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Forord
Denne utgåva kan ikkje reknast som ein komplett teknisk historisk dokumentasjonsrapport (THD), til
det er det gjort for lite dokumentasjon av viktigaste kjelda, nemleg sjølve fartøyet. I tillegg til å danne
grunnlag for antikvarisk istandsetting, skal ein THD kunne vere eit verktøy for å lande eller snevre inn
verneperioden. Slik han føreligg, skal rapporten kunne ha denne funksjonen. Elles er mesteparten av
dei tilgjengeleg historiske fotografia og dokumenta knytt til fartøyet gått gjennom og satt i system, og
dei ulike utgåvene av fartøyet er sett inn i ein historisk kontekst. Alle kjende kjelder, som ikkje er
undersøkte, men som kan vere verdt å søke opp, er også presenterte.
Rapporten har vore til gjennomlesing av noverande eigar, tidlegare eigarar og etterkomarar etter
tidlegare eigarar. Morten Hesthammer ved HFS har medverka med «sidemannskontroll» og Erik Goth
Småland (Riksantikvaren) med «fagfellevurdering». Takk til alle som med dette har medverka til å
auke kvaliteten på arbeidet.
Håvard Gjerde, Hardanger Fartøyvernsenter, August 2021

Samandrag
På same måte som fiskekuttaren «Fremad 2» (i sluttfasen av restaurering ved Hardanger
fartøyvernsenter i 2021) representerer meir enn 100 år med fiskerisoge, kan ein seie at «Norden»
representerer meir enn 100 år med fraktesoge. Begge fartøya vore i meir eller mindre samanhengande
drift frå slutten av 1800-talet til byrjinga av 2000-talet. Heile tida har fartøya tilpassa seg ny teknologi
og nye krav, samtidig har dei tatt med seg lag på lag med kulturhistorie.
Fartøyet vart etter alt å døme bygd ved garden Eikeland, Valen i Fjelberg kyrkjegjeld i 1891, men
byggmeisteren var Knut Skaaluren ved Skaaluren Skibsbyggeri i Rosendal. Galeas «Norden» er ført
opp som bygg nr. 59 i Skaaluren-verftet sin byggjeprotokoll.
Det er sannsynleg at ein del bjelkar, tømmer og garnering er frå byggeåret. Det same gjeld raiderar (no
kappa av) og baugjarn, dimensjonane på desse passar nemleg godt med det som er registrert i første
veritas-protokollen. Dessutan er delar av dekksplankinga gjort på ein måte som er typisk for jaktene,
og som skil seg ut frå andre områder av dekket både når det gjeld hakaplank og breidder (Figur 48).
Kjeldematerial som veritas-protokollar frå byggeåret, hovudmål frå byggeprotokollen til Skaaluren
Verft, ein forseggjort modell av skuta frå 20-talet og gode fotografi frå same perioden gjer at galeasutgåva er relativt godt dokumentert.
Ein av tinga som gjev «Norden» høg historisk verdi er den flotte kahytten, eller skipperlugaren, som
truleg er lite endra sidan 1920-talet. Elles representerer keisinga og styrhuset tidstypiske løysingar for
1950- og 1960-talet. Maskina, ein Normo Diesel frå 1963, er i følgje riksantikvaren bland dei siste av
sitt slag i eit fartøy. Medan mange av dei jaktene og galeasane som er tekne vare på i dag har blitt
tilbakeførte til segl-tida, kan «Norden» stå som ein representant for dei motoriserte fraktefartøya.
Brønnen for frakt av levande fisk, dominerer i dag dekk og rom, og representerer den siste perioden då
skuta var i kommersiell bruk. Med brønnen sluttar det seg også ein sirkel i båten si fraktehistorie, frå
sild og klippfisk til oppdrettsfisk, det vil seie frå dei store norske mateksportnæringane då båten vart
bygd (1891) til ei av dei store norske mateksportnæringa i vår eiga tid. Representativitet er ein viktig
verneverdi i fartøyvernet, og det kan derfor stillas spørsmål ved om det er brønnbåt-utgåva som
eventuelt skal takast vare på. Gode fotografi samt tilgang til informantar frå tidsrommet 1967-1984,
gjer at denne perioden skil seg ut som ein aktuell periode for vern av motorjakt-utgåva.
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Innleiing
Hardanger Fartøyvernsenter (HFS) fekk i 2019 i oppgåve frå Riksantikvaren (RA) å lage ein teknisk
historisk dokumentasjonsrapport (THD) om «Norden». HFS hadde ikkje nok ressursar til å gå særleg
djupt inn i prosjektet i 2019, men RA ville likevel at me skulle komme i gang dette året. Derfor var
Morten Hesthammer og underteikna på synfaring 8. oktober 2019 ved hamna der «Norden» ligg, på
Grønneset (ikkje langt frå Molde). Målet var å kunne seie noko om kjeldeverdien til båten og å legge
eit grunnlag for arbeid med ein THD. Saman med eigar Knut Lasse Torhus gjekk me gjennom det som
var tilgjengeleg. Eit uføresett problem med låsen gjorde at me ikkje kom oss inn i styrhuset den
gongen.
Avstand, korona-restriksjonar og harde prioriteringar har ført til at den tekniske dokumentasjonen av
sjølve fartøyet er tynn, og grundigare dokumentasjon er naudsynt for å danne grunnlag for ei detaljert
restaureringsplan, men me meiner allereie å ha nok informasjon til å seie noko om aktuelle
verneperiodar. Dessutan er den lett tilgjengelege informasjonen om fartøyet si historie no samla,
vurdert og systematisert, og ein del andre moglege kjelder er kartlagde. Dette har vore hovudmåla med
rapporten slik han no ligg føre.
I Riksantikvaren sitt vedtak om vernestatus, datert 02.10.2013, heiter det mellom anna:
«Det er tatt vare på en rekke galeaser og jakter av denne typen som er tilbakeført til perioden med
seilføring. «Norden» er en av svært få bevarte representanter for perioden som maskindrevet fraktebåt
og har derfor høy antikvarisk verdi. Maskinen fra 1966 (rett årstal er 1963, jfr. skipsregisterkort, Figur
7, min anm.) er mellom de siste av sitt slag som står om bord i et fartøy.»

Hovuddata
Tabell 1

Namn
Byggeår
Byggmeister
Byggestad
Skrogtype
Rigg
Maskin
Kjenningssignal
Heimehamn (i dag)
Historisk bruk
Lengde (over alt)
Bredde
Djupn
Brutto tonnasje
Netto tonnasje

Norden (tidl. Norden 2, Fagernes, Kjell-Oskar)
1891/1892
Knut Skaaluren
Eikeland (Valen), Kvinnherad
Kravellbygd jakteskrog
Galeas (før motorisering i 1937). Seinare: løfterigg.
Normo semidiesel, (tidl. Alfa og Heimdal)
LIML (tidlegare JNLR og/ eller KFRC)
Grønneset, Skåla, Møre og Romsdal
Godsfrakt, seinare brønnbåt.
Dei oppførte hovudmåla er
24,63m
gjeldande mål hos
6,58m
Sjøfartsdirektoratet.
2,56m
94,18
53,17
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Metode
Målet er å samle, datere og sette i samanheng mest mogleg tekniske opplysingar frå soga til fartøyet,
og metoden er i hovudsak empirisk, noko som inneber at opplysingane er kjeldebelagde. Øvst i
kjeldehierarkiet er båten sjølv, etter det kjem oppmålingar og sertifikat frå klasseselskap og
kontrollmynde. Elles er historiske fotografi viktig kjelder, sjølv om ikkje alle bileta er nøyaktig
daterte. Artiklar og tinglysingar frå samtidige aviser gjev sikker datering på enkelte opplysingar.
Historia til fartøyet er skildra i boka I baut og lens på Lofoten og Finnmarka (Melkild 1984), i tillegg
har riksantikvaren laga ei kort historisk oppsummering. Begge desse kjeldene står lågare i hierarkiet,
sidan originalkjeldene berre unntaksvis er oppgjevne og fordi ein del småfeil er avdekka her.
Opplysingar frå informantar er verdifulle sjølv om hukommelsen ikkje alltid er til å lite på. Nedst i
kjeldehierarkiet er litteratur om og dokumentasjon av andre liknande fartøy.

Figur 1 Første klassifikasjonssertifikatet frå DNV.
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Kjelder
Båten som kjelde
Nordnorsk Fartøyvernsenter (NNFA) laga i 2018 ein rapport etter bestilling frå RA, der nødvendige
sikringstiltak vart presenterte (NNFA 2018). Det er viktig at sikringstiltaka vert gjennomførte, både
for fartøyet som verneobjekt og som kjelde til si eiga historie. Særleg vurderer me akterlugaren
(kahytten) som eit verdifullt, men utsatt, område.
Sjølve fartøyet er per dags dato berre overflatisk dokumentert, men rapporten som no føreligg vil vere
til hjelp for å sette delane inn i ein historisk samanheng. Eit grundig og systematisk
dokumentasjonsarbeid føreset at ein får «opna» fartøyet for betre tilkomst, og det vil derfor vere ein
føremon at det vert sett inn dokumentasjonsressursar i samband med små og større istandsettingstiltak.
Brønn, pumpe og maskinromsinnreiing gjer det vanskeleg å «grave i historia» frå innsida, men ein god
del garnering og jarnkne ser ut til å stamme frå galeas-tida.
Delar av dekket er lagt på tradisjonelt vis medan skroget vart sett i stand etter «moderne metodar» på
babord side rundt år 2000, og her er mange (eller alle?) spanta byta ut med lamellkonstruerte spant
medan huda i heilheit er byta ut og lusa. Framstamnen og delar av hekken er også av nyare dato. Den
noverande eigaren har gjort reparasjonar og utskiftingar i styrhuset og på styrhusfronten.

Kjelder til forvirring
Petter Malmsteins seilskuteregister (sjå kjedeoversynet på s. 47) har ført opp ikkje mindre enn 22
fartøy med namnet «Norden», men her er det mest større skuter enn galeasar som er registrerte. Vår
«Norden» er ikkje bland desse 22, og for å finne opplysingar om vår «Norden» må ein leite blant endå
fleire namnebrør.
Ved nettsøk på aviser i nasjonalbiblioteket finn ein at det i tidsrommet 1890 til 1920 har vore opp til
fleire galeasar «Norden» og «Norden 2» i fraktefart samtidig. I kunngjeringar og notisar frå denne tida
vert det oppgjeve ei mengde ulike heimehamner i Sør-Noreg og Sverige til «galeas Norden». Ein av
namnebrørne har gått i mursteinsfrakt i Skagerak og totalhavarerte i 1919. Ein anna namnebror, som er
knytt til Holmestrand, er truleg også eit blindspor.
I Nord-Noreg skal også ein «Galeas Norden» hatt heimehamn so tidleg som på 1890-talet (Andersen
1985). Dette kan vere same «jagtgaleas Norden» som er ført inn i Veritas-protokollane frå 1889, bygd
i Kristiansund for ein reiar i Lofoten. Hundre år seinare dukkar ein «ny» og gamal «galeas Norden»
opp i nordnorske aviser, denne var visstnok svenskbygd på 1890-talet og ser ut til å ha skøyteskrog. I
mellomtida har det som heilt sikkert er vår «Norden» hatt eit fast tilhaldsstad i Nord-Noreg, dette var i
tidsrommet 1954 til 1979, etter kvart med namnet «Fagernes» og seinare «Kjell-Oskar». Elles kan
nemnast ei norskbygd «jakt Norden», som i dag har heimehamn i Tyskland. På grunn av dei mange
namnebrørne må ein vere ekstra varsam ved bruk av skriftlege kjelder.
Boka I baut og lens på Lofoten og Finnmarka (Melkild 1984) inneheld ein del informasjon om vår
«Norden», men ikkje alle årstal og eigaroppføringar stemmer heilt med kunngjeringane frå
skipsregisterkort og samtidige aviser. Ein kort kronologi frå riksantikvaren, har delvis brukt denne
boka som kjelde, men den må ha hatt andre kjelder også. Desse har me ikkje fått tak i enno.

Arkivkjelder
Veritas si byggeskildring frå 1891 er ei svært god teknisk kjelde til fartyet slik det stod fram som
nybygg og eit godt grunnlag for å vurdere kva delar av dagens utgåve som kan vere frå byggeåret. Den
er transkribert og lagt ved (Vedlegg 1).
Veritas si inventarliste frå 1891 er ei god kjelde rigg og utrusting på nybygget. Digitalt transkribert
og lagt ved (Vedlegg 2).
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Veritassertifikata frå 1891 og 1901 (Figur 1 og vedlegg 5) viser ikkje stort meir enn at nettotonnasjen har gått ned med ca 5 tonn i perioden, men ei ajourføring av nasjonalitetsbeviset viser at
endringa skjedde allereie før 1896.
Målebrev. Nasjonalitetsbeviset (Vedlegg 4) refererer til målebrev frå 21.desember 1891. Seinare
kontrollar og oppmålingar er kort oppsummerte på skipsregisterkortet, men det er sannsynlegvis laga
egne målebrev i samband med motorinstallasjonane (1937, 1956 og 1963) samt i samband med
ombygging i 1952-1953. Dette må sjekkast ut med Sjøfartsdirektoratet.
Første nasjonalitetsbevis (Vedlegg 4) vart utstedt 1892 og seier noko om endring i tonnasje frå 18911896 og stadfestar at båten vart seld til Sverige i 1902.
Skipsregisterkort, Sjøfartsdirektoratet Første registrering er frå 1916, og kortet har vore ajourført
med jamne mellomrom fram til 1986. (Figur 7 og Figur 2) Dette er ei tettpakka kjelde til teknisk og
historisk dokumentasjon og vert gått gjennom i eige kapittel.
Sertifikat frå eller korrespondanse med sjøfartsdirektoratet eller andre offentlege mynde er ikkje
sjekka ut.
Byggeprotokoll frå Skaaluren. (Vedlegg 3) Her har verftet notert ned ein del hovudmål på skrog og
rigg.
Skaaluren-samlingane i Rosendal. Ikkje sjekka ut. Sjølv om båten vart bygd i Fjelberg, lenger ut i
fjorden, var Knut Skaaluren byggmeister. Båten er ført opp i byggelistene til Skaaluren-verftet.
Kanskje finns det protokoller, teikningar eller modellar her.

Figur 2 Baksida av Skipsregisterkortet frå Sjøfartsdirektoratet

Andre verft: Fartøyet har gått gjennom ei ombygging i 1952-1953. Det er truleg då keisinga kom på
plass, og verftet var truleg Gravdal Skipsverft i Sunnhordaland. Det er ikkje undersøkt om det finns
arkivmateriale knytt til «Norden» her. I Norsk Lysingsblad (13.06.1967) vert 1953 oppgjeve som
sekundært byggeår, slik: «bygget i 1891/1953».
I 1963 vart den noverande motoren installert ved Skjervøy Skipsverft og Mek. Verksted. Det er ikkje
undersøkt om det finns relevant arkivmateriale her.
Dei større istandsettingsarbeida på 90-talet og rundt år 2000 vart i følgje dåverande eigar, Reidar
Midsund, utført ved MB Hydraulikk, tidlegare Mjosundet Båtbyggeri. Det er ikkje undersøkt om det
finst arkivmateriale om «Norden» her.
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Rapportar: På oppdrag frå Riksantikvaren har Nordnorsk Fartøyvernsenter laga rapporten «Norden».
Plan for sikringstiltak (NNFA 2018). Rapporten er basert på ei synfaring gjort i mai 2018. Ei skanna
utgåve av instruksjonsboka for Normo-maskina er lagt ved.
Hobby-arkiv: Ein handfull entusiastar rundt om i landet har brukt mykje fritid på å samle og arkivere
opplysingar om gamle fraktebåtar, og informasjonen er til dels godt kjeldebelagt. I denne rapporten
viser eg til data om «Norden» som Anton Ramsfjord, Dag Bakka og Trygve Erichsen Jr. har samla
inn.
Riksantikvaren sitt arkiv: To mapper med skanna dokument og fotografi om og av fartøyet.

Informantar
Noverande eigar, Knut Lasse Torhus; er barnebarnet til Arne Torhus, som eigde båten frå 1979 til
1986. Det er håp om å få tak i meir informasjon frå denne tida.
Førre eigaren, Reidar Misund, har mykje å fortelje frå dei 19 åra han eigde fartyet (1986-2005).
Kjell-Bjarne og Oskar Pettersen er sønene til Bjarne Pettersen, som eigde båten frå 1967 til 1979.
Oskar var med på fleire turar rundt 1970 og hugsar båten godt. Brørne har fotografi og anna
dokumentasjon frå perioden. I tillegg til ein modell frå galeas-tida, har etterkomarane etter Edmund
Aarnes kanskje anna kjeldemateriale, men detter er ikkje undersøkt.

Fotografi
Historiske fotografi: Grunnlaget er
tynt. Det finns fleire fine fotografi frå
1920-talet av skuta under segl. Frå
1930-talet til slutten av 1960-talet har
me førebels ikkje funne noko. Frå
slutten av 60-talet og fram til i dag
finns ein del fotografi, og det burde
vere mogleg å finne fleire.
Sønene til Bjarne Pettersen har gode
fotografi frå perioden 1967-1979.
Elles er det posta ein del fotografi av
vårt fartøy på Facebookgruppa Gamle
og nye fraktebåter. Andre er henta frå
den no nedlagte nettstaden STPNorway. Desse har til dels dårleg
Figur 3 «Kjell-Oskar», Andøy ca. 1973. Foto: Arne Sletten. Posta på
kvalitet.
facebookgruppa Gamle og nye fraktebåter 26.10.2015.

Alle dei tilgjengelege historiske
fotografia som er vurdert til å ha vesentleg dokumentasjonsverdi for dei ulike periodane er tatt med i
gjennomgangen.
Nyare fotografi: Riksantikvaren, Nordnorsk Fartøyvernsenter (NNFA) og HFS sit til saman på eit
grundig fotografisk dokumentasjonsgrunnlag for fartøyet slik det står fram i dag. Særleg kahytten,
eller skipperlugaren, fekk merksemd frå fartøyvern-miljøet allereie på 90-talet, og vi har derfor ei god
samling lugar-bilete frå eit tid då forfallet ikkje hadde komme so langt som no. Nordnorsk
Fartøyvernsenter har laga panorama-visning av kahytten.

9

Trykte kjelder
Bøker og tidsskrift: -Melkild, Arne 1984: I baut og lens på Lofoten og Finnmarka har samla ein del
informasjon om fartøyet. Kjeldene er for det meste ikkje oppgjevne, og dei er truleg til ein stor del
munnlege, sidan ikkje alle årstal og eigaroppføringar stemmer heilt med skipsregisterkort og
kunngjeringar frå samtidige aviser.
-Båten er elles kort nemnd og avbilda i Bøe Bernt, 1980: Kring ein fjord, frå gamle dagar på indre
Nordmøre og Gøthesen, Gøthe 1990: Norske skipskonstruktører på 1700-og 1800-tallet.
Aviser: Når ein søkjer på www.nb.no finn ein fleire notisar og kunngjeringar om «galeas Norden» ,
«Norden 2», «Fagernes» og «Kjell-Oskar». Nokre tar utvilsamt føre seg «vår» båt, og er dermed med
på å sette saman puslespelet. Andre kan like godt handle om samtidige namnebrør.

Andre kjelder
Andre fartøy: Det er tatt vare på og dokumentert ei rekke jakter og galeasar som alle kan vere med å
forstå og sette «Norden» i ein teknisk og historisk samanheng. Tilbakeføring til segltida har prega
fleirtalet av desse prosjekta. Eitt av unntaka er M/J «Anne Bro», som både har vernestatus og
representerer dei motoriserte utgåvene.
Modell bygd av Kristian Aarnes, skipper på «Norden 2» på 1920-talet (Figur 16). Modellen er rimeleg
detaljert og sidan det er ein samtidig eigar og brukar som har laga han, er det grunn til å tru han i grove
trekk samsvarar med førebiletet. Modellen er grundig fotografisk dokumentert, og er nå truleg i eige
av etterkommar til Edmund Aarnes, Surnadal. På 1970-talet vart det også laga ein modell av galeasutgåva av Jæger Skjolde, men denne har venteleg mindre kjeldeverdi. Kjell-Bjarne Pettersen har denne
modellen.
Notatar og skisser etter synfaring ved Morten Hesthammer og Håvard Gjerde oktober 2019.

Hovudmåla

Figur 4. Frå Veritas-protokollen. Vedlegg 1.

Figur 5 Innlagt ark i Veritas si inventarieliste frå 1891.
vedlegg 2
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Tabell 2

Netto
tonn

Brt.
tonn

Und.
dekk
tonn

L
kjøl

L
p.p.

L
over
dekk

Lengde
(over
alt)

Bi
risset

Største
B

Djup
i
risset

Djup i
rom

1891/
1892

70/ 69/
69,75

76,54/
75

73,71

65' 6"

69'

74'

75' 8" (frå

19' 6"

20' 9"

9' 2"

8' 5"

1896
1901
1916/
1922

65,70
65
62,41

76,29

1938

37,07

80,62

71,93

78,8'

1952
1979

38,79
53,71

88,80
94,18

74,34

81,0'?
80,8'

judasøre til
hakkebrett)

21,6'

8,4'
/8,6'
8,4'
8,4'

Figur 6 Utsnitt av DNV si inventarieliste (Transkribert i vedlegg 2)

Tabell 2 viser alle dei offisielle oppmålingane av fartøyet som me kjenner til. At det er oppført ulike
volummål kring byggeåret heng saman med at Veritas må ha operert med ulike oppmålingar/
reknemåtar i Veritas-protokollen og sertifikatet. På sertifikatet frå 1901 har tonnasjen gått ned til 65
tonn. Alle måla frå og med 1916 er henta frå skipsregisterkortet.

Figur 7 Framsida av skipsregisterkortet. Kjelde: Digitalarkivet.
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Skipsregisterkortet
For tekniske opplysingar om nybygget og galeas-utgåva er Veritas-protokollane frå 1891 (Vedlegg 1
og 2) og verftsprotokollen frå Skaaluren (1892, vedlegg 3) gode kjelder. Når det gjeld den tekniske
historikken frå tida som maskindrevet fraktebåt er skipsregisterkortet frå Sjøfartsdirektoratet ei viktig
kjelde.
«Norden» vart første gangen registrert hos Sjøfartsdirektoratet i 1916. Same årstalet finn ein att i den
handskrivne datoen øvst i venstre hjørne på skipsregisterkortet. Kortet er fullpakka med informasjon
om endringar fram til 1986, men det er tvilsamt om dei første oppføringane (som er maskinskrivne)
stammar frå så tidleg som 1916. Første oppførte eigar, Edvard Aarnes (partsreiarlag), kjøpte nemleg
ikkje båten før i 1922 (Kunngjering Trondhjems Adresseavis 08.01.1923). I tillegg til å kunne spore
endringane i hovudmåla, er skipsregisterkortet ei sikker kjelde om byte av maskiner so vel som av
eigarar. Baksida av kortet (Figur 2) viser tidspunkt for sertifisering knytt til last og fartsområder.
På kortet kjem det fram at at fartøyet har hatt følgjande eigarar frå 1922 til 1986:











Edvard Aarnes (partsrederi), Surendalen, fram til 28.10.1937
Olaf Halvorsen, Moss, fram til 24.09.1952
Arthur Langeland, Strandvik i Hordaland, fram til 03.03.1954
Kaare Robertsen, Henningsvær, fram til 02.06.1954
Reidulf Robertsen, Henningsvær, fram til 23.04.1963
Asbjørn Edvardsen (partsrederi), Narvik, fram til 20.11.1967
Bergen Mekaniske Verksteder (i samband med fordringar og tvangsauksjon) til 29.11.1967
Bjarne Pettersen, Skjoldehamn, fram til 16.05.1979
Arne Torhus, Molde, fram til 25.06.1986
Siste oppførte eigar er Misundfisk A/S, Midsund. (Herfrå vart båten seld til dagens eigar, Knut
Lasse Torhus, i 2005.)

På kortet kjem det elles fram at første maskina var ein 2-sylindra Alfa, bygd i 1929 og innsatt i 1937.
Neste maskina var ein Heimdal (1949-modell) innsatt i 1956. Siste maskina er ein Normo semidiesel
bygd og satt inn i 1963. Dette er altså same maskina som står i i dag.
Bak oppføringa av stad og tid for nybygg (Fjeldberg, 1891) står det «Omb. Sunde 1952. (skipsmål.)»
Sidan båten hadde heimehamn i Strandvik i Hordaland, er det nærliggande å tru at det her er snakk om
ei ombygging i Sunde i Sunnhordaland, der mellom andre Gravdal Skipsbyggeri hadde verftet sitt på
denne tida. Gravdal gjekk over til å bygge stålbåtar kort tid etter, men hadde allereie bygd fleire luker
og caisingar av stål. (Nerhus 1955, s. 405-414.)
Dei fleste opplysingane er daterte og eintydige, medan andre gjev rom for tolking. Særleg er
endringane på lengdemålet (L), vanskelege å tolke. Ut frå handskrifta å døme er først oppførte
lengdemålet, på 78,8', ført inn i 1938. Bak det andre oppførte lengdemålet (80,8') ser det ut til å vere
eit mål som er stroke ut. Dette kan ha vore ført med blyant, og viska vekk, eller med penn, og skrapa
vekk. Dessutan ser det andre lengdemålet ut til å vere ført inn med to forskjellige pennar (begge blå).
8-tala i målet 80,8 vitnar dessutan om forskjellige skrivemåtar. Dei ulike pennane og skrivemåtane
finn ein att i oppføringar frå høvesvis 1952 og 1970, noko som kan tyde på at talet vart retta på i 1970.
Neste spørsmålet er kor vidt endringa skuldast ulike måleprinsipp eller reelle endringar i skroget.
Veritas nytta seg av 3 ulike lengdemål i protokollen frå 1891, men ingen av desse angjev lengde over
alt (l.o.a.), slik det kjem fram lenger nede på skipsregisterkortet at målet på 80.8 viser til. (Måla frå
protokollen til Skaaluren er ikkje oppklarande sidan desse er tekne frå judasøyret. Frå judasøyre til
hakkebrett (akterrekke) er det her oppført 75' 8".) Dersom endringa frå 78, 8 til 80, 8 fot skulle handle
om ei reell endring i skroget, og ikkje berre endring av målepunkt, er det neppe snakk om ei
kjølforlenging. Det er vanskeleg å tenkje seg at ein gjore seg så mykje umake berre for å auke lengda
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med to fot. Største breidde ser også ut til å vere auka frå 20' 9", som er målet byggeprotokollen frå
Skaaluren, til 21,6', som er første oppførte breiddemål i skipsregisterkortet. Dette kan også handle om
ulike målepunkt. Ut frå handskrifta ser første breiddemålet ut til å ha vore ført opp i 1938.
Endringane i brutto- og nettotonn, samt tonnasje under dekk, er daterte og lettare å følgje, likevel kan
ein berre spekulere i kva fysiske endringar som har ført til nye volummål. Figuren over er eit forsøk på
å tolke bakgrunnen for dei ulike endringane. Det er nærliggande å tru at auka i bruttotonnasje på vel 10
tonn frå 1970 til 1979 har samanheng med den kraftige utvidinga av lasteluka som fann stad i «KjellOskar»-perioden. Problemet er berre at denne utvidinga ser ut til å ha skjedd på slutten av 60-talet. Ei
forklaring kan likevel vere at luka ikkje vart teken omsyn til ved 1970-registreringa –og dermed først
kom med i 1979.

Bruttotonnasje er alle lukka
rom (over og under dekk) målt i
kubikkmeter. I dei raude
boksane under vert alle større
endringar forsøkt tolka. Ved
første registrering på kortet
(1916) har dette talet endra seg
ubetydeleg sidan byggeåret.

Skroglengda aukar med 2 fot
(61cm). Det nye målet (80,8) ser
på eit tidspunkt ut til å vere
endra, og noko bakanfor er
stroke ut. Endringa i på L kan
skuldast nye målepunkt (l.o.a.).
Eller kan baug /bakende ha blitt
lagt meir ut?

Nettotonnasje er volumet av
skipets lasterom og lastetankar
målt i kubikkmeter. I boksane
under vert alle større endringar
forsøkt tolka. Ved første
registrering på kortet (1916) er
talet 62,4. Før det har talet gått
ned frå 70 (1891) til 65 (1901)
på veritas-sertifikata.

Auke på ca. 4 tonn,
truleg pga. styrehus i
samband med første
motorinstallasjon i 1937.

Reduksjon i
samband med første
motorinstallasjon i
1937?

Auke på ca. 8 tonn.
Truleg i samband med
ny keising og større
styrhus i 1952.

Auke på ca. 7,5 tonn
utan at
bruttotonnasjen er
endra. Kanskje ny
maskin (1963) gav
betre plass i rommet.

Reduksjon på ca. 5 tonn
utan at netto-tonnasjen er
endra, kan henge saman
med nedgangskappe vart
tatt vekk.
Auke på ca. 10 tonn kan
henge saman med ny og
større lasteluke med
høge karmar.

Einaste endringa på samla volum
under dekk skjer etter ombygginga i
1952. Ei endring på ca. 2, 4 tonn er
relativt lite og kan ha samanheng med
reknemåten. Samstundes vart
skroglengda oppført som lenger.
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Auke på nye 7,5 tonn
kan henge saman
med at ny og større
lasteluke med høge
karmar også vert
rekna inn i nettotonnasjen.

Figur 8 Protokoll frå «fartøier bygget ved Skaalurens Skibsbyggeri. Bok 1» Kopi på Biblioteket ved HFS.
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Historisk oversyn
Som nemnt i avsnittet om kjelder, inneber det faktum at vi har hatt fleire galeasar «Norden» i
fraktefart samtidig at ein del historiske omtaler ikkje naudsynleg handlar om rette båten. I tillegg veit
me at det finns (små) feil i samanfattinga til av Arne Melkild (Melkild 1984), truleg fordi denne dels
er basert på munnlege kjelder. Riksantikvaren har også laga ei historisk samanfatting (Tabell 3,
Kjelde: RA-arkiv 1) dels basert på Melkild og dels basert på andre, ikkje oppgjevne, kjelder. Ikkje alt
stemmer her, mellom anna veit me frå skipsregisterkortet at Magnus Sjøflot ikkje kan ha eigd båten
lenger enn til 1937. At Martin Veiberg har vore inne som eigar i 1951 har me ikkje funne kjelder på.
Tabell 3

Utanom Melkilds bok har data frå DNV, Skaaluren-verftet og Sjøfartsdirektoratet, samt treff blant
nasjonalbiblioteket sinedigitaliserte aviser, vore med å sette saman eit noko meir detaljert oversyn. I
tillegg har me fått tilgang til tre ulike lister med historiske data, som høvesvis Anton Ramfjord (2014),
Dag Bakka (2020) og Trygve Erichsen Jr. (2021) har samla inn om «Norden». Enkeltopplysingane i
listene manglar kjeldetilvisingar, men kjeldene som har ligge til grunn er oppgjevne. Dette er mellom
anna ulike årgangar av DNV-register og handelsflåteregister, samt hamneprotokollar og aviser. Tabell
4 er ei kronologisk samanfatting truverdige informasjon om «Norden» til no. Ikkje alle opplysingar er
tatt med.
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Oppdatert kronologisk oversyn over fartøynamn, eigarar, hamner og diverse
hendingar.
Tabell 4

periode/
årstal
1891- 1902

namn

eigarar

Norden

Torbjørn
Kvamme og
(seinare?) Jørgen
Olsen

heimehamn
Haugesund

1896-1901

1901

"

"

1902-1915

Johan Fridolf og
Arvid Johansson

Kornø,
Lysekil,
Sverige

10.05.1915
26.05.1915

Norden 2

Namneattest
Kjøpt for 8000,-

Martin Lien og
Adolf Bugten
Sortland

29.01.1916

?15.04.1916

Martin Lien og
Adolf Bugten

Sortland?

15.04. 30.06.1916

Adolf Bugten

Ørlandet

30.06.191623.08.1920

Adolf Bugten
(Ørlandet) og
Hans Håkonsen
(Kristiansund)

Ørlandet?

23.08.19201922

A. Bugten (no
Bjugn) ½part, H.
Håkonsen ¼part,
H. Bakke ¼part
Privatbanken i
Kristiansund
Partsrederi:
Edvard Torvik,
Edvard Aarnes
(Surendalen) og
Peder M.
Kamsvaag. Iflg.
Melkild (1984) og
Hyldbakk (1954)
var skipper
Kristian Aarnes
også medeigar.
Magnus Sjøflot

Kristiansund

24.10.1922
24.10.1922?

1934

hending/
kommentarar
Skipperar: Økland,
Tønnes Amundsen,
B. Fredriksen,
Amund O. Osen
Fisk frå Newfndl. til
Frankr. Spania. og
Prtgl. Salt i retur.
Ny veritas-klassing
for 5 år.
Seld til Sverige i
1902

Kristiansund
Surnadal

Surnadal/
Kr.sund
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«Melding» reg. hos
Sjøfartsdirektoratet.
Kj.sig. L.I.M.L.
Første registrering i
S.dir, 29.01.1916
oppgjev Sortland
som heimehamn.

I flg. Melkild(1984)
registrert i
Trondheim med
kj.sig K.F.R.L. (litt
rart når signal har
vore L.I.M.L. både
før og etter).
«Skipper H.
Håkonsen
bestyrende reder»

kjelder
DNV-1891;
Ramfjord (2014);
Haugesund Avis
27.09.1947
Erichsen (2021)

Klassifikasjonssertifi
kat DNV 1901
Haugesund Avis
27.09.1947;
RA-arkiv 1;
Ramfjord (2014);
Ramfjord (2014)
Ramfjord (2014)
Sjøfartsdirektoratet,
skipssøk på nett.
Norsk
Kundgjørelsestidende
05.05.1916
Norsk
Kundgjørelsestidende
05.07.1916
Norsk
Kundgjørelsestidende
28.08.1916

Norsk
Kundgjørelsestidende
28.08.1916
Melkild 1984

Kjøpesum: 8000 kr.
Iflg Melkild (1984)
var kjøpesummen
10 000. kr.
Rundt 1925 skal
m.a. kahytten ha
vorte innreia.
Kostnad 20 000 kr.

Trondhjems
Adresseavis
08.01.1923;
Melkild 1984

Eigarskiftet er ikkje
registrert hos
sjøfartsdirektoratet.

Melkild 1984;
Ramfjord (2014)
Erichsen (2021)

periode/
årstal
1933/19341937

namn

eigarar

hending/
kommentarar
Nordover. «Vandra
her litt frå stad til
stad,…»

kjelder

?

heimehamn
?

1937-1951

Olaf Halvorsen

Moss

Skipsregisterkort,
S.dir. Digitalarkivet

1951

Martin Veiberg?

1952/1953

Seld til Arthur
Langeland
I 1951

Landro,
Fjell
Strandvik
i Hordaland

1954

Kaare Robertsen.
Seinare same år:
Reidulf Robertsen

Henningsvær,
Lofoten

Første motor: 2sylindra Alpha,
1929-modell (inst.
1937). Kystfrakt,
nokre turar til
Danmark.
Ikkje registrert hos
sjøfartsdirektoratet.
Ombygging, Sunde:
Truleg Gravdal
Skipsbyggeri.
Keising?
skipspantobligasjon
datert 22.02.1954,
reg 03.03.1954.
Bergen.
Ny maskin:
Heimdal, 1949modell.
Tvangsauksjon etter
krav frå Creditreform,
Bergen pga
«misligholdt
skipspantobligasjon»

Lofotposten
03.06.1958

Til salgs, nyklassa
og nysertifisert.
«…kan leveres med
større maskineri.»
Noverande motor,
Normo, sett inn ved
Skjervøy Skipsverft
og Mek. Verkstad i
1963
Tvangsauksjon etter
«forlangende av
Bergens Mekaniske
Verksted»
Forlis omtalt i Rana
Blad nr. 29, 1971.
Pettersen får
registrert eit nytt
fartøy med same
namn i 1977

Lofotposten
06.10.1959

1955/ 1956

Svolvær

1958

1959

1963-1967

M/S
Fagernes

Partsrederi
(Asbjørn
Edvardsen).
Narvik Shipping
A/S

Narvik

17.07.1967

1967-1979

M/S KjellOskar

Bjarne Pettersen

Risøyhamn/
Skjoldehamn

1979-1986

M/S
Norden

Arne Torhus

Molde

1986-2005

Reidar Misund
(Misundfisk A/S)

Midsund

2005-d.d.

Knut Lasse
Torhus

Molde

Instalert brønn på 80talet og istandsetting
ved Mjosundet i to
omgangar på 90-/00talet.

Vernestatus
innvilga.

2014
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Melkild 1984;

RA-arkiv
Skipsregisterkort,
S.dir. Digitalarkivet
Nerhus 1955 s. 405414; Erichsen(2021)
Lofotposten
03.06.1958
Skipsregisterkort,
S.dir. Digitalarkivet
Skipsregisterkort,
S.dir. Digitalarkivet

Fiskeribladet
20.09.1963
Skipsregisterkort,
S.dir. Digitalarkivet
Norsk Lysingsblad
13.07.1967
Skipsregisterkort,
S.dir. Digitalarkivet
Melkild 1984; Skipet
nr.3, 2005; Bergens
tidende 02.12.1977
Skipsregisterkort,
S.dir. Digitalarkivet
Melkild 1984;
Øyavis 17.07.1986
Øyavis 17.07.1986

Inndeling i periodar
Ein kan velje blant ulike inndelingsprinsipp for fartøyet sine historiske hovudperiodar, og alle har sine
fordelar og ulemper. Uansett om ein tar utgangspunkt i eigarskap, framdriftsmiddel,
hovudombyggingar eller bruk, vil hovudperiodane igjen kunne delast opp i endå kortare periodar på
grunn av dei stadige endringane av innreiing, overbygg, dekksarrangement og utrusting. Med
utgangspunkt i at Riksantikvaren har lagt vekt på den motoriserte utgåva i si vurdering av fartøyet sin
verneverdi, har eg velt å la framdriftsmiddelet definere hovudperiodane. Dette medfører at me får to
lange og relativt godt definerte periodar, den første og den siste, medan periode 2 og 3 både er korte og
dårleg dokumenterte. Hovudinndelinga vert då slik:
1.
2.
3.
4.

periode: 1891-1937, galeas
periode: 1937-1956, motorisert galeas og/eller motorjakt. Med Alpha-maskin
periode: 1956-1963, motorjakt med Heimdal-maskin
periode: 1963-dd, motorjakt med Normo-maskin

Figur 9 Tidlegare eigar Bjarne Pettersen og broren Oddmund Pettersen med eit messingratt som har
høyrt til Norden. Det same har mest truleg natthuset og oljelampene, medan skipsklokka kjem frå ein
annan båt. På veggen heng originalt Veritas-sertifikat. Eigar av fotografi: Oskar Pettersen
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Periode I – 1891-1937: Frå nybygd galeas til første motorinstallasjon
Veritas-protokollane (Vedlegg 1 og 2), verftsprotokollen frå Skaaluren (Vedlegg 3), gode fotografi frå
1920-talet samt ein detaljert modell frå same periode, gjer at ein kunne komme langt i å rekonstruere
riggen, oppbygginga av skroget, dekksarrangement og utrustinga i denne perioden. Dette vil likevel
vere ressurskrevjande, og i denne omgang går me ikkje særleg djupt inn i dei nemnde kjeldene. Ei
ajourføring av nasjonalitetsbeviset (vedlegg 4) viser at netto-tonnasjen endra seg frå 69,75 i 1891 til
65,70 i 1896, dette er truleg ei for lita endring til å ha med lugar å gjere, men det kan til dømes henge
saman med at ankerkjettingen fekk kasse under dekk.
Dei einaste tekniske endringane me kjenner til frå perioden er at kahytten, eller kapteinslugaren, skal
ha vorte laga ny på 1920-talet (Melkild 1984, s 137), då var namnet endra frå «Norden» til «Norden
2», og hamna var i Surnadal i Møre og Romsdal. Lugaren står fram som lite endra på den dag i dag.
Ved å samanlikne modellen, som vart laga i denne perioden, med Veritas- og verftsprotokollane frå
nybygget, kunne ein også undersøke om det hadde vore gjort endringar over dekk.
Skipsregisterkortet gjev opp partsreiarlaget ved Edvard Aarnes i Surnadalen som siste eigar før
fartøyet vart motorisert av ny eigar i 1937, men Melkild skriv at Magnus Sjøflott (også frå
Surnadalen) var eigar dei siste åra. Før den tid har «Norden» hatt fleire andre eigarar og heimehamner
i Haugesund, Sverige (Lysekil), Sortland (truleg) og Trondheim. (Tabell 4)

Bakgrunn for bygginga
I protokollane er Torbjørn Kvamme, Haugesund, oppgitt som første eigar av galeas «Norden». Jørgen
Olsen, var registrert som medeigar då fartøyet vart selt til Sverige i 1902 (Haugesund Avis
27.09.1947). Medan Kristiansund var klippfiskbyen, var Haugesund sildebyen, og det er derfor ikkje
usannsynleg at frakt av i sild i tønner frå Nord-Noreg og kanskje frå Island var første føremålet med
fartøyet. Dette kan ein truleg finne ut meir om ved å søke etter opplysingar i arkiva om dei første
eigarane.

Figur 10 Skålafjæro, Rosendal. Fotograf og datering ukjent.

Byggestad
At galeasen vart bygd i Sunnhordaland er lite oppsiktsvekkjande: i siste del av 1800-talet fans det
ingen andre distrikt der det vart bygd jakter og galeasar i eit slikt omfang som i Hardanger og
Sunnhordaland. Byggmeisteren var Knut Skaaluren frå Skaaluren Skibsverft, eit av dei store verfta i
distriktet, men byggjestaden er notert som Ekeland (byggeprotokoll frå Skaaluren), Egeland (Veritasprotokoll) og Fjeldberg (skipsregisterkort). Fjelberg er ei øy som ligg mellom Halsnøy og Borgundøy.
Det har vore skipsbygging på øya Fjelberg, men her vert det truleg vist til dåverande Fjelberg
kommune (eller prestegjeld). Denne kommunen omfatta i 1891 også ein del av fastlandet nord for
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øyene, og her finn ein tettstaden Valen og garden Eikeland, som truleg kan ha vore stava både som
Egeland og Ekeland på denne tida.
På slutten av 1800-talet hadde det blitt vanlegare at fartøya i distriktet vart bygd ved fast etablerte
verft, men i lang tid hadde vervaplassane oppstått og forsvunne langs strendene i Hardanger og
Sunnhordaland. Om det kan ha vore snakk om ein midlertidig byggeplass, eller om det var eit mindre
kjent verft ved Eikeland, er usikkert.
Det neste spørsmålet er om Knut Skaaluren vart hyra inn av andre for å stå som byggmeister, eller om
det var Skaaluren Skibsbyggeri som opphaveleg var kontraktør, men at dei måtte finne seg ein
alternativ byggeplass på grunn av kapasitetsproblem ved verftet i Rosendal. Ut frå byggelistene til
Skaaluren Skibsbyggeri ser det ikkje ut til å ha vore vanleg at fartøya vart bygde utabygdes, slik som
«Norden», men samtidig vitnar listene om travle tider: 4 nybygg i 1891 og 6 nybygg i 1892
(Byggeliste, Skaaluren).
Dersom det er slik at Skaaluren måtte finne seg ein annan byggeplass, er valet av lokalitet litt
underleg, dels med tanke på den (relativt) lange avstanden til Rosendal og dels med tanke på den korte

Skaaluren
Skibsbyggeri

Eikeland
/Ekeland
/Egeland
Gravdal
Skipsbyggeri,
Opsanger

(Øya) Fjelberg

Figur 11 Kartutsnitt ( Statens Kartverk). «Norden» vart neppe bygd på øya Fjelberg, men i Fjelberg prestegjeld, nærare
bestemt ved garden Eikeland ved Valen. Byggmeisteren kom frå Skaalurens Skipsbyggeri i Rosendal. Ombygginga, som
er tidfesta til 1952, gjekk truleg føre seg ved Gravdal Skipsbyggeri, berre 3 km frå den opphavelege byggestaden.
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avstanden frå Eikeland til Opsanger (3 km), og dermed til Gravdal Skipsbyggeri, som i likskap med
Skaaluren var eit dei store verfta i distriktet.

Knut T. Skaaluren d.e. (1849-1911)
Skaaluren-verftet vart starta av Tørris Skaaluren i Rosendal i 1855. Sonen hans, Knut, tok over den
administrative leiinga medan faren framleis arbeidde der, og allereie frå 1865 finn ein
verftsprotokollar skrivne av Knut. (Skaaluren 1980). Ottesen Skipsbyggeri i Sagvåg, Gravdal
Skipsbyggeri i Opsanger og Skaaluren Skipsbyggeri vert gjerne omtalt som «dei tre store» verfta i
Hardanger/ Sunnhordaland. Alle tre var tidleg ute med fartøybygging, hadde stor produksjon og var i
front blant bondeverfta. Skaaluren-samlinga i Rosendal har tatt vare på store mengder objekt og
arkivmateriale frå Skaaluren-verftet.

Nybygget
Veritas-protokollane (Vedlegg 1 og 2) og verftsprotokollen frå Skaaluren (Vedlegg 3), seier mykje om
material og dimensjonar i nybygget. Byggematerialet var i hovudsak furu, bland unntaka er
akterstamnen av eik og stormastra av pitch pine. Ein kan elles merke seg at også den ståande riggen er
av hamp. Frå dei store mengdene halvmodellar i Skaaluren-samlinga, Rosendal, må ein anta at ein
halvmodell også var utgangspunkt for skroglinjene på galeas «Norden». Kanskje finst modellen stadig.
Mål og dimensjonar har ikkje vore systematisk samanlikna med dei eldre byggelementa i dagens
utgåve av fartøyet. Det er ikkje grunn til å tru at det var større ombyggingar før 1920-talet, då det vart
laga ein tilsynelatande nøyaktig modell i Surnadal (Figur 16). Derfor kan modellen også seie mykje
om nybygget.
Første sertifikatet og oppmålingane frå Veritas er daterte til desember 1891, medan byggeåret er
oppført som 1892 i byggeprotokollen for Skaaluren Skibsbyggeri. Ut frå dette er det rimelig å tru at
sjøsettinga skjedde tidleg på nyåret 1892.

Tekniske endringar i første periode
Ei samanlikning mellom modellen frå 1920 talet og Veritas- og verftsprotokollane frå 1891/1892 kan
syne eventuelle ytre endringar. Under dekk har Melkild (1984) tydelegvis gode kjelder på at Kahytt/
skipperlugar vart innreidd på nytt på 1920-talet. Det er oppgjeve ein kostnad på 20 000 kr. for
oppussingsarbeidet som skal ha gått føre seg eit par år etter at fartøyet vart kjøpt til Surnadal for
10 000 kr. i 1923 (Melkild 1984, s. 137). Skipperlugaren er etter alt å døme lite endra på sidan den
gang.

Last og fartsområde
Sild i tønner har kan ha vore ei viktig last så lenge heimehamna var Haugesund (fram til 1902).
Erichsen(2021) har likevel kjelder som seier at fartøyet gjekk med fisk frå New Foundland til
Frankrike, Spania og Portugal i åra 1896-1901, og at det hadde salt som returlast. Kva fart «Norden»
gjekk i under opphaldet i Sverige har me ikkje opplysingar om. Under opphaldet i Surnadalen (19231937) veit me at slofarten, eller klippfiskfrakt frå Nord-Noreg, var hovudgeskjeften (Melkild 1984), og
slik kan det også ha vore då båten høyrde heime i Trøndelag.
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Fotografi frå galeas-tida

Figur 12 Frå tida i Sverige. Mellom 1902 og 1916. Viss det er rette fartøyet, er dette det eldste fotografiet vi kjenner til av
«Norden». Kjelde: RA-arkiv, igjen henta frå STP-Norway (nedlagt nettforum). Fotograf ukjent.

Figur 13 Fotograf: Ander P. Wallevik. Datering: ukjent, men sjølv om det ikkje står eit 2-tal etter «Norden» er biletet mest
truleg teke rundt 1920. Eigar: Hardanger og Voss museum. Kjelde: digitalt museum.
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Figur 15. Fotograf ukjent. Datering: truleg rundt 1920.

Figur 14 Fotograf ukjent. Skal finnast i Bøfjorden Historielag sitt arkiv. Datering: truleg rundt 1920.
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Fotografi av modellen frå 1920-talet

Figur 16. Modell av «Norden 2» laga av Kristian Aarnes på 1920-talet. Alle fotografia tekne av Oddbjørn Hovland på
1980- eller 1990-talet.
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Periode II - 1937-1956, Motorisert fartøy med Alpha-maskin
Denne perioden veit me lite om, og me har ikkje fått tak i fotografi frå tidsrommet. Ut frå
opplysingane på skipsregisterkortet var det Olaf Halvorsen frå Moss som fekk satt inn maskina i
samband med at han tok over båten i 1937. Moss var ei sentral hamn for fraktefart av ymse slag, og
Erichsen(2021) sine kjelder viser at fartøyet mellom 1945 og 1949 hadde varierte frakteoppdrag langs
norskekysten samt turar til Gøteborg og København.
Ut frå skipsregisterkortet skjedde første motorinstallasjon i 1937, men det ser ut som at maskina vart
bygd i 1929 (Figur 7). Det var ei 2-sylindra Alpha-maskin (type M?) bygd ved Brdr. Hounmøllers
Jernstøberi i Fredrikshavn. Før ombygginga i 1952-1953 veit me ikkje sikkert om fartøyet var
nedrigga eller om ein kombinerte motor og segl som framdriftsmiddel.

Ombygging
Arthur Langeland, Strandvik, Hordaland er oppført som eigar i halvtanna år frå 1952 til 1954. I denne
perioden gjekk «Norden 2» etter alt å døme gjennom ei større ombygging. På skipsregisterkortet er det
ved opphaveleg byggestad seinare ført inn teksten «Omb. Sunde 1952. (Skipsmål.)» Bakka(2020) og
Erichsen(2021) sine kjelder stadfestar at det har skjedd ei ombygging i 1952/1953. Sidan båten på
dette tidspunktet hadde heimehamn i Strandvik i Hordaland, er det nærliggande å tru at det her er
snakk om ei ombygging i Sunde i Sunnhordaland, der mellom andre Gravdal Skipsbyggeri dreiv på
denne tida (Figur 11). Bakka (2021) har kjelder på ombygginga skjedde nettop ved dette verftet.
Gravdal gjekk over til å bygge stålbåtar kort tid etter, men hadde allereie på denne tida bygd fleire
luker og caisingar av stål (Nerhus 1955, s. 405-414). I Norsk Lysingsblad 13.06.1967 vert 1953
oppgjeve som sekundært byggeår for «Norden 2», slik: «bygget i 1891/1953». Bruttotonnasjen vart
auka med vel 8 tonn, og rundt 5,5 av den auka tonnasjen har skjedd over dekk, noko som truleg har
samanheng med ny keising og større styrhus og dekkshus. I følgje Bakka (2020) sine kjelder var det
også ei total ombygging som gjekk føre seg ved Gravdal Skipsbyggeri, med ny keising, ny bru, nytt
båtdekk og nytt dekkshus. Motorjakt-utgåva av «Norden» (som i grove trekk samsvarar med dagens
utgåve) kan altså seiast å ha sett dagens lys ved Gravdal Skipsbyggeri om lag 61 år etter fartøyet først
vart sjøsatt, og berre nokre få kilometer unna byggestaden.
Frå 1954 til 1963 hadde «Norden 2» heimehamn i Henningsvær. Eigarane var først Kåre og Reidulf
Robertsen, seinare berre Reidulf. I 1956 vart neste maskin sett inn.
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Periode III - 1956-1963, Motorjakt med Heimdal-maskin
Me har ikkje fått tak i fotografi frå denne perioden. Reidulf Robertsen, Henningsvær, var eigar då
andre maskina vart sett inn i 1956. Denne var bygd ved AS Heimdalmotor (tidlegare Heimdal
motorfabrikk), Molde, i 1949, ein fabrikk som berre produserte 2-takts semidieselmotorar.
Oppgjeret med førre eigaren, A. Langeland, vart tydelegvis
ikkje fullført, noko som resulterte i tvangsauksjon i 1958.
Likevel står Robertsen framleis som eigar i ei salslysing frå
året etter (Figur 18).

Figur 17 Lofotposten, 03.06.1958. Frå nb.no.

Figur 18 Lofotposten, 06.10.1959 Frå nb.no

Korleis det gjekk med salet, veit me ikkje, men skipsregisterkortet viser ikkje ny eigar før 1963. Same
året vart Heimdal-motoren byta ut –etter berre 7 års teneste om bord på «Norden 2».

Figur 19 Heimdal-motor frå 1940-talet. https://wiki.cdd.no/index.php?curid=2068
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Periode IV - 1963-d.d: Motorjakt med Normo-maskin
Dette er siste perioden, og det har vore lettare å finne informantar, fotografi og anna dokumentasjon
frå heile dette tidsrommet. Det har vore fem eigarar frå 1963 til i dag, og hovudperioden vert delt opp
underperiodar etter kven som har vore eigar.

Narvik Shipping: 1963-1967
Første eigaren er oppført som Narvik Shipping A/S, eit partsreiarlag ved Asbjørn Edvardsen. Perioden
vert innleia med ny motor, ny eigar og nytt namn: M/S «Fagernes». Sjølv om lysingsteksten i
Fiskeribladet (Figur 20) feilaktig hevdar at båten er bygd i England, er det utvilsamt «vår» norskbygde
«Norden» det her er snakk om.

Figur 20 Fiskeribladet, 20.11.1963.

Den nye maskina var ein 210 HK Normo-motor av typen Z3. Normo-gruppa var eit samarbeid mellom
5 norske motorfabrikkar som vart starta i 1958 og avslutta i 1980. Desse var:






AS Bergens Mekaniske Verksteder, Bergen
Brødrene Brunvoll Motorfabrikk, Molde
De Forenede Motorfabrikker (Union), Bergen
Hjelset Motorfabrikk, Ålesund
AS Volda Mekaniske Verksted, Volda

Den nyproduserte maskina vart sett inn ved Skjervøy Skipsverft og Mek. Verksted, som truleg var ein
del av eit nettverk av autoriserte verkstadar langs heile kysten knytt til Normo-gruppa. A/S Bergen
Mekaniske Verksteder (BMV) var hovudsalskontor for Normo-gruppa, og det er truleg derfor BMV
står som kreditor ved tvangsauksjonen i 1967 (Kjelde: Norsk Lysingsblad 13.07.1967).
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Figur 21 Truleg fotografi av M/S «Fagernes» i Lofoten. Fotograf ukjent. Posta på FB-gruppa Gamle og nye fraktebåter av
Anton Ramfjord 09.12.2018

Bjarne Pettersen: 1967-1979
Tidlegare galeas «Norden» hadde augesynleg meir hell med seg då Bjarne Pettersen, Skjoldehamn, var
reiar. I 1968 skifta fartøyet namn til «Kjell-Oskar», etter dei to sønene til Bjarne. Begge sønene har
vore om bord på «Kjell-Oskar» og er viktige informantar for denne perioden, som også er det best
fotografisk dokumenterte tidsrommet før fartøyet vart verna.
«Kjell-Oskar» tok på seg ulike frakteoppdrag, alt frå klippfisk til sand og trelast. Førre båten til Bjarne
Pettersen var M/K «Rysdalshorn», denne vart bygd i 1917 ved Opsanger (kjelde: skipsregisterkort i
digitalarkivet) i Sunnhordaland, altså få kilometer frå staden der galeas «Norden» vart bygd og truleg
på same verftet (Gravdal Skipsbyggeri) som utførte ombygginga i 1952/1953 (Jfr. Figur 11). M/K
«Rysdalshorn» vart kondemnert i 1969, men mastra, som var av pitch pine, vart sett over på KjellOscar. Radaren kom på i 1970 (Telefonsamtale med Oskar Pettersen 12.10.2020).
I 1968/1969 skjedde ei ombygging der lasteluka vart utvida (lenger, breiare og med høgare karmar) til
dagens storleik. I samband med dette måtte mastra flyttast fram, og ho vart byta ut med pitch-pinemastra frå M/K «Rysdalshorn», som var noko lågare enn den førre. Samstundes vart nedgangskappa
byta ut med ei lita luke (Figur 27). Mannskapslugaren var allereie teken vekk då Pettersen kjøpte båten
(samtale med Oskar Pettersen 12.10.2020).
På bileta (Figur 22) ser ein at mastra hadde vant og vaierstag før ombygginga, medan den «nye»
mastra fekk stålstag både framover og på sidene. Løftebommen, ser ut til å ha vore av stål både før og
etter ombygginga. Trekledning på innsida av galgedekksøylene dannar egnarhus på sidene, desse
hadde dører framme, men var opne bak. Dei to øvste fotografia viser elles at det vart montert eit stort
beslag ved ankerklysset allereie før masta vart flytta.
I 1977 skaffa Bjarne Pettersen seg ein ny og meir moderne fraktebåt, som overtok namnet «KjellOskar», og gamle-båten vart liggande i opplag til han fekk ny eigar i 1979.
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Figur 22 Bileta viser utvendige endringar i Fagernes/ Kjell-Oskar-peroden. På biletet øvst til venstre heiter båten framleis
«Fagernes». Nedst til høgre er siste fotografi frå perioden.

Fotografi frå Pettersen-perioden (1967-1979)

Figur 23 «Kjell-Oskar» 1968/1969. Eigar av fotografi: Bjarne Pettersen.
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Figur 24 «Kjell-Oskar» 1968/1969. Før ombygging. Eigar av fotografi: Bjarne Pettersen.

Figur 25 «Kjell-Oskar» etter ombygging i 1969. Eigar av fotografi: Bjarne Pettersen.

30

Figur 26 «Kjell-Oskar» etter ombygging. Datert til 1969. Eigar av fotografi: Bjarne Pettersen.

Figur 27 «Kjell-Oskar» etter ombygging i 1969. Eigar av fotografi: Bjarne
Pettersen.
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Figur 30 «Kjell-Oskar» etter ombygging 1969.
Eigar av foto: Oskar Pettersen. Utsnitt

Figur 29 «Kjell-Oskar» etter ombygging 1969. Eigar av foto: Oskar
Pettersen. Utsnitt.

Figur 28 «Kjell-Oskar» etter ombygging 1969. Eigar av foto: Oskar Pettersen.
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Figur 31 «Kjell-Oskar» med ny luke, altså etter ombygginga i 1969. Foto: Sevald Eilertsen/Harstad Tidende/SørTroms Museum (Opphavsrett). Henta frå Digitalt Museum
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Figur 32 Fotograf Arne Sletten. Stad: Bleik, Andøy.Datering: rundt 1973. Frå FB-post i gruppa Gamle og nye fraktebåter.

Figur 33 Kjell Oskar etter ombygging. Fotograf: Kjell-Bjarne Pettersen. Datering 1979. Tatt då baten var på veg til ny
heimehamn i Molde.
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Arne Torhus: 1979-1986
Molde vart neste hamn for båten, som no fekk tilbake namnet «Norden». Her tok reiar Arne Torhus på
seg ulike frakteoppdrag. I følge barnebarnet, Knut Lasse Torhus (noverande eigar), og førre eigaren,
Reidar Misund, vart det ikkje gjort større endringar på båten i denne perioden. Unntaket er at tremastra
vart byta ut med ei stålmast, frå ein annan båt (e-post frå Oskar Pettersen 28.10.2020). Bommen kan
også ha vore byta ut. Auka på ca. 10 bruttotonn og ca. 7,5 nettotonn frå oppmåling i 1979 (jfr.
skipsregisterkortet) heng mest truleg saman med at utvidinga av lasteluka ikkje vart tatt omsyn til i
oppmålinga i 1970.
Det burde vere mogleg å skaffe meir dokumentasjon frå denne perioden.

Fotografi frå (første) Torhus-perioden (1979-1986)

Figur 34 Fotograf ukjent. Datering: mellom 1979 og 1986. Digital utgåve frå Oskar Pettersen.
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Figur 35 Fotograf ukjent. Datering: mellom 1979 og 1986.
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Figur 36 Fotograf ukjent. Datering: mellom 1979 og 1986.

Figur 37 Ålesund 22.10.1983. Foto: Arild Engelsen Skipsfoto

37

Figur 38 Fotograf: Oddbjørn Hovland. Datering: 1980-talet

Misundfisk A/S ved Reidar Misund: 1986-2005
I denne perioden har det vore gjort fleire endringar på fartøyet. Dette har dels vore modernisering og
tilpassing for ny bruk som brønnbåt for oppdrettsfisk, og dels skrogreparasjonar som har vore prega av
eit ynskje om å få tilbake noko av utsjånaden frå galeas-tida. Dåverande reiar, Reidar Misund, kan
tidfeste og gjere grundigare greie for endringane som vart gjort. Opplysingane under er basert på
telefonsamtalar med Misund, den siste fann stad 09.10.2020.

Endringar på utrusting og overbygg
Rekna i volum er monteringa av brønnen den mest omfattande endringa. Han fyller det meste av
rommet og vart sveisa fast til den eksisterande lasteluka. Dei tilhøyrande pumpe-anretningane tar
mykje av plassen framføre tanken. Eller kan nemnast:







Ny nedgangskappe i aluminium framføre mastra.
Nytt bestikk-bygg i aluminium bak styrhuset.
«Egnarhus» med dører i framkant og trekledning på sidene vart fjerna
Dei fremste søylene under galgedekk vart tatt vekk.
Davitar på babord side vart fjerna, og det vart laga heil røyrrekke der det tidlegare var opning
for livbåten.
Klyss gjennom rekka erstatta med toppmonterte beslag for ankerkjettingen.
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Endringar på skrog og rekke
«Norden» hadde fleire verkstadopphald ved Mjosundets Båtbyggeri (seinare Mb Hydraulikk AS) i
perioden. Verksemda vart starta 1 1926 av Klaus Ås, som er kjent for å ha utvikla teknikkar for
lamellkonstruerte spant og lusing av hud. Desse teknikkane vart også brukte ved ein omfattande
skrogreparasjon på «Norden» rundt år 2000. Då vart stordelen av spanta på babord side byta ut med
lamellkonstruerte spant, som vart bøygde på frå utsida mot garneringa. Den nye huda vart lusa og det
vart montert på ei kraftig list, som etterliknar barkholtet. Andre endringar i perioden:





Ny, kraftigare og litt høgare framstamn
Ny rekke med svinerygg og fylling, etter modell frå dei gamle jaktene.
Nytt tre-ror?
Diverse dekksreparasjonar

Utsnitta under (Figur 39) viser nokre av dei nemnde endringane frå Reidar Misund si tid.

Figur 39 Utsnitt av Figur 38 og Figur 41

Fotografi frå Misund-perioden (1986-2005)

Figur 40 Frå Øyavis, 17.07.1986. Midsund. Fotograf ukjent.
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Knut Lasse Torhus (2005-d.d.)
Knut Lasse Torhus er barnebarnet til Arne Torhus, som var reiar frå 1979 til 1986. Det har ikkje vore
gjort større endringar i perioden, men styrhuset har vore gjennom ein del oppussing, inkludert nytt
teak-panel på fronten. Elles har det vore gjort førefallande reparasjonar og vedlikehald. Det har nylig
vorte lagt papp på galgedekket for å beskytte kahytten mot vasskader.
Fartøyet vart verna i 2014.

Fotografi frå år 2005 til d.d.

Figur 42 Fotograf ukjent. Datering: etter 2005.

Figur 41 Styrbord side er lusa. Ny hud frå rundt år 2000. Datering: etter 2005. Fotograf ukjent.
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Figur 44 Styrbord side er drevet. Fotograf ukjent. Datering: etter 2005

Figur 43. Fotograf ukjent. Datering: etter 2005.
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Vurdering av verneverdi/ representativitet
Motorjakt
«Norden» er representativ for det store talet jakter og galeasar som vart bygde i Hardanger og
Sunnhordaland på andre halvdelen av 1800-talet. Mange av desse fekk eit nytt liv då dei vart
motoriserte på 1920-, 30- og 40-talet, og «Norden» er representativ for det omflakkande livet og dei
skiftande bruksområda til motorjaktene. Keisinga og galgedekket, som etter alt og døme er frå 1952,
fortel også om utviklinga av denne typen båtar. Det som er unikt er at fartøyet var i kommersiell fart
heilt fram til 2005, det vil seie i 114 år.
Underteikna er usikker på kor representativ siste perioden er, då fartøyet fungerte som brønnbåt. Heilt
unikt er den likevel ikkje. Jakta Anne Bro, som også er verna og tatt vare på som motor-jakt, skal også
ha vore brønnbåt på eit tidspunkt (Bladet Vesterålen 23.05.2020).

Geografisk tilknyting
Sjølv om fartøyet, i likskap med eit utal andre jakter og galeasar, er bygd i Hardanger/Sunnhordaland
og har hatt sterk tilknyting til Nordland, har «Norden» også ei særleg tilknyting til Møre og Romsdal:
Først som slo-farts-galeas med hamn i Surnadal og seinare som motor-fraktebåt ved Molde og etter det
Midsund. I tillegg kan maskina kan knytast til den sterke posisjonen fylket har hatt som
motorprodusent: 3 av dei 5 verkstadane som gjekk saman om produksjonen av Normo-motorane låg i
Møre og Romsdal. Den førre maskina, Heimdal-motoren, var produsert i Molde.
Den første maskina, Alpha-motoren, var derimot danskprodusert. Saman med opphaldet i Sverige
(1902-1915) gjev dette også ei vidare geografisk tilknyting, som gjer «Norden» namnet sitt verdig.

Dagens utgåve
Nokre av skrogendringane som vart gjort då fartøyet var brønnbåt i Midsund er tilbakeførande tiltak,
som på sett og vis rykkar båten ut av historia, men endringane er kanskje meir kosmetiske enn
antikvariske. Heller enn opphavelege byggemåtar, representerer endringane den siste generasjonen
treskipsbygging, med laminering/lamellkonstruksjon og lusing. Alle endringane som vart gjort er
likevel uløyseleg knytt til perioden som brønnbåt. Ei eventuell tilbakeføring til tida før brønnbåtutgåva inneber at desse tiltaka vert «framand-element».

Kahytten
Uansett kva verneperiode ein landar på, høyrer den staselege kahytt-innreiinga frå 1920-talet med. Me
har avdekt nokre endringar i bakkant av lugaren, der skåp, som tidlegare har gått ned til dørken, har
blitt kappa for å gjere plass til køye. Himlingsplatene er av nyare dato. Elles er det få endringar å
spore, og kahytten på «Norden» må reknast som eit kulturminne i seg sjølv.
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Figur 47 Kahytt-innreiing. Fotografi frå 1970-talet. Eigd av Oskar Pettersen.

Figur 45 Detalj kahytt. Foto: HFS 2019.

Figur 46 Kahytt. Foto HFS 2019.
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Konklusjon
Dersom det er det motoriserte fraktefartøyet som skal vernast, handlar valet av verneperiode etter mitt
syn om kor vidt «Norden» skal vernast slik han stod fram i 2014, då han vart verna, eller om fartøyet
skal tilbakeførast til perioden før han vart brønnbåt på slutten av 1980-talet. Her kjem ikkje noko
konklusjon på det spørsmålet.
Normo-motoren frå 1963 set etter mitt syn ei grense bakover i tid for kva verneperiode som er aktuell
for motorjakta «Norden». Vidare inneber det dårlege dokumentasjonsgrunnlaget frå tida før 1967 at
verneperioden ikkje bør settast tidlegare enn det. Kort tid etter eigarbytet i 1967 vart mastra flytta og
lasteluka utvida til dagens utgåve. Mastra som står der i dag, kom på i førre Torhus-perioden (19791986). Ei full tilbakeføring til Torhus-utgåva inneber mellom anna:







å ta ut brønnen
erstatte aluminiumsbestikken med tilbygg av tre
erstatte aluminiums-kappa med tidsriktig luke
å lage til «egnarhus» på begge sider
montering av davitar
ny rekke med ankerklyss.

Figur 48 Skisse av dagens utgåve med detaljar frå skrog, bjelkelag og dekk. Håvard Gjerde, Oktober 2019.

Viss ein derimot vil verne 2014-utgåva trengs ikkje so mykje meir historisk dokumentasjon før
eventuelt istandsetting tar til, men brønnen vil innebere ei framtidig utfordring når det kjem til lufting
og tilgang for inspeksjon, reparasjon og vedlikehald (Figur 50). I samband med full istandsetting må
brønnen ut, uansett om han skal tilbake eller ikkje. Tilstanden på dekk og skrog er generelt dårleg, og
skipperlugaren har vore utsatt for fukt. Ein restaureringsplan må få fram i kva grad ei istandsetting kan
gjerast etappevis.
Val av verneperiode og bør vere styrande for vidare dokumentasjonsarbeid. Grundigare
dokumentasjon av sjølve fartøyet bør gjerast i samband med slippsetting. Likevel er det slik at skroget
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må «opnast opp» for at ein skal få alle svara. Når det gjeld vidare arkivsøk bør Skaaluren-samlinga,
ev. arkiv etter Gravdal skipsverft og Sjøfartsdirektoratet sitt arkiv prioriterast. Ein kan elles finne meir
nøyaktig informasjon om galeas-utgåva ved å oppsøke modellen og betre utgåver av fotografia frå
rundt 1920. Dette treng ikkje prioriterast høgt viss det er ei sein utgåva av motor-jakta som skal
vernast.

Figur 49 Morten Hesthammer, HFS, oktober 2019
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Figur 50 Mellom brønn og skrog. Morten Hesthammer, HFS, oktober 2019

Figur 51 Morten Hesthammer, HFS, 2019
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Vedlegg
Vedlegg 1

Vedlegg: Bygningsbeskrivelse og Fortegnelse
Over

Dimensjoner og Kvalitet af Materialer m.m. i galeas «Norden»
DNV 1891, No. 356. Gul markerer det som er ført inn med penn og raud det som er uklart
s. 1 og 2
Bolte engelsk Maal forøvrigt overalt norsk Maal.
Længde i Kjølen
Længde mellem Perpendiculærerne.
Længde over Dækket
Bredde i Ridset
Dybde i Ridset
Dybde i Rummet

Øverste Kjøl er i
Underste Kjøl er i
Kjølsvin er i
Første Paalæg er i
Andet Paalæg er i
Forstevn er i
Den er skjødt ved
Indreforstevn
Judasøren
Klydstræer
Bredtømmere forud
Agterstevn er i
Den er skjødt ved
Indreagterstevn
2 Hækbjælker
Bredtømmere agter (Vurper)

65'6"
68'
74'
19'6"
9'2"
8'5"

2 stykker

Materialsort. Tykkelse.
Tomr.
Furru
11

Bredde.
Tomr.
10

2 stykker
2 stykker

s
s

13½
6

12½
12

1 stykke

s

11

10

s
s
s

10
5
5

10
10
10

Eg

9½

9½

Furru
s

7½
10

10
10

s
s

9¼
9

9
8½

1 stykke

Stk.
Bundstok paa Kjølen
Sittersens ydre Ende ved Livholtet
DNV s.3 og 4

Materialsort. Tykkelse.
Tomr.
Furru
7½
s
6½
s
5

Undertømmeret ovenfor Livholtet
Tømmeret ved Mellemdækket
Tømmeret ved Dolbordet
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Bredde.
Tomr.
8
8
8

Fastespanternes Afstand frå Midte
til Midte er 23"
Der er ingen Fyldespanter imellem
hvert Fastespant (fuldspantet)
Underrumsbjælker. Stykker. Paa
Midten…
Underrumsbjælker. Ved Enderne
Deres Afstand
Der er 1 fast, løs Støtte under
Bjælke
Dæksbjælker 20 Stykker. Paa
Midten
Dæksbjælker ved Enderne
Deres Afstand 2' 6"
Der er 1 fast, løs støtte under
Bjælke

s

7½

8,9

s

6½

8,9

Furru
s
Eg

11
13.
5.

10

Garnering til Livholt
Livholt

9 gange Furru
6 gange s

2½
4

8
7,8

Garnering over Livholt
Revisee i Underrummet
Bjælkevægere i Underrum
Do.
i
Do.
1ste Skjærgang
2den Do.

4 gange s

2½

7,8

Palemor
Bratspil paa Midten uden Skaaler
Beddinger
Søsterkjølsvin
Sandbordsvægere

11

Gange

Gange
"

I stedet for 1 skjærgang er indlagt 3 raster livholt noe forstørrede størrelser. (Usikker på siste del av
tekst.)
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DNV s. 5-6

3die Skjærgang………………..
Garnering i Mellemdæk
Revisee under øverste Dæk……
Bjælkevægere under øverste Dæk
Do.
under
Do.
Kjølplanke………………………………
Huden i Bunden
Ydre Livholt
Huden fra Livholt til Barkholt
Barkholtets hele Høide
Klædning over Barkholtet
Do.
over
Do.
Dolbord………………………………..
Yderste Vaterbord………………..
Inderste Vaterbord
Bougbaand 3 Stykker
Do.
"
Deres indbyrdes Afstand……..
Agterbroge
Do.
Deres indbyrdes Afstand……
Dæksplanker…………………….
Rorskaft ved Underk. Af Rorkisten

Materialsort. Tykkelse.
Tomr.

Bredde.
Tomr.

Furru
s
s
s
s

6
3½
3
2½
4

7½
8
9
7,8
7

s
s
s
s
s
s

2½
3½
2½
2½
3
6

8
8
6
7½
8½
8

Furru

????

s

s

s

2½
11

Gange
1 Gang
1 Gang
2 Gange
3 Gange
4 Gange
3 gange
2 Gange
1 Gang

2' 6"-3'
2 Stykker
1 slange
3'
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6
13

DNV Side 7-9
Fod
6
6
2
2
2
5'8"

Kjøllaskerne ere
Kjølsvinslaskerne ere
Omskjøderne i Bundtømmeret
Do. ved Slagene
Do. i Ovensbordstømmerne
Do. Plankerne i Yderklædningen

Tomr.

lange
"
"
"
"
"

8
8
8
8

Alle Plankerne i Yderklædningen ere paasatte med Marvsiden mod Tømmeret
Stormastens Længde
Do. Tykkelse i Fisken
Do. Tykkelse ved Svigtet
Den er i 1 stykker, skaalet med Skaaler, der gaa
Mesan Fokkemastens Længde
Do. Tykkelse i Fisken
Do. Tykkelse ved Svigtet
Den er i 1 stykker, skaalet med Skaaler, der gaa
Bougsprydets Tykkelse i Sadlen op og ned
Do.
Do.
Do. tværskibs

61’ af PP (pitch pine)
16"
14"
Fra
til
55' af furru
14"
11 ½
Fra
til
14 ½"
14 ½"

Forbolting og Forbinding.
Materialsor.t

Kjølbolte, heelt gjennemgaaende igjennem hver alle Bundstokke
Kjølbolte, ikke heelt gjennemgaaende igjennem (ingen)
Laskebolte i Kjølen
5 i hver
Lask foruden Kjølbolten…………………………………
Laskebolte i Kjølsvinet
4 i hver
Lask foruden Kjølbolten…………………………………
Slemholtsbolte forud
7 Stykker
Deres indbyrdes Afstand Med Hjertebolten
14"
For de øvrige Bolte
18"-2'
Slemholtbolte agtrud
7 Stykker
Deres indbyrdes Afstand Med Hjertebolten
14"
For de øvrige Bolte
18"-2'
Søsterkjølsvinet er boltet
Sandbordsvægerne ere boltede
Do.
Do.
Livholterne ere boltede ud og ind på hver 5. fods afstand hver gang
Do.
Do.
Reviseen i Underrummet er boltet
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Tykkelse.

Bredde.

Tomr.

Tomr.

gj

7/8

1"

gj

3/4

gj
gj

3/4
7/8

gj

7/8

gj

5/8

DNV s. 10-14
Materialsor.t

Reviseen i Underrummet er boltet
Bjælkevegerne i Underrummet ere boltede
Do.
Do.
Skjærgangene ere boltede op og ned
Skjærgangene ere boltede du og ind
Reviseen under øverste Dæk er boltet
Bjælkevægerne under øverste Dæk ere boltede Æverste på hver 22"
afstand, underste på hver 3' afstand.
Vaterbordene ere boltede op og ned gjennom hver bjelke og stikbjelke
samt du og ind på hver 16" afstand
Dæksbjælkerne ere befæstede med 1 Vinkel- Diagonalhænge- knæer
af Trær paa hver Bjælkeende, der ere boltede med 2 Bolte i Pen og 2
Bolte i Læg, nedsvalede doppede i Reviseen. Dopperne ere
Hengeknæer Reiders i Underrum 6 på hver Sid; lange paa Pen: 2' 8
Paqa Læg:
7'
Ved Hjerteboltene
I Slaget
Ved Enderne
Hjertebolte
Andre Bolte. Antal i Pen
3
Indbyrdes Afstand paa Læg Med Hjertebolten
8"
For de øvrige Bolte
15"
Indsudte Reiders i Underrummet, paa hver Side, gaa fra….
til…..
Ved Slaget
Ved Enderne
Boltenes inbyrdes Afstand
Hængeknæer i Mellemdæk 2 paa hver Side; lange paa Pen
2' 8
paa Læg
4'
Ved Hjerteboltene
Ved Enderne
Hjertebolte
Andre Bolte. Antal i Pen
3
Indbyrdes Afstand paa Læg. Med Hjertebolten
8"
For de øvrige Bolte
12-15"
Hjertebolte i Bougbaand og Broge 1 i hver……………….
Andre Bolte
Indbyrdes Afstand Med Hjertebolten 6". For de øvrige Bolte
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Tykkelse.

Bredde.

Tomr.

Tomr.

gj

3/4

gj

3/4

gj

3/4

jern
s
s
gj
s

13/4
1

jern
s
gj
s

1 3/4

gj
s

7/8

Og 5/8

23/4

3/4
3/4
3/4

1/2
3/4
3/4

3/4

2 3/4

DNV s.15 og 16
Barkholtet er boltet………………………..
Laske- (Stød-) bolte i Yderklædning…………………………
Spantebolte 2 og 3 i hvert tømmer og derhos…. Nagler
Rorhager………………..
Spilaxe…………………..
Spiltapper……..
Nagler 1 i hvert tømmer for hver Gang

gj
gj
jern

5/8

g
Furru

21/2
1

3/4

21/2

og 1 1/8

Følgende Bolte ere helt gjennemgaaende
Boltningen er overalt heelt gjennomgaaende

De øvrige Bolte ere klinkede paa Tømmeret

Drivningen er god

Egeland

den 19. Desember 1891

K. Skaaluren
Bygmester.

Arbeidsmaaden er god

(Sign)
Besigtelsesmand
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Vedlegg 2

INVENTARIELISTE, s1. (Her er berre ført opp det som er haket av i originallisten)
Inventarieliste for Galias Nordem, drægtig 70 69 Ton netto. Tilhørende Torbjørn Kvamme i
Haugesund
Rundholt nye
1 Varespire
1 Øyebolt i Roret med Springline
Staaende Rig nye af hamp og …(usikker)
Løbende Rig ↗
1 Sværanker vægtigt
uden Stok circa ? 6.1.26
Dagliganker d.o. 5.2.27
Varpanker u Stok 1.1.0

Seilene
1 Jager
1 Klyver
1 Stagfok
1 Fok
1 Topseil
1 Gaffelstorseil
1 St. Gaffeltopseil
1 Mesan
1 Gaffeltopseil
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Kjætting
Kjætting
Fortøiningskjætting
Kabeltoug H
Pertline H
Jagetrosse g
Smekre Trosser

Lang.
Favne
45
60
31
90
110
120
100

Tyk.
Tom.
15/16
14/16
11/16
6¼
5
4½

2 Pumper
4 Pumpeemmerter
4 Pumpesko
1 Sværlodd
1 Haandlod
1 Loddeline
1 Haandloddeline
1 Loggeline
2 Loggeglas

2 Kompasser
1 Flag
2 Baade
1 Ankerlanterne
2 Sidelanterner
1 Skibsklokke
1 Taagehorn (ikkje belg)
3 Oljeposer

Dybgaaende, med Ballast 7 norske Fod, med ladt Skib 9,10 norske Fod.
Glasset er almindelig tyndt, Lindseglas
Paraffinolie, alm. Lampeolie benyttes
Vægens Bredde er 1 Tom. Pladsen er i septer v stor…??
Skjærmingen er ikke fyldestgjørende
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Vedlegg 3
Skanna frå Fartøier bygget ved Skaalurens Skibsbyggeri. Bok I
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Vedlegg 4

Figur 52 utklipp: https://media.digitalarkivet.no/view/118407/168

Vedlegg 5

Figur 53 Skanna orginal frå Oskar Pettersen.
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