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Innledning 
 

M/S Jøsenfjord ble bygget i 1886 og seilte som lokalrutebåt først langs Sørlandskysten og dernest på 

Ryfylkefjordene. I 1980 ble skipet solgt til utenlandske eiere. Etter 31 år i Tyskland og Nederland ble 

skipet i 2011 kjøpt av Andelslaget Jøsenfjord Rutelag, og seilt tilbake til Norge. Jøsenfjord har fått status 

som vernet skip av Riksantikvaren, og arbeid med å restaurere fartøyet er kommet godt i gang. 

Eierne driver jevnlig dugnadsarbeid. Styrehuset er blitt tatt av for restaurering på Natvigs Minde like 

utenfor Stavanger. Hardanger Fartøyvernsenter har vært involvert i forhold til vurdering av tredekket 

om bord, og har også bidratt med en tilstandsrapport på skipet. Stålarbeidet blir gjort ved 

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand. 

Den teknisk-historiske dokumentasjonen skal i utgangspunktet være en del av grunnlaget for 

Riksantikvarens avgjørelser vedrørende vernede fartøy. I Jøsenfjords tilfelle startet likevel arbeidet 

med restaureringen før arbeidet med den teknisk-historiske dokumentasjonsrapporten kom i gang. 

Eierne har ønsket å føre Jøsenfjord tilbake til slik den så ut etter at de siste omfattende ombyggingene 

fant sted i 1962. Den teknisk-historiske dokumentasjonen vil kunne fungere som en referanse for det 

videre restaureringsarbeidet. I tillegg vil den selvsagt kaste lys over Jøsenfjords historie og klargjøre 

hvorfor skipet er et bevaringsverdig fartøy. 

 

Beskrivelse, tekniske data 
 

Navn Jøsenfjord (tidligere Lindesnæs) 

Kjenningssignal LEFS (tidligere JGDC) 
IMO-nr. 5175551 
Hjemmehavn Hjelmeland, Rogaland 
Eier Jøsenfjord Rutelag AL 
Skipstype Rutebåt 
Bygget 1886 
Byggenr. 42 
Byggeverft Christiansands Mekaniske Værksted 
Fremdrift Wichmann 4L 390 HK semidieselmotor 
Materialtype Stål og jern 
Lengde 39,78 m  
Bredde 5,49 m 
Dybde 2,7 m 
Brutto registertonn 195 
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Kildemateriale 
 

Mange av kildene brukt i den teknisk-historiske dokumentasjonen er hentet fra Statsarkivene i 

Kristiansand og Stavanger, samt fra Riksarkivet i Oslo. Det finnes flere kilder som forteller om tiden 

Jøsenfjord gikk i rute på Ryfylkefjordene enn på Sørlandskysten. 

• I Statsarkivet i Kristiansand finnes de fleste kildene om tiden skipet seilte på Sørlandet, 1886-

1930. Der finnes blant annet Kristiansand mek. verksteds byggetegninger fra 1886, 

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Lindesnæs' forhandlingsprotokoll, enkelte målebrev og 

regnskaper fra perioden, samt brev fra Det Norske Veritas om klassifiseringen av fartøyet. 

• I Statsarkivet i Stavanger finnes de fleste kildene om tiden skipet seilte på Vestlandet, 1930-

1980.1 Kildene inkluderer blant annet korrespondanse mellom Jøsenfjord Rutelag og 

Skipskontrollen, Sjøfartskontoret og motorfabrikken M. Haldorsen & Søn. på Rubbestadneset. 

I arkivet finnes også dokumenter fra Det Norske Veritas om Jøsenfjord, loggbøker fra verksted 

og notater over oppussing og reparasjoner, besiktigelsesrapporter fra elektrisitetstilsynet og 

Skipskontrollen, revisjonsbemerkninger 1930-1935 og forsikringsplan for selskapets båter. 

Mapper fra Stavanger Postkontor inneholder informasjon om skipspost, først og fremst om 

postmengde og utseilt distanse for de ulike rutene. 

• Riksarkivet har også flere dokumenter som omhandler Jøsenfjord. Her kan det blant annet 

nevnes ulike rapporter til Skipskontrollen og Sjøfartsdirektoratet, dokumenter fra DNV, 

lastelinjesertifikater, målebrev og målebeviser, samt søknader fra Det Stavangerske 

Dampskibsselskab om å føre farlig last. Det er dokumenter fra en konflikt mellom Jøsenfjord 

Rutelag og DSD om konsesjon for rute til Tau. I tillegg finnes det tegninger fra 1886, 1896, 

1916, 1929-1932, 1949, 1960 og 1967. Arkivmateriale etter Samferdselsdepartementet, 

Poststyret, 2. postadministrasjonskontor, inkluderer informasjon om private postførende 

dampskip. I mappene fra Samferdselsdirektoratet finnes det videre søknader og svar om 

statsstøtte til Jøsenfjord Rutelag, og informasjon om rutene og økonomien i selskapet.  

Det er benyttet flere andre trykte kilder og litteratur i arbeidet med Jøsenfjords tekniske historie, 

såsom aviser, bøker, tidsskrifter og hefter. Disse er listet opp i litteratur- og kildehenvisningene til slutt. 

Informasjon hentet fra folk som har arbeidet om bord er videre blitt benyttet. Rapporter og 

dokumentasjonsnotater er henvist til i litteratur- og kildelisten. Listen inkluderer også dokumenter fra 

befaringer gjort om bord rundt 2011, da Jøsenfjord ble seilt tilbake til Norge. 

                                                           
1 Se privatarkiv nr. 306. Jøsenfjord Rutelag A/S. 
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Fotografier, både av nyere og eldre dato, har vært gode kilder til skipets tekniske historie. Det er 

samtidig verdt å være oppmerksom på at det er færre fotografier tilgjengelig som viser innredning om 

bord enn som viser Jøsenfjord fra utsiden. Dette påvirker så klart kunnskapen vår om fartøyet.  

Skipet i seg selv, slik det ser ut i dag, er også en god kilde til historien. Det finnes spor om bord som 

kan fortelle om tidligere konstruksjoner. Slike spor kan også bidra til å bekrefte eller avkrefte 

informasjon hentet fra andre typer kilder.  

Det er brukt begrenset med kilder fra tiden Jøsenfjord var i Tyskland og Nederland. Nærmere 

undersøkelser ville vært kostbare og tidkrevende, og i forhold til restaureringen av skipet er perioden 

i Norge mest interessant. Derfor blir det først og fremst tatt opp hvordan Jøsenfjord var før skipet ble 

seilt ut av Norge, og hvordan det var før det kom tilbake.  
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D/S Lindesnæs – opprinnelse og spesifikasjoner 

 
M/S Jøsenfjord ble bygget ved Christiansands Mekaniske Værksted i 1886 som D/S Lindesnæs for 

rederiet Actieselskabet Dampskibsselskabet Lindesnæs av Farsund. Aksjeselskapene var den nye 

formen for rederier å organisere seg i, i motsetning til de eldre partsrederiene. På dette tidspunktet 

var selskapets skip det største som hadde blitt bygget ved Christiansands Mek. Værksted, og kostet 

rederiet 57 000 kroner. Dampskibsselskabet ble innmeldt til magistraten i Farsund den 27.09.1886, 

«som uansvarligt Selskab, hvis formaal er at drive Kystfart.»2 Selskapet var basert på en aksjekapital på 

60 000 kroner, bestående av 600 aksjer til 100 kroner stykket.3  

 

 

Figur 1: Tegning av «Dampbaad. 42. «Lindesnes» af Farsund», fra 25. juni 1886, Christianssands mek. Værksted. 

 

Skrog 

Som tegningen over viser hadde Lindesnæs kutterhekk. Ned til vannlinjen var baugen rett. Verkstedets 

mål og tegninger forteller at skrogets lengde var på 94 fot, bredden var på 18 fot, og dybden var på 9 

                                                           
2 Norsk Kundgjørelsestidende av 04.10. 1886 
3 Norsk Kundgjørelsestidende av 04.10. 1886 
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fot og 8 tommer.4 Akter var skipet dyptgående med cirka 8 fot. I 1886 oppgir et Maalings-Bevis tallene 

95,3 fots lengde, 18,2 fots bredde og 8,9 fots dybde.  

Når det kommer til skrogets lasteevne finnes det flere ulike måter å utregne målene. Størrelsen kunne 

måles både i kubikkmeter og registertonn, og registertonn deles opp i både netto og brutto. Lindesnæs 

er stort sett oppgitt å ha vært på 145 bruttoregistertonn.5 Nettotonnasjen skal ha vært 98,36 

registertonn.6  

Materialtype 
Tidvis er Lindesnæs/Jøsenfjord blitt rapportert som jernskip. Jøsenfjords målebrev fra 31. mars 1962 

oppgir eksempelvis skipets materiale som jern, og det samme gjør Maalings-Bevis for Lindesnæs i 

1894.7 Andre kilder, deriblant Lister avis som omtalte sjøsettingen av Lindesnæs i 1886, og 

Sjøfartskontorets skipsregister fra 1921, oppgir at Lindesnæs var et stålskip.8 Da dampskipsselskapet 

ble opprettet søkte de i avisen etter et verksted som ville bygge et stålskip.9 En byggetegning av 

Lindesnæs i 1886 oppgir at spanter og plater skulle være av stål.10 Det Norske Veritas, i et brev til 

Dampskibsselskabet om klassifiseringen av fartøyet, beskrev Lindesnæs som et "Jern & Staal 

Dampskib".11  Lindesnæs ser altså ut til å ha vært bygget av begge materialene.  

Verdens første stålskip ble bygget i 1875, altså elleve år før Lindesnæs ble bygget.12 Å bygge skip i stål 

var til å begynne med dyrere enn å bygge i jern. Etter noen år tok produksjonen av stål seg opp, og 

prisene på materialet ble lavere. Stål og jern har ulike fordeler og ulemper som byggemateriale til skip. 

Hovedfordelen ved å bruke jern er at det ikke ruster like raskt som stål. Stål er likevel sterkere enn jern. 

Dimensjonene på materialene i skipet kunne dermed reduseres ved å gå over til bruk av stål, noe som 

ga lettere skip. Mot slutten av 1800-tallet tok stålskipsbyggingen derfor mer og mer over for 

jernskipsbyggingen, inntil det ikke lenger ble vanlig å bruke jern.13 Lindesnæs ble altså bygget i en 

overgangsperiode. Alle langskipsnater i platekledningen var enkelt klinket, mens alle tverrskipsnater 

var dobbelt klinket.14    

 

                                                           
4 Ringard 1955: 185. KMV: tegning av Midtskibssection af Baad No. 42. 
5 Bl.a. Indberetning til Sjøfartskontoret 19.10.1906. Bog nr. 77. Maalings-Bevis 1886: Brutto Drægtighed 148,93. 
6 Lister sitert i Stillufsen 1983: 67. Maalings-Bevis 1886 oppgir samme tall. Nettotonnasje utgjøres av 
bruttotonnasjen med fratrekk for fører-, offisers- og mannskapsrom, navigasjonsrom, proviant- og lagerrom, 
verksted- og pumperom, ballasttanker og maskinrom, inkl. kjelerom.  
7 Se også Rapport til Sjøfartskontoret, 006841, 31. mai 1934. 
8 Sjøfartskontoret 1921: 114, Stillufsen 1983: 67. 
9 Aftenposten 24.12. 1885. 
10 KMVs tegning over Midtskibssection af Baad No. 42, 1886. 
11 Brev fra Det Norske Veritas til A/S D/S Lindesnæs 23.09. 1886. 
12 Hansen 1909: 2. 
13 Hansen 1909: 5. 
14 KMV: tegning av Midtskibssection af Baad No. 42. 
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Dekk 

Lindesnæs hadde en viss nivåforskjell mellom dekkene.  

 

Områder over dekk 

Lengst forut hadde Lindesnæs en åpen bakk. Rundt baugen var det bygget svinerygg, som gikk over i 

et rekkverk rundt resten av bakkdekket. Passasjerer var ikke ment å komme helt fremst i baugen, der 

det var plass til trosser og tau. Langs rekken stod det benker på begge sider til passasjerer. Litt lenger 

akter, noen få trinn ned, var lastedekket, eller brønndekket. Der var det en vinsj og lasteluke. Skulle 

man fortsette lenger akter gikk man inn i overbygget. Skipssidene rundt overbygget bøyde seg innover, 

som man kan se på fotografiet figur 3. Lengst akter hadde Lindesnæs et åpent soldekk. Dette dekket 

var på samme nivå som bakkdekket. Her var det plassert rekkverk rundt dekket og benker for 

passasjerene, akkurat som lengst forut. Midt på akterdekket stod et skylight, og akter for overbygget 

var det plassert et dekkshus for passasjerer. Av og til ble det rigget opp et seildukstak over resten av 

akterdekket (se figur 4). 

 

Områder under dekk: rom og skott 

Skipet hadde fire vanntette tverrskott.15 Åtte fot fra forstevnen var kollisjonsskottet.16  Det var videre 

to maskinskott, og det var hylseskott med vanntett dekk. 

Lengst forut i baugen var det en liten lugar. På en tegning av båten fra 1886 (figur 2) er lugaren 

beskrevet som en folkelugar, med andre ord en lugar som var ment for mannskapets bruk. Under 

bakken var det ellers en salong for passasjerer som reiste på annen klasse. Skulle man inn i denne 

passasjersalongen gikk man ned noen trinn fra lastedekket. Akter for rommene under bakken var 

lasterommet. Det var plassert mellom bakken og broen, forut for maskinrommet. Maskinrommet lå 

midtskips, under broen og overbygget. I maskinrommet var det dobbelte omvendte spant fra slag til 

slag. Under akterdekket var salongen for førsteklassepassasjerene. Lindesnæs hadde plysj og teak i 

innredningen under dekk, både i den store lugaren og i en damesalong på dekk.17   

 

 

                                                           
15 Maalings-bevis 1894. 
16 Forstevnen var 5" x 1", det samme var kjølen, og akterstevnen og rorstevnen hadde mål på 5" x 2". KMV: 
tegning av Midtskibssection af Baad No. 42. 
17 Danielsen 1993: 19-20. 
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Figur 2. KMV: Jerntegning til Dampbaad No. 42, fra 08.03. 1886. 

Dekkshus, styrehus og overbygning 

Midtskips bøyde skipssidene seg som nevnt innover og dannet et overbygg. Styrehuset stod oppå 

overbygningen, med skorsteinen like akter. Ved siden av skorsteinen stakk det opp lufteventiler fra 

maskinen. Et skylight var også plassert akter for skorsteinen, over maskinen. Brovinger var bygget på 

hver side av styrehuset. Disse stakk imidlertid ikke lenger frem enn styrehuset, som det blir vist på 

tegningen figur 1, og istedenfor en åpen rekke hadde brovingene skansekledning, som figur 3 viser. 

Styrehuset var relativt stort, og hadde plass til bestikk og kapteinslugar. 

Lindesnæs' byggetegning viser at det skulle være en salong eller lugar like under styrehuset. I 

overbygget var det også en kreatursalong på styrbord side. I avisen Lister kan man lese om hvordan 

Lindesnæs så ut som nybygget:  

«Skibet har akterut en større Salon samt Damesalon, forud en 2den plads-Lugar og paa dekket 

akterud en Røgesalon. Foruden det rummelige Lasterum er tillige ved siden af Maskinen sikker 

og bekvem plads for inntil 12 kreaturer. Man er i alle dele vel tilfreds med det nye Dampskib.»18 

Avisen meddelte videre at «Høyeste passagerantall er til Christiansand [fra Farsund] 190 og i fjordruten 

[til Agnefest] 240.»19 Avisen Fædrelandsvennen rapporterte samtidig at Lindesnæs kunne ta 20 

kreaturer, og på den andre (babord) siden i overbygget var det «postlugar, toiletter etc.»20 Siden skipet 

førte post hadde det postflagg, postlugar og eget poststempel.21  

                                                           
18 Lister nr. 77 av 25.09.1886 sitert i Stillufsen 1983: 68. 
19 Stillufsen 1983: 67 
20 Seland 1967: 334 
21 Først 3-ringsstempel 233, fra 1900 4-ringsstempel 482. Stillufsen 1983: 69.  
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Dekkshuset akter for overbygget stod over nedgangen til salongen under, og fungerte også som salong. 

Det var her damesalongen befant seg, i tillegg til røykesalongen, selv om Fædrelandsvennens 

beskrivelse var at «Oppe på overbygningen er der røkelugar».22 

Rigg 

Lindesnæs var rigget som skonnert. Den hadde to master og sneseil. Masten lengst forut stod helt 

akter på bakken. En bom som kunne brukes til lasting og lossing stakk ut over lasterommet fra denne 

masten. Bommen kunne heves og senkes ved hjelp av en vinsj som var plassert på lastedekket like 

nedenfor masten. 

Masten lengst akter stod opp gjennom dekkshuset akter for skorsteinen. I Kristiansands mekaniske 

verksteds kopibok over konstruksjonstegninger kan man lese at Lindesnæs var utstyrt med ett 

mastetre på 52 fots lengde, 11 tommer tykt 12 fot fra roten, og et mastetre som var 42 fot langt og 10 

tommer tykt ved roten.23 

Skipsutstyr 

Mellom dekkshuset og styrehuset var det som tidligere nevnt et skylight over maskinen. To livbåter 

var plassert i daviter på skipssiden, en på hver side av dette skylightet.  

 
Figur 3. Lindesnæs ved kai i Kristiansand, en gang før 1929. Fotografi utlånt av Lindesnes bygdemuseum. 

                                                           
22 Seland 1967: 334. Plan av hoveddæk. M/S Jøsenfjord 4-6-1934. 
23 KMV: tegning av Midtskibssection af Baad No. 42. 
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Maskin 

Avisen Lister rapporterte at: 

«Dampbaaden «Lindesnæs» blev i tirsdags (21/9) af Christiansands Mekaniske Værksted 

afleveret til Rederiet efter dagen forud at have foretaget prøvetur, hvorved det viste sig at 

både fart og kuldforbrug var overensstemmende med kontrakten. Det nye Dampskib 

«Lindesnæs» ankom hertil onsdag (22/9) fra Christiansand, hvor det som bekjent, er bygget 

paa det Mekaniske Værksted.»24 

Kullforbruket var viktig – svingninger i kullprisene skulle vise seg å kunne være et problem for driften 

av rutebåtene langs kysten, og Lindesnæs var ikke et unntak. Lindesnæs' maskin var altså plassert like 

under broen. Skorsteinen var påmalt L for Lindesnæs. Lister skrev at «den kombinerede høy- og 

lavtryksmaskine er på 35 nominelle hestes kraft.» 25  Lindesnæs var utrustet med en tosylindret 

Compound dampmaskin, 35 nhk, indikert til 260 hestekrefter (ihk).26 Med denne maskinen kom skipet 

opp i vel 10 knops fart.  

 

  

                                                           
24 Stillufsen 1983: 67 
25 Stillufsen 1983: 67. 
26 Maalings-Bevis nr.25/1894. 
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Lokalrutebåt 1886-1930 
 

Lindesnæsselskapet bestemte at det nye skipet skulle begynne å gå i rute fra 28. september 1886, 

mellom Farsund og Kristiansand.27 Avgang fra Farsund skulle være hver tirsdag og fredag, og avgang 

fra Kristiansand skulle være hver onsdag og lørdag. I tillegg gikk det en egen fjordrute til Agnefest hver 

torsdag.28 Den første skipperen på den nye båten var Johan Berntsen, som tidligere hadde ført D/S 

Lyngdal på samme rute som D/S Lindesnæs nå ble satt inn i. Frem til 1930 kom det enkelte endringer i 

ruten, med ulike stopp underveis, men hovedruten forble stort sett den samme. Lindesnæs skulle 

imidlertid være postførende og derfor hendte det på ulike tidspunkt at det ble forhandlet mellom 

dampskipsselskapet og postvesenet om når rutene skulle gå. Postvesenet var ansvarlig for postens i 

land- og ombordføring, men ingen postekspeditører reiste med skipet. Lindesnæs’ fører eller styrmann 

tok seg av posten om bord. I 1886 fikk rederiet 10 kr for hver tur/retur Lindesnæs seilte med posten 

mellom Kristiansand og Farsund.29 Skipets viktigste stoppesteder var Farsund, Agnefest, Austad, 

Korshavn, Lillehavn, Spangereid, Svinør, Mandal og Kristiansand.30 I løpet av årene på Sørlandet 

gjennomførte dampskipet til sammen rundt 4800 turer rundt Lindesnes, og ble med det en av de mest 

kjente og kjære båtene i rutetrafikken. 

 

Strekningen mellom Farsund og Kristiansand utgjorde en travel og viktig rute. Da Lindesnæs begynte i 

ruten var skipet nemlig det eneste faste fremkomstmiddelet mellom de to byene.31 Å reise i Vest-Agder 

før rutebåtenes tid hadde vært besværlig. Veiene var smale og dårlige. For å komme seg til og fra byene 

var det vanlig at folk, enten de bodde langs kysten eller ikke, dro sjøveien, i hvert fall på deler av reisen. 

Folk seilte eller rodde egne båter, eller leiet en båt for turen. På 1800-tallet fantes det stasjoner for 

båtskyss på Agderkysten blant annet ved Korshavn, Agnefest, Svinør og Hellesund.32 Det krevdes da 2 

til 4 mann for å skysse reisende avsted. De reisende måtte betale per mil per mann. Med andre ord 

kunne det være dyrt å reise hvis man ikke kunne sørge for skyssen selv. De første dampbåtene som 

gikk i lokaltrafikken langs Agderkysten kom på 1860- og 1870-tallet. Det medførte store endringer på 

flere måter. Først og fremst ble det lettere for folk å legge ut på tur. Samtidig betød dampbåtene en 

økning i kontante utgifter for de reisende. Nye brygger måtte videre bygges på steder der dampbåtene 

la til. Det ble satt opp bygninger der varer som melk og fisk, som skulle sendes med båten til byen, 

kunne oppbevares i mellomtiden. Båtene fikk ansatt ekspeditører på de ulike stoppestedene og snart 

                                                           
27 Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs. Innlegg 23.09. 1886. 
28 Stillufsen 1983: 68 
29 Riksarkivet: Samferdselsdept., Poststyret, 2. postadmin.kontor – 8 bøker over private postførende dampskip. 
30 Eikeland 1981: 347, Laugaland 2005: 62 
31 Torgersen 1981: 72. 
32 Torsvik i Brunvatne, Fjermeros, Gislefoss, Njerve, Nuland (reds.) 1937: 89 
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ble livet travelt ved disse kaiene. Med regelmessige ruter kom også posten enklere og hurtigere frem. 

Tomas Torsvik, som har skrevet om reisetrafikken i Vest-Agder, trekker frem dampbåtene som grunnen 

til at det i løpet av 1880-90-årene ble utbredt med aviser.33 Han skriver videre om dampbåtene som 

fraktet dyr og som fikk kallenavn som fjøs- eller kyrebåten.34   D/S Lindesnæs, med sin kreatursalong, 

gikk uten tvil inn i denne kategorien.  

 

Om vinteren kunne været være hardt for skipet når det skulle seile rundt Lindesnes, men det var regnet 

som god i sjøen. Etter voldsomme stormer i Nordsjøen i november 1888 fikk Lindesnæs problemer 

med å komme rundt Neset. I følge Birger Dannevig var dette fordi det fløt så mange vrakrester i havet, 

tilsynelatende snarere enn på grunn av det dårlige været i seg selv.35 Tomas Torsvik omtalte en 

hendelse der han hadde vært passasjer om bord på Lindesnæs mens skipet gikk rundt Neset i storm. 

Kapteinen, Johan Berntsen, som Torsvik beskrev som rolig, behersket og forsiktig, men aldri nervøs, 

måtte ta Lindesnæs utover mot Danmark på grunn av de store sjøene. Torsvik skrev: 

«En av de dristigste passasjerer våget sig op på brua. Hvor skal vi hen, kaptein? Hen? sa Berntsen, du 

skjønner, det går ikke an å legge breisia til i den krappe, svære sjøen her under pynten. Men lenger ute 

blir 'an slakkere. Og det holdt stikk. B. gjorde det velberegnede kunststykke å gå rundt Neset i en 

orkanaktig storm fra sydsydost. Men glade var vi alle, då båten pep for Spangereid. Den dagen gikk ikke 

flere dampskib den rute. De la sig over i Farsund eller Mandal. Og det var hverken første eller siste gang 

at den vesle «Lindesnes» rundet pynten, mens de store båter gav op. Og aldri hadde Berntsen uhell.»36 

Da Lindesnæs hadde gått førti år i rute ble skipet omtalt i Stavanger Aftenblad: «Som bevis på skibets 

heldige fart kan nevnes, at i alle disse år har den bare fått ca. 9500 kr. i assuranseerstatning».37  

Driften av fartøyet gikk godt. I 1902 bestemte selskapet at Lindesnæs skulle få endret rutene sine i 

sommermånedene, slik at skipet annenhver uke fikk tre avganger i stedet for to i uken, fra Farsund og 

Kristiansand.38 

                                                           
33 Torsvik i Brunvatne, Fjermeros, Gislefoss, Njerve, Nuland (reds.) 1937: 91. 
34 Torsvik i Brunvatne, Fjermeros, Gislefoss, Njerve, Nuland (reds.) 1937: 92. 
35 Dannevig 1967: 194-195. 
36 Brunvatne, Fjermeros, Gislefoss, Njerve, Nuland (reds.) 1937: 92-93. 
37 Stavanger Aftenblad 18.08. 1926.  
38 Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs. Innlegg 05.05. 1902. 
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Figur 4. Lindesnæs på vei inn til kai i Mandal 15. januar 1911. Fotografi utlånt av Lindesnes bygdemuseum. 

 

Dampskipsselskapet fikk ved noen anledninger problemer med de ansatte. En fyrbøter ble blant annet 

oppsagt fordi han drakk for mye. Da Lindesnæs' maskinist kom om bord i skipet i Kristiansand om 

morgenen den 10. oktober 1900, oppdaget han at maskinrommet var fullt av vann. Bunnkranene var 

blitt åpnet, og pumpen var gjort ubrukelig. Heldigvis holdt skottene, slik at båten ikke sank. Fyrbøteren 

som hadde fått avskjed ble mistenkt og arrestert i Farsund.39 Ved en annen anledning var det kapteinen 

på Lindesnæs som drakk for mye. Dampskipsselskapets ledelse ga i desember 1920 kapteinen en 

advarsel, da «kapteinen ofte er beruset i Tjenesten og som Følge heraf viser for liden Interesse for 

Selskabet.»40 Han fikk beskjed om at han måtte bli avholdsmann hvis han ville fortsette i jobben. 

Advarselen hadde tilsynelatende liten innvirkning, for en morgen i januar 1921 forsvant han. 

Mannskapet måtte ut og lete. «Kapt. Jonasen var fundet som Lig i Sjøen ud for en Brygge» til slutt.41   

 

                                                           
39 Fredriksstads Tilskuer 11.10. 1900 og Romsdals Amtstidende 12.10. 1900. 
40 Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs. Innlegg 17.12. 1920. 
41 Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs. Innlegg 12.01. 1921. 
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I 1919 fikk dampskipsselskapet pålegg om å skifte ut begge livbåtene. Skipet hadde altså kun to 

livbåter. Disse skulle være nok for de 240 passasjerene som Lindesnæs kunne ta på det meste, i 

fjordruten til Agnefest, i tillegg til mannskapet.42 

Lindesnæs ble ikke utsatt for noen store ulykker selv, men var involvert i flere redningsaksjoner. Skipet 

kom i 1902 forbi den mer uheldige jernbarken Jupiter av København, som hadde gått på en båe utenfor 

Ryvingen. Lindesnæs bidro med assistanse og fikk Jupiter av grunnen. Jernbarken ble dernest tauet inn 

til Kleven. Sjørettsdommen i Mandal tilkjente Lindesnæs 15 000 kroner i bergingslønn.43 Da skipet 

Lindholmen tok fyr og flere mennesker omkom i 1907, forsøkte Lindesnæs og et annet skip å komme 

til unnsetning. Skipene kom dessverre ikke frem til åstedet før det var for sent.44 Lindesnæs bidro også 

med bergingshjelp for amerikafarere i 1910 da det danske skipet United States gikk på grunn. Båtens 

passasjerer og deres eiendeler ble fraktet i land til Kristiansand av Lindesnæs og tre andre dampskip.45 

Dette var ikke den eneste gangen Lindesnæs fraktet amerikafarere. Ågot Gulbrandsen og Ådne Fardal 

Klev har skrevet om Svinør. De forteller om tiden like etter 1900, og noen tiår frem i tid, da mange 

reiste til Amerika. Reisen tok én til to uker med båt, og for mange startet turen med de lokale 

dampskipene. Det ble fortalt at Lindesnæs ved disse anledningene rundet Hammerøyodden med 2-3 

støt i fløyten og hilste med flagget, noe som ga et inntrykk av vemod og høytidelighet for 

amerikafarerne og deres familier.46 

En annen redningsaksjon som Lindesnæs var involvert i fant sted under første verdenskrig. Lindesnæs 

fraktet i 1916 mannskap fra to skip, ett svensk og ett norsk, som ble brent og senket av en tysk ubåt i 

Skagerak.47 Lindesnæs forsøkte også å dra en slepebåt av grunn i nærheten av Mandal i 1924, men det 

viste seg at det trengtes flere båter for å redde det grunnstøtte skipet.48   

I de siste årene av 1800-tallet benyttet mange redere på Sørlandet stadig seilskip i utenriksfart. Når 

seilskip skulle inn til verftet på Gåseholmen ved Farsund for å få reparasjoner, hendte det ofte at 

Lindesnæs måtte hjelpe dem både inn og ut derfra. Det var sjelden at skipene klarte å seile helt inn til 

fortøyningsstedet selv. Johannes Seland skrev at «Det er alltid en begivenhet for guttene i byen å bli 

med dampbåten på disse turene».49 

 

                                                           
42 Indberetning til Sjøfartskontoret 16.06. 1919. Bok nr. 1682, Nr. 3. Sjøfartskontoret Jnr. 10640-19. Stillufsen 
1983: 68. 
43 Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs innlegg 12.09.1902. Norges Sjøfartstidende 27.06.1902, 07.08.1902  
44 Stavanger Aftenblad 04.01. 1907. 
45 Norges Sjøfartstidende 04.06. 1900. 
46 Gulbrandsen & Klev 1997: 159, 209. 
47 Aftenposten 25.10. 1916. 
48 Stavanger Aftenblad 21.05. 1924. 
49 Seland 1967: 381. 
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Etter 40 år hadde omtrent 190700 passasjerer, rundt 5000 årlig, reist med Lindesnæs, men det siste 

tiåret på Sørlandet var preget av mye usikkerhet.50 Eierselskapet begynte blant annet å bli bekymret 

for skipets gamle kjele. Utover 1920-årene begynte også passasjertallet å minke på Lindesnæs' ruter, 

og økonomien gikk dermed dårligere enn før. En stadig større andel av trafikken langs kysten gikk over 

på vei etter hvert som bilen gjorde sitt inntog. I 1920 søkte selskapet om fylket kunne ta over 

Lindesnæs, eventuelt at selskapet kunne motta statsstøtte, men svaret ble nei. I Fædrelandsvennen 

fra 21. mai 1920 kan man lese at både D/S Lyngdal og Lindesnæs innstilte en tur hver ukentlig på 

Kristiansand på grunn av høye kullpriser. Avisen tilføyde at interesserte i distriktene ble henstilt til å 

benytte disse skipene til vareforsendelser, slik at fullstendig innstilling av ruten kunne unngås.51  

I 1921 streiket Lindesnæs' maskinist mellom 1. mai og 27. juni, tilsynelatende uten at han oppnådde 

stort. Direktøren for selskapet leiet raskt inn en motorskøyte som kunne ta over for Lindesnæs mens 

streiken pågikk.52 

Lindesnæs var ikke lenger et nytt skip. På dampskipsselskapets generalforsamling den 20. mars 1922 

ble muligheten for å kjøpe inn «et mere passende skib for ruten» diskutert. D/S Lindesnæs kunne 

eventuelt selges eller byttes bort.53 Det gikk enda noen år før dette hendte. 

 

 

Figur 5. Lindesnæs i Svinør sommeren 1922. Foto: Gustav Vigeland, utlånt av Lindesnes bygdemuseum. 

 

                                                           
50 Tallene er hentet fra Stavanger Aftenblad 18.08. 1926. 
51 Fædrelandsvennen 21.05. 1920. 
52 Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs. Innlegg 06.05. 1921. Stillufsen 1983: 70. 
53 Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs. Innlegg 20.03. 1922. 
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Lindesnæs seilte samme rute som D/S Lyngdal. Lyngdal tilhørte et konkurrerende selskap, A/S D/S 

Lyngdal, som ble opprettet i 1919. D/S Lyngdal var yngre enn Lindesnæs med 26 år. Konkurransen var 

hard og det endte med at de to rutebåtene kolliderte ved Snik i 1927. Lindesnæs fikk noen mindre 

skader i baugen. Lyngdal pådro seg større skader i baugen, som viste seg kostbare å få reparert. 

Dampskibsselskabet Lyngdal gikk konkurs i 1928 og ble nødt til å selge båten.54 Formannen for 

Lindesnæsselskapet mente at ruten ville bli ødelagt hvis skipet Lyngdal skulle «komme på nye hender 

og konkurransen blir som i de sidste par år».55 For å unngå konkurranse fra andre bestemte dermed 

Dampskibsselskabet Lindesnæs seg for å kjøpe båten. Handelen ble inngått den 27. november 1927 og 

D/S Lyngdal ble kjøpt for 55 000 kroner.   

Dermed fortsatte begge båtene, både Lyngdal og Lindesnæs, i samme rute, denne gangen også med 

samme eier. Lindesnæs fikk videre Lyngdals gamle skipsfører.56 Lyngdal hadde likevel så vidt blitt 

innkjøpt før det stadig ble diskutert i Lindesnæsselskapets ledelse om det lønnet seg å ha to skip eller 

om det eldre Lindesnæs burde selges. Først ønsket selskapet å la begge skipene gå i ruten og se tiden 

an, men de var samtidig innstilt på at Lindesnæs trolig burde selges. 

Tomas Torsvik beklaget seg over at den økte biltrafikken kunne drive vekk rutebåtene. «Da tør nok 

spørsmålet om øyenes avfolkning for alvor komme til å melde sig» mente han.57 Selv om den økte 

biltrafikken var hovedgrunnen til at rutebåtenes økonomi gikk dårligere, var det i tillegg altså merkbart 

at den harde konkurransen mellom de ulike dampskipene var en medvirkende faktor for utviklingen. 

Snart skulle også motordrevne båter utfordre dem. Mannskapene som måtte til for å drive skip med 

dieselmotor var mindre og dermed mer konkurransedyktige enn det som var tilfellet for dampskip. 

Torsvik kommenterte videre, riktignok i 1937, at snart hadde «hver eneste mann ute på øyene og inne 

i fjordene sin egen motorbåt».58 Dampskiptrafikken gikk ned, men det ble samtidig stadig lettere og 

lettere for folk å komme seg rundt. 

I 1928 hadde Lindesnæsselskapet kontakt med en K. G. Meling i Stavanger om mulig salg av Lindesnæs, 

men salget ble ikke noe av.59 Senere samme år ble det igjen gjort forsøk på å selge skipet, da Lyngdal 

opptil da hadde gått med overskudd og Lindesnæs hadde gått med underskudd. I tilfelle selskapet ikke 

fikk et akseptabelt bud skulle båten legges opp i løpet av vinteren, «dog ikke lengere enn til 1 januar 

1929».60 Linesnæs ble holdt i drift ut august 1929.  

                                                           
54 Eikeland 1981: 347 
55 Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs. Innlegg 15.09. 1927. 
56 Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs. Innlegg 02. 11. 1927. 
57 Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs. Innlegg 02. 11. 1927. 
58 Brunvatne, Fjermeros, Gislefoss, Njerve, Nuland (reds.) 1937: 100. 
59 Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs. Innlegg fra 27.03. 1928. 
60 Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs. Innlegg fra 22.03. 1928, 27.03. 1928. Sitat 11.10. 1928. 
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I mars 1928 hadde selskapet bestemt at de ville forsøke å selge Lindesnæs for rundt 35 000 kr. I oktober 

samme året var selskapet villig til å selge båten for 30 000 kr. Tiden gikk og i januar 1930 var skipet 

fremdeles ikke solgt, men to interesserte kjøpere hadde meldt seg. Lindesnæsselskapet bestemte seg 

for at de skulle være villig til å gå ned til en pris på kun 14 000 kr, fordi de mente at det var bedre enn 

å la skipet ligge i opplag «og således foringes for hver dag».61 Den 5. februar 1930 ble D/S Lindesnæs 

solgt til A/S Jøsenfjord i Ryfylke for 15 000 kr. 

 

  

                                                           
61 Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs. Innlegg 03.02. 1930. 
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Reparasjoner og endringer i skipet 1886-1930 
 

Lindesnæs hadde «aarlige oppus», men enkelte år ble det selvfølgelig behov for større endringer og 

vedlikeholdsjobber.62 Perioden er likevel ikke kjennetegnet av omfattende ombygginger av skipet. Det 

er heller snakk om reparasjoner, utbedringer og utskifting av gammelt og ødelagt materiale og utstyr. 

I dag har man dessuten flere og mer innholdsrike kilder som forteller om endringene som ble gjort i 

Jøsenfjordperioden enn i Lindesnæsperioden. Ved flere anledninger vet man bare at Lindesnæs ble 

dokksatt, og hvor mange dager, men ingenting mer.63 Eksempelvis er det også sikkert at 

Lindesnæsselskapet i 1898 betalte kaptein Berntsen på Lindesnæs 60 kroner tillegg for et «forlængede 

ophold i Chrsand ved Reparation», selv om det er usikkert nøyaktig hva disse reparasjonene bestod i.64 

I 1916 vet man også at Lindesnæs var i Stavanger for reparasjoner. Det er trolig at endringene kan ha 

vært omfattende, eller i hvert fall av en viss betydning, for at Lindesnæs skulle seile helt til Stavanger. 

Detaljene i arbeidet har vi likevel ikke.65 

 

Ombygg og utskiftninger 

Den 3. jaunar 1907 oppstod det brann om bord i Lindesnæs, og postlugaren ble ødelagt.66 

Sjøfartskontoret påla Lindesnæsselskapet å skaffe en ny propell til Lindesnæs i 1917, da gamle 

propellvinger hadde brukket.67 

I juni 1918 var det igjen behov for reparasjoner. Dekket inne i kreatursalongen måtte skiftes. En plate 

og fem spant på styrbord side i overbygningen måtte også byttes ut. Kristiansands Mekaniske Verksted, 

som skulle utføre arbeidet, informerte direktørene i dampskipsselskapet om at de nevnte 

reparasjonene godt kunne utsettes et år. Selv om oppussingsbehovet ikke var akutt fant direksjonen 

likevel ut at det var best å få arbeidet unnagjort med en gang i 1918. 

I 1921 fikk Lindesnæs nytt dekkshus.68  Fotografier viser likevel at utseendet til dekkshuset trolig ikke 

endret seg stort gjennom årene som Lindesnæs seilte langs Sørlandskysten.  

På et tidspunkt mellom 1922 og 1930 ser det ut til at det ble bygget et soldekk over akterdekket.69 

                                                           
62 Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs. Bl.a. innlegg 02.07. 1914. 
63 Riksarkivet: Samferdselsdept., Poststyret, 2. postadmin.kontor – 8 bøker over private postførende dampskip. 
64 Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs. Innlegg 29.03. 1898. 
65 Inberetning til Sjøfartskontoret 12.07. 1915. Bok nr. 1426. Riksarkivet: tegning av Midtskibssection af Baad 
No. 42, kopi Stavanger 13.09. 1916. 
66 Stillufsen 1983: 69 
67 Indberetning til Sjøfartskontoret 22. april 1917. Bog nr. 996. 
68 Nevnes på tegning fra 1929/1930 over planer for nytt soldekk. 
69 Foto av Jøsenfjord i 1922, tatt av G. Vigeland, figur 5, viser ikke nytt soldekk akter. 
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Figur 6. Lindesnæs til høyre, ca. 1922 – 1930. På dette bildet kan man se at det er et bygget et dekk over akterskipet med 
rekkverk rundt. Kilde: Vest-Agder-museet. 

      
To utsnitt av fotografiet over, figur 6.  
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Fotografiet under (figur 7) viser ifølge Lindesnes bygdemuseum «Rutebåten i Svinør». Lindesnæs gikk 

som tidligere nevnt innom Svinør. Over akterdekket har båten på fotografiet et soldekk med rekkverk 

rundt, akkurat som man kan skimte at Lindesnæs har på fotografiet over (figur 6). Det er altså mye som 

tyder på at «Rutebåten i Svinør» kan være nettopp Lindesnæs. Dateringen av fotografiet er dessverre 

usikker. 

 

 
Figur 7. Rutebåten i Svinør. Fotografi utlånt av Lindesnes bygdemuseum. 
 

Maskin, kjele og ildkasse 

I 1894 ble Lindesnæs’ rute innstilt mens en maskinskade ble rettet opp. Hva skaden bestod i er uvisst. 

Det samme var tilfellet i 1909.70 Kjelen trengte jevnlig tilsyn. I 1891 måtte dampskipsselskapet betale 

en regning fra Kristiansand Mekaniske Verksted på 1118,36 kroner for nye rør i kjelen. Fem år senere, 

i 1896, ble det behov for å reparere på kjelen. Styrbord ildkassebunn ble lappet. I 1916 var det igjen 

behov for å bygge om og lappe ildkassebunnen, da en sprekk hadde kommet til syne. Dette ble gjort 

ved Høivolds Motor og Mek. Verksted i Kristiansand. Kjelen hadde opprinnelig vært bygget for å tåle 

120 punds trykk, men nå ble det satt ned til 110 pund. Veiv- og trustakselen var ikke dimensjonert for 

                                                           
70 Riksarkivet: Samferdselsdept., Poststyret, 2. postadmin.kontor – 8 bøker over private postførende dampskip. 
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mer.71 Det er mulig at det ble foretatt noen flere endringer eller ombygginger dette året, ettersom det 

ble laget en kopi av en av konstruksjonstegningene i 1886, merket Stavanger 13. september 1916.72 

Hva de eventuelle endringene i 1916 bestod i er i så fall, som tidligere nevnt, uvisst.  

Sjøfartskontorets register over Norges handelsflåte i 1921 oppgir at Lindesnæs det året hadde en kjele 

bygget i 1897.73 I 1921 ble det på nytt foreslått å skifte kjelen på Lindesnæs. 

 

 

Figur 8. Kjedel for DS «Lindesnæs» (JGDC) 16/9-96. Påført senere, høyre hjørne: Stavanger 13de september 1916. A 
Christensen. Riksarkivet. 
 

Skipsutstyr 

I 1893 ble det kjøpt inn sidelanterner og ankerlanterne fra England.74 Sjøfartskontoret kom også ved 

flere anledninger med pålegg til Lindesnæs om utstyr som måtte skaffes eller forbedres. Med jevne 

mellomrom ble det blant annet nødvendig å skaffe nye redningsbøyer og livbelter, båtene måtte sees 

                                                           
71 Brev fra Jøsenfjord Ruteselskap til Handelsdepartementet, Sjøfartskontoret 25.01. 1933. Brev fra 
Skibskontrollens tekniske besiktelsesmann, Stavanger, til Jøsenfjord Ruteselskap 04.02. 1933. 
72 Riksarkivet: tegning av Midtskibssection af Baad No. 42. 
73 Sjøfartskontoret 1921: 114. 
74 Brev fra MacSymon & Co., LD., Liverpool & Greenock 27.03. 1893. 
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til og vedlikeholdes, og kompasset måtte korrigeres. Innberetninger til Sjøfartskontoret nevner også 

andre typer endringer: 

Etter pålegg i 1907 anskaffet Lindesnæs en redningsflåte.75 I 1908 kom det pålegg om å anskaffe en 

«brandsprøite».76 I 1915 ble det lagt beskyttelse over rorkjettingen, og to nye ankerstokker ble 

anskaffet, ettersom det viste seg at de eldre hadde brukket.77 Mer omfattende arbeid kan også ha blitt 

utført dette året, for Lindesnæs var «under reparation» i Stavanger.78 

I 1918 ble det nødvendig med nye årer, samt fangline.79 Året etter måtte de gamle livbåtene skiftes ut. 

Rakett og blålys ble anskaffet, og brennere ble skiftet ut i lanternene. Fester over rorledningen måtte 

fornyes.80  

Kollisjoner og grunnstøting 

Lindesnæs brakk akselen i 1906, men årsaken er riktignok uviss.81 Etter en grunnstøting i 1908 måtte 

skipet undersøkes og få reparasjoner på Christiansand mek. Verksted.82 På Lindesnæsselskapets 

direksjonsmøte 27. januar 1915 ble det tatt opp til behandling taksasjon på en skade på Helvik brygge 

som ble forårsaket under Lindesnæs' anløp 14. desember 1914. Skadene ble taksert til 750 kroner.83 

Et brev fra en Martine Bugge fra Svinør til selskapet Lindesnæs om å få støtte til å få «bryggen 

repareret», hvilket hun fikk på 50 kroner, tyder på at Lindesnæs kan ha kollidert på vinteren 1917.84  

Lindesnæs kolliderte med dampskipet Tungenes like ved Mandal i 1926. Sammenstøtet var på 

Lindesnæs' styrbord side, fra midtskipet og akterover til stevn. Promenadedekket akter ble revet opp, 

og sammenstøtet slo hull i siden inn til maskinistlugaren.85 Dampskibsselskabet Lindesnæs hadde gått 

med underskudd i 1925. På selskapets generalforsamlingsmøte i 1926 ble det dermed fastslått at 

formannen skulle forhandle med forsikringsselskapet om kollisjonen og forsøke å få det nødvendige 

reparasjonsarbeidet gjort så billig som mulig.86  

Samme år gikk Lindesnæs også på grunn ved Hellesund like før jul. Ved å fjerne lasten klarte man å få 

lettet skipet nok til at det kom av grunnen. Det klarte å gå for egen maskin inn til Kleven ved Mandal. 

Der ble skipet undersøkt før det gikk videre til Kristiansand. I Kristiansand ble skipet satt på slipp ved 

                                                           
75 Indberetning til sjøfartskontoret 31.08. 1907. Bog nr. 184. Nr. 10. 
76 Indberetning til sjøfartskontoret 31.07. 1908. Bog nr. 290. Nr. 6. 
77 Indberetning til sjøfartskontoret 30.06. 1915. Bok nr. 1426. Nr. 19. 
78 Indberetning til Sjøfartskontoret 12.07. 1915 Bok nr. 1426. Nr. 20. 
79 Indberetning til sjøfartskontoret 21.11. 1918. Bok nr. 1907. Nr. 13. 
80 Indberetning til sjøfarstkontoret 16.06. 1919. Bok nr. 1682. Nr. 3. Omtalt at «Kromperne over Rorledningen 
fornyes». 
81 Riksarkivet: Samferdselsdept., Poststyret, 2. postadmin.kontor – 8 bøker over private postførende dampskip. 
82 Bl.a. Indberetning til Sjøfartskontoret 10.06. 1908. Bog nr. 283. Nr. 8. 
83 Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs. Innlegg 27.01. 1915. 
84 Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs. Innlegg 19.02. 1917. 
85 Stavanger Aftenblad 14.01. 1926. 
86 Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs. Innlegg 17.01. 1926. 
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Høivolds Mekaniske Verksted. Skadene ble undersøkt grundigere og en fortegnelse over funnene ble 

sendt til verkstedene i Kristiansand med anmodning om anbud på arbeidet som trengtes.87  

Etter kollisjonen med D/S Lyngdal i 1927 ble det nødvendig med noen reparasjoner i baugen, men som 

tidligere nevnt var ikke ødeleggelsene omfattende for Lindesnæs' del.  

 

Hva er forblitt uendret? 
De største endringene i skipet fant altså sted etter at Lindesnæs ble solgt til Jøsenfjord. De 

opplysningene som finnes i dag om innredningen, utseendet og endringene i skipet før 1930 er i tillegg 

noe begrenset, som det kommer frem over. Det kan derfor være interessant å gjennomgå ikke bare 

hva som ble endret i denne perioden, men også hva som er forblitt uendret frem til i dag. Består noe 

av den originale innredningen på Jøsenfjord, og hvordan så det ut? 

På hoveddekket er maskin- og kjelecasingen, og bygget lenger forut i overbygningen, svært like i form 

og utseende. Det er godt mulig at de er fra Lindesæs’ byggetid. Bygget lengst forut har vært benyttet 

som bysse, lugar og billettkontor på litt ulike tidspunkt.88  Det ble riktignok trolig gjort større i 1932, da 

fartøyet ble forlenget i dette området.89 

 

    

Figur 9 (t.v.): tidligere bysse/billettkontor/lugar. Figur 10. (t.h.): maskin- og kjelecasing. Foto: Ida Pettersen. 

                                                           
87 Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs. Innlegg 20.12. 1926. 
88 Riksarkivet: tegning fra Galeivåg Slip 03.03. 1930. 
89 Ang. forlengelsen 1932, se tabell 2 og diskusjon under Tekniske endringer 1930-1980. Se også riksarkivet: 
tegning D/S Jøsenfjord forlengelse og paabygning av aapen bak. 9/1-32. 134 R-462, og tegning Forslag til 
forlængelse, Stavanger 15.08. 1931. O. E. B. 
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Mellom de to byggene er det et langskipsskott. I dette skottet er det satt inn en dør slik at man kan gå 

mellom de ulike sidene i overbygget. Denne døren er utvilsomt gammel og det er mulig at den kan 

være original. 

 

    

Figur 11 og 12. Døren i langskipsskottet, sett fra styrbord side og fra babord side. Foto: Ida Pettersen. 

 

Døren mellom akterdekket og hoveddekket kan også være fra 1800-tallet. Slåen på døren synes blant 

annet å indikere det. Samtidig er det verdt å merke seg at dørene i skottet som stod i akterkant av 

brønndekket ble skiftet i 1932. Solide teakdører erstattet da de eldre dørene som hadde vært av furu.90 

Selv om slåen på døren mellom akterdekket og hoveddekket er gammel, kan det altså ikke utelukkes 

at selve døren ble byttet på samme måte som dørene lenger forut. 

 

                                                           
90 Brev fra A/S Jøsenfjord til Sjøfartskontoret 05.01. 1932. Brev fra Sjøfartskontoret til A/S Jøsenfjord 26.10. 
1931. 10592/1931. 
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Figur 13 og 14. Dør og detalj fra dør mellom akterdekk og hoveddekket. Foto: Ida Pettersen. 

 

Deler av dekket mellom det som i dag er salongdekket og det opprinnelige overbygget under, er svært 

sannsynlig originalt. Da Lindesnæs ble bygget var skipssidene i overbygget bøyd innover. Slik er det 

ikke i dag. Skipssidene i overbygget ble rettet opp, trolig i 1932. Dette året ble nemlig båten forlenget 

midtskips, og det ble bygget et salongdekk over hoveddekket.  I dag kan man se skjøtene i 

dekksbjelkene der eldre og nyere deler av dekket ble skjøtet sammen i sammenheng med denne 

ombyggingen.  

 

  

Figur 15 og 16. Dekket over overbygget, sett nedenfra, styrbord og babord side. Foto: Ida Pettersen. 
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Dekksplankene nærmest skipssiden på styrbord side er smalere enn dekksplankene i resten av dekket, 

og er altså med stor sannsynlighet byttet ut da skipssidene ble rettet opp. På babord side er det ikke 

tegn til at dekksplankene er annerledes nærmest skipssiden, men plankene på denne siden har en 

profil i kledningen. Disse dekksplankene er trolig derfor av nyere dato.  

Da Lindesnæs ble bygget stod nok styrehuset rett på dekket over overbygget.  

 

Til sist bør det nevnes at man stadig kan se rester etter feste til båsene i kreatursalongen. Selv om det 

er mulig at festene i seg selv kan være av nyere dato, så er de plassert på samme sted som 

kreatursalongen var i 1886. 

  

   

Figur 17. Rester etter feste til båser i kreatursalongen. Foto: Ida Pettersen. 
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Lokalrutebåt 1930-1980 

 

Nye eiere og nye ruter 

Lindesnæs kom til Stavanger den 7. februar 1930, og ble raskt omdøpt til D/S Jøsenfjord. Dette var et 

navn som A/S Jøsenfjord hadde brukt på den første båten de eide, men denne båten var blitt for liten 

og solgt videre. A/S Jøsenfjord var ett av tre selskaper som konkurrerte om rutetrafikken i Ryfylke. 

Høgsfjord Rutelag og Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD), som var det største selskapet, var de 

to konkurrentene. Selv om infrastruktur i land stadig ble utbygget, og selv om det etter hvert kom flere 

biler og busser, var sjøveien og rutebåtene svært viktige i Ryfylke frem til flere år etter andre 

verdenskrig. I Ryfylke forble rutemønsteret mye det samme fra 1930-tallet og frem til begynnelsen av 

1960-tallet.91 Dette var en kontrast til Jøsenfjords tidligere ruteområde på Sørlandet. Nedleggelsen og 

nedbemanningen av lokalrutebåtene der var tross alt hovedgrunnen til at Jøsenfjord ble solgt videre 

til eiere på Vestlandet. På grunn av geografien var det mer nødvendig med god sjøtransport i vest. 

Jøsenfjordselskapet førte trafikken i flere tynt befolkede områder som var avhengig av rutebåtene. 

Trafikken var blant annet viktig for postføringen, og ruteselskapene måtte informere postvesenet om 

ruteendringer for approbasjon. Ryfylkes rutebåter hadde utgangspunkt i Stavanger. Rutene ble 

innrettet for at folk i bygdene skulle kunne reise til og fra byen på én og samme dag. Båtene startet 

ruten tidlig om morgenen. De gikk fra bygdene og inn til byen på formiddagen, før de forlot byen igjen 

på kvelden.92 Imidlertid kunne det lett oppstå forsinkelser i løpet av en lang rute, så folk måtte ofte 

smøre seg med tålmodighet.  

Da Jøsenfjord ble satt til å gå den såkalte turistruten mellom Stavanger, Årdal, Erfjord og Vadla, skulle 

det ta tre timer én vei, og dette var en typisk lengde for rutene i Ryfylke.93 Før skipet startet i rute ble 

det ombygget og modernisert i Stavanger.94 Den aller første tiden i Ryfylke fikk Jøsenfjord imidlertid 

ikke fast rute, men fungerte som reserveskip.95  

 

                                                           
91 Tjeltveit 1994: 148. 
92 Tjeltveit 1997: 95. 
93 Brev til Sjøfartskontoret 17.02. 1930 fra A/S Jøsenfjord. 
94 Stavanger Aftenblad 08.04. 1930. Akterdekket ble skiftet, «samt mange andre forbedringer». Brev fra A/S 
Jøsenfjord til Sjøfartskontoret, 04.03. 1930. 
95 Brev fra A/S Jøsenfjord til Sjøfartskontoret 06.03. 1930. 
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Figur 18. Kaien på Nessa og Jøsenfjord i bakgrunnen, ca. 1930. Kilde: Ryfylkemuseet.  

 

Bemanning 

Ryfylkebåtene hadde oftest et mannskap på seks personer, i tillegg til skipperen: en styrmann, to 

maskinister og to matroser, samt en stuert.96 I en søknad til Sjøfartskontoret skrev A/S Jøsenfjord at 

Lindesnæs' gamle sertifikat krevde én maskinist med to mann i tjeneste i maskinen. Selv ønsket 

selskapet å få sertifikatet endret til å gjelde for én maskinist med én mann i tjeneste i maskinen, og 

dette fikk de godkjent. Begrunnelsen var at rutene var forholdsmessig korte, på tre timer hver vei, 

avbrutt av seks timer i ro i Stavanger.97  Da Jøsenfjord fikk dieselmaskin i 1934, og det ikke lenger var 

behov for mannskapet å skyfle kull, fikk selskapet tillatelse til å ha kun én mann i maskinen. Dette gjaldt 

i utgangspunktet bare så lenge Jøsenfjord ikke gikk i ruter på over fem timer. Da det viste seg at 

fartstiden på rutene lå nærmere seks timer enn fem, måtte Jøsenfjordselskapet søke om ny 

godkjennelse.98  

                                                           
96 Tjeltveit 1997: 123. Brev fra A/S Jøsenfjord til Sjøfartskontoret 05.01.1932. 
97 Brev fra A/S Jøsenfjord til Sjøfartskontoret 17.02.1930. Brev fra Skipskontrollens sjøkyndige besiktelsesmann 
Stavanger til A/S Jøsenfjord 24.05.1930. 4978/1930.  
98 Brev fra Skibskontrollens tekniske besiktelsesmann Stavanger til A/S Jøsenfjord 07.11.1933. 12987/1933. 



30 
 

I 1970 blant annet, ble det benyttet en maskinpasser i tillegg til maskinsjefen om bord, og i 1953 oppga 

selskapet at Jøsenfjord hadde 2 mann i maskinen.99 I et innsendt dokument til Sjøfartsdirektoratet med 

opplysninger om Jøsenfjord i 1969, ble det beskrevet at mannskapet bestod av en styrmann, to 

matroser og en maskinist. Loser ble ikke benyttet. I tillegg ble det opplyst at «Normalt vil det være 1 

person ombord som driver restaurasjonen for egen regning (salg til passasjerer). Vedkommende vil i 

så fall også vanligvis koke for mannskapet».100 Mannskapet på Jøsenfjord bestod altså stort sett av fem 

mann, selv om det tidvis ble nødvendig med flere.101 I 1965 utgjorde mannskapskostnadene for 

lokalruteskipene i Norge i gjennomsnitt nesten 35 % av de totale kostnadene.102 Det er derfor ikke så 

rart at Jøsenfjordselskapet ønsket å holde størrelsen på mannskapet så liten som mulig. 

 

Det var ikke alltid lett for Jøsenfjordselskapet å skaffe seg sertifisert mannskap. I 1936 ble skipsføreren 

på Jøsenfjord politianmeldt for å ha utført maskinistens plikter i julen 1935. Skipsføreren hadde også 

betjent motoren ved flere anledninger ved skifte av kaiplass i Stavanger. Selskapet forsvarte 

hendelsene med at det ikke hadde vært mulig å finne en ledig maskinist som kunne dra med båten.103 

Noen år senere, i 1939, skrev selskapet til Sjøfartskontoret og fortalte at det igjen var vanskelig å skaffe 

vikarer. Ingen ville påta seg ansvaret for maskinen når de ikke kjente til den fra før. Rederiet ble likevel 

informert om at de ble nødt til å søke Sjøfartskontoret om dispensasjon, etter hvert som behovet 

oppstod, dersom de ville gå uten sertifiserte maskinister.104 Et eksempel på dette ser man blant annet 

i 1955, da Jøsenfjord fikk tillatelse til å gå med en dampskipsmaskinist, inntil en med foreskrevet 

sertifikat for motorskip kunne hyres.105 Også på 1970-tallet søkte Jøsenfjordselskapet ved flere 

anledninger om å få bruke vikarer. Denne gangen trengtes både styrmenn og maskinister. I 1972 fikk 

selskapet lov til å bruke billettører til å utføre styrmannsplikter under ett skift, så sant førerens 

tjenestetid var på under åtte timer.106 

                                                           
99 Bemanningsoppgave til Sjøfartsdirektoratet 01.06.1970. Til Samferdselsdept. Fra A/S Jøsenfjord Rutelag: 
Opplysninger om skipene og driften for regnskapsåret 1953. 
100 Om Jøsenfjord fra Jøsenfjord Rutelag til Sjøfartsdirektoratet 11.11.1969. Nr. 036764. 
101 Laugaland 2005: 27. Søknad om statstilskott. 6.3.1958, Jøsenfjord Rutelag. Samferdselsdept. Kystfartsskjema 
nr. 9. – her ble det bl.a. oppgitt at besetning inkl. fører var 9. 
102 Foss 1967: xiv og 87. 
103 Brev fra Skibskontrollen Stavanger til Jøsenfjord Ruteselskap 14.05. 1936. jnr. 2913/1936. Brev fra 
Skibskontrollen til skipsfører Ola Hagen 29.05. 1936. jnr. 568/36. 
104 Brev fra Jøsenfjord Ruteselskap til Sjøfartskontoret 14.12. 1939, og fra Sjøfartskontoret til Jøsenfjord 27.12. 
1939. jnr. 18412/1939. 
105 Brev fra Jøsenfjord Rutelag til Sjøfartskontoret, 11.03.1955. Nr. 04471, og fra Sjøfartskontoret til Jøsenfjord 
15.03.1955. S. jnr. 4471-55. 
106 Brev fra Sjøfartsdirektoratet til Jøsenfjord Rutelag 12.07. 1972. Sjøfartsdirektoratet 024670*13.7.72. 
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I 1969 er det beskrevet at mannskapet på Jøsenfjord var om bord i to uker og hadde fri den tredje 

uken. Lasting og lossing i Stavanger ble utført i felleskap av dekksmannskap og kaiarbeidere. På 

stoppestedene innover i ruten besørget de to matrosene lastingen og lossingen.107  

 

Uhell og grunnstøting 

I mai 1930 endte nesten Jøsenfjord sin på det tidspunktet svært så korte karriere på Ryfylkefjordene. 

Nattestid holdt båten på å kollidere med skipet Vestri ved Hidle. De to skipene så hverandres lanterner, 

men de vendte begge om slik at de endte på kollisjonskurs. Jøsenfjord gikk for full fart og passerte 

Vestri i siste øyeblikk. I følge kapteinen på Vestri ville Jøsenfjord ha blitt truffet midtskips og gått ned 

med en gang dersom det hadde funnet sted et sammenstøt.108 To måneder etter var Jøsenfjord 

involvert i en ny lignende hendelse. Idet båten bakket ut fra kai i Stavanger traff den skøyten Galei, 

som derpå gikk ned.109 Jøsenfjord fikk få skader, men Galei, som fikk skylden for hendelsen, ble idømt 

å måtte betale reparasjonsomkostningene på 573 kroner.110 

I 1948 ble Jøsenfjord stående på grunn i Galeivågen da det ble lastet høy om bord på lavvann. Ikke før 

det ble høyvann igjen klarte båtene Erfjord og Hundvåg I å dra Jøsenfjord av.111 

Jøsenfjord kom videre borti en grunne i Lysefjorden i 1959, under en tur med omlag 300 skolebarn og 

lærere fra Ganddal. Undersøkelser etterpå viste at det ikke var kommet skade på skipet.112 Det hendte 

at Jøsenfjord kom borti bunn helt til slutten av karrieren på Ryfylkefjordene, når maskinen ved uhell 

startet opp feil vei.113 Det gikk likevel stort sett bra. 

 

Ombygginger, endringer og nye tider 

Jøsenfjordselskapet ønsket stadig å kunne frakte flest mulig passasjerer. Selskapet søkte allerede i 

1930 om å få godkjent passasjertall på 220 personer for Jøsenfjord. Det gamle sertifikatet hadde bare 

vært på 100 personer. Det nye kom på 202 passasjerer.114  Selv om dette var en kraftig økning, var det 

ikke det antallet rederiet hadde ønsket. Sertifikatet gjaldt inntil en ny livbåt ble anskaffet. Da det var 

gjort fikk livbåtene en samlet kapasitet på 26 personer, og enda et nytt sertifikat, denne gangen for 

220 passasjerer, ble utstedt.115  

                                                           
107 Innsendt dokument om Jøsenfjord fra Jøsenfjord Rutelag til Sjøfartsdirektoratet, 11.11. 1969. Nr. 036764. 
108 Stavanger Aftenblad 26.05. 1930. 
109 Stavanger Aftenblad 18.07. 1930. 
110 Stavanger Aftenblad 12.01. 1931. 
111 Stavanger Aftenblad 23.03. 1948 og 27.03. 1948. 
112 Stavanger Aftenblad 28.05. 1959. 
113 Se under «Det Stavangerske Dampskibsselskab og siste år i rute i Ryfylke» om grunnberøring i 1977. 
114 Brev fra A/S Jøsenfjord til Sjøfartskontoret 17.02. 1930. 
115 Brev til Sjøfartskontoret 17.07. 1930 fra A/S Jøsenfjord. Tegning forslag endringer i båten, Stavanger 08.04. 
1930 beregnet plass for 220 passasjerer. Brev fra Skibskontrollen Stavanger til A/S Jøsenfjord 07.08. 1930. 
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I 1932 ble Jøsenfjord ombygget og forlenget for å kunne ta enda flere passasjerer. Skroget ble forlenget 

med 15 fot, hvilket vil si omtrent 4,6 meter ved Rosenberg Mek. Verksted i Stavanger. Forlengelsen ble 

satt inn fra maskinrommet og inn i forskipet. Bakken ble bygget opp, det forreste rommet i 

overbygningen ble trolig noe forlenget, og skipssidene i overbygget ble rettet opp. Styrehuset ble løftet 

og båten fikk salongdekk over hoveddekket. Et nytt og større dekkshus ble også satt på akterdekket. 

Fartøyets lengde mellom perpendikulærene ble 109 fot og bruttotonnasjen ble på 151 registertonn.116   

Med forlengelsen fikk Jøsenfjord et sertifikat for 270 passasjerer i ruten Stavanger-Ryfylkefjordene.117 

Samme år endret også Jøsenfjords eiere navn til A/S Jøsenfjord Ruteselskap. Senere, i 1935, fikk skipet 

igjen nytt passasjersertifikat, denne gangen på 295 personer.118  

 

 

Figur 19.  D/S Jøsenfjord etter forlengelsen i 1932. Foto utlånt av MUST-Stavanger Maritime Museum/Fotograf/Produsent: 

A. T. Greve. 

 

Jøsenfjord fortsatte på mange måter å gå som tidligere, og fraktet passasjerer, dyr, ulike varer og post. 

Fartøyet ble samtidig endret og tilpasset nye tider og forhold i Ryfylke. I motsetning til Actieselskabet 

                                                           
116 Bredden uendret 18', dybde 9' 8". Notat endringer 11.01.1932, innsendt Skibskontrollens tekniske 
besiktelsesmann i Stavanger, nr. 283/32. Tegning Forslag til forlængelse av D/S Jøsenfjord, Stavanger 15.08. 
1931. Bilag til Sjøfartskontorets skrivelse 26.10.1931. Maalebrev 10.08.1932: brt. 151,17, nrt. 66,11. 
117 Brev fra Skibskontrollen, Stavanger til A/S Jøsenfjord, 03.06.1932. 4727/1932. 
118 Brev fra Skibskontrollen, Stavanger til A/S Jøsenfjord 18.06.1935. 
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Dampskibsselskabet Lindesnæs opererte ikke Jøsenfjordselskapet med et skille mellom første- og 

andreklassepassasjerer. Etter andre verdenskrig ble det heller ikke lenger vanlig med egne 

damesalonger og å skille etter kjønn.119 En røykesalong ble likevel beholdt gjennom hele perioden.120 

Skipet hadde eget poststempel fra 1938 til 1965, og fortsatte å bruke postflagg også etter dette.121 På 

1960-tallet sluttet de fleste lokalrutebåtene på Vestlandet å frakte post. Jøsenfjord førte såkalt 

styrmannspost. Som tidligere var det ingen postfolk om bord, men skipsføreren eller styrmannen 

mottok, behandlet og avleverte postsaker. Et notat stemplet av postmesteren i Stavanger 2. juni 1938 

beskriver at om bord i Jøsenfjord Ruteselskaps Ombofjord ble posten oppbevart på billettkontoret.122 

Det var trolig en lignende løsning om bord i Jøsenfjord.  

I 1934 fikk Jøsenfjord satt inn en ny semidieselmotor.  

Da eierselskapet allerede i 1932 besluttet å skifte maskineriet på Jøsenfjord, var det først usikkerhet 

om de skulle velge å satse på en ny dampmaskin eller en dieselmotor. Spørsmålet ble tatt opp på 

selskapets styremøte. Flesteparten av medlemmene mente at en ny dampmaskin var å foretrekke, «da 

den nye påtenkte motor var helt uten erfaring på dette området», og dermed ble oppfattet som en 

risiko.123 Ett av argumentene for likevel å velge motor var at den ville være billigere i drift enn en 

dampmaskin. I tillegg skulle båten kunne gå raskere. M. Haldorsen & Søn. motorfabrikk på 

Rubbestadneset skrev til Jøsenfjordselskapet at «dette vil bli en fremtid for de mindre rutegående 

båter».124 De mente at en dieselmotor ville være gunstig både med hensyn til drivstofforbruket og 

plassen om bord, ettersom motoren var mindre enn dampmaskinen.125  

Haldorsen fikk jobben med å sette inn den nye maskinen. Det ble en Wichmann 4L 390 HK semidiesel, 

selv om den bare ble stemplet 240 HK. Jøsenfjords maskin er en av de største semidieselmotorene som 

er blitt bygget i Norge.126 I dag er den også den eldste av sitt slag, og den eneste som fremdeles 

eksisterer. Motortypen ble kjent som en «Rubb», etter stedet der den ble laget. Jøsenfjords nye maskin 

ble manøvrert fra broen ved hjelp av en maskintelegraf. Skulle skipet bakkes opp måtte maskinen slås 

helt av og dernest startes opp igjen motsatt vei.127  

Jøsenfjordselskapet var altså tidlig ute med å modernisere båtene sine. De fleste rutebåtene i Norge 

var på dette tidspunktet fremdeles dampdrevne. Samme året som Jøsenfjord fikk motor sendte derfor 

et rederi i Bergen, Lindaas-Masfjordens Dampskibsselskap, en forespørsel til Jøsenfjordselskapet om 

                                                           
119 Tjeltveit 1997: 109. Jøsenfjord hadde damesalong i hvert fall til 1934. Tegning Plan av hoveddæk, M/S 
Jøsenfjord 4-6-1934. 
120 Zeitwertgutachten 27.5.1980. Gebr. Bruhn. 
121 Stempel av typen kronet posthorn. Holten 2001: 260. Postflagg er bl.a. synlig i figur 25. 
122 Notat MS Jøsenfjord Ruteselskap. 415 16/38. M/B Ombofjord. Ordrnr Jnrp 5/8. 38.  
123 Brev fra A/S Jøsenfjord til M. Haldorsen & Søn. 11.10.1932.  
124 Ibid. 
125 Brev fra M. Haldorsen & Søn. 22.09.1932. 
126 Steiro 1991: 36 
127 Laugaland 2005: 27. 
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hvilke erfaringer de hadde gjort seg.128 Selskapet svarte at etter noen oppstartsproblemer fungerte 

motoren svært godt.129 Oppstartsproblemene bestod blant annet av dårlig lufttilførsel til motoren, og 

størrelsen på drivstofforbruket. En sylinder kjørte seg dessuten snart fast midt under Jøsenfjords rute 

mellom Stavanger og Tau. Etter 15 til 20 minutters gange stoppet den nye motoren helt. Det var en 

lørdag ettermiddag med 200 til 250 mennesker om bord. Folk stimlet nysgjerrige sammen rundt 

maskinrommet for å høre hva som var i veien. Passasjerene kommenterte at styret i eierselskapet ikke 

kunne ha vært riktig vel bevarte som satte inn en slik fillemotor i Jøsenfjord, i stedet for en 

dampmaskin. Den nye motoren klarte jo ikke engang å gå fra Stavanger til Tau før den stoppet! Nei, sa 

folk, damp er damp.130  

Denne hendelsen gjorde selskapet svært forlegne, da de opplevde «ubehageligheter av nesten 

ubeskrivelig art».131 Da Haldorsen, leverandøren av maskinen, fikk høre om hva som hadde hendt ble 

også han misfornøyd. Motoren kunne nemlig ha blitt ødelagt for godt. Hendelsen ville ikke skjedd, 

mente Haldorsen, dersom folkene om bord hadde vært påpasselige nok. Motoren burde vært stoppet 

før den ble kjørt helt fast.132 Jøsenfjordselskapet på sin side tok brevet fra Haldorsen dårlig opp og 

mente at de var blitt «høilig fornermet».133  

I sammenheng med skiftet til motor hadde Jøsenfjord fått ny propell. Selskapet var heller ikke fornøyd 

med den i starten. Den laget veldig mye lyd. På sommeren, da Jøsenfjord startet i rute igjen etter 

ombyggingen, hadde de fleste passasjerene oppholdt seg oppe på dekk under overfarten, for å nyte 

det varme været. Da det nærmet seg høst trakk flere folk ned i salongene, hvor lyden fra propellen 

hørtes godt. Rederiet informerte Haldorsen om at «klagerne kommer lystig frem, over den evelige dur 

og bulder som er i agtersalongen, og de fleste som ikke har forstand på hva denne alur kommer av, 

tror selvfølgelig at det er motorens feil».134 Til slutt fikk selskapet og motorfabrikken likevel bukt med 

problemene, og normal rutetrafikk kunne gjenopptas. Jøsenfjord gjorde elleve knop, og var med det 

en av de raskeste lokalrutebåtene i Ryfylke.135 

 

Etter at motoren var installert overtok skipet ruten Stavanger–Tau–Alsvik–Kjølevik–Vervik–Fiskå–Sør-

Skår-Nessa-Årdal, mens ruteselskapets fartøy Årdalsfjord ble satt i reserve. Denne ruten skulle 

Jøsenfjord gå i helt frem til 1953. I en rapport til Sjøfartskontoret i 1934 ble Jøsenfjords rute beskrevet 

                                                           
128 Brev fra Johs. Duesund, ekspeditør Lindaas-Masfjordens Dampskibsselskap, til direktør Magnus Kalheim, 
14.09.1934. 
129 Brev fra A/S Jøsenfjord Ruteselskap. Uttalelse. Stavanger 15.01.1935. 
130 Ibid. 
131 Brev fra A/S Jøsenfjord til Haldorsen & Søn. 12.10. 1934. 
132 Brev fra Haldorsen & Søn. til A/S Jøsenfjord. 11.09. 1934. 
133 Brev fra A/S Jøsenfjord til Haldorsen & Søn. 14.09. 1934. 
134 Brev fra Jøsenfjord Ruteselskap til M. Haldorsen & Søn. 12.10. 1934. 
135 Eike-Kongsvik i Bømlo-nytt 27.01. 2012. 
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å være på Ryfylkefjordene. Det ble også drevet leilighetsfart mellom Stavanger, Bergen, Sunnhordland 

og Hardanger.136 Noen unntak i ruten skjedde blant annet i 1932 og 1936, da skipet henholdsvis gikk 

til Bergen med bær og avløste for Karmsund, som hadde grunnstøtt og trengte reparasjon.137 

Avløsningen skjedde på ruten Stavanger-Haugesund-Bergen ytre led. I 1934 gikk Jøsenfjord også en tur 

til Kristiansand med 50 passasjerer.138 Skipet kunne altså leies ved spesielle anledninger. Både 

bondelaget, kinamisjonen, Stavanger Turistforening og arbeideravholdslaget Frisinn er eksempler på 

foreninger som leiet Jøsenfjord for utflukter og ekspedisjoner på varierende tidspunkt.139  

Jøsenfjord fikk det også særlig travelt ved bestemte tider på året, som når påsken kom. I 1942 var det 

stor bekymring i Stavanger for hvordan det skulle gå å få fraktet påsketuristene fra Stavanger med 

oljerasjoneringen som påvirket rutebåttrafikken.140 Etter krigen, i 1948, ble det rapportert at selskapet 

fraktet så mange som opp mot 2000 mennesker fra påskeferie i Ryfylke og ut til Stavanger.141  

 

 

Figur 20. Ungdomslagene i Årdal, Fister og Hjelmeland på tur med M/S Jøsenfjord til Ulvik, 1935. Kilde: Ryfylkemuseet. 

                                                           
136 Rapport Sjøfartskontoret, 006841, 31. mai 1934. 
137 Brev fra Sjøfartskontoret til A/S Jøsenfjord 26.07.1933. Brev fra Jøsenfjord til Sjøfartskontoret 18.04.1936. 
138 Brev fra Skibskontrollen, Stavanger 04.09.1934. 
139 Stavanger Aftenblad 30.05.1930, 10.06.1930, 09.06.1942, 02.06.1931, 09.06.1931, 14.02.1935, 12.07.1948.  
140 Stavanger Aftenblad 13.03.1942. 
141 Stavanger Aftenblad 30.03.1948. 
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Andre verdenskrig 

Andre verdenskrig fikk stor påvirkning på rutebåttrafikken. Den første tiden etter krigens utbrudd i 

april, gikk fjordrutene rundt Stavanger som tidligere.142 I løpet av våren 1940 ble likevel flere 

mennesker evakuert vekk fra Stavanger, noe som medførte at alle Jøsenfjord Ruteselskaps båter fikk 

overskredet passasjersertifikatene sine betraktelig. I juli måned, «i den beste sommertid», og på grunn 

av «de inntrufne forhold» med begrenset brensel til rutebåtene, søkte Jøsenfjordselskapet 

Sjøfartskontoret om å få økt passasjersertifikatene sine med 30 prosent.143 Skipskontrollen var villig til 

å godkjenne en økning på 15 prosent etter krengingsprøver. Skipene måtte også få skaffet ytterlige én 

redningsflåte hver, samt livbelter for det økte antallet passasjerer.144 I 1942 fikk M/S Jøsenfjord likevel 

et passasjersertifikat på 295 passasjerer, akkurat som skipet tidligere hadde hatt.145  

Krigen brakte rasjonering og mangel på ressurser. Rutebåtselskapene fikk i 1941 opplyst fra 

Sjøfartskontoret at det måtte tas vare på alle gamle livbøyer, -belter eller vester som hadde kork i seg. 

Korken skulle gjenbrukes. Passasjerskip i kortere ruter innaskjærs kunne til og med få slippe å ha det 

påbudte antallet livbelter om bord, så lenge de hadde andre «flyteredskaper».146 

Etter kort tid ble det vanskelig å skaffe nok drivstoff. Olje ble kvotert. Jøsenfjordselskapet ville i 1942 

at Jøsenfjord skulle få en ny regulator til motoren med oljepumper og luftstart, samt nødvendige 

ventiler plassert på sylindrene.  På den måten skulle motoren være omkastbar, «idet at det viser sig at 

vi kan spare en god del olje med å stoppe unnermanurering.»147 Motorfabrikken på Rubbestadneset 

kunne imidlertid ikke imøtekomme Jøsenfjord dette året, ettersom fabrikken manglet delene som 

skulle til for ombyggingen av motoren.148  

Styresmaktene ga trafikkselskapene pålegg om å endre rutene sine for å spare drivstoff. Jøsenfjord 

Ruteselskap ble informert om at de måtte slutte å gå ruten innom Tau. Selskapet nektet og ble støttet 

av både lokalbefolkningen langs Årdalsfjorden og kommunestyret i Årdal. Rederiet argumenterte med 

at de hadde en avtale med DSD fra 1923 som sa at de hadde rett til å gå innom Tau. De fremhevet også 

at det fantes andre parallelle ruter som DSD fikk lov til å fortsette. Det var viktig for Jøsenfjord 

Ruteselskap å hevde seg overfor det større DSD. Etter en omfattende krangel endte det med at 

Jøsenfjordselskapet fikk fortsette å gå innom Tau, men ikke så ofte som de hadde ønsket. Videre ble 

selskapet pålagt å gå over til kull. Dette var et problem for rederiet, som bare eide motorskip, som 

Jøsenfjord. En av grunnene til at de hadde satset på motorskip hadde i utgangspunktet vært at de ville 

                                                           
142 Brev fra Jøsenfjord Ruteselskap til M. Haldorsen & Søn. 10.05.1940. 
143 Brev fra A/S Jøsenfjord Ruteselskap til Sjøfartskontoret av 01.06.1940. 
144 Brev fra Skipskontrollen, Stavanger til Jøsenfjord Ruteselskap 14.07.1940. jnr. 7447/1940. 
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146 Rundskrivelse av 4. september 1941 fra Sjøfartskontoret til Skipskontrollens sjøkyndige besiktelsesmenn. 
147 Brev fra Jøsenfjord Ruteselskap til M. Haldorsen & Søn. 26.06.1942. 
148 Brev fra M. Haldorsen & Søn. til Jøsenfjord Ruteselskap. 29.07.1942. 
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spare brensel, men nå måtte selskapet altså leie inn et dampskip for ruten.149 Mot slutten av krigen ble 

de fleste av Jøsenfjord Ruteselskaps båter nødt til å gå i opplag i påvente av bedre tider.150 Dette gjaldt 

også for M/S Jøsenfjord, som gikk i opplag ved Buøy i Stavanger i 1944. Før det gikk skipet i rute fra 

Stavanger til Tau og Fiskå sommeren 1942, mellom Erfjord og Årdal fra mai 1943 og i rute til Fisterfjord 

fra 10. oktober 1943.     

Ettersom Jøsenfjord ikke kunne seile så mye som før, forsøkte eierselskapet å bruke tiden til å pusse 

opp og vedlikeholde skipet. Noen hudplater og spant ble byttet ut. En lysventil akter på hver side ble 

blindet igjen. Lysventilene midtskips ble fjernet og nye firkantede ruter ble satt inn i stedet.151 

Jøsenfjord fikk nytt ror og det ble satt inn vannklosetter.152 Etter hvert fikk Jøsenfjord også gjennomført 

de ønskede utbedringene og omleggingene i maskinen. På sensommeren 1945 kunne 

Jøsenfjordselskapet fornøyd meddele motorfabrikken på Rubbestadneset at maskinen var blitt 

betydelig billigere i drift med hensyn til brenselforbruket, og farten var god.153 

Etterkrigstid 

Utbedringene av Jøsenfjord fortsatte like etter krigen. Skipet fikk blant annet ny vinsj. Den var lydløs i 

drift og ble styrt fra broen. Dermed var det ikke lenger behov for å ha en mann på bakken når det skulle 

lastes eller losses. Stavanger Aftenblad omtalte vinsjen som en «meget stor teknisk forbedring».154 I 

1949 ble hytten på det øverste salongdekket revet. Salongdekket skulle få samme høyde som broen, 

som tidligere var hevet noe over dekkshøyde.155 Den nye salongen ble bygget tvers over skipet med 

benker plassert på begge sider. Kommandobroen ble løftet med en meter, og styrehuset med bestikk 

og kapteinslugar kom ovenpå den nye salongen. Det ble ikke tillatt for passasjerer å oppholde seg på 

det øverste dekket, men ombyggingen ga, ifølge Jøsenfjordselskapet, «meget fordelaktig plass for 

passasjerer».156 Den nye salongen hadde «gode bekvemmeligheter for passasjerene, med store 

vinduer på sidene».157 

I 1947 skiftet eierselskapet igjen navn, denne gangen til A/S Jøsenfjord Rutelag. Like etter kom også 

samferdselsloven i bruk. Loven var en følge av ressursknappheten etter andre verdenskrig og satte 

begrensninger på rutetrafikken idet trafikkselskap måtte ha konsesjon for drift. Jøsenfjord ble satt inn 

                                                           
149 Tjeltveit 1990: 52-53. Stavanger Aftenblad 31.07.1933. 
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151 2 runde ventiler igjen i toalettrom, SB side. Endringer Jøsenfjord 1942. Statsarkivet i Stavanger: Privat arkiv 
nr. 306, Jøsenfjord Rutelag. 
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157 Stavanger Aftenblad 09.03.1949. 
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i lokalruten Stavanger-Sjernarøy-Ombo-Foreneset-Erfjord i 1953, mens selskapets nyombygde 

Årdalsfjord fikk Jøsenfjords gamle rute (Stavanger-Årdal). Dette året fikk Jøsenfjord også en ny kaptein: 

Trygve Hansen. Han førte båten frem til 1959 da Olav Erøy Overtok, og i 1962 ble Nils Åserud skipper. 

Tidligere hadde Jøsenfjord Rutelags båter vært malt i hovedsak sort. Noen år etter krigen ble selskapets 

fartøyer malt grå. Jøsenfjords skrog ble grått, mens dekkshus og styrehus var hvitt og trefarget. 

 

 

 

  

Figur 21. Jøsenfjord i 1951. Foto: Thor Magne Nareid. Utlånt av Suldal Sogelag. 
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Jøsenfjord var involvert i nye dramatiske hendelser etter krigen. Blant annet døde en mann i 

sekstiårene fra Tau om bord i november 1951. Vedkommende falt ned trappen til aktersalongen og slo 

hodet.158 Ved en annen anledning, i 1961, var det en av mannskapet om bord som ble utsatt for en 

alvorlig ulykke. En 19 år gammel matros ved navn Per Øye mistet en fot da båten la til kai ved 

Hålandsosen i Erfjord. Øye ble klemt av fortøyningsvaieren, slik at foten ble revet av like over ankelen. 

Matrosen måtte dermed hentes til sykehus med helikopter, men da Stavanger Aftenblad rapporterte 

om hendelsen meddelte avisen at «Etter omstendighetene står det bra til med tilskadekomne».159  

Mer oppmuntrende var det i 1952 da mannskapet på Jøsenfjord hjalp fire mann om bord på en båt 

som drev like ved land ved Talgje. Det blåste stiv kuling, og båten hadde vært på vei fra Nesheim til 

Stavanger da den fikk motorstopp. Etter tre forsøk fikk folkene på Jøsenfjord hevet en sleper om bord, 

slik at båten kunne bringes trygt inn til land. Båtfolkene fikk tørre klær og noe varmt å drikke om bord 

i Jøsenfjord. De mente selv at de neppe ville ha sluppet fra det med livet hvis de ikke hadde fått hjelp.160 

 

De fleste som reiste med rutebåter i Norge reiste enten til eller fra byer.161 Jøsenfjords ruter gikk 

mellom flere bygder og småsteder, men det var Stavanger som var senteret i rutetrafikken på 

Ryfylkefjordene. Dette endret seg ikke i etterkrigsårene. Samlet sett betød lokalrutebåtene mer for 

folk i distriktene enn for folk i byene. Erik Ørbeck skriver i Utvikling og mønster i innenlands 

persontransport med ruteskip fra 1981 at «Reiseforholdene for folk i distriktene er i langt større grad 

dominert av nødvendighetsreiser enn byfolks bruk av rutene ved ferier og private besøk».162 Reisetiden 

ble kortet ned og samferdselen ble mer fleksibel etter krigen. Små bygder ble derfor mindre isolerte. 

Det skulle bety store endringer for Jøsenfjord.  

Biltrafikken økte jevnt og trutt utover 1950-årene, og flere steder ble det bygget fergeramper på 

kaiene. I 1960 ble bilsalget frigjort. Følgene var ikke overraskende at det snart kom enda flere biler på 

veiene. Veibyggingen måtte holde tritt, og i 1965 stod Ryfylkeveien ferdig. Dette betød starten på 

slutten for rutebåttrafikken på Ryfylkefjordene. Biler og ferger tok mer og mer over for rutebåtene. De 

to sterkeste tendensene i den innenlandske persontransporten i etterkrigstiden var 1) en sterk vekst i 

det totale omfanget av reiser, og 2) at kollektivtransportens andel gikk tilbake, mens privattransporten 

økte.163 Samlet sett var bussen den største konkurrenten til båtene i rutetrafikken i de første 

etterkrigsårene.164 Gjennom 50- og 60-tallet gikk passasjerantallet for bygde- og lokalrutene ned de 

                                                           
158 Stavanger Aftenblad, 12.11. 1951. S.6. 
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fleste steder, mens det var et stabilt nivå for lengre kystruter som Hurtigruten. Etter 1976 og frem mot 

1980 snudde tendensen, men det var introduksjonen av hurtigbåtene som skapte bedre 

konkurransevilkår for rutetrafikken til sjøs.165 Det var med andre ord en utvikling som ikke kom 

Jøsenfjord til gode. Hurtigbåtene gjorde sitt inntog fra og med 1960-tallet. Det ble med dette et større 

skille mellom person- og godstrafikken.  

 

Mot slutten av 1950-tallet begynte Jøsenfjord Rutelag å slite økonomisk. Krangler med DSD om 

konsesjoner til ruten på Tau endte med rettssaker og færre anløp for rutelaget. År med dårlig frukthøst 

medførte reduserte fraktinntekter. For å spare utgifter måtte selskapet innskrenke rutene til de 

tynnest befolkede områdene. Dette medførte naturlig nok klager, blant annet fordi posten ikke ble 

levert ofte nok. Selskapet søkte om statstilskudd flere ganger, og i 1959 fikk de det endelig innvilget.166 

I etterkrigstiden hadde særlig DSD kjøpt inn flere nye fartøyer for å henge med i utviklingen. Skipene 

var større, raskere og mer komfortable enn de gamle, og de hadde plass til å ta med seg biler. De hadde 

derfor klare konkurransefortrinn.  

Jøsenfjord Rutelag benyttet fremdeles mange skip som de hadde anskaffet i mellomkrigstiden.167 

Selskapet gjorde likevel sitt beste for å tilpasse seg de nye tidene. I et brev til Sjøfartskontoret skrev 

rederiet i 1960 at de ønsket å bygge om Jøsenfjord på grunn av den stadige økningen av biler, traktorer 

og «andre landbruksmaskiner».168 Selskapet anså det som ytterst nødvendig å bygge om akterdekket, 

slik at Jøsenfjord kunne frakte «motorkjøretøi».169  

I 1953 regnet selskapet med at Jøsenfjord kunne frakte 3 biler, men skipet var ikke bygget for slik 

fart.170 Rutelaget hadde i 1960 allerede skaffet fergedekk på to av sine andre skip, som de var svært 

fornøyde med. Forlengelsen med et bredt akterdekk hadde dessuten gitt båtene god stabilitet i 

sjøen.171 Jøsenfjord ble derfor også forlenget og fikk fergedekk i 1962.  

Skipets forlengelse ble på rundt 7 meter.172 Bredden på akterenden skulle ifølge planen fra 1960 være 

5,5 meter, og det ble beregnet plass på 2,4 meter i bredden for 2 kjøretøyer.173  

                                                           
165 Ørbeck 1981: 5. 
166 Samferdselsdept. arkiv på Riksarkivet. Tjeltveit 1997: 154. 
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168 Brev fra A/S Jøsenfjord Rutelag til Sjøfartskontoret, 05.12.1960. 
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170 Riksarkivet: Til Samferdselsdept. Fra A/S Jøsenfjord Rutelag. Opplysninger om skipene og driften for 
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173 Revidert målingsbevis 31.03.1962. Fra Skipsmålingskontoret nr. 1607, Til Sjøfartskontoret.  
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Det ble også sendt forespørsler til Hjelset Motorfabrikk om ny reversering, propell og 

tverrskipspropell.174 I 1961 startet ombyggingsarbeidet. Arbeidet ble gjennomført ved A/S Haugesunds 

Slipp. Hytten som stod akterut ble tatt vekk for å få plass til flere biler.175 Nye hudplater ble nå sveist, 

ikke klinket. Stavanger Aftenblad skrev at bildekket ble forlenget «ganske mye», og «for øvrig har båten 

fått aluminiumsrekkverk og ellers er det foretatt mange andre forandringer».176  

Jøsenfjord skulle kunne ta ni vanlige biler akterut. Samlet kapasitet, skrev Stavanger Aftenblad, var på 

cirka 15 biler, fordelt forut og akterut.177 En beregning på 15 biler virker mye. Senere er det blitt oppgitt 

at Jøsenfjord hadde plass til åtte personbiler.178 Det var i praksis bare bildekket som ble brukt til 

nettopp biler.  

Skroget fikk en lengde på 110' 9" (lengde overalt 130' 45"), bredden var 18' 2" og dybden var 9'. 

Bruttotonnasje ble 195,45 registertonn, og nettotonnasje ble 101,42 registertonn.179  

 

Det viste seg at Jøsenfjord slapp sjøen lett med det nye akterdekket, og dermed gjorde god fart.180 

Jøsenfjord fortsatte å seile stort sett uansett vær. Da båten skulle legge til i Lauvik en dag med sterk 

østavind måtte mannskapet sette opp en spring for å komme inntil kaien, slik at bilene kunne kjøre i 

land. Jøsenfjord bakket opp mot kaien, men en ekstra sterk vindråse og stor sjø gjorde at pulleren røk. 

Følgene var at de måtte benytte en annen kai, uten fergeleie. Det gjorde det vanskelig for bilene å 

kjøre i land og om bord, og Jøsenfjord klarte derfor bare å frakte tre biler om gangen.181 Etter 

forlengelsen fortsatte skipet på tross av det nye bildekket i hovedsak å benytte kaier uten fergeleie.182 

Det var vanlig å bruke noen treplanker til å kjøre om bord og i land ved slike kaier. Jøsenfjord var ikke 

blitt en bilferge i ordets rette forstand. Den var fremdeles en tradisjonell rutebåt, som ble brukt til flere 

formål: som lasteskip, bilferge og passasjerskip. Tiden med behov for kreaturbås var likevel over. 

 

                                                           
174 Endringer Jøsenfjord 1960. Statsarkivet i Stavanger: Privat arkiv nr. 306, Jøsenfjord Rutelag. 
175 Stavanger Aftenblad 05.01.1962. 
176 Stavanger Aftenblad 17.06.1961. 
177 Stavanger Aftenblad 05.01.1962. 
178 Laugaland i Stavanger Aftenblad 09.10.2004. Laugaland 2005: 26. 
179 Målingsbevis 31.03.1962. Fra Skipsmålingskontoret. 1607. 10/62.   
180 Laugaland 2005: 26 
181 Muntlig informasjon fra Sverre Nordheim, notert av Tor Olav Følgesvoll. 
182 M/S Jøsenfjord Opplysninger vedr. bemanning. Skjema IS: KV. 6.1.69.  
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Figur 22. Jøsenfjord i 1966. Foto: Johannes Østvold, utlånt av Jøsenfjord Rutelag AL. 

 

 

På plantegningen fra 1960 (figur 28) var det oppført at det fremdeles skulle være kreaturbås om bord, 

men denne tegningen ble tilsynelatende ikke fulgt. En tegning over det elektriske anlegget i 1967 (figur 

23) viser ingen kreaturbås. Verken 1960- eller 1967-tegningen viser riktignok båten nøyaktig slik som 

den ble seende ut etter forlengelsen. Ingen av tegningene er derfor helt til å stole på. 1960-tegningen 

er trolig mindre pålitelig enn 1967-tegningen. Den avviker blant annet fra en beskrivelse av båten fra 

1969, der det ble oppgitt at messen var «nede akter».183 På 1960-tegningen var messen like akter for 

kreaturbåsen, til styrbord for maskincasingen. Tegningen fra 1967 derimot viser, i samsvar med 1969-

beskrivelsen, at messen var under bildekket (akter for passasjerlugar og salong). 1960-tegningen er 

den siste av Jøsenfjord som viser kreaturbås.184 Det var uansett ikke lenger nødvendig med en 

kreatursalong med båser når dyrene på en enklere måte kunne fraktes i lastebiler om bord på skipet.   

                                                           
183 M/S Jøsenfjord Opplysninger vedr. bemanning. Skjema IS:KV. 6.1.69. 11.11.69.  
184 Tegning bilag til fribordsrapport 11.06. 1971. Sjøfartsdirektoratet, Lastelinje for passasjerskip. Nr. 788. 
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Figur 23. Tegning over det elektriske anlegget på Jøsenfjord, 1967. Riksarkivet. 

Figur 24. Jøsenfjord 1971. Bilag til fribordsrapport. Kilde: Riksarkivet. 
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Det Stavangerske Dampskibsselskab og siste år i rute i Ryfylke 

Ettersom tiden gikk ble det nødvendig med mer og mer støtte til ruteselskapene i Ryfylke for at de 

skulle kunne holde driften i gang. Det Stavangerske Dampskibsselskab var som tidligere nevnt det 

største og mest ressurssterke av rutebåtselskapene, og klarte seg derfor best. Fylkeskommunen ønsket 

at rutene på Ryfylkefjordene skulle ordnes under ett. Resultatet var at DSDs tidligere rivaler, Høgsfjord 

Rutelag og Jøsenfjord Rutelag, gikk inn i selskapet i 1976. Jøsenfjord var blitt DSD-båt, og var rederiets 

eldste.185 Skipet fikk påmalt Stavangerskes tre røde ringer på skorsteinen, og resten av fartøyet ble 

igjen sort- og hvitmalt. Samme året fikk Jøsenfjord også en ny skipper, Jon Meland. 

For en tid fortsatte Jøsenfjord i rute som tidligere. DSD sørget også for å skaffe flere av bilfergene og 

lokalrutebåtene sine, deriblant Jøsenfjord, tillatelse til å frakte tankbiler med gass og brannfarlig væske 

i 1976.186 De fikk lov til å frakte en og en tankbil om gangen. 

 

I mai 1977 gikk Jøsenfjord på grunn ved Sør-Bokn. Båten gikk i rute fra Erfjord til Stavanger, og skulle 

legge til kai. Meningen var å bakke båten opp, men maskinen startet opp feil vei, slik at skipet dermed 

berørte en grunne ved siden av kaien. DSDs Hjelmelandsfjord, som var i nærheten, ble tilkalt og dro 

snart Jøsenfjord av grunnen igjen. Jøsenfjord fortsatte videre til Stavanger ettersom ingen lekkasjer 

ble oppdaget. I Stavanger ble skroget sjekket av en dykker, men de eneste skadene som ble funnet var 

noe avskrapning på kjølen forut. Jøsenfjord slapp unna uten at det ble behov for større reparasjoner, 

og det ble heller ikke nødvendig med sjøforklaring.187 Kort tid etter ble Jøsenfjord likevel tatt ut av 

ordinær rute og satt i reserve. 

I Stavanger Aftenblad kan man lese om tidligere passasjerer som med vemod så den gamle Jøsenfjord 

bli tatt ut av rute.188 Jøsenfjord var fremdeles ansett som en god sjøbåt, som mange hadde gode minner 

om. Skipet ble likevel stadig benyttet til andre formål. Jøsenfjord ble blant annet satt til å frakte 

sementbiler og annet utstyr til utbyggingsprosjekter i Stavanger.189 I 1978 gikk skipet i bøyen på 

Skjæret.190 I november ble det lagt opp for salg. Passasjersertifikatet, som utløp i mars 1979, ble 

deretter ikke fornyet.191 

                                                           
185 Torgersen 1981: 72. 
186 Brev fra Sjøfartsdirektoratet til DSD, 14.06.1976 og 11.02.1976. 
187 Beretning M/S Jøsenfjord Grunnberøring ved Sør-Bokn den 11. mai 1977. Jnr. 472/77 HD/tø. 
Sjøfartsdirektoratet 020577, 7. juni 1977. Utdrag av M/S Jøsenfjords dagbok. J.nr. 172 Sk. i Kristiansand S. Mott. 
20/5-1977. Sjøfartsdirektoratet 020577, 7. juni 1977. Brev til DSD fra skipsinspektør Hilmar Dale 06.06.1977. 
Jnr. 472/77 HD/tø. Sjøfartsdirektoratet 020577, 7. juni 1977.  
188 Stavanger Aftenblad 06.06.1977. 
189 Eike-Kongsvik i Glimt fra Lindesnæs, 31. årgang, 2011: 85-86. 
190 Stavanger Aftenblad 19.07.1980. 
191 Brev fra DSD til Sjøfartsdirektoratet 11.04.1980 Nr. 010379 15 APR 80 & 19.03.1979. Nr. 010520 20. MRS 79 
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Teknisk direktør i DSD, Jonas W. Endresen, fortalte Stavanger Aftenblad i desember 1978 at eventuelle 

kjøpere ville kunne få Jøsenfjord til gi-vekk-pris, ettersom det ikke ble ansett som verdt å hugge det 

opp.192 

I 1980 ble Jøsenfjord solgt til en tysk eier, og seilt ut fra Norge. 

 

 

Figur 25. Jøsenfjord som DSD-båt. Foto: Johannes Østvold, utlånt av Jøsenfjord Rutelag AL.  

                                                           
192 Stavanger Aftenblad 20.12.1978. Laugaland 2005: 27. 
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Tekniske endringer 1930-1980 
Som tidligere var det nødvendig med jevnlig vedlikehold av skipet. Stavanger Aftenblad oppga blant 

annet at Jøsenfjord i 1959 måtte males så ofte som en gang i uken, ettersom kaifendere slet på 

malingen.193 Rederiet hadde for øvrig fra 1938 et eget verksted på Buøy, hvor årlig besiktigelse og 

overhaling foregikk.194  

Enkelte år ble oppussingsarbeidet på Jøsenfjord mer omfattende enn vanlig. For eksempel ble det i 

1956 utført mye ulikt malings-, reparasjons-, rengjørings- og rustbankingsarbeid. I tillegg ble en del 

vannrør, elektriske kabler og anlegg, samt telefon og maskintelegraf tatt ned og flyttet noe på.195 

Grundige notater over dette arbeidet eksisterer fremdeles.196 Det er likevel de større ombyggingene 

og endringene snarere enn detaljene i vedlikeholdsarbeidet som behandles under. Endringene er ført 

inn i tabeller ordnet etter hovedgruppene i SFI-systemet (Skipsteknisk Forskningsinstitutt). 

Gruppesystemet følger strukturen på et fartøy, og vil derfor hjelpe å holde oversikten over de mange 

forandringene i skipet.  

 

SFI-gruppesystemets hovedinndeling: 

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 

 

En del av endringene i Jøsenfjord er vanskelig å dokumentere helt presist. Dette er på grunn av mangler 

og av og til tvetydighet i kildematerialet som finnes. Derfor er enkelte kommentarer ført opp under 

tabellene. I tabellene er det også henvisninger til bilder, som enten vises under den gjeldende tabellen 

eller er plassert andre steder i teksten. Hvert bilde har et nummer, slik at det skal være enkelt å finne 

igjen. 

                                                           
193 Stavanger Aftenblad 07.10.1959. 
194 Innsendt dokument opplysninger om Jøsenfjord fra Jøsenfjord Rutelag til Sjøfartsdirektoratet 11.11.1969. 
Nr. 036764. A/S Jøsenfjord Ruteselskap 1920-1945, Stavanger Lithografiske anstalt A.S. 
195 Torjus Halsne, 05.10.1956.  Loggbok verksted. Finnes i Jøsenfjord Rutelags arkiv i Statsarkivet i Stavanger. 
196 Loggbok verksted, Torjus Halsne, 05.10.1956, Jøsenfjord Rutelags arkiv i Statsarkivet i Stavanger. Referat 
arbeid på Jøsenfjord 05.10.1956. 
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2. Skrog 

Når Hvor Hva (endring) Illustrasjon 

1930 Akterdekk. Dekket skiftet, «samt mange andre forbedringer», 
der «alt på agterskibet gjøres helt ferdig».197  

Figur 18 

1930 Styrehus, hytte over 
overbygning 

Fotografi av Jøsenfjord ca. 1930 viser at 
styrehus/dekkshuset over hoveddekket var blitt 
ombygget.  

Figur 18 

1932 Forlengelse 
maskinområdet - 
forskipet.  

Forlengelse, 15'. L: 109' B: 18' D: 9'8". Brt. 151.198 
Forlengelsen fant sted fra maskinrommet og 
forover, inn i forskipet forbi det vanntette skottet 
mellom lasterommet og lugarene. Se kommentar 
under tabell. 

Figur 27 

1932 Overbygning, skott i 
akterkant av brønn. 

Skott gjort av stål.199  

1932 Bakkdekk. Skipssiden ble bygget opp rundt baugen, og et nytt 
dekk ble lagt på bakken. 

Figur 19, 
27, 33 

1932 Baugen Forsterket, for å tåle is.200  

1932 Styrehus, salongdekk 
og overbygning 

Fotografi viser at Jøsenfjord fikk bygget inn 
salongdekk over hoveddekket, med firkantede ruter 
rundt dekkshuset akter for styrhus. Skipssidene i 
overbygget, som tidligere hadde buet innover, må 
trolig ha blitt rettet opp på dette tidspunktet.  

Figur 19, 27  

1932 Spygatt, hver side av 
brønn 

To store spygatt satt inn i siden.201 Figur 33 

1932/ 
1934 

Skott 26 i forkant av 
maskinrommet. 

Skottet kan ha blitt flyttet to spanterom lenger 
akterover i sammenheng med forlengelse i båten i 
1932, eller i sammenheng med byttet av maskin i 
1934. Se kommentar under tabell. 

 

1934 Maskinrom: 
hudplater BB side nr. 
4 og 5 aktenfra i D-
gang. Forfra 
E6=6/20, E7: 7/20, 
F8 7/20, F9 7/20. A-
B-C-gang hvor nagler 
utdrevet: 6 ½-7/20. 
SB side: A-B-C-gang: 
6-7/20 

Fornyet.202  

1934 Bunnstokker og 
hovedspanter i 
maskinrom 

Hovedspanter ble delvis fornyet i maskinrommet. 
Alle bunnstokker med toppvinkler og bunnvinkler 
ble også fornyet. Livholtsvinkler på begge sider gjort 
delvis nye. 

 

                                                           
197 Brev fra A/S Jøsenfjord til Sjøfartskontoret 04.03.1930. 
198 Notat endringer 11.01.1932, innsendt Skibskontrollens tekniske besiktelsesmann i Stavanger, nr. 283/32. 
Tegning Forslag til forlængelse av D/S Jøsenfjord, Stavanger 15.08.1931. O. E. B. Bilag til sjøfartskontorets 
skrivelse 26.10. 1931. Maalebrev 10.08.1932. 
199 Brev fra A/S Jøsenfjord til Sjøfartskontoret 05.01.1932. 
200 Eike-Kongsvik i Glimt fra Linesnes, 2011: 85. 
201 Brev fra A/S Jøsenfjord til Sjøfartskontoret av 05.01.1932. 
202 Rapport til Sjøfartskontoret, 006841, 31. mai 1934. 
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Når Hvor Hva (endring) Illustrasjon 

1934 Skottet 26 i forkant 
av maskinrommet 

For å få plass til Rubben måtte den gamle 
dampmaskinen og kjelen fjernes, og skottet mellom 
lasterom og maskinrom ble tatt ut for bedre 
tilkomst. Skottet ble deretter flyttet cirka 24 
tommer forover.203 Se kommentar under tabell. 

 

1942 Springplate 
midtskips, BB side, 
ved kjølevannsavløp 

En springplate tatt ut og byttet.204  

1942 Lastområdet -
forskipet. Fornyelse 
av plater startet ca. 2 
m akter for 
romskottet, og 
fortsatte frem 
gjennom 
maskinistlugaren, 
messen og 
matroslugaren. 

Tre plater SB side ved gangen under springplaten 
byttet. Platetykkelse 3/8 tommer.205 

 

1942 Lastområdet -
forskipet. Fra midten 
av rommet t.o.m. 
matroslugaren SB 
side. 

Innsatt ett ekstra spant mellom hvert av de 
gamle.206 
 

 

1942 Lastområdet-
forskipet. Fra midten 
av rommet t.o.m. 
matroslugar. BB side. 

Nye kontraspanter.207  

1943 Akterskipet, øverste 
dekk 

Rorboksen ble flyttet med ¾ tomme fordi 
rorstammen fikk en annen retning enn før, da roret 
ble skiftet.208 

 

1949 Styrehus og 
salongdekk 

En ny salong ble bygget på tvers over skipet. 
Lugaren på brodekket fjernet. Kommandobroen 
løftet med 1 m, slik at styrehus og kapteinslugar 
kom ovenpå den nye salongen.209 

Figur 29. Se 
også figur 
21 

Før 
eller i 
1951, 
trolig 
1949. 

Dekkshus akter Fotografier viser at dekkshuset akter ble bygget inn, 
med firkantede ruter langs skipssiden. Endringene 
kan ha blitt gjort da Jøsenfjord også fikk ny salong 
og styrehus ble løftet i 1949. 

Figur 21 

                                                           
203 Anbudinnbydelse på levering av ny motor i Jøsenfjord. Stavanger 15.05.1933. Brev fra Skibskontrollen i 
Stavanger til A/S Jøsenfjord 11.06.1934. 6841/1934.  
204 Endringer Jøsenfjord 1942, Statsarkivet i Stavanger: Privat arkiv nr. 306, Jøsenfjord Rutelag. 
205 Ibid. 
206 Ibid. 
207 Ibid. 
208 Endringer Jøsenfjord 1942-1943. Statsarkivet i Stavanger: Privat arkiv nr. 306, Jøsenfjord Rutelag. 
209 Arbeidet utført hos Sverre og Per Ottesen i Sagvåg. Stavanger Aftenblad 09.03. 1949. Brev fra Jøsenfjord 
Rutelag til Sjøfartskontoret 07.03.1949. 
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Når Hvor Hva (endring) Illustrasjon 

1956 Maskinrom, 
hudplater og spant 

Hudplater og spant ble skiftet av Brødrene Bjørnevik 
A/S, Hundvåg. Det ble påsatt forsterkninger på 
hudplate på BB side forut under en lysventil.210 

 

1956 Porter i 
skansekledning, 
brønn 

Portene i brønnen ble reparert og fikk nye hengsler, 
pålagt høyde 20 cm.211 

 

1961 Dekkshus akter Hytten som stod akterut tatt vekk for å gjøre plass til 
biler.212 

 

1961-
2 

Hudplater akter I sammenheng med forlengelse ble gamle hudplater 
akter skiftet, fra spant 0 og forover, «så langt 
besiktelsesmannen finner dette påkrevd».213 

 

1962 Bildekk, akter Jøsenfjord forlenget. Ståldekk, tverr hekk. Bredde på 
akterenden 5,5 m. Beregnet plass 2,4 m i bredden 
pr. kjøretøy, 2 stk.214 Stavanger Aftenblad skrev på 
nyåret 1962 at Jøsenfjord var blitt forlenget med 4 
m.215 Et målingsbevis fra 1962 oppga likevel at 
Jøsenfjords nye lengde var 130' 45". Lengden etter 
forlengelsen i 1932 var 109', hvilket vil si at 
forskjellen var på 21' 45", eller omtrent 7,5 m.216  

Figur 22, 28 

1962 Porter i 
skansekledning, 
akterdekk 

Det var en port på hver side av akterdekket, ved 
presenningene mot overbygningen. 

 

1962-
1980 

Maling, salongdekk Før Jøsenfjord ble solgt i 1980 var salongdekket og 
overbygget på hoveddeket innvendig malt delvis lyst 
grønt, delvis hvitt. I 1962, etter forlengelsen, var det 
derimot brunmalt der.217 Rester av grønmaling har 
for øvrig også vært synlig i styrehuset. 

Figur 35, 38 

1966 Styrehus Jøsenfjord fikk Høles gamle styrehus.218 Høle, eks. 
A/S D/S Lindesnæs' tidligere båt Lyngdal, var kjøpt 
av Høgsfjord Rutelag i 1950. Lyngdal ble tatt ut av 
rute etter maskinhavari i 1964. Den ble solgt i 1966, 
hugget opp i 1967. Fotografier fra 1963 viser at 
Jøsenfjords eldre styrehus hadde 5 vindusruter sett 
forfra. Fotografier fra 1970-tallet viser at styrehuset 
hadde 3 ruter – en mindre på hver side av en større i 
midten. 

Figur 30, 31 

1974 Hudplate E7 BB side Fornyet.219  

                                                           
210 Referat arbeid på Jøsenfjord 05.10.1956, Statsarkivet i Stavanger: Privat arkiv nr. 306, Jøsenfjord Rutelag. 
211 Referat arbeid på Jøsenfjord 05.10.1956. 
212 Stavanger Aftenblad 05.01.1962. 
213 Skipskontrollens tekniske besiktelsesmann Stavanger. M/S Jøsenfjord forslag til ombygging og forlengelse av 
akterdekk. 26455/60-S-PDM/DO. 
214 Revidert målingsbevis 31.03.1962 fra Skipsmålingskontoret, nr. 1607 til Sjøfartskontoret. 
215 Stavanger Aftenblad 05.01.1962. 
216 Tegning 1960 oppga båtens lengde skulle være 128'6". Målingsbevis 31.03. 1962, Skipsmålingskontoret, 
1607. 10/62, sier nye lengde mellom perpendikulærene var 130'45".   
217 Ref. sosial dokumentasjon 30.10.2012, skrevet av Tor Olav Følgesvoll.  
218 Laugaland 2005: 26, 62-63. 
219 Sjøfartsdirektoratet oppgave over gjenstående pålegg, M/S Jøsenfjord 05.07.1974. 
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Når Hvor Hva (endring) Illustrasjon 

1975 Lukedeksel for 
nedgangsluken til 
forpeak 

Fornyet.220  

 

Forlengelsen 1932: Skipets utseende i dag og 

tegningene av forslag til forlengelse i 1932, 

tyder på at fire spant ble satt inn rundt det 

forreste maskinskottet, se figur 27. Spantene 

i området ser ulike ut, der noen har skjøter i 

seg og andre ikke. Se figur 26. I 1934, da 

maskinen ble skiftet, ble hovedspanter delvis 

fornyet i maskinrommet, så det kan riktignok 

være rester av dette som er synlig.221 Skipet 

ble tilsynelatende også forlenget i forskipet 

akkurat som lenger akter. Per 2016 er det 

likevel blitt gjort så mange utskiftninger om 

bord at det ikke lenger er mulig å se på 

spantene nøyaktig hvor forlengelsen kan ha 

blitt gjort. Det er kanskje beskrivende at i 

forbindelse med forlengelsen bestemte 

Sjøfartskontoret at, for å «opprettholde 

styrkekontinuiteten ved enden av 

overbygningene», det ble nødvendig å «øke 

tykkelsen av springplaten til 0,45 tommer fra 

ikke under 5 spantedistanser akterfor 

frontskottet i broen til minst 3 

spantedistanser inn under bakken».222 Dette er ført inn i tegningen figur 27. 

Det er en mulighet for at Jøsenfjord ble forlenget også akter for maskincasingen, fordi i dag er 

avstanden mellom maskincasingen og skottet mot akterdekket noe større enn det tegninger før 

forlengelsen i 1932 viser.223 Det er likevel forbausende hvis dette ble gjort. Det er bare ca. én 

                                                           
220 Sjøfartsdirektoratet oppgave over gjenstående pålegg, M/S Jøsenfjord, 09.05.1975. 
221 Rapport til Sjøfartskontoret om første gangs besiktelse av motor tillikemed bygningsbeskrivelse med 
tegninger. Sjøfartskontoret 006841 * 31. Maj 1934.  
222 Brev fra Skibskontrollens tekniske besiktelsesmann i Stavanger. 283/1932. 13.01.1932. til A/S Jøsenfjord. 
223 Tegning D/S Jøsenfjord forslag til forlængelse 15-8-1931, figur 33. En tegning over foreslåtte endringer på 
Jøsenfjord fra 1960 viser også en større avstand mellom casing og skott, figur 28. 

 

 

 
Figur 26. Spant forut i maskinrommet, BB side. Spantet 
nærmest kamera har skjøt, spantet lengst vekk fra 
kamera har ikke, og er trolig eldre. Foto: Ida Pettersen. 
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spanteavstands forskjell. Åtte spantedistanser, altså forlengelsen som ble tegnet i 1932, fra 

maskinrommet og forover, passer samtidig med den totale økte lengden på 15 fot.224   

 

Skott 26 i forkant av maskinrommet, 1932-1934: I 1932 ble Jøsenfjord altså forlenget i området der 

skottet mellom maskinrommet og lasterommet står. I dag står skottet ved spant nummer 26. To 

spanterom lenger forover, i lasterommet, er det spor etter et tidligere skott. Det er godt mulig at det 

ble flyttet i 1932, da nye spant ble satt inn. Skottet ble uansett flyttet i 1934, men de skriftlige kildene 

nevner bare at det ble flyttet forover, ikke akterover. I en rapport til Sjøfartskontoret i mai 1934 stod 

det at: 

«Som det vises av påleg er skottet i forkant [av motorrommet] forlangt flyttet et spanterum forover, da 

jeg mente at det ikke var forsvarlig med det nuværende arrangement. Skibskontrollen i Stavanger, som 

skal ha pålægsbesiktelsen, bør konferere med rederne herom».225 

Skibskontrollen bestemte at Jøsenfjordselskapet måtte flytte skottet ca. 24 tommer lenger forover, 

noe som utgjør omtrent én spantedistanse.226 At skottet ble flyttet forover er overraskende i og med 

at Jøsenfjord fikk semidieselmaskin det året, som trengte mindre plass enn den tidligere 

dampmaskinen. Ergo burde det ikke vært behov for å flytte skottet slik at maskinrommet ble større, 

snarere tvert imot.  

Igjen i slutten av november måned samme år fikk Jøsenfjordselskapet beskjed om at «Før passagerfart 

må skottet mellom motorrum og lasterum bringes iorden (Vanntætt skot)».227  Jøsenfjordselskapet kan 

ha vært trege med å gjennomføre påleggene fra Skipskontrollen, men skottet kan også ha vært flyttet 

flere ganger i sammenheng med motorskiftet. Det er i hvert fall sikkert at skottet ble tatt ut for å gi 

bedre tilgang da den nye maskinen skulle på plass.228  

I 2017 kan man stadig se at det har stått et skott ett spanterom lenger akter i maskinrommet enn der 

det står i dag. Disse sporene stemmer med andre ord overens med de skriftlige opplysningene vi har 

fra 1934. Det utelukker likevel ikke at sporene i lasterommet viser hvor skottet kan ha stått frem til 

1934 snarere enn 1932.229 I tillegg må det bemerkes at både tegninger fra 1886, 1932 og 1960 viser at 

maskinrommet var 12 spantedistanser langt.230  

                                                           
224 Spantedistansen markert på tegning over forlengelse 134 R-462 fra 09.01.1932 (figur 27) var 22 ½ tommer, 
hvilket vil si 57, 15 cm. Åtte spantedistanser utgjør da 457,2 cm, eller nøyaktig 15 fot. 
225 Rapport til Sjøfartskontoret om første gangs besiktelse av motor tillikemed bygningsbeskrivelse med 
tegninger. Sjøfartskontoret 006841 * 31. Maj 1934. 
226 Brev fra Skipbskontrollen i Stavanger til A/S Jøsenfjord, 11.06.1934. 6841/1934. Gjenpart av innberetning til 
Sjøfartskontoret, besiktelse foretatt d. 2/5 1934. Bok nr. 3927 nr. 21. 
227 Gjenpart av innberetning til Sjøfartskontoret. Besiktelse foretatt d. 27/11 1934. Bok nr. 3930 nr. 4. 
228 Anbudinnbydelse på levering av ny motor i Jøsenfjord. Stavanger 15.05.1933. 
229 Det er riktignok også mulig at en helt annen type skott enn det vanntette kan ha stått i maskinrommet, men 
i så fall stemmer altså få av opplysningene vi har fra skriftlige kilder. 
230 Tegning D/S Jøsenfjord forlengelse og paabygning av aapen bak 134 R-462, 09.01.1932. Tegning 1886 
Jerntegning til Dampbaad No. 42 og Dampbaad 42 Lindesnes af Farsund, KMV. Tegning 1960. 
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Skott 40, mellom lasterom og lugarområdet i forskipet: Skottet som står ved spant 40 har i dag et 

annerledes utseende enn det aktre lasteromskottet (#26). Begge er likevel vanntette skott. I 2016 

bestod skott 40 av et lappverk av sveiste reparasjonsplater, selv om det stadig var mulig å se restene 

etter den klinkede utførelsen. Skottet var videre delt på midten av en tversgående smalere plate. Trolig 

ble skott 40 påbygget og endret i 1932, da bakken ble bygget opp og innredningen i forskipet ble gjort 

om. Det kan forklare den tversgående platen som deler skottet i to. Forunderlig nok opplyser for øvrig 

en målingsanmeldelse fra 1932 at Jøsenfjord på dette tidspunktet hadde 3 vanntette tverrskott, mens 

et målingsbevis fra 1894 sier at skipet hadde 4.231 De sveiste reparasjonene kom uansett på senere, og 

godt mulig ulike tidspunkt.  

 

Kollisjonsskottet 1932: For at mannskapslugarene forut skulle bli større skrev A/S Jøsenfjord i 1930 at 

kollisjonsskottet skulle flyttes ett spanterom forover når Jøsenfjord skulle ombygges og forlenges.232  

I følge tegninger fra 1886 og 1932 endret likevel ikke størrelsen på rommet i forpiggen seg, selv om 

tegninger fra 1929 og 1930 viser ett spant mindre i det nevnte området.  

 

 

 

 

Figur 27. Tegning: D/S «Jøsenfjord» forlengelse og paabygning av aapen bak. 9.1.32. R-462. Riksarkivet. 

 

                                                           
231 Målingsanmeldelse 13.05. 1932 Stavanger. Maalings-Bevis 25/1894 Kristiansand. 
232 Brev fra A/S Jøsenfjord til Sjøfartskontoret 23.06. 1930. 
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Figur 28. Tegning av foreslåtte endringer på Jøsenfjord 1960. Riksarkivet. 

 

 

Figur 29. Ombygging styrehus og nytt salongdekk 1949. Riksarkivet. 
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Figur 30. Jøsenfjord til venstre, 1963. Foto: Johannes Østvold, utlånt av Jøsenfjord Rutelag AL. 

 

 

Figur 31. Jøsenfjord til kai i Stavanger 1974. Foto: Johannes Østvold, utlånt av Jøsenfjord Rutelag AL. 
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3. Utstyr for last 

År Hvor Hva (endring) Illustrasjon 

1932 Hoveddekket, 
kreatursalongen 

En «hollbakk» ble satt inn. Her menes trolig 
stengsler eller båser for dyrene i 
kreatursalongen.233 

 

1932 Vinsj forut Vinsjen som drev kranen i den forreste masten ble 
flyttet opp fra lastedekket til det nye dekket over 
bakken. 

Figur 27, 
33, i.f.t. 
figur 1, 5. 

1934 Vinsj forut, 
donkeykjele 
maskinrom 

En ny donkeykjele ble satt inn i båten til drift av 
vinsj og varmeledning. Vinsjen fungerte imidlertid 
ikke som den skulle, pga. en konstruksjonsfeil med 
dreining på tallerkenhjulene. Haldorsen & Søn. 
beklaget at de hadde latt seg forlede til å foreta 
ombygging og ledningsarrangement til 
dampvinsjen. Ny del til ribbehjul satt på.234 

 

1947 Vinsj forut Ny vinsj. Produsert 1945, 2000 kg løftekraft. 
Lengde omtrent 1,9 m. Lydløs i drift og styrt fra 
broen. Drivkraft var olje under hydraulisk trykk.235 
Fjernstyringen til vinsjen stod ved vinduet på BB 
side i styrehuset. Vinduet kunne åpnes. 

 

1950-
årene 
eller 
etter. 
Se 
kom. 
under 

Luke til lasterommet Karmen rundt luken til lasterommet er sveist hele 
veien rundt. Den har sannsynligvis blitt fornyet en 
gang på eller etter 1950-tallet, da sveiseteknikken 
begynte å bli utbredt. Spant 35 er dobbelt. Det er 
mulig lasteromsluken opprinnelig var 2 spanterom 
mindre, og at den ikke strakte seg lengre forover 
enn til spant 35. 

Figur 32 

1962 Overbygning, forut 
SB side 

Kreaturbås fjernet. Tegning fra 1960 viser 
fremdeles kreaturbås, men tegninger fra 1967 og 
senere gjør ikke det. Det er sannsynlig at 
kreaturbåsen ble fjernet i ombyggingsarbeidet 
1961-1962. 

Figur 23, 
24, 28  

1966-
1969 

Vinsj og bom akter I 1969 ble det rapportert at Jøsenfjord hadde 2 
bommer.236 Det må her være snakk om en bom i 
hver mast. Tidligere fotografier viser ikke bom i 
den akterste masten. En slik bom ser ut til å være 
benyttet i hovedsak i Jøsenfjords siste tiår i rute i 
Ryfylke. Ettersom et fotografi fra 1966 ikke viser 
bom i den akterste masten, må det bety at 
Jøsenfjord fikk en bom i masten en gang mellom 
1966 og 1969. I aktermasten var vinsjen manuell. 

Figur 22 

1969-
1974 

Vinsj forut, bomsving I 1969 ble det oppgitt at Jøsenfjord ikke hadde 
bomsving.237 I senere fotografier av Jøsenfjord, fra 

Figur 31  

                                                           
233 Stavanger Aftenblad 28.07.1931 og 22.01.1932. 
234 Brev fra Skibskontrollens tekniske besiktelsesmann, Stavanger, til A/S Jøsenfjord 31.01.1934. 1320/1934. 
Anbudinnbydelse på levering av ny motor i Jøsenfjord. Stavanger 15.05.1933. Brev fra A/S Jøsenfjord til 
Haldorsen & Søn. 11.07.1934, og til Jøsenfjord fra Haldorsen 09.10.1934 og 14.09.1934.  
235 Stavanger Aftenblad 23.04. 1946. Brev fra Hydraulikk A/S til Rosenberg mek. Verksted, 15.9.1947. 
236 M/S Jøsenfjord Opplysninger vedr. bemanning. Skjema IS:KV. 6.1.69. 11.11.69. A.s Jøsenfjord Rutelag. Deres 
ref.: Utg/69 ABS/TE. Sjøfartsdirektoratet 036764. 12.11.69. 
237 Ibid.  
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År Hvor Hva (endring) Illustrasjon 

1974 og fremover, kan man se at det var plassert 
en liten vinsj i den forreste masten, i tillegg til 
hovedvinsjen som stod på kanten av bakkdekket 
like akter for masten. Den lille vinsjen i masten må 
trolig ha vært benyttet til bomsving. 

 

Luke til lasterommet: Som det kommer frem av tabell 2. Skrog, ble portene i brønnen reparert i 1956, 

og flere utbedringer og reparasjoner ble videre utført. Det er mulig at lasteromsluken ble gjort større 

i sammenheng med dette arbeidet. Rammen rundt luken er nemlig sveist hele veien rundt, og et 

dobbelt spant i skipssiden markerer hvor langt forover åpningen kan ha stoppet tidligere. 

 

 
 
 

 

4. Skipsutstyr 

Når Hvor Hva (endring) Illustrasjon 

1932 Forskip og 
akterskip: ankere 
og ankerkjettinger 

A/S Jøsenfjord ønsket å skifte ut de gamle 
stokkankerene med patentankere. Allerede tidlig på 
vinteren 1932 oppga selskapet at Jøsenfjord hadde 1 
patentanker som veide 270 kg. Selskapet fikk godkjent 

 

Figur 32. Jøsenfjord 2016. Sveist ramme rundt lasteluken, og 

dobbelt spant like bak lykten som henger fra en av dekksbjelkene, 

t.v. for trappen. Foto: Ida Pettersen. 
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Når Hvor Hva (endring) Illustrasjon 

av sjøfartskontoret å slippe å bytte ut ankerkjettinger 
for dette ankeret, men pga. forlengelsen i båten 
samme år ble det påkrevd mer robuste kjettinger for 
andre ankere.238  

1934 Propell Ny propell med hydraulisk reversering.   

1934 Tyfonfløyte Ny.  

1942 Ror Roret ble løftet og midtre rorbolt fornyet. Foring ble 
lagt på rorstammen inni fengelinen.239 

 

1942 Omdreiningsmåler Ny.240  

1943 Ror Nytt ror. Akslingen inntrukket for fortetning og 
fortinnet. Hylsemutter tatt av og avdreid ca. ¾ 
tommer. Pålagt ny babisring. Nye metallringer for 
trøstning mot babisringen, samt beskyttelse for 
gummipakningen. For å få propellakslingen inn måtte 
alle tre akslinger frem til motoren demonteres.241 

 

1945 Propell Nytt deksel til propellen.242  

1950 Propell Jøsenfjord trengte ny propell. Haldorsen informerte 
Jøsenfjordselskapet om at de kunne levere en 3-vinget 
vribar propell, men det ville ta tid. Jøsenfjord hadde 
inntil da hatt en 2-vinget propell. Et alternativ var å la 
Zeise konstruere og levere propellbladene, og det ser 
ut til at det var dette Jøsenfjordselskapet bestemte 
seg for, da Haldorsen senere refererte til en annen 
propelleverandør enn seg selv.243 

 

1956 Propell Propellen pusset og bladene gitt større stigning.244  

1956 Maskinrom Etter at den gamle koksboksen ble fjernet ble det 
oppsatt verktøyskuffer og brenseltanker. Det ble laget 
en ny stikkebenk. I Rommet under tanken ble det 
laget nye skap av tre som ble kledd med jernplater.245 

 

1960- Propell og 
tverrskipspropell 

Forespørsler sendt til Hjelset Motorfabrikk om ny 
propell og tverrskipspropell.246 

 

1962 Ror Tegningene for ombyggingen av båten i 1962 viser et 
nytt balanseror snarere enn tidligere plateror. 

Figur 28 

 

                                                           
238 Brev fra A/S Jøsenfjord til Sjøfartskontoret 08.02.1932. Rapport til Sjøfartskontoret, 006841, 31.05.1934 
oppga likevel at Jøsenfjord hadde 2 baugankre, ulik vekt, 1 tøyanker. Parentes i skjema: «Er der patentankere 
må dette spesielt anføres». Ingenting ført for Jøsenfjord. Brev fra A/S Jøsenfjord til Sjøfartskontoret 27.01. 
1932, fra Skibskontrollens tekniske besiktelsesmann, Stavanger, til A/S Jøsenfjord, 18.02.1932. Sjøfartskontoret 
J.Nr. 1546/1932. Brev til Skibskontrollens tekniske tilsynsmann O. Olsen fra A/S Jøsenfjord 17.08.1932. 
239 Endringer Jøsenfjord 1942. Statsarkivet i Stavanger: Privat arkiv nr. 306, Jøsenfjord Rutelag. 
240 Ibid. 
241 Endringer Jøsenfjord 1942-1943. Statsarkivet i Stavanger: Privat arkiv nr. 306, Jøsenfjord Rutelag. 
242 Brev fra Jøsenfjord Ruteselskap til M. Haldorsen & Søn. 17.08.1945. Svar fra Haldorsen 21.08.1945. 
243 Brev fra Haldorsen & Søn. til Jøsenfjord Rutelag 09.08.1950 og 06.11.1950. 
244 Loggbok verksted, Torjus Halsne, 05.10.1956. 
245 Referat arbeid på Jøsenfjord 05.10.1956. Loggbok verksted, Torjus Halsne, 05.10.1956. 
246 Endringer Jøsenfjord 1960. Statsarkivet i Stavanger: Privat arkiv nr. 306, Jøsenfjord Rutelag. 
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5. Utstyr for besetning og passasjerer 

Når  Hvor Hva (endring) Illustrasjon 

1930 Akterdekk Lettbåtene plassert lenger akter, på båtdekk over 
akterdekket. 

Figur 18 

1932 BB side 
hoveddekket 

Kasser med livbelter ble plassert langs skipssiden. Figur 33 

1932 Dører til 
mannskapslugarene 
forut 

Sjøfartskontoret var bekymret for at dørene til 
mannskapslugarene forut var plassert slik at de kunne 
hindre passasje i tilfelle en ulykke. Løsningen ble at 
skyvedører ble satt inn til messen på SB side, for at 
dørene skulle gå klar av hverandre.247 

 

1932 Dører under 
brodekk i akterkant 
av brønnen 

Solide teakdører erstattet eldre dører av furu.248  

1932 Rekkverk rundt 
akterdekk 

Rekkverket akterut fikk flettverk av stål.249  

1932 Lugarer og messe 
under bakkdekk. 

Da bakkdekket ble bygget opp ble det laget rom til 
lugarer for 7 mann, samt mannskapsmesse under 
bakken. 

Figur 33 

1932 Overbygning 
hoveddekket  

Under styrehuset, på hoveddekket, ble det bygget 
sterrits. Til SB for sterrits, like forut for byssen, ble det 
laget til billettkontor. Akter for sterrits, billettkontor 
og bysse var det to lugarer. 

Figur 33 

1932 Toaletter midtskips Et nytt toalett ble plassert ved siden av et allerede 
eksisterende på SB side på hoveddekket. 

Figur 33 

1942 Messen og 
maskinistlugaren 

Oppussing. Skottene kledd med bord, papp og 
huntonit.250 

 

1942 Lysventiler. 
Forskipet, 
akterskipet, begge 
sider. 

Nye lysventiler sveiset til huden. Gamle ventilrammer 
demontert. Nye massive jernrør sveiset til skipssiden i 
stedet. En lysventil akter på hver side blindet igjen.251 

 

1943 Lysventiler 
midtskips, overbygg 

Alle runde lysventiler fjernet, og nye firkantede ruter 
ble satt inn i stedet. På SB side ble det innsatt 4 nye 
firkantede ruter, mens to runde ventiler stod igjen i 
hvert toalettrom.252 

 

1943 Toaletter, midtskips Vannklosetter montert.253  

1949 Rekkverk rundt 
båtdekk 

Det ble satt opp rekkverk med syv tommers avstand 
mellom langdragerne.254 

 

1949 Trappeoppgang til 
broen 

Skipskontrollen i Stavanger forlangte at det måtte 
anbringes en bekvem trappeoppgang til broen da 

 

                                                           
247 Brev fra Sjøfartskontoret til A/S Jøsenfjord 26.10.1931, 10592/1931. Brev fra A/S Jøsenfjord til 
Sjøfartskontoret av 05.01.1932. Brev fra Skipskontrollen til Jøsenfjord 256/1932. 21.01.1932. 
248 Brev fra A/S Jøsenfjord til Sjøfartskontoret 05.01.1932, og fra Sjøfartskontoret til Jøsenfjord. 26.10.1931. 
10592/1931. 
249 Brev fra Jøsenfjord Ruteselskap til Sjøfartskontoret 05.01.1932. 
250 Endringer Jøsenfjord 1942, Statsarkivet i Stavanger: Privat arkiv nr. 306, Jøsenfjord Rutelag. 
251 Endringer Jøsenfjord i 1942, 1943, Statsarkivet i Stavanger: Privat arkiv nr. 306, Jøsenfjord Rutelag. 
252 Endringer Jøsenfjord 1943, Statsarkivet i Stavanger: Privat arkiv nr. 306, Jøsenfjord Rutelag. 
253 Ibid. 
254 Skipskontrollen i Haugesund distrikt ang. ominnredning på M/S Jøsenfjord i Rubbestadnes 06.04.1949. 
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Når  Hvor Hva (endring) Illustrasjon 

kommandobroen ble løftet 1 m. Trappeoppgangen 
fikk rekkverk på begge sider.255 

1956 Innredning 
salongen midtskips, 
SB side hoveddekk 

Innredningen tatt ned for å skaffe tilgang til plater 
som skulle skiftes. Innredningen ble satt opp igjen og 
fornyet med polerte finerplater. Gulvbelegg og sofaer 
reparert.256 

 

1956 Kledning og dører 
batterirommene 

Batterirommene kledd med blyplater. Åpningene 
mellom dekk og brennoljetank ble kledd med 2 mm 
jernplater. Dørene ble laget av stål.257 

 

1956 Vinkelglassrammer, 
overbygget 

Nye vinkelglassrammer av jern ble sveiset inn i 
overbygningen på begge sider midtskips på 
hoveddekket. Glasset hadde innlagt 
profilgummilister.258 

 

1956 Toaletter, trolig 
midtskips 

2 toaletter ble demontert og flisene hugget opp. 
Dekket under drevet ble smurt. Da toalettene ble 
montert igjen ble det også malt og satt inn nye 
ventiler for spyling.259 

 

1961-
2 

Vaskerom, 
midtskips, samt 
mulig tørkerom 

Nytt vaskerom med dusj. Skipskontrollen ønsket i 
tillegg at det hvis mulig burde anordnes et tørkerom 
for klær.260 

 

1962 Presenning, 
akterdekket 

Presenning satt opp på begge sider av bildekket mot 
overbygget, under båtdekket. 

Figur 22 

1962 Akterskipet, under 
dekk 

Ny romordning. Aktenfra: messe, passasjerlugar, 
salong.261 

Figur 23, 
i.f.t. 28. 
Tegning 
1960 ser 
ikke ut til å 
ha blitt 
realisert. 

1962 Overbygning, 
forreste rom 
midtskips på 
hoveddekket 

Billettkontoret flyttet. En byggetegning fra 1960 viser 
at billettkontoret skulle være forut til babord for 
byssen (i det forreste bygget på hoveddekket i 
overbygget). Tidligere hadde billettkontoret vært 
plassert forut for byssen på SB side. Sterritsen hadde 
vært der billettkontoret ble plassert i 1962. 

Figur 28, 
i.f.t. 33 

1974-
1976 

Redningsutstyr Jøsenfjord måtte skifte ut en mengde redningsvester. 
Sjøfartsdirektoratet forlangte at det skulle skiftes ut 
minst 100 vester i året inntil 1976. 

 

 

                                                           
255 Notat til brev fra Skipskontrollen i Stavanger til Jøsenfjord Rutelag, 12.03.1949. Nr. 3339/49. 
256 Torjus Halsne, 05.10.1956.  Loggbok verksted. 
257 Ibid.   
258 Ibid. 
259 Referat arbeid på Jøsenfjord 05.10. 1956. Statsarkivet i Stavanger: Privat arkiv nr. 306, Jøsenfjord Rutelag. 
260 Brev til Skipskontrollen, Stavanger, Jøsenfjord Forlengelse og ombygning: brev fra rederiet 5.12.1960. 
26455/60-S/Th.T/RR. For Sjøfartsdirektøren, Larsen 13.01. 1961. Zeitwertgutachten 27.5.1980. Gebr. Bruhn. 
261 I følge tegning 1967. Stemmer med opplysninger i Opplysninger vedr. bemanning. Skjema IS:KV 6.1.69. 
Sjøfartsdirektoratet 036764. 12.11.69. Tegning 1960 viste aktenfra salong og lugarer. Dette ser ikke ut til å ha 
blitt realisert. 
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Redningsutstyr: Jøsenfjord hadde i 1969 to livbåter for 30 personer. I tillegg var det 3 flåter for 30 

personer, pluss to uspesifiserte «flytemidler».262 Ved de større ombyggingene fikk Jøsenfjord nye 

passasjersertifikater som redningsutstyret måtte passe til. Det er derfor trolig at utstyret nevnt i 1969 

kan ha vært benyttet i perioden 1962-1980.  

 

 

Figur 33. Tegning D/S «Jøsenfjord» Forslag til forlængelse. Stavanger 15-8-1931. Bilag til sjøfartskontorets skrivelse 26/10-31. 

6. Maskin 

Når Hvor Hva (endring) Illustrasjon 

1932 Kjele, maskinrom Kjelen ble forsterket, idet en eldre lapp over en 
sprekk i kjelen ble sveist bedre fast. Alle 
naglehodene ble sveist over. Røykrør og stakerør 
skiftet.263  

 

                                                           
262 M/S Jøsenfjord Opplysninger vedr. bemanning. Skjema IS:KV. 6.1.69. 11.11.69. Sjøfartsdirektoratet 036764. 
12.11.69. 1966 Rapport til Sjøfartsdirektoratet 023005* 25.8.66. Skjema nr. 18. 9/11/66 - spesifiserte at 
Jøsenfjord hadde 2x16 manns flyteredskaper om bord, samt redningsflåtene. 
263 Brev fra Jøsenfjord Ruteselskap til Handelsdepartementet, Sjøfartskontoret 25.01.1933. Fra Skibskontrollens 
tekniske besiktelsesmann, Stavanger, til Jøsenfjord Ruteselskap, 04.02.1933. 
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Når Hvor Hva (endring) Illustrasjon 

1933-
1934 

Hjelpemotor, 
maskinrom 

I nov. 1933 ba AS Jøsenfjord Haldorsen & Søn. om 
å skaffe en motor på 10 HK, til «drift for vinch og 
pumper e,c,t,».264 Motoren ble utstyrt med 
elektrisk tenning og luftstart. I 1946 ble motoren 
omtalt som en oppfyringsmotor.265 

 

1934 Semidieselmaskin, 
maskinrom 

Ny maskin. 4L 390 HK Wichmann semidiesel, 
stemplet 240HK. 4 sylindre. Totakter. 
Stempeldiameter 400 mm, slag 450 mm. Ved full 
kraft 275 omdreininger, men gikk til vanlig med 
265 omdreininger i minuttet. Sentrifugal 
regulator. Brennolje var solarolje. Luftstart.266  

Figur 34 

1934 Motoraggregat, 
maskinrom 

Samtidig som Jøsenfjord fikk ny maskin ble det 
installert elektrisk belysning om bord. 

 

1935 Kjele, maskinrom Ny kjele til sentraloppvarming. Kjelen var brukt og 
kom fra motorkutter Peto, som igjen hadde fått 
kjelen innkjøpt fra England, hvor den hadde vært 
brukt til drift av trålevinsj. Jøsenfjords gamle kjele 
var for liten.267 

 

1945 Regulator og 
luftomstyringsapparat, 
maskinrom 

Ny regulator med luftomstyring for omkast. 
Tvangsstyrt luftstart. Det ble skaffet nye 
oljepumper og ventiler på sylindrene som ble 
tilpasset det nye luftomstyringsapparatet.268   

 

1956 Stempel hovedmotor, 
maskinrom 

Et nytt stempel ble satt inn.269  

1962 Reversering, 
maskinrom 

Forespørsel om ny reversering sendt til Hjelset 
Motorfabrikk.270 

 

1975 Sylinder, maskinrom Sylinder nr. 4 til hovedmotoren skiftet.271  

 

Hjelpemotorer: I de siste årene i rute hadde Jøsenfjord en sentraloljefyr i maskinrommet som sørget 

for oppvarming.272 Jøsenfjord hadde videre en Lister hjelpemotor på 18 HK og en elektrisk Listermotor 

                                                           
264 Brev fra A/S Jøsenfjord til Haldorsen & Søn. 08.11.1933. 
265 Ordrebekreftelse Haldorsen & Søn. til Jøsenfjord Ruteselskap. Ordren mottatt 13.08.1946. Ordrenr. 13130 
266 Steiro 1991: 36. Rapport Sjøfartskontoret, 006841, 31. mai 1934. M/S Jøsenfjord Opplysninger vedr. 
bemanning. Skjema IS:KV 6.1.69. 11.11.69. Sjøfartsdirektoratet 036764. 12.11.69. Laugaland 2005: 27. 
267 Brev fra Jøsenfjord Ruteselskap til Sjøfartskontoret 16.01.1935. Brev fra Skibskontrollens tekniske 
besiktelsesmann Stavanger til Jøsenfjord 07.02.1935. 
268 Ordrebekreftelse fra Haldorsen & Søn. Utstyr til Jøsenfjord, 15.12.1944, ordrnr. 10112. Brev fra Jøsenfjord til 
Haldorsen 10.11.1944, 24.11.1944, 15.12.1944, og fra Haldorsen til Jøsenfjord 14.11.1944. Telegram Wichmann 
Bremnes fra A/S Jøsenfjord, 03.03.1945. 
269 Loggbok verksted, Torjus Halsne, 05.10.1956. 
270 Endringer Jøsenfjord 1960. Statsarkivet i Stavanger: Privat arkiv nr. 306, Jøsenfjord Rutelag. 
271 Sjøfartsdirektoratet oppgave over gjenstående pålegg, M/S Jøsenfjord, 09.05.1975. 
272 Zeitwertgutachten, 27.05.1980. Gebr. Bruhn. Kaufvertrag, Hansjoachim BRUHN Capt. und 
Schiffsachvertändiger. 12.02.1981.  
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på 3 HK i 1969.273 Hjelpemotoren på 18 hestekrefter var trolig brukt til hovedvinsjen. Den mindre, 

elektriske motoren synes å ha vært brukt til å drive lense- og spylepumpene.274  

Da Jøsenfjord ble solgt til en tysk eier i 1981 stod det i kjøpekontrakten at det var en firesylindret 

"Hilfsdiesel" om bord med 50 KW generator og pumper. Hjelpemotoren var på 36 hestekrefter. Det er 

usikkert nøyaktig når denne motoren ble satt om bord. Torstein Randa skrev i 2011, etter en befaring 

av maskineriet, at Jøsenfjord hadde en Lister hjelpemotor på ca. 30 HK, med 3 sylindre - «Denne fikk 

ny veivaksling og blei overhalt av undertegnede i 1977, og er påmontert en 220 V 3faset generator».275  

I 1980 ble det ganske riktig beskrevet et «Lister-Diesel-Stromaggregat» på 220 volt som ga strøm til 

hele skipet.  

 

Figur 34. Motorarrangement for M/S «Jøsenfjord». Rubbestadneset 9/5-34. Riksarkivet. 

                                                           
273 M/S Jøsenfjord Opplysninger vedr. bemanning. Skjema IS:KV. 6.1.69. 11.11.69. A.s Jøsenfjord Rutelag. Deres 
ref.: Utg/69 ABS/TE. Sjøfartsdirektoratet 036764. 12.11.69.  
274 Rapport fra Elektrisitetstilsynet til Sjøfartsdirektoratet (nr. 003418. 27.1.75) 22.01.1975 oppga motoren som 
drev lense- og spylepumpe var på 3 HK. Vinsjene dessuten drevet hydraulisk, ikke elektrisk. Bemanningsoppg. 
01.06.1970 innsendt Sjøfartsdirektoratet.  
275 Kaufvertrag. Hansjoachim BRUHN Capt. und Schiffsachvertändiger. 12.02.1981. Rapport etter befaring av 
maskineri på M/S Jøsenfjord, Torstein Randa 2011. 
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7. Maskinutstyr 

Når Hvor Hva (endring) Illustrasjon 

1934 Brennoljepumper, 
maskinrom 

Det ble installert fire brennoljepumper. 
Brennoljetankene var klinkede stålplater.276 

 

1934 Kjølevannspumper, 
maskinrom 

Det ble installert to kjølevannspumper.277  

1934 Starteluftsystem, 
maskinrom 

Den nye maskinen fikk luftstart.  

1934 Pumpe oppå 
lensepumpen, 
maskinrom 

Ny. Liten. Pumpen skulle brukes når maskinen var i 
gang for å skaffe vann inn på sentralkjelen.278 

 

1934 Maskintelegraf – 
broen og 
maskinrom 

Den nye maskinen ble manøvrert fra broen ved hjelp 
av en maskintelegraf. Skulle båten bakkes opp måtte 
maskinen slås helt av og dernest startes opp igjen 
motsatt vei. 

 

1938 Kjølevannspumpe, 
maskinrom 

Ny. Jøsenfjordselskapet mente at tannhjulspumper 
var mer pålitelige enn stempelpumpene de tidligere 
hadde brukt. Tannhjulspumper hadde selskapet brukt 
til spyling og lensing, uten alle problemene de hadde 
hatt med stempelpumpene.279 

 

1943 Smøroljeapparat, 
maskinrom 

Smøreoljeapparatene ble sendt til Haugesund for 
ombygging, før de ble montert igjen.280 

 

1945 Oljepumpe, 
maskinrom 

Ny oljepumpe til fylling av olje fra bunkertank til 
dagtank.281 

 

1956 Brenseloljetank SB 
side maskinrom  

Tanken ble demontert, rengjort, rustbanket, mønjet 
og malt to ganger. I maskinrommet ble det satt inn ny 
isolasjon i forbindelse med flyttingen av tanken. Den 
ble montert igjen med rørledninger og støtter til 
skipssidene.282 Fyllingsrøret for bunkring av SB tank 
ble flyttet fra BB til SB.283 

 

1956 Smøroljetank, SB 
side maskinrom 

Tanken ble flyttet slik som brenseloljetanken, fordi 
plater og spant på SB side skulle skiftes. 

 

1956 Starteluftsystem, 
maskinrom 

Startapparatet ettersett. En ventil skiftet.284  

1956 Koksboks, 
maskinrom 

Koksboksen fjernet.285   

                                                           
276 Rapport til Sjøfartskontoret, 006841, 31. mai 1934. 
277 Ibid. 
278 Brev fra Jøsenfjord Ruteselskap til Haldorsen & Søn. 11.07.1934. 
279 Brev til Sjøfartskontoret fra Jøsenfjord Ruteselskap 06.06.1938. I 1940 solgte ruteselskapet gammel 
kjølepumpe fra Jøsenfjord. Dette var trolig pumpen byttet ut i 1938. Brev fra Haldorsen & Søn. til Jøsenfjord 
Ruteselskap 08.01.1940, og fra Jøsenfjord til Haldorsen 11.01.1940. 
280 Endringer Jøsenfjord 1943, Statsarkivet i Stavanger: Privat arkiv nr. 306, Jøsenfjord Rutelag. 
281 Bestilling fra Jøsenfjord Ruteselskap til M. Haldorsen & Søn. 05.06.1945. 
282 Referat arbeid på Jøsenfjord 05.10.1956. 
283 Torjus Halsne, 05.10.1956.  Loggbok verksted.  
284 Ibid. 
285 Referat arbeid på Jøsenfjord 05.10.1956. Statsarkivet i Stavanger: Privat arkiv nr. 306, Jøsenfjord Rutelag. 
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Angående motorskiftet i 1934: Den nye propellen støyet, og propellvingene måtte dermed endres. 

Regulatoren lekket olje og det ble nødvendig med lærmantler for å beholde oljen. For øvrig mente 

Jøsenfjordselskapet at drivstofforbruket var høyt, selv om motorfabrikken forsvarte nivået på 

forbruket.286  I 1935 oppga selskapet at brenselforbruket var ca. 52 kg per time, og i 1945, etter 

utbedringer i motoren, beskrev de at Jøsenfjord hadde et forbruk på omtrent 50 liter drivstoff i 

timen.287 Det ble også oppgitt i 1980.288 

 

8. Skipssystemer 

Når Hvor Hva (endring) Illustrasjon 

1942 Lensepumpe Lensepumpen fikk reparasjoner, og kjølevannets 
avløp ble omlagt, med kontrollglass over hvert 
avløpsrør.289 

 

1967-
1978 

Elektrisk anlegg Elektrisitetstilsynet fant ved besiktigelser en rekke 
ulike feil på det elektriske anlegget om bord som 
måtte rettes på.290 

 

1974 Lensekasse i 
maskinrom 

Lensesystemet måtte omlegges ved lensekasse i 
maskinrommet.291 

 

1975 Lensepumpe, 
forpeak 

Jøsenfjord fikk pålegg om å skaffe en effektiv 
håndpumpe for lensing av forpeak.292 

 

 

  

                                                           
286 Brev fra Jøsenfjord Ruteselskap til Haldorsen & Søn. 14.09.1934 og fra Haldorsen til Jøsenfjord 09.10.1934. 
287 Brev fra Jøsenfjord Ruteselskap til Haldorsen & Søn. 17.08. 1945. Jøsenfjord Ruteselskap, Uttalelse, 15.01. 
1935, se Statsarkivet i Stavanger.  
288 Zeitwertgutachten. 27.05. 1980. Gebr. Bruhn. I 1953 ble det også oppgitt at skipet brukte 75 kg/t. Til 
Samferdselsdpt. Fra A/S Jøsenfjord Rutelag. Oplysninger om skipene og driften for regnskapsåret 1953. 
289 Endringer Jøsenfjord 1942, Statsarkivet i Stavanger: Privat arkiv nr. 306, Jøsenfjord Rutelag. 
290 Elektrisitetstilsynet 3. distrikt, besiktigelse av M/S Jøsenfjord. Skipskontrollen, 08.08. 1974. Rettelse 24. juni 
1968 Ref.Lnr.726, Jnr. 1452 – 68. Sjøfartsdirektoratet 035227 26 SEP.78. Sjøfartsdirektoratet 037274 * 4.11.70. 
291 Sjøfartsdirektoratet oppgave over gjenstående pålegg, M/S Jøsenfjord 05.07. 1974. 
292 Sjøfartsdirektoratet oppgave over gjenstående pålegg, M/S Jøsenfjord, 09.05. 1975. 
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Jøsenfjord 1980-2017 
Jøsenfjord ble solgt til Gebrüder Bruhn i Düsseldorf, et Yacht-agentur i 1980. Kjøpekontrakten ble 

inngått med Hans Joachim Bruhn. I juli ble Jøsenfjord satt i tørrdokk i to dager i forbindelse med salget. 

Bunnen ble rengjort og sølvfarget primocon ble påmalt for å hindre korrosjon. I tillegg ble det lagt ett 

lag med bunnstoff.293  

En befaring ble foretatt for å vurdere skipets tilstand mens det lå ved verftet i Stavanger. Betenkningen 

som ble utarbeidet opplyste at ingen av de to livbåtene som var om bord var brukbare; de måtte 

dermed byttes ut. En Lister dieselmotor sørget for strøm til hele skipet, og en sentraloljefyr stod i 

maskinrommet. Ankerutstyret var godt dimensjonert. Navigasjonsutstyret om bord var et kompass, en 

Decca-radar, lanterner, søkelys og hydraulisk styring. Det ble poengtert at det ville være mulig å bygge 

ut flere lugarer under bakkdekket og i lasterommet. I lasterommet skulle det være plass til 4-6 

dobbeltlugarer. De to små salongene i forskipet kunne også bygges om til dobbeltlugarer. For øvrig ble 

det opplyst at byssen hadde en elektrisk komfyr og et kjøleskap på 200 liter. Det hadde vært kjøleskap 

om bord siden slutten av 1960-tallet, men det var ingen vask i byssen.294 Det var både dusj og toalett 

midtskips. Fremdeles var det en liten salong for røykere om bord. Alt i alt ble Jøsenfjord vurdert som 

verdt mer enn de fleste andre skip på samme alder.295 

 

    

Figur 35 og 36: M/S Jøsenfjord i Stavanger før salget i 1980. Foto: John Magne Gramstad. T.v. salongdekket. T.h. båtdekket. 

 

 

                                                           
293 Regning nr. 07916 a til DSD, Stavanger 16.07.1980. 
294 Tor Olav Følgesvoll: Ref. Sosial dokumentasjon 121030 møte- egne notater fra Leon. 
295 Zeitwertgutachten 27.5. 1980. Gebr. Bruhn. 
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Figur 37 og 38: Innredning om bord i M/S Jøsenfjord før salget i 1980. Foto: John Magne Gramstad. T.v. innredning i lugar, 
t.h. hoveddekket i overbygget. 

 

Jøsenfjord var ikke den eneste av DSDs båter som ble solgt i 1980. Jøsenfjord Rutelags gamle 

Årdalsfjord ble også solgt, og sammen seilte Årdalsfjord og Jøsenfjord til Nederland i september. Under 

overfarten brøt det ut en brann i Jøsenfjords skorstein, slik at maskinen måtte stoppes. Etter at det 

hadde brent ut kunne skipene likevel fortsette turen uten problemer.296  

I 1981 ble skipet solgt videre til Erwin Paul Borchardt i Düsseldorf. Det ble solgt uten forsikring, og 

overleveringen skjedde i Lemmer havn i Holland. I kjøpekontrakten ble Jøsenfjord omtalt som en 

tidligere hvalfanger, som i de siste årene hadde vært brukt som bilferge i Stavanger.297 Skipet ble flyttet 

til Rhinen og ombygget til en flytende restaurant og diskotek. Det ble videre omdøpt til Angelique B.298 

I 1983 ble fartøyet slettet fra Lloyd’s register, fordi det bare ble brukt på elver og sjøer i innlandet.299  

Skipet ble solgt på nytt, til en nederlandsk eier ved navn Judith Hebly, for 30 000 gylden i 1985. I 1986 

kom Jøsenfjord derfor til Schagen i Nederland.300 Fartøyet gikk deretter under navnet Jösenfjord 

snarere enn Angelique B. I tollpapirer for salget til Nederland ble det enda oppgitt at Jøsenfjord var en 

gammel hvalfanger, og et fiskefartøy.301 

I løpet av årene som fulgte skulle Jøsenfjord bytte eiere flere ganger. Båten ble nå brukt som husbåt.  

                                                           
296 Laugaland i Stavanger Aftenblad 09.10.2004 
297 Kaufvertrag. Hansjoachim BRUHN Capt. und Schiffsachverständiger. 12.02.1981.  
298 132 A/S Jøsenfjord Rutelag, Stavanger, av Per Alsaker. Skipet 2/1991. 
299 Schuttevaer. 09.04.2011. 
300 Tollfaktura til S. Groot i Schagen 15.12.1986. 
301 Ibid. 
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Figur 39-42. Jøsenfjord i Nederland. Foto: Judith Hebly. Øverst til venstre: båtdekket. Øverst til høyre: bildekket sett fra 
salongdekket. Nede til høyre: salongdekket. Nede til venstre: ny bysse på salongdekket. 

 

    
Figur 43 og 44. Jøsenfjord i Nederland. Foto: Dag André Gunvaldsen. T.v.: Nytt skott i bakken. T.h.: Jøsenfjord aktenfra.  
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Jøsenfjord ble lagt ut for salg i Nederland vinteren 2011. Interesserte i Ryfylke reiste da sørover for å 

undersøke skipet og motoren om bord. På tross av at Jøsenfjord var blitt slitt etter flere år som husbåt, 

ble skroget vurdert å være i god nok stand til å seiles til Norge.  

Det var likevel nok av mangler. Begge livbåtene var helt ødelagte. Formasten var så rustet at den holdt 

på å dette ned. Bomsving, bomløft, kompass, maskintelegraf og sidelanterner manglet.302 Vinsjen var 

ikke lenger brukbar. Maskinrommet var preget av mangelfullt stell over lang tid. Det var en del 

bunnvann som måtte pumpes ut. Motoren startet likevel på første forsøk, selv om den ikke hadde vært 

i bruk på ca. ti år.303 

Det ble benyttet en vedfyrt sentralkjele for radiatorer over hele skipet. Kjelen var egentlig en eldre 

oljekjele. Et skott var satt opp mellom lastedekket og bakkdekket. Innredningen under bakken, dvs. de 

tidligere mannskapslugarene, var ikke gjort noe med siden 1961/62. De fem lugarene var kledd med 

finer. Det var også kapteinslugaren. Sengen og skuffene her var slik det hadde vært før Jøsenfjord seilte 

ut fra Norge, men benken som hadde stått der tidligere var blitt byttet ut med en sofa. En løs stige gikk 

ned til salongdekket. Salongen var delvis kledd med trepanel, delvis med finer. I byssen, som var 

plassert akter på salongdekket, var det komfyr med gassbluss, oppvaskmaskin, skap, innebygget 

kjøleskap og avtrekksvifte. Trebjelker stod som avstivning diagonalt inne i byssen. I den originale 

byssen på hoveddekket var det blitt bygget et bad på babord side. Tidligere hadde det også vært 

billettkontor der, med skrå hyller på skottet som vendte forover for oppbevaring av billetter. Skott og 

dørk var nå flislagt, og der var både badekar, dusj og vask. På styrbord side var det vaskerom og 

badstue. I aktersalongen var det en lugar på styrbord side. Det var enda en lugar bak skottet lenger 

akter, i tillegg til et styremaskinrom forut for akterpiggen under bildekket. Før hadde det vært salong, 

to passasjerlugarer, én på styrbord og én på babord side, samt mannskapsmesse forut for 

styremaskinen.304 

 

Det ble holdt to folkemøter i Stavanger og den 11. februar 2011 ble Andelslaget M/S Jøsenfjord stiftet. 

Andelslaget fikk raskt samlet inn 600 000 kroner, og Jøsenfjord ble kjøpt for 35 000 euro før skipet ble 

seilt tilbake til Norge i april. Jøsenfjord seilte da for egen maskin. Turen tok 48 timer, i flott vær og med 

flat sjø. 

Jøsenfjord har fått fast kaiplass i Sandangervågen på Randøy i Ryfylke, og er blitt vernet av 

Riksantikvaren.  

                                                           
302 Tilstandsbeskrivelse, Torstein Randa 2011. 
303 Rapport etter befaring av maskineri på M/S Jøsenfjord, Torstein Randa 31.01.2011. Jan Warberg: M/S 
Jøsenfjord. Eike-Kongsvik i Bømlo-nytt 27.01.2012.  
304 Andelslaget M/S Jøsenfjord: besiktigelsesrapport Schagen. Tor Olav Følgesvoll: Ref. Sosial dokumentasjon 
121030 møte- egne notater fra Leon. 
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Konklusjon 
 

Jøsenfjord har vært en viktig del av rutetrafikken først langs Sørlandskysten og deretter på Vestlandet. 

Skipet har vært et bindeledd mellom byer og bygder. Det har fraktet folk og fe, post og varer. Det 

representerer utviklingen av bedre kommunikasjoner langs kysten, en utvikling som etter mange år 

gjorde at Jøsenfjord selv ble overflødig som rutebåt.   

I Jøsenfjords første år på Sørlandet ble ikke skipet forandret stort. Det var da fartøyet kom i Jøsenfjord 

Rutelags eie at de store ombyggingene og forlengelsene fant sted. Da Jøsenfjord ble solgt ut av Norge 

var det først og fremst innredningen om bord som ble endret. 

Som nevnt innledningsvis har eierne hatt en tanke om at tilbakeføringstidspunktet for restaureringen 

av Jøsenfjord skulle være 1962. Ettersom en del av skipsutstyret som hørte til skipet forsvant i løpet av 

årene Jøsenfjord var i Tyskland og Nederland, har eierne forsøkt å finne erstatninger. For eksempel har 

de skaffet en lignende vinsj til den som stod om bord tidligere. Den nye vinsjen er fra 1961 snarere enn 

1945. Flere endringer ble også foretatt mellom 1962 og 1980. Fotografier viser at Jøsenfjord var malt i 

forskjellige farger på 1960- og 1970-tallet. Som det er kommet frem i tabellene over fikk Jøsenfjord 

dessuten nytt styrehus i 1966. Jøsenfjord fikk videre en bom i den akterste masten, samt bomsving på 

1970-tallet. Lensesystemet ble omlagt med lensekasse i maskinrommet. Disse endringene bør man 

være oppmerksom på i restaureringsprosessen. 
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