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Abstract 

MV Hamen is protected by the Norwegian Directorate for Cultural Heritage (Riksantikvaren) as a 

representative of vessels from the Norwegian merchant fleet overseas. Hamen was built as the collier 

SS Pompey Power in England in 1949. When the ship was sold to the Norwegian shipping company A/S 

Orion in 1960, several changes were made – among other things, two of the three cargo holds were 

merged into one, and the boilers to the steam engine were reconstructed from coal- to oil-fuelled. The 

name was now SS Tandik. In 1962 Hans Utkilen bought the vessel, which was renamed Hamen. A new 

Wichmann-engine was installed. Hamen sailed as a freighter mainly to harbours in northern Europe 

until 1985, when the vessel was laid up. This report provides an overview of the vessel’s history, 

construction and various rebuilds.     
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Innledning 

Motorskipet Hamen ble bygget som dampdrevet kullskip i England i 1949, med navnet Pompey Power. 

I 1960 overtok norske eiere og ga det navnet Tandik. Nå ble skipet seilt med tørrlast i utenriksfart, og 

idet det fant sted et nytt eierskifte i 1962, ble skipet utstyrt med ny forbrenningsmotor, samt nytt navn: 

Hamen. Fartøyet ble holdt i drift helt frem til 1985, i en periode som kan regnes som en del av 

gullalderen for norsk sjøfart. Gjennom alle årene Hamen seilte under norsk flagg var skipsfarten en av 

hjørnesteinene i norsk økonomi. På 1980-tallet var størrelsen på flåten synkende, men utenriksflåten 

utgjorde likevel, med ca. 38 millioner dødvekttonn fordelt på rundt 850 skip, 6 % av verdenstonnasjen 

i 1980.1 Hamen er i dag vernet av Riksantikvaren, som en representant for nettopp den norske 

utenriksflåten.  

Det er Riksantikvaren som har bestilt denne rapporten. Formålet er å dokumentere fartøyets historie, 

med vekt på skipets konstruksjon og ombygginger, på en mest mulig dekkende måte. Den tekniske 

historien er ikke løsrevet fra skipets kulturelle historie. Den samfunnsmessige konteksten gir innblikk i 

hvorfor skipet ble som det ble, og hvorfor endringer har funnet sted. Rapporten er ment å kunne være 

et hjelpemiddel og en referanse i videre vernearbeid med fartøyet. 

I utarbeidelsen av rapporten har Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter fått hjelp og bidrag fra de 

to andre fartøyvernsentrene i Norge, Hardanger fartøyvernsenter og Nordnorsk fartøyvernsenter og 

båtmuseum.  Geir Madsen fra Hardanger fartøyvernsenter har bidratt på befaring og til beskrivelse av 

den resterende innredningen i akterskipet og treverket om bord på Hamen. Ronny Grindstein har 

skrevet Nordnorsk fartøyvernsenters bidrag til rapporten. Denne delen omhandler Hamens:  

- Ventilasjons-, klima- og oppvarmingsanlegg  

- Maskin - hovedkomponenter  

- Systemer for maskin – hovedkomponenter  

- Skipssystemer 

 

  

                                                           
1 Norges rederiforbund 1980: 4 
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Hoveddata 
Navn Hamen (fra 1962)  

Tandik (1960-1962) 
Pompey Power (1949-1960) 

Skipstype Stykkgodsskip: vanlig stykkgods 
Tonnasje 1364,19 BRT. 645,64 NRT. 
Lengde 242,2 fot 
Bredde 36,55 fot 
Dybde 14,45 fot 
Kjenningssignal JXKZ 
IMO nr. 5404794 
Hjemsted Bergen (1962-) 

Drammen (1960-1962) 
Portsmouth (1949-1960) 

Eier og tidligere eiere Stiftelsen M/S Hamen ex D/S Tandik (2004 -) 
Lupin Shipping Ltd., St. Vincent & Grenadinene, v/Alvar Olsson, 
Sverige (1996-2004) 
Hans Utkilen, Bergen (1962-1996) 
A/S Orion v/Tandberg & Mønichen, Drammen (1960-1962) 
Central Electricity Generating Board, og drevet av Stephenson Clarke 
Ltd. (1958-1960) 
Central Electricity Authority, og drevet av Stephenson Clarke Ltd. 
(1954-1958) 
British Electricity Authority, og drevet av Stephenson Clarke Ltd. 
(1949-1954) 

Byggeår 1949 
Byggested S. P. Austin & Son Ltd., Sunderland i England 
Byggenummer 394 
Materiale Stål 
Fremdrift 1963: Motor: Wichmann diesel 1200 bhk  

1949: Dampmaskin: Eastern Marine Engine Company, 850 ihk, 
trippelekspansjon 
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Metode og inndelinger 

Rapporten deles inn i tre hovedperioder. Disse følger skipets tre navneendringer:  

- Pompey Power 1949-1960  

- Tandik 1960-1962 

- Hamen 1962-1985  

Navneendringene ble foretatt i sammenheng med fartøyets eierskifter, og er følgelig også av betydning 

for typen fart skipet ble brukt til. Rapporten inkluderer i tillegg en beskrivelse av Hamen som angår 

årene etter at skipets drift var over og frem til i dag. Hver periode gjennomgår skipets 

samfunnsmessige historie, før konstruksjon og ombygginger diskuteres.   

Hamen er et stort skip. For å kunne presentere tekniske endringer på en oversiktlig måte, og for å gjøre 

det enkelt å forstå hvor i fartøyet teksten refererer til, benyttes det to systemer. Det ene er SFI-

systemet. SFI står for Skipsteknisk Forskningsintstutt, og er et norskutviklet system myntet på nybygg 

av fartøyer. Det har også vist seg å være et godt utgangspunkt for gjennomgang av et fartøy sett i en 

historisk sammenheng. De overordnede inndelingene er:  

 

 
 

De ulike delene av skipet er videre gitt et nummer. Rom og innredning kan ha forandret seg i løpet av 

årenes løp, og det kan derfor være problematisk å gi hvert rom et nummer. De ulike dekksnivåene er 

enklere å navngi. Det laveste dekksnivået har fått nummeret 100, det neste er 200 og så videre.  

 

  

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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Hamens byggetegning fra 1949, med dekksnummer påført i blått. Tegning er utlånt av Stiftelsen Hamen ex Tandik.   

 

Der det henvises til et målebrev i teksten, benyttes også numre og tall på ulike rom som er hentet 

derfra, og som det må presiseres dermed gjelder på det spesifikke tidspunktet i fartøyets historie. 

Derfor har målebrevsangivelsene begrenset anvendelse.  

 

Maskinrommets komponenters plassering i maskinrommet blir i rapporten angitt ved hjelp av 

punktmarkeringer og unike ID-nr. i tegning som viser horisontal og vertikal lokasjon. De ulike 

komponenters plassering blir i illustrasjonene angitt med ulike farger ut fra hvilket system 

komponentene tilhører. 



11 
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Forkortelser 

I rapporten blir det benyttet følgende forkortelser:  

BDF Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter 
BRT Bruttoregistertonn 
D/S  Dampskip 
DVT (eller T.DW. eller DWT) Dødvekttonn 
GEN Generator 
HFS Hardanger Fartøyvernsenter 
HJM Hjelpemotor 
HK Hestekrefter 
HT Hovedtavle 
HVM Hovedmotor 
LR Lloyd’s Register of Shipping 
M/S Motorskip 
NNFA Nordnorsk Fartøyvernsenter og båtmuseum 
NRT Nettoregistertonn 
RA Riksantikvaren 
SD Sjøfartsdirektoratet 
SHA Stiftelsen Hamens arkiv 
S/S Steam ship 
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Kilder og litteratur 

Her følger en oversikt over de mest brukte kildene, og hvorfra de er hentet. Se avslutningsvis i 

rapporten for litteraturliste og videre kildehenvisninger. 

Arkiver 

Arkivverket, digitalarkivet 

Hamens skipsregisterkort (lappebøker) ligger tilgjengelig på Arkivverkets digitalarkiv. 

Skipsregisterkortet gir en kortfattet oversikt over fartøyets historie og opphav, med eventuelle større 

tekniske endringer tilføyet. Det forteller blant annet om hvem som har eid båten og når, og om 

tonnasje, materiale, maskin og fartsområde. Skipsregisterkortet er skrevet i etterkant av at Hamen ble 

bygget, etter at skipet ble norsk, og det kan ha tatt litt tid før enkelte opplysninger ble endret i tråd 

med forandringer i fartøyet. Tidspunkt for rettelser i opplysninger kan være vanskelig å avgjøre. Man 

må derfor behandle opplysningene i skipsregisterkortet med et visst skjønn. 

 

Engelske arkiver 

Det har vært lite å oppdrive av kildemateriale fra engelske arkiver. Ettersom det finnes tegninger fra 

byggetiden i Stiftelsen Hamens arkiv, og ettersom det har vært nødvendig å gjøre prioriteringer i 

arbeidet med rapporten, har ikke grundige undersøkelser i engelske arkiver blitt prioritert. 

Det som har vært undersøkt er følgende: 

På Tyne and Wear Archives er det samlet dokumenter etter Pompey Powers byggeverft S. P. Austin & 

Son, men det er ikke informasjon å hente om fartøyet selv. Universitetet i Newcastles Marine 

Technology Special Collection har bidratt med noe grunnleggende informasjon om fartøyet fra 

byggetiden, blant annet om når skipet ble sjøsatt og registrert, og om dampmaskinen om bord. 

Samlingen inneholder altså svært begrenset informasjon om Pompey Power.  

 

Bergen Byarkiv 

I Bergen Byarkiv kan man finne informasjon om anløp/avgang/brygge, tonnasje, rederi, havneavgifter 

og lignende for M/S Hamen. Materialet omfatter arkivet etter Bergen Havnekontor/Havnefogd, og 

etter Bergen og Omland havnevesen. Skipsteknisk informasjon er det dessverre lite av. Materiale 

herfra er derfor ikke gjennomgått i detaljer.  
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Riksarkivet 

På Riksarkivet finnes det to skipsmapper for Hamen. Arkivet er etter Sjøfartsdirektoratet med 

forløpere, for slettede skip. Store deler av materialet omhandler bemanning, og det er begrenset 

informasjon om Tandik-perioden og enda mindre om Pompey Power-perioden. Det er laget kopier av 

materialet på Riksarkivet slik at det meste også er å finne i arkivet til Stiftelsen Hamen.  

 

Sjøfartsdirektoratet 

I Sjøfartsdirektoratets arkiv finnes det et målingsbevis for Hamen fra 1963. Målingsbeviset er en svært 

pålitelig og presis kilde, som gir en oversikt over fartøyet på nevnte måletidspunkt. Det er også 

inkludert tegninger i sammenheng med målingene. 

 

Stiftelsen Hamens arkiv  

Dagens eierstiftelse (Stiftelsen M/S Hamen ex D/S Tandik) har samlet et omfattende arkiv med 

dokumenter om Hamen. Materialet ble stilt til disposisjon og er foreløpig plassert på Bredalsholmen. 

Kun en begrenset del av dette omhandler tidsperioden da skipet het Tandik, lignende innholdet i 

skipsmappene på Riksarkivet. Det må riktignok ikke glemmes at Tandik-perioden var svært kort.  

Fra byggetiden i England har stiftelsen samlet noen tegninger. Store deler av Stiftelsens arkivmateriale 

dreier seg om bemanning. Det er forholdsvis få tegninger og opplysninger fra verksteder angående 

detaljer i bygging eller ombygging av fartøyet. Arkivet inneholder blant annet flere foto fra i hovedsak 

fra etter driftstiden, maskindagbøker, papirer fra Lloyd’s Register of Shipping, bruksanvisninger på 

utstyr til skip og maskin, dokumenter om sjøulykker, regnskaper, sjøkart, samt korrespondanse mellom 

rederiet Hans Utkilen og besetning og norske sjøfartsmyndigheter.  

 

Fartøyet 

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

I februar 2018 foretok Ida Pettersen fra Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter og Geir Madsen fra 

Hardanger fartøyvernsenter en befaring på fartøyet. Skipet lå da ved Rubbestadneset i Hordaland. 

Befaringen var i første omgang myntet på å dokumentere mest mulig av fartøyet før 

restaureringsarbeid ble satt i gang. Det var nemlig planer om å sette fartøyet i stand til å delta på et 

Fjordsteam-arrangement i Bergen for veteranbåter i august samme år. Omstendighetene gjorde 

riktignok at skipet aldri deltok. Befaringen ble gjennomført en kald dag med fint vær og snø, hvilket 

innebar noen utfordringer. Snøen på dekk gjorde det vanskelig å se tredekket skikkelig. Det var også 
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tidvis dårlig tilkomst for dokumentasjon, blant annet med en god del rot i forskjellige rom. Walter 

Hjertaas fra eierstiftelsen bidro i alle tilfeller med svært nyttig og hyggelig assistanse under befaringen. 

I løpet av tiden det tok å utarbeide rapporten ble Hamen flyttet fra Rubbestadneset til Bredalsholmen 

i Vest-Agder, hvor skipet nå har fått midlertidig nødhavnsplass. Tilgangen til informasjon om fartøyet 

ble dermed forenklet. 

I juni 2019 foretok Stein-Even Olsen, Gunnar Holmstad og Ronny Grindstein fra Nordnorsk 

Fartøyvernsenter en befaring med mål om å dokumentere maskinrommet og dets system og 

komponenter. I den forbindelse ble det tatt 360 graders foto fra 42 ulike posisjoner, et materiale som 

har vist seg uvurderlig i forbindelse med utarbeidelse av denne delen av rapporten. 

 

Fotografier 

Med unntak av fotografier av fartøyet fra etter at dets driftsperiode var over, er bildene som har vært 

funnet og skaffet til veie, av skipet slik det var utvendig. Avstanden i bildene er ofte stor, idet de fleste 

viser hele fartøyet. Det er ikke alltid mulig å datere fotografiene nøyaktig. Kildetypen er likevel 

uvurderlig for å kunne si noe om fartøyets tidligere konstruksjoner. Bildene som dekker fartøyet i årene 

etter at driftstiden var omme, er mange og varierte. Erik Småland fra Riksantikvaren har tatt et stort 

antall av disse. De dekker de fleste sider ved fartøyet, fra årene før forfallet som preger fartøyet i dag 

var kommet langt, og før ulikt skipsutstyr ble stjålet fra skipet mens det lå i opplag i Iddefjorden. 

 

Informanter 

Harald Lorentzen, ved Stiftelsen Hamen ex Tandik, intervjuet i 2016 en tidligere kaptein på Hamen ved 

navn Leif Riisnes. Lorentzen noterte fra intervjuet, og dette er blitt stilt til rådighet for rapporten.  
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S/S Pompey Power, 1949-1960 

M/S Hamen ble bygget som dampskipet Pompey Power av verftet S. P. Austin & Son Ltd., ved Wear 

Dock i Sunderland nord i England. Kjølen ble lagt 29. desember 1947, og skipet stod ferdig 10. januar 

1949. Fartøyet hadde da en tonnasje på 1428 BRT/720 NRT/1780 T.DW.2 Det ble også bygget et 

søsterskip, Pompey Light, som var ferdig senere i 1949. Fartøyene var såkalte colliere, dvs. kullasteskip. 

Collierne fraktet kull fra nord-England til kraftverk andre steder i landet.  

Pompey Power og søsterskipet hadde vært bestilt av Portsmouth Corporation Electricity Undertaking, 

for «The Lord Mayor, Aldermen and Citizens of the City of Portsmouth», men ved levering var eierne 

blitt det statlige British Electricity Authority (BEA). Dette selskapet tok over den lokale 

kraftproduksjonen. Årlig ble det brent rundt 27 500 000 tonn kull i England for å produsere strøm, og 

per januar 1949 hadde BEA rundt 25 collierfartøy til å ta seg av frakten til de forskjellige kraftverkene. 

Ni skip var dessuten i ferd med å bli bygget, og 17 var innleid fra private eiere.3  

Pompey Powers byggeverft omtalte det nye fartøyet som «the finest collier afloat», og lasteprøvene i 

Sunderland viste seg å bli svært vellykkede.4 Så snart det var klart seilte skipet med sin første last med 

kull til en mottagelse i Portsmouth, som byens første kullbåt i eie av BEA.5 Medlemmer fra både 

byggeverftet, den britiske marinen og byrådet i Portsmouth var tilstede. Byens borgermester overrakte 

formelt skipet til Lord Citrine, formannen for BEA, overvært av viseadmiral Morgan, som var sjefen for 

Portsmouth Havn.6 Citrine holdt tale og sa at han hadde vært i flere land, men bedyret at han alltid 

hadde reflektert at Storbritannia fremdeles produserte de beste skipene, fordi landet hadde «de beste 

designerne og de beste folkene».7 Pompey Power, og snart Pompey Light, var etter sigende de best 

utstyrte kullskipene i England.8  

I slutten av januar 1949, kort tid etter levering, returnerte skipet til Austins verft for det som ble 

beskrevet som mindre justeringer.9 Hva disse bestod i er uklart, men avisen som omtalte saken 

understrekte at det var vanlig for et nybygget fartøy.10 

 

 

 

                                                           
2 Shipbuilding and Shipping Record 20.01.1949.  
3 Portsmouth Evening News 15.01.1949 
4 Portsmouth Evening News 15.01.1949. Sunderland Daily Echo and Shipping Gazette 11.01.1949 s. 5 
5 Sunderland Daily Echo and Shipping Gazette 11.01.1949 s. 5 
6 Sunderland Daily Echo and Shipping Gazette 15.01.1949 s. 4 
7 Portsmouth Evening News 15.01.1949 
8 Sunderland Daily Echo and Shipping Gazette 15.01.1949 s. 4  
9 Sunderland Daily Echo and Shipping Gazette 28.01.1949 s. 5 
10 Sunderland Daily Echo and Shipping Gazette 28.01.1949 s. 5 
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Det nybygde fartøyet, 1949 

Sammen med fartøyet i seg selv slik det fremstår i dag, med de spor og konstruksjoner som gjenstår, 

gir byggetegninger og fotografier best oversikt over hvordan Pompey Power var som nybygget i 1949. 

 

 
Figur 1. Pompey Power fotografert 1. juni 1951. Foto: Fotoflite.com. 

 

 

Byggetegningene var altså planer for hvordan fartøyet skulle bli. Endringer kan derfor ha blitt gjort, 

men sammenligninger med andre kilder bør gi en viss sikkerhet. Det finnes flere versjoner av den 

samme byggetegningen, der den ene har flere detaljer notert enn den andre. Det er uvisst hvilken som 

er den nyeste. Dessverre er kopien med flest detaljer også den mest utydelige, men tegningene kan 

begge to tjene til å komplementere hverandre. 
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Figur ?. Byggetegning for Pompey Power. Tegning utlånt av Stiftelsen Hamen.

Figur 2. Byggetegning Pompey Power. Utlånt av Stiftelsen Hamen ex Tandik. 
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Figur 3. Byggetegning for Pompey Power og Pompey Light. Denne versjonen av byggetegningen har flere detaljer notert enn den forrige (figur ?). Dessverre er kopien utydelig flere steder. Kilde: SHA  
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Skrog 

Det nye skipet var, som foto og tegninger viser, en stålbygget singel-dekker, med maskinen akter og 

dekkshus midtskips. Pompey Powers byggetegninger og fartøyets oversikt i Lloyd’s Register of 

Shipping, Surveys for freeboard fra 1948, forteller at fartøyet skulle bli 238' langt 36' 4" bredt og 16' 6" 

dypt.11 Fartøyets norske skipsregisterkort (lappebøker) gir noenlunde samme mål, der lengde er 242,2' 

(lengde over alt 252,05'), bredde er 36,55' og dybde er 14,45'.12 Byggetegningene teller 107 spant i 

skroget.  

Pompey Power ble krysserbygd; den fikk en avrundet hekk, som hang noe ut over ror og propell. 

Baugen var skarp og utfallende, og bunnen var flat. Sveiseteknikken var fremdeles ikke blitt helt 

gjennomgripende i verftsindustrien innen Pompey Power ble bygget, så skipet ble for det meste klinket 

sammen. En plateutfoldingstegning gir en oversikt over platene i skroget. Denne har det foreløpig bare 

vært mulig å finne som en kopi i Stiftelsen Hamens arkiv. Det kommer iallfall frem at det var 

plateganger A-H på det laveste punktet, ved hoveddekket i forskipet. Fartøyet hadde flere dekksnivåer, 

og hoveddekket i akterkant av styrehuset var bygget noe høyere enn hoveddekket i forkant av det. Der 

dekket nådde høyest opp, dvs. på poopdekket, var det plateganger fra A til L lengst akter. I baugen var 

det A-J. 

 

 
Figur 4. Kopi av plateutfoldingstegning, oppbevart om bord i Hamen i 2018. Foto: BDF 

 

Det finnes en tegning til som gir opplysninger om skroget, med mål på hudplater, dekksbjelker, stivere 

og skott – se figur 5. Tegningen er høyst sannsynlig fra byggetiden. Versjonen som befinner seg i 

Stiftelsen Hamens arkiv er likevel merket med årstallet 1975. En del av tegningen er strøket over, der 

det skulle være et skille mellom lasteluke 2 og 3, som en følge av senere endringer i fartøyet. 

                                                           
11 LR, surveys for freeboard, 1948, skipsmappe Hamen, SD med forløpere, Riksarkivet. 
12 Målene i Skipsregisterkortet (lappebøker, se Digitalarkivet) tilsvarer i stor grad mål i Shipbuilding and Shipping 
Record 20.01.1949, der skipets L x B x D er oppgitt 242' x 36 ½' x 16 ½'.  
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Figur 5. Tegning av Pompey Powers skrogkonstruksjon. Profiler og dekk. Tegningen er riktignok markert for MS Hamen i 1975 (Uniconsult AS), men det virker trolig at tegningen da kan ha blitt oppdatert fra en 
opprinnelig byggetegning. SHA. 
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Skipet ble bygget i en brytningstid da både sveise- og klinketeknikken ble brukt side om side. En 

utfordring dette gir er at det kan være vanskelig å vite hva som er opprinnelige sveiser i skroget, og 

hva som bare er senere reparasjoner eller endringer. Det ble neppe gjennomført mange ombygginger 

utført med klinketeknikken i ettertid. Derfor kan man i det minste anta at de aller fleste klinkede 

konstruksjonene stammer fra nettopp 1949.  

Tegningen figur 5 markerer også at selv om skipet ble klinkbygget, ble sveis også benyttet i begrenset 

grad. Dekksplater skulle sveises støt mot støt, men platene ble ellers klinket til dekksbjelkene: 

 

 

Utsnitt av figur 5. Tegningen viser at både sveis og klinking ble benyttet. 

 

Tegningen gjør det ikke klart i nøyaktig hvilket omfang sveisemetoden ble brukt. Man kan imidlertid 

stadig se at dekksplatene ombord er klinket til dekksbjelkene under, og man kan se sveiseskjøter 

mellom plater. I tillegg er de klinkede vinklene langs dekket blitt sveist i støtene. På bakkdekket ble det 

lagt to vinkler, en på styrbord og en på babord side, som gikk på skrått mellom vinsjen og 

skansekledningen mot akterenden av dekket (se figur 2 og 3). Disse vinklene blant annet er sveist i dag, 

og det er mulig at disse også var opprinnelige slik. Også ventiler og rammer for vinsj og annet 

skipsutstyr var sveist til dekksplatene. Med andre ord var i hovedsak de større konstruksjonene, som 

hadde betydning for styrken i fartøyet, klinket, men sveis ble brukt flere steder.  

Detaljer om utvendige skott og casing ombord er å finne i Lloyd’s Registers Surveys for freeboard for 

skipet fra 1948 (hvilket vil si mens fartøyet var under bygging), se figur 6.13 Man kan også lese mål på 

blant annet plater, stivere, rammer og åpninger i dokumentet.14  Skansekledningen på friborddekket, 

dvs. hoveddekket forut for styrehuset, var 4 fot høyt, mens skansekledningen på hoveddekket aktenfor 

styrehuset (Raised quarter deck) var 3 fot og 6 tommer høyt. Det skulle være to gatt (freeing ports) på 

hver side i skansekledningen på det forre hoveddekket, og tre på hver side i skansekledningen på det 

aktre.15 Byggetegningene (figur 2 og 3) viser imidlertid bare to også akter. 

 

                                                           
13 LR skipsmappe Hamen, SD Riksarkivet. 
14 LR, skipsmappe Hamen, SD Riksarkivet. 
15 Surveys for freeboard, LR, skipsmappe Hamen, SD Riksarkivet. 
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Figur 6. Tegning fra Lloyd’s Register of Shipping, Surveys for freeboard, 1948. Det gir informasjon om disposisjon og 
dimensjoner for overbygninger, kapper, dekkshus og maskincasinger. Tegningen er fra 1948, mens skipet var under 
konstruksjon. Kilde: skipsmappe for Hamen, Sjøfartsdirektoratet med forløpere, Riksarkivet. 
 

 

Dekkshus: Pompey Power ble bygget som et midtskipsfartøy, altså med broen situert i et dekkshus 

midtskips. Dette var typisk for kullbåtene på tiden da Pompey Power ble bygget. Dekkshuset hadde 

flere dekksnivåer med innredning for offiserer samt messe, og bysse i underkant av broen. 

Det andre store dekkshuset var plassert på poopdekket, og med innredning for maskinistene om bord. 

Fribordstegningen viser inngangene, samt nedgangen til maskinrommet derfra. Videre detaljer om 

maskincasing, og skott og stivere i poopdekket, poopdekkshuset og brohuset finnes også i 

fribordsdokumentet.  

Mellom skylightet og skorsteinen på poopdekket var det en nedgangskappe. 

Skipet ble også utstyrt med vindskjermer på brovingene. 

 

Materialbeskyttelse: Kullskipene fikk nye merker på skorsteinene etter at det nasjonale British 

Electricity Authority tok over for lokale myndigheter og private. Skorsteinene ble malt røde, med en 

sort del øverst og bokstavene BEA.  Senere ble bokstavene CEA påmalt da selskapet skiftet navn til 

Central Electricity Authority i 1954. I 1958 skiftet eierselskapet igjen navn, denne gangen til Central 

Electricity Generating Board (CEGB). 
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Skroget var sortmalt, med en hvit stripe som gikk oppe langs kanten av skansekledning eller 

springplater. Lukekarmer og fundamenter var rødmalte, og dekkshus var malt brune, bortsett fra 

forkanten av broen samt brovingene, som var hvite.16  

 

Utstyr for last 

Pompey Power hadde tre store lasterom, nr. 1 forut for dekkshuset midtskips, og nr. 2 og 3 aktenfor 

dette dekkshuset, i forkant av poopdekket. Byggetegningen og en tegning av skipets stabilitetskurver 

(figur 7) oppgir størrelsen på lasterommene i kubikkfot.  Lasterom nr. 1 var størst, på 31 500 kubikkfot, 

lasterom nr. 2 var nest størst på 27 600 kubikkfot, og lasterom nr. 3 var minst, på 26 100 kubikkfot.  

 

 
Figur 7. Utsnitt fra tegning av Pompey Powers stabilitetskurver (Nos. 394 & 395 «Pompey Power» & «Pompey Light» 
Hydrostatical & stability curves). Denne tegningen viser skipet som det var da krengningsprøvene ble gjort, med mål på 
hvordan last og ballast skulle fordeles. Datering 08.01.1949. Kilde: Stiftelsen Hamens arkiv.  
 

Lastelukene bestod av Macgregor ståldeksler. Rundt lasteluke 2 og 3 skulle det være en lukeplattform 

av tre. Byggetegningen nevner ikke en tilsvarende lukeplattform rundt lasteluke 1. Når lukene var åpne 

ble lukedekslene plassert på høykant. De ble plassert i forkant av luke 1 og 2, og i akterkant av luke 3. 

Ved luke 1 var lukedekslene støttet og festet til formasten. Ved luke 2 var dekslene satt mot 

midtskipshuset, og ved luke 3 var de plassert mot en kort stang like forut for bunkerslukene.  

Målene på lastelukene, så vel som andre luker om bord, kan leses i Lloyd’s Registers Surveys for 

freeboard for skipet fra 1948.17 

 

 
Figur 8. Lloyd’s Register of Shipping, Surveys for freeboard. Lasteluke. Mål for lukene til alle de tre lasterommene er påført. 
Tegningen er fra 1948, mens skipet var under konstruksjon. Kilde: skipsmappe for Hamen, Sjøfartsdirektoratet med forløpere, 
Riksarkivet. 

                                                           
16 Beskrivelsen baserer seg på foto samt en beskrivelse fra Stannard 1983: 26. 
17 LR, Surveys for freeboard, 1948, skipsmappe Hamen, SD, Riksarkivet. 
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Pompey Power ble bygget med to master, en i akterkant av bakken og en mellom lastelukene til 

lasterom 2 og 3. På byggetegningen er det var tegnet lastebom i den akterste masten. Bommen eller 

kranen skulle kunne løfte to tonn, drevet av en elektrisk Clarke-Chapman vinsj, plassert like til styrbord 

for masten. Mastekranen skulle være en Derrick-kran. Den kunne svinges sideveis så vel som vertikalt. 

Byggetegningene viser plasseringen av kranen også når den ikke var i bruk. Kranen var da lagt mot en 

støtte som stod på styrbord side av lasteluken. Fotografiet figur 1 viser samtidig at bommen hviler mot 

en støtte på babord side. Trolig stod det en støtte på hver side av lukene. 

Den forreste masten ble ikke tegnet med noen lastebom, og heller ingen fotografier viser lignende. 

Ergo hadde den nok ingen slik fast bom, men det er samtidig verdt å merke seg at ikke alle fotografier 

viser lastebommen i aktermasten heller (se figur 9).  

Langs akterkanten av bakkdekket ble det tegnet flere wireruller på byggetegningen. Disse var nok 

iallfall i bruk når lastelukene til lasterom nr. 1 skulle åpnes og lukkes. Oppå bakken skulle det være en 

Emerson Walker elektrisk vinsj, myntet på kjettingene til baugankrene. Kan hende kunne den også 

brukes til nr.1-lasteluken? 

 

 
Figur 9. Pompey Power under steam på 1950-tallet. Her er det ikke lenger synlig noen lastebom/-kran i den akterste masten. 
Fotografiet viser også færre lufteventiler i lastelukene enn det byggetegningen gir uttrykk for at det skulle være. Foto utlånt 
av Ragnar Andersen. 
 

Tilgangen til lasterommene var under bakken for lasterom 1, og det var en luke mellom lasterom 2 og 

3, til babord for aktermasten. Ifølge byggetegningene figur 2-3 skulle det være flere lufteventiler i 
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lastelukene. Tegningene viser to ventiler som stikker opp fra hver luke, stilt opp parallelt i forhold til 

hverandre. Det skulle stå ventiler i det forre hjørnet på lastelukene på babord side, og i det aktre 

hjørnet på styrbord side. Fotografier av båten viser imidlertid færre ventiler. Verken figur 1 eller figur 

9 viser ventilene rundt lasteluke nr. 1. De viser også færre ventiler rundt luke 2 og 3, og senere foto 

viser ingen ventiler i lastelukene overhodet. Kanskje var det ikke stort behov for ventilene, og det var 

enklere å operere uten dem.  

I 1983 ble det beskrevet at de engelske kullskipene hadde selvtrimmende lasterom.18 Det betød at 

lasterommet var innrettet slik at massegods, altså som kull, fordelte seg jevnt av seg selv ved 

innlasting.19 

 

Skipsutstyr 

I dag er det vanskelig å ha full oversikt over alt det opprinnelige skipsutstyret. Byggetegningen figur 3 

viser blant annet at det trolig skulle være plassert et batteri på babord broving, samt oppå 

styrehustaket, mens det på styrbord broving skulle være en utstyrskasse. Denne er beskrevet på 

tegningen, men det er dessverre utfordrende å lese hva det stod nå.  

 

 
Utsnitt av figur 3. Utsnittet viser brovinger og styrehustak, med ulikt skipsutstyr markert.  

 

Manøvreringsmaskineri og -utstyr: Pompey Power fikk elektrohydraulisk styremaskin plassert lengst 

akter på dekk 300 (se figur 2). Like ved ble det også plassert en pumpe.  

Roret var et vanlig, ubalansert ror. 

 

                                                           
18 «Self-trimming holds». Stannard 1983: 25 
19 Det norske akademis ordbok https://www.naob.no/ordbok/selvtrimmende (internett, lastet 25.01.2019) 

https://www.naob.no/ordbok/selvtrimmende
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Utsnitt av figur 2. Pompey Powers propell- og roropplegg.  

 

Navigasjonsutstyr: Ifølge formannen for British Electricity Authority, var Pompey Power utstyrt med 

det mest moderne navigasjonsutstyret.20 Dette inkluderte en radar.21 Et radartårn stod i akterkant av 

broen (dekk 600). Akter på styrbord side av styrehuset (dekksnivå 500) var det også et eget rom for 

generator til radaren.  

I forkant av radaren på dekk 600 skulle det stå kompass/natthus.  

 

 
 
 
 

 

På tegningen figur 11 ble det beskrevet at det skulle være et «Sperry minor gyro compass» i styrehuset 

så vel som en teleskopisk reflektor av standardkompass. 

Mellom mastene ble det spent opp to stag eller antenner fra små rær. Det hang to signalantenner fra 

staget/antennen lengst styrbord av de to. På babord side var staget/antennen merket «aerial» på 

byggetegningen.  

                                                           
20 Portsmouth Evening News 15.01.1949 
21 Shields Daily News 17.01.1949 

Figur 10. Kompass/natthus på taket av styrehuset i 1993. 
Ved siden av står en lyskaster, også som på 
byggetegningen. Foto: Erik Småland, RA. 
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En tegning av styrehuset viser plasseringen av navigasjonslysindikatoren, så vel som rorindikator, et 

portabelt panel og en Seagraph. Flere detaljer kan sees på tegningen figur 13 over skipets arrangement 

for elektrisk belysning. 

 
 

 

 

Kommunikasjonsutstyr: Det var satt opp en flaggstang i akterkanten på dekkshuset på poopen. Pompey 

Power hadde elektriske lanterner. Det var også oljefyrte lanterner, som byggetegningen figur 3 viser, 

under de elektriske i mastene.22 Lanternekasser ble plassert på enden av brovingene (dekk 500). Det 

skulle være en morselampe fra forut på taket over styrehuset.   

En skipsklokke var festet til formasten. Tegningen av styrehuset viser videre kommunikasjonsutstyr, 

deriblant en høyttaler og en klokke/bjelle. I det forre hjørnet av styrehuset, på styrbord side, ble en 

telefon plassert.  

 

Forankringsutstyr: Pompey Power ble utstyrt med både stokkankre og stokkløse ankre (patentankre).23 

På dekk 500, over dekkshuset på poopdekket, skulle det plasseres et strømanker samt et ekstra anker. 

I baugen var det plassert to ankre, ett på hver side. Ankerkjettingene til baugankrene var plassert på 

dekk 200, under vinsjkontrollen på dekk 300.  

                                                           
22 Opplysninger fra 1984 forteller stadig om oljelanterner så vel som elektriske lanterner til topp, side, hekk og 
anker. Påleggslite 20, SD, 20.03.1984, SHA 
23 Det er papirer fra LR på begge deler, se SHA. 

Figur 11. Tegning av styrehuset merket med innredning og ulikt skips-, navigasjons- og 
kommunikasjonsutstyr. Kilde: Stiftelsen Hamens arkiv.  
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Lengst akter på poopdekket (nivå 400) fikk skipet en Clarke Chapman fortøyningsvinsj. Under, i samme 

rom som styremaskinen, skulle det være en «warping winch starter», som dermed nok gikk til 

fortøyningsvinsjen.24 Det skulle også være en vinsj på dekket 500, dvs. over dekkshuset på poopdekket, 

øyensynlig myntet på ankrene som var plassert her. På babord side av dekkshustaket skulle det være 

wirehjul, trolig til samme formål.  

Vinsjen på bakkdekket i baugen skulle som tidligere nevnt være elektrisk og av merket Emerson 

Walker. Vinsjen ble beskrevet som en windlass snarere enn winch. Benevnelsen er i hovedsak brukt på 

vinsjer til ankre. På dekket under (300) var kontrollen for vinsjen (windlass control), med en vaierrull 

på babord side. 

Byggetegningen viser fire par doble pullere om bord. En dobbel puller stod på hver side av bakkdekket 

og poopdekket, og det var to på hver side av hoveddekket 300, hvorav en forut og en aktenfor 

midtskipsbygget. Et noe underlig trekk ved plasseringen av pullerne om bord er at de ikke ble situert 

spesielt nært inntil klyss i skansekledningen, i hvert fall ikke på hoveddekket. I skansekledningen rundt 

hekken på poopdekket var det ingen klyss. Snarere ble tau ledet over skansekledningen ved hjelp av 

halegatt, både forut og akter. På bakken var det også klyss mot akterkanten av dekket. Svineryggen 

hadde halegatt slik som skansekledningen på poopen.  

 

                  
Utsnitt av figur 2, med tilføyinger: Rødt: pullerter. Blått: klyss, også lignende halegatt type Panama Fairlead. Grønt: halegatt. 

 

Håndverksutstyr, verksted og lager: Under bakken var det forpiggstores, dvs. flere rom for ulikt utstyr. 

På dekksnivå 200 var det lamperom til babord og malingsrom til styrbord. Her er det tegnet inn det 

som sannsynligvis var hyller i skottet som vender forover. Lengst ute i baugen var det likeledes en hylle. 

I forkant av malingsrommet skulle det stå en håndpumpe, og i akterkant av vinsjkontrollen, som hadde 

                                                           
24 Se byggetegningene figur 2-3 
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et eget rom i midten, skulle det være en nødåpning til lasterommet, samt en luke til stores under. I 

tillegg til stores var kjettingkassen plassert på dekk 100, aktenfor forpiggtanken. 

Inngangen til forpiggen er gjengitt i en tegning fra 194825: 

 
 

 
 

Utsnitt av byttetegning figur 2. Ulike lagerrom under bakken. 

 

 

 

 

Utstyr for besetning og passasjerer 

Redningsutstyr: Det ble plassert tre livbåter på poopdekket: en til 21 mennesker stod på babord side 

av skorsteinen, og en tilsvarende båt var plassert på styrbord side. Den tredje båten var mindre, og 

stod også på styrbord side. Byggetegningen oppgir davitene som type Columbus Cresent. I 1960 ble 

livbåter og davitene beskrevet av fartøyets nye eiere, rederi Orion. Rederiet hadde nettopp kjøpt 

fartøyet, og det hadde da to livbåter på samme størrelse, samt patentdaviter med seksskårne taljer 

som «manes til lastevinsjer og forhalingsspill for opphivning».26 Dette kan ha vært det opprinnelige 

utstyret. 

Fotografier av skipet viser livbøyer både på brovingene og på dekkshuset på poopen. En livline ble 

tilpasset over luke på friborddekket, ifølge Lloyd’s Register, Survey of freeboard for skipet i 1948.27 

Byggetegningen figur 3 gjengir løst brannslukningsutstyr på brotaket. Det skulle være tre stk. 

brannbøtter på hver side av dekket. 

 

                                                           
25 LR, Surveys for freeboard, 1948, skipsmappe Hamen, SD, Riksarkivet. 
26 Brev fra rederi Orion 13.09.1960 til Sjøfartskontoret, skipsmappe Hamen, SD Riksarkivet. 
27 Skipsmappe Hamen, SD Riksarkivet. 

Figur 12. Lloyd’s Register of Shipping, Surveys for 
freeboard. Inngangen til forpiggstores er tegnet 
inn under det som beskrives som spesielle 
konstruksjoner. Tegningen er fra 1948, mens 
skipet var under konstruksjon. Kilde: skipsmappe 
for Hamen, Sjøfartsdirektoratet med forløpere, 
Riksarkivet. 
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Isolasjon, panel, dører, lysventiler, vinduer og skylight: Under en befaring på skipet i februar 2018 ble 

det undersøkt hva slags isolasjon som på denne datoen var å finne om bord, i mannskapslugarene i 

akterskipet.28 Det var flere lag med isolasjon langs skutesiden. Ett av lagene var lignende Glava, holdt 

på plass med hønsenetting, og andre lag bestod av sydde matter av tjærepapp med glassvatt. Det er 

mulig at dette var den opprinnelige isolasjonen, men det kan også tenkes at det ble laget ekstra lag på 

senere tidspunkt.  

Dørene mellom bro og brovingene var skyvedører. Lloyd’s Register, Surverys for freeboard for skipet 

fra 1948 gjengir noe informasjon også om dører og størrelsen på dem. Det blir blant annet nevnt at 

dørene i poopskottet var av teak, med to hengsler, dørene like under kanten av bakkdekket (Forecastle 

bulkhead) var av stål med fire hengsler. Dørene i maskincasingen utvendig var også av stål, med to 

hengsler, og innvendig hadde casingdører én hengsel.29  

De fleste lysventilene i akterskipet, inn til innredningen på dekk 300 under poopen, ble utstyrt med 

lysventiler på 12". Unntaket var lysventilene på styrbord side som ledet inn til toalettene. De var 

mindre, på 10". Dekkshuset på poopdekket fikk lysventiler på 6" inn til bad og toalett, lysventiler på 8" 

i ytterdørene og en lysventil på 12" inn til en gang, men ellers var det i hovedsak satt inn større 

vindusruter. Langt på vei var det likt i dekkshuset midtskips. Målene på hver enkelt av lysventilene 

finnes på byggetegningen. Lysventilene under poopdekket (in poop space) fikk hengslede blindlokk.30 

I casingen aktenfor skorsteinen var det et større skylight over maskinen. Det ble laget som 

byggetegningene viser, med møneform og 16 stykk runde glass, fordelt med to glass i hver av åtte 

stålruter eller seksjoner.  

 

                                                           
28 Befaring Hamen 28.02.2018.  
29 Surveys for freeboard, LR, skipsmappe Hamen, SD Riksarkivet. 
30 Surveys for freeboard, LR, skipsmappe Hamen, SD Riksarkivet. 

Utsnitt av styrehustaket, fra byggetegningen figur 
3. Brannbøttene er markert med rødt. 
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Innvendige dørker, leidere og rekkverk: Inne i lugarområdene på skipet var det lagt tredekk de fleste 

steder. Alle vaskerom, toalettrom, med lobbyer og bysser hadde flislagt dørk.31 I dag er flisene er rutet 

svart-hvitt, høyst sannsynlig som opprinnelig. 

 

Utvendige dekk, rekker og rekkverk, samt leidere: Det meste av det utvendige dekket var ståldekk. 

Unntaket var vingene på dekkshuset midtskips og over broen, samt på poopdekket og over dekkshuset 

på poopen. Her var det lagt tredekk. Tredekket akter dekket imidlertid ikke hele poopen. Partiet rundt 

vinsj og pullerter lengst akter ute i hekken var ståldekk, og det samme var dekket midtskips foran 

dekkshuset, dvs. rundt skorstein, ferskvannstanker og maskinskylight. I 2018 ble dimensjonene på det 

resterende tredekket om bord målt og dokumentert. Dekksplankene kan være tilsvarende som i 1949. 

På brovingene var det per 2018 rester etter 62 cm tykk plank, hvilket vil si to cm tykkere enn det meste 

annet av dekksplankene. Kanskje var dette eldre plank. 

Tredekket var lagt helt ut i borde direkte mot hudplatene på poopdekket og bakkdekket, uten 

rennestein, slik at vann skulle renne rett over bord. 

Det gikk hvitmalt rekkverk rundt bakkdekk og poopdekk der det ikke var skansekledning eller svinerygg. 

Rekkverket hadde to rekker og var ca. 3 fot høyt, med rekkestøtter plassert ca. 4 fot og 6 tommer fra 

hverandre.32 På styrehustaket, like over broen, ble det satt opp kledning rundt kanten av dekket.  

Det ble også satt opp hvitmalte håndrekker langs leiderne til poopdekk og dekkshus midtskips. 

Byggetegningen markerer dessuten at det skulle være en tauhåndrekke på babord side mellom 

lasteluke 2 og 3. Fotografier figur 1 og 9 viser et rekkverk i akterkant av lasteluke 1. 

 

     
 
 
 

                                                           
31 Byggetegning S.S. Pompey Power og S.S. Pompey Light, SHA, figur 2-3. 
32 Videre mål på rekkverk er å finne i LR Survey of freeboard 1948 

Utsnitt av byggetegningen figur 2. Det skulle være 
en tauhåndrekke («rope handrail») mellom 
lasteluke 2 og 3. 

Utsnitt av fotografiene figur 9 (øverst) og 1 
(nederst) som viser rekken i akterkant av lasteluke 
1, sett mot dekkshuset midtskips. 
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Mellom poopdekk og hoveddekk, mellom midtskipsbygget og hoveddekkene forut og akter (dekksnivå 

300) var det satt opp leidere situert mer eller mindre i langskips retning. Det var annerledes med 

leideren fra hoveddekket og opp til bakken. Leideren var plassert i tverrskips retning på babord side, 

lent mot den midterste delen av kanten ut fra bakken. Det er mulig å se at leideren ble plassert slik 

som byggetegningene viser på noen fotografier, blant annet også av søsterskipet Pompey Light, så 

dette vet vi med sikkerhet.  

 

                                                        
                                                
 

 

 

Det var satt opp leidere fra brovingene og opp på styrehustaket, en på hver side av styrehuset. De var 

situert like i akterkant av vanntankene på broen, på babord side mellom vanntanken og vinduet 

aktenfor. 

 

Møbler og innredning for besetning: Vi har begrenset med kunnskap om hvordan skipet så ut innvendig, 

idet det mangler fotografier derfra. Det er først og fremst byggetegninger og beskrivelser som gir mest 

informasjon det. 

Pompey Power ble beskrevet som en luksuscollier i 1949.33 Collierne som ble bygget i etterkrigstiden 

ble kjente for sine høye standarder i boforholdene. Ifølge BEA-formannen Lord Citrine hadde 

planleggingen bak byggingen av Pompey Power vært nøye utført for at inventar og innredning skulle 

være for mannskapets komfort. Citrine poengterte at «Vi ønsker at dette skipet skal være noe mer enn 

en kullfrakter. Vi ønsker at det skal være et lykkelig skip».34  

Lugarenes senger var beds snarere enn bunks, ifølge avisen Shields Daily News; med andre ord var 

sengene mer enn bare smale benkesenger.35 I en beskrivelse fra 1983 av etterkrigstidens kullskip, som 

                                                           
33 Sunderland Echo and Shipping Gazette 28.01.1949 s. 5 
34 Portsmouth Evening News 15.01.1949 
35 Shields Daily News 17.01.1949 

Utsnitt av byggetegningen figur 2. Leider opp til 
bakkdekket var plassert i tverrskips retning, mot 
den midterste delen av bakken, som rakk lengst 
akterover.  
 

Utsnitt av figur 9. Leider til styrehustak. 
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det da nesten ikke var noen igjen av i England, ble det trukket frem at hele besetningen på disse 

fartøyene hadde hver sin lugar, selv om de ikke hadde separate dusjer og bad.36 Beskrivelsen passer 

riktignok ikke helt med Pompey Powers arrangement fra 1949. Her hadde nemlig mannskapet 

tomannslugarer. Byggetegningen for både Pompey Power og søsterskipet opplyser om at alle 

mannskapssengene var «winged» (se byggetegning figur 3). Det kan oversettes med at sengene hadde 

en form for utbygg. Mannskapslugarene befant seg i akterskipet på dekk 300, over maskinen. 

Byggetegningene viser at nesten alle lugarene her var myntet på to sjømenn eller to fyrbøtere. I en av 

lugarene på styrbord side var ført opp for donkeymann og lamptrimmer, hvilket vil si elektriker. I en 

annen skulle kokken og messestuerten dele rommet. Kun den akterste lugaren på babord side ble 

merket på byggetegningen for én sjømann. Selv om tomannslugarene i akterskipet senere ble omgjort 

til enmannslugarer, kan man i dag stadig se at det var to lamper på skottet ved sengen i hver lugar. 

Plasseringen av lampene indikerer altså hvor det var en overkøye.  

Alle lugarene hadde gardiner. Det var en benk til å sitte på i hver lugar, og det var skap eller kommode. 

I den nest akterste matroslugaren på babord side er det merket et møbel med C., sannsynligvis for 

skap (closet). I de andre mannskapsrommene er skapene merket med L (trolig for locker). Andre deler 

av innredningen er merket DRS (trolig for drawers) dvs. skuffer. 

I lugarene, akkurat som i andre rom i skipet, var det lysstoffrør i taket. I dag kan man se at de var innfelt 

med en ramme slik at de ikke stakk ned under taket i lugarene. Dette var gjennomgående også for 

offiserslugarene i dekkshuset midtskips og i lugarene oppå poopdekket. Ifølge Harald Lorentzen var 

Pompey Power det første skipet i verden som ble utstyrt med lysstoffrør.37 Avisen Portsmouth Evening 

News skrev at for et elektrisitetsskip var det som det burde være at det hadde de nyeste elektriske 

innretningene.38 

Mannskapet ble utstyrt med det som ble omtalt som et rekreasjonsrom.39 Dette var plassert på babord 

side for casingen på dekk 300, mellom en mannskapslugar og fyrbøtermessen, og skulle ha to bord og 

et par stoler. 

Pompey Powers kaptein Topson beskrev i 1949 at luksuriøst møbeltrekk, lekre gardiner og elektriske 

løsninger var å finne ombord.40 Skipets offiserer bodde i dekkshusene. I det nedre huset midtskips (på 

dekk 300) var det tre lugarer. To var for første- og andrestyrmann. Den tredje var en lugar merket for 

stuert på byggetegningene figur 2 og 3. I dekkshuset midtskips var det videre bad, toalett og bysse. I 

det øvre huset hadde kapteinen lugar, kontor, bad og toalett til styrbord, og det var offisersmesse på 

babord side. Kapteinens kontor ble tegnet med en pult og stol på byggetegningen. 

                                                           
36 Stannard 1983: 26 
37 Lorentzen 2014: 7 
38 Portsmouth Evening News 15.01.1949 
39 Shields Daily News 17.01.1949 
40 Sunderland Echo and Shipping Gazette 28.01.1949 s. 5 
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På dekk 500 var styrehuset. Her var det også bestikk og radarrom. Bestikken ble markert med en 

polstret benk og stol på byggetegningen, i tillegg til et større bord. En liten firkant tegnet mot forskottet 

på rommet indikerer et møbel vi ikke vet mer om. Enten var det nok et mindre bord eller en hylle av 

noe slag.  

Maskinsjefen og andre- og tredjemaskinist fikk lugarer i dekkshuset på poopdekket (400), over 

mannskapslugarene. Der var også vaskerom og wc, messe og pantry.   

 

Messer, bysser, pantry og vaskerom: I akterskipet på dekk 300 var det en messe for matrosene og en 

messe for fyrbøterne på babord side for maskincasingen. Det var også en mindre messe til styrbord 

for casingen. Som allerede nevnt var maskinistenes messe i dekkshuset på poopdekket, og en 

offisersmesse i dekkshuset midtskips. Offisersmessen i midtskipsdekkshuset hadde sofa og mer 

skapplass enn de resterende messene. I en dekksbjelke stod og står det merket om de ulike rommene 

var sertifisert for mannskapets bruk (certified for use of the crew) eller sertifisert for offiserenes bruk 

(certified for use of the officers).   

Det var bysse i det nedre dekkshuset midtskips, og det var bysse akter på dekk 300 i forkant av messene 

og offiserenes bad (til styrbord for casingen). Byssene var utstyrt med elektriske komfyrer og 

vannvarmere, og lampene var i hovedsak lysstoffrør. I tillegg var det kjøleskap.41 

Pantry var situert i dekkshuset på poopdekket. 

I forkant av maskincasingen på dekk 300 skulle det være det som byggetegningen definerer som en 

«domestic boiler», altså en vannvarmer, plassert inntil en bereder.  

Vaskerommene befant seg i akterskipet på dekk 300, i tillegg til i dekkshuset på poopdekket. Fyrbøtere 

og matroser hadde sine på babord side, underoffiserene hadde sitt på styrbord side, og maskinistene 

hadde sitt i poopdekkshuset.42 Alle disse rommene hadde både vasker og dusj. Dørken var som nevnt 

flislagt. Kapteinen og offiserene hadde bad i dekkshuset midtskips, førstnevnte på nivå 400, sistnevnte 

på nivå 300. Her var det også badekar.   

 

Heiser, landgangsutstyr, daviter: I hjørnet akter mot babord i offisersmessen var det en matheis opp 

fra byssen i det nedre dekkshuset (dekksnivå 300). Det er fremdeles mulig å se luken til matheisen på 

det aktre skottet i messen i dag.  

Byggetegningene viser begge to landgangsutstyr. En landgang var situert på styrbord hoveddekk 

langsmed luke nr. 2. En liten flyttbar trapp (portable steps), ble tegnet inn ved styrbord skansekledning, 

                                                           
41 Shields Daily News 17.01.1949 
42 Rommet for underoffiserenes vaskerom er beskrevet som offiserenes vaskerom på byggetegningen figur 2, 
men den andre byggetegningen figur 3 og senere tegninger av Tandik figur 23 kaller det altså for underoffiserenes 
vaskerom. 
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ved siden av luke nr. 1. Denne må ha vært nyttig idet det ikke var åpninger i skansekledningen for 

landgang.  

Davitene holdt livbåtene og lettbåten på poopdekket. Dette var Columbus Crescent type daviter. 

 

Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg: Fartøyet hadde elektrisk oppvarming om bord.43  

Flere store lufteventiler er gjengitt på byggetegningene og fotografier av skipet. I maskin- og 

kjelecasing var det ikke mindre enn fem større ventiler.  I tillegg er det tegnet en mengde mindre 

lufteventiler som stakk opp fra dekket både på poopen, dekkshuset over poopen, brovingene og 

styrehuset. Tegningen figur 3 oppgir størrelsen på forskjellige lufteventiler på dekk. 

I Lloyd’s Registers Survey for freeboard for skipet i 1948 er det gjengitt detaljer om ventilatorer og 

lufterør i utsatte posisjoner på friborddekk og dekk over dekkshus, med mål på størrelse.44  Det ble 

også notert at åpning til kjeletoppen skulle være utstyrt med hengslede stormståldekke. Dette henviser 

nok på brannsikkerheten i maskin- og kjelerommet. Størrelsene på ventilatorene er også gjengitt på 

byggetegningen figur 3.  

 

Sanitærsystem med avløp. Drensystem for innredningen: De fleste vaskerommene befant seg som nevnt 

i akterskipet under poopdekket. I tillegg var det vaskerom i poopdekkshuset, og bad i midtskipsbygget. 

Alle vaskerommene var utstyrt med dusj og vasker. Selv om badene i midtskipsbygget ble merket med 

badekar snarere enn dusj, var det nok dusjmuligheter (slik det iallfall senere ble). 

På brovingene var det plassert tanker inntil styrehuset. Ifølge byggetegningen skulle den ene av disse, 

den som stod på babord side, være en sanitærtank («san.»). Tanken på styrbord side skulle være en 

ferskvannstank. Også på dekket 500 over dekkshuset på poopen skulle det være en ferskvannstank, i 

tillegg til en sanitærtank. Plasseringen av denne var dermed direkte over maskinistenes messe, og like 

i nærheten av badet. Det var to ferskvannstanker til på poopdekket, plassert en på hver side av 

nedgangskappen. 

 

  

                                                           
43 Brev fra Utkilen til SD 19.03.1963, SHA 
44 Skipsmappe Hamen, SD, Riksarkivet. 
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Maskin - hovedkomponenter 

Pompey Powers maskin var en trippelekspansjons dampmaskin, bygget av North Eastern Marine 

Engineering Co. Ltd. på selskapets verksted i Sunderland. Det ga nok mening at en kullcollier skulle 

fyres med kull, men det var likevel et svært sent tidspunkt å utruste skip med dampmaskin heller enn 

en dieselmotor. Riktignok var dampmaskineri vanlig i collierflåten. På Pompey Powers byggetegninger 

(figur 2-3) er det ført inn at maskinens tre sylindre var på 13 ½", 25" og 44" diameter.  Slag var 33". 

Pompey Power ble bygget for å ha en gangfart på ti knop. Under testingene like etter bygging ble det 

målt 11 knop.45 Maskinen var på 850 HK.46  

Maskinen var situert i akterskipet, på dekket under mannskapsinnredningen. Den stod aktenfor 

kjelene, som igjen stod aktenfor kullbaksene.  

Det var to kullfyrte kjeler. Dette var skottekjeler, og de skulle tåle 220 punds trykk. Det var 6 

brennere.47 Lorentzen skriver at forbruket var beregnet til rundt 500 kilo kull i timen i gjennomsnitt.48 

Det kunne ta opptil 24 timer før full driftstemperatur ble oppnådd. Før avgang skulle kullskipets maskin 

gjennomvarmes i omtrent to timer.49 

Da det ble skrevet en artikkel om de siste dampdrevne kullbåtene i England i bladet Ships monthly i 

1983, mente artikkelforfatteren Brian Stannard at noe av det mest interessante med skipene var 

nettopp maskinene. De var unike for deres type, skrev han, idet de brukte overhetet damp. Dermed 

unngikk de «den ødeleggende virkningen av vann».50 Såkalte poppet-ventiler ble brukt i stedet for 

skyveventiler eller stempelventiler, for å kontrollere strømmen av damp til eller fra høytrykks- og 

mellomtrykkssylinderne. Dampen kunne hurtig stanses, hvilket var økonomisk fordelaktig. 

Lavtrykkssylinderen var plassert mellom høytrykks- og mellomtrykkssylindrene. Det sørget for mest 

mulig balanse. Det medførte også at maskinen var relativt kompakt.51 Siden denne beskrivelsen er av 

en typisk dampmaskin for kullskipene, passer den sannsynligvis godt med Pompey Powers maskin.  

 

  

                                                           
45 Sunderland Daily Echo and Shipping Gazette 11.01.1949 s. 5 
46 Brev fra Orion til Sjøfartskontoret 13.09.1960. Skipsmappe Hamen, SD, Riksarkivet. 
47 Brev fra Orion til Sjøfartskontoret 13.09.1960. Skipsmappe Hamen, SD, Riksarkivet. 
48 Lorentzen 2014: 7 
49 Stannard 1983: 26 
50 Stannard 1983: 25-26 
51 Stannard 1983: 26 
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Systemer for maskin – hovedkomponenter 

I tillegg til maskintelegraf i styrehuset var det plassert maskintelegrafer på hver broving.  

Bunkerslukene i stål, plassert på hoveddekk 300, var satt opp like i forkant av maskinrommet og 

poopdekket. Det skulle være plass til 115 tonn kull til fyring av de to kjelene til skipets hovedmaskin. 

Byggetegningen viser en 260 kilowatt dynamo som var plassert i akterkant av maskinrommet, i et 

mindre rom like oppunder dekk 300.  

 

Skipssystemer 

Rørsystem: Angående utslagsrør for VVS, ble alle rør som ledet over bord laget med stormventiler. Det 

skulle ikke være noen utslipp under friborddekk.   

 

Ballast: Forpiggtanken var på dekksnivå 100 og tok ifølge byggetegningen 75 tonn, mens 

akterpiggtanken (på dekksnivå 200) skulle ta 55 tonn.  

Mellom lasterom 1 og 2 var det en dyptank på 96 tonn.  

Under maskinen skulle det være en 30 tonns vannballasttank. Under kjelen skulle det være en noe 

mindre vannballasttank på 27 tonn. Mindre tanker merket som vannballasttanker («WTB») befant seg 

i bunnen av skipet ved spant 32-34, 49-51, 67-69, 70-72 og 96-98 (se figur 2 og 3).  

 

Elektrisitet og lys: Skipet hadde vekselstrøm. Vi har i dag en tegning som viser Pompey Powers 

arrangement for elektrisk belysning i hele skipet (figur 13). Den gir en oversikt over hvilke lys og lykter 

som var hvor, og hvordan disse var koblet. Det ble satt opp flomlys på styrbord side av styrehuset. 

Dette sørget for belysning på fordekket ved lasteluke nr. 1. Det var også satt opp flomlys i aktermasten. 

Et lys vendte forover over lasteluke nr. 2, og et lys vendte akterover over lasteluke nr. 3.  Akter ved 

livbåtene var det oversidelys.  

I tillegg til en oversikt over det elektriske lyset i fartøyet har vi en tegning over lavstrømsinstallasjonene 

om bord. Her kommer det blant annet frem at det var høyttalere i alle messene. Det var 

telefonledninger mellom broen og poop og maskinrom, og mellom maskinrom og maskinsjefens lugar.  
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         Figur 13. Tegningen viser Pompey Powers arrangement for elektrisk belysning, «As fitted». Datert 15. januar 1949. Skala 1/8"=1', tegning nr. C44. Campbell & Isherwood Ltd. Kilde: Stiftelsen Hamens arkiv.  
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Figur 14. Tegning som viser Pompey Powers lavstrømsinstallasjoner (12v), «As fitted». Datert 15. januar 1949, Campbell & Isherwood Ltd. Tegning nr. C72. Kilde: Stiftelsen Hamens arkiv. 
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Driften som kullskip, 1949-1960 

Selv om det var British Electricity Authority som eide fartøyet, ble skipet drevet av rederiet Stephenson 

Clarke Ltd.52 Etter planen skulle Pompey Power og søsterskipet hver gjennomføre 48 turer årlig mellom 

nord-England og Portsmouth, og da frakte til sammen 160 000 tonn kull.53 Innen 9. januar 1950 hadde 

Pompey Power seilt de ønskede 48 turene, og levd opp til forventingen med god margin.54 De to 

søsterskipene losset hvert år omtrent 170 000 tonn kull, ifølge Harald Lorentzen.55 

Kullet ble lastet i omegnen av Newcastle upon Tyne. Årene som kullskip forløp uten mange store 

problemer. Noen hendelser er omtalt i engelske aviser. Det nevnes at skipet ble forsinket av tåke, og 

at en av mannskapet måtte hjelpes i land som følge av sykdom.56 Skipet var på vei ut fra Blyth i 1956 

da en av sjøfolkene, ved navn Bailey, hoppet over bord og svømte i land. Bailey hadde nektet å gjøre 

jobben sin. Med ufullstendig bemanning ville ikke det resterende mannskapet fortsette. Et fulltallig 

mannskap skal ha vært på 23 mann.57 Pompey Power ble liggende i havn i Blyth et ekstra døgn inntil 

det ble funnet en person som kunne erstatte Bailey. Seansen kostet Pompey Powers eiere £120, men 

Bailey ble idømt å betale bot og omkostninger, og frafalt utestående lønn.58  

I 1954 skiftet BEA navn til Central Electricity Authority, og i 1958 til Central Electricity Generating Board, 

men driften fortsatte som før.59 Bokstavene på Pompey Powers skorstein ble endret.   

I løpet av 1950-tallet ble olje og gass etter hvert vanligere å bruke i kraftproduksjonen. En oljefyrt 

kraftstasjon, Marchwood Power Station, ble bygget og utvidet i nærheten av Southampton. Det fikk 

også betydning for kullfrakten til den nærliggende byen Portsmouth. Kullforbruket gikk nedover, og i 

1960 ble Pompey Power solgt. Pompey Light fortsatte i kullfarten frem til 1968, da skipet ble skrapet i 

Antwerpen.60   

  

                                                           
52 Holm 06.2018: 22 
53 Portsmouth Evening News 15.01.1949 
54 Hampshire Telegraph 24.02.1950 s.2 
55 Lorenzten 2014: 8. Hjemmesiden History in Portsmouth skriver at mens kraftverket hadde sin største 
produksjon leverte Pompey Power og Pompey Light 172 000 tonn kull årlig. 
http://historyinportsmouth.co.uk/places/power-station.htm (internett, lastet 24.05.2018) 
56 Shields Daily News 21.03.1950 s.7 og 19.12.1955 s. 5 
57 Lorentzen 2014: 7 
58 Shields Daily News 26.07.1956 
59 Lorentzen 2014: 8 
60 Side i SHA, fra www.worldshiptrust.org 

http://historyinportsmouth.co.uk/places/power-station.htm
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Ombygginger og endringer 1949-1960 

Vi har begrenset med informasjon om fartøyet i dets tid som kullskip. Pompey Power ble imidlertid 

ikke utsatt for omfattende forandringer i løpet av denne perioden.  

Skrog 

Idet eierselskapet skiftet navn ble altså Pompey Powers skorsteinsmerke malt om. Pompey Powers 

dekkshus ble også malt i noen nye farger i løpet av fartøyets tid som engelsk collier. Broen ble utvendig 

malt sort eller en annen mørk farge i løpet av 1950-tallet. Opprinnelig hadde den som nevnt vært 

hvitmalt i front. 

 

     
 
 
 

I dag kan man se en klinket reparasjon blant annet i en dobling i skroget, i G-gangen på styrbord side, 

rundt spant 29-30. Det er rimelig trygt å gå ut fra at reparasjoner utført med klinking ble gjort i løpet 

av 1950-tallet, og ikke senere. 

Utstyr for last 

Det er bare på de eldste bildene av skipet at lastebommen i aktermasten kan sees. Det er mulig at det 

ble endret noe på måten den ble rigget til eller brukt. 

Det er allerede nevnt at det var færre lufteventiler i lastelukene på fotografier av Pompey Power enn 

det byggetegningene viser. Om dette var en følge av en senere endring, eller om byggetegningen ikke 

ble fulgt nøyaktig på dette punktet, kan ikke sies helt sikkert. 

Skipsutstyr 

I Stiftelsen Hamens arkiv finnes det en mappe fra Elektrisk Bureau (Oslo) om skipets radio. Her er det 

flere tegninger fra 1950-tallet, flere av disse på norsk. Anlegget kan selvsagt ha fått justeringer etter at 

skipet ble norsk, men det virker i alle tilfeller rimelig åpenbart at Pompey Power fikk ny radio på 1950-

tallet. Tegningene gir informasjon også om telefonsystemet om bord. 

Utsnitt av figur 1 (t.v.) og 9 (t.h.). Pompey Powers dekkshus ble malt i nye farger i løpet av årene 
fartøyet seilte som engelsk kullskip. 
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Tegningene viser: 

- Blokkskjema peilemottaker 16.10.1951 

- Skjema for peilemottaker, 24.11.1953 (også markert med dato 18.02.1956) 

- Skjema for peile-mottaker, 24.11.1953 (også markert med dato 02.05.1958) 

- Skjema for likeretter, 22.12.1954 

- Montasjeskisse for snortrekk, 18.06.1955 

- Skjema send.panel 100W tlf. sender, 18.11.1955 

- Skjema 100W tlf. sender, 20.11.1955 

- Koblingsskisse for likeretter 20.11.1955 

- Kabelplan for telefonisenderanlegg 22.11.1955 

- Komp.plassering og kabelplan for styresend., 07.02.1956 

- Komp.plassering og kabelplan for modulator, 07.02.1956 

- Marine telephone transmitter, 04.05.1956 

- Ring med klammere for kompenseringsring, 22.05.1956 

- Hjelpetegning for kompenseringsring, 28.05.1956 

- Antenna tuning transmitter, 28.05.1956 

- Antenne avstemning sender, 11.09.1956 

- SHELF for radio direction finder, 07.03.1958 

- Mounting drawing of D. F. loop, 07.03.1958 

- Skjema av spolersats antennekrets peilemottaker, 

07.05.1958 

- Skjema av spolesats gitterkrets peilemottaker, 07.05.1958 

- Skjema av spolesats oscillatorkrets peilemottaker, 

07.05.1958 

- Detaljtegning av ratt for peileramme, godkjent 23.03.1960 

 
  

Figur 15. Oversikt over Hamens telefon, fra 1956. SHA. 
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Utstyr for besetning og passasjerer 

Etter noen år, en gang i løpet av første halvdel av 1950-tallet, ble det satt opp et nytt rekkverk rundt 

taket på poopdekkshuset.  

 

       
T.v.: utsnitt av figur 1. Bildet er tatt i 1951, og viser som byggetegningen ingen rekkverk på dekkshustaket akter. T.h.: utsnitt 
av figur 9. Bildet er tatt senere på 1950-tallet, og viser nå det nye rekkverket. 
 

Skipssystemer 

1954 ble det laget en tegning over koblinger. Man kan altså gå ut fra at koblinger på det elektriske 

anlegget ble oppgradert i løpet av dette året.  

 

 
Figur 16. Diagram over koblinger. Automatisk karbonpeileregulator med alternative håndregulatorer. Dato: 21.04.1949. SHA. 
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D/S Tandik, 1960-1962 

 
Figur 17. Dampskipet Tandik med last, i fart for rederiet A/S Orion av Drammen. Foto: foreningen Skipet, Norsk 
Skipsfartshistorisk Selskap, Jenssen bildesamling. Utlånt av Ragnar Andersen. 
 

Rederi og drift 

I 1960 ble Pompey Power kjøpt av et rederi i Drammen ved navn A/S Orion, drevet av firmaet Tandberg 

& Møinichen. I løpet av 1950-tallet hadde 3 andre engelske kullskip blitt kjøpt av norske redere, før de 

ble bygget om til frakteskip, til bruk i utenriksfart. Med Pompey Power ble det altså fire.61 Senere skulle 

det også bli flere.  

Skipet lå i tørrdokk i Blyth før A/S Orion overtok fartøyet 17. juni. Prisen for salget var £26 750. Selve 

overtakelsen fant sted i Newcastle.62 Deretter ble skipet seilt til Norge for ombygging. Med nye eiere 

fikk fartøyet også nytt navn: Tandik. Navnet hadde firmaet for øvrig også brukt på et tidligere 

motorfartøy, som nå var solgt.  

A/S Orion var blitt etablert i 1948. Rederiets skip seilte i hovedsak i Nordsjøfart og på Østersjøen.63 

Tandiks last skulle etter planen være «Alle former for bulklaster, kull, koks, jern, malmer; cellulose 

samt slagg, kis etc. o.l.»64  

I løpet av 1961 fikk Tandik utvidet sertifikat til å seile, med redusert mannskap, også på Hvitehavet, 

Svalbard og Island. Dette året seilte skipet blant annet til Arkhangelsk med trelast, chartret av russere. 

                                                           
61 Bakka 4/2013: 34 
62 Lorentzen 2014: 10. Norges handels- og sjøfartstidende 06.08.1960 
63 Infoside om Tandberg & Møinichen A/S, Sea Service International AS, i SHA om bord på Hamen. 
64 Brev fra rederi Orion til Sjøfartskontoret 13.09.1960. Skipsmappe Hamen, SD Riksarkivet. 
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Tandik og to andre fartøy, Selvik av Oslo og Ursula Bock under tysk flagg, hadde instrukser om ikke å 

bunkre mer enn akkurat det som var nødvendig for turen til Arkhangelsk. Da de kom frem ble de 

liggende i mange dager uten å få bunkret som planlagt. Lignende hadde også skjedd med andre fartøy 

tidligere samme høst. Tandik og de to andre kipene fikk til slutt beskjed om å bunkre ved nærmeste 

norske havn. De seilte derfor til Honningsvåg før de returnerte til Arkhangelsk. Ingen kjente til den 

direkte årsaken til bunkringsproblemene, heller ikke fartøyenes kapteiner. Lofotposten, som omtalte 

hendelsen, skrev at skipene i trelastflåten pleide å sørge for tilstrekkelig med bunkers på nordturen, 

selv om sjøfolkene fikk andre meldinger. Avisen spekulerte i at:  

«I mangel av eksakte opplysninger vil man gjerne sette forholdet i forbindelse med den ting at russerne 

har plassert store marinestridskrefter i det nordlige område, og det er mulig at bunkringsnektelsen kan 

ha direkte forbindelse med beredskapstiltak fra russisk side.»65 

Tandik seilte mellom London, Biscaya og Holland i mai 1961, og mellom Klaipeda og Bayonne i 

november. Det ble søkt om endringer i mannskapet for en tur fra Kotka til Pasajes, med retur deretter 

til Skandinavia. Skipet fikk dispensasjon til å seile med redusert mannskap.  

I 1960 hadde det vært planlagt at besetningen skulle utgjøre 21 mennesker. Det ble imidlertid redusert 

til minst 16 personer. I 1961 var det 17 om bord, inkludert fører.66  

 

1960, rederiets plan for besetning Bemanningsoppg. 12.10.1960 1961, bemanningsoppgave 
1 fører 1 fører 1 fører 
3 styrmenn 2 styrmenn 2 styrmenn 
1 telegrafist/telefonist (kombinert med 
annen påbudt stilling) 

1 radiotelegrafist/-telefonist 
(kunne kombineres med annen 
stilling om bord) 

1 radiotelefonist (kunne kombineres med 
annen stilling ombord) 

3 matroser 2 matroser 2 matroser 
2 jungmenn 2 jungmenn 2 jungmenn 
2 dekksgutter 1 dekksgutt 1 dekksgutt 
3 maskinister 2 maskinister 2 maskinister 
1 elektriker - - 
 1 maskingutt 1 maskingutt 
1 donkeymann (*også forhyrt som 
fyrbøter) 

1 donkeymann (* også forhyrt 
som fyrbøter) 

1 donkeymann (* også forhyrt som 
fyrbøter) 

3 fyrbøtere* 2 fyrbøtere* 2 fyrbøtere* 
1 stuert 1 stuert (Stuert var også kokk) 
1 kokk 1 kokk 1 stuert/kokk 
1 messegutt 1 hjelpegutt 1 messe-/byssegutt 
- - 1 messe-/lugargutt 
=minst 21 personer =minst 16 personer = minst 16 personer 

 

Bemanningen ble tilpasset et tovaktssystem.  

Tandiks eiere fikk stadig problemer med å skaffe sertifiserte maskinister til skipet. Det ble satt inn flere 

annonser i aviser, det ene året etter det andre, hvor rederiet utlyste stillingene. Orion så seg nødt til 

stadig å søke om dispensasjoner for å seile med mindre kvalifisert mannskap til maskinen enn påkrevd. 

                                                           
65 Lofotposten 05.10.1961 
66 Se Rederi Orions papirer i Skipsmappe Hamen, SD Riksarkivet. Bemanningsoppgave 12/8-1961. 
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Først og fremst var nok alt dette et resultat av at dampmaskineri ikke lenger var så vanlig for fartøy i 

den norske flåten.  

Sommeren 1962 gikk Tandik i opplag i Sandefjord. Den viktige papirindustrien i Drammen var i ferd 

med å reduseres, og Tandberg & Møinichen bestemte seg for å satse nytt på andre områder.67 Tandik 

ble solgt videre. 

 

 

  

                                                           
67 Infoside om Tandberg & Møinichen AS, Sea Service International AS, i SHA. 
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Ombygginger 1960-1962 

Da A/S Orion kjøpte Pompey Power hadde skipet høyeste klasse i Lloyd’s Register, uten pålegg.68 Noen 

endringer måtte likevel foretas for ny drift under norsk flagg, så etter overlevering til de nye eierne ble 

Tandik gjort klar og bygget om ved Nylands mek. Verksted.69 Skipet stod ferdig utpå høsten.  

 

Skipet generelt 

Etter ombyggingen ble det oppgitt at Tandik var på 1354,28 brt, dvs. mindre enn de 1427,63 brt skipet 

hadde som Pompey Power.70 Nettotonnasjen var også blitt redusert, fra 719,60 nrt til 649,07 nrt.71 

Tonnasjen var likevel litt over gjennomsnittsstørrelsen på norske skip i utenriksflåten, som lå på 

omtrent 7 500 brt.72 

I et brev til Tandiks kaptein Gunnar Vinknes, beskrev rederiet i september 1961 at selv om det var 

vanskelig å sammenligne beregninger av skipets stabilitet før ombyggingen med nye mål, var 

beregningene nå ca. 1 fot bedre enn tidligere. Rederiet skrev videre at: «det synes også å fremgå i 

praksis av de trelaster vi hittil har hatt på kjølen, så ombyggingen må vel betraktes som meget gunstig 

også hva stabiliteten angår».73  

 

Skrog 

Skott 50, mellom lasterom 2 og 3, ble fjernet under skipets ombygging. Dette var midt mellom lasterom 

2 og 3. I området nå er det fremdeles flere kneplater under lastelukekarmen like ved plasseringen av 

skott 50, enn man finner rundt lukekanten i resten av det dermed sammenslåtte lasterommet. 

Kneplatene er kun rester av forsterkningene rundt der skott 50 stod.  

Karmen rundt lukeåpningen ble reparert med sveis innvendig som trolig stammer fra 1960-

ombyggingen. Opprinnelig hadde hele lukekarmen vært klinket, slik som i det forre lasterommet nr. 1, 

og slik som man fremdeles kan se i deler av nummer 2-lukekarmen. Også utvendig på dekk 300 ble det 

satt inn nye sveiste kneplater mot lukekanten og forsterkninger, mens de eldste konstruksjonene var 

klinket.  

 

                                                           
68 Rapport til Sjøfartskontoret ang. S/S Tandik, 14.06.1960, SHA. 
69 Brev fra SD til Sjømannskontoret Porsgrunn 27.01.1969, SHA 
70 I bemanningsoppgave 12.10.1960, (SHA) er det likevel fremdeles oppgitt at skipet hadde 1428 brt. Årsaken var 
nok ganske enkelt at opplysningen ikke hadde blitt oppdatert. 
71 Hamens Skipsregisterkort (lappebøker), digitalarkivet. 
72 Norsk rederiforbund 1980: 6 
73 Brev fra Rederi Orion til Gunnar Vinknes 12.09.1961. SHA. Metasenterhøyden var på 3' på krengning mellom 
21° og 22°. 
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Figur 18 og 19. Lasterom nr. 2. Der de to gamle, mindre lasterommene 2 og 3 ble slått sammen er det fremdeles flest 
forsterkninger i form av kneplater mot lukekarmen. Reparasjoner på innsiden av karmen er nå sveist, trolig fra ombyggingen 
i 1960. Foto: BDF, 2019. 
 

 
Figur 20. Reparasjoner og forsterkninger på lukekarmen på luke nr. 2, der de opprinnelige lukene 2 og 3 ble slått sammen i 
1960, ble utført med sveis. De opprinnelige konstruksjonene var i hovedsak klinket. Foto: BDF, 2019. 
 

Materialbeskyttelse: Tandiks skrog og dekkshus ble malt om. Skroget ble malt sort, med unntak av 

svineryggen, som ble malt hvit. Resten av dekkshusene ble også malt hvite, mens mastene var gule. 

Skorsteinen ble malt sort, og fikk selvsagt rederiets skorsteinsmerke. Dette var et blått bånd med en 

hvit stjerne på.  
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Utstyr for last 

Lasterom nr. 1 forble uforandret og beholdt samme kapasitet som før, mens lasterom nr. 2, etter 

sammenslåingen med lasterom 3, fikk en kapasitet på 52 600 kubikkfot (se figur 25). Med andre ord 

betød ikke sammenslåingen en økning i lastekapasiteten. Da skipet ble bygget hadde Pompey Power 

ifølge byggetegningene kunnet ta 26 100 kubikkfot i lasterom 3, og 27 600 kubikkfot i lasterom 2, 

hvilket til sammen utgjorde 53 700 kubikkfot. Endringen i lasterommene hadde uansett betydning for 

størrelsen på typen last Tandik skulle føre. Det må nå, med et mer rommelig nummer 2-lasterom, ha 

blitt enklere å frakte større enheter som blant annet trelast og stållast. Størrelsen på hvert enkelt 

lasterom hadde mindre betydning da lasten kun var kull. Til sammen utgjorde Tandiks lastekapasitet 

84 100 kubikkfot (se figur 25). 

Lukene over det sammenslåtte lasterommet ble naturlig nok også slått sammen til én. Skipet hadde nå 

til sammen 2 stk. patentluker fra MacGregor, på henholdsvis 8 x 14 m, og 8 x 16 m.74 I sammenheng 

med ombyggingene på lasterommene og lukene ser det ut til at de gamle, store lufteventilene i endene 

av lukene ble fjernet. De er verken synlige på tegninger eller fotografier. Allerede mens skipet seilte 

som Pompey Power ble det gjort endringer, men med ny type last kom nye behov. Med ventilene 

fjernet ble også lasten tidvis plassert oppå lastelukene, som man kan se på figur 17. 

Tidligere hadde skipets aktermast stått plassert mellom lasteluke nr. 2 og 3. Idet det bare ble én 

lasteluke her, ble også masten flyttet. Tandik fikk tre master i stedet for to, alle utstyrt med 

lastebommer/-kraner. Mastene stod som tegningen figur 21 viser: aktermasten stod i forkant av 

poopdekket, stormasten stod i akterkant av styrehuset, og formasten stod som før akter på 

bakkdekket.  

 

 
Figur 21. Tegning av nytt lastearrangement i riggen på Tandik, oktober 1960. Nylands mek. verksted. SHA. 

                                                           
74 Brev fra rederi Orion til Sjøfartskontoret 13.09.1960. Skipsmappe Hamen, SD Riksarkivet. 
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Når de ikke var i bruk, ble hver bom plassert mot en støtte ved siden av lastelukene. 

Formastbommens/-kranens støtte var plassert til babord for lasteluke nr. 1, mens de to akterste 

mastenes bommer fikk støtter en på hver side av lasteluke nr. 2. 

Tegningen figur 25, som viser Tandiks kapasitetsplan, har ført inn nye damprør som er tegnet til der 

vinsjene ombord var plassert. Det ville være logisk å ha dampdrevne vinsjer på en dampbåt. Rederiet 

Orion beskrev imidlertid i september 1960 at:  

«Skipet hadde tidligere elektriske wincher. Disse er nu fjernet og erstattet med hydrauliske. De store 

elektriske aggregater er således ihvertfall for det enes vedkommende helt overflødig, og da vi er 

oppmerksom på at Deres [Sjøfartskontorets] bestemmelser tilsier elektriker når KW er over 100 vil vi nu 

enten ta det ene på land eller plombere det. – Vi er av den mening at det er litt for galt å ta det på land 

all den tid det jo står der og er i tipp topp stand, og er derfor mere stemt for eventuelt at De plomberer 

det, slik at vi eventuelt kan ha det i reserve i en mulig nødssituasjon.»75 

Rederiet endte, som de foreslo, med å plombere et aggregat på 80 KW, slik at de kunne sløyfe en 

elektriker fra besetningslisten.76 Det var tre nye hydrauliske vinsjer, og tre bommer med ekstra 

hydraulisk svingvinsj for hver bom, i tillegg til hydraulisk toppingvinsj. Hver lastebom skulle kunne løfte 

2,5 tonn. Vinsjsystemet var identisk i alle tre mastene, med bommer på samme lengde (45') og med 

de samme størrelsene på wirene. Vinsjene ble plassert mellom mastene og lastelukene på 

hoveddekket.  

Nedgangsluken til lasterom nr. 2 ble plassert forut for luken, ved midtskipshuset.  

 

Skipsutstyr 

V har noen detaljer om skipsutstyr som hørte til Tandik. Vi vet for eksempel at skipet hadde en sekstant 

av merket Wilson & Gillie, fra Bruce & Sons Ltd., Cardiff.77 Tandik fikk nye lanterner flere ganger i 1960, 

både akter-, anker-, topp- og sidelanterner, og disse var fra B. Pedersen lanternefabrikk.78 

På tegningen figur 24 av Tandiks innredning akter på dekk 300 er det strøket over at styremaskinen var 

elektrisk hydraulisk. I stedet står det bare at den var hydraulisk. Kan hende ble den skiftet ut. Ifølge 

Tandiks rederi var styremaskinen som skipet nå hadde av fabrikat Donkins.79  

Ankerspillet ble oppgitt å fremdeles være et elektrisk drevet ankerspill av ordinær type.80 

                                                           
75 Brev fra Orion til Sjøfartskontoret 13.09.1960. Skipsmappe Hamen, SD, Riksarkivet. 
76 Bemanningsoppgave 12.10.1960, SHA 
77 Sekstantsertifikat 13.10.1960, SHA. Buen var av sølv, med radius på 16,2 cm. 
78 Lanternesertifikater fra 1960, se SHA. Disse gir videre info om de enkelte lanternene. 
79 Brev fra Orion til Sjøfartskontoret 13.09.1960. Skipsmappe Hamen, SD, Riksarkivet. 
80 Brev fra Orion til Sjøfartskontoret 13.09.1960. Skipsmappe Hamen, SD, Riksarkivet. 
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Utstyr for besetning og passasjerer 

Redningsutstyr: Livbåtene og davitene ble beskrevet i 1960. Selv om disse sannsynligvis var de samme 

som Pompey Power opprinnelig hadde hatt, er det uansett verdt å gjengi detaljene om dem her, siden 

det mangler tidligere informasjon: det var to livbåter på 200 kubikkfot, og davitene var patentdaviter 

med seksskårne taljer som kunne manes til lastevinsjer og forhalingsspill for opphivning.81 Livbåtenes 

mål, i tillegg til den mindre jollen på livbåtdekket, er gjengitt på tegningen figur 25.  

Sjøfartsdirektoratet ga tillatelse til at Tandik fikk benytte oppblåsbare redningsflåter i stedet for faste 

flåter. Forutsetningen var at flåtene skulle kontrolleres minst hver 12. måned. Bestemmelsene sa 

videre at utløserlinen, som også fungerte som fangline, skulle være forsvarlig festet til skipet, dvs. til 

rekkverk eller lignende. Opplegget med oppblåsbare redningsflåter ble beholdt også etter at Tandik 

ble solgt videre.82 

Etter en besiktelse av Tandik mens fartøyet fremdeles lå i tørrdokk i Blyth i England ble det notert at 

skipet ikke hadde noen nødbrannpumpe installert.83 Man får gå ut fra at det ble endret så snart skipet 

kom til Norge. Ifølge tegningen figur 24 av Tandiks innredning akter skulle det være en 

nødbrannpumpe til styrbord for styremaskinen på dekk 300, og den er synlig om bord fremdeles. 

Opprinnelig viste byggetegningene at det skulle være en pumpe på babord side, uten at det ble 

spesifisert hva pumpen skulle brukes til. Sannsynligvis kan pumpene det her er snakk om ha vært 

lignende, men den gamle må altså ha blitt fjernet. 

 

Rekkverk: Det ble oppnevnt en besiktelsesmann for å gi en rapport til Sjøfartskontoret om Tandik mens 

skipet lå i tørrdokk i Blyth. Besiktelsesrapporten fra England gjorde blant annet oppmerksom på at 

rekkverkene måtte forandres.84 Fotografier av skipet som norsk viser alle at rekkverket hadde fått flere 

rekker mellom rekkestøttene enn det hadde da det var engelsk. Da hadde det bare vært to rekker i 

rekkverket, mot fire (på sidene av poopdekkshustaket, forkant av poopdekket og forkant på 

bakkdekket) og tre (langs poop- og det meste av bakkdekket) som Tandik og senere Hamen hadde. Kun 

langs brotaket ser det ut til at det gamle rekkverket med to rekker ble beholdt som det var. De gamle 

rekkestøttene ble for øvrig ikke byttet ut selv der rekkverket ble forandret, og man kan fremdeles se 

hvor de gamle rekkene i rekkverket har gått. 

 

                                                           
81 Orion brev til Sjøfartskontoret 13.09.1960, Vedr. Tandik ex S/S Pompey Powers innredning, SHA. 
82 Brev fra Skipskontrollen i Haugesund til Utkilen, eier av MS Hamen, 20.06.1963. SHA.  
83 Rapport til Sjøfartskontoret ang. S/S Tandik 14.06.1960, SHA. 
84 Rapport til Sjøfartskontoret ang. S/S Tandik, 14.06.1960, SHA. 



53 
 

 
Figur 22. Rekkverk på Hamens poopdekk på styrbord side i 2018. Rekkverket fikk nye rekker i 1960, men man kan fremdeles 
se hvor de gamle to rekkene gikk fra årene før, gjennom kulene på rekkestøttene. Foto: BDF. 
 
 
 
 
 
 

 
Utsnitt av figur 17. Tandiks rekkverk rundt bakkdekket, etter ombygging. 
 

 

Lugarer og innredning: Et annet av momentene som ble nevnt i besiktelsesrapporten fra England var 

at lugarene måtte bygges om til å passe med norske forskrifter.85 Lugararrangementet ble derfor 

endret da Tandik ble gjort klar til drift for sitt nye rederi i Norge.86  

I Stiftelsen Hamens arkiv er det to tegninger som viser lugarområdet akter om bord i Tandik. Den ene 

tegningen (figur 24) er langt mer detaljert enn den andre (figur 23), og det er et par ulikheter. 

Tegningene er ikke angitt med dato. 

Den mest detaljerte tegningen (figur 24) skiller seg fra både byggetegningene (figur 2-3) og den minst 

detaljerte Tandik-tegningen (figur 23) ved at rommet som opprinnelig ble angitt som petty officers’ 

wash, dvs. underoffiserenes vaskerom, var blitt omgjort til proviantrom. Det er nærliggende å tro at 

tegningen figur 24 er den nyeste. En tegning av skipet som Hamen i 1963 (figur 32) oppgir også 

proviantrom på samme sted som denne. 

 

 

                                                           
85 Rapport til Sjøfartskontoret ang. S/S Tandik, 14.06.1960, SHA. 
86 Begjæring om besiktelse for DS Tandik, 12.07.1960, SHA. 
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Figur 23. Utsnitt av tegning over lugarområdet i akterskipet, dekk 300, «S/S Tandik, Accommodations on raised Quarter deck». 
Ingen presis datering. Kilde: Stiftelsen Hamens arkiv.   
 

 
Figur 24. Utsnitt av tegning over lugarområdet i akterskipet, dekk 300, «S/S Tandik, Accommodations on raised Quarter deck». 
Ingen presis datering. Kilde: Stiftelsen Hamens arkiv.   
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Flere endringer fra byggetegningene kommer frem på Tandik-tegningen figur 24. På babord side er det 

tegnet en ny tomannslugar der mannskapets rekreasjonsrom hadde vært. Lugaren ble sannsynligvis 

innredet tilsvarende de andre lugarene videre akter. Skottet som hadde skilt matrosenes messe fra 

fyrbøternes messe ble fjernet, slik at rommene dermed ble slått sammen til én felles mannskapsmesse. 

Skapene som hadde stått inntil skilleskottet ble følgelig også fjernet. 

Lengst forut i den nye mannskapsmessen ble det plassert pantry. Langs skipssiden ble det tegnet en 

kjøkkenbenk her, merket med det som sannsynligvis var to vasker. Innredningen i selve messen bestod 

av bord og benker plassert på tvers i rommet, med stoler rundt.   

Offisersmessen ble flyttet fra dekkshuset midtskips, til styrbord for casingen på dekk 300. Senere 

tegninger henviste deretter til den gamle dekkshusmessen som salong. Tandik-tegningen (figur 24) 

viser bord og stoler i den nye offisersmessen (på dekk 300), samt nye kjøkkenbenker langs forskottet 

og et bufféskap inntil casingen.  Det var ikke lenger en gang mellom casingen og resten av innredningen 

i området. Den gamle lugaren for kokk og messestuert var dessuten blitt fjernet for å gi mer plass til 

messen. Kokk og messestuert fikk i stedet ny lugar der det opprinnelig hadde vært lugar for 

donkeymannen og en elektriker.  

 

Ventilasjonsanlegg: Rederiet Orion fikk pålegg fra Sjøfartskontoret i 1961 om å skaffe vifter til messer 

og lugarer. Elektriske vifter ble snart anskaffet til messene, men rederiet hevdet at det ikke var behov 

for flere utover dette og ba om dispensasjon til å slippe viftene til lugarene. De mente at 

«temperaturene både midtskips og i lugarene akter ikke var generende».87 Ut ifra «tidligere 

erfaringer» påstod de også at viftene «sannsynlig vil forsvinne etter hvert med avmønstrede 

mannskaper», fordi det ble brukt spenning om bord på 220 volt, hvilket ville gjøre det mulig å bruke 

viftene også i land.88 Sjøfartskontoret lot seg imidlertid ikke overtale, og holdt fast på kravet om vifter 

i alle lugarene.89 

 

Vanntanker og sanitærsystem: Tankene som opprinnelig stod på hver side av styrehuset, merket 

sanitetstank og ferskvannstank på byggetegningen, ble fjernet i løpet av perioden skipet seilte som 

Tandik.  

 

                                                           
87 Brev fra Orion til Sjøfartskontoret 02.09.1961, SHA. 
88 Brev fra Orion til Sjøfartskontoret 02.09.1961, SHA. 
89 Brev fra Skipskontrollen til Orion Jnr. 19642/61, SHA. 
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Maskin 

Orion-rederiet beholdt den opprinnelige dampmaskinen. Det ble likevel gjort en større forandring 

mens skipet lå på Nylands mek. Verksted i 1960 idet kjelene ble bygget om for oljefyring. 90  

Det er usikkert om hjelpemaskineri og hjelpeutstyr ble byttet ut. Tandik hadde to 120HK dampdrevne 

hjelpemaskiner, bygget av Bellis & Morcom. Hver av dem drev en 80 KW generator, hvilket ga skipet 

160 KW til sammen.91 Betingelsen for at det ble tillat at en elektriker ble sløyfet fra mannskapslistene 

var at et elektrisk apparat på 80 KW ble plombert, ifølge en bemanningsoppgave fra 12.08.1961. Det 

virker som at det her var snakk om den ene av de to generatorene.92 I avisartikler der det ble søkt etter 

maskinsjef til fartøyet ble det poengtert at det var ønskelig om maskinsjefen hadde erfaring med 

elektrisk hjelpemaskineri.93 Vi vet også at det ikke var noen hjelpekjeler om bord.94  

I desember 1962 skrev firmaet Søderlund og Berg AS til Sjøfartskontoret at maskinisten Hugo Kassan 

skulle ansettes for en kortere periode som maskinsjef om bord i D/S Tandik. Det ble beskrevet at 

«Hensikten med herr Kassans tjeneste om bord er å prøve å rette opp i maskineriets drift. Vi har stilt 

herr Kassan til dispensasjon i egenskap av teknisk konsulent».95 Det er noe uklart om ansettelsen var 

en følge av en feil på maskineriet, eller om den rett og slett bare var en følge av de mange mislykkede 

forsøkene på å skaffe egnete maskinister til fartøyet.   

                                                           
90 Norges Handels- og Sjøfartstidende 06.08.1960 
91 Orion brev til Sjøfartskontoret 13.09.1960, Vedr. Tandik ex S/S Pompey Powers innredning, SHA. 
92 Bemanningsoppgave 12.08.1961, Skipsmappe for Hamen, Riksarkivet. 
93 Norges Handels- og Sjøfartstidende 24.08.1960 
94 Brev fra Orion til Sjøfartskontoret 13.09.1960. Skipsmappe Hamen, SD, Riksarkivet. 
95 Brev fra Søderlund og Berg AS til Sjøfartskontoret 12.02.1960. Skipsmappe Hamen, SD, Riksarkivet. 

Utsnitt av byggetegningen figur 2. Pompey Power 
hadde tanker på brovingene, inntil styrehuset, se rød 
merking. 

Utsnitt av figur 17. Fotografiet viser at det nå ikke lenger var 
tanker plassert inntil styrehuset, ved siden av inngangsdørene. 
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Systemer for maskin – hovedkomponenter 

Med ombyggingen til oljefyring ble kullbaksen naturlig nok gjort om til bunkerstank for olje. 

Bunkringsluken ble gjort mindre enn den hadde vært for kullbaksen, som man kan se på tegningen av 

Tandik figur 25 (ift. byggetegningen figur 2).  

Opplysninger fra rederiet Orion gir innblikk i at skipet ikke var utstyrt med kjølemaskineri, men hadde 

to stk. «refigerators a 15 00 2».96 

 

Skipssystemer 

En tegning av Tandiks kapasitetsplan (figur 25) fra 1960 gir opplysninger om en ny innretning med 

damprør.  

 

 
Figur 25. Kapasitetsplan for D/S Tandik etter ombyggingen i 1960. Tegningen har markert nye damprør som gikk til vinsjen 
ved formasten og inntil dypvannstanken. Kilde: kopi blant papirer om bord i Hamen.  
 

De nye damprørene ble lagt forover fra maskinområdet til kanten av bakkdekket. Rørene er tegnet 

dithen vinsjene var plassert, tilsynelatende for å drive disse, skjønt det som nevnt er oppgitt at fartøyet 

hadde fått hydrauliske vinsjer.  Det var videre damprør som nå ble lagt rundt dypvannstanken under 

dekkshuset midtskips. Rørene kan ha sikret at vannet i tanken ikke skulle fryse, men det virker lite 

                                                           
96 Brev fra Orion til SD 13.09.1960. Skipsmappe Hamen, SD, Riksarkivet. 



58 
 

sannsynlig at damprørene skulle holde vannet varmt som i en varmtvannstank. Det ville det nok ikke 

vært behov for i et dampdrevet fartøy. Damprørene rundt dypvannstanken kan ha blitt lagt for å 

tilpasses de nye fartsområdene skipet ble planlagt å seile i, det vil si i kaldere farvann enn tidligere. 

Dampen som gikk gjennom disse nye rørene fikk redusert trykk, som tegningen vitner om. 
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M/S Hamen, 1962-1985 

 
Figur 26. Motorskipet Hamen seilte for Hans Utkilen, Bergen. Foto utlånt av Ragnar Andersen. 

 

Rederi og drift 

Hans Utkilen i Bergen kjøpte Tandik i 1962 og ga skipet det nye navnet Hamen. Utkilen hadde tidligere 

vært med og drevet Brødrene Utkilen rederi, men nå ville han drive alene. Hamen ble det første og 

eneste skipet i selskapet. Før det ble satt i drift fikk det en ny Wichmann-motor til erstatning for den 

gamle dampmaskinen. I tillegg ble skipet pusset opp og modernisert. 

Hamen ble satt til å seile i Europeisk fart med tørrlast, for det meste i kyst- og nordsjøfart, og ofte med 

kornlaster fra Sverige og Danmark.97 I nordsjøfart mellom Storbritannia og Norge seilte Hamen stort 

sett med last for Norsk Jernverk i Mo i Rana. Lasten til England var oftest aluminium, og gjerne jern og 

stål, mens returlasten til Norge enten var ballast eller antrasitt/koks. Hamens tidligere skipsfører Leif 

Riisnes har fortalt at de enkelte ganger også hadde kullast, som støvet masse.98 En stållast i 1982 ble 

utsatt for rust etter å ha blitt våt av snø.99   

I Mo i Rana var Hamen innom tre kaier. Først la de inntil en ventekai, deretter ble skipet lagt ved kaien 

til Koksverket for å losse lasten, og så var det over til lastekaien, hvor jernprofiler ble tatt om bord. 

                                                           
97 Brev fra Hamens besetning til Norges Rederiforening 30.05.1985, SHA. 
98 Intervju av Riisnes, utført av H. Lorentzen. E-post fra Lorentzen til A. Ø. Holm, 03.05.2016. Opplysningsskjema 
for bemanning av skip 03.03.1983, SD, SHA 
99 Dok. i SHA, okt. 1982 
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Riisnes beskrev at skipets toerluke var fin å laste jern i. Den var stor og romslig, mens enerluken var i 

trangeste laget. Når den ble brukt måtte man prøve å ta jernene fra den ene kanten forut til motsatt 

kant akterut for å få det ned.100  

Med hovedfart mellom Norge og Storbritannia var det gjennomsnittlig 2 døgn i sjøen per overfart.101 

Hamen hadde da 6-7 havneanløp per måned. Det ga cirka 15 døgn i sjøen og 16 døgn i havn månedlig. 

Dermed fikk mannskapet «rimelig arbeidstid og anledning å få sine fridager».102  

Bunkring fant sted i Skålevik like utenfor Bergen. På sydgående gikk de normalt ut ved Utvik.103 Farten 

på Storbritannia gikk til flere ulike havner gjennom årenes løp, men blant de viktigste kan det nevnes 

Goole, London, Immingham, Newcastle og Cardiff. I Norge var altså Mo i Rana den viktigste havnen, 

men på ulike tidspunkt var skipet ofte innom havner som Årdalstangen, Mastrevik, Bergen, Tyssedal, 

Odda, Sunndalsøra og Verdal. Hamen var innom mange havner i Norden for øvrig, deriblant 

Helsingfors, Århus, Fredriksværk, Åbo og Norrköping. Stettin i Polen var en viktig havn for skipet, og 

Leningrad (St. Petersburg) og Arkhangelsk i Russland ble besøkt flere ganger tidlig på 1970-tallet. 

Lenger sørover var skipet gjentagende ganger i de nederlandske havnene Rotterdam og Ijmuiden, samt 

de tyske havnene Hamburg, Bremen, Emden og Stralsund.104 

Det hendte også at Hamen seilte til havner videre sør i Europa. I 1967 ble skipet utsatt for en storm 

ved Bretagne-kysten, hvor en motorstans gjorde at Hamen måtte sende ut en nødmelding og be om 

assistanse.105 Maskinen ble reparert, og det gikk heldigvis bra. På grunn av en havnestreik i England 

søkte Utkilen om tillatelse til å la Hamen seile til Setubal i Portugal i 1970, for å frakte videre lasten 

med trevirke. Skipet ble liggende ubeskjeftiget i flere uker. Fartøyets bemanningsområde gjaldt for 

fartsområde nord for Brest, og det ble derfor påkrevd et større mannskap for den ønskede reisen 

lenger sørover.106 Følgelig ble det visst ikke noe av denne turen. Etter en søknad om å redusere 

mannskapet til 9 mennesker om bord i 1983, skulle Hamens fartsområde etter planen forandres fra 

europeisk fart til nord- og østersjøfart.107 Det virker imidlertid ikke som ønsket om bemanning på kun 

9 mennesker ble etterkommet.   

I januar 1974 anmeldte en tidligere styrmann på Hamen en rekke forhold om bord. Fartøyet var etter 

styrmannens mening i dårlig sjødyktig tilstand for vinterfart i Nord- og Østersjøen. De fleste manglene 

var imidlertid en følge av kraftig uvær på en overfart fra Llanddulas i Wales til Odda, som skipet foretok 

med en last med kalkstein. Skipet gikk deretter videre til Rubbestadneset for reparasjon av ankerspillet 

                                                           
100 Intervju av Riisnes, utført av H. Lorentzen. E-post fra Lorentzen til A. Ø. Holm, 03.05.2016. 
101 Opplysningsskjema for bemanning av skip 03.03.1983, SD, SHA 
102 Brev til SD fra Utkilen 03.12.1968, SHA 
103 Intervju med L. Riisnes, utført av H. Lorentzen. E-post fra Lorentzen til A. Ø. Holm 03.05.2016 
104 Se først og fremst maskindagbøker i SHA 
105 Aftenposten 13.03.1967 
106 Kommunikasjon mellom Utkilen og SD 22.-27.07.1970, fartssertifikater SHA 
107 Opplysningsskjema for bemanning av skip 03.03.1983, SD, SHA 
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og noen sjøskader på skipets luker. Skipskontrollen i Haugesund, som kom om bord for å undersøke, 

mente at fartøyet rent utstyrsmessig var i god stand. Unntaket var CO2-rommet, der det hadde vært 

lagret maling. Vann hadde trengt inn i rommet i uværet, og malingsbokser hadde slingret rundt, med 

den følge at alt var tilgriset. Dette ble det snart ryddet opp i.108   

I 1977 beskrev Hamens skipsfører at det tok omtrent en halv time å gjøre skipet sjøklart etter lasting. 

Oppholdet i havnene var som regel ca. 2 til 4 døgn.109 Til lasting og lossing ble det brukt kraner i land, 

snarere enn bommene i mastene på skipet. Stuing, lasting og lossing av lasten ble også foretatt med 

folk fra land, likeså oppussing og rengjøring av rommene.110 Eventuell spyling og rengjøring av siler ble 

foretatt av mannskapet. Mannskapet stod for rengjøring kun når skipet var i fart.111 

Skipet var ifølge Utkilen lett å manøvrere, slik at det ikke ble benyttet taubåter. Hamen ble liggende til 

kai «som en liten rutebåt».112 Det ble heller ikke benyttet ruteloser.   

Hamens skipsfører beskrev i 1983 at:  

«Fra Hull oppover kanaler og sluser til Goole, styrer losene på autopilot og manuelt etter som det passer 

uten rormann eller assistanse fra styrmann eller kaptein. De liker å lose «Hamen» og skryter over skipets 

styrearrangement og manøvreringsegenskap».113  

I tillegg til å være lett å navigere ble skipet ansett av besetningen å være en svært god sjøbåt, og enkel 

å fortøye og klargjøre for lasting og lossing.114 

 

Bemanning 

Hamen seilte med tovaktssystem like fra 1963.115 Helt frem til driftsstans på 1980-tallet ble det ved 

flere anledninger sendt søknader til sjøfartsmyndighetene om reduksjon i bemanningen. Hamen fikk 

da også flere ganger dispensasjoner til å seile med det som i 1975 ble omtalt som en «spesielt liten 

bemanning».116 Det reduserte følgelig utgiftene for rederen. Konkurransen på fraktmarkedet var stor, 

og Utkilen poengterte i en søknad om nettopp en slik dispensasjon i 1968 at «skal en konkurrere med 

utenlandske skip må skipets driftsutgifter i alle fall ikke overstige de nåværende».117 Året etter, i en 

lignende søknad, beskrev rederen at skipets besetning hele tiden hadde vært nordmenn, uten 

utlendinger. Dette året ønsket han å redusere besetningen med tre mann (1 hjelpegutt, 1 lettmatros, 

                                                           
108 Dok. ang. Hamen – sjøudyktighet, 1974, SHA 
109 Brev fra Hamens fører til Utkilen 06.09.1977, SHA 
110 Opplysninger sendt til SD & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA 
111 Opplysningsskjema for bemanning av skip 03.03.1983, SD, SHA 
112 Opplysninger sendt til SD & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA 
113 Brev fra L. Riisnes til Utkilen 22.08.1983, SHA 
114 Brev fra Hamens besetning til Norges Rederiforening 30.05.1985, SHA. 
115 Brev fra Utkilen til Skibsfartens Arbeidsgiverforening 09.09.1977, SHA 
116 Brev til Utkilen fra SD 30.05.1975, SHA 
117 Brev til SD fra Utkilen 03.12.1968, SHA 



62 
 

1 motormann/smører), fra 15 til 12 mennesker. Utkilen mente at skipet var utstyrt med de 

hjelpemidlene som kunne skaffes for å gjøre arbeidet om bord både «lettvint, behagelig og 

interessant».118 

Etter at skipet fikk et nytt purreanlegg i 1969 ble det kun benyttet en dekksmann på vakt.119 I 1973 ble 

det montert instrumenter i maskinen, på broen og i lugarer for vaktfritt maskinrom. Ordningen «virket 

tilfredsstillende».120 Likeledes ble det, med en sammenslåing av messene, plassert ved siden av byssen, 

og hjelpemidler som en oppvaskmaskin, mulig for stuerten om bord å klare jobbene i bysse og messe 

på egenhånd.121 Vaskeriarrangementet for offiserer og mannskap var at vasking av lugarer osv. ble 

foretatt av hjelpegutt og jungmann på 1960-tallet, men «noen holder ren sin lugar selv – som gir det 

beste resultat».122 

I 1970 ønsket Utkilen som nevnt å la Hamen seile til Setubal i Portugal, men med begrenset bemanning 

fikk skipet ikke tillatelse.123 Skipet seilte med 12 mann i lang tid. På 1970-tallet var dette en vanlig 

størrelse på besetningen på de fleste 2-vaktsskip.124 Når det innimellom viste seg vanskelig å skaffe det 

nødvendige mannskapet til en tur, er det ikke overraskende at rederen hadde lite slingringsmonn. I 

1975 blant annet, da skipet manglet en matros for å fylle bemanningskravene, fikk Utkilen klar beskjed 

fra Sjøfartsdirektoratet at alle anstrengelser måtte gjøres for å skaffe de påbudte mannskaper.125 

Spørsmålet om bemanning ble også drøftet om bord av besetningen selv. I et brev fra dem, som ble 

vedlagt Utkilens søknad til Sjøfartsdirektoratet i 1975 om redusering, ble det blant annet beskrevet at 

«Samarbeid og trivsel vil som regel bli bedre når alle om bord har noe å gjøre og får følelse av at det 

arbeid som blir utført har betydning».126 Hamen ble beskrevet som moderne utstyrt så vel som lettvint 

å arbeide på.127  

I 1980 sendte Sjøfartsdirektoratet et brev til Skipskontrollen i Bergen der det var klart at de var 

bekymret for at Hamen kunne være underbemannet.128 Det var mangler ved bemanningen. Det ble 

nevnt at førstestyrmannen hadde bare 1. kl. kystskippersertifikat, og at det var om bord jungmann i 

stedet for lettmatros, samt kokk i stedet for stuert.129 

                                                           
118 Opplysninger sendt til SD & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA 
119 Opplysninger sendt til SD & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA 
120 Brev Bemanning i maskinen på M/S «Hamen» 19.11.1975, vedlagt søknad om bemanning til SD, SHA 
121 Brev om bemanning, datert 19.11.1975, vedlagt søknad til SD ang. bemanning (dat. 29.11.1975), SHA 
122 Opplysninger sendt til SD & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA 
123 Brev fra SD 23.07.1970, SHA 
124 Notater 1978 innad i SD, SHA 
125 Brev til Utkilen fra SD 30.05.1975, SHA 
126 Forslag til bemanning for Hamen, 19.11.1975, sign. kaptein, tillitsmann, maskinsjef, overstyrmann, stuert. SHA 
127 Brev fra besetning ang. forslag til bemanning på MS Hamen, 10.12.1970, SHA 
128 Datert 14.10.1980. SHA 
129 Brev til Utkilen fra SD 17.06.1980, SHA 
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Rapport til 
SD for 
farts-
sertifikat 
1967 

Midlertidig 
bemannings-
oppgave 
10.04.1969 

Tillatelse 1970 
(fornyelse av 2-
vaktsdispensasjon). 
Midlertidig 
bemanningsoppg. 
13.08.1970 

Bemannings-
oppgave 
29.04.1971 

Brev til 
Utkilen fra SD 
ang. disp. fra 
bemannings-
forskriftene 
05.01.1972 

Bemannings-
oppgave, 
04.02.1972 

Dok. ang. 
Hamens 
sjø-
dyktighet 
Jan. 1974 

Midlertidig 
bemannings-
oppgave 
31.05.1978 

Midlertidig 
bemannings-
oppgave 
02.06.1982 

Rapport 19 
SD 
24.03.1980 

Rapport 60 
SD 9.11.1984. 

Faktisk 
bemanning 
19.04.1985 

 1 fører 1 fører 1 fører 1 fører 1 fører  1 fører 1 fører 1 fører 1 fører 1 fører 
 2 styrmenn 2 styrmenn 3 styrmenn 2 styrmenn 2 styrmenn  2 styrmenn 2 styrmenn 2 styrmenn 2 styrmenn 2 styrmenn 
 (1 

radiotelefonist – 
stillingen 
kombinert med 
en annen) 

(1 radiotelefonist – 
stillingen ble 
kombinert med en 
annen stilling om 
bord, men ikke med 
førerstillingen) 

(1 radio-
telefonist, 
komb. med 
annen stilling) 

(1 radio-
telefonist, 
komb. med 
annen stilling) 

(1 radio-
telefonist, 
komb. med 
annen stilling) 

 (1 radio-
telefonist, 
komb. med 
annen stilling) 

(1 radio-
telefonist, 
komb. med 
annen stilling) 

(1 radio-
telefonist, 
komb. med 
annen 
stilling) 

- - 

 2 matroser 2 matroser 2 matroser 3 matroser 3 matroser  3 matroser 3 matroser 3 matroser 3 matroser 1 matros 
 2 lettmatroser 2 lettmatroser 2 lettmatroser 1 lettmatros 1 lettmatros  1 lettmatros 1 lettmatros - 1 lettmatros - 
 1 jungmann 1 jungmann 1 jungmann - -  - - 1 jungmann - - 
   1 dekksgutt    - -    
 2 maskinister 

(inkl. 
maskinsjef) 

2 maskinister (inkl. 
maskinsjef) 

3 maskinister 
(inkl. 
maskinsjef) 

2 maskinister 
(inkl. 
maskinsjef) 

2 maskinister 
(inkl. 
maskinsjef) 

 2 maskinister 
(inkl. 
maskinsjef) 

2 maskinister 
(inkl. 
maskinsjef) 

2 maskinister 
(inkl. 
maskinsjef) 

2 maskinister 
(inkl. 
maskinsjef) 

1 maskinist/ 
maskinsjef 

 1 motormann 1 motormann 1 motormann 1 motormann 1 motormann  1 motormann 1 motormann - - 1 maskinass. 
 1 smører - - - -  - - - - - 
 - - 1 elektriker - 1 elektriker  - - - - - 
 1 stuert/kokk 1 stuert 1 stuert 1 stuert 1 stuert  1 stuert 1 stuert 1 kokk 1 stuert 1 kokk 
 2 hjelpegutter 1 hjelpegutt 1 hjelpegutt 1 hjelpegutt 1 hjelpegutt  - - - - - 
= 16 
personer 

= 15 personer = 13 personer =17 personer =12 personer = 13 personer =12 
personer 

=11 personer = 11 personer = 10 
personer 

= 10 personer = 7 personer  
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Fra 1982 har vi et håndskrevet notat om instruks for vaktordningen om bord på Hamen, som illustrerer 

noe om hverdagen til de ombordværende: 

 

Hvem Tidspunkt Timer 
1.styrmann 00:00-06:00 6 
Overstyrmann 06:00-10:00 4 
Kaptein 10:00-12:00 2 
1.styrmann 12:00-16:00 4 
Kaptein 16:00-18:00 2 
Overstyrmann 18:00-24:00 6 
   
Dekksmannskapet 00:00-04:00 4 
Dekksmannskapet 04:00-08:00 4 
Dekksmannskapet 08:00-12:00 4 
Dekksmannskapet 12:00-16:00 4 
Dekksmannskapet 16:00-20:00 4 
Dekksmannskapet 20:00-24:00 4 

 

Ifølge instruksen skulle kapteinen og maskinsjefen varsles før trange farvann. Styrmennene skulle lytte 

etter trafikk på radioen og værmeldinger som var av interesse for seilasen. Førstestyrmannen skulle ta 

seg av overtider, og overstyrmannen skulle ta seg av radio og batterier. 

Utkilen søkte Sjøfartsdirektoratet gjentatte ganger om lov til å sløyfe å ha en førstemaskinist om bord, 

til fordel for kun én mann i maskinen. Dette fikk han avslag om. Forskriftene sa at Hamen skulle ha en 

grunnbemanning med to maskinister – en maskinsjef og en førstemaskinist. Skipet dekket imidlertid 

ikke engang kravene til grunnbemanning før Utkilen søkte om å slippe førstemaskiniststillingen. 

Sjøfarsdirektoratet minnet om dette i 1984.130 Maskinsjefen på Hamen hadde imidlertid ingen 

motforestillinger mot redusert bemanning da han i 1983 støttet rederen i hans synspunkter. «Det vil 

gå fint å seile bare med maskinsjef om bord i Hamen», skrev han. «Arrangementet i maskinen er 

førsteklasses og motorene og hovedmotoren går som kronometre».131 Hamens skipsfører anbefalte 

en mulig bemanning på kun 8 mann; «Skipet er enkelt og lett å arbeide på så vel i maskin som på 

dekk».132 

Etter flere drøftelser ble det avgjort at Hamen ikke fikk redusert maskinbemanningen ytterligere. 

Bemanningen oppgitt i tabellen over for april 1985 er fra tiden rundt da Hamen gikk i opplag. 

Forskriftene sa i utgangspunktet at bemanningen skulle være tilsvarende det bemanningsoppgaven fra 

1982 opplyste om, med unntak av radiotelefoniststillingen. Kun én matros som var om bord da 

Skipskontrollen kom for å undersøke forholdene i 1985. Matrosen var egentlig kokk og skulle være 

vikar i 3 måneder. Det var en annen matros som var på avspasering, og førstestyrmannen var 

                                                           
130 Brev fra SD til Utkilen, 15.11.1984, SHA 
131 Brev fra E. Kaspersen til Utkilen, 15.06.1983, SHA 
132 Brev fra L. Riisnes til Utkilen, 17.06.1983, SHA 
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påmønstret som avløseren hans.133 Bemanningen var med andre ord knapt slik den skulle være i den 

siste tiden.  

I slutten av mai ble det uansett på nytt sendt inn en søknad til Sjøfartsdirektoratet om reduksjon av 

bemanningen. Sjøfartsdirektoratet avslo, og påpekte at Hamen var  

«et eldre skip, bygget i 1949, som selv om det er ombygget og modernisert, ikke kan sies å ha særlig høy 

teknisk standard. Heller ikke foreligger det organisatoriske opplegg eller anvendelser av ny teknologi 

som tilsier at skipet kan drives sikkerhetsmessig forsvarlig med lavere bemanning».134 

I 1985 sendte besetningen på Hamen en søknad til Norges Rederiforening om å få bemanningen om 

bord redusert til 7 mann – kaptein, styrmann, 3 mann på dekk, maskinist og kokk. Besetningen skrev 

at de gjerne ville hjelpe til å gjøre driften av skipet lønnsomt igjen, idet fraktmarkedet var dårlig. De 

skrev at:  

«Vi om bord liker skipet, rederiet, den fart skipet seiler i, så dersom bemanningen kan reduseres og 

skipet kan seile etter dokking for bunnsmøring, ville det være fint. Vi har ikke lyst å gå ledig og vil være 

glad om reduksjon av bemanningen kan godkjennes snarest.»135 

Besetningen ba rederen om å «gjøre det som gjøres kan» for å holde skipet i drift, men det gikk ikke, 

og Hamen ble lagt opp kort tid etter.136 

I 1986 vurderte Utkilen å sette Hamen i fart igjen. Sjøfartsdirektoratet tillot i utgangspunktet en 

bemanning på 9 personer, etter at det var kommet nye regler om bemanning. Førstemaskinisten skulle 

kunne sløyfes. Forutsetningene for Hamen var at skipet dekket noen tekniske krav; skipet måtte være 

utstyrt for styring og manøvrering fra begge sider av styrehus eller brovingene, og det måtte være 

montert lettbetjent fortøyningsarrangement, for eksempel med separate trossetromler som kunne 

opereres fra egnet sted.137   Skipet fikk til slutt en bemanningsoppgave der det krevdes kun seks mann 

(fører, overstyrmann, 1.styrmann, matros, maskinsjef, skipsmekaniker), i tillegg til tre stillinger som 

enten kunne sløyfes eller kombineres med andre stillinger om bord (radiotelefonist, kokk, 

skipsmekanikeraspirant).138 Likevel kom skipet aldri i drift igjen. 

 

Uhell og grunnstøtinger 

Kollisjon med M/S Ariadne 1966: Om morgenen den 30. januar 1966 hadde Hamen nylig losset ferdig 

kokslasten som skipet hadde fraktet til Mo i Rana. Et nytt skip skulle inntil kaien, og besetningen fikk 

beskjed om at skipet måtte forhales for å gi plass. Hamen seg sakte akterover på halv fart ut fra kai. 

                                                           
133 Skjema over Hamens bemanning, Skipskontrollen, stemplet 13.05.1985, SHA 
134 Brev fra SD til Utkilen 27.06.1985, SHA 
135 Brev fra Hamens besetning til Norges Rederiforening, 30.05.1985, SHA 
136 Ibid. 
137 Brev fra SD til Utkilen 25.02.1986, SHA 
138 Bemanningsoppgave for skip, SD 05.06.1986, SHA 
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Skipet ble deretter forsøkt satt i sakte forover, men manøvreringshendelen hadde låst seg i revers. Det 

ble antatt at det var fordi det var svært kaldt, -17 °C, som forårsaket at oljen i reverseringsmekanismen 

stivnet. 

Propellen ble koblet ut og ankrene på bakken ble sluppet for å prøve å stanse skipet. Ankrene rakk 

imidlertid aldri å bli låret helt ut. Hamen rant inn i det tyske skipet M/S Ariadne, som lå ved kai aktenfor. 

Hamen traff Ariadne flere ganger. Begge fartøyer fikk bulk; Hamen i hekken, over hoveddekket akter, 

og Ariadne både på styrbord og babord side midtskips.139 

 

Grunnstøting i Vatlestraumen 1968: Hamen grunnstøtte i Vatlestraumen utenfor Bergen 21. desember 

1968, på vei fra Dunston i England til Årdalstangen, lastet med bek i bulk. Hendelsen skjedde da Hamen 

styrte unna et motgående fartøy. På grunn av kraftig strøm lystret ikke roret idet kursen skulle legges 

tilbake. Skipet støtte mot land, før baugen ble slengt ut i farvannet igjen, med den følge at også 

akterenden berørte land. Mannskapet satte livbåtene på sjøen, men selv om Hamen fikk en 4 graders 

slagside til styrbord var ikke skipet synkeferdig. Alle bunntanker og dyptanker var lens, og det var en 

kraftig lekkasje i forpiggen. Kjettingkassen var også full av vann. Oppå forpiggen, ved siden av 

kjettingkassen, var det et eget rom, «CO2-rommet», som ble brukt til oppbevaring av 

brannslukningskjemikalier. Dette rommet ble lenset tomt. Hamen kom seg inn til Bergen for egen 

maskin, og fikk hjelp av en dykkerbåt til å pumpe forpiggen. Skipets egne pumper lenset også vann fra 

rennestein i rom 2.   

 

 
Figur 27. Utsnitt av tegning av kapasitetsplan for Hamen, datert januar 1969. Tegningen viser lastkondisjon og peilinger den 
21.12.1968, ved ankomst Norsk Bjergningskompanis kai i Bergen. Området for lekkasjen i forskipet er markert. SHA. 
 

Sammenstøt med M/S Simon 1970: I mai 1970 skal M/S Simon ha gitt Hamen skader på skroget mens 

sistnevnte lå ved kai i Årdalstangen.140  

 

                                                           
139 Copy of maritime decalartion, konsulatet i London, datert 09.02.1966, SHA 
140 Dok. fra LR i SHA, Bergen 12.05.1970 
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Kollisjon med M/S Knardal ved Ballastskjærene 1974: Hamen kolliderte med M/S Knardal i nærheten av 

Ballastskjærene utenfor sørlandskysten den 2. februar 1974. Hamen hadde vært på vei fra Västerås i 

Sverige til Valjord i Fauske, lastet med glødeskall.  Det var nattestid og tåke da sammenstøtet fant sted.  

 

 
Figur 28. Tegning over sted for kollisjonen mellom Hamen og Knardal 2. februar 1974. SHA. 

 

Knardal huket seg fast i Hamens styrbord anker og trakk dette med seg forover. Kjettingen ble dratt 

ut, og det kom et betydelig gnistregn. Ankeret var låst med wire og strekkfisk, og det var låst med en 

sperrepal av stål, i tillegg til at bremsene var påsatt. Kjettingpipen ble revet opp. Huden på Hamens 

skuteside ble flenget opp ca. 1 ½ meter.  

For å løsne ankeret fra Knardal måtte det brennes ut en plate fra dette fartøyets skuteside. Hamen 

seilte deretter inn til Kristiansand for å undersøke skadene. Styrbord ankerklyss hadde fått hard 

medfart. Platene ved siden av klysset var altså ødelagte, og dette inkluderte også plater i dekket. Etter 

å ha fått reparert skadene ble skipet midlertidig godkjent av Lloyd’s Register.  

Både Knardals og Hamens vakthavende styrmenn fikk forelegg på henholdsvis 1600 og 1000 kroner. 

Knardal hadde holdt full fart. Hamens manøvrer forut for og under sammenstøtet ble ikke kritisert, 

men skipsinspektøren i Kristiansand påpekte at skipets fart ikke hadde vært moderat en stund før 

kollisjonen. I tillegg mente han at vaktholdet ikke hadde vært tilstrekkelig.141  

 

                                                           
141 Dokumenter i mappe Straffesak – Etterforskning av M/S Hamens kollisjon med M/S Knardal 02.02.1974, SHA 
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Grunnstøting ved Ylvingen 1976: Nattestid den 19. oktober 1976 grunnstøtte Hamen ved øyen Ylvingen 

i Nordland. Skipet var på vei fra Mo i Rana til Trondheim i ballast. Styrmannen som hadde vakten så 

etter flere lykter uten å få øye på dem. Utkikken så plutselig en jernstake om styrbord. Styrmannen ga 

babord ror, men det var for sent, og Hamen grunnstøtte. Farten hadde vært 11,5 knop, og skipet ble 

stående fast. Ingen lekkasjer ble funnet, men fartøyet hadde fått flere skader på huden, som det viste 

seg etter at en slepebåt hadde hjulpet dem av grunnen. Hamen kunne i hvert fall gå for egen maskin 

inn til Brønnøysund.142 Fra Brønnøysund seilte skipet til Bergen, hvor det trolig ble dokksatt for 

reparasjon.143 

 

Grunnberørng i Hustadvika 1980: 24. august 1980 berørte Hamen grunn ved Bjogna i Hustadvika. Skipet 

hadde en full last med Leca i bulk, på vei fra Oslo til Stjørdal. Årsaken for grunnstøtingen var at 

vakthavende styrmann oppholdt seg for lenge i bestikken for å føre journalen. Han ble varslet av en 

matros tidsnok til å få stoppet maskinen, men det var for sent og det oppstod kraftige bunnslag. Hamen 

ble likevel ikke stående men fortsatte til Stjørdal. Ingen lekkasjer oppstod, men ifølge 

sjøfartsinspektøren i Trondheim var skadene i skroget store.144 Hamen seilte snarlig til Mastrevik for å 

bli reparert.145  

Det kan også nevnes at da grunnberøringen fant sted hadde Hamen 4 passasjerer om bord – hvilket 

ikke var vanlig for fartøyet.146  

 

Grunnstøting i Måløysundet 1982: I 1982 grunnstøtte Hamen i Måløysundet natten til 12. januar, mens 

skipet var på reise med kokslast på 1258 tonn fra Goole i England til Mo i Rana. Skipet gikk hardt på 

grunn på et skjær, og ble skadet slik at resten av reisen måtte avbrytes. 

Skipets fører, kaptein Hans Kristoffersen var syk under havariet og ble neste morgen sendt til 

Nordfjordeid Sykehus for behandling. Kapteinen hadde allerede vært «funksjonsudyktig» siden før 

Hamen hadde ankommet Goole for lasting.147  

 

                                                           
142 Notat til Sjøforklaring, 30.10.1976, SHA 
143 En uttalelse fra LR (Attest for flytting av skip, 20.10.1976) oppgir at skipet skulle dokksettes i Trondheim, men 
en erklæring fra Hamens kaptein opplyser om at bergingsbåten Parat dro med Hamen helt til Bergen. SHA  
144 Brev fra sjøfartsinspektøren i Trondheim til SD, 12.11.1980, SHA 
145 Beretning 89 om Sjøulykke, SD, 1980, SHA 
146 SD rapport 97 om sjøulykke, dat. 29.10.1980, SHA 
147 Papirer fra etterforskning av grunnstøtingen, SHA. Brev fra sjøfartsdirektøren i Bergen 03.03.1982, og 
politirapport 25.06.1982. 
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Figur 29. Avisfoto av Hamen ved Måløy etter grunnberøringen. Kilde: Fjordenes Tidende, 13.01.1982. 

 

Det ble avgjort at den direkte årsaken til havariet måtte tilskrives mangelfullt brovakthold. 148 Det var 

varierende bris og hyppige, tette snøbyger. Utkikk var fraværende fra broen – han var opptatt med å 

skalke en ståldør nede på dekk, og var tilbake på broen først like før skipet grunnstøtte. 1.styrmannen 

ble dessuten sendt inn i bestikklugaren for å føre dekksdagboken. Dermed var overstyrmannen i 

praksis den eneste på broen. Han skulle «skjøtte alle gjøremål, inkludert manuell styring av skipet som 

berøvet ham den frie bevegelse til å holde skarp utkikk, overvåke radarbildet, buke kikkert etc…».149 

Overstyrmannen styrte manuelt på elektrisk styrepinn, med sakte fart. Under sjøforklaringen ble det 

beskrevet at Hamen hadde tre uavhengige styresystemer. Dette var «trige» automatstyring, elektrisk 

styring med en styrespake og såkalt styrepinn, samt vanlig hydraulisk rattstyring.150  

Overstyrmannen oppdaget staken på skjæret da skipet var tett på det. Han ga hardt babord ror, men 

skipet berørte grunnen og gled over med krengning, uten å stoppe opp. Skadene var størst på babord 

side, men det var også tydelige spor etter grunnstøtingen på styrbord side. På babord side var det et 

hull på 4 x 3 meter. Hullet førte rett inn til en av sidetankene, hvilket begrenset lekkasjen.151 Det viste 

seg at skipet ble slått lekk i flere tanker. Nr. 3 babord bunntank lekket, det samme gjorde ballasttank 

nr. 1-4, og det var saltvannslekkasje til ferskvannstank i maskinen. Det ble videre funnet sjøvann på 

babord dieseloljetank. Det lekket dessuten i nr. 2 lasterommet.   

Hamen fikk i gang pumpene. Redningskrysseren Hjalmar Bjørge kom og bisto. Hamen fikk lagt til kai i 

Måløy, og skadene undersøkt. Skadene var såpass omfattende at skipet ikke kunne fortsette. 

Kokslasten ble overført til et annet skip, og Hamen ble flyttet til Nordhordland, til Mastrevik Slipp og 

                                                           
148 Papirer fra etterforskning av grunnstøtingen, SHA. Sjøfartsinspektøren i Bergen, 27.07.1982 
149 Papirer fra etterforskning av grunnstøtingen, SHA. Sjøfartsinspektøren i Bergen, 27.07.1982 
150 Papirer fra etterforskning av grunnstøtingen, SHA. Rettsbok for Nordfjord herredsrett, 14.01.1982 
151 Fjordenes Tidende 13.01.1982 
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mek. Verksted hvor det ble dokksatt for omfattende bunnreparasjoner. Det ble forventet at det måtte 

skiftes inn ca. 20 tonn stål.152  

 

 
Figur 30. Skisse over Hamens grunnberøring 12. januar 1982 i Måløysundet. Stiftelsen Hamens Arkiv.  

 

                                                           
152 Dok. ang. grunnstøtingen 12.01.1982, SHA, s. 22b 
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Hamen var ikke det eneste skipet som hadde berørt bunnen på samme sted. Rullesteinen som hadde 

gjort mest skade på bunnen var blitt flyttet to meter da Hamen seilte på den, men den var stadig en 

fare for skipstrafikken. Som en følge av Hamens grunnstøting ba derfor Sjøfartsinspektøren i Bergen 

om at det skulle settes opp en lysbøye. Kystdirektoratet skulle etter kort tid sette opp en jernstang.153 

 

Siste år 

I en rapport fra 1981 ble det understreket at vedlikeholdet om bord i Hamen var meget dårlig, forklart 

med at skipet var gammelt.154 Utkilen klarte likevel å holde skipet i drift i noen år til. I mars 1983 ble 

Hamen lagt i opplag i kort tid. Allerede i 1984 var skipet i fart igjen. Da ble det imidlertid besiktiget for 

innenriks fart.155 Da driftstiden nærmet seg slutten var det etter hvert blitt store behov for oppussing. 

I en rapport innsendt til Norsk Sjømannsforbund i mai 1985 ble det listet opp en lang rekke punkter 

over påståtte forhold om bord: 

1. Det var lekkasjer i lasteromsluker, med utette pakninger. 

2. Redningsflåte var tildekket av store mengder materialer. 

3. Livbåtsender var fjernet fra rorhuset og plassert i livbåt. Senderen som skulle være der var blitt 

knust. 

4. Det var betydelige lekkasjer i rorhustak, som medførte blackout ved overvann som følge av 

stor sjøgang. 

5. Det var videre lekkasje gjennom skott i «lugar nr. 1» ved sjøgang som medførte overvann. 

6. Det var overledning i formast. En mann hadde nesten falt ned fra en båtmannsstol som følge 

av dette. 

7. Det var mangler ved elektrisk anlegg mellom bro og styremaskin. 

8. Babord anker kunne ikke brukes, og kabulator var defekt. 

9. Det var lekkasje i dekk i kant til lasteluke nr. 1. 

10. Det var lekkasje fra tank plassert akterut over dekk, som til forveksling lignet på HB apparat. 

Det ble dessuten hevdet at ingen kjente til hva denne tanken var ment benyttet til. 

11. Den øverste delen av formasten var løs. 

12. Spørsmål om det var for lite bemanning ble stilt. 

13. Etter radiokontroll i Porsgrunn skulle føreren ha remontert en defekt radio. 

14. Det var lekkasjer ballasttankene imellom. 

                                                           
153 Fjordenes tidende 08.02.1982. Brev mellom Sjøfartsinspektøren i Bergen og Kystdirektoratet, datert 
06.04.1982 og 16.04.1982, SHA. 
154 SD rapport 8, 02.04.1981, SHA 
155 SD rapport 83, 07.03.1984, SHA 
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15. Det var betydelige lekkasjer i skott i byssen. 

16. Tidligere pålegg fra Skipskontrollen var ikke blitt rettet på. 

En representant for Sjømannsforbundet hadde kommet om bord i Mo i Rana og kunne påvise at 

redningsflåten, som var nevnt i punkt 2, var forsvarlig plassert, uten materialer som tildekket den. De 

videre punktene burde Skipskontrollen undersøke, mente Sjømannsforbundet.156 Hva resultatet var er 

uklart, men det tok ikke lang tid før skipet ble lagt opp igjen. 

I mai det samme året seilte Hamen fra Mo i Rana til Salten verk i Valljord, lastet med koks, og med 

nummer 2-lasteluken åpen. Bulklasten rakk opp over lukekarmene. 

 

 
Figur 31. Hamen ved Salten verk, etter å ha seilt fra Mo i Rana med åpen nr.2-luke. Kokslasten er synlig opp fra lasterommet 
på bildet. Stiftelsen Hamens arkiv: Sjøforklarings- og andre skipsinspektørsaker. 
 

Avisen Nordlands Framtid skrev en artikkel om at «Fraktefartøyene er kystens dødsfeller».157 

Avdelingslederen for Sjømannsforbundet i Bodø beskrev Hamens åpne lasteluke som uhørt, uforsvarlig 

og ulovlig. De som stod for lastingen på Mo mente at Hamens mannskap kunne spadd ut over 

kokshaugen og lukket lukene, mens Utkilen selv mente at «Det er ingen fare med å laste koks på denne 

måten. Sjømannsforbundet i Bodø er ute etter oss».158  

                                                           
156 Brev fra Norsk Sjømannsforbund til Skipskontrollen 03.05.1985, SHA 
157 Nordlands Framtid 04.06.1985 
158 Nordlands Framtid 04.06.1985 
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Skipsføreren mente at det ikke hadde vært noen risiko forbundet med hendelsen. Det hadde vært blikk 

stille på hele turen, og fartøyet var dessuten lastet slik at det hadde vært fort gjort å få luken på og 

skalket om det hadde blitt nødvendig.159  

Sjøfartsdirektoratet innstilte et forelegg mot skipsføreren, men saken ble henlagt «på grunn av 

prioritering».160 Hamen ble lagt opp kort tid etter, og skipsføreren pensjonerte seg.161 

Med det ble 1985 det siste året Hamen var i drift. 

 

 

  

                                                           
159 Skipsførerens forklaring, Hordaland politidistrikt, Fjell 13.11.1985, SHA 
160 Skriv fra Rana Politikammer, Mo 29.08.1986, SHA 
161 Lorentzen 2014: 20 
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Hamens konstruksjon, arrangement og ombygginger, 1962-1985 

 

Skipet generelt 

Etter ombyggingen i 1963 fikk Hamen noen endringer i brutto- og nettotonnasjen. Målene var nå 

1364,19 BRT og 645,64 NRT.162 Dødvektstonnasjen (DWT) var på 1900 tonn.163 Målene på 

dødvektstonnasjen varierte noe de forskjellige årene: 

 

År Sommer DWT Vinter DWT DWT, uspesifisert årstid Kommentar 
1967164 1950    
1969165 1810  1950  
1969166 1810 1740  Når fratrukket 60 tonns stores, 

forsyninger osv. 
1980167 1900  1830    
1982168 1870  1800  Tilsvarende 1969, når medregnet 60 

tonns stores, forsyninger osv. 
1983169   1850  

 

En besiktelsesrapport fra Lloyd’s Register fra 1977 opplyser at skipet hadde fått gjennomført SS- og 

skadereparasjoner.170 Hva slags reparasjoner det egentlig var snakk om kommer dessverre ikke frem.  

 

Det ble laget et målebrev for Hamen i 1963.171 Målebrevet inneholder flere tegninger som blant annet 

viser rominndelingen om bord. Tegningene gjengis her. Dette er presise, om ikke så detaljerte 

gjengivelser av hvordan Hamen var på dette tidspunktet. For informasjon om målene på rommene, 

henvises det til det originale målebrevet. 

                                                           
162 Skipsregisterkort (lappebøker), Digitalarkivet. 
163 Opplysninger sendt til SD & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA 
164 Rapport til SD om fartssertifikat 1967, SHA 
165 Brev fra Utkilen til SD 29.01.1969, SHA 
166 Tegning ms Hamen kapasitetsplan 01.1969, SHA/Riksarkivet (skipsmappe Hamen) 
167 Beretning 89 om sjøulykke, SD, 1980, SHA 
168 Rapport 97, SD 14.01.1982, dok. ang. grunnstøting 12.01.1982, SHA 
169 Opplysningsskjema for bemanning av skip 03.03.1983, SD, SHA. 
170 LR, survey 03.03.1977, SHA.  
171 SD 
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Figur 32. Målebrevstegning av Hamen, målt 14.05.1963. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 
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Bokstav/rom Oppb. nr. Tekst 
Å 7 Førers dagrom 
a1 7 Lintøy offiserer 
b1 7 Gang 
c1 9 Stuerts soverom 
d1 9 Dagrom off. og mask. 
e1 9 Maskinsjef 
f1 9 Penteri off. og mask. 
g1 9 1. maskinist 
h1 9 Gang 
i1 9 Bad maskinister 
j1 9 Gang 
K1 10 Gang 
l1 10 Medisinskap 
m1 i mask. Sentralvarmekjel 

Hydrofortanker 
Hydroforpumper 
Sanitærpumper  

A1 u/d Vannballasttank piggtank forut 
A2 u/d Vannballasttank piggtank akter 
A3 u/d Vannballasttank dyptank midtskips 
A4 u/d Sidetanker for vannballast 
A5 u/d Sidetanker for vannballast 
B1 u/d Kjettingkasse 
B2 u/d Brannslukkeflasker 
B3 4 Lanternerom 
B4 10 Bestikklugar 
B5 I mask. Ballastpumpe 

Lensepumpe 
Lensepumpe 

D1 u/d Kabelrom 
D2 4 Malingsrom 
D3 9 Akterstores 
D4 10 Stores 
E1 2 Prov.rom 
E2 3 Prov.rom 
E3 3 Prov.rom 
E4 3 Prov.rom 
E5 8 Prov.rom 
A 5 Overstyrmann 
B 5 Bad offiserer 
C 5 Sykelugar 
D 5 1.styrmann 
E 5 Penteri offiserer 
F 5 Gang 
G 3 Åpne ganger SB og BB 
H 3 Messe off. og mask. 
I 3 Kokk + messegutt 
J 3 Gang SB 
K 3 2 matroser 
L 3 2 matroser 
M 3 Vaskerom motormenn 
N 3 Vaskerom matroser 
O 3 Gang 
P 3 Penteri mannskap 
Q 3 Messe mannskap 
R 3 2 matroser 
S 3 2 matroser 
T 3 Skittentøy mannskap 
U 3 Tørkerom mannskap 
V 3 2 matroser 
W 3 2 motormenn 
X 3 Gang  
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Y 7 Førers kontor 
Z 7 Førers soverom 
Æ 7 Førers gang 
Ø 7 Førers bad 
1 u/d Åpen bakk 
2 u/d Halvdekk 
3 u/d Hytte akter på halvdekk 

 

Tier Oppb. nr. Tekst 
1 4 Sideoppb. I åpen bakk 
2 5 Dekkshus midtskips 
2 6 Trunk 
3 7 Dekkshus 
3 8 Trunk under skorstein 
3 9 Dekkshus akter 
4 10 Dekkshus midtskips 

 

Nr. Oppb. nr. Tekst 
20 Luke Nedg. last. 
21 Luke Lasteluke 
22 Luke Lasteluke 
30 1 Rom for motor for ankerspill 
31 1 Nedgang til kabelrom 
32 2 Oppgang i proviantrom 
33 2 Rortrunk 
34 5 WC offiserer 
35 5 Nedg. til prov.rom 
36 5 Sikringsskap under oppggang 
37 5 Oppgang 
38 3 Bysse 
39 3 WC motormenn 
40 3 Nødoppgang 
41 3 Oppgnag 
42 3 Hydr. Vinsjpumpe 
43 3 WC matroser 
44 3 Styremaskin 
45 7 WC fører 
46 7 Oppgang 
47 7 Nedgang 
48 Fritt Nedgang 
49 9 ?inntak for lys fra land 
50 9 WC maskinister 
51 10 Styrehus 
52 10 Nedgang 
53 Fritt Nedgangsluke over nødoppgang 

 

Nr. Tier Oppb. nr. Tekst 
1 1 2 Ubenyttet rom v/prov.rom 
2 1 2 Del av akterpigg: tank over hoveddekk for ferskvann 
3 2  Overdekket som på forkant av hytte akter – helt åpent i forkant, uten 

terskel, karm eller lukkemidler. 
4 2 3 Styremaskin – stores 
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Figur 33. Målebrevstegning av Hamens maskinrom, målt 14.05.1963. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 
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Nr./bokstav Oppb. nr. Benevnelse 
A  Settingtank uten bet.rør 
B  Maskinrom 
C  Maskinrom 
  Generator på DB 
  Generator på DB 
  S.O systemtank på D.B 
D  Sentralvarmekjel på br. 
E  Ballastpumpe på br. 
F  Lensepumpe på br. 
G  Sanitærpumpe på br. 
H  Parafintank på br. 
I  S.O. tank på br. 
J  Lensepumpe på D.B. 
K  Hydrofortanker på br. 
L  Hydroforpumper på br. 
M  S.O. tank 
N  Store-rom 
(M)1 2 Del av settlingstank i halvdekk 
(M)2 2 Maskinrom i H.D. 
(M)3 2 Del av store-rom i H.D. 
(M)4 2 Del av plattform i H.D. for ledninger(?) og app.tavle 
(M)5 3 Maskinoppbygning 

Vinsjpumpe 
(M)6 3 Rom for eksosrør 
(M)7 3 Maskinoppbygning 
(M)8 3 B.O. dagtanker i nr. 7 
(M)9 3 S.O. tanker i nr. 7 
(M)10 8 Rom for eksosrør 
(M)11 Fritt Skylight 
(M)12 9 Maskinnedgang 
  Plattform akter for havnegenerator og app.tavle 
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Skrog 

Det ble gjort om på Hamens skorstein i sammenheng med ombyggingen til motorskip i 1963. Det var 

ikke lenger behov for en like høy skorstein som da skipet var dampdrevet. Fremdeles i dag kan man se 

at skorsteinen er klinket. Det virker som den gamle skorsteinen ganske enkelt kan ha blitt kuttet slik at 

den ble lavere. I tillegg ble selvsagt skorsteinen malt med den nye rederens merke, som kan sees blant 

annet på forsidefotografiet og figur 26 og 31. Merket var gult på blå bunn i en bred stripe rundt 

skorsteinen. 

Resten av skroget ble også malt om da skipet ble kjøpt av Utkilen. Det fikk nå en lys gråfarge. Dekkshus, 

svinerygg og skansekledningen akkurat rundt hekken var hvitmalt. Senere, på slutten av 1970-tallet 

eller begynnelsen av 1980-tallet, ble hele skroget malt i en mørkere gråfarge (se figur 26).  

Mellom maskinskylightet og skorsteinen stod en nedgangskappe til maskinen. Kappen som er tegnet 

på målebrevet fra 1963 er ikke det samme som byggetegningene viser. Den nye nedgangskappen 

hadde inngang i akterkant, mens den gamle hadde hatt inngang på styrbord side. Det er mulig at 

kappen ble skiftet ut da Hamen het Tandik, men det kommer ikke frem på foto, så sjansen er størst for 

at endringen skjedde i 1963 eller like før.  

 

                          
T.v.: Utsnitt av målebrevstegning fra 1963, figur 32 (Sjøfartsdirektoratet). Nr. 48 viser den nye nedgangskappen. T.h.: Utsnitt 
av byggetegningen figur 2. Kappen her hadde dør på styrbord side. 
 

   
T.v.: Utsnitt av forsidefoto av Hamen, fra Bergens sjøfartsmuseum. Den høye nedgangskappen er synlig like i akterkant av 
skorsteinen, med en lysventil i siden. T.h.: Utsnitt av foto figur 17 av Tandik. Selv om vinkelen i bildet ikke er optimal, bør man 
kunne si med en viss sikkerhet at den nye nedgangskappen ikke kan ha vært bygget da bildet ble tatt.  
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Nedgangskappen ble skiftet enda en gang i løpet av driftstiden. Nedgangskappen som er om bord i dag 

er ikke den samme som målebrevstegningen viser. Dagens nedgangskappe har ikke lysventil i siden, 

som blant annet forsidefotoet viser at den forrige hadde, men en i forkant av bygget. Døren er heller 

ikke i akterkant av bygget, men på styrbord side igjen. Kappen står svært tett inntil maskinskylightet. 

Når dette andre skiftet ble foretatt er usikkert.  

 

      
T.v. figur 34: Foto av nedgangskappen i 2018, BDF. T.h. figur 35: Nedgangskappen i 1993. Inngangen er på styrbord side, og 
kappen står tett inntil skylightet aktenfor. Foto Erik Småland, RA.  
 

 

I januar 1966 kolliderte Hamen og det tyske skipet M/S Ariadne av Bremen ved stålverkskaien i Mo i 

Rana. Hamen fikk reparert skadene ved Skålevik, men nøyaktig hva skadene bestod i er uklart.172 

Senere samme år ble noen plater i skroget skiftet, i sammenheng med årlig ettersyn for 

lastelinjesertifikat, men det ble ikke foretatt forandringer av verken skrog eller overbygninger.173  

Ved en grunnstøting utenfor Bergen 21. desember 1968 fikk Hamen skader på forpiggen, bunkerstank 

og hudplater i lasterom 1 og 2 styrbord side.174 Etter grunnstøtingen ble skipet satt i tørrdokk i byen 

for reparasjoner.175 I mai 1970 fikk Hamen skader på skansekledningen og hudplater akter på styrbord 

side av bakkdekket, og i skansekledningen forut for midtskipshuset på babord side, som måtte 

repareres. Skadene skal ha vært forårsaket av M/S Simon, mens Hamen lå ved kai i Årdalstangen.176  

En tegning fra 1972 viser endring av, eller fjerning av bunn-/vannballasttankene fra akterskipet og 

forover til spant 70. Hva som var årsaken til at endringen ble gjort vites ikke. 

 

                                                           
172 Besiktelsesrapport fra LR, 08.02.1966, SHA 
173 Brev fra Hamens fører og overstyrmann til Sjøfartskontoret, 03.08.1966, SHA.  
174 LR, survey, 21.12.1968 
175 LR, survey, 17.02.1969 
176 LR, survey, 12.05.1970 
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Figur 36. M.S. Hamen convertion of slooping tanks - tegningen viser endring eller fjerning av bunntanker. Tegnet januar 1972, 
sivilingeniørene Otterlei og Dale A/S. SHA.  
 

En besiktelse fra Lloyd’s Register i januar 1974 ble gjennomført etter skade på skipet.177 Hamen hadde 

kollidert med fartøyet M/S Knardal den 2. februar, mens hun var på reise fra Vesterås til Valjord med 

last ombord. Skadene kom på styrbord side av baugen. Reparasjoner måtte gjøres på klyss til 

kjettingrør, på huden rundt klysset, på pullerter, veiviserblokker og dekksplater.  Ankervinsjen måtte 

dessuten undersøkes.178 I mars måned samme år (1974) var Hamen på Haugesund mek. Verksted, der 

bunntaken og andre udefinerte tanker ble besiktiget av Sjøfartsdirektoratet.179 Tidligere på vinteren 

hadde førstestyrmannen, som da hadde vært om bord i én måned, sendt inn en klage til 

                                                           
177 LR, survey, 11.02.1974, SHA 
178 LR, survey 05.02.1974, SHA 
179 Attestasjon om besiktigelse til SD 11. og 29.03.1974, SHA 
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skipsinspektøren i Bergen. Førstestyrmannen hadde nevnt flere defekter ved fartøyet, deriblant at 

tanktoppene lekket. Dobbeltbunntankene lekket også etter sigende innbyrdes. Det var nok dette som 

ble reparert i Haugesund. Ifølge klagen var også luke-terser defekte, CO2-anlegget fyltes med vann i 

ruskevær, mannskaper var ukvalifiserte, og ankerspill var ubrukelig.180 Ankerspillet ble satt i stand (se 

under Skipsutstyr – Forankringsutstyr), men hva som eventuelt ble gjort med de resterende punktene 

har vi lite informasjon om. 

En tegning fra juli 1975 laget av Uniconsult viser Hamens midtskipsseksjon, i tillegg til last som skulle 

kunne stables i lasterommene. Vi vet at skipet lå ved verksted i Haugesund fra juni til september 1975, 

for reparasjon og fornyelse av sertifikater.181 Tegningen ble altså laget mens dette foregikk. 

Reparasjonene har etter tegningen å dømme sannsynligvis altså bestått av stålarbeid på 

skrog/lasterom, men det er ikke sikkert. 

 

 
Figur 37. MS Hamen, midtskipsseksjon. Tegnet 25.07.1975, Uniconsult. SHA. 

 

Som det tidligere har kommet frem, finnes det også en tegning av fartøyets skrog merket med årstallet 

1975 (se figur 5). Tegningen er modifisert i hvert fall i forhold til antall lasteluker, men igjen, det er ikke 

lett å si nøyaktig hva som skal ha vært gjort i dette året. Den opprinnelige tegningen vil ha vist tre 

lasterom, og denne endringen var jo altså eldre enn 1975. Tegningen viser tegn til at noen 

opplysninger, som stod markert på poopdekket akter, også ble fjernet.  

                                                           
180 Brev fra Skipskontrollen til SD 21.01.1974, SHA 
181 Brev fra skipsfører Leif Riisnes til Skipskontrollen i Bergen 12.03.1976 
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Utsnitt av figur 5. De røde sirklene markerer hvor opplysninger tilsynelatende ble fjernet på tegningen i 1975. SHA. 

 

Etter Hamens grunnstøting ved Ylvingen i oktober 1976 fikk Hamen store skader på bunnen. Norsk 

bjergningskompagni foretok en undersøkelse av skadene som måtte utbedres:  

 

«Fra 2 mtr aktenfor midtskipet bb. side en sammenhengende bule i A-platen og 7 mtr akterover. Største bredde ca. 

40 cm. Største dybde 4 cm. Og videre akterover noen lette oppskrapninger i ca. 4 meters lengde. Fra mellom 4-5 

lukedeksel på akterdekk- og til aktre livbåtdavit sammenhengende opptrykninger og buler i kjølplaten og A-platene 

på begge sider. Skadens største bredde fra 70 cm. ca. inn på bb. A-plate til ca. 60 cm. inn på stb. A-plate. Dypeste 

inntrykning ca. 12 cm. 

I forreste del av denne skaden er en del starta (lekke) nagler. En liten […] A-platen på bb. side ca. 5 cm. lang og ca. 

3 m/m opning. Fra under hylsen og forover ca. 3 mtr en bul midt under bunnen ca. 60 cm. bred, og en ca. 50 cm 

lang. Dybde ca. 3 cm. På stb. side fra 2 mtr forenfor midtskipet til 2 mtr aktenfor midtskipet er det 3 lette striper 

med svak inntrykning i plate C. Største bredde ca. 60 cm, største inntrykning ca. 10 cm. På slingrekjølen stb. side fra 

3 mtr inn på forkant og videre akterover i hele lengden frarevet. 

Stilken rett under hylsen – avbrekket, og bøyd litt til babord. 

På propellbladene noen små hakk.»182 

 

I november samme år ble det laget en tegning av skroget ved spant 50 (figur 38). Tegningen viser en 

foreslått endring (på tegningen står det «proposed convertion II»). Ifølge tegningen var det originale 

spantet 5" x 3" x 0,38" BA, mens det skulle være mål på 4" x 3" 0,40" IA på forsterkninger på spant 46 

til 56. Det virker med andre ord som det ble gjort arbeid med forsterkninger på spantene i området 

hvor det opprinnelig hadde vært et skott for å skille lasterom nr. 2 og 3 fra hverandre.   

 

                                                           
182 Brev fra Norsk Bjergningskompagni til SD 19.10.1976, SHA 
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Figur 38. MS Hamen, spant nr. 50. Foreslått forandring. Uniconsult. Tegnet 26.11.1976. SHA. 

 

Fra 1977 finnes det en linjetegning av Hamen. Teksten nede i høyre hjørne forteller at den baserer seg 

på en skipsmålingstabell i tillegg til diverse usikre «messeopplysninger». Hvem som har laget tegningen 

er uvisst, og det samme er konteksten for hvorfor tegningen ble laget.  Det foreligger ikke informasjon 

om noen endring eller reparasjon som den kan knyttes til, men det trenger ikke å bety at det er 

utelukket at noe arbeid ble utført på fartøyet.  

 
Figur 39. Tegning merket 1977: M/S Hamen linjetegning. Basert på skipsmålingstabell pluss diverse usikre messeopplysninger. 
SHA. 
 

Hamen pådro seg en betydelig skade på en av tanktoppene i 1978. Det skjedde under lasting av luke 2 

mens skipet lå i Mo i Rana. En jernblokk på 5,6 tonn falt ut av kjettingslingsen idet den kom borti 
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lukekarmen. Den datt dermed ned på tanktoppen på styrbord side av akterkant av lasteluke 2.183 

Skaden ble reparert og undersøkt av Lloyd’s Register i Narvik.184  

Mastrevik Slip & Mek. Verksted stod for reparasjonene på Hamen etter skipets grunnstøting i januar 

1982. Bedriften foreslo at følgende var nødvendig: fornying av hudplater og innmat, og akseltrekk 

inklusiv fornyelse av trekkstang. Bunnen måtte støttes opp, dobbeltbunntanker åpnes og rengjøres, 3 

stk. brennoljetanker likeledes, og systemtank for hovedmotor i dobbelbunn måtte fornyes i forbindelse 

med havarireparasjonen.185 

Verkstedet tok noen fotografier av skadene etter at skipet ble slippsatt i Mastervik. I tillegg har en 

tegning av båten en oversikt over hvor, og hvor omfattende bunnskadene var. 

 

 

  

    
 

 

 

  

                                                           
183 Skaderapport, 12.05.1978, SHA 
184 LR, survey 07.03.1978, SHA. 
185 Brev til Utkilen 04.02.1982, SHA 

Figur 40-43. Fotografier av MS Hamens skader, tatt mens fartøyet stod på slipp i Mastrevik i februar 1982. Skadene på babord 
side var de mest omfattende, som det også kommer frem av bildene. SHA. 
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Figur 44. Tegningen viser bunnskadene angitt med røde felt, vinter 1982. Stiftelsen Hamens arkiv.  
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I Stiftelsen Hamens arkiv finnes det en oversikt over primer og maling som ble brukt etter 1982-

reparasjonen. 

På sommeren i 1983 ble det foretatt en besiktelse av Hamen av Uniconsult A/S. Det ble konkludert 

med at «Skrogformen gir gode fremdriftsegenskaper slik at der oppnås forholdsvis høy og jevn 

gjennomsnittsfart (12 – 13 knop/rolig vær) og gode manøveregenskaper. Platekledningen er sandblåst 

ut- og innvendig med platetykkelser 18 – 20 mm overvanns og 12 – 14 mm i bunnen».186 

Ifølge Hamens mannskap var skipets platedimensjoner 25 mm, 20 mm og 18 mm i 1985. Skipet hadde 

vært klasset for 4 år i 1984, uten at det hadde vært nødvendig å skifte noen plater. Det ble også 

beskrevet at skipet hadde seilt «i den tykke isen i vinter», uten skade på verken propell eller skrog. 

Fartøyet hadde heller ikke ligget værfast. Skroget var «fint formet» og «sterkt bygget».187 Tilstanden 

på stålet i skroget var altså ikke veldig dårlig i Hamens siste år i drift. 

Skrog og stålkonstruksjoner bærer i dag preg av flere endringer og reparasjoner, med sveisekanter i de 

gamle klinkede platene. Man kan se dette blant annet i skottene i forkant av innredningen i akterskipet, 

like under kanten av poopdekket. I enden av byssen på styrbord side på dekk 300 kan det se ut som 

det har vært en dør ut til hoveddekket. Det er ikke informasjon om dette på tegningene av fartøyet, 

verken på nyere eller eldre. Konturene av den mulige åpningen er likevel tydelig, idet det går en 

sveisekant rundt. En lysventil har også vært flyttet. 

 

     
 
 
 
 

 

Begge ankerklyssene på bakkdekket er i dag sveist i dekket. Det er noe usikkert når det babord klysset 

er fra, men styrbord klyss måtte repareres og fornyes som en følge av Hamens kollisjon med M/S 

Knardal i 1974. Under babord klyss er det sveisekanter i dekket der det tilsynelatende har vært en 

                                                           
186 Brev fra Uniconsult til Utkilen 26.08.1983, SHA 
187 Brev fra Hamens besetning til Norges Rederiforening 30.05.1985, SHA 

T.v. og i midten: figur 45 og 46. Sveiste innfellinger er synlig i skottet mot byssen på styrbord side av akterdekket (300). Det 
ser ut som det kan ha vært en dør direkte inn til byssen på et tidspunkt, og en lysventil har vært flyttet. T.h.: figur 47. Flere 
sveiste reparasjoner, endringer eller innfellinger er synlige i skottene mot innredningen i akterskipet. Her bra styrbord side. 
Foto: BDF, 2019. 
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annen åpning på et tidspunkt. Man kan gå utfra at ingen av klyssene er originale, og også det babord 

klysset er trolig skiftet i Hamen-perioden.  

 

 
Figur 48. Hamens ankerklyss på bakkdekket er ulike, men begge er sveiste. Foto: BDF, 2019 

 

Utstyr for last 

 
Figur 49. Hamen fullastet utenfor kysten av England. Foto: FotoFlite. 
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Da Utkilen overtok Hamen var det ikke lenge siden lasteutstyret om bord var blitt oppgradert. Det ble 

likevel foretatt noen endringer. En kopi av tegningen av Tandiks kapasitetsplan fra 1960 (figur 50) viser 

at Hamens lastebommer kunne ta 3 tonn hver. Tandiks lastebommer hadde bare kunnet løfte 2,5 tonn. 

 

 
Figur 50. MS Hamen kapasitetsplan. Tegningen var en kopi av kapasitetsplanen som ble laget for Tandik 8. september 1960 
på Nylands verksted, med nye endringer ført på. Kilde: tegning fra arkiv om bord på Hamen i 2017.  
 

En annen Tandik-tegning som ble redigert i Hamen-perioden, figur 21, angir i tillegg at blokkene i 

mastene var nye. Det kan forklare hvorfor løftekapasiteten økte. 

 

 
Utsnitt av figur 21. Tegningen viser at det ble laget nye blokker i alle mastene, som må stamme fra Hamen-perioden. 
Løftekapasiteten for hver mast ble dermed endret fra 2,5 tonn til 3.   
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Informasjon fra 1969 opplyser at hydrauliske vinsjer, toppingvinsjer og bomsvingere var av merket 

Brattvåg.188 Innhivningsvinsjer på bakken og poopen var forbundet med stoppingsakser.189 Ved lasting 

og lossing ble det benyttet kran fra land.190 Bommene i mastene ble med andre ord ikke brukt til å 

håndtere lasten, men var rigget for håndteringen av lukene.  

Som fotografiet figur 49 viser ble det satt opp støtter langs sidene av lastelukene når lasten ble plassert 

over lukene. Flere andre fotografier av båten viser også enkelte støtter rundt lastelukene. 

 

 
Figur 51. Bilde fra film fra Hamens prøvetur da skipet hadde fått ny maskin i 1963. Man ser aktermasten med lastebom og 
aktre del av toerluken. Filmet av Arne Haldorsen, digitalisert av Harald Gjøsæter. Wichmannarkivet. 
 

 
Figur 52. Bilde fra film fra Hamens prøvetur da skipet hadde fått ny maskin i 1963. Man ser forre del av toerluken, og vinsj ved 
masten. Filmet av Arne Haldorsen og digitalisert av Harald Gjøsæter. Wichmannarkivet. 

                                                           
188 Opplysninger sendt til SD & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA 
189 Brev fra Utkilen til SD 29.01.1969: «Innhivningsvinjser på bakk og popp i forbindelse med stopping sakser». 
190 Opplysningsskjema for bemanning av skip 03.03.1983, SD, SHA 
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Utsnitt av forsidefoto, utlånt av Bergens sjøfartsmuseum. Støtter var plasser i hver ende av det aktre lastedekket. 

 

 

Hamens matroser beskrev i 1975 hvordan patentlukene var lettvinte å behandle. Det var «ikke noe 

arbeid i forbindelse med lossing og lasting. Ingen surring eller stempling av last etc.».191 Et par år etter 

ble det, ifølge Hamens kaptein, gjort «noen små forandringer» som medførte at det ble hurtigere å 

laste og losse skipet.192 Det tok nå ca. en halv time å gjøre skipet sjøklart etter lasting. 

Et notat fra 1979 forteller om utskiftninger i det forre losseutstyret. En defekt blokk (nedre) i babord 

gaier ble skiftet, en defekt overgangsløkke (øvre) i styrbord gaier ble skiftet med en tre tonns sjakkel, 

og to gaierfester (nedre) ble skiftet.193 

Fra 1982 finnes det opplysninger som sier at Hamen løftet 1800 tonn dødvekt på 1016 kg.194  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
191 Brev Bemanning dekk M/S «Hamen», 19.11.1975, vedlagt søknad om bemanning til SD, SHA 
192 Brev fra Hamens skipsfører til Utkilen 06.09.1977, SHA 
193 Notat om pålegg fra LR, Mo i Rana, 15.10.1979, SHA 
194 Papirer i SHA etter grunnstøting 12.01.1982, s.8 
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Skipsutstyr 

Hans Utkilen mente i 1974 at Hamen var utrustet med moderne utstyr likt som en ny båt. Alle 

hjelpemidler som kunne gjøre arbeidet lettvint og trivelig om bord var anskaffet.195 Å holde 

skipsutstyret oppdatert var også avgjørende for å holde bemanningen lav. 

 

Manøvreringsmaskineri og -utstyr: På 1980-tallet vet vi at det var tre styreposisjoner i styrehuset, i 

tillegg til en på hver broving.  I styrehuset var plasseringene av styrehendlene mellom radar og 

klaffbord på babord side, mellom radar og hovedmotorkontroll på styrbord side, og ved gyroen midt i 

styrehuset. 

 

       
 

 

 

Ifølge Utkilen var styremaskinen elektrisk-hydraulisk i 1969, av merket Donkin, for automatisk styring. 

Det er det samme merket som skipet hadde da det seilte som Tandik. Det var også en Frydenbø 

styremaskin for selvstyring. Begge styremaskinene kunne benyttes fra broen uten omkobling.196 

Dersom den ene sluttet å fungere, ble den andre koblet automatisk inn. Det var to sett med pumper.197 

                                                           
195 Brev fra Utkilen til SD 30.11.1974, SHA 
196 Brev fra Utkilen til SD 29.01.1969, SHA 
197 Opplysningsskjema for bemanning av skip 03.03.1983, SD, SHA. Brev fra Utkilen til SD 30.11.1974, SHA.  

Figur 53. Hamens bro i 1974. Natthus/kompass og 
hovedmotorkontroll er synlig på bildet. Bildet ble tatt 
i forbindelse med etterforskningen av Hamens 
kollisjon med MS Knardal i 1974. SHA. 
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På en tegning av Hamens kapasitetsplan fra 1969 blir den elektrisk-hydrauliske styremaskinen omtalt 

som produsert av British Thomson-Huston.198  

Nødstyringen var et ratt akter, med manuell tilkobling - det var en mekanisk tannhjulsrekke med stort 

ratt på akterdekket, som før. I tillegg var det en batteridrevet telefon fra rattposisjonen til broen.199 

 

Navigasjonsutstyr: I 1963 ble «instrumenter fornyet» på Hamen mens skipet ble gjort i stand for 

Utkilen.200 Det kom nye kompasser: et standardkompass i styrehuset, et reservekompass, samt to 

livbåtkompasser.201 I Stiftelsen Hamens arkiv finnes det gamle magnetkompassertifikater for Hamen 

fra 1963, 1969 og 1971. Tegningen figur 50 så vel som øvrige foto viser en ny radar plassert på Hamens 

styrehustak. Det gamle radartårnet ble altså raskt fjernet da Utkilen overtok.   

 

                         
 
 
 

Ulike navigasjonsinstrumenter om bord er listet opp i et skjema fra 1967: 1 kronometer, 2 sekstanter, 

2 barometer, 2 termometer, 4 skipsur, 2 kikkerter, 2 patentlogger med line, 1 håndlogg med 40-60 m 

line, 1 sværlodd med 150-200 m line, 1 ekkolodd, 5 oljeposer, Marconi Seagraph og radar type Decca 

303.202 I 1969 ble det også opplyst at Hamen var utrustet med: 

                                                           
198 MS Hamen capacity plan, jan. 1969, SHA/Riksarkivet (Skipsmappe Hamen) 
199 Opplysningsskjema for bemanning av skip 03.03.1983, SD, SHA 
200 Opplysningsskjema for bemanning av skip 03.03.1983, SD, SHA 
201 Rapport til SD om fartssertifikat 1967, SHA 
202 Rapport til SD om fartssertifikat 1967, SHA 

Figur 54. Bildet, fra 1993, viser radioantennen til 
venstre og radaren til høyre. Det gamle radartårnet 
var fjernet. Foto: Erik Småland, RA. 
 

Figur 55. Et lite innblikk på broen på Hamen i 1963. Gyrokompasset er 
synlig. Fra film av Arne Haldorsen og digitalisert av Harald Gjøsæter. 
Wichmannarkivet. 
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a) Decca radar 

b) Decca navigator, Mark 12 

c) Ekkolodd 

d) Radiopeileapparat 

e) Elektrisk logg 

f) De av Sjøfartsdirektoratet foreskrevne hjelpemidler.203 

Hamen hadde også selvstyring av type Thrige autopilot. Skipet hadde Sperry gyro, og selvstyringen var 

tilsluttet magnetkompass.204  

Sjøfartsdirektoratet anbefalte Hamen å skifte ut det bærbare radioutstyret som var om bord (RBSM 

57) i 1970, og oppgradere til nyere, noe som nok ble gjort.205  

I dag finnes det flere bruksanvisninger til Hamens skipsutstyr i Stiftelsen Hamens arkiv.206 En ny oversikt 

over styrehuset og instrumentene der er dessuten gjengitt på en tegning fra 1983 – se figur 56.  

 

 
Figur 56.  Hamens styrehus, med oversikt over instrumentene. Kilde: Opplysningsskjema for bemanning av skip, 03.03.1983, 
Sjøfartsdirektoratet. 
 

                                                           
203 Opplysninger sendt til SD & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA 
204 Opplysninger sendt til SD & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA 
205 Brev fra SD til Utkilen 14.05.1970, SHA 
206 Bl.a. for Vingot Purringsanlegg fra 1978m Seaway autopilot C3, Ekkolodd fra Honda, Radar maintenance 
manual Decca 303, Service Manual for Watchkeeping Receiver DC 300 D Series delcom elektro. I tillegg finnes 
det dokumenter med oversikt over overhaling og reparasjon av skipsutstyr. (SHA) 
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Gjengivelsen av selve broen er riktignok ikke helt presis. Tegningen viser brohuset som helt firkantet, 

selv om rommene i akterkant var bredere enn i den forre delen av broen. Man får likevel vite hvor de 

forskjellige instrumentene var plassert, og ettersom det er instrumentene som var årsaken til 

tegningen, er plasseringen av disse trolig uten feil. Oversikten gir blant annet informasjon om at det 

nå var to radarer. Ifølge selskapet Uniconsult var «Instrumenteringen på broen […] ført a-jour etter 

kravene og har i dag samme omfang som på moderne nybygg».207 

Selv om det ikke kommer frem på tegningen, ble det også montert fjernsyn i 1983, slik at en fra broen 

kunne se hvordan fortøyningene ved fastsetting og losskasting artet seg. Ifølge Utkilen unngikk man 

dermed unødig bruk av høyttaler og telefon.208 Opplysninger fra 1983 forteller om TV-overvåkning i 

maskinrommet så vel som på akterdekket og til sidene.209 De nye instrumentene som ble montert 

skulle gjøre navigasjonen enklere, hvilket igjen medførte lavere behov for størrelsen på 

bemanningen.210 

Fra 1984 finnes det en lengre liste over skipets hjelpemidler i en rapport til Sjøfartsdirektoratet.211 

Flere navigasjonshjelpemidler skal da ha blitt fornyet, men som det kommer frem var mye av utstyret 

tilsvarende tidligere. Av det nye kan nevnes en Sea-way selvstyring og Furuno radar. Listen over 1984-

utstyret er uansett interessant idet den gjengir fabrikanter. En forenklet versjon av listen fra rapporten 

er derfor gjengitt her:  

 

Navigasjonshjelpemidler, utstyr for navigering m.m. Fabrikant og typebetegnelse m.v. 
Standardkompass Sestral-veske + reserve 
Styrekompass Weilback & Co. 
Natthus, standardkompass X 
Gyrokompass Sperry – plassert i styrehus 
Deviasjonstabeller X 
Kursavvikalam El-trade – på stdr. Komp. 
Optisk peileutstyr Peileskive 
Selvstyring m/funksjonsprøving Sea-way -C3 – Ny 1984, tilkoblet 
Styreanlegget m/funksjonsprøving Gyro + styrekompass 
Radar nr. 1 Decca 303 
Radar nr. 2 Furuno FR-711 – Ser 865, ny 1984 
Decca Decca MK/2 
Radiopeiler Electric Bureau 
Ekkolodd Kelsond 
Rorindikator X 
Om rorindikatoren kan ses fra brovingen 2 stk. Robertson 

 

                                                           
207 Brev fra Uniconsult til Utkilen 26.08.1983, SHA 
208 Brev fra Utkilen til SD, 28.09.1983, SHA 
209 Vurdering av grunnbemanning etter nye bemanningsforskrifter av 17.02.1983, datert 24.04.1986, SHA 
210 Brev fra Hamens besetning til Norges Rederiforening 30.05.1985, SHA 
211 Rapport 60 SD 09.11.1984, SHA 
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Kommunikasjonsutstyr: Av intern telekommunikasjon hadde Hamen telefon og purreanlegg. 

Purreanlegget fikk Hamen i oktober 1969, og var av merket Vingtor.212 Det medførte at kun én 

dekksmann kunne benyttes på vakt. Apparater til anlegget ble installer i 4 lugarer for dekksmannskap 

og i to styrmannslugarer.213 Hamen fikk videre et Vingtor interkommunikasjonsanlegg i 1970.214 I 1970 

ble også flere instrumenter fornyet og montert på bro og i maskin, på dekk og i lugarer. I hvert fall 

noen av instrumentene dette gjaldt var knyttet til kommunikasjon, men vi har ikke detaljer om dem.215  

Et lanternesertifikat fra 1975 opplyser at Hamen fikk akterlanterne fra H. Henriksens Eftf. 

Lanternefabrikk-Skibeutstyr.216 Andre lanternesertifikater forteller om lanterner fra B. Pedersen 

lanternefabrikk.217 Parafinlanterner var plassert i lampeskapet forut.218 Hamen hadde oljelanterner så 

vel som elektriske lanterner, både til topp, side, hekk og anker.219 I alminnelighet førte skipet to 

topplanterner. 

Som det allerede har kommet frem i instrumentoversikten fra 1983, fikk Hamen etter hvert 

mobiltelefon om bord. Det var en «UHF helautomatisk mobil telefon».220 Hamen var selvsagt utstyrt 

med både VHF og radio. Plasseringen kan man se på tegningen figur 56 fra 1983. I 1981 hadde Hamen 

et bærbart radioutstyr i bestikken, i tillegg til 3 VHF-nødradiopeilesendere, og ett VHF-

nødkommunikasjonssett i styrehuset.221 Tre år senere ble det rapportert at nødradioutstyret om bord 

bestod av:222 

 

Hva Type Antall Hvor oppbevart 
Bærbart radioutstyr Marinetta 1 Bestikken 
VHF-nødradiopeilesender Thron 10 3 1 – i styrehus 

1 – STB Livbåt 
1 – BB livbåt 

VHF-nødkommunikasjonsnett Thron 2L 1 Bestikken 
Float-free VHF nødradiopeilesender Delcom DC-22 1 Styrehusskott STB side 
BDR Bærbar VHF-FM 2  

 

Rapporten som gir en oversikt over navigasjonshjelpemidlene fra 1984 gir også en oversikt over 

forskjellig kommunikasjonsutstyr.223 Det blir blant annet opplyst at Hamen hadde luftfløyte i 

                                                           
212 Opplysninger sendt til SD & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA. Rapport til SD 14.10.1969, SHA 
213 Rapport til SD 14.10.1969, SHA 
214 Opplysningsskjema for bemanning av skip, 03.03.1983, SD, SHA. I 1986 var det fremdeles et Vingtor 
interkom.anlegg om bord, versjon VRC-20, se Vurdering av grunnbemanning etter nye bemanningsforskrifter av 
17.02.1986, datert 24.04.1986, SHA 
215 Brev fra Hamens besetning til Norges Rederiforening, 30.05.1985, SHA 
216 Skipslanterne-sertifikat 5/21975, SHA. 
217 SHA 
218 Påleggsliste 20, SD, 20.03.1984, SHA 
219 Skjema Skipskontrollen 20.10.1977, SHA 
220 Opplysningsskjema for bemanning av skip, 03.03.1983, SD, SHA 
221 Brev fra fører L. Riisnes til Skipskontrollen i Bergen, 14.10.1981, SHA 
222 Rapport 60 SD, 09.11.1984, SHA 
223 Ibid. 
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signalmast, hånddrevne fløyter av merke Ahlemann og Schatter, og i tillegg til lyskasteren på 

styrehustaket hadde fartøyet en Aldis dagslyslampe. Ifølge en påleggsliste fra skipskontrollen i 1985 

måtte det søkes om dispensasjon fra kravet om 4 VHF-sett til brannmannsutstyret på Hamen.224  

Skipets skipsklokke mangler i dag, da denne ble stjålet i løpet av opplagstiden. Skipsklokken hang på 

aktermasten, ved poopdekket. 

 

 
Figur 57. Fløyte i midtre mast, sett fra styrehustak. Foto Erik Småland, RA, 1993. 

 

Forankrings- og fortøyningsutstyr: Papirer fra Lloyd’s Register forteller om flere skifter av 

ankerkjettinger, både på 1960- og 1970-tallet.225 I 1967 fikk Hamen nytt stokkløst anker så vel som 

ankerkjetting.226 

I 1969 ble det opplyst at Hamens fortøyningsarrangement bestod av en innhivingsvinsj forut og akter, 

kombinert med stoppsakser for ståltau og lett splittfibertau. Det ble opplyst om at vinsjene var 

hydrauliske, men ankerspill var elektrisk. Det kan ha vært likt som i Tandik-perioden.227 Det ble 

benyttet nokker tilkoblet ankervinsj på bakk, og fortøyningsvinsj akter var stadig en Clarke Chapman, 

med to nokker.228 

I januar 1974 lå Hamen ved Rubbestadneset for reparasjon av vinsjer om bord. Kort tid i forveien hadde 

skipsinspektøren i Bergen mottatt en klage fra en som hadde vært førstestyrmann om bord i en måned, 

der det blant annet ble hevdet at ankerspill var ubrukelige. 229 Ankerspillet fikk ny hydromotor på 

Wichmann-fabrikken på Rubbestadneset kort tid etter. 

                                                           
224 Påleggsliste 20, skipskontrollen, SD, 25.01.1985, SHA. 
225 I SHA. 
226 Bureau Veritas, Certificat d’épreuve d’ancre og -de chaine, 05.04.1967, SHA. 
227 Opplysninger sendt til SD. & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA 
228 Opplysningsskjema for bemanning av skip, 03.03.1983, SD, SHA 
229 Brev fra Skipskontrollen til SD. 21.01.1974, SHA 
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Et opplysningsskjema for bemanning av skip fra 1983 (fylt inn og datert 1986) inkluderte en skisse over 

Hamens plassering av ankerspill, vinsjer, fortøyningstromler, pullere og halegatt. Plasseringen av 

pullerne på bakkdekket stemmer nok imidlertid ikke; i dag er pullerne på hver side av bakken plassert 

nærmere inntil hverandre, den ene noe innenfor den andre, og ikke på rekke langs skansekledningen, 

slik tegningen viser. Snarere er det fremdeles likt som byggetegningene figur 2 og 3 viser. Det er 

selvsagt ikke umulig at de forreste pullerne kan ha vært flyttet to ganger, men sjansen er nok ikke så 

stor. 

 

                                     
 
 
 

 

 

Pullerne var boltet til tredekket under. I dag ser man ett unntak. Den innerste pulleren på babord side 

er sveist til dekksplatene, og har litt ulik fasong. Når pulleren ble skiftet er uvisst.  

Fortøyningsarrangementet om bord tilfredsstilte ikke kravene i 1983. Det var kun nokker, og ingen 

trossetromler.230 Slike må derfor ha blitt anskaffet. 

Innen 1983 var skipets elektrisk hydrauliske vinsjer av merket Brattvåg.231 Det var regulerbare 

fortøyningsvinsjer både forut og akter.232  

 

                                                           
230 Vurdering av grunnbemanning etter nye bemanningsforskrifter av 17.02.1983, datert 25.07.1983, SHA 
231 Opplysningsskjema for bemanning av skip 03.03.1983, SD, SHA 
232 Vurdering av grunnbemanning etter nye bemanningsforskrifter av 17.02.1983, datert 24.04.1986, SHA 

Figur 58. Skisse over Hamens ankerspill, manøverhendler, 
pullere, halegatt og klyss i 1986. Kilde: Opplysningsskjema 
for bemanning av skip 03.03.1983, datert 14.02.1986 

Figur 59. Pullerne på babord side av bakkdekket. Den innerste 
doble pulleren er sveist til dekksplaten under, og er nyere enn 
de resterende pullerne. Plasseringen er som på 
byggetegningen. Foto: BDF, 2019 
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Reparasjons-, vedlikeholds- og rengjøringsutstyr: Arbeidsbesparende verktøy for dekk inkluderte i 1969 

malersprøyte, elektriske og luftmaskiner for rustbanking og vasking. For daglig avfall ble det benyttet 

en jerntønne som kunne tippes mot sjøen «på en lettvint måte».233  

Vi vet at i 1984 var lampe- og oljerommet, på babord side i akterkant av bakken, utstyrt med stålskap 

med hyller, og slik hadde det sannsynligvis vært lenge.234  

 

Utstyr for besetning og passasjerer 

Redningsutstyr: Det påkrevde redningsutstyret varierte noe gjennom årenes løp. I 1965 var det 8 

livbøyer om bord, og 20 redningsvester.235 Flere år senere, i 1984, skulle det være 8 livbøyer, akkurat 

som tidligere, og 23 redningsvester for voksne, samt 7 for barn. Vestene ble plassert i lugarene og 

kasse på båtdekket, mens barnevestene befant seg i sykelugaren.236 Det var dessuten et linekastende 

apparat av typen Schermuly om bord i skipet.237 Plassering kan sees på figur 63 over skipets 

sikkerhetsplan fra 1985. Her kan man blant annet også se at det nå var kommet 10 livbøyer om bord. 

Hamen hadde stadig 2 livbåter, samt en dagligbåt, som var en «spissbåt» på ca. 100 kvadratfot, plassert 

akter på båtdekket. Livbåtene var også spissgattet, og bygget av furu og eik.238 I 1965 vet vi at livbåten 

på babord side kunne ta 21 personer, mens livbåten på styrbord side kunne ta 19 personer.239 Babord 

livbåt var blitt bygget i 1960. Dette var en rolivbåt med årer og seil, mens styrbord båt i tillegg hadde 

en Penta bensinmotor på 6 HK.240  

Da Hamen anløp Skålevik for bunkring i februar 1976, fikk folkene om bord besøk fra Skipskontrollen 

og Norsk Sjømannsforbund. Det var blitt sendt inn tips om at det ikke var holdt forskriftsmessige båt- 

og brannøvelser om bord på lenge, og Hamen fikk pålegg om dette. Det viste seg at utstyr i livbåtene 

var dårlig vedlikeholdt, slik at mye måtte fornyes. Dette gjaldt blant annet et seil i babord båt, og 

fangline og drivanker.  Slingrekjøl i styrbord båt skal ha vært løs, men det var ifølge skipsføreren 

ingenting i veien med livbåtene.241 Styrbord motorlivbåt ble satt på vannet, men rolivbåten på babord 

side fikk de utsettelse med til en annen anledning. Da den ble undersøkt kort tid etter viste det seg at 

en taljeløper var skamfert. Kapteinen skrev at det skyldtes hærverk. Han skrev at «Jeg forsøker å finne 

frem til den eller de personer som har forårsaket skade på reservedeler og utstyr», og at han trodde 

                                                           
233 Opplysninger sendt til SD. & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA 
234 Rapport 60 SD. 09.11.1984, SHA 
235 Sikkerhetssertifikat for utstyr 18.07.1965, SHA 
236 Rapport 60 SD 09.11.1984, SHA 
237 Ibid. 
238 Opplysninger sendt til SD & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA  
239 Sikkerhetssertifikat for utstyr 18.07.1965, SHA 
240 Skjema Skipskontrollen 24.10.1977, SHA. Opplysninger sendt til SD & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA 
241 Dok. ang. Hamen – ikke avholdt forskriftsmessige båt- og brannøvelser, 1976, SHA 
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at skipet nå slapp «noe trubbel».242 Besiktelsesmannen fra skipskontrollen kommenterte at 

besiktelsesbesøket hadde forårsaket «stor aktivitet fra skipets og rederiets side».243  

I 1980 ble babord livbåt skiftet ut med en 20 fots motorlivbåt. Få år senere ble båtene skiftet på ny. I 

1984 vet vi at begge livbåtene om bord var for 17 mennesker hver. De var bygget av Harding verft. 

 

 
Figur 60. Utsnitt fra tabell i Sjøfartsdirektoratets rapport 60, datert 09.11.1984. 

 

Opplysninger fra skipets sikkerhetsplan for 1985 (figur 63) viser imidlertid båter med plass til 21 

personer i hver. Sannsynligvis var personantallet en detalj på tegningen som ikke var oppdatert. 

I tillegg til livbåtene hadde Hamen fått 2 redningsflåter innen 1969. Disse var av merke Elliot, og skulle 

ta 8 og 10 mann. Plasseringene var på aktre dekkshus (senere på poopdekket) og på styrbord 

broving.244 Begge flåtene skulle etter forskriftene kunne settes ut på begge sider. Det lot seg enkelt 

gjøre for flåten akter, mens flåten på styrbord broving måtte bæres gjennom styrehuset for at den 

skulle kunne settes ut fra babord. Det var likevel den gunstigste løsningen som ble funnet. 

På 1980-tallet var Hamens redningsflåter RFD gummiredningsflåter i container med stativ, til 10 og 6 

mennesker. Flåtene ble utstyrt med drikkevann og nødproviant, fallskjermlys, håndbluss og 

førstehjelpsutstyr.245  

Davitene som skulle brukes til å låre livbåtene var Welin patentdaviter med elektrisk vinsj på 1960-

tallet.246 Skipet fikk nye 3-skivete livbåtblokker med sviveløye i november 1975. Noen måneder etter, 

i januar 1976, ble flere anskaffet.247 I 1980 fikk skipet stadig benytte det gamle davitarrangementet, 

som tydeligvis i utgangspunktet var utdatert, mot betingelser blant annet om å ha godkjente 

redningsdrakter til alle om bord, og at livbåtene hadde oransje farge og var utstyrt med markeringslys 

og radarreflektor.248  Det var nå i bruk Columbus pendeldaviter, der løperne ble ledet via kasteblokker 

                                                           
242 Brev fra Riisnes til Skipskontrollen 12.03.1976, SHA 
243 Rapport til SD, 22.03.1976, SHA 
244 Skjema Skipskontrollen 24.10.1977, SHA. Rapport 60 SD 09.11.1984, SHA 
245 Kontrollsertifikater for gummiflåte 06.11.1984, 31.10.1984, 02.03.1983, 16.03.1982, SHA. 
246 Opplysninger sendt til SD & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA  
247 Andr Jacobsen Industri, Lonevåg, Prøvesertifikater nr. 32575 og 1076, dato 21.11.1975 og 30.01.1976, SHA. 
248 Brev fra SD 18.02.1980, SHA 
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over dekkshustaket (altså til hytten på poopdekket), til vinsj på poopen. Det trengtes 1-2 personer for 

å få satt ut livbåtene. 

I 1984 fikk styrbord daviter en fornyelse, og det ble kjøpt nye stålsjakler til disse.249 Det meste av 

sikkerhetsutstyret ble faktisk fornyet i 1984, deriblant livbåtene som allerede nevnt.250 Ingeniør Arne 

Leikvoll laget tegninger som viser hvordan det nye utsettingsarrangementet ble laget. Davitarmen var 

i utgangspunktet «mer enn sterk nok», ifølge Utkilen, og kunne ta en belastning på 3 tonn med rykk.251 

Leikvolls forslag til forbedringer var å forsterke skruebukken. Det var ingen davitvinsjer. 

 

  
Figur 61 og 62. Tegninger av fornyelse av styrbord daviter, 1984. Tegninger av Arne Leikvoll, SHA. 

 

Av brannsikringsutstyr var det plassert 3 sentrifugalpumper i maskinrommet (2 stk. kunne kjøres 

sammen), i tillegg til en 18 hk nødbrannpumpe i styremaskinrom, av merke Warchelosky, med 

kapasitet på 40 t i timen. Alle skott og dører til innredning fra bysse, malerskap, lamperom og 

storesrom var av stål, med unntak av byssedøren, som var av tre.  

  

                                                           
249 Andr Jacobsen Industri, Lonevåg, Prøvesertifikat nr. 7484, 23.03.1983, SHA. 
250 Rapport 60 SD 09.11.1984, SHA 
251 Brev til Skipskontrollen fra Utkilen 24.04.1984, SHA 
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Figur 63. MS Hamen sikkerhetsplan. Tegnet 06.06.1985. SHA. Det som er farget grønt markerer livbåter og flåter, livbøyer, livbelter, nødutganger og nødsignaler, linekasteapparat og bærbar radio. Rødt markerer 
brannøks, brannslukningsapparater, brannpumper, ventiler, utløsing av CO2 i CO2-rommet og nødpeilesender. Gult markerer brannmelder, alarmklokke, varslere, klokker og alarmer, spjeld, nødstopp, samt 
start/stopp brannpumper. I tillegg er det merket fallskjermlys, internasjonale flagg N og C, og tyfon.   
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Brannslukningsapparater var plassert på bakkdekket, i innredning, i maskinrom og i styremaskinrom. 

På dekk var det tre slangeposter, i maskinrommet to. En full liste over brannmannsutstyr og 

brannsikring om bord fra 1984 finnes i en Sjøfartsdirektoratets rapport 60 fra nevnte år.252 Tegningen 

over Hamens sikkerhetsplan fra 1985 (figur 63) gir videre innblikk, med oversikt over plassering av 

rednings- og brannslukningsutstyret om bord. 

 

Isolasjon, panel, dører, lysventiler, vinduer, skylight: Skottene i korridorene i innredningen bestod av 

«vanlige malte huntonittplater» i 1967.253 Materialet i innredningen ble i 1969 beskrevet å være 

Respatex på skottene.254 

Geir Madsen fra Hardanger fartøyvernsenter og Ida Pettersen fra Bredalsholmen dokk og 

fartøyvernsenter var på befaring på Hamen i februar 2018, for å dokumentere først og fremst det som 

var igjen av innredning ombord, før restaureringsarbeid skulle settes i gang.  

I 2011 sank akterdelen av skipet, hvilket så klart gikk ut over det som fantes her av inventar. Noen av 

rommene var bedre bevart enn andre. Lugar 326 var best bevart. Sammen med innredning i andre 

rom, først og fremst lugar 329, dokumenterte vi det som vil ha vært en «typisk» lugar i området, altså 

fra slik det var i slutten av fartøyets driftstid. Alle lugarene i området skal ha vært mer eller mindre 

tilsvarende.  

 

 
Figur 64. Oversikt over romnummer akter på hoveddekket (300). 

 

                                                           
252 Rapport 60 SD 09.11.1984, SHA, se også skjema Skipskontrollen 20.10.1977 
253 Rapport til SD 19.06.1967, SHA 
254 Opplysninger sendt til SD & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA 
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Det var flere lag med isolasjon langs skutesiden i lugar 326. Det ytterste laget mot huden, som var 

lignende Glava, var ca. 10 cm tykt og ble holdt på plass med hønsenetting. Deretter var det et lag med 

sydde matter av tjærepapp med glassvatt imellom på 2-3 cm, og så sist et lag med tjærepapp. Over 

isolasjonen og mot stålplatene var skutesiden kledd med rupanel 12 x 11,3 cm (tykkelse x bredde). 

Under lysventilen i skutesiden og ned mot dørken var det lagt ca. 9 mm tykke Huntonitplater på 

ruplanet. Man kan anta at området fra underkant av lysventil og opp mot himling opprinnelig også var 

dekket med Huntonit. Slik var det i andre lugarer. På lugar 329 var det Huntonitplater på 8 mm tykkelse, 

som var lagt over liggende rupanel på 90 x 15 mm langs skutesiden.  

Skjøtene mellom Huntonitplatene i lugar 326 var dekket med tynne lister på 5 x 40 mm. Tverrskips 

skilleskott var kun bygget av et lag 20 mm tykke finerplater. Spikerslagene for skottet opp under dekk 

var på 33 x 33 mm og ned mot dørken 51 x 30 mm. 

Innkassingen av lysventilene var litt ulike i de forskjellige lugarene. Det kunne virke som om de fulgte 

spantevinkelen men at det ikke var gitt mer åpning innover i lugaren, dvs. med traktefasong for bedre 

lysinnslipp. Tykkelsen på bordene i ventilkassen var på 22 mm. På lugar 329 var ventilkassen laget av 

finer på 20 mm, det samme som i skottene. I forkant av lysventilen på lugar 326 var det anbragt et rør 

opp under dekk (taket) som så gikk i en bøy ned langs skutesiden. Det var trolig et dreneringsrør fra 

dekket over. Røret var kledd inn bak rupanelet som av den grunn var trukket ekstra langt ut fra 

skutesiden. Slik var det ikke i andre lugarer.  

 

  
T.v. figur 65: Lugar 326, den best bevarte lugaren i området. Foto: Geir Madsen, HFS. T.h. figur 66: Lysventil og ventilkasse i 
lugar 326. Foto: BDF, 2018. 
 

I himlingen i lugar 326 var det lagt inn spikerslag i tre på 73 x 38 mm. På disse var det spikret samme 

rupanel som i skutesiden på 12 x 11 cm. Rupanelet var så kledd med et lag Huntonit på 4 mm tykkelse. 
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Listene over skjøten på Huntonitplatene i taket var på 25 x 8 mm. I lugar 329 var det isolasjon i taket 

på ca. 10 cm tykkelse. 

På dørken i lugar 326 var det lagt bord på 8,9 cm bredde og 44 mm tykkelse over ståldekket. Dørlistene 

var på 65 x 20 mm. Dørklisten var satt sammen av to lister som var lagt dobbelt. Første lag var på 16 x 

100 mm og andre lag var på 9 x 40 mm. I knehøyde var det nok en horisontal list på skottet, på 40 x 15 

mm. 

 

   
Til venstre figur 67: himling i lugar 326, til høyre figur 68: dekk i samme lugar. Den nederste listen er dobbel, og litt over sees 
nok en list på skottet. Foto: BDF, 2018. 
 

Lugarene 324 og 325, som planlegges brukt som lager i fremtiden, hadde opprinnelig vært adskilt fra 

hverandre med skott. Slik var det ikke lenger i 2018. Nå var det åpent også ut til den gamle messen til 

babord. Det var rester etter flere lag med maling på det aktre tverrskottet i lugar 325 og døren var 

fremdeles på plass. Ellers var det ødelagte møbler i restene av de to lugarene. 

 

   
Figur 69-70: Lugar 325. Foto: BDF, 2018. 

 

Offiserslugarene i styrehuset skilte seg mer fra hverandre enn mannskapslugarene i akterskipet gjorde. 

Innredningen, med isolasjon og paneler, er heller ikke enda blitt planlagt å pusses opp eller gjøres noe 

med. Disse rommene ble derfor ikke grundig dokumentert slik som lugarene i akterskipet ble under 
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februar 2018-befaringen. Dokumentasjonen av det som er igjen av innredning i dekkshuset ble foretatt 

ved hjelp av fotografier. 

 

  
Figur 71 og 72: Offiserslugar 303 og 305. Foto: Ida Pettersen, BDF, 2018. 

  
Figur 73-74: Kapteinslugar og salong, dekksnivå 400. Foto: Ida Pettersen, BDF, og Geir Madsen, HFS, 2018. 

 

 

Når det kommer til dører, var som tidligere nevnt plasseringen på døren i nedgangskappen på 

poopdekket, flyttet idet kappen ble byttet ut to ganger. Døren stod altså i 1963 i akterkant av kappen, 

og senere på styrbord side.   

På byggetegningen var det merket en dør mellom bestikklugaren og et mindre rom som opprinnelig 

også kan ha utgjort et skap. Målebrevstegningen fra 1963 har merket rommet, som nå var noe mindre, 

som medisinskap («L1»). Rommet var blitt bare tilgjengelig fra gangen på motsatt side, og ikke fra 

bestikken. Døren her var altså blitt fjernet. En dør inn til lintøysrom for offiserer, like ved siden av 

kapteinssalongen, ble også fjernet en gang etter 1963. 
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Angående lysventiler er det allerede nevnt at de var plassert annerledes i nedgangskappen på 

poopdekket i 1963 enn senere, da kappen ble skiftet ut. I 1963-versjonen av kappen var det en lysventil 

på langsidene. Dagens nedgangskappe har en lysventil i forkant. 

I dag er lysventilene som var én på hver side av baugen, like under bakkdekket, blendet igjen. Det 

samme viser bilder av båten i hvert fall tilbake til den lå i opplag i Mastrevik fra 1993, og sannsynligvis 

ble ventilene fjernet nettopp i opplagstiden. Et avisfoto fra 1985, like før driftstiden var over, viser 

nemlig det som ser ut som en av ventilene. Dessverre er imidlertid ikke kvaliteten på bildet særlig god. 

 

 
 

 

Som tidligere nevnt ble en lysventil i forkanten av byssen akter på dekk 300 flyttet noe lenger ut mot 

skipssiden (se figur 45). Når er uklart. Ellers var vinduene om bord i bunn og grunn i overenstemmelse 

med slik det hadde vært opprinnelig, som på byggetegningen. Kaptein Leif Riisnes har fortalt at ruten 

forut i sykelugaren ble slått inn av sjøen under en seilas rundt Stadt. Været var så dårlig at losen ville 

Utsnitt fra målebrevstegningen 1963 (figur 32), av styrehuset. 
Den røde sirkelen markerer hvor det tidligere skal ha vært en dør. 
«L1» var medisinskap, «B4» var bestikklugaren, «k1» var gang. 
 

Utsnitt av figur 31. Det ser ut som det i 1985 fremdeles var en lysventil i 
forskipet, litt over bokstaven N i Hamens påmalte navn. 
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snu, men det ble ikke rapportert om flere skader. Hendelsen er ikke datert.255 Heller ikke 

maskinskylightet ble endret på, og er stadig som på byggetegningene. 

 

Innvendige dekksbelegg, leidere, rekkverk: På dørkene i innredningen var det lagt linoleumsbelegg. Her 

var det ingen furudørker.256 Bildene vi har av dekksbeleggene er tatt etter at driftstiden var over. 

Dekksbelegget i innredningen som støtte til maskin- og lasterom var ståldekk med «ukjent masse», 

som det ble omtalt i 1967.257 Det året ble det beskrevet at kun trappeoppgangen fra innredningen 

akterut på hoveddekket til båtdekket var bygget i stål.258 Materialet i innredningen for besetningen var 

Respatex i hvert fall på 1980-tallet.259 Leiderne inne i dekkshuset midtskips var av tre. 

 

   
T.v. figur 75: Dekksbelegg i kapteinslugaren, gang (mot høyre i bildet) og kapteinens kontor i 2018. Foto: BDF. T.h. figur 76: 
Dekksbelegg i lugar i offiserslugar i dekkshuset midtskips på dekk 300 (1963-målebrevets rom «d»). Foto: Erik Småland, RA, 
2003. 
 

   
T.v. figur 77. Leider i tre i dekkshuset midtskips, dekk 300, i 1993. Foto: Erik Småland, RA. T.h. figur 78: rester etter tredekk og 
leider inne i styrehus på dekk 400. Foto: Geir Madsen, HFS, 2018. 

                                                           
255 Intervju med L. Riisnes, utført av H. Lorentzen. E-post fra Lorentzen til A. Ø. Holm 03.05.2016 
256 Opplysninger sendt til SD & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA 
257 Rapport til SD 19.06.1967, SHA 
258 Ibid. 
259 Opplysningsskjema for bemanning av skip 03.03.1983, SD, SHA 
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Utvendige dekksbelegg, leidere, rekkverk: I løpet av befaringen i februar 2018 ble også tredekket om 

bord undersøkt, for i sammenheng med den planlagte oppussingen skulle det gjenværende tredekket 

fjernes. Mye av det var i dårlig stand. 

 

 

 
Figur 79: Oversikt over brodekk og styrehus, samt salongdekket i dekkshuset midtskips, med kommentarer fra eierstiftelsen 
om endringer og planer for 2018. 
 

En del av dekket var allerede fjernet innen befaringen fant sted. På poopdekket gjenstod det bare 

rester etter tredekk der livbåten på babord side hadde vært plassert, samt under pullertene. Dekket 

forut på styrbord side av poopen var under reparasjon i 2018, med innsveising av nye midlertidige 

stålplater, ettersom det gamle var rustet opp. Tredekket var lagt helt ut i borde direkte mot 

hudplatene, uten rennestein, slik at vann kunne renne direkte over bord. Som vanlig på gamle tredekk 

samlet mye fuktighet seg mellom tredekket og stålplatene under.  
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Tredekket over dekkshuset på poopdekket var fjernet. Rester etter tredekk var ellers å finne i lugarene 

i akterskipet, og i deler av gangene rundt. I styrehuset midtskips lå det stort sett fortsatt tredekk på 

alle dekksnivå. Inne i overbygningen var det tredørker over alt. Det er nå planlagt å skifte ut det råtne 

tredekket på brovingene. 

Dimensjonene på det som i februar 2018 var igjen av tredekket ombord var som følger: 

- Tredekk under livbåter på babord side av poopdekket 12 x 6 cm. 

- Tredekk på brovingene 6 x 12 cm 

- Tredekk over broen (taket) 12,8 x 6,3 cm, tillaget med buet profil under. 

- Dekksplank i dørken på broen 12 x 5 cm 

- Dørkplank i gang utenfor styrehus 17 x 5 cm 

 

                       
Foto fra befaring i februar 2018. Dekket er godt mulig likt opprinnelig. T.v. figur 80: Drenering i hjørnet på brovingene, her på 
styrbord side på dekk 400, sett mot akter. Midten, figur 81: Tredekk på brovingene på dekk 500. T.h. figur 82: Rester av tredekk 
på poopdekket, under davit til livbåter. Foto: Geir Madsen, HFS, Ida Pettersen, BDF.  
 

I 1984 har vi opplysninger om rekkverkhøyden på kommandobroen (1000 mm), på andre oppbygninger 

(1000 mm) og på dekkene (1200 mm).260 Dette var nok likt slik det hadde vært tilbake til Tandik-

perioden. 

Da Hamen seilte som Pompey Power hadde det vært én enkelt leider fra hoveddekket og opp til 

bakkdekket. Denne hadde vært plassert på babord side i tverrskips retning. Også tegninger av skipet 

fra Hamen-perioden viser dette opplegget. I dag er det imidlertid to enkle leidere, situert på høykant, 

i langskips retning. Rekkverket i akterkant av bakkdekket er dermed endret i samsvar med dette. Det 

ble nok gjort endring på rekken på babord side så vel som på styrbord. Når ombyggingen fant sted er 

usikkert. Det kan ha blitt gjort da skipet ble bygget om til Tandik, men det er nok like sannsynlig at det 

                                                           
260 Rapport 60 SD 09.11.1984, SHA 
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kan ha blitt gjort senere. Man kan ikke stole blindt på tegningene som viser den gamle leideren selv 

sent inn i Hamen-perioden. Gamle konstruksjoner har flere ganger kommet med på nyere versjoner 

av skipstegningene. 

 

 
Figur 83. Leidere fra hoveddekket til bakkdekket om bord på Hamen i dag. Leiderne har stått slik i det minste i deler av Hamen-
perioden. Foto: Geir Madsen, HFS, 2018. 
 

Leiderne fra midtskipsbygget til hoveddekket forut, ved lasteluke nr. 1, skiller seg i dag fra hverandre, 

begge med tegn til flere reparasjoner. Datering for reparasjonene er uvisst. På styrbord side er noen 

av trinnene i tre. Det er ikke tilfellet på babord side. Kun de nederste trinnene på babord side er likt 

med det ene, nederste trinnet på styrbord. 

 

    
Figur 84 og 85. Leidere fra midtskipsbygg til hoveddekket forut, på styrbord og babord side. Leiderne er reparert flere ganger. 
Foto: BDF, 2019. 
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Fallrepstrappen ble betjent med hydraulisk vinsj og hadde arrangement som landgang.261 Hamens 

gangbro var av aluminium og 6 meter lang (i hvert fall i 1984).262 

 

Møbler og innredning for besetning: Innredningen for mannskapet befant seg stadig akter under 

poopen. Kaptein og styrmenn var fremdeles de som hadde lugarene sine i brobygningen, og 

maskinistene i dekkshuset på poopdekket.263 Det var 6 offiserslugarer og 5 mannskapslugarer.264 

 

Lugarer 

Etter at Utkilen overtok skipet i 1963, lå Hamen ved Nylands mek. Verksted for ombygging, og lugarer 

ble modernisert.265 Hva det egentlig innebar er uklart. Senest fra 1963 var i hvert fall stuertens lugar 

plassert i poopdekkshuset, og ikke i det nedre dekkshuset midtskips, som byggetegningene figur 2 og 

3 viste. I poopdekkshuset hadde stuerten fått plass i det som opprinnelig hadde vært 

tredjemaskinistens lugar – markert «3rd. Eng.» på byggetegningene figur 2 og 3, eller «C1» i 1963-

målebrevet (figur 32). I det nedre dekkshuset midtskips var det sykelugar mellom styrmennenes 

lugarer.  

I motsetning til det innredningstegningene fra Tandik-perioden viser, opplyser også 

målebrevstegningen fra 1963 om at den akterste lugaren på babord side på dekk 300 (lugar nr. 327 på 

tegningen figur 64/ rom «w» på målebrevstegningen figur 32) var for to mann – to motormenn for å 

være presis. Noen år senere ble det gjort nye endringer. En rapport til Sjøfartsdirektoratet fra 1971 

oppgir at det nå var 5 soverom som hadde 2 køyer for mannskapet, hvilket igjen var i 

overensstemmelse med det tegningen figur 24 fra Tandik-perioden viste.266  

I 1967 ble 4 mannskapslugarer reparert i innredningen. Hva som ble gjort er igjen noe uklart, men skap 

og køyer måtte settes opp på nytt der det gjaldt.267 En opplysning fra dette året sier også at køyene 

hadde støvtett bunn og skumplastmadrasser.268   

Hamen fikk reparert og modernisert lugarer og messe i 1977. Nok en gang kommer det ikke frem 

nøyaktig hva som ble gjort, men hovedmålsetningen var å redusere fartøyets bruttotonnasje til under 

1200 tonn.269 

                                                           
261 Opplysningsskjema for bemanning av skip 03.03.1983, SHA 
262 Rapport 60 SD 09.11.1984, SHA 
263 Opplysninger sendt til SD. & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA 
264 Opplysningsskjema for bemanning av skip 03.03.1983, SD, SHA 
265 Opplysningsskjema for bemanning av skip 03.03.1983, SD, SHA 
266 Rapport til SD for fartssertifikat, 18.08.1971, SHA. Figur 24 viser også en enmannslugar. 
267 Påleggsliste, Skipskontrollen Bergen, 30.05.1967, fartssertifikater SHA 
268 Rapport til SD for fartssertifikat 1967, SHA 
269 Brev fra Utkilen til SD 09.09.1977, SHA 
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I 1984 forteller en annen rapport at alle lugarene nå hadde 1 seng hver.270 Etter hvert som årene gikk 

og besetningen stadig ble redusert om bord, kan det altså ikke lenger ha vært behov for å ha to køyer 

i hver lugar. Nå var det til sammen 11 lugarer og 11 køyeplasser for besetningen.271 Det var også 

køyeplass for 1 los.272 Sykelugaren i dekkshuset midtskips var den eneste lugaren som beholdt to 

senger. I lugar 326/«v» i akterskipet kan man den dag i dag fremdeles se rester etter den tidligere 

tomannslugaren den hadde vært. Selv med bare én seng var det stadig to lamper på skottet ved siden 

av, som indikerer plasseringen av en overkøye. Køyefrontene fra lugarene var laget av finer.  Et typisk 

trekk for alle lugarene i akterskipet var at lysstoffrør i himlingen var innfelt med en ramme slik at 

lampen ikke stakk ned under taket. Dette var gjennomgående og kan i dag også sees i dekkshuset oppå 

poopdekket og i offiserslugarene i styrehuset.   

 

     
Figur 86 t.v.: Lamper der det tidligere hadde vært køyeseng for to i lugar 326. Figur 87 t.h.: Lysstoffrør i himling i lugar 330. 
Foto: Ida Pettersen, BDF, 2018. 
 

Det meste av innredningen i lugarene på Hamen er det i dag lite igjen av. Det er likevel rester etter 

hvordan det var i Hamens siste år i drift. Bildene som følger, fra 1993 og 2018, viser blant annet noe 

om møbler, tapet og gardiner.  

Som fotografiene viser hadde lugarene i dekkshuset på poopen likhetstrekk med lugarene i 

dekksbygget midtskips lengre forut. De samme røde gardinene henger for vinduer og lysventiler. På 

bildet av innredningen i det som målebrevstegningen fra 1963 definerer som dagrom for offiserer og 

maskinister (se figur 93), står benk, bord og stoler plassert noe annerledes enn slik det skal ha vært 

opprinnelig, da rommet var definert som maskinistenes messe. Nå stod benk og bord langsmed babord 

skott, under vinduene. Hvor lenge møblene som man ser på bildene (figur 92-93) hadde vært i bruk, 

er ikke mulig å si sikkert. 

                                                           
270 Rapport 60 SD 09.11.1984, SHA 
271 Opplysningsskjema for bemanning av skip 03.03.1983, SD, SHA 
272 Ibid. 
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Figur 88-91. Innredning i lugar på babord side (nr. 326/«v»). Bildet til venstre (figur 88) er tatt i 1993, etter at Hamen var gått 
i opplag, og bildene i midten (figur 89) og til høyre (figur 90-91) er tatt i 2018. Like til høyre innenfor døren var det plassert en 
vask, og mellom vasken og sengen var det et skap. Tidligere hadde det vært køyesenger for to mann her. På akterskottet i 
rommet, til venstre for døren, var det benk og kommode. Like under lysventilen var det plassert en ovn. Foto Erik Småland, 
RA, og BDF. 
 

 

 

  
Figur 92 t.v.: Styrbord lugar i dekkshuset på båtdekket i 1993. Sett mot akter. Figur 93 t.h.: Babord lugar i dekkshuset på 
poopdekket, sett mot babord. Foto: Erik Småland, RA. 
 

 

Fotografiene figur 94-95 fra dekkshuset midtskips lengre forut gir innblikk både i møblement, tapet og 

gardiner i overstyrmannens lugar («a» på målebrevstegning 1963, figur 32).  
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Figur 94 t.v.: Lugar for overstyrmannen på hoveddekket midtskips, på styrbord side i dekkshuset. Bildet er tatt mot styrbord. 
Foto: Erik Småland, RA, 1993. Figur 95 t.h.: Foto av overstyrmannens lugar, etter at driftstiden var over. Seng, benk og 
skrivebord er synlig. Bildet henger i lugaren om bord på skipet. Plasseringen av møblene stemmer overens med 
byggetegningen. 
 

     
Figur 96 t.v.: Kapteinens kontor, 2018. Foto: BDF. Figur 97 t.h.: Kapteinens lugar. Foto: BDF, 2019. 
 

I motsetning til det man ser på fotografiet figur 96, viser de opprinnelige byggetegningene figur 2 og 3 

bare én skrivepult i kapteinens kontor, plassert langs styrbord skott. Det som finnes av innredning i 

kapteinslugaren og -kontoret per 2019 passer ellers overens med byggetegningene. I forbausende stor 

grad ser det ut som møbler er plassert på tilsvarende steder som det byggetegningene ville ha det til. 

Dette trenger ikke å bety at alle møblene var de samme som skipet ble utrustet med i 1949, riktignok. 
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Skaprom og hylleplass 

Det var to mindre rom i korridoren like ved lugarene 325 og 324 i akterskipet. Det lengst akter var et 

rom med hyller, et rom som byggetegningene og 1963-målebrevet definerer som tørkerom. 

Skittentøysrommet like forut for dette hadde vask og speil.  

 

        
Til venstre figur 98: skittentøysrom. Til høyre figur 99: hyller i tørkerommet. Foto: BDF, 2018. 

 

Ifølge målebrevet fra 1963 var det lille rommet «a1» ved siden av skipsførerens dagrom/salong, i 

dekkshuset midtskips (dekksnivå 400), lintøyrom for offiserer. Det er godt mulig at rommet hadde 

samme nytte opprinnelig, men dette har ikke kommet frem av tidligere kilder. Rommet har da blitt kalt 

locker, altså skap. Vi har dessverre ingen videre detaljer om innredningen i driftstiden. Det var nok 

hyller der i 1963. Tretti år senere var det ikke lenger et separat rom. Fotoet figur 100 viser kun en 

benk/disk med skap under, men dette bildet er tatt etter driftstid. Når ombyggingen skjedde vites ikke. 

 

                                       
Til venstre utsnitt av dekkshus, dekksnivå 400, fra målebrevstegningen figur 32 fra 1963. «A1» er oppgitt som rom for lintøy 
for offiserer. «Å» er salongen. Figur 100 t.h.: Trappehall på dekksnivå 400, over hoveddekket, midtskips. Døren leder inn til 
offiserssalongen. Foto: Erik Småland, RA, 1993. 
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1963-målebrevets tegning over inventaret i akterskipet på dekk 300 mangler en kasse eller skap for 

oljeskinn i forkant av casingen, til babord for oppgang nr. 41, slik det hadde vært om bord da skipet 

het Pompey Power og Tandik. I tillegg var det i 1963 ikke lenger tegnet inn en vannvarmer til styrbord 

for oppgang nr. 41, eller en transformer i akterkant av casingen. Kan hende var dette bare fordi disse 

ikke var viktig for å utregne målene til målebrevet. Skapet/kassen for oljeskinn burde nok likevel vært 

tegnet inn, og man kan regne med at denne i hvert fall var fjernet.  

 

 

 

 
Utsnitt av målebrevstegning (figur 32) fra 1963, lugarområdet akter på dekk 300. M7 utgjør casingen over maskinen. 
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Innredning styrehus 

Hamen hadde som tidligere nevnt ligget i opplag i noen måneder mellom 1983 og 1984. I løpet av 

denne opplagsperioden hadde det funnet sted en del oppussing av innredningen, uten at vi har detaljer 

om dette. Fra senere år, etter at Hamen hadde gått i opplag, er det tatt mange innvendige bilder. 

Bildene fra bro og styrehus viser at innredningen stemte godt overens med de fleste tegningene av 

Hamens brodekk, helt tilbake til byggetegningen. De største forandringene her bestod mest i nye 

instrumenter.  

 

  
Figur 101 og 102. Fotografier innvendig av broen fra 1993, mens Hamen lå i opplag i Mastrevik. Foto Erik Småland, RA. 
 

        
Figur 103 (t.v.): Foto av bestikklugaren i år 2000. Foto Erik Småland, RA. Figur 104 (t.h.): foto av bestikklugaren i 2018, sett 
fra gangen akter i styrehuset, langsmed leider ned. Nå er det altså ikke lenger skap der i gangen. Foto: BDF.   
 

Figur 103 fra år 2000 viser bestikkens innredning med benk og en kommode i tillegg til radioutstyr. 

Kommoden står der det skulle være et kartbord. Det er nok heller tvilsomt om kommoden var i bruk i 

driftstiden. Benken er i hvert fall plassert på samme sted som på byggetegningene figur 2 og 3. Ifølge 

tegningen av instrumentoversikt fra 1983 (figur 56) var det en radio til i rommet, utover radiostasjonen 

som sees på det ene skottet på fotografiet (figur 103).  Som beskrevet tidligere var det også gjort om 
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på bestikken idet et lite rom/skap i akterkant av rommet (ut mot gangen) ble fjernet i 1963. Bestikken 

var med det blitt noe større enn opprinnelig. 

 

Messer, bysser og pantry. Hamen hadde to messer og én bysse i akterskipet de første årene. I 

akterskipet var oppholdsrommet kombinert med messe, øyensynlig tilsvarende Tandik-innredningen 

sett på figur 24. Også likt med denne tegningen var proviantrommenes (pantryenes) plass i nærheten 

av messe og bysse, på samme plan. Proviant kunne tas om bord med vinsj tett ved proviantrommene, 

akkurat som stores kunne tas om bord ved vinsj og stues i storesrommene. Begge pantryer var utstyrt 

med kjøleskap og 2 stk. stålvasker. Byssen var naturlig nok utstyrt med ovn. 273 

På Tandik-tegningen figur 24 av innredningen akter kommer det frem at det var vasker og benk i enden 

av offisersmessen til styrbord for casingen. Det er mulig at innredningen i messen i 1963 var mye lik 

som på Tandik-tiden, men det ble foretatt noen endringer i utformingen av rommet. Det var nå igjen 

en gang mellom messen og casing, slik som opprinnelig. Det gjorde messen mindre enn den var i 

Tandik-perioden. Likevel skulle messen være for både maskinister og øvrige skipsoffiserer. Fremdeles 

var det en separat messe for mannskapet på babord side av casingen. 

 

 
Utsnitt av Tandik-tegningen figur 24. I offisersmessen var det tegnet vasker og benk mot forskottet. Mellom dette og 
proviantrom var det WC og en liten gang. 
 

 
Utsnitt av målebrevstegningen fra 1963, figur 32. H: messe offiserer og mannskap. E3 og E2: proviantrom. 38: bysse. J og o: 
gang. 
 

En tegning fra senere i Hamen-perioden, figur 105, gir mer info om plassering av møbler i messen, med 

et bord på langs og stoler rundt, ganske likt Tandik-informasjonen i grunn. I messen på babord side, 

eller mannskapets dagligrom, som det senere ble, er bord, benker og stoler plassert noe annerledes 

                                                           
273 Rapport til SD for fartssertifikat 1967, SHA 
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enn på Tandik-tegningen (figur 24). Tilsynelatende ble det plassert en benk inntil skottet mot gangen, 

som stengte igjen for der det hadde vært en dør tidligere.274  

 

  
Figur 105. Babord messe/oppholdsrom er tegnet med ny plassering av benker og bord i forhold til Tandik-tegningene. Mellom 
styrbord messe og casingen er det igjen tegnet en gang. Dato på tegningen uvisst. SHA. 
 

Det kommer også frem av tegningene (figur 2, 24 og 32) at toalettet mellom proviantrom og messe (E3 

på målebrevstegningen figur 32) ble omgjort til et ekstra proviantrom i løpet av 1963 eller noe tidligere 

på tross av det tegningen figur 105 fremdeles viser. Den lille gangen som hadde vært like foran døren 

til toalettet inngikk i det nye proviantrommet. 

Det var én salong om bord. Det var den gamle offisersmessen i styrehuset midtskips, omtalt som 

skipsførerens dagrom i 1963-målebrevet og situert ved siden av kapteinens soverom. 

Serveringen av måltider ble foretatt av stuert og hjelpegutt, i tillegg til selvbetjening.275 Rederiet gikk 

på slutten av 1960-tallet over til å skaffe ferdigmat fra hotellkjøkkener. Maten var nedfrosset og 

innpakket porsjonsvis.276 Arbeidet i byssen og messen ble med det redusert, og besetningen her ble 

følgelig også snart redusert. Skipsvask ble sendt i land.277 

I løpet av 1970-tallet ble det gjort en ny endring. Mannskapsmessen og offisersmessen ble slått 

sammen, plassert på styrbord side av byssen.278 Det var pådekking på ett spisebord. Det som hadde 

vært messen på babord side i akterskipet ble nå brukt som et felles dagligrom for mannskapet.279  

I 1977 var Hamen på verksted for reparasjon og modernisering av blant annet «messe».280 Vi har ingen 

bestemte detaljer om dette, men målsetningen med verkstedsoppholdet skal ha vært å gjøre Hamens 

bruttotonnasje mindre enn 1200 tonn.281 

                                                           
274 Også målebrevet fra 1963 og byggetegningene opplyser om en dør mellom messen/dagligrommet og gangen. 
275 Opplysninger sendt til SD & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA 
276 Brev fra Utkilen til SD 29.01.1969, SHA 
277 Opplysninger sendt til SD & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA 
278 Brev fra stuert 19.11.1975 vedlagt søknad til SD om bemanning, fra Utkilen, SHA 
279 Opplysningsskjema for bemanning av skip 03.03.1983, SD, SHA 
280 Brev fra Utkilen til SD 09.09.1977, SHA 
281 Ibid. 
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I den felles messen var det selvservering innen 1980-tallet.282  

Det ble satt inn en oppvaskmaskin rundt 1975.283 

Gangen mellom styrbord messe og casing ble på et tidspunkt fjernet igjen. Det er nærliggende å tro at 

det kan ha blitt gjort idet mannskaps- og offisersmessen ble slått sammen. I alle fall er det ikke lenger 

en gang der i dag, og den er heller ikke synlig på foto av messen fra 1993 (figur 106), dvs. etter driftstid. 

Det som var igjen av gangen var mellom casing og proviantrommene (E3 og E2 etter angivelsene i 1963-

målebrevet). På 1993-fotografiet figur 106 kan man se to nye døråpninger fra messen og forover: en 

dør fra messen til det som var igjen av gangen, og en døråpning fra messen direkte til proviantrom E3. 

Dørene stod med det i tverrskips retning, mens dørene mellom messe og gangen, og mellom 

proviantrommet og gangen hadde vært plassert i langskips retning i 1963. 

Videre akterover fra messen, i det som i 1963 hadde vært lugar for kokk og messegutt, var det på 

slutten av driftstiden røykemesse.284  

 

   
 
 
 

 

 

Ved ombordtaking av proviant ble vinsj benyttet, hvis nødvendig. I tillegg til messen og byssen var 

kjølerommet og fryserom på samme dekk. Kjøl og frys må ha befunnet seg enten i rom E2 eller E3 (pr. 

1963-målebrevet) i akterkant av styrbord messe. Hjelpemidler for renhold var «støvsuger etc.». 

Arrangementet for disponering av avfall var en bosstønne akter.285  

                                                           
282 Vurdering av grunnbemanning etter nye bemanningsforskrifter av 17.02.1983, datert 24.04.1986, SHA 
283 Brev fra stuert 19.11.1975 vedlagt søknad til SD om bemanning, fra Utkilen, SHA 
284 Erik Småland (RA) beskriver røykemessen i teksten til fotografiet figur 106 fra 1993. Bildemappe, SHA. 
285 Opplysningsskjema for bemanning av skip 03.03.1983, SD, SHA 

Figur 106. Messen i akterskipet (dekk 300) på styrbord side, i 1993. Videre akter 
var det røykemesse. Lenger forut, gjennom dørene skimtes byssen ut mot 
skutesiden. Den andre døren leder videre inn i gangen langs casingen. Foto: 
Erik Småland, RA. 
 

Figur 107. Sterrits forut for 
mannskapsmesse på styrbord side i 
akterskipet, dekk 300. Rom E3 ifølge 
1963-målebrevet. Foto: Erik Småland, 
RA. 
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I løpet av befaringen i februar 2018 ble det som var igjen av messer og bysser i akterskipet 

dokumentert. Messene 323 (pr. figur 64, eller «q» pr. 1963-målebrevet figur 32) og 331 («i»), samt 

byssene 332/«E2» og «38» var alle planlagt å pusses opp.  Som andre steder i skipet var det også her 

lite som gjenstod av hel innredning.  

I den tidligere messen på babord side (323 eller «q») var det meislet betong fra dørken. To solide 

stålstolper stod igjen etter bord plassert her. Trolig var det rester etter de to bordene som tidligere 

tegninger har vitnet om (se figur 105). 

Et skott skilte pantry («p» i 1963-målebrev) fra resten av messen/mannskapets dagrom. Her stod det 

igjen en benk/disk langs skipssiden, med rørrester tilsynelatende etter en vask, som på tegningen figur 

105, samt hyller.  

 

     
 

 

 

Heiser og landgangsutstyr: Det var verken person- eller vareheiser om bord i 1969. Om matheisen til 

salongen i brobygningen fremdeles var i bruk kommer ikke frem.286 

Fra 1983 har vi opplysninger om at Hamens fallrepstrapp ble betjent av en hydraulisk vinsj.287 

 

 

 

                                                           
286 Opplysninger sendt til SD & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA 
287 Vurdering av grunnbemanning etter nye bemanningsforskrifter av 17.02.1983, datert 24.04.1986, SHA 

Figur 108 (t.v.): den gamle messen på babord side, sett forover, 2018. Figur 
109 (t.h.): pantry («p» i 1963-målebrevet) i 2018. Foto: BDF. 
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Ventilasjons-, klima- og oppvarmingsanlegg. Da Tandik ble gjort om til Hamen ble den elektriske 

oppvarmingen om bord skiftet ut med oljefyrt sentralvarme.288  Oljefyren ble plassert i styrbord side 

forut i maskinrom (figur 110). Oljefyringsanlegget sørget både for varmt vann og oppvarming av 

lugarene.289 I byssene var det både oljefyrt og elektriske ovner.290 

 

 

  

                                                           
288 Brev fra Utkilen til SD 19.03.1963, SHA 
289 Rapport til SD om fartssertifikat 1967. Opplysninger sendt til SD & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA 
290 Tegning av m.s. Hamen capacity plan, 1969, SHA & Riksarkivet 

Figur 110. Oljefyringsanlegget på Hamen. Numrene på komponentene henviser til bilder 
under. (Tegning og bilder: NNFA, 2019) 
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1. Fyrkjele, kombinert olje / elektrisk (2 stk. el. kolber). Merke Parca Norrahammar. 

 
2. Hydrofortank ferskvann, ca 300ltr 

3. Hydrofortank ferskvann ca 300ltr 

 
4. For å produsere trykk i ferskvannsanlegget er det montert 2 stk. trykkpumper av typen BM 

fra Bryne Mek. Verksted.291 

 
 

                                                           
291 https://www.brynepumpen.no/produkter.html  

https://www.brynepumpen.no/produkter.html
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5. Sinkvask. I forkant av maskinrommets styrbord side var det montert en sink i rustfritt stål, 

med varmt og kaldt vann. 

 
6. Ventilasjonsrør. Ventilasjonsrør kan fortsatt sees i maskinrom.  

 
 

Hamen hadde lufterør til dekk og stillkanaler som sørget for naturlig avluftning som ventilasjon til 

lugarene. Skipet ble aldri utstyrt med klimaanlegg.  

Et par større lufteventiler som opprinnelig var plassert oppå forkanten av poopdekket, i forkant av og 

på hver side av skorsteinen, ble fjernet. Man kan se dem på bilder av skipet som Pompey Power og 

Tandik, men ikke som Hamen. Ventilene hadde vært til maskinrommet, og må ha blitt fjernet idet 

dampmaskinen ble byttet ut med dieselmotoren. I dag kan man se omrisset i dekket fra hvor de har 

stått. 
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Bad, wc og sanitærsystem med avløp 

Det ble gjort en liten forandring fra tidligere angående hvem som brukte hvilke av toalettene om bord. 

På 1960- og i hvert fall starten av 1970-tallet var det ett toalett for mannskap og ett for 

maskinmannskap i akterskipet. I 1984 ble det beskrevet 2 toaletter for dekksmannskap. Det er ikke 

regnet med et eget myntet bare på maskinmannskap. Maskinister og andre offiserer ombord hadde 

tre toaletter i dekkshusene, som opprinnelig. Toalettene i akterskipet (dekk 300), merket med 

romnummer 39 og 43 i 1963-målebrevet figur 32, var på byggetegningene svært små rom med hver 

sin lille lobby ut mot gangen langs casingen. På målebrevstegningen fra 1963 var dette blitt endret, slik 

at lobbyene ble en del av rommene. Det samme ble ikke gjort med lobbyen ved toalettet i 

poopdekkshuset.   

 

                                  
T.v.: Utsnitt av byggetegningen figur 2, som viser ett av toalettene i akterskipet (dekk 300). For å komme til toalettet ved siden 
av matrosenes vaskerom, måtte man gå gjennom en liten lobby. T.h.: Utsnitt av 1963-målebrevet figur 32. Toalettet (nr. 43) 
hadde ikke lenger en lobby i forkant av døren.  
 

Badene ser ut til å ha vært fordelt som opprinnelig gjennom hele Hamen-perioden. Datter av en 

tidligere maskinist om bord, beskrev i 2018 at hun og søsteren var med på en reise til Cardiff i 1969, 

hvor de blant annet hadde brukt et sittebadekar i et «knøttlite» rom. Hun har også beskrevet hvordan 

det lå sot, «eller kanskje helst kolstøv», overalt i skjøtene i skottet.292 Hvor de tok ble de svarte på 

hendene. Trolig er beskrivelsen av badet i poopdekkshuset, ved der maskinisten hadde lugaren sin. 

Det var altså ikke lenger bare en dusj her, slik som byggetegningene figur 2 og 3 har vist. 

Avløpssystemet trenger ikke nødvendigvis å ha blitt mye påvirket av endringen. 

Vaskerommene 321-322 («m» og «n» i 1963-målebrevet) og wc ved siden av («43»), var alle planlagt 

å pusses opp i 2018. Rommene var alle særdeles slitte og forfalne, men det var stadig mulig å se 

hvordan det kan ha vært. Vasker, toaletter, rør og rester etter dusj viser i alle tilfeller plasseringen på 

innredningen i den siste del av driftstiden.  

 

                                                           
292 Bømlo-nytt 31.10.2018 s. 16-17 
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Figur 111 - 113. Vaskerommene 321/m (t.v.) og 322/n (i midten og t.h.) etter driftstid. Dørken var flislagt, og det var vask og 
dusj. Foto: Erik Småland, RA, 1993 (figur 111) og BDF, 2018 (figur 112-113).  
 

                               
Figur 114 (t.v.): Toalett babord, rom 43 i 2018. Foto: BDF. Figur 115 (i midten): Vaskerom med dusj babord i dekkshus på 
poopen i 1993 («i1» pr. 1963-målebrev). Foto: Erik Småland, RA. Figur 116 (t.h.): Vaskerom og wc i poopdekkshuset. Det var 
fremdeles en liten lobby mellom rommene her i Hamen-perioden. Foto: BDF, 2019. 
 

 

Ferskvannstankene som opprinnelig hadde stått på poopdekket, på hver side av nedgangskappen, ble 

flyttet vekk, trolig allerede tidlig på 1960-tallet.293 En kapasitetsplantegning fra januar 1969 viser kun 

ferskvannstank i akterpiggen. 

 

                                                           
293 Målebrev 1963, SD. 
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Utsnitt av tegning av Hamens kapasitetsplan, 1969, figur 27. Tegningen viser situasjonen om bord etter skipets grunnstøting 
i Vatlestraumen 21.12.1968. Ferskvannstanken var i akterpiggen. SHA. 
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Maskin – hovedkomponenter 

I juni 1963 var Hamen på teknisk prøvetur i Bjørnefjorden med sin nye Wichmann-maskin. Skipet fikk 

da en gjennomsnittsfart på litt over 11 knop.294 År senere, i 1982, ble det ganske riktig oppgitt at 

Hamens fart på last lå på ca. 11 ½ knop.295 

Hamen fikk motorstans utenfor kysten av Bretagne i stiv kuling i 1967. Skipet sendte nødmelding da 

det var i ferd med å drive mot en brenning nær Penmarch fyr. En nederlandsk slepebåt ble sendt ut til 

Hamen for å hjelpe, men skipet klarte til slutt ved egen hjelp å legge kursen mot havnebyen Lorient 

idet maskinen kom i gang igjen etter reparasjoner.296  

I en søknad til Sjøfartsdirektoratet og Bemanningsrådet i 1969 om reduksjon i bemanningen skrev 

Utkilen at Wichmannmaskinen var en motor som ikke krevde manuell pass under gang. Han mente at 

det var «en sjelden driftssikker motor». Videre var det lite manuell rengjøring av motorene, og 

vedlikeholdet av maskinen i havn var «ubetydelig».297 Stempelsjau og inspeksjon av motoren og annen 

service ble foretatt av verksted ved dokking to ganger i året.  

Sommeren 1980 stanset maskinen 7 sjømil nord for Flanborough Head i Storbritannia, mens Hamen 

var på vei fra Mo i Rana til Goole.  Hamen fraktet en last med stål, og hadde hatt hardt vær. Årsaken 

til den plutselige stansen i maskinen var at registerremmen (timing chain) brakk. Dette skjedde sent 

på kvelden 28. juni. Besetningen fikk reparert registerremmen til morgenen etter, men senere på 

ettermiddagen var det på nytt stans i maskinen. Kjettingen var løs i den nye kjettinglåsen (chain lock). 

Det ble funnet frem en reservekjetting til erstatning.298   

Innen 1985 var skipets maskinkraft på 1200 hk blitt redusert til 900 hk for å spare brennolje.299 Hamens 

maskin fungerte tilfredsstillende i løpet av alle årene i drift. Den ble beskrevet som både robust og 

enkel å holde ved like.300 Maskinsjefen om bord beskrev i 1983 at motorene og hovedmotoren «går 

som kronometre».301  

Under følger Nordnorsk fartøyvernsenters beskrivelse av maskin – hovedkomponenter, med 

utgangspunkt i befaring fra 2019 og Wichmann motorfabrikks instruksjonsbok for hovedmaskinen.302 

  

                                                           
294 Dok. fra teknisk prøvetur 25.06.1963, Wichmann. SHA 
295 Papirer i SHA fra grunnstøting 12.01.1982, s. 8. 
296 Aftenposten 13.03.1967 
297 Opplysninger sendt til SD & Bemanningsråd 29.11.1969, SHA 
298 Fra maskinromsjournal for Hamen, SHA. 
299 Brev fra besetning på Hamen til Norges Rederiforening, 30.05.1985, SHA 
300 Brev fra AS Wichmann til Utkilen 02.09.1983, SHA 
301 Brev fra maskinsjef til Utkilen 15.06.1983, SHA 
302 Wichmann motorfabrikk, 1970 – se litteraturliste og vedlegg 



131 
 

Fremdriftsmaskineri  

 
Figur 117. Wichmann 9ACAT.303 Foto: NNFA, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

1. Generator hovedmotor 

2. Drivverk/kobling generator 

3. Hovedmotor 

4. Kobling/omstyring 

5. Propellaksling 

 

                                                           
303 Maskindagbokutdrag, 1.mai 79 - 30. okt 78 

Figur 118. NNFA, 2019. 
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Figur 119. Hovedmaskin. Kilde: Wichmann motorfabrikk 1970: 75. 
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Brennstoffpumper: 

 
Brennstoffpumpene ble montert enkeltvis i rekke i forbindelse med regulator på motorens SB side 

forut (figur 120). Ved befaring juni 2019 var brennstoffpumper demontert og fjernet fra motoren.  

 

 
Figur 120. Bosch Brennstoffpumper og Woodward regulator. Foto: Småland, RA, 1993 

 

Regulator: 

Regulator er av typen Woodward UG8 og beskrives slik i motorens instruksjonsbok:304  

 

 

                                                           
304 instruksjonsbok-wichmann-aca-acat_side-22 
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Figur 121. Kilde: Wichmann motorfabrikk 1970: 83. 

 

Ved befaring juni 2019 var regulator demontert og fjernet fra motoren. Beskrivelsen i motorens 

instruksjonsbok samsvarer imidlertid med bildet tatt i 1993 (figur 120). 

 

 

TURBOLADERE (turbiner) 

Motoren er utstyrt med 3 stk. turboladere av typen Brown Boveri VTR 200 og 3 stk. kjølere, også disse 

produsert av A.G Brown, Boveri & Cie / NEBB. 
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Figur 122-123. Foto: NNFA, 2019 
 

 

Transmisjoner og bæreplan: Overføringen til propellakselen var hydraulisk koblet og det var hydraulisk 

vripropell, en Wichmann-patent305.  Ifølge opplysninger fra 1982 var maskinen tilkoblet pitch 

propeller.306  

Skipet hadde ingen tverrskipspropeller, men «god 

manurerings evne og stø styring».307 

Manøversystemet var ikke avhengig av elektrisk kraft 

– i stedet var det pumpe direkte på hovedmotoren.308  

Kobling og gir beskrives slik i motorens 

instruksjonsbok309 Figur 124: Fartøyet var utstyrt med 

en 4-vinget vridbar propell av typen 9AC-120.310 I 

maskinrommets SB side forut ligger det 2 stk. reserve 

propellblad. 

Figur 124. Hamen i dokk. Foto: Stiftelsen Hamen  

                                                           
305 instruksjonsbok-wichmann-aca-acat, s. 1  
306 Dokument fra grunnstøting 12.01.1982, i SHA, s. 8. 
307 Opplysningsskjema for bemanning av skip 03.03.1983, SD, SHA 
308 Opplysningsskjema for bemanning av skip 03.03.1983, SD, SHA 
309 instruksjonsbok-wichmann-aca-acat, s.30 
310 instruksjonsbok-wichmann-aca-acat, s.44 
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Figur 125. Kilde: Wichmann motorfabrikk 1970: 96. 
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Systemer for maskin – hovedkomponenter 

Den opprinnelige store bunkersluken var som tidligere nevnt blitt erstattet av en mindre luke da skipet 

ble ombygd som Tandik, men også denne luken ble fjernet da skipet ble Hamen. Det må likevel 

poengteres at selve bunkerstanken ikke ble flyttet. 

Det hadde også tidligere vært en luke over maskinen i kanten av poopdekket, like forut for skorsteinen. 

Formålet var nok løft til og fra maskinrommet. I dag kan man se omrisset av en luke med karm i dekket 

som var blitt sveist igjen. Når det ble gjort vet vi ikke, men også dette kan trolig være en av endringene 

som ble gjort i sammenheng med maskinskiftet.  

Vi vet at det ble montert utstyr for å kunne seile med vaktfritt maskinrom i 1975.311 Innen 1980-tallet 

var det montert TV-kameraer i maskinrommet, og ved fortøyningsplass akter.312 Da skipet ble klasset 

siste gang i 1984 var både hovedmotor og hjelpemaskiner i god stand, og det ble ikke nødvendig å 

skifte deler, som propeller, hylse, vevlager, stempler, foringer, stempelringer osv.313  

Under følger Nordnorsk fartøyvernsenters beskrivelse av system for maskin - hovedkomponenter, med 

utgangspunkt i befaring fra 2019 og Wichmann motorfabrikks instruksjonsbok for hovedmaskinen.314 

 

  

                                                           
311 Brev fra Utkilen til SD, 18.09.1975, SHA 
312 Rapport 60 Sjøfartsdir. 09.11.1984, SHA 
313 Brev fra Hamens besetning til Norges Rederiforening 30.05.1985, SHA 
314 Wichmann motorfabrikk, 1970- se litteraturliste og vedlegg 
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Brennstoff / fuel 

 

1. Fødepumpe 
2. Finfilter 
3. Dagtank 
4. Grovfilter 
5. Tankpumpe 
6. Separator 
7. Bunkerstanker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 126. NNFA, 2019. 
 

Merk: Det er uvisst om Separator (6) er benyttet til brennstoff eller smøreolje, men omtales her 

grunnet plassering tilknyttet øvrige brennstoff/fuel installasjoner, samt at det er kun ved denne 

plasseringen som viser spor etter separator. I arkivdokument315 finner vi bl.a. instruksjonsbøker for 

ulike modeller oljeseparatorer fra Alfa-Laval, herunder modell MAB 103B-20. 

                                                           
315 Hva er i arkivet til stiftelsen 
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Øverst fra venstre: Fødepumpe (Figur 126 - 1), Finfilter (Figur 126 - 2), Grovfilter (Figur 126 - 4) og Dagtanker (Figur 126 - 3). 
Foto: NNFA, 2019   
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Smøring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 127. NNFA, 2019. 

1. Håndpumpe for hylsesmøreolje til dagtank 

2. Dagtank hylsesmøreolje 

3. Tank, «Smøreolje hjelpemotor» (HJM) 

4. Tank, «Reserve smøreolje hovedmotor» (HVM) 

5. Pumper, smøreolje 

6. Filter («Twistfilter») smøreolje 

7. Oljekjøler smøreolje 

8. Reserve smøreoljepumpe? 

9. Tank, smøreolje hovedmotor, ståltank ca. 1500 ltr m/nivåglass og mannlokk. 
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Figur 128. Utvalg av komponenter smøring ID-merket jfr. lokasjonsoversikt. Foto: NNFA, 2019. 
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Figur 129. Kilde: Kilde: Wichmann motorfabrikk 1970: 108. 
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Den oljefylte propellhylsen får smøreolje fra dagtank (2) som fylles med håndpumpe (1). Håndpumpen 

har rørforbindelse igjennom tankskott akterpigg. 

 

        Figur 130. Dagtank (2). Foto: NNFA, 2019 Figur 131. Håndpumpe (1). foto: NNFA, 2019 
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Kjøling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 132. NNFA, 2019. 
 

1. Ventil, over bord, kjøling HJM2 

2. Ventil, over bord, kjøling HVM 

3. Varmeveksler kjølevann HVM 

4. Reservepumpe kjølevann 

5. Bunnventil kjølevann HVM 

6. Pumper kjølevann HVM 

 

Hovedmotoren kjøles ved at ferskvann sirkulerer i en lukket krets av blåmalte rør. Ferskvannet føres 

igjennom en varmeveksler og blir der kjølt ned ved hjelp av sjøvann som pumpes igjennom kjøleren. 

Sjøvannsrørene er malt grønne. Se PRINSIPPSKISSE, og BILDE. Eksosrør og kjølevannsanlegg (Foto: 

Småland 1993). 
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Figur 133: Prinsippskisse freskvannskjøling med varmeveksler. NNFA, 2019 

 

Ved eventuell svikt i kjølesystemet er det flere sikkerhetsanordninger, herunder reserve 

kjølevannspumpe (6). Det er i tillegg ved hjelp av ventiler mulig å kjøre sjøvann direkte inn på motoren. 

 

 

  Figur 134 og 135. Kilde til figur 134: Kilde: Wichmann motorfabrikk 1970: 86. Foto fig. 135: NNFA, 2019 
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Eksos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 136. NNFA, 2019 

1. Eksosanlegg HJM2 

2. Eksosrør HVM 

3. Eksosrør HJM1 

4. Eksosrør fyrkjele 

 

Eksosrør på HVM og HJM1 virker å være tradisjonelt utført med flensmonterte stålrør surret med 

gråmalt asbestduk. Eksosrør HJM2 og fyrkjele er kun delvis surret inn med overmalt duk. 

Lyddemperen er påsatt renseluker for rengjøring samt avtapning av flytende forurensninger316. 

                                                           
316 instruksjonsbok-wichmann-aca-acat, s. 27 
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Figur 137: Eksosrør og kjølevannsanlegg. Foto: Småland, RA, 1993. 
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Startluft 

 
Figur 138. NNFA, 2019 

1. Startknapp startluftautomat 
2. Luftflaske 
3. Luftflaske 
4. Kompressor, 2 sylindret V, Ingersoll Rand type 30, drevet av el.motor 

 

 

Figur 139. Kilde: Kilde: Wichmann motorfabrikk 1970: 106. 
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Figur 140: Startknapp HVM (id1). Foto: NNFA, 2019  
 

 
Figur 141: Luftflasker (id 2og3) og kompressor(id4). Foto: NNFA, 2019  
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Skipssystemer 

Beskrivelsen av skipssystemer på Hamen i hovedsak basert på Nordnorsk fartøyvernsenters befaring i 

2019. 

 

Ballastsystem og lensesystem:  

 
Figur 142. NNFA, 2019 

1. Ventilkasse, enkel 2. Ventilkasse, dobbel 
3. Bunnventil, sjøvannsinntak 4. Ventilkasse, trippel 
5. Ventilkasse, trippel 6. Bunnventil, sjøvannsinntak 
7. Ventilkasse, trippel 8. Pumpe, sanitær 
9. Pumpe 1, ballast & lensing 10. Pumpe 2, ballast & lensing 
11. Ventil, over bord 12. Ventil, over bord 
13. Ventilkasse, dobbel 14. Ventilkasse, 4 delt 
15. Ventilkasse, dobbel 16. Pumpe, lensing? 
17. UKJENT  

 

Betegnelsene på hhv pumpe1, pumpe 2 og sanitærpumpe er gjort på bakgrunn av merking på 

tilhørende elektriske brytere. 
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Funksjon -betjening 

Skipets system for ballast og lensing er ikke fullstendig kartlagt, men ut fra observasjoner kan det tyde 

på at skipet er utstyrt med 4 pumper, hvorav 3 av disse (id 8,9 og 10) kan brukes både som ballast-, 

lense-, og brannpumper ved hjelp av de mange ventilkasser med tilhørende rørsystem. Kun pumpe 

(id16) virker å være en ren lensepumpe, denne med stor kapasitet ut fra dimensjon på tilhørende rør 

og overbordventil med mekanisk fjernstengning.317 

Samtlige 4 pumper er elektrisk drevet.  

 

Figur 143: Pumpeseksjon på SB side i maskinrom. Foto: NNFA, 2019 

 

I 1969 var Hamen i Cardiff, hvor skipet fikk reparasjoner på rør til ballasttanken (omtalt som sounding 

pipes) Nr. 2 D.B.318  

 

                                                           
317 Maskinrom Hamen Identifikasjon_NorskVeteranmotorAS 
318 LR, survey   15.08.1969, SHA 
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Alarmer og brannslukkingssystem: Alarm

 
Figur 144. NNFA, 2019 
 

1. Maskinromskonsoll alarmsentral.319 Se figur 146. 

2. Slavepanel maskinrom alarmsentral.320 Se figur 145. 

3. Alarmbjelle / membranhorn, 24V.321 Se figur 147. 

4. Detektor, røyk.322 

5. Sirene 24V, Gent 1500.323 

 

                                                           
319 BDF--20 Hamen Matre & co. Rubbestadneset 1973 
320 Alarmsyst. Hamen (3) 
321 BDF--10 Hamen Matre & co. Rubbestadneset 1973 
322 Hamen maskinrom 
323 BDF--10 Hamen Matre & co. Rubbestadneset 1973 
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Figur 145-147: Alarmanlegg er i hovedsak komplett om bord i 2019. Foto: NNFA, 2019 

 

I forbindelse med ombygging maskinrommet ble det rigget til alarmsentral for overvåking av ulike 

funksjoner tilknyttet maskinrommet, og som tradisjonelt ble overvåket manuelt av maskinpersonell. 

Alarmsentralen overvåket følgende funksjoner324: 

 

BRANN  

• Røykdeteksjon 

HOVEDMOTOR 

• Smøreoljetrykk 

• Smøreoljetemperatur 

                                                           
324 BDF--20 Hamen Matre & co. Rubbestadneset 1973 
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• Kjølevann, ferskvann, nivå 

• Kjølevann, ferskvann, temperatur 

• Kjølevann, ferskvann, trykk 

• Kjølevann, sjøvann, trykk 

• Trykklager, trykk 

• Startluft, trykk 

• Servooljetrykk (kobling/omstyring ) 

 

HJELPEMOTOR 1 

• Smøreoljetrykk 

• Kjølevann, ferskvann, temperatur 

• Auto stopp 

• Spenningssvikt 

 

HJELPEMOTOR 2 

• Smøreoljetrykk 

• Kjølevann, ferskvann, temperatur 

 

HJELPEMOTOR 3 

• Smøreoljetrykk 

• Kjølevann, ferskvann, temperatur 

ØVRIG 

• Varmtvannsbereder, temperatur 

• Lensebrønn, nivå 

• Dagtank, nivå 

• Hylseolje, nivå 

• Spenningssvikt, hoved- og nødbatteri 
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Innstilling av trykk- og temperaturgrenser ble justert ved hhv. justerbare pressostater og termostater 

produsert av Danfoss (Type RT106, RT107, RT112, RT200) samt Mobrey (Type S01/F83 og S03/F83). 

Fullstendig data finnes i tilgjengelig dokumentasjon.325 

 

I 1969 beskrev Utkilen i et brev til Sjøfartsdirektoratet at det var alarm for kjølevann og smørolje om 

bord, men det var ikke alarm for høyt nivå i rennestein.326 

Flere tegninger fra bedriften Matre & Co, Rubbestadneset, informerer om brannalarmsystemet, ulike 

strømpaneler og slevepaneler i ulike rom i fartøyet. I 1975 var bedriften ansvarlig for montering av 

utstyr for vaktfritt maskinrom.327 I Stiftelsen Hamens arkiv finnes det flere tegninger fra Matre & Co, 

fra ulike tidspunkt på 1970-tallet.  

Utførlig beskrivelse av alarmanlegget finnes i dokumentet «Dokumenter fra Rubbestadneset ang. 

alarmsyst.»328 

 

 
Figur 148: Danfoss Pressostat og Termostater i bakkant av HVM. Foto: NNFA, 2019 

                                                           
325 BDF--17 Hamen Matre & co. Rubbestadneset 1973 
326 Brev fra Utkilen til SD 29.01.1969 
327 Brev fra Utkilen til SD, 18.09.1975, Riksarkivet (Skipsmappe Hamen) 
328 Dokumenter fra Rubbestadneset ang. alarmsyst. 
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Figur 149: Danfoss Pressostat og Termostater i forkant av HVM, måler hhv kjølevannets sjø- og ferskvannstrykk. Foto: NNFA, 
2019 
 

  
Figur 150 og 151. Tegninger av forbindelser til Mastresentraler på Hamen, fra 1973 og 1972. SHA. 

 

I maskinrommet var det anordnet automatisk brannalarm og brannoppdagelsessystem. 

Brannalarmsystemet kunne settes i gang både fra styrehuset og maskinrommet.329  

Blant papirene fra Rubbestadneset er det utførlig beskrevet hvordan brannvarslingssystemet og 

alarmanlegget ombord generelt fungerte, hvordan panel, lys- og lydalarmer var rigget til. 

 

                                                           
329 Rapport 60 SD 09.11.1984, SHA 



158 
 

 
Figur 152. Tegning av brannvarslingssystemet i maskinrommet på Hamen, stemplet og godkjent av Lloyd’s Register of 
Shipping, datert 06.09.1973. SHA. 
 

Tegningen figur 152 over brannvarslingssystemet er fra 1973 – det er nærliggende å tro at systemet 

var nytt eller fikk en oppgradering dette året. Observert brannvarslingsanlegg ved befaring juni 2019 

samsvarte i stor grad med dokumentasjon fra Matre og Co, figur 150-151. 

 

Hamen hadde elektriske alarmklokker; det var 4 varselklokker, samt én sirene. Brannalarmen kunne 

bare settes i gang fra styrehuset. 

Skipet var utstyrt med en omstartsknapp for dødmannsalarmen om bord.330 

 

                                                           
330 Vurdering av grunnbemanning etter nye bemanningsforskrifter av 17.02.1983, datert 24.04.1986, SHA 
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Brannslukkesystem 

Funksjon -betjening 

Registrerte brannslukkesystem er brannslanger og bærbare slukkeapparat. Ved hjelp av ballast- og 

lensepumpene kunne vann fordeles ut til skipets spylerslanger. Bærbare slukkeapparat var blant annet 

plassert på ulike plasser i maskinrommet. Se for øvrig sikkerhetsplan 1985.331 

Brannslukningskjemikalier ble oppbevart i «CO2-rommet» ved kjettingkassen under hoveddekket, 

over forpiggen.332   

 

 

 
Figur 153: CO2 slukkeapparat plasser BB forut i maskinrom. Foto: NNFA, 2019 
 

                                                           
331 MS Hamen sikkerhetsplan. Tegnet 06.06.1985. 
332 Dok. ang. Hamens grunnstøting i Vatlestraumen 21.12.1968, SHA 
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Figur 154: Dyse for Halon slukkeanlegg over HJM1. Foto: NNFA, 2019 
 

Elektrisk anlegg:  

Det elektriske anlegget på Hamen kan deles inn i følgende gruppering: 

-Strømproduksjon 

 -Egenprodusert (om bord) 

  -Generator hovedmotor (GEN HM) 

  -Hjelpemotorer m/generator (HJM 1 og HJM 2) 

 -Ekstern (landstrøm) 

-Forbruk, distribuert fra skipets HOVEDTAVLE. 

Skipets hovedtavle (HT) er knutepunktet mellom produksjon og forbruk, og er lokalisert i 

maskinrommets akterkant på dekksnivå 2.  
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Figur 155: Plassering av hovedtavle (HT), hjelpemotorer (HJM) og generatorer i maskinrommet. NNFA, 2019 
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Det finnes en tegning over skipets elektriske anlegg fra 1963: 

 

  
Figur 156. Tegning over Hamens elektriske anlegg, 1963. SHA. 

   

Hans Utkilen skrev i 1969 at det elektriske anlegget om bord på Hamen var overdimensjonert, slik at 

overbelastning skulle være «umulig».333 

Det elektriske anlegget hadde en spenningsytelse på 440 V, 150 KW, 189 kVA. Driftskilden var 2 

dieselmaskiner i tillegg til hovedmaskinen.334  

  

                                                           
333 Brev fra Utkilen til SD 29.01.1969, SHA 
334 Bemanningsoppgave 02.06.1982. 
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Generatorer og hjelpemotorer 

 
Figur 157. NNFA, 2019 

1. Generator hovedmotor (HVM) 

2. Generator hjelpemotor1 (HJM1) 

3. Generator hjelpemotor 2 (HJM2) 

Produksjon av egen strøm om bord ble gjort av egne generatorer hvorav den ene ble drevet av skipets 

hovedmotor, mens de to andre ble drevet av hver sin hjelpemotor. Antall og type hjelpemotorer har 

variert igjennom skipets historie. 

 

Info om drift og bruk av generatorer kan leses i arkivdokument «generatorers drivkraft», som også 

benevner «Packmann-diesel» som generatormotor.335 

 

                                                           
335 generatorers drivkraft 
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Prinsippskjema M/S Hamen, datert 23/6-1963336 gir følgende informasjon om skipets generator-

utrustning: 

Gen.Hovedmotor Wichmann,diesel Generator 80KW  

Havneaggregat  Buck, diesel  D.A.E. generator 24.8KW 

Hjelpeagregat  Packmann, diesel Generator 80KW  

Antall generatorer: 3 

I arkivdokumentasjon finnes instruksjonsbok til THRIGE generator, Fabrikat D.A.E, type GT7.845 med 

generatornummer 400702.337  

 

Ved befaring om bord juni 2019 var begge hjelpemotorene og tilhørende generatorer fjernet, men 

eksisterende tilkoblinger og styrepanel gir grunnlag for følgende info angående sist benyttet 

installasjon, noe som samsvarer med maskindagbok fra 1979.338 

 

Hjelpemotor 1  Volvo Penta TDM100A, 6 syl, 200hk, 1500 r/min, figur 158 

Hjelpemotor 2  Perkins V8.570, 8 syl, 1500 r/min 

Antall generatorer: 3 

Samlet strømstyrke: 297 Amp 

Spenning til belysning: 110 og 220 volt 

Spenning til motorer: 220 og 415 volt 

-- 

Maskindagbok fra 1973339 opplyser følgende: 

Hjelpemotor 1  Paxman 4 syl. 

Hjelpemotor 2  Perkins 8 syl. 

Hjelpemotor 3  Buch 3 syl. 

Antall generatorer: 4 

Samlet strømstyrke:  

Spenning til belysning: 115 og 230 volt 

Spenning til motorer: 230 og 415 volt 

-- 

Maskindagbok fra 1971340 opplyser følgende: 

                                                           
336  Tegning over Hamens elektriske anlegg, 1963. SHA. 
337 Hva er i arkivet til stiftelsen 
338 Maskindagbokutdrag, 1.mai 79 - 30. okt 78 
339 Maskindagbok utsnitt mars - sept 73 
340 Maskindagbok juni-des. 1971 
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Hjelpemotor 1  - 

Hjelpemotor 2  - 

Hjelpemotor 3  - 

Antall generatorer: 4 

Samlet strømstyrke:  

Spenning til belysning: 115 volt 

Spenning til motorer: 220 og 415 volt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 158: Volvo Penta som HJM1 i 1993. Foto: Småland, RA, 1993 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 159: Perkins V8.570, 8 syl med generator. En slik var hjelpemotor om bord i Hamen. Foto: fra  NNFA. 
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I skipets dokumentarkiv eksisterer det i tillegg instruksjonsbok til «Lister Diesels industral engines», 

noe som kan tyde på at en av hjelpemotorene på et tidspunkt har vært av typen Lister Diesel. 341 

 

LANDSTRØM 

-transformator 220v/415v, plassert på SB side av Hovedtavle. 

-Hydraulisk vinsjemotor 220v 

 

HOVEDTAVLE 

 
Figur 160. NNFA, 2019 

 

Skipets hovedtavle (HT) er lokalisert i maskinrommets akterkant på dekksnivå 2 (se figur 160). Tavlen 

fremstår i hovedsak med en helhetlig og opprinnelig utførelse, dog med unntak av et fåtall 

komponenter som er av nyere dato. De fleste av tavlens hovedkomponenter er produsert av og merket 

«The British Thomson-Huston Co LTD» og vil i rapporten forkortes med BTH. Med bakgrunn av merking 

og info på tavlen kan komponentene identifiseres som vist på figur 162.  

 

                                                           
341 3250_001 Instr.bøker 
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   Figur 161. Hamens hovedtavle, 2019. Foto: NNFA, 2019 
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ID Navn   Fabrik Funksjon     Kilde InstÅr 

01 Trafo 70KVA   Omformer 415/220 volt   Fartøy 
02 Sikringsboks         Fartøy 
03 Sikringsboks         Fartøy 
04 Bryter    Start/stopp kompressor   Fartøy 1949 
05 Bryter    Ventilasjonsvifte (vent fan)   Fartøy 1949 
06 Bryter    Sanitary pump     Fartøy 1949 
07 Sikring og bryter BTH Kompressor     Fartøy 1949 
08 Amperemeter 40A BTH Kompressor     Fartøy 1949 
09 Amperemeter 40A BTH Warping winch (aktre)    Fartøy 1949 
10 Bryter   BTH Akter vinsj     Fartøy 1949 
11 Bryter kjele   Varmeelement 3x30A    Fartøy  
12 Bryter   BTH Ukjent (tidl.kjele?)    Fartøy 1949 
13 Styrepanel/skap NEBB Generator 50KVA  HJM1    Fartøy 
14 Meter    Ukjent      Fartøy 
15 Skap m/bryter  BTH SB alternator/HVM generator   Fartøy 1949 
16 Meter m/bryter ELDON Innfasing HVM generator   Fartøy 1949 
17 V.meter, bryter og sikr BTH Innfasing HVM generator   Fartøy 1949 
18 Lysindikator parallell  For samkjøring av generatorer   Fartøy  1949 
19 Skap m/bryter  BTH BB alternator/HJM1 gen. VP og Perkins  Fartøy 1949 
20 V.meter, bryter og sikr BTH Innfasing HJM gen. VP og Perkins  Fartøy 1949 
21 Sikringsboks m/bryter BTH Lys og varme, midtskips    Fartøy 1949 
22 Styrepanel/skap  Vender generator HJM 415V AC  Fartøy 
23 Sikringsboks m/bryter BTH Trafo gang, midtskips    Fartøy 1949 
24 Sikringsboks m/bryter BTH H.sikring pumpe II og res. Smøreoljepumpe Fartøy 1949 
25 Sikringsboks   Styremaskin 415V    Fartøy 1949 

Figur 162. NNFA, 2019 
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26 Bryter    Ukjent      Fartøy 1949 
27 Velgebryter   Styremaskin     Fartøy 1949? 
28 Bryter    Reserve smøreoljepumpe   Fartøy 1949 
29 Boks    Ukjent      Fartøy 1949 
30 Sikringsboks   Styremaskin ?     Fartøy 1949? 
31 Koblingsboks   Lensepumpe, kjelevifte, kompr, sirk.pumpe Fartøy 1949 
32 Amperemeter 20A BTH Sirkulasjonspumpe    Fartøy 1949 
33 Bryter AC Contactor BTH Sirkulasjonspumpe    Fartøy 1949 
34 Koblingsboks   Lys, varme AFT. Styremaskin   Fartøy 1949 
35 Amperemeter 20A BTH Styremaskin     Fartøy 1949 
36 Bryter AC Contactor BTH Styremaskin     Fartøy 1949 
37 Koblingsboks   Styremaskin     Fartøy 1949 
38 Bryter    Ukjent (Feed pump?)    Fartøy 
39 Bryter AC Contactor BTH Ukjent (Feed pump?)    Fartøy 1949 
40 Koblingsboks   Lys, varme midtskips. Feed pump?  Fartøy 1949 
41 Regulatortavle HJM  Regulering og feltbryter gen. VP og Perkins Fartøy 1949 
42 Regulatortavle HM  Regulering og feltbryter gen. hovedmotor Fartøy 1949 
43 Koblingsboks landstrøm Med voltmeter og -bryter 500V   Fartøy 1949 
44 Bryter   BTH Hydrauliske vinsjer    Fartøy 1949 
45 Amperemeter 50A BTH Hydrauliske vinsjer    Fartøy 1949 
46 Bryter AC Contactor BTH Ballast pump     Fartøy 1949 
47 Amperemeter 20A BTH Ballast pump     Fartøy 1949 
48 Koblingsboks   Ballast pump (og fyrkjele?)   Fartøy 1949 
49 Sikringsboks 10A Elart Styresikring styremaskin   Fartøy 
50 Bryter AC Contactor BTH Styremaskin 2     Fartøy 1949 
51 Amperemeter 20A BTH Styremaskin (steering gear)   Fartøy 1949 
52 Koblingsboks   Warping winch og Steering gear  Fartøy 1949 
53 Bryter AC Contactor BTH Radar      Fartøy 1949 
54 Meter (Ampere 20A?) BTH Radar      Fartøy 1949 
55 Koblingsboks  BTH Radar, sanitary pump, turning motor, fan Fartøy 1949 
56 Bryter 500/230V  Ukjent      Fartøy 
57 Stikk-kontakt uttak        Fartøy 
58 Sikringsboks   Ukjent 
 

Installasjonsår på hovedtavlens komponenter er gjort ut fra en faglig vurdering basert på 

produktmerking, enhetlighet og tidsrelevans. Med denne bakgrunn fremstår hovedtavlen pr 2019 i all 

vesentlighet slik den gjorde da skipet ble bygget i 1949. 
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SPENNINGSOMFORMER 

Inn/ut   Navn/type  Klamring Kilde/dok  InstÅr  

12v  

24v 

115v 

220v 

415v/220V 70KVA     Fartøy 

440v/220v Låtveits El.fabrik 50VA   342   1973   

 

KURS OG SIKRINGER 

Navn Volt SikringAmp Kabel  Klamring Skjema  InstÅr 

 

FORBRUK 

Navn  Kurs Volt  Kabel Klamring Skjema  InstÅr Kilde 

Styremaskin  440/220    se kilde  1973 343 

Ved nybygg i 1949 var skipets belysning installert med elektrisk belysning med ulikt spenningsnivå344: 

• Lysrør  230V 

• Glødelamper 115V 

• N.U.C lights    25V 

• L.P. Panel    12V 

 

Øvrige installasjoner / gjenstander i maskinrom. 

Reservedeler -plassering i maskinrom: 

• Rotor til generator HVM SB forut 

• 2 stk. propellvinger  SB forut 

• Sylinderforinger HVM  SB v/luftflasker 

• Topplokk HVM   SB bakkant luftflasker 

• Veivlager HVM   BB skuteside forkant HVM 

• Krysslager HVM  BB skuteside forkant HVM 

• Stempelringer HVM  BB skuteside forkant HVM 

                                                           
342 Koblingskjema styremaskin 1973 
343 Koblingskjema styremaskin 1973 
344 Pompey Power arrangement of electric lighting 
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• Topplokk HVM   BB skuteside forkant HVM 

• Sylinderforing HVM  BB skuteside bakkant HVM 

• Stempel HVM   BB skuteside bakkant HVM 

• Generatordel HVM  BB skuteside bak HVM 

• Div. verktøy HVM  BB skuteside bak HVM 

• 2 stk. batteriladere  Tavledekk og nødlysdekk 

• Div. Stores, skap  Hele maskinrom 
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Spor etter tidligere installasjoner 

I forkant av tavledekk er det eldre bryterskap med merking som tilsier at det er bryterpanel for 

belysning av opprinnelig dampmaskin. 

 

 
Figur 163. Bryterpanel for belysning av opprinnelig dampmaskin ble værende igjen i Hamens maskinrom. Foto: NNFA, 2019 
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BB side av tavledekk er det spor av tidligere installasjon. Dette kan være fra et skap, tank eller lignende. 

 

 
Figur 164. Spor etter tidligere installasjon i Hamens maskinrom. Foto: NNFA, 2019.  
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Opplag, 1985-2019 

I løpet av de første opplagsårene etter 1985 ble skipet passet av Hans Utkilens bror, som bodde «tett 

ved kai», i Austrheim i Nordhordland.345 Det ble tatt initiativ til å sette Hamen i fart på nytt allerede i 

1986. Det ble blant annet gjort vurderinger av hvilken bemanning skipet skulle få. Maskinen ble 

regelmessig startet og vedlikeholdt i påvente av ny bruk.346 Planene munnet likevel aldri ut i noe, og 

ble til slutt lagt på is. Skipets hovedsertifikater utløp i løpet av årene 1985/1986.347  

I 1988 håpte Utkilen på nytt at skipet kunne settes i drift. Skipet ble i hvert fall slippsatt i Mastrevik for 

bunnsmøring, men det var alt.348    

 

 
Figur 165. Hamen på slipp i Mastrevik i 1993. Foto: Erik Småland, RA. 

 

I 1993 døde Hans Utkilen.349 Den gamle rederens sønn, Aksel Utkilen, overtok med det skipet. Hamen 

ble satt på slipp i Mastrevik. Ifølge Dag Bakka jr. var det i forbindelse med «salg til et sosialpedagogisk 

prosjekt som imidlertid ikke ble realisert».350 Planen var å finne en bevaringsløsning for fartøyet ved 

hjelp av et opplæringstilbud for ungdom.351 I Stiftelsen Hamens arkiv finnes det et brev fra desember 

samme år som omhandler mulighetene for å få ny dispensasjon fra kravene i arbeidstidsloven for 

bemanning til Hamen.352 BPC Engineering gjennomførte i alle tilfeller tykkelsesmålinger av hudplater 

mens skipet var slippsatt, med Aksel Utkilen til stede. Bunnen ble primet og malt. Riksantikvaren 

                                                           
345 Brev fra Utkilen til SD, 24.06.1987, SHA. Stiftelsen m/s «Hamen», ex d/s «Tandik» (ukjent år): 8 
346 Lorentzen 2014: 17 
347 Brev fra Utkilen til Skipskontrollen i Bergen, 24.05.1988, SHA 
348 Lorentzen 2014: 17 
349 Lorentzen 2014: 22 
350 Bakka 2013: 37 
351 Stiftelsen m/s «Hamen», ex d/s «Tandik» (ukjent år): 9 
352 Brev til Tore Kock Arnesen, 21.12.1993, SHA 
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innvilget på sin side en søknad om å gi Hamen status som verneverdig fartøy.353 Selv om skroget var i 

forholdsmessig god stand ble det klart at det ville bli kostbart å sette skipet i forskriftsmessig stand, og 

prosjektet ble altså ikke gjennomført.354  

I 1994 ble Norsk Forening for Fartøyvern involvert for å få bevart Hamen, men igjen var det vanskelig 

å få sikret finansiering av kjøp og sikring. I 1996 kjøpte Lupin Shipping Ltd. (St. Vincent og Grenadinene), 

ved svensken Alvar Olsson, skipet. Hamen ble deretter flyttet til Hälle i Iddefjorden. På tross av planer 

om å sette skipet i drift, ble det til at opplaget fortsatte. En del utstyr fra skipet ble fjernet og tatt i 

land, og rederimerket ble malt over.355 I 2002 ble Hamen solgt til Danmark for opphugging, før avtalen 

ble kansellert. 356 Stiftelsen M/S Hamen ex D/S Tandik ble opprettet året etter for å hindre nettopp 

opphugging, og overtok skipet i 2004. Fra svenske myndigheters side var det et sterkt ønske om å få 

flyttet det gamle fartøyet. På vinteren i 2011 medførte isen i fjorden at det oppstod en lekkasje om 

bord. Akterskipet sank til bunns. Etter noen dager ble skipet tettet, lenset og hevet, og i 2013 ble skipet 

slept til Hirtshals Yard i Danmark for dokksetting og nødvendig sikring.357 Skipet ble deretter flyttet 

tilbake til Norge. Det ligger nå i foreløpig nødhavn ved Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter. 

 

 
Figur 166. Hamen slepes inn til Bredalsholmen i 2018. Foto: BDF. 

 

 

  

                                                           
353 Brev fra SD til A. Utkilen 27.09.1993, SHA 
354 Stiftelsen m/s «Hamen», ex d/s «Tandik» (ukjent år): 9-10 
355 Stiftelsen m/s «Hamen», ex d/s «Tandik» (ukjent år): 13 
356 Stiftelsen m/s «Hamen», ex d/s «Tandik» (ukjent år): 13 
357 Lorentzen 2014: 24-25 
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Konklusjon 

Historisk kontekst 

Et større antall kullskip ble bygget i Storbritannia rundt tiden da Pompey Power ble sjøsatt. Skipene 

gjorde en viktig jobb med å forsyne elektrisitetsverkene i landet. De fleste kullskipene seilte, som 

Pompey Power gjorde, langs den engelske østkysten. Skipene lastet i Newcastle-området før de seilte 

sørover. Da Pompey Power ble solgt og omdøpt til Tandik, var kullfarten på nedadgående, idet olje og 

gass ble vanligere å benytte i kraftproduksjonen. Pompey Powers drift som kullskip var med andre ord 

naturlig nok preget av den mer generelle utviklingen i den britiske collier-flåten. 

Dag Bakka jr. skrev i 2013 en artikkel i bladet Skipet hvor han stilte spørsmål om hvor representativ 

Hamen var som norsk utenriksskip. Ifølge Bakka er svaret at det kommer an på øynene som ser.358 Det 

er nok sant, men man må i alle tilfeller huske på at det som var vanlig for fartøy i den norske flåten i 

1960 gjerne hadde endret seg innen 1985.  

Hamen var ett av bare en håndfull engelske kullskip som ble kjøpt av norske redere i årene rundt 1960. 

Skipet var samtidig typisk som singeldekker, som var vanlig for mange norske skip i europeisk bulkfart 

på denne tiden. Mot slutten av driftsperioden var Hamen et sjeldent skue, med midtskipsdekkshus 

som bidro til å skille den fra nybygg. Da Hamen først kom under norsk flagg i 1960 var skipets størrelse 

tilsvarende svært mange andre i flåten. Gjennomsnittsstørrelsen hadde imidlertid økt kraftig da man 

kom til starten av 1980-tallet. Den var nå på 25 000 BRT, mot Hamens 1 364,19 BRT.359 

På noen måter var skipet likevel typisk for den norske utenriksflåten selv sent i driftstiden. Til tross for 

at oljetankere var blitt den vanligste typen fartøy i den norske utenriksflåten da 1980-tallet startet, var 

bulkskipene fremdeles viktige. De utgjorde da den nest største gruppen fartøy.360 Bemanningen ble 

stadig holdt så lav som mulig for å gjøre driften lønnsom om bord i Hamen. Mannskapsstørrelsen ble 

redusert mange ganger. Dette var bare mulig på grunn av nytt skipsutstyr og hjelpemidler, som gjorde 

driften mer effektiv enn før. Utviklingen var representativ for den generelle trenden i norsk skipsfart: 

skipene ble som nevnt større, men også færre, og økt automatisering medførte at tallet på sjøfolk gikk 

ned.361 

Det meste av 1970-tallet var gode år for norsk småskipsfart. Hamen ble holdt i drift så lenge det lot seg 

gjennomføre, også gjennom vanskeligere år til godt ut på 1980-tallet. I løpet av siste halvdel av 1970-

tallet var det krise i skipsfarten; der Norge hadde hatt rundt 9-10 % av verdenstonnasjen tidligere på 

                                                           
358 Bakka 4/2013: 34 
359 Norges rederforbund 1980: 6 
360 Norges rederforbund 1980: 6 
361 Norges rederforbund 1980: 6 
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1970-tallet, hadde landet 6 % i 1980. Gjennomsnittsalderen på skip i den norske utenriksflåten var da 

på vel 6 år, mot nesten 10 for verdensflåten.362 Her skilte dermed Hamen seg ut. 

  

Ombygginger 

Den best dokumenterte perioden i fartøyets historie er Hamen-perioden. Jo senere i tid, desto mer vet 

vi om skipets konstruksjon, innredning og utrustning. Da har vi flest bilder, tegninger, beskrivelser og 

dokumenter av ulikt slag som bidrar med informasjon. Skipet den dag i dag ligner dessuten mest på 

slik det var de siste driftsårene. Generelt sett har vi mer kunnskap om utvendige konstruksjoner enn 

innvendige, idet de fleste fotografier det har vært mulig å få fatt i viser hele skipet nettopp utvendig. 

Dette gjelder for alle periodene, men det er flere bilder, innvendige som utvendige, fra de senere 

årene. Samtidig er det tatt et stort antall bilder, både inn- og utvendig, fra årene som fulgte etter at 

driftstiden var avsluttet, og disse gir tross alt stor innsikt i mange sider ved fartøyet. 

Til tross for sine mange år i drift har ikke Hamen vært utsatt for mange store ombygginger. Årsaken 

bunner nok mest i at fartøyet fraktet bulklaster i alle driftsårene, selv om typen bulk selvsagt varierte. 

De mest omfattende endringene ble foretatt idet skipet ble overtatt av nye eiere, da skipet skiftet navn 

fra Pompey Power til Tandik, og fra Tandik til Hamen. 

Pompey Power og søsterskipet Pompey Light ble ansett som usedvanlig luksuriøse og moderne 

kullcolliere som nye, selv om de hadde damp som fremdriftsmaskineri. De lignet samtidig på andre 

kullbåter. Andre kullbåter fikk nemlig også mannskapsinnredning over maskinrommet akter og 

offiserslugarer i dekkshus midtskips. De fikk lignende rigg og skrog. Som kullbåt var det videre 

nødvendig med store lasterom.  

Da skipet først ble kjøpt av norske redere var det nødvendig med enkelte endringer for å tilpasses det 

norske regelverket, men dette var ikke av spesielt stor betydning. Sammenslåingen av lasterom 

nummer 2 og 3 medførte at skipet nå lettere kunne frakte andre, gjerne «større» lastetyper enn kull. 

En annen svært synlig endring var ombyggingen av riggen. Tandik fikk tre master mot Pompey Powers 

to, med et nytt system for mastenes lastebommer. 

Tandik beholdt dampmaskinen lenge. Selv om det var vanlig i collierflåten, var dampmaskineri for 

lengst blitt gammeldags for de fleste andre fartøy. At Utkilen fikk satt inn en moderne Wichmann 

forbrenningsmotor like etter at han overtok fartøyet i 1962, har uten tvil bidratt til at driften av skipet 

kunne holdes økonomisk lønnsomt og vellykket lenge. Flere mindre tilpasninger hadde også betydning. 

Moderniseringer av lugarer, sammenslåing av messene, og fornying av skipsutstyr og hjelpemidler, 

sørget for å holde skipet lenge både oppdatert og konkurransedyktig. 

                                                           
362 Norges rederforbund 1980: 8 
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Ordliste 

Akterpigg Det ledige rom (stuasjerom eller tank) som ligger like foran akterspeilet 
eller akterstevnen. 

Babord Fartøyets venstre side sett aktenfra. 
Bakk(dekk) Oppbygning (dekk) på forskipet, fra borde til borde, inkl. baugen 
Ballast Dødvekt som er tatt om bord for å bedre stabiliteten, forandre trimmen 

eller øke dypgående for et fartøy som går uten last 
Bestikk Rom på kommandobroen hvor alle sjøkart blir oppbevart 
Bro Kommandobro. Overbygning som skip styres fra 
Brovinger De ytre endene av kommandobroen 
Brutto registertonn Målte volumet i et fartøy: det totale volum under måledekket, volumet 

mellom måledekk og øverste dekk, volumet av overbygninger og luker. 
Bulk Omfang, volum, masse, homogen last i bulk betyr løs last uten 

emballasje 
Bulkfartøy Fartøy som frakter løs last. Eks. på bulklast er korn, kull, malm, bauxitt, 

papirmasse osv. Løs last hentyder ikke på mengden (massen), men på 
lastens beskaffenhet (uemballert) 

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). 

Bysse (kabyss) Lite rom på dekket av seilskuter hvor maten ble laget. I dag også navn 
på komfyren hvor maten lages. 

Båtmannsstol Et enkelt men spesielt festet brett brukt til å heise personer opp og ned 
i, ved arbeid i master og vant. 

Casing Kappe. Overbygg på dekk over maskin- og kjelerom. 
Collier Kullfrakteskip på den engelske kyst 
Davit Kranliknende anordning for utsetting av livbåter. 
Dekksbjelker Tverrskips bærebjelke for dekket, anbrakt i spanteavstand. 
Dobbeltbunn Rommet mellom ytterhud og den innvendige bunnen på større fartøy. 

I D finner en bunkers- og ballasttanker, ferskvanns- og smøreoljetanker. 
D er en sikkerhetsforanstaltning ved grunnstøtning, og spiller en stor 
rolle for trimming av fartøyet ved de forskjellige lastetilstandene. 
Tidligere hadde alle større frakt- og passasjerfartøy D, og er påbudt på 
nye tankfartøy. 

Donkey Hjelpekjele om bord i et fartøy. 
Dyptank Stor tank, ofte gjennom flere dekk. omtrent midtskips på 

tørrlastefartøy for føring av spesielle væsker, evt. ballast. 
Dørk Gulv i et fartøy. 
Fallrep Eg. et enkelt holdetau, deretter betegnelse på en enkel leider som 

hangs langs skutesiden. Senere var F holdetauet på en fallrepstrapp, 
inntil det i dag omfatter hele fallrepstrappen. Dette er en heisbar og 
vribar trapp langs skutesiden, og brukes i dag både som landgang til kai 
og som entreenhet for personer som skal borde et større fartøy fra båt. 

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 
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Fribordsdekk Øverste gjennomgående dekk med permanente vanntette 
lukningsmidler i alle ubeskyttede deler av dekket. 

Fødevann Vann til drift av dampkjelene. Da sjøvann ikke er egnet til dette, må et 
fartøy før med seg særskilt fødevann (også kalt matevann) og som 
under drift kan vinnes tilbake ved kondensasjon.   

Gaier Tau eller talje til å styre eller støtte en lossebom 
Gatt Vanlig brukt i forbindelse med hull i sammensetninger, f.eks. spygatt 

(avløp for vann), bussgatt (åpninger i skansekledninger for 
fortøyninger) osv. 

Gyrokompass Kompass som utnytter virkningen av et gyroskop, ofte oppfattet som 
en kombinasjon av gyroskop og pendel. G bygger på det fysikalske 
prinsipp som går ut på at et hurtigroterende hjul med stort 
treghetsmoment om symmetriaksen, søker å beholde retningen til sin 
dreieimpils (akseretningen) uforandret i rommet, samtidig som det 
reagerer med presesjonsbevegelse om aksen skulle bikke (utsettes for 
ytre krefter). Samvirkning av gyrolegemets dreining, jordens 
omdreining og tyngdekraften, fjør gyroen til et horisontalstilt 
«nordsøkende system». 

Halegatt Klamp med to kraver, satt på relingslisten, for føring av line, tau eller 
kjetting. 

Hekk Akterste del av et fartøy. 
Himling Innvendig takflate 
Hjelpemotorer Alle maskiner som ikke direkte er i bruk til fremdrift av fartøyet, men 

for drift av pumper, elektriske generatorer (lysmaskiner), kjøleanlegg, 
styremaskin, dekksmaskineri osv. 

Hoveddekk 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. 
Hylse Gjennomføringsenhet for propellaksen, gjennom akterstevnen. H 

inneholder propellaksens lagring, og er vanntett lukket inn mot skroget 
ved en pakkboks. 

Håndlogg (Flyndrelogg) Et enkelt redskap for å måle et fartøys fart. H består av et 
flatt trestykke, formet som en sirkelsektor, belastet med blyknapper 
langs buen for å holde den rett i vannet. Loggflyndren er gjort fast til 
logglinen ved en hanefot (tredelt) som er festet i hvert hjørne, den ene 
med en løs treplugg. Hele logglinen, med knopmerker, er ført opp på 
en loggrull. H vil, når den kastes over bord, stå stille i vannet, og den 
oppmålte linen vil løpe ut med en hastighet som er avhengig av 
fartøyets fart. Et loggeglass bestemmer det fastsatte tidsrommet. 
Farten leses av på merkingene på linen.  

Indikerte hestekrefter Den effekt som en maskin ville gitt uten friksjonstap o.l. i maskinen selv, 
til forskjell fra effektiv hestekraft. 

Kabyss (bysse) Se bysse. 
Kasteblokk Hakeblokk med klaff som kan åpnes på ene siden, slik at en kan legge 

bukten av en line/wire direkte i blokken. Mest brukt som mellomblokk 
for å oppnå bedre visning på den halende part. 

Kjettingkasse Sjaktformet rom under ankervinsjen, til ankerkjettingen. Det siste ledd 
i kjettingen er festet i K for at kjettingen ikke skal ruse ut. 

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. 
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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. 
Kollisjonsskott Det forreste tverrskottet på et fartøy, den aktre begrensningen av 

forpiggen. K. skal hindre at vannet trenger videre innover hvis fartøyet 
får skade i baugen på grunn av kollisjon. 

Kullbaks Avdelt rom i dampskip, særlig ved siden av eller foran kjelerom, for kull 
til skipets drift. Bunker. 

Landgang Gangbro (stige) med eller uten rekkverk. Fartøy på over 300 brt skal ha 
landgang med bredde på minst 60 cm og rekkverkhøyde 100 cm. Som 
oftest kalt gangvei. 

Lanterne Lovbestemt lyskilde om bord i fartøy. 
Leider Trapp i et fartøy. 
Lettbåt Mindre hjelpebåt på større fartøy. 
Lysventil /kuøye 
Maskintelegraf Fjernmeldingsapparat til overføring av fartsordre fra broen til 

maskinen. Prinsippet for maskintelegrafen bygger på overføring av en 
god hånd innstilt dreievinkel på giveren (broen), til ett eller flere 
mottakerapparater (maskiner), enten mekanisk (kjedeoverføring) eller 
elektrisk. 

Midtskipsfartøy Fartøy med broen situert i et dekkshus midtskips 
Målebrev Skipsdokument som angir et fartøys volum i BRT og NRT, basert på 

målinger foretatt av skipsmålingskontoret (Sjøfartsdirektoratet). 
Målebrevet har internasjonal gyldighet. 

Natthus Beskyttelsesanordning for kompass. En hjelm med åpning for avlesning 
av kompassrosen, og et svakt (ikke blendende) lys for bruk om natten. 

Nedgangskappe Liten overbygning over nedgang. 
Netto registertonn Målte volum i et fartøy utgjort av bruttotonnasjen med fratrekk for: 

fører-, offisers- og mannskapsrom, navigasjonsrom, proviant- og 
lagerrom, verksted- og pumperom, inkl. kjelerom. 

Nokk 1: Ytre ende på rå, gaffel eller bom. Brukes på master eller stenger. 2: 
den ytre valsen på en vinsj (forhalingsnokk) 

Nominelle hestekrefter Den eldste måten å beregne hestekrefter. Dampmaskins effekt 
kalkulert utfra maskinens indre dimensjoner. 

Opplag Om skip ute av tjeneste 
Pantry Anretningsrom, forbindelse med messer/salonger om bord. Sterrits. 
Patentanker Stokkløst anker som hele tiden føres klart for låring (falle). Det brede 

krysset er dreibart på leggen, slik at begge armer med fliker graver seg 
fast i bunnen så snart det kommer horisontalt drag i ankerkjettingen. 

Patentlogg Instrument for å måle fartøyets utseilte distanse gjennom vannet. 
Drives av en propell som slepes på enden av en lang line gjennom 
vannet. På linen er det festet et svinghjul for å regulere omdreiningene, 
som overført til et telleverk gir utseilt distanse.  

Plategang Ved naglede stålskrog de løpende plater som var naglet sammen med 
dobbelte rader i langskips retning. 

Poopdekk På handelsfartøy et kort akterdekk over øverste, hele dekk 
Puller Kort stolpe for feste av trosser og tauverk. Finnes både på kai og om 

bord. 
Radiopeiler Radiomottaker, som ved hjelp av en retningsantenne (vridbar 

rammantenne, faste langs-  og tverrskips, eller ferritstav) kan peile et 
radiofyr. 
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Rekke Åpent rekkverk langs kanten av et dekk. 
Rennestein 1: vanngang langs siden av dekket ut mot skansekledningen. 2: rom 

mellom slagbærer og hudplater i slaget. 
Rorindikator Viser ved styreplassen som registrerer utslag på roret. 
Rå (fl. Rær) Rundt stang av tre eller stål, festet til masten med en rakke som tillater 

råen å bevege seg i to plan, for brasing og topping. 
Singledekker Fartøy som bare har ett gjennomløpende dekk, dvs. uten mellomdekk 
Sjakkel U-formet stålbøye med lukkebolt brukt som feste for blokker, beslag 

og deler som fort skal kunne løses fra hverandre igjen. Vanligvis brukes 
bolter som kan skrues til. 

Skansekledning Tett reling, brystvern av treplanker eller stålplater. 
Skott Skillevegg som deler fartøysskrog i lukkede rom. 
Skylight Overlysvindu i skipsdekk. 
Slingrekjøl Enkelt, passivt hjelpemiddel for effektivt å redusere et fartøys 

rullebevegelser. Det anbringes profiljern i slaget på begge sider av 
fartøyet.  

Spant Ribbelignende tverrskipsforbindelse som gir et skrog sin form og som 
danner feste for ytterhuden. 

Stag Tau, wire eller massive stålstenger som stiver av en mast i 
langskipsretning. 

Stevn Tidligere var stevnene de bjelkene som ut fra kjølen dannet forre og 
akter avslutning på skroget, og som hudplankene var festet på. Denne 
byggemåten ble i prinsippet overført til fartøy av jern og stål. 

Sterrits Se pantry 
Stokkanker Anker med to armer med fluk og en stokk gjennom et øye i leggen. 

Fordelen med slike ankre er at bare én arm graver seg inn i bunnen. S 
er tungt og uhåndterlig, og det har lett for å bli tørn på kjettingen hvis 
fartøyet ligger og driver i strømmen. I dag brukes S bare på mindre 
fartøy eller som hekkanker. 

Stores Lagerrom om bord. 
Styrbord Fartøyets høyre side sett aktenfra. 
Styremaskin Hjelpemaskin plassert i umiddelbar nærhet til roret, som dreier roret. 
Svinerygg Rekken forut på bakken (som er oppbyggning/ dekk på forskipet, fra 

side til side, inkl. baugen). 
Sværlodd (Dyplodd) Tungt lodd til bruk på dypt vann 
Sylinder De sylinderformede brennkamrene i en stempelmotor 
Tanktopp Den plategangen som ligger over bunnstokkene i dobbeltbunnen 

(danner bunnen i lasterommet). 
Torsjon Vridning, fordreining. Det oppstår torsjonspåkjenninger i en akse hvis 

den holdes fast i et tverrsnitt mens den påvirkes i den ene, frie enden 
av et dreiningsmoment, eller hvis en akse overfører et dreiemoment. 
Et skipsskrog kan samlet utsettes for torsjon, f.eks. ved sjøgang som 
kommer på skrå for kursretningen. Innflytelsen (følgen) av 
torsjonssvingningene er avhengig av en mulig resonans mellom 
impulsmomentene i bølge 

Trosse Line, tau, kabel med diameter over 25 mm. 
Vant Tauverk, wire eller massive stenger som støtter en mast i tverrskips 

retning. 
Vinsj Av eng. winch, eg. en spole (trommel) som drives for hånd med en 

sveiv, hydraulisk eller elektrisk. Spill. 
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Ordlisten tar utgangspunkt i: 

 Claviez, W. 1980. Sjøfartsleksikon – en maritim håndbok. Teknologisk forlag, Oslo. 

 Språkrådet, Universitetet i Bergen. Bokmålsordboka/Nynorskordboka. Hjemmeside: 

https://ordbok.uib.no/ (internett, lastet 21.02.2019) 

 Det norske akademi for språk og litteratur, Kunnskapsforlaget Aschehoug og Gyldendal. 

NAOB – det norske akademis ordbok. Hjemmeside: https://www.naob.no/ (internett, lastet 

21.02.2019) 
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 Bergen Havnekontor/Havnefogd. Bergen og omland havnevesen: anløp, 

avgang, brygge, tonnasje, rederi, havneutgifter o.l. 

- Engelske arkiver 

 Tyne and Wear Archives: dokumenter angående S. P. Austin & Son 

 University of Newcastle: Marine Technology Special Collection. Gjelder 

grunnleggende informasjon om fartøyet fra byggingen. 

- Riksarkivet 
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 2 stk. skipsmapper for Hamen, arkiv etter Sjøfartsdirektoratet med forløpere, 

slettede skip. Gjelder i hovedsak bemanning. 

- Sjøfartsdirektoratet: 

 Målebrev 1960 

- Stiftelsen Hamens arkiv:  

 foto (i hovedsak fra etter driftstiden)  

 tegninger (gjeldende Pompey Power, Tandik, Hamen) 

 maskindagbøker  

 papirer fra Lloyd’s Register  

 opplysningsskjemaer og rapporteringer til sjøfartsmyndighetene 

 bruksanvisninger på utstyr til skip og maskin  

 dokumenter om sjøulykker  

 regnskaper  

 sjøkart  

 korrespondanse mellom rederiet Hans Utkilen og besetning, Wichmann-

fabrikken og sjøfartsmyndigheter. 

Aviser 

- Aftenposten 13.03.1967 

- Arbeiderbladet 13.03.1967 

- Bømlo-nytt 31.10.2018 

- Fjordenes Tidende 13.01.1982, 08.02.1982 

- Hampshire Telegraph 24.02.1950 

- Lofotposten 05.10.1961 

- Norges Handels- og Sjøfartstidende 06.08.1960, 24.08.1960 

- Nordlands Framtid 04.06.1985 

- Portsmouth Evening News 15.01.1949, 11.11.1949 

- Rogalands Avis 30.03.1966, 17.08.1956 

- Røyken og Hurum Avis 16.10.2014, 21.10.2014, 14.07.2016 

- Shields Daily News 17.01.1949, 06.05.1949, 21.03.1950, 19.12.1955, 26.07.1956 

- Shipbuilding and Shipping Record 20.01.1949 

- Sunderland Daily Echo and Shipping Gazette 08.01.1949, 11.01.1949, 15.01.1949 

- Sunderland Echo 28.01.1949  

- Trønder-Avisa 22.05.1985 
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Foto 

Historiske foto er utlånt av: 

- Ragnar Andersen, fra Drammens sjømannsforening (tre foto, ett av Pompey Power, ett av 

Tandik og ett av Hamen). Fotografiet som viser Tandik, er fra foreningen Skipet, Norsk 

Skipsfartshistorisk selskap, Jenssen bildesamling. 

- Bergens sjøfartsmuseum (foto av Hamen) 

- Fotoflite.com (bilder av Pompey Power og Hamen) 

- Stiftelsen Hamen ex Tandik (stiftelsens arkiv har en samling av flere historiske bilder av 

fartøyet) 

Nyere foto (etter driftstid) er tatt av: 

- Erik Småland, Riksantikvaren 

- Geir Madsen, Hardanger fartøyvernsenter 

- Gunnar Holmstad, Ronny Grindstein, Stein-Even Olsen, Nordnorsk fartøyvernsenter og 

båtmuseum 

- Ida Pettersen, Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter 

 

Film 

Wichmannarkivet: Film av Hamen på prøvetur i 1963. Filmen er en 8 mm tatt av Arne Haldorsen og 

digitalisert av Harald Gjøsæter. Publisert på nett av Jan Willy Folgerø-Holm (Veteranlaget Wichmann 

Wärtsilä). 

 

Annet 

- Artikler tilsendt fra Ragnar Andersen, Drammens sjømannsforening: Artikkel fra bladet Skipet 

1998/2 og Ships monthly 2018, se litteraturlisten. 

- Intervju med tidligere kaptein på Hamen, Leif Riisnes, utført av Harald Lorentzen i 2016. 

Gjengitt i e-post fra Lorentzen til Arne Øistein Holm, 03.05.2016 (SHA) 

- Korrespondanse mellom medlemmer av Stiftelsen Hamen ex Tandik og forfatter. 
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