk for danlayerne – de var gjerne tidligere fiskefartøyer og trålere som fikk 

ny utrustning.    

Fra slutten av 1940 ble HMS «Siesta», som «A Rose» ble omdøpt til, brukt som minesveiper. 

Minesveiperne skulle altså lokalisere og rydde unna sjøminer. Fisketrålere hadde allerede blitt brukt 

som minesveipere under første verdenskrig, idet det var enkelt å tilpasse trålutstyret til å sveipe etter 

fartøyet. Sveipen skulle kutte ankerfestet til miner, som deretter kunne skytes og uskadeliggjøres. Som 

minesveiper fikk «Siesta» merkenummeret FY 1692. 

I 1944 skiftet «Siesta» navn til HMS «Adelphi». «Adelphi» ble brukt som forsyningsfartøy. Transporten 

var i hovedsak smøreolje og bunkers på fat. Fartøyet skal blant annet ha deltatt med forsyninger under 

de alliertes invasjon av Normandie.31  

Da krigen var over i 1945 ble fartøyet levert tilbake til den tidligere eieren Albert A. Hudson i Great 

Yarmouth. Krigsutrustningen ble deponert. Båten gikk deretter i opplag, som mange andre lignende 

fartøyer. I 1946 ble «A Rose» solgt til en nordmann.     

 

 

  

 
31 Sjøen (2017) s. 17 
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Ombygginger og endringer 1940-1946 

Vi har begrenset med informasjon om fartøyet slik det var under andre verdenskrig. Det vi vet så langt 

er følgende: 

 

Skrog og dekkshus 

Trolig ble det benyttet en form for splintbeskyttelse på brotak, og kanskje også på sidene av broen? 

HMS «Adelphi» var innblandet i en kollisjon i 1945. Fartøyet fikk med det en baugskade, og den ble 

ikke reparert før etter eierskiftet i 1946, etter at fartøyet var kommet til Norge.  

Materialbeskyttelse 

Når det kommer til materialbeskyttelse og maling fikk skroget grå kamuflasjefarge som del av 

krigsutrustningen. Denne fargen hadde fartøyet helt frem til det ble solgt i 1946.32 

 

Utstyr for last 

I 1944, da «Aldephi» ble benyttet som forsyningsfartøy, kan det ha vært gjort endringer i 

lasterommene. Det vil si, størrelsen på lasterommene totalt sett forble uforandret, men inndelingene 

av rommene, blant annet med løsskott og isrom langs skipssiden, kan ha vært endret på. Man bør for 

øvrig ha i mente at fartøyet hadde god lasteplass fra tiden som fiskebåt før krigen. Innen nye eiere 

overtok båten i 1946 var i hvert fall lukene blitt fjernet og det var kommet innredning i rommet.33 Alf 

Johan Kristiansen skrev dessuten i 1998 at det stod en mast midt på dekket ved overtagelsen.34  

 

Skipsutstyr 

Fartøyet ble naturlig nok utstyrt til danlaying, og senere til minesveiping. I slutten av krigen ble trolig 

dette utstyret fjernet da «Adelphi» ble brukt som forsyningsfartøy.  

«Siesta»/«Adelphi» må ha fått våpen plassert om bord til beskyttelse. Det skal også ha vært installert 

en røykmaskin om bord på et tidspunkt.35 

 

  

 
32 Kristiansen (1998) s. 12 
33 Kristiansen (1998) s. 12 
34 Kristiansen (1998) s. 12 
35 Informasjon fra fartøyeier Asgeir Andersen 
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Dampskip «Nyborg» – fiske og frakt, 1946-1950 

Overfart fra England til Norge, 1946 

Kristian Marius Lund Einarsen fra Åkrehamn på Karmøy kjøpte «A Rose» i 1946 for 2625 britiske pund, 

eller ca. 50 000 kroner.36 Senere ble eierskapet delt opp i et partsrederi der Kristian Einarsen hadde 

halvparten, én fjerdedel gikk til sønnen Hans E. Einarsen, og en fjerdedel gikk til svogeren Arve Mørch.  

Einarsen hadde fire mann med seg til England for å frakte «A Rose» til Norge. Båten ble satt i stand i 

løpet av en ukes tid før de seilte. De fulgte et mineryddet felt langs østkysten av England et godt stykke 

nordover før kursen kunne legges direkte mot Norge.37 Kristian Einarsens bror, Engelbert Einarsen, 

kjøpte også på denne tiden en engelsk dampdrifter, ved navn «Feasible». Da «A Rose» ble hentet fra 

England var det derfor i selskap med «Feasible». Det var heldig, for «A Rose» fikk problemer under 

overfarten. Flere dampkjelerør begynte å lekke, og «Feasible» måtte slepe det andre fartøyet i rundt 

et døgn.38 Mens reparasjonene på kjelerørene pågikk var det heldigvis stille sjø og fint vær. Ved Utsira 

skilte «A Rose» lag med «Feasible». Etter rundt tre døgns reisetid ankom «A Rose» Karmøy, den 23. 

juni 1946.39  

Drift, 1946-1950 

Einarsen ga «A Rose» det nye navnet «Nyborg». «Nyborg» ble satt i stand ved Sverre Lendings 

mekaniske verksted A/S Produksjon i Åkrehamn. Endelig ble baugskaden fra 1945 reparert, master og 

lasteluker ble skiftet ut og innredningen ble fornyet. Da høsten kom ble «Nyborg» satt i drift som 

fraktefartøy. 

Gjenreisningen av Finnmark etter andre verdenskrig var i gang, og her skulle «Nyborg» bidra. Den 

første turen gikk med rundt 80 000 murstein samt utstyr til brakker fra Oslo til Sørøya. Returlasten var 

kalkstein fra Bodø til Thamshavn.40 «Nyborg» fortsatte med denne typen turer utover 1946-1947. 

«Nyborg» var en stor lastebåt for sin tid, og det var enkelt å få skaffet last. Ni mann bemannet fartøyet: 

skipper, bestmann, to matroser, kokk, maskinist, maskinassistent og to fyrbøtere.41   

En ny ombygging ved Lendingen verksted fant sted i 1947. Denne gangen ble «Nyborg» utrustet som 

fiskefartøy/snurpebåt. Fartøyet fikk deretter fiskerinummer R-103-A. Den sommeren dro «Nyborg» på 

islandsfiske for første gang, og senere på vinteren på storsildfiske og på vårsildfiske i 1948.  

Ellers seilte «Nyborg» i fraktfart i stor kystfart. 

 
36 Sjøen (2017) s. 17 
37 Kristiansen (1998) s. 12 
38 Sjøen (2017) s. 17 
39 Kristiansen (1998) s. 12 
40 Sjøen (2017) s. 17. Kristiansen (1998) s. 13 
41 Sjøen (2017) s. 17.  
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Ombygginger 1946-1950 

Tabellen under lister opp en delvis tentativ rekkefølge på ombyggingene. Langt fra alle årstallene sikre. 

I tillegg er det noen tilfeller der vi kun vet årene for en reparasjon eller oppussing, uten at vi har detaljer 

om arbeidet som ble gjort. 

Usikre dateringer er merket «u.d.» 

 

Datering Forandring 
u.d. – 1946 el. tidl. Nytt skott ca. ved spant 66 

u.d. Ny nedgangskappe på fordekk 

1946 Ombygget til snurper og fraktefartøy 

1946 Ny mast 

1946 Ny innredning 

1946 Nye luker 

1946 Ny plassering nedgangskappe og dekkshus til wc 

1946 Ny vinsj/plassering av vinsj og ankerspill på fordekk 

1946 Skrog malt grønt 

1947 Båtdekk bygget 

1947 Ombygging casing 

1947 (trolig) Nytt styrehus 

1947 Ny innredning 

u.d. – ca. 1947 Bom i aktermast fjernet 

1948- Plater ble boltet til støttene under båtdekket, hvilket ga beskyttede korridorer 
rundt casingen, når båten seilte på islandsfisket. Platene ble fjernet når 
fartøyet var i annet bruk. 

1946-1950 Skylight over akterlugaren fjernet. 

1946-1950 Forlugaren flyttet lengre akterover 

 

 

Skipet generelt 

«Nyborgs» skipsregisterkort (lappebok) har innføringer fra flere ulike målinger, både på tonnasje og 

dimensjoner, fra flere år i perioden 1946-1997. 42 Tonnasjen var først oppgitt å være på 208,4 BRT og 

99,95 NRT, som var de samme tallene som man finner i fartøyets engelske målebrev fra 1924.43 Senere 

var målene: 

 

Dato Bruttotonnasje Tonnasje under dekk Nettotonnasje 

Uvisst 202,46 200,47 112,0 

 
42 Lappebok, digitalarkivet.  
43 Lappebok, digitalarkivet. Målebrev 1924, NA. 
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Den første endringen i tonnasjen fant nok sted kort tid etter eierskiftet i 1946, om ikke før under krigen. 

Det ble raskt foretatt ombygginger etter at båten ble norsk. 

 

 

Skrog og dekkshus 

Forskip 

Innen 1946 (det kan ha vært gjort allerede under krigen) ble forlugaren forminsket idet det ble satt 

opp et skott cirka ved spant 66, mot forpiggen. Dette var ikke et kollisjonsskott i praksis, for som 

generalarrangementstegningen fra 1946 (figur 23) viser, gikk det ikke gikk helt ned til bunnen av 

fartøyet. Tar man utgangspunkt i tegningen var forpiggen på 19 tonn, ett stort rom både i forkant av 

og under forlugaren.  

Akterskip 

I akterkant av styrehuset ble det bygget et båtdekk i 1947. Det ble først bygget som et provisorisk dekk 

på våren, men etter en sesong på islandsfiske for første gang ble det bygget et permanent båtdekk på 

høsten.44 Båtdekket hadde dekksplank på stålbjelker. Langs sidene ble det satt stålstøtter, det vil si 

mellom skansekledningen og undersiden av båtdekket, slik at man fikk åpne korridorer på hoveddekket 

på hver side av casingen. 

De åpne gangene ble tidvis bygget midlertidig inn, først og fremst når «Nyborg» var på islandsfiske. 

Plater ble skrudd til støttene under båtdekket, og senere fjernet igjen (se for eksempel figur 42 av 

midlertidige plater i perioden etter 1953). 

  

 
44 Kristiansen (1998) s. 13 



 

Figur 23. Generalarrangementstegning av «Nyborg» i 1946. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 
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Figur 24. Generalarrangementstegning av «Nyborg» fra 1950. Kilde: Haugesund Slip, 11-7-50. Utlånt av Asgeir Andersen. 

 



Dekkshus 

Styrehus 

«Nyborg» fikk nytt styrehus, trolig i 1947.45 Ifølge en målingsrapport datert 1963 var styrehuset 11,20 

m langt, med volum av lukkede rom på 58,24 m³.46 Det nye styrehuset ble plassert oppå rester av det 

gamle, som var ombygget til å bli en del av casingen. Medregnet brovinger var det nye styrehuset like 

bredt i front som bredden på dekket under. Den akterste delen av bygget, bestikken, var smalere enn 

den forre delen. Styrehuset var et trebygg. Det hadde teak-kledning rundt fronten og langs brovingene, 

og var ellers hvitmalt.47 Det var en rekke med syv firkantede vinduer i fronten, og på styrbord så vel 

som babord side var det fire tilsvarende vinduer (se figur 25 og 36). 

 

 
Figur 25. «Nyborg» en gang mellom 1950 og 1953. Bildet viser det nye styrehuset. Det var også nytt båtdekk og ny mast, men 
det var fremdeles ingen bakk. Foto: Åkrehamn Kystmuseum. 

 

 
45 Kristiansen (1998) s. 13. Dateringen baserer seg på artikkelen. Vi vet helt sikkert at styrehuset ble skiftet innen 
1950. 
46 Målingsrapport datert 1964, utstedt 1994, SD. 
47 Kristiansen (1998) s. 13.  



 

53 
 

Casing 

Det opprinnelige styrehuset fra 1924 ble ombygget til å utgjøre en del av casingen da «Nyborg» fikk 

sitt nye styrehus i 1947.48 Den øverste delen av det gamle styrehuset ble med det kappet vekk, fra 

underkant av vinduene. Vinduene ble kanskje likevel beholdt og flyttet – små firkantede vinduer var i 

hvert fall plassert rundt fronten av casingen. 

Også den gamle casingen ble beholdt ved ombyggingen, men den ble i tillegg bygget om. Hvis ikke 

ombyggingen fant sted i 1947, ble det gjort kort tid etter.49 Etter ombyggingen var casingen i én og 

samme høyde og størrelse fra det gamle styrehuset til og med byssen.  

Casingen hadde flere rom: det ble satt opp et skott mellom byssen og en ny messe (ved spant 10), 

mellom messen og maskincasingen (ved spant 14) og mellom maskincasingen og det som skulle bli et 

nytt lugarområde (ca. ved spant 18).50 Lugarområdet skulle være for skipperen/basen om bord.51 

 

 

 

Dekkshus i forskip 

Innen 1946 var nedgangskappen til forlugaren plassert i senter av dekket, og ikke mot babord som 

opprinnelig. Endringen kan potensielt ha blitt gjort før eller under krigen. Kappen som vi ser om bord i 

dag ligner på kappen som kan sees i profil på GA-tegningen fra 1950, figur 24 og på fotoet figur 25. 

 
48 Kristiansen (1998) s. 13 
49 Kristiansen (1998) s. 13 skriver at «maskin-casingen med skylight [i 1947] ble beholdt i opprinnelig form, den 
var lavere og tok opp plassen mellom skipper/bas-lugarene og byssen som var i et eget dekkshus lengst akter». 
50 Se figur 24, 25 
51 Kristiansen (1998) s. 13 

Utsnitt av figur 24 fra 1950. Her sees rominndelingen i den nye casingen. 
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Kappen var buet i forkant, med en lysventil i siden (se størrelse på denne på figur 122), stilt i langskips 

retning med dør mot akter. Utføringen av kappen var klinket. 

Et lignende bygg var satt opp i tverrskips retning ved babord skansekledning innen 1940-tallet. Her var 

det wc. Både nedgangskappen og wc-bygget var malt i en lys farge. 

Materialbeskyttelse 

Før «Nyborg» ble satt i drift i Norge ble fartøyet malt om; den gamle, grå kamuflasjefargen fra krigens 

dager ble erstattet med et grønnmalt skrog, med en hvit stripe langs den øvre kanten på 

skansekledningen.52 

 

Utstyr for last 

Master og rigg 

Da Einarsen overtok «Nyborg» i England skal det ha stått en mast midt på dekket.53 En av de første 

ombyggingene av fartøyet etter at det ble norsk i 1946 var uansett en utskiftning av mastene om bord. 

De to nye mastene var nå stålmaster. Formasten var plasser ca. ved spant 54-55. Den aktre masten 

stod plassert omtrent ved spant 7.54   

Idet det ble satt opp daviter til lettbåter med nytt båtdekk i 1947 ser det ut som bommen fra 

aktermasten ble fjernet. Kun formasten hadde lastebom nå. 

 
52 Info Asgeir Andersen. Et foto fra 1965 viser det grønne skroget. 
53 Kristiansen (1998) s. 12 
54 Sjøen (2017) s. 17. GA-tegn. fra 1946 figur 23 viser aktermasten ca. v/spant 6-7, som 1924-tegningen figur 4. 
GA-tegn. fra 1950 figur 24 viser masten ca. v/spant 8. Det er spor etter aktermastens plassering på båtdekk i dag. 

Utsnitt av figur 24, GA-tegning 
fra 1950. Nedgangskappen var 
en annen enn opprinnelig. 

Figur 26. Nedgangskappen forut i 2020. Den var opprinnelig klinket, men 
nederst mot dekket ble den forhøyet med sveis med cirka 40 cm, kanskje i 
sammenheng med byggingen av bakkdekket i 1953. Foto: BDF. 
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Vinsjer 

Fra 1946 eller tidligere stod en vinsj til formasten plassert mellom masten og den store lasteromsluken. 

Til bommen på aktermasten ble det benyttet en håndvinsj.55 

Lasteluker 

Generalarrangementstegningene fra 1946 og 1950 (figur 23 og 24) viser lignende luker som opprinnelig 

om bord, og de samme målene som fra 1924 på den store luken til rommet. Da fartøyet ble overtatt i 

England skal det ha vært innredning i lasterommet.56 Dette må raskt ha blitt fjernet.  

 

 

Skipsutstyr 

Manøvreringsmaskineri og -utstyr 

I 1948 ble det laget en skisse av fartøyets balanseror (figur 27). Et balanseror vil si et ror som har en 

del av bladet forut for omdreiningsaksen, noe som gjør det lett å bevege. Roret ble trolig bygget om 

fra det opprinnelige, som var ordinært hengslet. Aktre del av propellrammen kan ha blitt kappet og 

bladdelen forut for opplagringspunktene sveist på. Skissen under oppgir mål på roret. 

Navigasjons- og søkeutstyr 

Et natthus var plassert oppå styrehustaket, i senter front. Natthuset bestod av en tresøyle med 

kompasset på toppen. Kompasshuset var først hvitmalt. 

Kommunikasjonsutstyr 

Styrehuset fra 1947 ble utstyrt med lanternebrett på sidene av styrehustaket. I tillegg kom 

topplanterne i masten forut, samt akterlanterne på rekkverket i enden av båtdekket. 

Det ble hengt opp en skipsklokke over vinduene på styrbord side på fronten av styrehuset over andre 

vindusrute fra styrbord.57 

 

 
55 Info Asgeir Andersen 
56 Kristiansen (1998) s. 12 
57 Dette kommer tydelig frem på flere bilder, hentet fra fartøyeier og K. Sjøen v/Åkrehamn kystmuseum 
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Figur 27. Skisse av balanseror, datert 1948. Kilde: fra fartøyeier Asgeir Andersen. 

 

Forankrings- og fortøyningsutstyr 

Innen 1946 hadde «Nyborg» fått et nytt ankerspill på fordekket, eller i det minste var det gamle 

ankerspillet flyttet på. Det stod nå i forkant av nedgangskappen på fordekket. 
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Generalarrangementstegningene fra 1946 og 1950 (figur 23-24) viser ikke en dobbel puller på 

fordekket slik som tegningene fra 1924, men det må likevel stadig ha vært muligheter for å feste tauer 

i forskipet. Bildene av båten viser bussgatt i skansekledningen etter at båten fikk bakk. Ikke før 1995 

viser imidlertid fartøyets generalarrangementstegninger pullere i forskipet, én dobbel på hver side ved 

spant 52, med tilhørende bussgatt i skansekledningen. Både pullere og bussgatt er i dag boltet og 

sveist. 

 

 

Fiskeutstyr  

«Nyborg» må ha fått nytt fiskeutstyr i 1946 i sammenheng med oppstart av ny drift. Fartøyet skulle ha 

snurpenot. Til snurpefisket ble det brukt småbåter, såkalte doryer. Doryene ble plassert på hver side 

av casingen på «Nyborg», hengende fra daviter på båtdekket, en båt på hver side.   

På sommersildfisket ved Island ble «Nyborg» brukt som driver.58 Det betød selvsagt at «Nyborg» måtte 

ha drivgarn. Det ble benyttet en mengde blåser. Disse ble stablet oppå bakkdekket eller på kasser oppå 

lasteluken (se figur 43 og 50-51). 

 

Utstyr for besetning  

Redningsutstyr 

I 1946 var det stadig en lettbåt om bord på «Nyborg» plassert helt akterut, med en bom i aktermasten 

til sjøsetting. De to lettbåtene som snart ble tatt i brukt som doryer under fisket, vil ha kunnet fungere 

som livbåter i den påfølgende tiden. Med nytt båtdekk i 1947 ble davitene til lettbåtene plassert i 

 
58 Kristiansen (1998) s. 13 

Figur 28. Puller og bussgatt i forskipet, på babord side. Foto: BDF, 2020. 
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akterkant av styrehuset, ett par til hver båt, én på hver side. Da «Nyborg» ikke lenger ble brukt som 

snurper med doryer, var det én livbåt om bord, plassert i daviter på styrbord side på båtdekket. 

Innredning i lugarer under dekk 

Lugarene under dekk gjennomgikk flere ombygginger gjennom årenes løp.  

Mannskapslugar forut 

Forlugaren var i 1946 mindre enn den skal ha vært i 1924, på grunn av forpiggskottet 66 som var 

kommet opp (se mer under Skrog og dekksbygg). Dette påvirket så klart innredningen. Forlugaren var 

myntet på fiskermannskapet. I 1946 skulle det være plass til 8 mann; det var to dobbeltkøyer langs 

skutesiden på hver side (se utsnitt av figur 23 under). Skap var plassert i akterkant av sengene. Det var 

benker langs køyene, og bord i midten. Bordet smalnet i takt med bredden på lugaren forover mot 

baugen. Det var fremdeles en ovn på styrbord side av leideren.  

 

 

 

 

Vi vet for øvrig mer om lugaren slik den var i årene 1950-1964. 

Akterlugar 

Ovnen i akterlugaren ble flyttet fra babord til styrbord side av leideren ned til rommet innen 1946. 

Leideren fra hoveddekket var nok en treleider – en slik er det i hvert fall om bord i dag. 

I akterlugaren ble det snart foretatt utskiftninger av køyer. Den forreste køyen på babord side skulle 

være en dobbeltkøye i 1946, noe som ikke stemmer overens med de opprinnelige byggetegningene 

Utsnitt av figur 23. Utsnittet viser forlugaren i 
1946. Lugaren ble forstørret innen 1950. 
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fra 1924 (figur 3 og 4). Det er for øvrig ikke sikkert at endringen stammer fra 1946; det kan ha vært 

gjort utskiftninger av køyen tidligere. Det ble likevel snart gjort nye forandringer. Trolig i 1947 ble også 

den akterste køyen på babord side gjort om til en dobbeltkøye (pr. figur 24 fra 1950). Det var altså 2 

dobbeltkøyer på babord side, og 2 enkeltkøyer på styrbord side.  

Møblementet ellers i akterlugaren ble i hovedsak beholdt uendret i en lang periode. Benken i 

hesteskofasong rundt bordet var foret med noen myke puter eller lignende. På babord side av skott 9 

skulle det være et større skap innen 1946 (pr. figur 23). Lampene i taket var trolig med enkel, rund 

kuppel.59 Lignende kan i hvert fall sees i aktre del av akterlugaren på et bilde fra en senere periode 

(figur 119, «Vågsfjell»-perioden). 

Innredning i rom i casing  

Bysse 

          

 

 

WC-rommet ble fjernet fra byssen da båten ble norsk, hvilket dermed ga bedre plass her. Komfyr/ovn 

stod ved forskottet i rommet, det vil si ca. ved spant 9-10, på babord side. Over bysseovnen ble det 

satt opp en hylle i stål. Ved siden av ovnen, mot midten av rommet, var det rom for kull til fyring (figur 

23). Det var en benk/disk ved akterskottet i byssen, på babord side. 

Generalarrangementstegningene fra 1946 og 1950 viser ulik plassering av nedganger fra byssen. 1946-

tegningen viser to leidere, der leideren i midten av rommet ledet ned til akterlugaren. Leideren på 

 
59 Som bildene figur 58-59 av forlugaren viser. 

Utsnitt fra figur 23 og 24 fra henholdsvis 1946 og 1950. Leidere, så vel som dør inn til byssen fra messen i forkant, ble flyttet 
på.  
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styrbord side av rommet ledet ned til maskinen. Den leideren ble senere fjernet, og man kom seg da 

kun ned til maskinrommet fra en nedgang i maskincasingen lengre forut.  

Messe 

Innen 1950 var det messe mellom byssen og selve casingen/nedgangen til maskinen (se figur 24). Det 

var en ståldør mellom maskincasingen og messen, og en tredør mellom messen og byssen.60 Se figur 

91 for videre detaljer om dører slik de var i hvert fall i 1995.  

I messen var det lagt Huntonit på skottene. Disse var hvitmalte. Lister var trehvite. Dette kan sees på 

et foto fra 1950-tallet (figur 29). På dørken ble det lagt vinylbelegg, men når er uklart.61  

Av møblement var det benk, stoler og bord. Bordet i dag kan gjenkjennes på et bilde fra 1950-tallet (se 

figur 29). Bordplaten hadde trelister rundt og belegg av grårutet linoleum.  

Benken var plassert langs babord skott i casingen, og langs babord side av det aktre skottet, mot 

byssen. Benken var bygget av tre og polstret i sete og rygg, og trekket var blåfarget. Det falmet etter 

hvert til å bli grønt. Senere, på uvisst tidspunkt, ble setet i benken trukket om til sort.  

 

  
Figur 29-30. Bildet til venstre viser Kristian Einarsen i messen på 1950-tallet. Bordet er stadig det samme. Foto utlånt fra Karl 
Sjøen, v/Åkrehamn Kystmuseum. Bildet til høyre viser trekket i benken i messen, som var blå, senere falmet til grønn. Foto: BDF, 
2020. 
 

 
60 Om det stemmer med i dag. Slagretning kan sees på figur 23 og 24. 
61 Info Asgeir Andersen 
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Det var kun skipsoffiserene som brukte denne messen, da den var forholdsvis liten. Fiskermannskapet 

inntok måltidene i forlugaren.62 

Lugar i casing 

I 1950 var det en lugar lengst forut i casingen. Slik hadde det nok vært siden ombyggingen av casingen. 

GA-tegningen fra 1950 (figur 24) omtaler likevel rommet som «lugar for senere innredning». 

I casingen var det firkantede lysventiler lengst forut til den forre lugaren. Lysventilene ble nok satt inn 

allerede i 1947 da casingen ble bygget om.  

Ventilasjon og oppvarming 

Ventilasjonen bestod som før av luftelyrer og skylight. Vi vet mer om videre ventilasjonsåpninger til 

innredningen i akterskipet først i senere perioder.63  

Styrehus og bestikk 

Det var syv vinduer i fronten på styrehuset fra 1947. På hver side av styrehuset var det i tillegg fire 

vinduer, samt vindu i dørene inn.  

Bestikken var utstyrt med polstret benk, et bord, skap og øyensynlig en køye i de første årene. 

 
62 Som man kan se på bildet figur 59. 
63 Se oversikt fra 1995 – figur 92 

Figur 31. Skisse av benken ved akter-
skottet i messen. BDF. 
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Utsnitt av figur 24. Styrehuset fra 1947. 
 

Dekkshus på fordekket 

Som allerede nevnt ble wc flyttet fra casing i løpet av eller før 1946, til eget dekksbygg i forskipet, på 

babord side. Her ble det plassert et klosett, men man brukte en bøtte med vann til å skylle ned.64 

Nedgangskappen og dekkshuset i forskipet hadde lysventiler i sidene. 

Utvendige dekk 

Leidere til båtdekk og styrehus fra hoveddekket var plassert utvendig, i akterkant av brovingene, én på 

hver side av casingen (figur 34). 

Styrehuset og det permanente båtdekket som begge ble bygget i 1947 ble satt opp med rekkverk. 

Rundt akterdelen av båtdekket var det et rekkverk med to rekker, mens taket av styrehuset var 

omkranset av et rekkverk med tre rekker.  

 

Skipssystemer 

Elektrisk fordelingssystem 

Det ble plassert en lyskaster for dekksbelysning oppå styrehuset fra 1947. Den stod helt forut ved 

fronten, litt til styrbord (se bl.a. figur 25, 36, 44, 48, 51). 

I tillegg ble det hengt opp et par lamper til dekksbelysning i hver av mastene.   

 
64 Info fra fartøyeier Asgeir Andersen 
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Motorskip «Nyborg» - fiske og frakt, 1950-1964 

Etter at fartøyets dampmaskin ble skiftet ut med en ny hovedmotor i 1950 ble mannskapet i fraktefart 

redusert til syv mann, idet det ikke lenger var behov for fyrbøterne.65 Einarsen begrenset seg heller 

ikke kun til frakt og fiske. På sommeren i 1955 tok han med seg «en snurpelast åkrehamnere» fra 

Åkrehamn kristne ungdomsforening gratis på tur til Utsira, til stor begeistring.66  

Sildefisket foregikk gjerne ti døgn i strekk på åpent hav.67 I 1957 måtte «Nyborg» hjelpe et annet fartøy 

som havarerte i dårlig vær utenfor Seyðisfjörður på Island. Fiskefartøyet «Føyma» av Haugesund 

forliste etter at det sprang lekk, og sank etter 12 timer på tross av store anstrengelser med å lense. Det 

var sterk kuling og tung sjø. Etter hvert økte vinden på, og mannskapet måtte gå i livbåten. Skipperen 

og maskinisten ble om bord litt lengre, men måtte til slutt evakueres til «Nyborg» slik som resten. 

«Nyborg» lå langs havaristen hele tiden, mens andre fartøy lå i nærheten og pumpet olje på den 

opprørte sjøen. Uten deres assistanse kunne det vært kritisk for mannskapet. «Nyborg» førte 

mannskapet trygt til land på Island.68 

 

 
Figur 32. «Nyborg» på sildefiske. Foto utlånt av Karl Sjøen, v/Åkrehamn Kystmuseum. 

 

 
65 Se også Kristiansen (1998) s. 13 
66 Haugesunds avis 25.08.1955 
67 Stavanger Aftenblad 10.10.1956 
68 Fiskaren 18.09.1957 
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Einarsen hadde lang erfaring som fisker. Da karrieren var over hadde han deltatt i 40 sesonger på 

islandsfisket.69 Bakka kaller årene rundt 1957 for «de rike sildeårene», og Einarsen deltok i sildefiskeriet 

helt til silden begynte å forsvinne fra kysten.70 I 1959 skrev Einarsen innlegg i avisen Fiskaren der han 

fremholdt at noe burde gjøres for å stanse rovfiske på fiskeyngel. Han tok til orde for minstemål på 

krillen det burde være lov å fiske.71 

I 1960 var «Nyborg» på stor- og vårsildfisket for siste gang. Rundt 1963-1964 var fartøyet også på 

islandsfiske for siste gang. Det ble gjort et forsøk med nordsjøtråling i 1961-1962, men det ble oppgitt 

fordi fartøyet hadde for lite maskinkraft. 

 

 
Figur 33. «Nyborg» på fiske, med doryer ute. Bilde utlånt av Asgeir Andersen. 

 

 

 
69 Fiskaren 17.09.1982 
70 Bakka (1998) s. 11 
71 Fiskaren 04.02.1959 
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Ombygginger 1950-1964 

Tabellen under lister opp en delvis tentativ rekkefølge på ombyggingene. Langt fra alle årstallene sikre. 

I tillegg er det noen tilfeller der vi kun vet årene for en reparasjon eller oppussing, uten at vi har detaljer 

om arbeidet som ble gjort. 

Usikre dateringer er merket «u.d.» 

 

Datering Forandring 
1950 Ny hovedmotor: dieselmotor Alpha 240 BHK 

1950 Hydraulisk vinsj fra Hydraulikk A/S Brattvåg 

u.d. Rekken mellom bakk og casing sveist opp 

u.d. Styrbord ankerklyss i baug sveist igjen 

u.d. Lasteluker bygget om til én luke  

u.d. Ny peileantenne 

u.d. Nedgangskappe forut forhøyet med ca. 40 cm. 

u.d. Bysse bygget om 

1953 Ny bakk 

1953 Sidebygg i forskip bygget inn som del av bakk 

1953 ca. Nye pullere i forskipet med tilhørende bussgatt i skansekledningen 

u.d. (etter 1953) Mastepost sees på bilder først etter at casingen ble forlenget. Trolig rekkefølge: 
- Casing forlenget; nye lugarer i akterkant av byssen i casing. Nye dører til byssen, 

flyttet fra akterskott til én i hvert sideskott. 
- Ny mastepost i forkant av styrehus  

1955 Fartøyet nyoppusset72 

1956 Ny elektrisk-hydraulisk styremaskin fra Frydenbø 

1960-tallet Mastepost fjernet. Vinsj til mastepost flyttet til bakkdekk da masteposten ble fjernet. 

1960-t. el. senere, 
senest 1995 

Nytt vaskerom og gang i casing. 

1961 Hovedmaskin ombygget til 300 HK 

1961 Ombygget til nordsjøtråling 

1963 Målebrev utstedt – etter ombygging? 

Ca. 1960-t., el. 
noe tidligere, u.d. 

Tredekket på hoveddekk midtskips, akterut og på båtdekk fjernet og erstattet med 
stålplater. Det nye ståldekket ble hevet til samme nivå som resterende tredekk. 

Mellom 1963-
1995 

Lasteluken flyttet 2 spanterom forover? 

 

 

  

 
72 Haugesunds avis 25.08.1955 
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Skipet generelt 

Ifølge fartøyets skipsregisterkort (lappebok) var tonnasjen følgende i 1950 og 1963: 

 

Dato Bruttotonnasje Tonnasje under dekk Nettotonnasje 
15/12-1950 214,56 199,47 108,70 

18/2-1963 227,54 199,47 99,73 

 

Endringen i tonnasjen i 1950 var en følge av utskiftningen av den gamle dampmaskinen og kjelen med 

en ny dieselmotor som tok mindre plass, mens de nye tonnasjemålene fra 1963 fulgte ombygginger 

for å tilpasses driften.  

Fartøyet fikk også andre mål på dimensjonene i 1963.73 Forandringene fra de opprinnelige målene var 

imidlertid svært små, fra 120,15' til 120,2' lengde, og fra 21,65' til 21,6' bredde.74  

 

Skrog og dekkshus 

Forskip 

GA-tegningen fra 1950 (figur 24) viser ett sammenhengende kollisjonsskott fra bunn til hoveddekk, ca. 

ved spant 65,5, men det var nok upresist. Dagens fartøy (som man også kan se på tegningen figur 34 

fra 1995) har et skott mot kjettingkassen plassert ved spant 66, som stanser ved tanktoppen. 

Forpiggskottet under var plassert ved spant 65,5. Slik var det nok i 1950 og. Forpiggskottet 65,5 gikk 

for øvrig ikke helt til bunnen; det stanset over en ballasttank. 

Innen 1950 ble akterskottet i forlugaren flyttet fra spant 57 til 52. Med andre ord betydde det at 

lugaren ble utvidet akterover. 

 
73 -Skal man dømme utfra penn-typen og skriften i lappeboken (digitalarkivet) 
74 Lappebok, digitalarkivet 



  

Figur 34. Generalarrangementstegning over MS «Nyborg» fra 1995. Tegningen viser blant annet at casingen var blitt forlenget, med nye rom, og i forpiggen var det skilt ut en separat 
kjettingkasse. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 



I 1953 bygget Haugesunds Slip bakk på «Nyborg». Bakkdekket skulle være ca. 25 fot og 8 tommer langt, 

med bjelker på 42 ½" x 2 ½" x 5/16". Langs sidene ble det lagt 3/16" plater. En målingsrapport fra 1963 

oppgir at bakken var 7,68 m lang, og volum av lukkede rom var på 50,65 m³.75 

 
Figur 35. «Nyborg» fikk påbygget en bakk i 1953. Kilde: Haugesunds Slip. Tegning utlånt av Asgeir Andersen. 
 

 
Figur 36. «Nyborg» etter byggingen av bakken. Foto: Åkrehamn Kystmuseum. 
 

 
75 Målingsrapport datert 1963, utstedt 1994, SD. 
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Tredekket på båtdekket ble fjernet på et tidspunkt og erstattet med stålplater. Det skjedde samtidig 

som det ble fjernet tredekk fra hoveddekket midtskips, hvilket vil si trolig rundt 1960-tallet. Et sveist 

ståldekk ville kreve mindre vedlikehold, og kan være årsaken til at dette ble valgt da det gamle trengte 

utskiftning. 

  
Figur 37 og 38. Bildet til venstre er tatt under båtdekket/brovinger på «Nyborg» en gang etter 1953. På båtdekket var tredekk 
lagt oppå stålbjelker og casing. Bildet til høyre viser babord korridor og dekket i forkant. Her var tredekket på hoveddekket delvis 
fjernet og erstattet med et nytt, sveist ståldekk. Foto fra Kåre Einarsen.  

 

Midtskip 

Tredekket ble fjernet og erstattet av sveiste stålplater mellom bakken og forre del av casingen. 

Tredekket ble beholdt på hoveddekket forut (under bakken) og lengst akterut. Endringen ble trolig 

gjort på 1960-tallet. Et av de tidligste bildene som viser det nye, sveiste ståldekket må være figur 38, 

se over. Det nye ståldekket ble hevet til samme høyde som det resterende tredekket lengst forut og 

akterut (se foto under). Det nye ståldekket ble «løftet» opp ved å sveise inn nye HP-profiler på 

annethvert spant mellom de gamle dekksbjelkene. Dekket ble sveist oppå disse, mens de gamle 

dekksbjelkene stod igjen.  
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Figur 39. I dagens forlugar kan man se hvor og hvordan det nye ståldekket ble 
hevet for å passe til det resterende tredekket. Foto: BDF, 2020 
 

Figur 40. I dagens forlugar kan man se hvor og hvordan det nye ståldekket ble 
hevet for å passe til det resterende tredekket. Foto: BDF, 2020 
 

Figur 41. Det nye ståldekket ble løftet ved å sveise inn nye HP-profiler på 
annethvert spant mellom de gamle dekksbjelkene. Foto: BDF, 2020 
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Akterskip 

Tilsvarende som i årene som fiskedampskip ble det benyttet midlertidige plater rundt korridorene 

under båtdekket akterut, i hovedsak i forbindelse med fisket i utsatte farvann. Disse var altså skrudd 

til støttene under båtdekket, og kunne senere fjernes når det ikke lenger var behov for dem.  

 

 

 
Figur 42. «Nyborg» med midlertidig innebygde korridorer på hoveddekket, under båtdekket, rundt casingen. Det var åpent 
lengst akterut. Dette bildet er tatt etter 1953. Foto fra Kåre Einarsen. 
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Dekkshus 

Casing 

Casingen ble forlenget akterover trolig på 1950-tallet (se ift. figur 24). Det ble bygget en ny lugar 

aktenfor byssen, mellom spant 2 og 6 (se 1995-tegning figur 34). 

 

 
Utsnitt av figur 36. Bildet viser casingen etter 1947, etter at den gamle casingen fra 1924 var blitt bygget om. Den forreste delen 
skal være restene av det eldre styrehuset. 
 

 
Utsnitt av figur 48. Bildet viser casingen etter at den ble forlenget, trolig på 1950-tallet. Det ble bygget en ekstra lugar i akterkant 
av byssen. 
 

Dekkshus i forskip 

Utføringen av nedgangskappen forut var klinket, men på et tidspunkt ble den forhøyet med cirka 40 

cm, som ble gjort med sveis. Dette kan ha blitt gjort i sammenheng med byggingen av bakkdekket i 

1953.  Lysventiler ble tatt vekk trolig samtidig.  

Som nedgangskappen ble også wc-bygget på babord side av fordekket stående innunder det nye 

bakkdekket. Det gamle buede taket på dette dekkshuset ble øyensynlig tatt vekk. WC-bygget ble 

sveiset til som en del av bakken, og det ble gjort større, slik at det ble plass til et ekstra rom. Dette var 

et arbeidsrom/lagerplass. Toalettet var situert i forkant av dette rommet (se figur 34). 
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Figur 43. Bakkdekket fra 1953 gikk over de gamle dekksbyggene for nedgangskappe og wc. WC-bygget på babord side ble 
forstørret med et ekstra rom. Formen på bygget ble med det gjort om. Kilde: utsnitt av foto fra Kåre Einarsen. 

 

Dagens sidebygg under bakken stemmer imidlertid ikke overens med generalarrangementstegningene 

(fra ulike tidspunkt), men dette er nok en følge av nye ombygginger etter 1953. 

Skrogutrustning 

Som en følge av pålegg fra Sjøfartsdirektoratet ble rekken over skansekledningen på hver side av 

lasteluken sveist opp og hevet til samme høyde som skansekledningen i akterskipet.76 Dette ble nok 

gjort forholdsvis tidlig, men figur 25 av båten fra før den fikk bakk i 1953 viser ikke denne endringen. 

Et annet interessant bilde er det under, figur 44. Her ser det ut som rekken kan ha vært midlertidig 

tilpasset trolig fiskeutstyr, øyensynlig en form for dregle (se også figur 50).  En dregle vil si en bred 

planke for å gi mer høyde på relingen. På «Nyborg» var den festet mellom kiler til skansekledningen.77  

 
76 Info fra fartøyeier Asgeir Andersen. Se også foto bl.a. figur 36. 
77 Se utsnitt av foto figur 37. Det er i dag spor på skansekledningen etter sveiste braketter e.l. 
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Figur 44. «Nyborg» med det som ser ut som en midlertidig løsning på en forhøyet skansekledning mellom bakk og cirka til 
casingen. Bildet er tatt en gang mellom 1953 og 1969. Foto utlånt av Karl Sjøen, v/Åkrehamn Kystmuseum. 

 

  

 

 

Utsnitt av figur 37, som viser detalj av 
skansekledningen. Fiskeutrustning 
langs skansekledningen ble nok festet 
mellom kiler. 
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Når det kommer til rennestein kan man i dag se at tredekket gikk helt ut til skansekledningen rundt. Vi 

kan ikke utelukke at det var den opprinnelige løsningen fra 1924, idet fartøyet da skulle ha rennestein 

av eik, men slik det er i dag blir ikke vann ledet til spygatt eller avløp som i vanlige rennesteiner. Det 

spørs om det ble gjort tilpasninger på et tidspunkt. Nytt tredekk kan ha erstattet de gamle 

rennesteinene i «Nyborg»-perioden.  

 

  

 

 

Styrbord ankerklyss i baugen ble sveist igjen på et tidlig tidspunkt i «Nyborg»-perioden. Dette var nok 

gjort senest innen 1960-tallet, trolig før. 

Med skifte fra dampmaskin til forbrenningsmotor i 1950 ble også skorsteinen skiftet ut. Den nye 

skorsteinen var sveist, som man kan se om bord i dag. Skorsteinen for dieselmotoren ble plassert ca. 

mellom spant 14 og 17 og var lavere og bredere enn dampskipsskorsteinen (som hadde stått ca. 

mellom spant 15 og 17 per figur 3-4 og 23).  

 

Figur 45. I dag kan man se rester på innsiden av skansekledningen trolig etter en form for fester for utstyr. Foto: BDF, 
2020. 

Figur 46 og 47. Bildene viser enden på tredekket i akterskipet i 2020. Dekksplank på nivå med resten av tredekket erstattet 
rennesteinene. Foto: BDF. 
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Utstyr for last 

Lastekapasitet 

Lasterommets volum ble oppgitt til 335,18 m³ i 1963.78 

1964 ble siste sesong på islandsfiske, og deretter var «Nyborg» ikke lenger i drift som fiskefartøy. Båten 

ble rigget om for fraktefart på heltid. Det meste av denne tilpasningen var nok likevel gjort tidligere, 

om man skal dømme utfra bruttotonnasjen.79  

Master og rigg 

«Nyborg» fikk en ny mastepost i forkant av styrehuset. Nøyaktig tidspunkt er usikkert, men den stod 

om bord rundt da fartøyet seilte på islandsfiske.80 Trolig ble masteposten satt opp på 1950-tallet, da 

lastelukene ble slått sammen til én stor luke. Masteposten var utstyrt med en lastebom. Sammen med 

lastebommen fra formasten rakk de over hele den nye store lasteluken. Masteposten ble fjernet i løpet 

av 1960-tallet.81 Da masteposten ble fjernet ble lastebommen fra formasten bygget om til å nå over 

hele lasteluken alene. 

 

 
Figur 48. «Nyborg» med mastepost i forkant av styrehuset. Den ga en ny lastebom over lasteluken. Foto fra Kåre Einarsen. 
 

 

 

 
78 Målingsrapport datert 1963, utstedt 1994, SD. 
79 Forlugaren ble riktignok fjernet og tonnasjen ble økt i 1964, fra 227,54 BRT året før til 228 BRT, eller til 305 
dødvekttonn. Sjøen (2017) s. 18. Lappebok (digitalarkivet). 
80 Basert på foto bl.a. fra Kåre Einarsen. 
81 Det er ikke funnet foto av båten med både styrehuset fra 1969 og med masteposten. 
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Vinsjer 

I 1950 fikk fartøyet ny lossevinsj fra Hydraulikk A/S Brattvåg.82 Generalarrangementstegningen fra 

1950 beskriver den som en hydraulisk vinsj (figur 24). Den var plassert ved formasten.  

 

 
Figur 49. Monteringsinstruksjon av vinsj fra Hydraulikk A/S Brattvåg i stålskip. «Nyborg» fikk en slik vinsj i 1950.  Kilde: fra 
fartøyeier Asgeir Andersen. 

 

En vinsj var i tillegg plassert mellom lasteluken og den nye masteposten som ble satt opp i forkant av 

styrehuset omtrent på 1950-tallet. Da masteposten ble fjernet ble vinsjen flyttet forover på 

hoveddekket, til like ved bakken, som ny vinsj til formasten. Det er uklart hva som skjedde med den 

forrige. 

Til bommen på aktermasten ble det stadig benyttet en håndvinsj.83 

 
82 Tegning av lossevinsj type 2A3 (ø300 og ø360 trommel), koblingsbolt, Hydraulikk Brattvåg, datert 11/11-50 
Monteringsinstruksjon, Hydraulikk A/S Brattvåg. Fra fartøyeier Andersen. 
83 Info Asgeir Andersen 
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Lasteluker 

 
Figur 50. «Nyborg» med nye lasteluker, her med kasser med fisk. Bildet må ha vært tatt en gang mellom 1953 og 1964. Foto fra 
Kåre Einarsen. 
 

 

Trolig i løpet av 1950-tallet ble lukene bygget om. Det kan ha skjedd i 1955, da vi vet at båten skal ha 

vært nyoppusset.84 De gamle lukene ble gjort om til én større lukeåpning.  

En målingsrapport datert 1963 gir opplysninger om at lasteromslukens beliggenhet var mellom spant 

26-48, med en lengde på 11,20 m, og volum på 36,65 m³.85 I hvert fall innen 1995 skal lasteluken ha 

vært ca. mellom spant 28 og 50 (figur 34). Dimensjonene på åpningen var 3850 mm x 11150 mm, og 

høyden på karmen var 820 mm. Selve lukedekslene var stadig treluker.86 

Vi har bilder av båten fullastet med fisk der fisken er lagt i ekstra kasser plassert på luker og dekk.  

 

 
84 Haugesunds avis 25.08.1955 
85 Målingsrapport datert 1963, utstedt 1994, SD. 
86 Se informasjon på lastelinjetegning fra Paulsen Mek. Verksted i 1995 (SD), figur 91. 
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Figur 51. «Nyborg» lastet med fisk. Det var satt opp ekstra kasser ved siden av lasteluken. Bildet må ha vært tatt en gang mellom 
1953 og 1964. Foto fra Kåre Einarsen. 
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Skipsutstyr 

Manøvreringsmaskineri og -utstyr 

Det opprinnelige opplegget for kjettingen til roret, lagt fra styrehuset og akterover langs hoveddekket 

inntil casingen, ble erstattet av en elektrisk-hydraulisk styremaskin fra Frydenbø Slip og Mek. Verksted 

i 1957.87 Einarsen var først bekymret for at anlegget ville bli for lite, men bestemte seg til slutt for 

følgende anlegg:88  

1. Rattsøyle med håndhydraulisk pumpe og skifteventil av metall samt et styreratt på 100 cm 

diameter. 

2. Hydraulisk styremotor type H.S.20 super med boring for 125 mm rorstamme og normalt 

rormoment på 200 kgm. 

3. Ca. 3 ½ HK elektrisk motor for 110 volt likestrøm med igangsetter, hydraulisk pumpe, 

styresleide, magnetfilter, sikkerhetsventil og trykkmanometer, alt sammenbygget på et felles 

fundament.  

4. Rorindikator med avsender og mottaker for 110 v. likestrøm. 

5. Signallys for plassering i styrehus. 

 

 

Tegninger gir oversikt over rorindikator og Frydenbøs «hydrapilot super» fra 1956. 

 
87 Frydenbø hadde utviklet den første tovingete hydrauliske styremaskinen i 1952 som verkstedet gjorde det godt 
med. Frydenbøs hjemmeside https://www.frydenbo-industri.no/historie (internett, lastet 04.02.2020) 
88 Brev fra AS Vico til Frydenbø Slipp & Mek. Verksted 28.08.1956, brev fra Frydenbø Slip & mek. Verksted til AS 
Vico 28.08.1956. Arkiv fra eier. 

Figur 52. Tabell over styresystem fra Frydenbø Slip & mek. Verksted, datert 13.03.1957 

https://www.frydenbo-industri.no/historie


 

81 
 

 
Figur 53. Skisse av rorindikator fra Frydenbø slip & mek. verksted, fra 1956. Kilde: fra fartøyeier Asgeir Andersen. 

 
Figur 54. Tegning av Frydenbøs hydrauliske styremaskin «Hydrapilot super», fra 1956. Kilde: fra fartøyeier Asgeir Andersen. 
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Figur 55. Tegning av Frydenbøs «Hydraulic steering gir for optional power or hand operation, datert 22.07.1955. Kilde: fra 
fartøyeier Asgeir Andersen. 

 
Figur 56. Sammenstillingstegning av Frydenbøs hydraulisk styremotor HS20 datert 31.08.1959. Kilde: fra fartøyeier Asgeir 
Andersen. 
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Navigasjons- og søkeutstyr 

Fiskeridirektoratets Fortegnelse over merkepliktige norske fiskefarkoster har ført opp at «Nyborg» 

hadde ekkolodd om bord i 1952-1958 og 1966.89 Selv om utstyret er utelatt fra tabellene i det hele tatt 

i andre år, trenger det ikke å bety at det ikke var i bruk. 

Foto av båten viser at «Nyborg» på 1950-1960-tallet hadde en peileantenne til babord for natthuset 

(se bl.a. figur 51).   

Kommunikasjonsutstyr 

Det er oppgitt i Fiskeridirektoratets Register over merkepliktige norske fiskefarkoster at «Nyborg» 

hadde radiotelefoni om bord på 1950- og 1960-tallet. Nøyaktig når fartøyet fikk radiotelefoni er uklart. 

Fiskeridirektoratets tabeller viser bare hvilke fartøy som hadde dette i årene 1952-1958 samt i 1966.90 

Generalarrangementstegningen fra 1950 (figur 24) viser radioantenne spent opp mellom mastene, ned 

til styrehuset.  

Forankrings- og fortøyningsutstyr 

Da «Nyborg» fikk bakkdekk i 1953 ble naturlig nok halegattene på den gamle skansekledningen i 

baugen flyttet opp på det nye dekket. Det ble også plassert pullere oppå bakken.  

Fiskeutstyr  

I 1961 og 1962 ble «Nyborg» utrustet for nordsjøtråling.91 Det viste seg lite vellykket, fordi 

hovedmaskinen hadde for lite kraft til denne typen fiske, og forsøket ble ikke gjentatt. «Nyborg» 

beholdt derfor ikke trålegarn om bord.  

 

 

Utstyr for besetning  

Innredning i lugarer under dekk 

Mannskapslugar forut 

Forlugaren ble forlenget akterover innen 1950, som man kan se på figur 24 fra det året. Det er lite igjen 

av innredningen i lugaren i dag, men størrelsen stemmer i hvert fall med 1950-tegningen. Foto fra 

fiskeriperioden gir oss uansett et innblikk (figur 57-59). Bildene er tatt etter utvidelsen av lugaren, så 

de kan dateres til en gang mellom 1950 og 1964.   

 
89 Fiskeridirektoratets hjemmeside ang. Fortegnelse over merkepliktige norske fiskefarkoster: 
https://fdir.brage.unit.no/fdir-xmlui/handle/11250/273582/discover?query=1950&submit= (internett, lastet 
09.01.2020) 
90 https://fdir.brage.unit.no/fdir-xmlui/handle/11250/273582/discover?query=1950&submit= (internett, lastet 
09.01.2020) 
91 Kristiansen (1998) s. 13 

https://fdir.brage.unit.no/fdir-xmlui/handle/11250/273582/discover?query=1950&submit=
https://fdir.brage.unit.no/fdir-xmlui/handle/11250/273582/discover?query=1950&submit=


 

84 
 

Med utvidelsen ble det plass til flere køyesenger. I akterkant av sengene og skapene som allerede var 

i rommet, ble det satt inn en ny dobbeltkøye på hver side, samt et par dobbeltkøyer mot akterskott 

52. Totalt ga det soveplasser til 16 personer. Hver køye hadde forheng som kunne trekkes for fra hver 

side. Bildene figur 58-59 viser litt ulikt mønster på disse forhengene, både blomstrete, rutete og 

ensfargede.  

Ved de nye sengene var det benker og bord, lignende i resten av lugaren. I motsetning til i akterlugaren 

var ikke de fleste benkene her polstret.  

 

 

 
Utsnitt av figur 24. Utsnittet viser forlugaren i 1950, etter at den ble forstørret. 
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Figur 57. Bildet viser den forreste delen av forlugaren. Det var doble køyer mot skutesidene, og bord i midten. Foto: Kåre 
Einarsen. 

  
Figur 58 og 59. Den forreste lugaren på «Nyborg». Her var det sengeplasser for 16 mann. Foto: Kåre Einarsen.  
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Det var to bord. Bordet lengst forut var nok det samme som i 1946, plassert tett mot kollisjonsskottet. 

Dette var et trebord. Kanskje kunne det forlenges noe akterover – det ser nemlig ut som det var en 

plate som kunne skyves ut og innunder den faste bordplaten (figur 57). Under akterenden av bordet, 

var det videre plassert en skuffeseksjon (figur 57). Det aktre bordet stod med kortsiden mot det aktre 

skottet i lugaren, under et skap. Om 1950-tegningen figur 24 stemmer var bordet rektangulært. Begge 

bordene ser ut å ha vært malt i samme farge. Gjennom hvert av bordene stod dekkstøtter.  

    

 

 

I taket var det runde lamper, plassert i senter etter hverandre. 

Bildet figur 59 viser et skap på det som nok er akterskottet. Skapet er i så fall ikke markert på 1950-

tegningen figur 24, og det gir inntrykk av å være bredere enn andre av de markerte skapene på 

tegningen, med to skapdører ved siden av hverandre. Fargen ser ut å ha vært hvit. 

Idet akterskottet ble flyttet akterover ble leideren, som tidligere hadde stått mot akterskottet, nå 

værende igjen, omtrent midt i rommet. Hvis det er den samme leideren som står om bord i dag, var 

dette en stålleider. 

Innen 1950 ble ovnen i forlugaren flyttet på, skal man dømme utfra GA-tegningen fra det året (figur 

24). Den ble da flyttet noe akterover, men var fremdeles like ved leideren til nedgangskappen. 

Panelet i den forre lugaren under dekk bestod, som det kommer frem av bildene figur 57-59, av 

tilsynelatende umalt stående panel mot skottene og det som ser ut som umalt liggende panel langs 

skutesiden. Umalt panel vil ha vært lite vanlig.92 Det kan ha vært behandlet, for eksempel slik som 

 
92 Ifølge Erik Småland, RA 

Figur 60. Støtter i lugarområdet i dag. Støtten bak 
luken er under formasten. Foto: Asgeir Andersen, 
2021. 
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lugarer på fiskedampskipet «Hindholmen», der panelet var ådret til å fremstå som umalt.93 Bildene gir 

inntrykk av v-fas panel. 

Når det kommer til tak og himling vet vi følgende:  

Lengst forut i lugaren hadde det opprinnelig ikke vært himling. Det var, som vi tidligere har vært inne 

på, et par lysventiler i dekket som ga lys til lugaren. De er fremdeles på plass i dag. Undersiden av 

dekket var hvitmalt. 

To av fotoene av innredningen viser det som ser ut som panelt himling under dekk i den aktre, 

forlengede delen (figur 58 og 59). Det er mulig at det var himling kun i dette området og ikke lenger 

forut i den opprinnelige delen av lugaren. Dekket over den aktre delen bestod av stålplater etter 

utskiftninger som ble gjort trolig på 1960-tallet. Det kan derfor ha vært lagt inn himlingspanel for å 

inngå kondens på de kalde stålplatene. Som bildene figur 58 og 59 viser, var dette også hvitmalt. 

I 1964 ble lugaren i forskipet fjernet. Ettersom «Nyborg» ikke lenger skulle brukes på fisket var det ikke 

lenger behov for det store fiskermannskapet. Rommet ble deretter stående tomt og uten innredning.94 

Akterlugar 

Skylightet over akterlugaren ble beholdt videre en kort stund slik som det hadde vært opprinnelig i 

1924. Det må ha blitt fjernet i sammenheng med forlengelsen av casingen på 1950-tallet. Til erstatning 

ble det satt inn en ny lysventil (nr. 9 på figur 91) plassert lavt i casingsiden, like over hoveddekket. Den 

var lagt til på skrått inn i bygget, ned til akterlugaren. 

 

 

 

 
93 Ibid. 
94 Vi finner paralleller til dette i flere fartøyer som gikk fra fiske til frakt på 1960-tallet, feks. MS Ekar, som også 
er vernet i dag. 

Figur 61. En lysventil ble satt på skrått i casingen, like over 
hoveddekket, da casingen ble forlenget. Dette er den eneste 
lysventilen som ble plassert på denne måten. Foto: BDF, 2020. 
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Innredning i rom i casing  

Bysse 

         

 

Da casingen ble forlenget på 1950-tallet ble det laget nye dører til byssen, én på hver side i stedet for 

én i akterkant av rommet. Disse nye dørene var todelte ståldører.95 

Det ble med dette plass til at det kunne være en benk langs hele lengden av akterskottet. I dag er det 

vask på styrbord side, og det er skuffer og skap over og under benken. Et kjøleskap ble plassert på 

babord side og en dobbel vask på styrbord, med en skuffeseksjon mellom. Akkurat når dette ble gjort 

er uklart. Nedgangen til akterlugaren ble også flyttet fra byssen til messen. 

     

 

 
95 Som kan sees i dag. Se også figur 68. 

Figur 63. «Nyborgs» bysse slik den ser ut i 
dag. Foto utlånt av Karl Sjøen. 

Figur 62. «Nyborgs» bysse slik den ser ut i dag. Plasseringen 
av møbler kan stamme fra 1950-tallet.  Skisse BDF. 

Utsnitt fra figur 24 fra 1950. Oversikt over byssen. 
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Vaskerom og sanitærsystem 

Vaskerommet i casingen som kom på 1960-tallet eller senere fikk en vask installert. Vasken var koblet 

på ferskvannssystemet om bord. 

Vi vet ellers at vanntanken i maskinrommet aktenfor styrbord kullbaks fremdeles var om bord i 1946 

(se figur 23), men den kan ha blitt fjernet sammen med dampmaskinen i 1950. 

Lugarer i casing 

Etter forlengelsen av casingen (1950-tallet) ble det laget en lugar i akterkant av casingen. Denne delen 

var sveist. Akterlugaren hadde en tredør på styrbord side av akterskottet. Se figur 91 for detaljer om 

dørene om bord i 1995.  

Den aktre lugaren hadde runde lysventiler.  

Vi vet lite om innredningen i lugarene i casingen utenom at det må ha vært møbler der som køyer, 

bord, benker og skap og/eller hyller. I den aktre av lugarene i casingen var det to køyer.96 Den forre 

lugaren i casingen var nok forholdsvis som i dag, dvs. med stående panel opp til høyde med vinduene, 

og over det en list og derfra finerplater. Det er nærliggende å tro at også akterlugaren kan ha hatt 

forholdsvis likt panel. Vi har bilder av den forre lugaren først fra et tidspunkt etter 1997, men vi vet 

ikke om større ombygginger i lugaren i tiden før dette. 

  

 

Dekkshus på fordekket 

Sidehuset fikk som en del av bakken etter 1953 verken vinduer eller lysventiler. Det var runde 

lysventiler i nedgangskappen på fordekket og wc-bygget.  

Utvendige dekk 

Da bakken ble bygget i 1953 ble leideren opp til dekket plassert på babord side. Dette var en stålleider 

(figur 43).  

Da bakken ble bygget i 1953 ble det satt opp rekkverk med tre rekker der.  

 
96 Info fra fartøyeier Asgeir Andersen 

Figur 64-65. Forlugaren i casingen i en periode etter 1997. Foto utlånt av Midtnorsk Trebåtverksted. 
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Maskin – hovedkomponenter 

I 1950 ble den gamle dampmaskinen skiftet ut med en forbrenningsmotor. Dampmaskinen ble 

demontert på Hundvåg i Stavanger, før «Nyborg» ble slept til Haugesund Slip, hvor nytt 

maskinfundament ble montert. Selve hovedmaskinen ble montert i Fredrikshavn i Danmark. En annen 

snurper slepte «Nyborg» dit. Tilbaketuren, til Haugesund Slip, fortok «Nyborg» for egen, ny maskin.97 

Den nye hovedmotoren var en to-takt Alpha dieselmotor på 240 BHK, fra det danske skipsverftet 

Burmeister & Wain.  Den var firesylindret, og ga «Nyborg» en fart på ca. 8 knop.98  

Etter det første forsøket på å benytte «Nyborg» i nordsjøtråling i 1961 ble motoren ombygget til 300 

HK. 

En tegning fra 1995 gir god oversikt over maskinrommet blant annet med hovedmotor, tanker, 

hjelpemotor, generatorer og pumper. I hovedtrekk var nok dette hvordan maskinrommet hadde vært 

utstyrt siden 1950.  

 

 
Figur 66. Maskinromsarrangementet om bord i 1995. Kilde: Sjøfartsdirektoratet.  
 

 

 
97 Sjøen (2017) s. 18 
98 Lappebok (digitalarkivet). Informasjon fra eier.  
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Systemer for maskin – hovedkomponenter 

Vi har flere tegninger fra 1995 som forteller om systemer for maskinen om bord. I hovedsak var det 

nok gjort begrenset med endringer på disse systemene etter 1950. Se under perioden 19564-1997 – 

frakt. 

 

 

Skipssystemer 

Som for Systemer for maskin – hovedkomponenter, har vi tegninger fra 1995 som forteller 

skipssystemer om bord. For eksempel ballast- og lensesystemet og lufte- og peilesystemet 

gjennomgikk trolig tilpasninger idet det ble installert ny hovedmotor i 1950, men vi mangler 

opplysninger om de gamle systemene. Vi henviser derfor til nyere informasjon og tegning fra 1995 – 

se under perioden 1964-1997 – frakt.  

Systemer for brannslukking og spylevann 

På figur 38 kan man se en vannslange tilsynelatende fra styrehusområdet eller båtdekket. Den kan 

dermed ha vært brukt blant annet til spylevann, men vi vet lite om pumper ombord. Byggetegningene 

figur 3 og 4 viser flere kobberpumper, på tre steder på hoveddekket, og disse kan fremdeles ha vært i 

bruk. 

 

 

 

 

Utsnitt av figur 38. En vannslange henger ned fra 
styrehuset/båtdekket. 
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Lufte- og peilesystem fra tanker til dekk 

Vi har lite informasjon om lufte- og peilesystemet om bord fra tanker til dekk før i 1995 – se under 

perioden 1964-1997 - frakt. Det betyr ikke at systemet må ha vært nytt det året. Trolig var det mye 

eldre, og bør nok, igjen, sees i sammenheng med skiftet fra dampmaskin til forbrenningsmotor i 1950. 
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Motorskip «Nyborg» - frakt, 1964-1997 

Fra 1964 seilte «Nyborg» i fraktefart på heltid. Båten ble blant annet brukt til å frakte sement og asfalt, 

med en besetning på fem mann.99 Rundt 1968 begynte Einarsen å seile med «Nyborg» i fast sandfart 

for asfaltfabrikkene til Fjeldhammer Brug A/S, først på Østlandet og senere på Vestlandet.100  

Einarsens sønner Hans og Kåre Einarsen tok etter hvert over for faren og seilte flere år i sandfarten på 

Vestlandet.101 «Nyborg» fraktet mye asfalt både på 1970-tallet og senere på 1980-tallet.102 I 1971 ble 

Hans Mørch Einarsen eier av partsrederiet, og i 1976 var det ikke lenger et partsrederi. I 1979 overtok 

John Kurt Liknes.103 Liknes var svigersønn av Hans Einarsen og fortsatte i samme fart som de tidligere 

eierne.104 I 1988 ble partsrederiet «Nyborg», ved John Kurt Liknes, opprettet. 

 

 
Figur 67. «Nyborg» etter 1969, da fartøyet fikk nytt styrehus. På denne tiden ble fartøyet brukt til kun frakt, og ikke lenger fiske. 
Foto utlånt fra Karl Sjøen, v/Åkrehamn Kystmuseum. 

 

Størrelsen på «Nyborgs» mannskap ble redusert litt om litt, til fire og deretter tre mann.105 Fartøyet 

begynte å dra på årene, og i 1995 vurderte Liknes å kondemnere gamle «Nyborg». Til slutt ble det 

 
99 Haugesunds avis 10.03.1964, 27.05.1971 
100 Informasjon fra eier 
101 Sjøen (2017) s. 19 
102 Haugesunds avis 
103 Lappebok for Nyborg, SD, digitalarkivet 
104 Kristiansen (1998) s. 13 
105 Kristiansen (1998) s. 13 
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likevel bestemt å klasse fartøyet. Etter en tur på slipp på Ytraland på Karmøy ble «Nyborg» klasset av 

Bureau Veritas, og fortsatte i samme fart som før.106 Det gikk likevel bare et par år før båten ble solgt. 

 

Ombygginger 1964-1997 

Tabellen under lister opp en delvis tentativ rekkefølge på ombyggingene. Langt fra alle årstallene sikre. 

I tillegg er det noen tilfeller der vi kun vet årene for en reparasjon eller oppussing, uten at vi har detaljer 

om arbeidet som ble gjort. 

Usikre dateringer er merket «u.d.» 

 

Datering Forandring 
1964 Noe omrigget til fraktefart på heltid 

1964 Lugarer i forskipet demontert 

1969 Nytt styrehus 

1969 Sveist plate på styrbord og babord side av forre del av casing, ga delvis innelukkede 
korridorer der. 

u.d. tidligst ca. 1969 Aktermasten ble skiftet og flyttet forover 

u.d.ca. 1970-t. Nytt opplegg for sandgrabb 

u.d. 1970-t. Hvite fliser på dørken i bysse 

1971 Påbygget107 

u.d. Ny radar 

u.d. Etter 1970 Stålskott med ståldør satt opp mellom maskinnedgang og gang inn til forlugar i 
casing.  
Nytt langskipsskott i casingen mellom spant 14 og ca. 18 ½. 

1978 Reparasjon108 

u.d., innen 1982 Skrog malt sort 

u.d. Akterlugaren delt opp i flere rom: to lugarer, et penteri, en gang. Adskilt av treskott. 

u.d., innen 1980-t. Tredekk akterut på hoveddekk ble revet. 

1982 Endringer på riggarrangement. Innen dette året var ble det satt opp stålvant og -stag 
i formast. 

1995 Potensielt ombygginger i maskinrom, ift. fundamenter, propellaksel, lense-, ballast-, 
kjølesystem, og brennolje- og smøroljesystem. Det ble laget flere nye tegninger av 
dette. 

1997 Arbeid med propellaksel? 

Mellom 1950-1995 Flere spygatt 

  

 

Skipet generelt 

I papirer fra Sjøfartsdirektoratet fra 1992 er så å si de samme målene som fra 1963 oppgitt, med 

tilføyelse om at fartøyet var på 305 DWT.109 

 
106 Informasjon fra eier 
107 Haugesunds avis 26.06.1971 
108 Haugesunds avis 10.03.1978. Arbeidet ble gjort på Haugesund Slip. 
109 Seadata ship overview, 07.02.1992, SD. 
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Skrog og dekkshus 

Akterskip 

I 1969 ble en stålplate sveist fast på hver side av forre del av casingen, som ga delvis innebygde 

korridorer.110 Denne ombyggingen var med andre ord permanent, i motsetning til tidligere midlertidige 

løsninger. 

 
Figur 68. «Nyborg» etter 1969, med nytt styrehus og kun delvis men permanente innebygde korridorer under båtdekket, rundt 
casingen. Foto fra Kåre Einarsen.  

 

Dekkshus 

Dekkshus i forskip 

Sidebygget med wc og arbeidsrom under bakken ble utvidet med et tredje rom, nærmere bestemt et 

lagerrom, på et ukjent tidspunkt etter 1953. Generalarrangementstegninger fra 1995 (se figur 34) viser 

kun to rom, så det kan ha skjedd senere. 

Styrehus 

I 1969 fikk «Nyborg» igjen et nytt styrehus. Årsaken var at «Nyborg» var blitt pårent i Stavanger havn 

og fått ødelagt det gamle styrehuset. Arbeidet med å få montert det nye ble gjort ved Kopervik Slip. 

Styrehuset var brukt, og kom fra den kondemnerte Møre-snurperen «Barden».111 «Barden» hadde 

styrehuset i hvert fall fra 1951, da vi har en tegning av det (se under, figur 69, samt figur 94).112 Det var 

smalere enn det forrige «Nyborg» hadde hatt, og uten teak-kledning. Styrehuset var av aluminium, 

 
110 Info Asgeir Andersen 
111 Kristiansen (1998) s. 13. Sjøen (2017) s. 19 
112 Styrehuset var ikke Bardens opprinnelige styrehus. Barden var bygget i 1914 på Kristiansands mek. Verksted. 
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med tak av tre. Oppå det ble det lagt glassfiber, trolig da treverket begynte å bli dårlig.113 Nøyaktig 

tidspunkt vet vi ikke, men det ble antagelig gjort på 1990-tallet. 

 

 

 

 
113 Info fra eier Asgeir Andersen. I dag, 2020, er det lagt lerret oppå tredekket – malt og med ny klemlist. 

Figur 70. «Nyborg» fikk skiftet styrehus i 1969. Foto utlånt av Karl Sjøen, v/Åkrehamn Kystmuseum. 

 

Figur 69. Styrehuset som «Nyborg» fikk i 1969, slik det var tegnet for «Barden» i 1951. Rommet lengst akterut i 
bygget ble ikke flyttet over til «Nyborg». Tegningen er hentet fra Bardens skipsmappe, SD, Riksarkivet. 
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Casing 

Det ble satt opp et nytt langskipsskott inni maskincasingen innen 1995 (1970-tallet?), mellom spant 14 

og ca. 18½. Det nye rommet på babord side av casingen skulle være et vaskerom (figur 34). Et stålskott 

med ståldør ble satt opp mellom maskinnedgangen og gang inn til den forre lugaren i casingen. Dette 

skjedde etter 1970.114 

Skrogutrustning 

Det finnes et par tegninger av motorfundamenter fra 1995. Den ene tegningen er av fundament for 

hjelpemotor (figur 71), den andre av fundament til hovedmotoren (figur 72). Det ble altså trolig utført 

reparasjoner og muligens enkelte endringer det året. 

 

 

 
Figur 71. Motorfundament for hjelpemotor. Tegningen er fra 1995. Kilde: Sjøfartsdirektoratet.  

 

 
114 Eier Kåre Einarsen kunne ikke huske et stålskott mellom maskinnedgang og gang inn til forlugaren i casingen. 
Endringene med langskipsskottet bør kanskje sees i sammenheng. Info Asgeir Andersen. 
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Figur 72. Motorfundament for hovedmotor. Tegningen er fra 1995. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 

 

«Nyborg» fikk etter hvert flere spygatt i skansekledningen. Innen 1995 hadde båten syv spygatt på 

hver side, mot de fire den hadde hatt i det minste på 1940- og 1950-tallet, som opprinnelig. 

 

 

 

 

 Figur 73. Utsnitt av GA-tegning fra 1995. Her ser vi plasseringen på de tyv spygattene (ca. spant 5, 12-13, 20, 26-27, 34, 
41, 47). Kilde: SD. 

Utsnitt av GA-tegning fra 1946, figur 23. Her ser vi plasseringen på de fire opprinnelige spygattene (ca. spant 5, 20, 34 og 
47. Kilde: SD. 
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Materialbeskyttelse 

På slutten av 1970-tallet eller i begynnelsen av 1980-tallet, i hvert fall innen 1982, ble skroget malt 

svart.115 

 

 

Utstyr for last 

Lastekapasitet 

Idet forlugaren ble fjernet i 1964 økte tonnasjen, fra 227,54 BRT til 228 BRT, eller til 305 

dødvekttonn.116 I 1971 ble «Nyborg» påbygget, ifølge en notis i Haugesunds avis. Båten kunne deretter 

laste «1500 tunnor».117  

Master og rigg 

Rundt slutten av 1960-tallet eller noe senere ble også aktermasten skiftet ut og flyttet lengre forover. 

Den nye plasseringen var like oppå akterdelen av skorsteinen. Aktermasten var mindre enn den gamle, 

men det ble også festet en løftebom til akterdelen av skorsteinen (se figur 68, 34). Bommen var myntet 

på lettbåten om bord.  

I 1982 fikk «Nyborg» endringer i riggarrangementet. Det finnes i hvert fall en tegning fra dette året 

som viser en oversikt over formasten (figur 74). Masten hadde innen da stålstag. Tegningen viser to 

slike, men i dag har båten fire. Det fant kanskje sted mer enn én ombygging, men sannsynligvis ble ikke 

tegningen fulgt helt som først planlagt. Gamle bilder av båten med den nye masten viser også fire stag 

(se for eksempel figur 67). 

 

 
115 Info Asgeir Andersen. Et foto fra 1965 viser det grønne skroget. 
116 Sjøen (2017) s. 18. Lappebok (digitalarkivet). 
117 Haugesunds avis 26.06.1971 
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Figur 74. «Nyborg» fikk endringer i riggarrangement i 1982, men båten fikk flere stag enn tegningen anviser. Kilde: tegning fra 
fartøyeier Asgeir Andersen.  

 

Grabb 

På 1970-tallet fikk «Nyborg» en sandgrabb til sandfrakten. En klokketrommel ble plassert oppå bakken, 

i forkant av masten.  Fra bakken gikk wirer ned gjennom den tomme forlugaren og ned til fartøyets 

bunn. Det ble laget en firkantet åpning i dekket i forlugaren. Et enkelt rekkverk ble bygget rundt.118  

En hydraulisk vinsj på hoveddekket, aktenfor formasten, ble benyttet (se mer om vinsjer under 

perioden 1950-1964). 

 

 

 
118 Se figur 113-115, som riktignok viser opplegget for grabb etter enkelte endringer på senere tidspunkt. 
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Skipsutstyr 

Manøvreringsmaskineri og -utstyr 

Fra 1995 har vi en tegning av propellaksel til fartøyet. Det er altså mulig at den ble skiftet ut eller at 

det ble gjort arbeid med den dette året, trolig i sammenheng med annet arbeid på maskinrommet, 

ettersom det finnes en mengde tegninger herfra samme år. 

 

 
Figur 75. Propellaksel. Tegning fra Paulsen Mek. Verksted, 1995. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 

 

 

Navigasjons- og søkeutstyr 

Et natthus var plassert i senter front oppå styrehustaket fra 1969, likesom det fra 1947 – se figur 51 og 

utsnittet under av figur 70. Kompasshuset var gråmalt. 

En antenne stod på styrbord side av styrehustaket etter at «Nyborg» fikk nytt styrehus i 1969. 

«Nyborg» ble etter hvert utstyrt med radar, som kan sees på foto av båten med styrehuset fra 1969 

(bl.a. figur 70). 
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Kommunikasjonsutstyr 

Som med det forrige, ble det styrehuset fra 1969 utstyrt med lanternebrett på sidene av styrehustaket. 

I tillegg kom topplanterne i masten forut, samt akterlanterne på rekkverket i enden av båtdekket. 

Det ble hengt opp en skipsklokke over fronten av styrehuset, nærmere bestemt over andre vindu fra 

styrbord.119 

 

 

Utstyr for besetning  

Redningsutstyr 

En flåte stod plassert akterut på båtdekket (se figur 68). Livbøyer ble plassert på rekkverket rundt 

styrehuset. 

Innredning i lugarer under dekk 

Akterlugar 

Akterlugaren under dekk ble på 1980-tallet delt opp i flere seksjoner, selv om det ikke kommer frem 

av fartøyets GA-tegninger. Det ble satt opp treskott for å skille de nye rommene fra hverandre. Det var 

penteri på styrbord side, en gang like ved leideren ned, samt to sovelugarer. Med andre ord ble det 

 
119 Dette kommer tydelig frem på flere bilder, hentet fra fartøyeier og K. Sjøen v/Åkrehamn kystmuseum 

Utsnitt av figur 70. «Nyborg» fikk radar. Annet synlig skipsutstyr er blant annet 
lanterner, lyskaster, natthus og en skipsklokke. 
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satt opp tre nye skilleskott; to i langskipsretning, på hver side av leideren/gangen, og ett i tverrskips 

retning mot rommet lengst akterut. Utfra spor og rester om bord i dag, vet vi at de nye rommene 

hadde liggende trepanel med kryssfinerplate lagt over, både på skuteside og skott.120 Det var malt lyst 

blått i «Vågsfjell»-perioden etter 1997, med hvit himling (figur 119). På ulike tidspunkter var møblene 

hvitmalte eller rødmalte. Hvilke farger som ble brukt i Nyborg-perioden er noe usikkert, men det er 

godt mulig at den lyseblå fargen på skottene stammet fra denne tiden.  

 

 
Figur 76. Skisse over akterlugaren etter at den ble bygget om på 1980-tallet. BDF. 

 

Kunnskapen vår om møblementet i det akterste rommet har vi først og fremst fra årene etter 1997, 

altså igjen fra «Vågsfjell»-perioden og etter. Lite er i igjen av innredningen i dag, men Midtnorsk 

Trebåtverksted, som demonterte lugaren i 2016, dokumenterte arbeidet. Vi vet ikke om større 

ombygginger av området etter 1980-tallet, så hovedtrekkene må ha vært de samme. 

Både i akterlugaren og i lugaren til babord for trappen og gangen, var det plassert køyer. Langs køyene, 

på hver side, var det benker. Det var også skap. Det akterste rommet hadde to køyer: én langs hver 

skuteside. I tillegg til at det var benker langs køyene, var det en benk og bord mot akterskottet, altså 

mellom køyene.. Til styrbord for nedgangen var det nye penteriet naturlig nok utstyrt med skap og 

hyller. Det var radiatorer og lamper med rundt lampekuppel.  

 
120 Basert på spor/rester om bord på det aktre skottet i 2020. 
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Figur 77-79. Akterlugar, dør til lugar, og hyller i penteri. Fargene i gangen utenfor penteriet var fra en senere periode. Foto: 
Midtnorsk Trebåtverksted, 2016 

 

Figur 80-81. Til venstre er akterlugaren, med kappe til avløpsrør for toalett som ble satt inn på et senere tidspunkt. Til høyre 
babord lugar. Foto: Midtnorsk Trebåtverksted, 2016 

 

Figur 82-83. Demontering av babord lugar. Radiator på skott mot akterlugar. På bildet til høyre sees også kommode. Foto: 
Midtnorsk Trebåtverksted, 2016 
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Midtnorsk Trebåtbyggeri noterte følgende da de demonterte akterlugarene: 

Lugarer  

- Køyebunn 16x120 pløyde bord 

- Dørk 30 x 130 pløyde bord 

- Huntonit 5 mm 

 

  

 

Figur 84-85. Demontering av akterlugar. Her ser vi garneringen. Foto: Midtnorsk Trebåtverksted, 2016 

 

Figur 86-87. Midtnorsk Trebåtverksted, 2016 
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Materialer aktre lugar 

Garnering: dobbelt lag geyfuspanel. T= 16 mm B= 90 mm. Mellom lagene ett lag tjærepapp. Synlig i lugar kledd 

med Huntonit. 

Skapskott, framside: stående rupanel T= 16 B= 140 mm. Kledd med Huntonit.  

Ytre skott, skap (bakvegg skap): Liggende geyfuspanel kledd med tjærepapp og Huntonit.  

Aktre skott: dobbelt lag liggende panel. Tjærepapp mellom lagene. Ytre geyfus 16/90. Kledd med Huntonit indre 

rupanel 16/140. Stående stendere 38 x 38 mm. cc 60 cm og 70 cm. 

Aktre tversgående benk: Geyfus 16x 90. Liggende framside. Langsgående panel på topp. Kledd med Huntonit. 

Del tatt vare på. Spikerslag 44 x 80 i bakkant. 

Langsgående benker: Rupanel kledd med Huntonit. Tilfeldige materialer som spikerslag. 

Køyefronter: tatt vare på. 

Figur 88. Midtnorsk Trebåtverksted, 2016 
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Himling: Geyfuspanel med varierende bredder 75-90. Kledd med Huntonit. 

Kledning på bjelker: H 100 B 23 festet med gjennomgående vognbolter 3/8’’ med firkantmutter.    

 

 

 

Tverrskott foran akterlugar: Rupanel 28 mm x 90 mm. Huntonit på begge sider. 

Langsgående skott babord lugar: som over. 

Langsgående skott styrbord stores: Like de andre, ikke Huntonit på innsiden. 

Stores: Garnering: dobbel geyfus kledd med Huntonit. Ikke malt. Skap stående 16 x 100 rupanel.   

Figur 89. Midtnorsk Trebåtverksted, 2016 
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Innredning babord lugar: Kommode vanlig kjøkkenbenk med 4 skuffer 53 x 53 cm h 77 cm. Benkeplate tatt vare 

på. Alle skuffer ødelagte av fukt. Skap side overpanel pr/Huntonit på ytterside. 

 

 

Innredning i rom i casing  

Bysse 

Generalarrangementstegningene fra 1950 og 1995 viser ulik plassering av nedganger fra byssen til 

akterlugaren. Etter 1950 fikk nedgangen plassering på styrbord side med inngang fra messen snarere 

enn fra byssen. Dette skjedde trolig idet akterlugaren ble bygget om på 1980-tallet. Idet nedgangene 

endret plassering, ble også døren mellom byssen og messen flyttet på. 

Figur 90. Midtnorsk Trebåtverksted, 2016 
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Det ble lagt hvite, keramiske fliser på 20 x 20 cm på dørken i byssen (se foto fra 1950-beskrivelsene 

figur 63), trolig på 1970-tallet, men noen av de gamle flisene fra 1924 var fremdeles igjen under de 

nye.121  

Sanitærsystem 

Fartøyet fikk en IBC-container fremfor forre maskinromsskott (se plassering på figur 123 fra 1997), 

men nøyaktig tidspunkt for dette er uklart. 

Lugarer i casing 

Nye dører ble satt inn ved forlugaren: Det var dører mellom vaskerommet, en gang og den forre 

(skipper)lugaren. Sistnevnte var en ståldør, der gangen gikk til maskinnedgangen og hadde stålskott. 

Dette var nytt en gang etter 1970.122 Alle andre innvendige dører var av tre. Se figur 91 for detaljer om 

dørene om bord i 1995. 

 

 
121 Info fartøyeier Asgeir Andersen. 1924-fliser kan fremdeles sees om bord i dag, 2020. 
122 Info fartøyeier Asgeir Andersen. Tidl. eier Kåre Einarsen kunne ikke huske dette skottet i hans tid om bord. 

Utsnitt fra figur 24 og 34, fra henholdsvis 1950 og 1995. Leidere, så vel som dør inn til byssen fra messen i forkant, 
ble flyttet på. I dag er det som 1995-tegningen viser, med leider ut mot styrbord av byssen. 

 



 
Figur 91. Utsnitt av tegning av lastelinjer, fra 1995, med oversikt over blant annet dører og lysventiler i fartøyet. Det er også opplysninger om lasteluken. Kilde: 
Sjøfartsdirektoratet. 
 



Ventilasjon og oppvarming 

Ventilasjonen bestod som før av luftelyrer og skylight. En tegning fra 1995 gir oversikt over 

ventilasjonsåpninger til innredningen i akterskipet (figur 92). 

 

 

 

 

 

Rundt den akterste delen av casingen var de nyeste ventilasjonsåpningene, skrudd fast til casingen.  

 

  
T.v.: utsnitt av figur 68. Man kan se nye ventilasjonsåpninger øverst på den akterste delen av casingen. Samme på bildet t.h. 
figur 93, foto BDF, 2020. 

 

Figur 92. Utsnitt fra lastelinjertegning fra 1995, fra Paulsen Mek. Verksted. Her finner man informasjon om ventilasjonsåpninger 
til lugarene nede i akterskipet. Kilde: Sjøfartsdirektoratet.  
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Styrehus og bestikk 

Styrehuset fra 1969 hadde færre vinduer enn det forrige, fem i front og to på hver side i tillegg til i 

dørene inn, samt avlange, rektangulære vinduer, én i hver side på bestikklugaren i akterkant av broen. 

GA-tegningene fra tiden etter at styrehuset ble skiftet i 1969 viser ikke endringer i forhold til de eldre 

tegningene, og stemmer derfor ikke. Vi har imidlertid en tegning av styrehuset fra 1951, da det stod 

om bord i MS «Barden». Da styrehuset kom om bord i «Nyborg» var det uten lugaren som opprinnelig 

hadde vært aktenfor bestikken på det forrige fartøyet. Bestikken ble derimot flyttet med styrehuset. I 

den nye bestikken var det kun ett vindu i hver side (styrbord/babord), mot de to som hadde vært på 

hver side i den gamle. Innredningen i bestikken ble lik på «Nyborg» som på «Barden»: det var en 

polstret sittebenk mot akterskottet, og det var et bord med hyller vis-à-vis, ved skottet mot 

styrehuset.123 

 

               

 

 

 

På «Nyborg» hadde det nye styrehuset respatexplater over bordkledningen. Respatexplatene var grå, 

med smale trelister mellom. Det var videre trehyller på akterskott og babord skott, om det stemmer 

med restene etter hyller som finnes om bord i dag (2020). 

 
123 Se tegningene. Info fartøyeier Asgeir Andersen.  

Til venstre (utsnitt av figur 24) sees styrehuset fra 1947, slik det skulle være i 1950. Tegningen til høyre, figur 94, viser 
«Nyborgs» styrehus fra 1969 slik det var i 1951, da det stod om bord i MS «Barden». Lugaren i akterkant av bestikken ble 
fjernet da styrehuset ble flyttet til «Nyborg», men bestikken fulgte med til «Nyborg». Tegningen er fra skipsmappe for 
Barden, SD, Riksarkivet. 
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Dekkshus på fordekket 

Se videre detaljer om lysventiler om bord i 1995 i figur 92. 

Utvendige dekk 

Styrehuset fra 1969 fikk lignende plassert rekkverk oppå styrehustaket som det gamle styrehuset, med 

tre rekker. 

 

 

Maskin – hovedkomponenter 

Som tidligere nevnt (under Motorskip «Nyborg» - fiske og frakt, 1950-1964), har vi en tegning av 

maskinrommet fra 1995, som trolig reflekterer plasseringen av utstyret i rommet i hovedtrekk som det 

var helt tilbake til 1950, da fartøyet fikk motor. Noe kan selvsagt ha endret seg mellom 1950 og 1995, 

uten at vi vet videre om det. 

 

Figur 95-96. Innredningen i bestikken i 2010, trolig forholdsvis uforandret fra 1969. Foto utlånt av Midtnorsk 
Trebåtverksted.  
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Figur 97. Maskinromsarrangementet om bord i 1995. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 
 

 

 

 

Systemer for maskin – hovedkomponenter 

Vi har flere tegninger fra 1995 som forteller om systemer for maskinen om bord. I hovedsak var det 

nok gjort begrenset med endringer på disse systemene etter 1950. 

Brennolje- og smøroljesystem 

Tegningen under viser brennolje- og smøroljesystemet slik det skulle være i 1995. 
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Figur 98. Brennolje- og smøroljesystem for Nyborg i 1995. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 

 

Kjølesystem 

Det vi har av informasjon om kjølesystemet er forholdsvis nytt, men kan nok i hvert fall i hovedtrekk 

stamme fra 1950, da hovedmaskinen var nyinstallert ombord. Kjølesystemet er gjengitt på en tegning 

over lense-, ballast- og kjølesystemer fra 1995, se under Skipssystemer – Ballast- og lensesystem, figur 

99. 

 

 

Skipssystemer 

Ballast- og lensesystem 

Under følger en oversikt fra 1995 over ballast- og lensesystemet ombord: 
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Figur 99. Tegningen gir en oversikt over ballast- og lensesystemet om bord, samt kjølesystemer. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 

 

 

Alarmer og systemer for brannslukking og spylevann 

Alarmanlegg 

I 1974 fikk «Nyborg» alarmanlegg fra Matre & co., med lampe og sirene i maskinrom og på bro. Det 

ble gjort oppgraderinger av systemet, skal man dømme utfra tegninger som eksisterer av 

rekkeklemmelist fra 1975 og 1978, koblingsskjema for broenhet brannanlegg fra 1976, bropanel anlegg 

fra 1976, og koblingsskjema og oversiktsskjema med bropanel fra 1977.124   

 

 
124 Matre alarmanlegg E3, fra fartøyeier Asgeir Andersen. 
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Figur 100. Oversiktsskjema med bropanel, merket med datoen 28/11-77. Kilde: fra fartøyeier Asgeir Andersen. 
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Lufte- og peilesystem fra tanker til dekk 

Vi har lite informasjon om lufte- og peilesystemet om bord fra tanker til dekk før sent i perioden – 

nærmere bestemt en tegning fra 1995 og dagens fartøy. At vi har en tegning fra 1995 betyr ikke at 

systemet må ha vært nytt det året. Trolig var det mye eldre, og bør nok, som tidligere nevnt, sees i 

sammenheng med skiftet fra dampmaskin til forbrenningsmotor i 1950. 

 

 

Figur 101, utsnitt fra tegning av lastelinjer fra 1995, Paulsens Mek. Verksted. Tegningen markerer blant annet plasseringen av 
og gir informasjon om avluftning fra tanker om bord. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 

 

I dagens fartøy kan vi se peile-/fyllespons til dagtank, vanntank, smøreoljetank og bunkerstanker. 

Vanntanken er imidlertid tatt bort og røret kuttet. Det er lufting fra bunkerstanker og dagtank som 

kommer ut i casing under styrehuset.125 

    

 

 

 

 
125 Info Asgeir Andersen 

Figur 102-105. Fra venstre: lufting bunkerstank styrbord, fyllespons smøreolje, dieselfylling babord og dieselfylling 
styrbord.  Foto: Asgeir Andersen, 2021. 
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Elektrisk fordelingssystem 

Etter at det ble bygget nytt styrehus i 1969 var det plassert en lyskaster oppå taket. Her stod og står 

den forut, mot styrbord side av dekket (figur 67, 70). 

I tillegg var det som tidligere nevnt hengt opp et par lamper til dekksbelysning i hver av mastene. 

Lampene ble fjernet etter at styrehuset ble byttet i 1969, øyensynlig i sammenheng med flytting av 

aktermasten og nytt riggarrangement. 

 

 

  



 

120 
 

Motorskip «Vågsfjell» - frakt, 1997-1999 

I 1997 ble «Nyborg» nordlending og fikk navnet «Vågsfjell». Selv om nye redere ved overtakelse var 

optimistiske, var tiden i ferd med å hente inn det gamle fartøyet. Optimismen var grunnet i at det med 

årene var blitt færre fraktebåter i næringen, som ga mindre konkurranse om oppdragene.126 

Fraktenæringen var likevel utfordrende. 

Det var brødrene Skule og Skjalg Kristensen, med faren Arnt, som først kjøpte «Nyborg» i 1997. 

«Vågsfjell» ble registrert med Brønnøysund som hjemsted.127 Fartøyet ble benyttet i variert fraktefart, 

men mest i sandfart på Helgelandskysten, Trøndelag og Nordmøre. Mye asfalt ble ført for Korsbrekke 

& Lorck A/S i Mosjøen. Ellers grabbet «Vågsfjell» sjøsand eller koralsand om våren og leverte til 

jordbruket, og noe veigrus ble levert innimellom. «Vågsfjell» seilte i tillegg noen turer med 

fôrautomater for oppdrettsanlegg mellom Kristiansund og Nord-Norge.128  

 

 
Figur 106. «Vågsfjell» grabber sjøsand, i Mindevær i 1998. Foto E. Solsem. 

 

 
126 Helgeland Arbeiderblad 31.07.1998 
127 SD rapport 94 målingsanmeldelse 1998 
128 Info samlet av eier Asgeir Andersen. Fiskeribladet 16.06.2019. Helgeland Arbeiderblad 22.04.1997. 
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I 1998 ble «Vågsfjell» beskrevet som velholdt selv om den var gammel, med en besetning på 7-8 

mann.129 Fra samme år ble fartøyet benyttet til transport av sildeavskjær fra Træna til Tromsø. På 

vinteren ble «Vågsfjell» brukt i ensilasjefart, dvs. frakt av silofôr, for Rieber & Co. A/S i Tromsø.130 

Ansvaret for driften ble delt mellom Skjalg og Skule Kristensen, men det var enkelte utfordringer med 

å skaffe skippere til å ha to vakter om bord.131 Et annet problem var at fartøyet viste seg å være i minste 

laget for driften. Etter hvert begynte brødrene Kristensen å se seg om etter et større fartøy som de 

kunne bytte «Vågsfjell» ut med.132  

 

Ombygginger 1997-1999 

«Vågsfjell» var klasset i DNV.133 Fartøyet ble igjen bygget om. Det er noe usikkerhet rundt tidspunkt 

for enkelte endringer, og noen ombygginger har vi bedre oversikt over enn andre.  

 

År Forandring 
1997 Endringer på sidegarnering i lasterom  

Skråskott fra nedkant lukekarm og ut mot garnering i skuteside montert. 
Nye tverrskott i lasterom ved spant 25 og 50 

1997-1999 Sandgrabbopplegg med kopervikpatent 
Nye lasteluker 
Nye tavler 
Ny nedgangsluke på hoveddekk over kofferdam 
Aktre lugar på hoveddekk bygget om til bad 
Krybber til lettbåt montert på båtdekk 
GPS montert 
PC-basert kartplotter montert 
Nytt kjøleskap 
Nytt reserve patentanker 
Nytt dekkslys i formast 
Tanktopp forpigg fornyet med tilhørende bjelker og kneplater 
Baugrull og varpanker fjernet 
Ankerspill fjernet 
Ny generator på hjelpemotor 
Nytt bend på eksosrør hovedmotor 
Ny el-motor til drift av lense-brannpumpe 220V 
Ny hovedtavle 
Varmeveksler montert for varmtvann på sentralfyr 
Sylinder nr. 1 skiftet 

Innen 1998 To radarer 
1998 
Ca. 1998 

Tilpasset transport av sildeavskjær Træna – Tromsø. 
Nye kneplater under luken i lasterom, i forbindelse med ensilasjefrakt? 

Før 1999 Nye bunnstokker 

 

 
129 Helgeland Arbeiderblad 13.03.1998 
130 Info samlet av eier Asgeir Andersen. Helgeland Arbeiderblad 13.03.1998 
131 Helgeland Arbeiderblad 13.03.1998. Tromsø 19.06.1998. Brønnøysunds avis 15.04.1998, 24.06.1998 
132 Helgeland Arbeiderblad 31.07.1998 
133 Rana Blad 26.04.1998 
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Det ble videre foretatt en rekke utskiftninger av slitt utstyr og komponenter. 

 

Skrog og dekkshus 

Skrog 

Steinar Antonsen fortalte avisen Tromsø i 2002 at «Båten er faktisk i topp stand ennå. Da jeg hentet 

Epo traff jeg en kar fra Skipskontrollen som hadde kontrollert Vagsfjell. Han opplyste at hun den gang 

bl.a. fikk nye bunnstokker, og at jeg hadde gjort et godt kjøp».134 Antonsen var eier av «Vågsfjell» (som 

han omdøpte «Vagsfjell») fra 1999-2004, så bunnstokkene må ha vært fornyet før 1999.  

I 1997 ble det gjort endringer på lasterommet idet det ble satt opp to nye skott, henholdsvis ved spant 

25 og 50.  

 
Figur 107. Utsnitt fra generalarrangementstegning fra 1997. Tegningen er helt lik GA-tegningen fra 1995 figur 34, med unntak 
av de nye skottene 28 og 50 i lasterommet. Kilde: Sjøfartsdirektoratet.  

 

 

I kofferdammene mellom de gamle romskottene (spant 23 og 52) og de nye skottene (spant 25 og 50), 

ble det plassert stivere på 75 x 75 x 7 mm. En luke med terser ble bygget i dekket over kofferdammen 

ved skott 23 (figur 111). Det ble sveist på ny garnering i lasterommet. Det skulle, som tegningene under 

viser, være tregarnering i rommet med stålplater lagt på og sveist til skottene. Dette er det ikke noe 

igjen av om bord i dag, men kan sees på figur 116. Ved skott 50 ble det plassert en vertikal støtte 

 
134 Tromsø 20.03.2002 



 

123 
 

mellom kjøl og dekk, ettersom skottet ble plassert like under lukekanten. Det ble montert skråskott fra 

nedkant av lukekarmen og ut mot garneringen i skutesiden (se figur 111).135 

Tegninger fra Sjøfartsdirektoratets arkiv gir detaljer og mål på de nye lasteromskottene. 

 

 
Figur 108. Tegning av det nye skott 25 i 1997. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 
 
 

 
135 Opplysning fra Skjalg Kristensen om arbeider på Vågsfjell i årene 1997-1999 
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Figur 109. Tegning av det nye skott 50 i 1997. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 

 

Da fartøyet begynte i ensilasjefart i 1998 ble det laget nye kneplater i lasterommet i underkant av 

lasteluken, ca. midtveis i rommet (se figur 56). Selv om lasten var flytende ble lasterommet beholdt 

som ett stort rom. 

Forpiggskottet 65,5 ble fjernet. Resultatet var at forpiggen strakte seg lenger akterover.136 

En rekke mindre endringer på skroget ble utført i løpet av årene 1997-1999:137 

- Åpning lengst forut i bakken ble sveist igjen da baugrull ble fjernet. 

- Tredekk under gammelt ankerspill ble utbedret etter at ankerspillet ble fjernet. 

- Tærte plater i rekker og lukekarm ble skiftet 

- Spant med tæring ble reparert i lasterom 

- Tomrom bak langskips skrågarnering i lasterom ble tectylbehandlet 

- Tanktopp forpigg fornyet med tilhørende bjelker og kneplater 

- Lasterom og lukekarm ble sandblåst, grunnet og malt opp 

- Det ble skiftet stålplate ved doblinger i kjølplate i maskinrom 

- Det ble fornyet stålplater i hekk over propellaksel 

 
136 Slik er det om bord i dagens fartøy 
137 Opplysninger fra Skjalg Kristensen om arbeider på Vågsfjell i årene 1997-1999 
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- Ny stålplate ble satt inn på styrbord side ved tanktopp forut 

- Hele skroget, med riggen, ble malt 

Dekkshus 

En salgsannonse i Rana Blad i april 1999 opplyste om at «Vågsfjell» hadde fått nytt styrehus i 1997, 

men det stemmer ikke.138 Kan hende var det egentlig ment et annet dekkshus om bord? 

Materialbeskyttelse 

Det vi vet om fartøyets materialbeskyttelse begrenser seg til malingsfargene som ble brukt. De første 

årene, da fartøyet het «Vågsfjell» 1997-1999, var fremdeles skroget sortmalt, med hvite dekksbygg og 

gulmalte master, bommer og skorstein. 

 

 

 

Utstyr for last  

Lastekapasiteten skal ha vært på om lag 300 tonn i 1998.139 

Med de nye lasteromskottene 25 og 50 var størrelsen på lasterommet blitt mindre. I det «nye» 

lasterommet ble det laget ny garnering langs sidene i rommet. 

 

 
138 Rana Blad 26.04.1999 
139 Helgeland Arbeiderblad 13.03.1998 
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Figur 110. «Vågsfjell» fikk ny sidegarnering i lasterommet i 1997. Kilde: Sjøfartsdirektoratet 

 

Det ble også satt opp skilleskott midtskips i rommet i senter (figur 111). Dette var tilsynelatende 

løsskott som kunne fjernes eller settes inn avhengig av hvilken last som skulle tas om bord. 
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Figur 111. Dette er en kopi av generalarrangementstegningen fra 1995, med påførte endringer for «Vågsfjell» notert og markert 
ved lasteromsluken. Kilde: tegning samlet av fartøyeier Asgeir Andersen. 

 

 

Lastelukene ble endret og fornyet i 1997. Ifølge et notat på en av generalarrangementstegningene, 

figur 111, skulle lukene nedskjeves (nedskjæres?) til dekk og deretter kles igjen. Akkurat dette ble 

imidlertid aldri gjort.  Trelukene ble skiftet med det Skjalg Kristensen definerte som nye stålpontonger 

i romluken.140 De nye lukene var av sveist stål. Det var fem luker, hvorav alle var like store unntatt den 

forreste, som ble laget noe mindre. 

Når det ble åpnet til lasterommet ble lastelukene stablet mot en luke over aktre kofferdam (spant 23-

24) og mot en stålstøtte på babord side foran casingen/styrehuset.  

 
140 Opplysninger fra Skjalg Kristensen om arbeider på Vågsfjell i årene 1997-1999 
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Til å grabbe sjøsand fikk «Vågsfjell» noen justeringer på opplegget som allerede var rigget til om bord 

for grabb. Det ble skaffet en kopervikpatent for åpning og lukking av grabber. Denne kunne styres fra 

vinsjen på hoveddekket. Ellers trengtes en lenger wire til grabben, så det skulle være mulig å nå 

sjøsanden langt nede på bunn. 

 

 

 

 

 

Figur 112. En luke over aktre kofferdam og en ekstra støtte ble satt opp forut for 
dekkshusene. Lastelukene kunne lenes mot dem. Foto utlånt av Karl Sjøen v/Åkrehamn 
Kystmuseum. 

 

Figur 113. Klokketrommel til grabb på bakk. Forut for den sees en vinsj til bomsving i 
formasten. Foto: BDF, 2020 
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Figur 114. Kopervikpatent. Her sees motvekten/loddet i brønnen under forlugaren. Foto: 
BDF, 2020.  

 

Figur 115. Opplegg til motvektloddet for klokkevinsj. Dette var plassert i forlugaren, i 
akterkant av nedgangsluken. Foto: BDF, 2020. 
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Figur 116. Fra «Vågsfjell»-perioden 1997-1999. «Vågsfjells» lasterom, med sandgrabb. Foto: Skjalg Kristensen.  

 

Kristensen-brødrene sørget ellers for å få bomnål fornyet, og riggen sertifisert. Det ble skiftet 

reguleringsmekanisme til hendel på Brattvågvinsjen.141 

 

Skipsutstyr 

Manøvreringsmaskineri- og utstyr 

I årene 1997-1999 ble propellaksel fornyet, og med hylsetettinger. Propellhodet ble overhalt. 

Rorhengsel nede i stilken ble videre skiftet.142 

Navigasjonsutstyr 

I 1998 listet Skule Kristensen opp en del skipsutstyr som fartøyet hadde om bord: kartplotter, to 

radarer, to VHF-sendere og to magnetkompass. Det meste var nytt.143 Det ble også montert GPS i årene 

1997-1999.144 

Et par bilder gir også innblikk i utstyr på broen i årene 1997-1999, se figur 117-118. 

 
141 Opplysninger fra Skjalg Kristensen om arbeider på Vågsfjell i årene 1997-1999 
142 Opplysninger fra Skjalg Kristensen om arbeider på Vågsfjell i årene 1997-1999 
143 Helgeland Arbeiderblad 13.03.1998.  
144 Opplysninger fra Skjalg Kristensen om arbeider på Vågsfjell i årene 1997-1999 
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Figur 117. Utstyr i styrehuset. Foto: Skjalg Kristensen. 
 

 
Figur 118. Utstyr i styrehuset. Foto: Skjalg Kristensen. 
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Kommunikasjonsutstyr 

Mellom 1997-1999 ble det montert en ny 250 w lyskaster. Det ble også montert et nytt dekkslys i 

formasten.145 

Fortøynings- og forankringsutstyr 

Det ble montert et 350 kilos reserve patentanker oppe på bakken forut. Ankerspillet ble fjernet og 

treverket under utbedret. Baugrull og varpanker ble fjernet.146 

Arbeidsbåt 

I tillegg til livbåten var det plass til en arbeidsbåt oppå båtdekket. I dag kan man se braketter i dekket 

der det har vært en form for krybbe for arbeidsbåten. 

 

Utstyr for besetning 

Innredning i lugarer under dekk 

Ifølge Skule Kristensen var det trivelig å drive med fraktefart, så lenge en var nøye med å holde båt og 

innredning i god stand. Det lot seg gjøre selv om båten var gammel, berettet han for avisen Helgeland 

Arbeiderblad i mars 1998: «Vi har et fint innredet bad, en godt utstyrt bysse, rimelig gode lugarforhold 

og ikke minst godt styrehus».147 Alle lugarene fikk nye madrasser, sengetøy, dyner og puter.148 

Akterlugar 

Et bilde viser inventaret i den akterste delen av akterlugaren under dekk i perioden, med to køyer og 

benker. Akterlugaren ble malt blå i «Vågsfjell»-perioden. Alle rommene akterut var blåmalte.149 

 

 
145 Opplysninger fra Skjalg Kristensen om arbeider på Vågsfjell i årene 1997-1999 
146 Opplysninger fra Skjalg Kristensen om arbeider på Vågsfjell i årene 1997-1999 
147 Helgeland Arbeiderblad 13.03.1998 
148 Opplysninger fra Skjalg Kristensen om arbeider på Vågsfjell i årene 1997-1999 
149 Se figur 77-83. Det stemmer med malingsrester om bord. 
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Figur 119. Foto fra den aktre lugaren under dekk i «Vågsfjell»-perioden. Foto: Skjalg Kristensen. 
 

Innredningen på bildet kan være mye den samme som fra 1980-tallet (se ift. figur 76). 

Bildet av akterlugaren figur 119 viser ellers et rør til et nytt toalett i det akterste rommet i casingen 

over. 

Innredning i rom i casing 

Ståldørene i casingen fikk fornyet gummipakningene i løpet av årene 1997-1999.150 

Bysse 

I «Vågsfjell»-tiden ble kjøleskapet byttet ut med et nytt 220 volts kjøleskap.151 

Innredningen i byssen stemte fremdeles ikke overens med det man kan se på samtidige 

generalarrangementstegninger, se figur 107 fra 1997. Det var stadig en benk/disk langs hele 

akterskottets bredde, over og under benken var det hyller og skap, og det var vask og oppvaskmaskin 

(se figur 63 som viser innredning i byssen slik det er i dag).  

Lugarer og bad  

Det ble skiftet madrasser, sengeklær, dyner og puter i alle lugarene.152  

 
150 Opplysninger fra Skjalg Kristensen om arbeider på Vågsfjell i årene 1997-1999 
151 Opplysninger fra Skjalg Kristensen om arbeider på Vågsfjell i årene 1997-1999 
152 Opplysninger fra Skjalg Kristensen om arbeider på Vågsfjell i årene 1997-1999 
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I 1997 ble lugaren akterst i casingen demontert.153 I stedet ble det satt i stand et bad med toalett, vask 

og dusj. Det var nytt avløpsrør og ventil. Disse stod mot forskottet, henholdsvis fra styrbord til babord. 

Det var videre et skap/benk plassert på babord side i rommet, mot akterskottet. Badet er om bord i 

fartøyet i dag. 

  

 

Ventilasjon og oppvarming 

I «Vågsfjell»-perioden ble det montert varmeveksler for varmtvann på sentralfyren.154 

Dekkshus  

Styrehus 

Styrehusvinduer fikk pusset og lakkert teakinnfatningene. Det samme ble også gjort med dørene.155 

Dekkshus på fordekket 

Nedgangskappen i forskipet fikk fjernet lysventilene på et uvisst tidspunkt etter 1995.156 Åpningene ble 

sveist igjen. Sveisekantene har et omriss på ca. 30 cm i diameter.  

 
153 Info fra fartøyeier Asgeir Andersen. 
154 Opplysninger fra Skjalg Kristensen om arbeider på Vågsfjell i årene 1997-1999 
155 Opplysninger fra Skjalg Kristensen om arbeider på Vågsfjell i årene 1997-1999 
156 Basert på figur 107 ift. i dag. 

Figur 120 og 121. Innredning på badet som erstattet lugaren lengst akterut i casingen. Foto utlånt av Midtnorsk 
Trebåtverksted. 
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Sanitærsystem med avløp 

Da det ble satt opp nye skott i lasterommet i 1997 ble det til kofferdammer mellom spant 23 og 25, og 

mellom spant 50 og 52. I den aktre kofferdammen spant 23-25 var det plassert en ferskvannstank. 

Denne var på 2000 liter (figur 123 se under). En luke ble bygget i dekket over denne tanken. 

 

Maskin - hovedkomponenter 

Maskinen var den samme som i 1950. Den ble oppgitt å ha 300 effektive hestekrefter etter 

ombyggingen.157 

Brødrene Kristensen fikk skiftet kryssboltnålelager ved to anledninger.158 

Sylinder nr. 1 ble skiftet, og det ble tatt en mellomliggende besiktelse av hovedmotoren på Karmøy. Et 

bend ble montert på eksosrør fra hovedmotoren. Det ble montert en 220 V generator på 25 kV på 

hjelpemotoren. Hele maskinrommet ble for øvrig også malt opp i perioden.159  

 
157 SD, rapport 94 målingsanmeldelse, 1998 
158 Den ene gangen ved AlphaNord i Tromsø. Kryssboltnålelager vil nok si lager i kryssbolt mellom stempelstang 
og veivaksel eller mellom veivstang og stempel. Opplysninger fra Skjalg Kristensen om utbedringer i årene 1997-
1999. 
159 Opplysninger fra Skjalg Kristensen om utbedringer i årene 1997-1999. 

Figur 122. Igjensveist åpning for lysventil i nedgangskappe i 
forskipet. Foto: Asgeir Andersen, 2021. 
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Systemer for maskin – hovedkomponenter 

Brennoljesystem 

En av flere versjoner av generalarrangementstegningen fra 1997 har, i motsetning til 1995-GA-

tegningen som disse tar utgangspunkt i, ført inn plasseringen av brennoljetankene (figur 123). Tankene 

var plassert én på hver side av forre del av maskinrommet. Hvis tegningen er helt presis i forhold 

maskinromstegningen fra 1995 figur 97, ble styrbord brennoljetank flyttet cirka ett spanterom 

akterover i 1997, vekk fra skott 23. Vi får også de nye opplysningene om at hver av brennoljetankene 

var på 10 000 liter. 

 

 
Figur 123. Utsnitt fra GA-tegning fra 1997. Tegningen har ført inn plasseringen av brennoljetankene på hver side av maskinen. 
Tegningen viser også en ny ferskvanntank i kofferdam spant 23-25. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 
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Skipssystemer 

Elektrisk anlegg 

Mellom 1997-1999 ble det satt inn nye tavler om bord.160 Disse stod aktenfor maskinen i 

maskinrommet, på det aktre maskinromskottet. Hovedtavle var for 220 V. 

  

 

 

Det ble montert en ny el-motor til drift av lense- og brannpumpe, 220 V. Det skal også ha blitt montert 

en 24 V generator på hovedmotoren året før Antonsen overtok «Vågsfjell».161  

 
160 Salgsannonse i Rana Blad 26.04.1999. Det er trolig at «ny tavle» betød at dette var en utskiftning som selger 
hadde gjennomført. 
161 Opplysninger fra Steinar Antonsen til Skjalg Kristensen om arbeider på Vagsfjell i årene 1999-2002 

Figur 124. Tavler i maskinrommet. Foto: Asgeirs Andersen, 2021. 
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Motorskip «Vagsfjell» - frakt, 1999-2010 

I 1999 ble «Vågsfjell» solgt til Steinar Antonsen etter at det forrige eierselskapet måtte gi opp driften. 

Antonsen døpte fartøyet om til «Vagsfjell», og brukte det mest til ensilasjefart over Tromsøsundet.162 

Fartøyet ble ellers mye brukt til frakt av fiskeavskjær fra Troms Pelagic på Solstrand.163 Antonsen kjøpte 

også veteranfartøyet «Epo» fra 1914 for å drive denne farten, i tillegg til at han hadde fartøyet 

«Veronica», også fra 1914.164 Innen 2002 hadde Antonsen hadde fått oppgradert «Vagsfjell» for 1,2 

millioner kroner. 165 Senere på året ble det likevel satt inn en salgsannonse i Fiskeribladet for fartøyet. 

Annonsen fortalte at det var blitt «vesentlig oppgradert».166 «Vagsfjell» ble lagt opp i påvente av salg.  

 

 
162 Sjøen (2017) s. 19. Fiskeribladet 16.06.2019. Rana Blad 26.04.1999 
163 Tromsø 20.03.2002 
164 Ibid. Nordnorsk fartøyvernsenter har for øvrig skrevet teknisk-historisk dokumentasjonsrapport om Epo 
(2019). 
165 Tromsø 20.03.2002 
166 Fiskeribladet 16.08.2002 

Figur 125.  «Vagsfjell» ved siden av den andre veteranen «Epo» i 2002, fremdeles i 
kommersiell drift. Kilde: avisen Tromsø 20.03.2002. 
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I 2004 ble fartøyet solgt til Torgeirson A/S, ved Karl Magnus Pettersen, Kvaløysletta. Det ble foretatt 

diverse reparasjoner ved Tromsø Skipsverft A/S, før fartøyet endte i opplag i Dåfjord i Troms. Det gikk 

ikke bedre med det nye eierselskapet enn med det forrige. I 2008 gikk selskapet konkurs. Forfallet på 

«Vagsfjell» begynte nå for alvor å ta til. I 2009 lekket det olje fra fat på båten rett ut i sjøen. Den aktive 

kommersielle driften ble ikke tatt opp igjen. 

 

Ombygginger 1999-2010 

Som i tidligere perioder ble «Vagsfjell» bygget om. Det er noe usikkerhet rundt tidspunkt for enkelte 

endringer, og noen ombygginger har vi bedre oversikt over enn andre.  

 

År Forandring 
1999/2000 Nye sentrifugalpumper til lense-ballast-kjølesystemer 
Usikker datering Ny byssekomfyr 
Usikker datering Polarbjørn sentralfyr erstattet med Pyro oljefyr 
Usikker datering Livbåt og davitarrangement demontert og fjernet 
Usikker datering Skrog grønnmalt 
Usikker datering Grabbarrangement demontert 

 

En del utskiftninger av slitt utstyr og deler ble også foretatt. 

 

Skipet generelt 

«Vagsfjell» var på 202 BRT og 93 NRT, og 305 DWT.167 

 

Skrog og dekkshus 

Skrog 

Noen hudplater ble skiftet ut, blant annet i vannlinjen på hver side forut. Tredekk på hekken ble skiftet 

ut med nytt tredekk.168 

Materialbeskyttelse 

Etter eierskiftet i 1999 ble skroget malt grønt. Skorsteinen ble også malt om, fra gul til hvit med et sort 

bånd øverst. Luftelyrer ble også hvitmalte. 

 

 
167 Målingsrapport datert 1963, utstedt 1994, SD. Fiskeribladet 16.08.2002 
168 Opplysninger fra Steinar Antonsen til Skjalg Kristensen om arbeider på Vagsfjell i årene 1999-2002 
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Utstyr for last  

Ifølge en salgsannonse i Fiskeribladet i 2002 var «Vagsfjell» «Ypperlig til føring av sildeavskjær og 

loddefaks».169 Fartøyet kunne også stadig føre sand og asfalt, ble det beskrevet. «Vagsfjell» hadde nå 

fått redusert lastekapasiteten til ca. 235 tonn.170  

I løpet av «Vagsfjell»-perioden ble grabbarrangementet demontert.171  

 

Utstyr for besetning 

Redningsutstyr 

Livbåt og davitarrangement ble demontert og fjernet. Brann- og lensepumpe samt tilhørende 

rørsystemer ble fornyet.172  

Innredning under dekk 

Lugarer 

Lugarene under dekk ble malt blå. Dørkarmer og møbler var rødmalte (figur 77-83).173 

Innredning i rom i casing 

Bysse 

Komfyren ble fjernet i «Vagsfjell»-tiden. En elektrisk komfyr på 220 V ble satt inn som erstatning.174 

Panelet ble blåmalt. 

Messe 

Panelet i messen ble malt grønt i løpet av «Vagsfjell»-perioden.  

Oppvarming  

En gammel Polarbjørn sentralfyr ble erstattet med en nesten ny Pyro oljefyr.175 

Styrehus og bestikk 

Respatex-platene i bestikk og styrehus ble grønnmalt i «Vagsfjell»-perioden.  

 

 
169 Fiskeribladet 16.08.2002 
170 Fiskeribladet 16.08.2002 
171 Opplysninger fra Steinar Antonsen til Skjalg Kristensen om arbeider på Vagsfjell i årene 1999-2002 
172 Opplysninger fra Steinar Antonsen til Skjalg Kristensen om arbeider på Vagsfjell i årene 1999-2002 
173 Opplysninger fra Steinar Antonsen til Skjalg Kristensen om arbeider på Vagsfjell i årene 1999-2002 
174 Info Asgeir Andersen. Opplysninger fra Steinar Antonsen til Skjalg Kristensen om arbeider på Vagsfjell i årene 
1999-2002 
175 Opplysninger fra Steinar Antonsen til Skjalg Kristensen om arbeider på Vagsfjell i årene 1999-2002 
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Maskin – hovedkomponenter 

En ny startluftkompressor ble montert.176  

 

Systemer for maskin – hovedkomponenter 

Kjølesystem 

En elektrisk sjøvannspumpe ble montert på hovedmotoren.177 

 

Skipssystemer 

Ballast- og lensesystemer 

Lense- og fyllerør ble skiftet til forpigg.178 Antonsen bygget i 1999/2000 om pumpene om bord for 

lense-, ballast- og kjølesystem til sentrifugalpumper. Disse fungerte for øvrig dårlig.179  

Elektrisk anlegg 

Lysarmaturer og ledningsnett til belysning ble skiftet. En havnegenerator ble montert forut under 

bakken.180 

  

 
176 Opplysninger fra Steinar Antonsen til Skjalg Kristensen om arbeider på Vagsfjell i årene 1999-2002 
177 Opplysninger fra Steinar Antonsen til Skjalg Kristensen om arbeider på Vagsfjell i årene 1999-2002 
178 Opplysninger fra Steinar Antonsen til Skjalg Kristensen om arbeider på Vagsfjell i årene 1999-2002 
179 Info fra fartøyeier Asgeir Andersen 
180 Opplysninger fra Steinar Antonsen til Skjalg Kristensen om arbeider på Vagsfjell i årene 1999-2002 
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Veteranbåt som «Vagsfjell», «Vågsfjell», «Gamle Nyborg» og «Nyborg» 

etter driftstid 2010- 

Det er driftsårene som er interessante for vernet av «Nyborg». De påfølgende årene, etter at 

driftstiden var over, gjennomgås dermed kun kort her.   

Med en lekkasje i maskinrommet sank «Vagsfjell» halvveis ved kai i 2010. Hele maskinrommet kom 

under vann, med unntak av et lite hjørne oppunder dekk på babord side. Akterlugarer var under, og 

det kom vann inn på dørk i byssen og delvis i messen. Fartøyet fløt på lasterommet som var tørt, og 

«Vagsfjell» lot seg heldigvis redde.181  

  

  

 

 

«Vagsfjell» ble solgt for 1 krone til Fartøylaget «Vågsfjell» ved Sten Cato Nordsæther i Trondheim. 

Nordsæther ønsket å verne fartøyet, som ble slept fra Dåfjord i Troms til Frengen. Arbeid startet med 

 
181 Sjøen (2017) s. 19. Info Asgeir Andersen 

Figur 126-129. «Vagsfjell» delvis nedsunket ved kai i 2010, og maskinrommet like etter. Foto utlånt av Asgeir Andersen. 
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å sette «Vågsfjell», som fartøyet nå het igjen, i stand. En del arbeid ble blant annet gjort hos 

Kvernhusvika slipp.182 

I 2011 og følgende år bevilget Riksantikvaren penger til sikring av «Vågsfjell». I 2012 fikk «Vågsfjell» 

status som vernet skip. 

I november 2017 ble fartøyet solgt til Asgeir Andersen fra Stord. Fartøyet fikk skiftet navn til «Gamle 

Nyborg».183 Foreningen Fraktefartøyet MS «Gamle Nyborg» ble etablert 2018. I 2021 fikk fartøyet 

tilbake sitt tidligere navn «Nyborg». 

 

Ombygginger 

Siden 2010 har fartøyeiernes målsetninger i bunn og grunn vært å verne fartøyet slik det tidligere har 

vært. En endring vi kan gjøre oppmerksom på her er at skott 25 og 50 i lasterommet ble fjernet på et 

tidspunkt, og er ikke om bord i dag (2021). 

 

 

   

 
182 Info Erik Småland hos Riksantikvaren 
183 Fiskeribladet 16.06.2019 

Figur 130. «Nyborg» ved Sagvåg på Stord i 2020. Foto: BDF 
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Konklusjon 

Historisk kontekst og betydning  

«Nyborg» har tatt del i større historiske begivenheter slik som de alliertes invasjon i Normandie under 

andre verdenskrig og gjenreisningen av Finnmark etter krigen. Båten er samtidig på mange måter 

representativt for sin type fartøy og deres bruk:  

«A Rose» var én blant flere lignende fiskebåter fra byggeverftet Cochrane & Sons Ltd., og blant 

fiskeflåten i Great Yarmouth. Også som danlayer og minesveiper under andre verdenskrig var «A 

Rose»/«Siesta»/«Adelphi» forholdsvis typisk for fartøyene som ble rekvirert av den britiske marinen 

til dette. Hvilke hendelser fartøyet var involvert i, vet vi for øvrig foreløpig lite om.  

Som norsk fartøy fikk «Nyborg» deltatt i en storhetstid for sildefisket på 1950-tallet. De første årene i 

fraktefart langs norskekysten var «Nyborg» en av mange, men ettersom tiden gikk ble det færre og 

færre lignende fartøyer igjen. Da «Vagsfjell» gikk ut av aktiv drift i 2008 var ikke fartøyet lenger 

representativ for farten den seilte i, snarere tvert imot.  

Ombygginger  

Som det er å forvente for et fartøy av «Nyborgs» alder har det vært ombygget flere ganger, både som 

en følge av modernisering av utstyr og endringer i drift.  

Ofte er det enklere å skaffe til veie informasjon om et fartøy desto senere i tid man kommer. Det 

stemmer til en viss grad for «Nyborg». Vi har foreløpig noe mindre kunnskap om fartøyet slik det var 

under andre verdenskrig enn vi har for tidligere så vel som senere perioder. Vi har også forholdsvis 

begrenset med informasjon om båten i årene 1946-1950, mye fordi det mangler bilder fra denne tiden. 

De senere periodene har vi bedre kildegrunnlag for og bilder fra. Datering av bilder har vært 

utfordrende, og det skaper en viss usikkerhet i forhold til nøyaktige tidspunkter for endringer i fartøyet. 

Sammenlignet med flere andre fartøyer i den norske verneflåten har «Nyborg» hatt kun en kort 

mellomperiode i opplag før restaurerings-/vedlikeholdsarbeid ble igangsatt. Kunnskap om 

konstruksjoner i fartøyet er stadig forholdsvis lett tilgjengelig om bord. 
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Ordliste 

Akter Bak i et fartøy 
Babord Venstre side i et fartøy (sett aktenfra) 
Bakk(dekk) Oppbygning (dekk) på forskipet, fra borde til borde, inkl. baugen 
Balanseror Ror hvor omdreiningsaksen ligger slik at ca. 20% av rorflaten kommer 

forenfor denne. 
Ballast Dødvekt som er tatt om bord for å bedre stabiliteten, forandre 

trimmen eller øke dypgående for et fartøy som går uten last 
Bestikk (bestikklugar) Lugar på broen, for oppbevaring av kart o.l. utstyr som er nødvendig 

for navigering av fartøyet. 
Bestmann Fullært sjømann (fisker) som på små fartøy uten styrmann er 

skipsførerens stedfortreder 
Bestikk Rom på kommandobroen hvor alle sjøkart blir oppbevart 
Bro Kommandobro. Overbygning som skip styres fra 
Brovinger De ytre endene av kommandobroen 
Brutto registertonn Målte volumet i et fartøy: det totale volum under måledekket, volumet 

mellom måledekk og øverste dekk, volumet av overbygninger og luker. 
Bunker Lagerplass for brensel 
Bunnstokker Tverrskipsforbindelse i fartøysbunnen. Består av plater med 

tetningshull og lemmergatt, i dobbeltbunnens høyde. De strekker seg 
over hele fartøyets bredde, og plasseres i spanteavstand (forbundet 
med disse). 

Bussgatt Rund eller oval åpning i skansekledningen for trosser e.l. 
Bysse Rom hvor maten ble laget/kjøkken om bord. Det er også navnet på 

komfyren hvor maten lages. 
Casing Overbygg/kappe på dekk over maskin- og kjelrom.  
Davit Vribar kran 
Dory Lettbåt til sildefiske. 
Dørk Gulv i et fartøy. 
Ensilasjefart Frakt av silofôr 
Fenderlist På slepebåter, losbåter og fartøy som stadig må legge til og fra, er det 

mellom dekk og vannlinje en sterk kant (list) av stål eller tre som skal ta 
av for støt og slitasje.  

Forpigg Forreste, nederste rom i et fartøy, mellom forstavn og kollisjonsskott. 
Forut Fremme i et fartøy 
Gatt Vanlig brukt i forbindelse med hull i sammensetninger, f.eks. spygatt 

(avløp for vann), bussgatt (åpninger i skansekledninger for 
fortøyninger) osv. 

Halegatt Støpejernsbeslag på rekke eller dekk til å la trosser løpe gjennom 
Hekk Den akterste delen av et fartøy 
Hjelpemotorer Alle maskiner som ikke direkte er i bruk til fremdrift av fartøyet, men 

for drift av pumper, elektriske generatorer (lysmaskiner), kjøleanlegg, 
styremaskin, dekksmaskineri osv. 

Hoveddekk Øverste dekk som strekker seg over hele fartøyets lengde, selv om 
dette også kan være fribordsdekket 

Hudplate Stål- eller jernplater som utgjør skroget i et fartøy. 
Kjettingkasse Sjaktformet rom under ankervinsjen, til ankerkjettingen. Det siste ledd 

i kjettingen er festet i K for at kjettingen ikke skal ruse ut. 
Kjøl Underste, langsgående forbindelsen i skroget. 
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Kjølsvin Innvendige bærebjelker oppå bunnstokkene i skrogets langskipsretning 
som 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 
Kne Kneformet (rettvinklet) avstivning som brukers der to emner skal 

settes sammen i vinkel. 
Kofferdam Tomt skillerom. På tankskip for eksempel det tomme rommet mellom 

to skott i spanteområdet mellom tankområdet og for- og akterskip 
(maskinrom). 

Kollisjonsskott Det forreste tverrskottet på et fartøy, den aktre begrensning av 
forpiggen. Det skal hindre at vannet trenger videre innover hvis 
fartøyet får skade i baugen på grunn av en kollisjon. Skottet må nå helt 
opp til øverste dekk, og ligge mer enn 5% av skipslengden bak forre 
perpendikulær.  

Kullbaks Avdelt rom i dampskip, særlig ved siden av eller forut for kjelerom, for 
kull til skipets drift. 

Kutterhekk Utoverhengende hekk 
Livholt Ligger nærmest vaterbordet i et skipsdekk, altså en langsgående bjelke 
Lanterne Lovbestemt lyskilde om bord i fartøy. 
Leider Trapp i et fartøy. 
Lenseport Åpning/luke i skansekledningen, hengslet slik at overvann kan renne 

ut. 
Lettbåt Mindre hjelpebåt på større fartøy. 
Luftelyre Lufteventil. Innretning for lufting og ventilasjon av rommene om bord. 
Lysventil /kuøye 
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 Målte volum i et fartøy utgjort av bruttotonnasjen med fratrekk for: 

fører-, offisers- og mannskapsrom, navigasjonsrom, proviant- og 
lagerrom, verksted- og pumperom, inkl. kjelerom. 

Nominelle hestekrefter Den eldste måten å beregne hestekrefter. Dampmaskins effekt 
kalkulert utfra maskinens indre dimensjoner. 

Opplag Om skip ute av tjeneste 
Penteri (pantry) Anretningsrom i forbindelse med messer/salonger om bord. 
Plategang Ved naglede stålskrog de løpende plater som var naglet sammen med 

dobbelte rader i langskips retning. 
Plattgatter Fartøy med relativt flatt akterspeil 
Puller Kort stolpe for å feste trosser og tauverk. 
Radiopeiler Radiomottaker, som ved hjelp av en retningsantenne (vridbar 

rammantenne, faste langs-  og tverrskips, eller ferritstav) kan peile et 
radiofyr. 

Rekke Åpent rekkverk langs kanten av et dekk. 
Rennestein 1: vanngang langs siden av dekket ut mot skansekledningen. 2: rom 

mellom slagbærer og hudplater i slaget. 
Skansekledning Fortsettelse av skips ytterkledning opp over øverste dekk, som en tett 

reling. 
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Skott Skillevegger i skip. Det finnes langskipsskott og tverrskipsskott. De gir 
skroget styrke til å motstå langskips- og tverrskipspåkjenninger, 
foruten til å oppta torsjonspåkjenninger.  

Sneseil Seil som sitter i fartøyets lengderetning 
Spant  Ribbelignende tverrskipsforbindelser som gir et skrog sin form og som 

danner feste for ytterhuden.  
Spill Dreibart apparat med utveksling til innhiving av anker, trosser o.l. 

Spillets funksjon er den samme som for en vinsj, men skiller seg ved at 
den halte linen/trossen/kjettingen ikke vikles opp på trommelen. 
Kraftvirkningen beror utelukkende på trekket og friksjonen i de 
forskjellige rundtørn dannet av den trosse som ligger rundt nokken, 
eller kjettingtrommelen som griper om kjettingens ledd. Trosselengden 
spiller ingen rolle. Innhivet ankerkjetting går gjennom kjettingpipene 
ned i kjettingkassen, mens innhivet trosse må kveiles opp. 

Springplate Øverste plategang på ytterhuden av stålfartøy, avslutning på 
ytterkledningen. Fordi det ofte forekommer stor spenning, er 
plategangen (skjærgangen) sterkere enn resten av hudplatene. 

Stag Tau, wire, eller massive stålstenger som stiver av en mast og 
langskipsretning. 

Stevn Tidligere var stevnene de bjelkene som ut fra kjølen dannet forre og 
akter avslutning på skroget, og som hudplankene var festet på. Denne 
byggemåten ble i prinsippet overført til fartøy av jern og stål. 

Stores  Lagerrom om bord. 
Styrbord Høyre side i et fartøy (sett aktenfra) 
Styremaskin Hjelpemaskin plassert i umiddelbar nærhet til roret, som dreier roret. 
Svalkeluke (svalkelem) Åpning/luke i skansekledningen, hengslet slik at overvann kan renne 

ut. 
Svinerygg Rekken forut på bakken (som er oppbyggning/ dekk på forskipet, fra 

side til side, inkl. baugen). 
Trosse Line, tau, kabel med diameter over 25 mm. 
Vant Tauverk, wire eller massive stenger som støtter en mast i tverrskips 

retning. 
Vant Tau, 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. 

- Det Norske Akademi for Språk og Litteratur. Det norske akademis ordbok 

https://www.naob.no/ (internett, lastet 10.02.2020) 

- Språkrådet og Universitetet i Bergen. Bokmålsordboka - Nynorskordboka  

https://ordbok.uib.no/ (internett, lastet 10.02.2020) 

  

https://www.naob.no/
https://ordbok.uib.no/


Sammenfattet informasjon om «Nyborg» hentet fra Fiskeridirektoratets Fortegnelse over merkepliktige norske fiskefarkoster 

 

År Farkostens 
nr., art og 
navn 

Anvendelse Material Brt Nrt Bygge-
år 

Omb. 
år 

Lengde Bredde Dybde Hva 
slags 
maskin 

Maskin 
byggeår 

HK Fiske- 
& 
fangst-
båter 

Eier 

1948 R-103-A  
D Nyborg 

Kystfiske  
Havfiske  

Stål - - 1924 - 120,1 
(engelske 
mål) 

21,6 
(engelske 
mål) 

11,6 
(engelske 
mål) 

damp 1924 250 3 Kristian 
Einarsen, 
Åkrehamn 

1950 R-103-A  
D Nyborg 

Kystfiske  
Havfiske   

Stål - - 1924 - 120,1  
(engelske 
mål) 

21,6 
(engelske 
mål) 

11,6 
(engelske 
mål) 

damp 1924 250 - Kristian 
Einarsen, 
Åkrehamn 

1952 R-103-A 
Mk 
Nyborg*° 

- Jern - - 1924 1950 120,1 
(engelske 
mål) 

21,6 
(engelske 
mål) 

11,6 
(engelske 
mål) 

Alfa 1950 265 - Kr. 
Einarsen, 
Åkrehamn 

1954 R-103-A  
Mk 
Nyborg*° 

- Jern - - 1924 1950 120,1 
(engelske 
mål) 

21,6 
(engelske 
mål) 

11,6 
(engelske 
mål) 

Alfa 1950 265 - Kr. 
Einarsen, 
Åkrehamn 

1956 R-103-A 
Mk 
Nyborg*° 

- Jern  202 112 1924 1950 120,1 
(engelske 
mål) 

21,6 
(engelske 
mål) 

11,6 
(engelske 
mål) 

Alfa 1950 265 - Kr. 
Einarsen, 
Åkrehamn 

1958 R-103-A 
Mk 
Nyborg*° 

- Jern  202 112 1924 1950 120,1 
(engelske 
mål) 

21,6 
(engelske 
mål) 

11,6 
(engelske 
mål) 

Alfa 1950 265 - Kr. 
Einarsen, 
Åkrehamn 

1960 R-103-A 
Mk 
Nyborg*° 

- Jern 202 112 1924 1950 120,1 
(engelske 
mål) 

21,6 
(engelske 
mål) 

11,6 
(engelske 
mål) 

Alfa 1950 265 - Kr. 
Einarsen, 
Åkrehamn 

1962 R-103-A 
Mk Nyborg 

- Jern 202 112 1924 1950 120,1 
(engelske 
mål) 

21,6 
(engelske 
mål) 

11,6 
(engelske 
mål) 

Alfa 1950 265 - Kr. 
Einarsen, 
Åkrehamn 

1966 R-723-K 
Mk 
Nyborg*° 

- Jern 202 112 1924 1950 120,1 
(engelske 
mål) 

21,6 
(engelske 
mål) 

11,6 
(engelske 
mål) 

Alfa 1950 265 - Kr. 
Einarsen, 
Åkrehamn 
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År Farkostens 
nr., art og 
navn 

Anvendelse Material Brt Nrt Bygge-
år 

Omb. 
år 

Lengde Bredde Dybde Hva 
slags 
maskin 

Maskin 
byggeår 

HK Fiske- 
& 
fangst-
båter 

Eier 

1968 R-723-A 
Mk Nyborg 

- Jern 228 100 1924 1950 120,1 
(engelske 
mål) 

21,6 
(engelske 
mål) 

11,6 
(engelske 
mål) 

Alfa 1950 265 - Kr. 
Einarsen, 
Åkrehamn 

 

 

Forkortelser og figurer i tabellen 

D = Dampskip 

M = Motorfarkost 

K= kutter eller hekkbygget 

Farkoster som har radiotelefoni er merket med stjerne (*) og farkoster med ekkolodd er merket med ring (°) - F.o.m. 1952-registeret, t.o.m. 1960-registeret. 

 

Forklaring til tabellen 

Selv om «Nyborg» ikke drev aktivt fiske etter 1964 beholdt fartøyet likevel fiskerimerke i flere år. Selve merkenummeret endret seg etter en 

kommunesammenslåing på Karmøy.184 

Fortegnelsene er blitt gitt ut omtrent annethvert år. Innholdet i de opprinnelige tabellene endret seg noe over tid. Derfor er ikke alle rutene i den 

sammenfattede tabellen over alltid utfylt. Radiotelefoni og ekkolodd er ført inn i tabellene på store deler av 1950- og et par år på 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. Det er svært sannsynlig at «Nyborg» kan ha hatt sonar/ekkolodd fra andre verdenskrig, fra den tid som marinefartøy. På den 

 
184 Sjøen (2017) s. 18 
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annen side ble krigsutrustningen fjernet i 1945. Fiskeridirektoratets fortegnelser over merkepliktige norske fiskefarkoster viser at det fremdeles var flere skip 

som ikke hadde ekkolodd på 1950- og 1960-tallet. 

«Nyborgs» byggemateriale er oppgitt som både stål og jern. At det noen år ble ført opp jern er en misforståelse.   

 

 

 

 

 

  



 

151 
 

Litteratur- og kildelister 

Litteratur 
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- Rasmussen, A. H. M.. (1906). Skibsmaskinlære: Udarbejdet til brug for styrmænd og 

skibsførere. Tekst (utg. 3). Kjøbenhavn: G. E. C. Gad’s Universitetsboghandel. 

- Rasmussen, A. H. M.. (1906). Skibsmaskinlære: Udarbejdet til brug for styrmænd og 

skibsførere. Tegninger (utg. 3). Kjøbenhavn: G. E. C. Gad’s Universitetsboghandel.  

- Sjøen, K. (2017) «Historien om M/S «Nyborg»» i Sjøen, K., Knutsen, K., Tjøsvoll, R. (red.). 

Vestante. Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum årsskrift 2017. s. 16-19.  

Arkivkilder 

Digitalarkivet, Arkivverket: 

- Lappebok, skipsregisterkort for Nyborg 

Fiskeridirektoratet: 

- Register over merkepliktige norske fiskefarkoster for 1948, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 

1960, 1962, 1966, 1968 (se sammenfattet informasjon i denne rappporten) 

National Archives: 

-  Ship A Rose, official number: 144140. When built: 1924. Registry closed: 1946. Reference: BT 

110/1305/18 

o Certificate of British registry 

o Copy of transactions subsequent to Registry 

o Incumbrances 

o Summary of ownership 

o Transcript of Register for Transmission to Register-General of Shipping and Seamen 

Dokumenter som videre bør undersøkes inkluderer referanser:  

- ADM 1/17352  

- ADM 267/129 (Bomb, Mine and Explosion […]) 

- BT 381/176  
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- BT 381/3333 

- BT 99/4185 

- BT 99/4367  

- BT 99/4470 

- HS 5/434 (Sea operations and reconnaissance) 

Samlet av fartøyeier Asgeir Andersen: 

- Tegninger av A. Rose fra byggeverft Cochrane & Sons Ltd., Selby: General arrangement steel 

screw drifter A Rose, No. 940 General arrangement steel screw drifter, Midship section steel 

screw drifter No. 940, Profile & deck plan no. 940  

- Tegning av balanseror dat. 05.06.1948 

- GA-tegning fra Haugesund Slip 11.07.1950 

- Hydraulikk A/S Brattvåg, monteringsinstruksjoner og tegning av lossevinsj type 2A3 (ø300 og 

ø360 trommel) koplingsbolt, datert 11.11.1950 

- Tegning av bakk fra A/S Haugesunds Slip 26.03.1953 

- Tegning Frydenbø hydrapilot super, dat. 09.04.1956 

- Brev fra A/S Vico til Frydenbø Slipp og mek. Verksted datert 28.08.1956 

- Brev fra A/S Frydenbø Slip & mek. Verksted til A/S Vico datert 30.08.1956 

- Tegning Robertson rorindikator fra A/S Frydenbø slip & mek. verk., Bergen, datert 01.10.1956. 

- Tabell oversikt styresystem fra Frydenbø slip & mek. Verksted datert 13.03.1957 

- Matre alarmanlegg E3 – oversikt over alarmanlegg fra 1974, med tegning av rekkeklemmelist 

merket med datoer 25.09.1975 og 12.01.1978, koblingsskjema merket med dato 08.03.1977, 

oversiktsskjema E3 m/Bropanel merket med dato 28.11.1977, koblingsskjema broenhet 

brannanlegg merket med dato 30.11.1976, og bropanel E3 anlegg merket med dato 

12.01.1978.  

- Tegning av riggarrangement 22.03.1982 

- Foto, bl.a. fra Kåre Einarsen, av Nyborg, Vågsfjell og Vagsfjell. 

Sjøfartsdirektoratet: 

- Midtskipstegning S/S Nyborg av Kopervik ex. S/S A Rose for reder Kristian Einarsen, Åkrehamn 

- Målingsrapporter 1994 og 1998 

- Sea data ship overview 07.02.1992 

- Tegninger: 

o 1946 GA 

o 1995 Brennoljesystem. Smøreoljesystem 

o 1995 GA 
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o 1995 Lastelinjer 

o 1995 Lense-ballast-kjølesystemer 

o 1995 Maskinrom arr. 

o 1995 Motorfundament, hjelpemotor 

o 1995 Motorfundament 

o 1995 Propellaksel 

o 1995, 1997 GA 

o 1997 Nye sidegarnering i lasterom  

o 1997 Nytt tverrskott 

Statsarkivet i Tromsø  

- I arkiv Sjøfartsdirektoratet, stasjon Hammerfest – Vågsfjell LLTC (arkivkoder SATØ/SATØ-

317/Jg/L0010/0032 og SATØ/SATØ-317/Jg/L0007/0039): 

o Erklæring om reders kontroll, Vågsfjell LLTC. Sjøfartsdirektoratet. 

o Brev fra Sjøfartsdirektoratet til Steinar Antonsen, ang. Vågsfjell – LLTC, oversendelse, 

15.02.2000. 

o Brev fra Sjøfartsdirektoratet til Steinar Antonsen ang. Vågsfjell – LLTC, utsettelse 

fartssertifikat, 24.03.2000. 

Riksarkivet 

- Tegning av MS Barden, ombygging 1951, i mappe RA/S-4998 Sjøfartsdirektoratet med 

forløpere, skipsmapper slettede skip. 

Aviser 

Britiske aviser: 

- Aberdeen Evening Express 27.07.1939 

- Dundee Evening Telegraph 17.06.1929 

- Sheffield Daily Telegraph 21.07.1924 

- Western Gazette 02.11.1928 

- Western Morning News 30.03.1925 

Nederlandske aviser: 

- Algemeen Handelsblad 11.11.1931, 16.10.1932, 06.11.1933 

- De Maasbode 17.12.1926 

- Nieuwe Vlaardinsche courant 27.05.1938, 14.08.1928 

Norske aviser: 
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- Brønnøysunds Avis 15.04.1998, 24.06.1998 

- Fiskaren 18.09.1957, 04.02.1959, 17.09.1982 

- Fiskeribladet 16.08.2002, 16.06.2019 

- Haugesunds Avis 25.08.1955, 10.03.1964, 27.05.1971, 26.06.1971, 10.03.1978 

- Helgeland Arbeiderblad 22.04.1997, 13.03.1998, 31.07.1998 

- Rana Blad 26.04.1998 

- Stavanger Aftenblad 10.10.1956 

- Tromsø 19.06.1998, 20.03.2002 

Film og foto 

For hvert enkelt foto, se bildetekster. 

- Einarsen, Kåre. – bilder av Nyborg som fiske- og fraktefartøy etter 1946 

- Great Yarmouth Museums – bilder av A Rose som engelsk fiskefartøy  

- Scotland’s Moving Image Archive, National Library of Scotland. Film North Sea Herring Fleet, 

ca. 1935.  Produsent: James E. Henderson Ltd., Aberdeen. 

https://movingimage.nls.uk/film/3110 (internett, lastet 29.11.2019)  – Av A Rose som 

engelsk fiskefartøy. 

- Åkrehamn Kystmuseum – bilder av Nyborg/Vågsfjell/Vagsfjell som fiske- og fraktefartøy etter 

1946 

- Flere bilder utlånt av fartøyeier Asgeir Andersen 

- Midtnorsk Trebåtverksted – bilder av Nyborg i siste driftsperiode og etter driftstid. 

Demontering av akterlugar. 

 

Nettsider 

- Fiskeridirektoratets Register over merkepliktige norske fiskefarkoster: 

https://fdir.brage.unit.no/fdir-xmlui/handle/11250/273582/discover?query=1950&submit= 

(internett, lastet 09.01.2020) 

- Frydenbø industris hjemmeside: https://www.frydenbo-industri.no/historie (internett, lastet 

04.02.2020) 

- Grace’s Guide to British Industrial History:  

https://www.gracesguide.co.uk/Cochrane_and_Sons (internett, lastet 28.11.2019) 

- National library of Scotland. North sea herring fleet: https://movingimage.nls.uk/film/3110 

(internett, lastet 29.11.2019) Fra ca. 1935. Produsent: James E. Henderson, Ltd., Aberdeen 
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