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Innledning 

Dampskipet Forlandet ble bygget som hvalbåt i Svelvik i Vestfold i 1921. De påfølgende ti årene var 

skipet på fangst i Sørishavet, i en tid da hvalfangstnæringen stadig vokste og utviklet seg.  

Da Forlandet kom tilbake til Norge i 1930-årene ble fartøyet solgt og ombygget til slepebåt ved 

Framnæs mekaniske Værksted i Sandefjord. Forlandet var i drift som dampdrevet slepebåt helt frem 

den ble solgt i 1983. De nye eiernes og senere eieres målsetning var fra nå av å ta vare på fartøyet for 

ettertiden. Etter år i opplag i Oslo er Forlandet tilbake i Sandefjord, og skipet er blitt vernet av 

Riksantikvaren. 

Formål 

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Riksantikvaren, og presenterer Forlandets historie 

kronologisk, fra skipet ble bygget og frem til det ble tatt ut av drift og vernet. Formålet er å 

dokumentere tidligere konstruksjoner og endringer i fartøyet på en mest mulig dekkende måte. 

Dermed skal rapporten potensielt kunne brukes som referanse og grunnlag i videre 

restaureringsarbeid, blant annet når avgjørelser tas om et mulig tilbakeføringstidspunkt. Både tekniske 

og samfunnsmessige aspekter av Forlandets historie blir vektlagt. Dette er på mange måter to sider av 

samme sak, der den kulturhistoriske konteksten kan forklare hvorfor skipet ble som det ble, og hvorfor 

endringer ble gjort.  
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Metode 

Overordnet kan Forlandets historie deles inn i to hovedperioder, hvis man ikke regner med tiden etter 

at fartøyet ble tatt ut av ordinær drift; nemlig tiden som hvalbåt og tiden som taubåt. Rapporten er 

videre inndelt etter fartøyets navneendringer. Disse følger i stor grad endringene i fartøyets drift og 

skifte av eiere. Den første tiden som hvalbåt het Forlandet Foca. Deretter skiftet den navn til Femern i 

noen få år. Fartøyet fikk navnet Forlandet like før slepebåtdriften startet opp.  

Skipsteknisk Forskningsinstitutt (SFI) har utarbeidet et gruppesystem som følger strukturene på et 

fartøy. Det er myntet på verksteder og rederier i sammenheng med nybygging av skip, men det er også 

et nyttig hjelpemiddel for en teknisk gjennomgang av et fartøy sett med historisk blikk. Så langt 

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

kildene kan utfylle inndelingene, blir SFI-systemet fulgt. De overordnede inndelingene er som følger: 

 

 

 

I rapporten diskuteres en mengde fotografier og tegninger. Det er laget et vedlegg over alle 

bildene/figurene som hører til. Ettersom figurene også er vist i hovedteksten, er det fullt mulig å lese 

rapporten uten vedlegget, men vedlegget skal 

a) gjøre det enklere å lese rapporten når de ulike figurene diskuteres, og 

b) gjøre det enklere å se eller zoome inn på detaljene i figurene. 

Informasjonen om de ulike figurene er å finne i bildetekstene i rapporten. I vedlegget er figurene kun 

merket med figurnummer. 

Rapporten avslutter med en kilde- og litteraturliste, så vel som en ordliste over tekniske og maritime 

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

  

1. Skipet generelt 

2. Skrog 

3. Utstyr for last 

4. Skipsutstyr 

5. Utstyr for besetning og passasjerer 

6. Maskin – hovedkomponenter 

7. Systemer for maskin – hovedkomponenter 

8. Skipssystemer 
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Kilder 

Den teknisk-historiske rapporten baserer seg på flere ulike kildetyper. Detaljene om disse er listet opp 

i kilde- og litteraturlisten avslutningsvis. Kildene er selvfølgelig avgjørende for hva man kan vite om 

skipet og dets historie. Her følger derfor en beskrivelse av de viktigste av dem og utfordringene knyttet 

til bruken.  

Arkiver 

Arkivverket, digitalarkivet 

Forlandets skipsregisterkort (lappebøker) ligger tilgjengelig på Arkivverkets digitalarkiv. 

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

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

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

ble bygget, og det kan ha tatt litt tid før enkelte opplysninger ble endret i tråd med forandringer i 

skipet. Tidspunkt for rettelser i opplysninger kan være vanskelig å avgjøre. Man må derfor behandle 

opplysningene i skipsregisterkortet med et visst skjønn. 

 

Hvalfangstmuseet 

På Hvalfangstmuseet i Sandefjord (Vestfoldmuseene) har Forlandet et eget arkiv. Arkivet er 

omfattende, og inkluderer en stor mengde tegninger. Tegningene viser planer for båten og gir mange 

detaljer. Man må likevel være oppmerksom på at ikke alle tegningene ble fulgt opp. 

Utover tegningene er det blant annet kopier av målebrev, men her henvises det også til 

Sjøfartsdirektoratets arkiver. Hvalfangstmuseets arkiv har mange dokumenter som omhandler 

byggingen av Foca (Forlandet) og søsterskipet Albatros, med bestillinger av ulikt slag. Flere 

opplysninger som inngår i arkivet ble samlet rundt 1983, da Foca gikk ut av drift og deretter ble solgt. 

Materialet inneholder også notater fra intervjuer med tidligere mannskap på båten da den seilte på 

hvalfangst. Ulike deler av aktuell litteratur og artikler om hvalfangst generelt er å finne i arkivet, selv 

om det kan være vanskelig å vite hvor enkelte utklipp kommer fra. 

 

Sjøfartsdirektoratet 

I Sjøfartsdirektoratets arkiver finnes det både målebrev og tegninger av Forlandet. Flere av 

målebrevene og tegningene finnes også i fartøyets arkiv på Hvalfangstmuseet. Målebrevene oppbevart 

i arkivet på Hvalfangstmuseet inneholder flere tegninger enn tilfellet er med målebrevene i 

Sjøfartsdirektoratets arkiv. Her mangler det altså noen sider. Målebrevstegningene er enkle, men 

svært pålitelige, idet de presenterer et bilde av fartøyet med presise mål på et gitt tidspunkt.  
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Aviser 

Aviser kan inneholde så mangt. I Forlandets tilfelle er de fleste avisartiklene som er funnet fra nyere 

tid - først og fremst fra 1980-tallet, da fartøyet ble tatt ut av ordinær drift. Mye av informasjonen som 

man kan hente ut fra slike artikler er dermed skrevet med tilbakeblikk på tidligere tider og hendelser. 

Dette blir da annenhåndskilder. Noe informasjon kan riktignok regnes som førstehånds, og kan være 

alt fra tekniske opplysninger til beskrivelser av planer og omstendigheter. Dette gjelder i hvert fall 

avisartiklene som ble skrevet rundt Forlandets byggetid, om innsetting av maskinen og leveringen til 

eierrederiet i Argentina.   

Fartøyet og søsterskipet 

Fartøyet i seg selv er en viktig kilde til sin egen historie. Konstruksjoner som er uforandret fra for 

eksempel byggingen er håndfaste beviser på fartøyets utseende fra tidligere tider. Spor fra tidligere 

konstruksjoner er likeså. I sammenheng med utarbeidelsen av rapporten ble det gjennomført en 

befaring om bord. Nærmere gjennomgang av fartøyet vil kunne avdekke nye spor, særlig ved en 

potensiell restaurering. 

Forlandet var bygget likt som søsterskipet Albatros. Albatros eksisterer fortsatt, og ligger i dag i 

Grytviken på Syd-Georgia. Fartøyet er dermed ikke lett tilgjengelig for befaring, men Stig Tore Lunde 

ved Hvalfangstmuseet har bidratt med flere foto. Albatros ble som Forlandet bygget om gjennom 

årenes løp, men ikke på samme måte som søsterskipet. De siste årene Albatros var i bruk var det som 

selfanger. Konstruksjoner som er forsvunnet fra Forlandet har derfor vært mulig å kjenne igjen på 

Albatros. Det er her blant annet snakk om forhold som tegninger har vist at Forlandet har hatt, uten at 

det har vært mulig å verifisere eller få nærmere innblikk i på annet vis. Sammenligninger mellom de to 

fartøyene har derfor vært nyttig.   

Fotografier 

Hvalfangstmuseet i Sandefjord har flere fotografier av Forlandet fra ulike tidspunkt. Et par fotografier 

av båten finnes også i Framnæs mek. Værksteds arkiv på Vestfoldarkivet (Vestfoldmuseene), fra 

slepebåttiden. Fotografier av søsterskipet Albatros har som allerede nevnt også vært benyttet. Stig 

Tore Lundes bok Grytviken (se litteraturliste), som inneholder fotografier tatt av Theodor Andersson 

fra perioden 1923-1932, bør også nevnes. Bildene fra denne samlingen er interessante også i tilfellene 

der andre hvalbåter enn Foca er blitt avbildet, idet flere av fartøyene var svært like. 

Sammen med tegninger utgjør fotografier en viktig illustrerende kildetype. Uten slike kilder ville den 

teknisk-historiske rapporten vært fattig. Fordelen med fotografier fremfor en god del tegninger er at 

fotografiene med sikkerhet viser fartøyet slik som det var. De viser ikke bare en plan for hvordan et 

fartøy var tenkt å være, slik tegninger kan gjøre. Den største utfordringen med fotografier er ofte 
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dateringen. Den mangler gjerne, slik at man må ta til takke med en omtrentlig tidsbestemmelse. De 

fleste fotografier viser dessuten fartøyet utvendig og ikke innvendig, hvilket setter grenser for hva vi 

kan vite i dag.      

Informanter  

Som det allerede er nevnt ble sjøfolk som tidligere hadde seilt med Foca/Femern (Forlandet) på 

hvalfangst intervjuet av fartøyets nye eiere etter 1983, hvilket resulterte i noen sider notater. 

Forlandets eiere var blant annet i kontakt med Anders Kristensen, som var matros på Foca, og Gilbert 

Knutsen, som var matros på Femern. Intervjuene ble foretatt mange år etter at fartøyet var på 

hvalfangst, og notatene i arkivet ble ikke renskrevet.  

På vegne av dagens eier, Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter, har Stig Tore Lunde bidratt med god 

hjelp i arbeidet med rapporten. Dette gjaldt både en gjennomgang av fartøyet og tilgang til de ulike 

kildene stiftelsen og Hvalfangstmuseet har til rådighet.   
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HB Foca, 1921-1929  

Foranledning  

Dampskipet Forlandet ble bygget i 1921 som hvalbåten Foca. Skipet hadde byggenummer 9 ved 

Bokerøen skibsbyggeri i Svelvik i Vestfold, og var identisk med søsterskipet Albatros, som hadde 

byggenummer 8. Skipsverftet hadde startet opp driften under første verdenskrig da markedet for nye 

skip var godt, men Foca skulle bli det siste fartøyet som verftet leverte. Foca og Albatros hørte samtidig 

til de første hvalbåtene som ble produserte ved norske verft etter 1914, ettersom krigen også hadde 

satt bremser for utviklingen av hvalfangstnæringen.1 Utviklingen var snart i ferd med å snu.  

Det var Compañía Argentina de Pesca som hadde bestilt de to nye fangstbåtene. Selskapet hadde 

hovedkontor i Buenos Aires, og var blitt opprettet i 1904 etter initiativ fra den norske hvalfangeren 

Carl Anton Larsen. Det var i hovedsak et «norsk» selskap, der størsteparten av rederiets folk var 

nordmenn.2 Compañía Argentina de Pesca, eller bare Pesca som selskapet ofte ble kalt, hadde britiske 

fangstlisenser fra Falklandsøyene, og opererte utfra fangststasjonen Grytviken som det hadde 

opprettet på Syd-Georgia. På tross av depresjonen i Europa etter første verdenskrig så Pesca 

optimistisk på fremtiden i 1920. Hvalfangere var riktignok bekymret for reduseringen av 

hvalbestandene, men måten de så for seg å drive økonomisk på var å gjøre fangsten mer effektiv. Pesca 

innså at det hadde behov for fornying og oppgradering av både landstasjonen og fangstflåten. I Buenos 

Aires hadde selskapet nettopp fått en ny, dyktig manager, Fridthjof Jacobsen, og Foca og Albatros ble 

altså bestilt.3 I følge Ian Hart så Jacobsen personlig til byggingen av de to nye båtene, som ble de første 

av selskapets nye og forbedrede fartøy. Disse skulle ha større operasjonsradius enn Pescas gamle 

fangstskip, de skulle ha større styrke og fart og de skulle ha bedre utstyr til fangsten.4 Etter første 

verdenskrig hadde Pesca tillatelse til å ha fire fangstfartøyer i Grytviken – de to nye fartøyene ville 

derfor utgjøre en stor forskjell fra første stund.5 

Albatros ankom Buenos Aires den 15. desember 1921. Foca kom etter og nådde St. Vincent i Karibia 

den 16. desember, før den seilte videre. Ingen av båtene opplevde vanskeligheter på veien og det ble 

rapportert om at alt var vel.6 Begge fartøyene gikk inn i den gjenværende delen av hvalfangstsesongen 

1921/1922 da de ankom Syd-Georgia, Foca med Severin Hansen fra Sandefjord som sin første fører og 

                                                           
1 Devig: s. 44 (Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet). Sandefjord bymuseum 1974: 25 
2 Tjernshaugen 2018 (Store norske leksikon). 
3 Hart 2001: 234-235 
4 Hart 2001: 235 
5 Hart 2001: 236 
6 Folkets dagblad 19.12.1921 
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skytter - dette var samme person.7 Fangsten hadde startet allerede i slutten av november i 1921, men 

de nye fartøyene ble nå med på «det vesentlige» av sesongen.8  

 

 

Figur 1. Byggetegning datert 22-9-20. Se også vedlegg for større versjon. Kilde: Hvalfangstmuseet i Sandefjord.  

 

  

                                                           
7 Notat D/S «Forlandet» tilsendt fra Lunde. Et Maalings-Bevis fra 1921 oppgir en Hans Larsen som fører, men 
dette var før skipet ankom Syd-Georgia. 
8 Sandefjords Bymuseum 1974: 27 
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Det nybygde fartøyet 

I september 1921 kunne man lese i Aftenposten at «en tip top moderne lastebaad» hadde gått av 

stabelen i Svelvik, og at en «hvalbaad nr. 2» også ville være klar i nær fremtid.9 Albatros var på 190 

brutto registertonn, og søsterskipet «blir av samme størrelse og dimensioner».10 Den eldste 

innføringen i Forlandets (Focas) skipsregisterkort oppgir at skipets bruttotonnasje var på 206,65 tonn, 

under dekk 197,24 tonn og nettotonnasje 71,93 tonn.11 Et målingsbevis fra 1921 oppgir bruttotonnasje 

på 206,57 tonn og nettotonnasje på 75,92 tonn.12  

Fra Bokerøens skibsbyggeri ble begge fartøyene slept til Bergens mek. Værksted, der kjele og maskin 

skulle settes inn.13 Da det var gjort ble båtene slept tilbake til Svelvik for fullføring og siste utrustning. 

Samme dag som Foca var på prøvetur la Bokerøens skibsbyggeri ned driften.14 

Bokerøens skibsbyggeri hadde ikke bygget hvalbåter tidligere, men verftet kjøpte tegninger fra Kaldnes 

mek. Verksted i Tønsberg.15 Kaldnes hadde erfaringen som Bokerøen manglet. Det var et langt større 

verft som bygget flere hvalbåter. Tegningene av Foca og Albatros var typiske for fartøy fra før første 

verdenskrig. Siden krigen hadde ført til stagnasjon i hvalfangstnæringen hadde ikke hvalbåtene heller 

utviklet seg mye de siste årene.16 Foca og Albatros var derfor svært like Kaldneshvalbåtene Viking 2 

(byggenummer 32) fra 1914 så vel som Sorka (byggenummer 39) fra 1922.17 

En av de beste kildene til kunnskap om hvordan Foca var som nybygget er nettopp tegningene. Vi har 

i dag flere tegninger av Foca og Albatros som er fra 1920 og 1921, inkludert detaljtegninger av ulike 

konstruksjoner og av maskin og kjele. Riktignok er ikke byggetegninger, uansett hvor detaljerte og gode 

de kan være, annet enn planer og ikke gjengivelser av det ferdige skipet. Flere av tegningene viser 

dermed forskjeller i samme konstruksjoner eller innredning. Generelt sett er de nyeste tegningene de 

mest pålitelige, men det trenger ikke å bety at noen av dem ble fulgt til punkt og prikke. I Focas tilfelle 

finnes det ikke bare mange tegninger, men også flere kildetyper som tegningene kan sammenlignes 

med, blant annet med Albatros og Forlandet slik det fremstår i dag. Det bør derfor være mulig å skape 

et relativt godt bilde av fartøyet slik det var opprinnelig.  

Det nybygde skipet blir gjennomgått under, ordnet etter de overordnete inndelingene i SFI-systemet.18 

                                                           
9 Aftenposten 03.09.1921. 
10 Bergens Tidende 09.09.1921 
11 Skipsregisterkort, lappebøker, Sjøfartsdir. 
12 Maalings-Bevis 15/11-1921.  
13 Aftenposten 03.09.1921. Sandefjord Bymuseum 1974: 25-26. Hoffstad og Berg 1983: 375 
14 Sandefjord Bymuseum 1974: 27 
15 Sandefjord Bymuseum 1974: 25 
16 Devig: s. 44, (Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet) 
17 En kopi tegning av Viking 2 (Baat 32) fra Kaldnes mek. verksted kan finnes i Forlandets arkiv på 
Hvalfangstmuseet. Se også brev i samme arkiv fra Kaldnes til J. Schrøder 10.05.1983, samme arkiv. 
18 Se nøyere beskrivelse under Kilder og metode over. 



 

Figur 2. Forlandet ex Foca, Længdesnit og Dæksplan. Kopi av tegning fra AS Bokerøens skibsbyggeri, datert 29-10-20. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 
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Figur 3. Tegning av Focas hudplater, datert 21-12-20. Kilde: Hvalfangstmuseet. 
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Skrog og dekksbygg 

Foca ble bygget av stål. Byggetegningen beskriver at skipet skulle være 31,65 meter langt (lengde 

mellom perpendikulærene). Bredden på spantene skulle være 6,56 meter, og dybde i riss 4,20 meter. 

Et målebrev oppgir skipets størrelse som ferdigbygget: lengde 107, 4' (hvilket vil si 32,73 m), bredde 

21,5' (6,55 m) og dybde 12,9' (3,93 m).19 Det skulle være 59 spant, med en spanteavstand på 533 mm. 

Skipet ble bygget med ett dekk og kutterhekk, og det hadde utfallende stevn. Fra bunn til hoveddekk 

var det 5 plateganger i skroget, A-F, som man kan se på tegningen over midtspant fra 1920, i tillegg til 

skansekledningen i forskipet (G, se figur 3). Skansekledningen skulle fra baugen nå akterover til spant 

35-36 (figur 3). 

 

 
Figur 4. Midtspant. Kopi av tegning fra AS Bokerøens skibsbyggeri, datert 4-11-1920. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 

 

Det var ett klyss samt seks slepegatt i skansekledningen på hver side. Fotografier av båten fra Syd-

Georgia viser en del variasjon i skansekledningen og plasseringen av klyss og slepegatt. Fotografiene 

mangler presis datering, og det er derfor vanskelig å si nøyaktig hvordan båten var som nybygget. 

                                                           
19 Maalings-Bevis 1921.  
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Fotografiet figur 5, som viser størst likhet til byggetegningen figur 1, er sannsynligvis et av de eldste. 

På det er det heller ikke tegn til svinerygg av noe slag. Kanonens fundament skulle i 1921 være av 

støpestål og klinket til hud og dekk (figur 2).  

I følge båtens målebrev fra 1921 hadde Foca 5 vanntette tverrskott.20 Verftet laget imidlertid en 

tegning i 1920 som viser flere vanntette skott: hylseskott spant 6, dyptankskott spant 10, maskinskott 

spant 12, kjeleskott spant 38, skott spant 46, dyptankskott spant 50 og kollisjonsskottet spant 57.21  

Når det kommer til dekkshus var det lengst forut en nedgangskappe over mannskapsrommet, hvorfra 

det stakk opp en ovnspipe og en lufteventil som gikk like gjennom nedgangskappen. De største 

dekkshusene, midtskips i for og akterkant av maskin- og kjelecasing, var plassert mellom spant 6 og 36 

½. På hver side av casingen var det en sidehytte; en mindre til babord og en større til styrbord. Styrehus 

og bestikk var plassert over dekkshuset forut for casing, med skorstein og ventiler i akterkant. Rundt 

styrehuset var det et dekk med brovinger, i tillegg til selve brodekket på toppen av styrehuset. På 

hoveddekket var det plassert fire stolper på styrbord og babord side til hjelp for å støtte opp under 

brovingene. 

Det var lagt tredekk på hoveddekket forut og akter, men ikke rundt casingen eller under plattingen i 

baugen, som ble kalt «lemmane». Der var det ståldekk. Tredekket fungerte dermed som isolasjon over 

lugarene under dekk. Skroget ble malt grått. Skorsteinen ble også malt grå, med unntak av øverst på 

toppen, hvor den var sort. Like i underkant av det sorte var Pescas skorsteinsmerke. Det hadde de 

lyseblå og den hvite stripen til det argentinske flagget. 

 

Utstyr for last og rigg 

Foca fikk to master i tre, med takling som en skonnert. På byggetegningen (figur 1) står formasten 

plassert aktenfor tre slepegatt og et klyss i skansekledningen. Slepegattene ble flyttet på idet 

skansekledningen senere ble bygget om, så angivelsen er kanskje ikke presis. Den forre masten var i 

alle tilfeller plassert aktenfor nedgangskappen og forut for lasteluken. Den aktre masten stod fra det 

aktre dekkshuset. Det var ingen lastebommer i noen av mastene. I formasten var det vevlinger i 

vantene, for tilkomst til tønnen som var plassert der. 

Som hvalbåt hadde ikke Foca stor lasteplass. I lasterommet var det plassert linebinger til hvallinen. 

                                                           
20 Maalings-Bevis 1921.  
21 Tegning D/S Nr. 9, Vandtætte skotter, datert 8-12-20, Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet. 
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Figur 5. Pescas fangstbåter i Grytviken. Nummer to fra venstre skal være Foca. Foto: Hvalfangstmuseet. 
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Vinsjer og spill var først og fremst myntet på fangsten. På fordekket skulle det ifølge byggetegningen 

figur 1 være et gangspill forut for skylightet ved nedgangskappen, men det er trolig at det kan ha vært 

en dampdrevet vinsj. Den må i alle tilfeller ha vært brukt i hovedsak til baugankrene, til både fortøyning 

og forhaling. Lenger akterover, på hver side av masten, var kjettingrørene til ankerkjettingene. Rundt 

ti år senere vet vi at en vinsj var i bruk, kalt «snella».22 Aktenfor luken til lasterommet på fordekket 

skulle det være et større «hvalspill».  

Skipsutstyr 

Foca fikk en propell med diameter på 8' 6" og fire blad i støpestål.23 Foca ble også utstyrt med en 

reservepropell, lik Albatros’, med diameter på 8' 5".24 I et brev fra Bokerøen skibsbyggeri til Veritas i 

juni 1921 ble det beskrevet at Foca så vel som søsterskipet skulle få rorpinner av ekstra store 

dimensjoner. Den skulle være ca. 50% sterkere mot bøyning enn den forlangte rorpinnen. Hensikten 

var å unnvære å ha med en påbudt ekstra i reserve, «idet skibet kun har et kombineret damp- og 

haandstyreapparat». Veritas godtok dette. På kvadranten skulle det lages en anordning til påsetning 

av reserverortalje med tilhørende tauverk. 25   

Mye av Focas skipsutstyr var naturlig nok spesialutstyr til hvalfangsten. Harpunkanonen må ha vært en 

munnlader, for bakladerne kom senere.26 Harpunkanonen var plassert oppå lemmane. Ian Hart skriver 

at en av de største forbedringene for hvalbåter på 1920-tallet var at plattformen i baugen ble bygget 

høyere enn tidligere. Dette sørget for at skytteren ikke ble dusjet av sjøene like ofte som tidligere, og 

han fikk i tillegg bedre utsyn.27 Ytterst i baugen var det plassert en form for linerull, kalt en brille, til 

hvallinen. Hvallinen var koblet til en forløper som ble skutt ut med harpunen. Forløperen lå kveilet opp 

foran kanonen. Ved hjelp av en spleis av metalltråd ble den festet til harpunene. Forløperen gikk under 

fotblokken i akterkant av lemmane, og var spleiset sammen med hvallinen. Hvallinen gikk deretter over 

en lineblokk oppe i formasten. Den hang i en solid wire. Wiren løp over akkumulatorblokken og 

loddrett ned langs masten, og videre ned under dekk, hvor den var koblet til akkumulatorfjærer. Disse 

var plassert under lasterommet, som man kan se på byggetegningen figur 1. Fjærene skulle bidra til å 

ta av for presset når hvalen dro, og sørge for at linen ikke skulle rykke. Fra akkumulatorblokken i 

masten gikk hvallinen via hvalspillet, gjennom linepipene og ned i linebingene, som var plassert i 

lasterommet like under hvalspillet.  

                                                           
22 C. F. Thorsagers notater 5/9-84 fra samtale med Gilbert Knursen, tidl. matros på Femern. (Forlandets arkiv, 
Hvalfangstmuseet) 
23 Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet: bygningsbeskrivelse og besiktelsesrapport DNV 1921. 
24 Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet: korrespondanse mellom BMV og DNV 15.10. og 27.10.1921 
25 Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet: korrespondanse Bokerøens skibsbyggeri og DNV 09.06.1921 & 13.07.1921 
26 Agder – Flekkefjords Tidende 25.07.1983. 
27 Hart 2001: 236 
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Like i akterkant av lemmane ble det plassert en davit på hver side. Dette var typisk for hvalbåter. 

Davitene var brukt til baugankrene, for at de ikke skulle komme i veien for linen til kanonen. Skipet 

skulle ha tre stokkankre av ulik størrelse.28  

Et bilde tatt av Theodor Andersson i Grytviken en gang mellom 1923-1932 viser fordekket på en 

hvalbåt. På tross av mange likheter er det sannsynligvis ikke Foca vi ser, ettersom pullertene på bildet 

har en noe annerledes plassering enn Focas byggetegning figur 1 viser. Plasseringen av det store 

hvalspillet og luken til linebingene under dekk er tilsvarende som på Focas tegninger, og gir dermed 

innblikk i hvordan det må ha sett ut også på Focas fordekk. 

 

 

 

 

 

På Focas byggetegning figur 1 er det tegnet inn en mengde pullerter på fordekket: fire doble pullerter 

på hver side helt akter til det store hvalspillet, i tillegg til en dobbel pullert mellom gangspill og 

lemmane. De forreste pullertene var størst, på 8", de akterste ved hvalspillet var på 7", og de 

resterende var på 6". Alle disse pullertene var ment å brukes til hvalfangsten. Til sammenligning var 

det bare ett par med pullerter (på 7") på styrbord og babord side i akterskipet, til fortøyning. I 

skansekledningen på fordekket var det seks slepegatt på hver side, i tillegg til et klyss. På tegningen 

figur 1 er alle klyss og gattene i samme avstand fra hverandre. Gjennom det forreste klysset gikk 

                                                           
28 Str. på stokkankrene: 292, 267, og 152 kg, ekskl. stokkene, med tilhørende kjetting og wire: 250 m kjetting med 
27 mm diameter, 110 m wire på 57 mm omkrets, 110 m wire på 44 mm omkrets. Se tegning av Midtspant datert 
4-11-1920. Sjøfartsdirektoratet. 

Figur 6. Fordekket på en ukjent hvalbåt i Grytviken en gang mellom 1923-1932. 
Hvalspillet og luken var som på Foca. Foto Theodor Andersson. Kilde: boken Grytviken 
(2004), redaktør S. T. Lunde. 
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kjettingen til baugankrene, mens de resterende slepegattene var for liner til hvalfangsten, når hvaler 

ble tauet til land eller et flytende kokeri.  

Annen typisk utrustning for en hvalfanger var tønnen i formasten. I formasten hang det også en 

lanterne. Ellers var det sidelanterner ved kledningen rundt brodekket og en akterlanterne ved 

aktermasten.  

På akterdekket er det på figur 1 tegnet noen 

skråstilte linjer som viser kjettingene til 

styringen, som nok gikk videre langsetter 

dekkshuset. Det er noenlunde tilsvarende om 

bord i dag. Byggetegningen (figur 1) viser også at 

Foca skulle utrustes med en slepekrok. Denne 

skulle festes til dekkshuset aktenfor 

aktermasten. Aktre del av dekkshus og casing 

kom til å fungere som båtdekk. Daviter ble satt 

opp rundt sidehyttene, til lettbåter plassert 

over sidene på dekkshuset. Det ble bygget 

vinger i tre under lettbåtene, plassert over sidehusene (se figur 10, 34, 35, og tilsvarende på Albatros 

figur 7-9).  

 

 

Utstyr for besetning og passasjerer 

Utvendig 

Lettbåter og redningsutstyr: to lettbåter hang som nevnt fra daviter på begge sider av den aktre delen 

av casingen, rett forut for aktermasten, over vingedekk i tre. På babord side skulle det være en pram 

på 98 kvadratfot, utstyrt med flytemidler. Livbåten på styrbord side skulle være større, på 202 

kvadratfot.29 På brovingen til babord for styrehuset skulle det plasseres en kasse med livbelter.  

 

                                                           
29 Kopi av byggetegning figur 1, hvalfanger for Cia. Argentina de Pesca, 22-9-20. Arkiv på Hvalfangstmuseet. 

Utsnitt av figur 1. Plasseringen av kjetting til styringen er 
synlige, skråstilte over akterdekket. 
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Figur 7.                                                                                                          Figur 8. 

 
Figur 9. Figurene 7-9 viser aktre dekksbygg og båtdekk/vinger på Focas søsterskip Albatros i Grytviken i nyere tid. 
Maskinskylightet er møneformet, og en dør er synlig i akterkant av dekksbygget på babord side. Foto utlånt av Stig Tore Lunde, 
Hvalfangstmuseet  



24 
 

Skylight og lysventiler: Det var flere skylight om bord: ett i dekket i forskipet over mannskapsrommet 

(merket som nr. 12 på målebrevstengingen 1921, figur 11), ett større maskinskylight i casingen, samt 

ett i akterdekket over offiserssalongen (merket som nr. 20 i figur 11).  Fotografier av båten ved Syd-

Georgia viser at maskinskylightet var møneformet (se figur 10 og 34). Slik er det fremdeles på 

søsterskipet Albatros i dag. Det var en lysventil i skroget inn til skytterlugaren og til maskinistlugaren 

(se figur 1 ). I det lange smale dekkshuset midtskips var det lysventiler aktenfor og forut for maskin- og 

kjelecasingen. I styrehuset var det tre firkantede skyvevinduer i forskottet, og to mindre vinduer eller 

lysventiler plassert i det aktre skottet og akter i skottet på babord side.30 Rundt nedgangskappen på 

fordekket skulle det være et dekksprisme på hver side, plassert over lugarene. 

Dører: Byggetegningen figur 1 er ikke helt konsekvent på antallet dører som er tegnet inn, men 

sammenlignet med de litt nyere tegningene av «Indredningsplaner» (figur 12, 18-19, 22), med Albatros 

og målebrevstegningen fra 1921 (figur 11) kan man likevel avgjøre hvordan det var. 

Målebrevstegningen viser ingen dører i selve casingen til ut på hoveddekket (på tross av planlagte 

dører i figur 1). Det var nok slik det ble, for en målebrevstegning fra 1930 (figur 38) viser heller ikke 

slike dører aktenfor skorsteinen. I Albatros’ casing kan man i dag se i hvert fall én dør (figur 17), men 

denne kan også ha blitt satt inn på et senere tidspunkt. 

På lignende vis har dekkshuset i akterkant av casingen kun én dør ut, plassert i akterkant, på både 

Focas målebrevstegning (figur 11), innredningsregningen (figur 18) og om bord i Albatros (figur 8). 

Dette er én dør mindre enn det planene inkluderte da byggetegningen figur 1 ble laget.   

Dekkshuset i forkant av casingen hadde to inngangsdører i akterkant av hvert sitt rom. I styrehuset var 

ytterdørene mer forseggjorte enn ytterdørene til dekkshusene på hoveddekket, skal man dømme utfra 

figur 1, med ramtre og fyllinger. I følge målebrevstegningen figur 11 var det to dører inn til 

vaktrommet/bestikken, selv om byggetegningen figur 1 og innredningstegningen figur 19 bare viser 

én, på styrbord side.   

Leidere og rekkverk: Mellom to leidere i casingen aktenfor skorsteinen var det en luke i casingen. Luken 

ser ut som den skulle bestå av tre på tegningen figur 1, men på Albatros i dag er den av stål (se figur 

7). Luken må ha vært den eneste måten å komme seg opp på dekket over innenfra. Da kom man 

uansett ut i friluft. Også for å komme opp til broen, som var ute på toppen av styrehuset, måtte man 

klatre opp atter en utvendig leider.  

Ettersom skansekledningen ikke gikk hele veien rundt båten, var det i stedet satt opp et rekkverk 

aktenfor den, utstyrt med en trerekke øverst. Rekken fortsatte også forover over skansekledningen, 

forut til lemmane, skal man tro byggetegningen figur 1. Her bestod rekken i så fall bare av en enkel 

wire spent opp mellom små rekkestøtter. Den er i alle fall ikke synlig på fotografiene som er funnet.  

                                                           
30 Tegning over «Indredningsplaner» 7-5-21 viser det. Hvalfangstmuseet i Sandefjord. 
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Rundt forre del av brovingene ble det satt opp en skansekledning i tre. Byggetegningen figur 1 viser et 

rekkverk rundt førerposisjonen over styrehuset. Fotografier viser imidlertid at rekkverket ble kledd 

tett, muligens med plank som rundt brovingene, og med en seildukspresenning, også likt rundt 

brovingene. Presenningen skulle beskytte mot sjøsprøyt, vær og vind, uten å ødelegge for utsynet i 

noen retning. Påler eller stolper ble satt opp for presenningen. Det var selvfølgelig grenser for hvor 

god beskyttelse en slik seildukspresenning kunne gi, men det var alt som ble tillatt. Dette var typisk 

også for eldre typer hvalbåter, og endret seg ikke.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
31 Hart 2001: 236 

Utsnitt av figur 1. Focas bro og brovinger. Kilde: 
Hvalfangstmuseet i Sandefjord.  

Utsnitt av figur 1. Focas styrehus. Stolper er 
tegnet til seildukspresenningen rundt brodekket 
og brovinger.  Kilde: Hvalfangstmuseet i 
Sandefjord. 
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     Figur 10. Foca på slipp i Grytviken en gang på begynnelsen av 1920-tallet. Styrehuset er knapt synlig bak kledning og presenninger. Foto utlånt av Hvalfangstmuseet i Sandefjord.
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Innredning  

Store deler av innredningen som fremdeles står om bord i dag stemmer godt overens med tegningene 

fra 1920-1921 og med innredning om bord i Albatros. Mye er forblitt uforandret. Når flere av 

tegningene dessuten er detaljerte og kan sammenlignes, er det mulig å få en god oversikt over hvordan 

skipet opprinnelig så ut også innvendig. Focas målebrev fra 1921 gir innblikk i bruken av de ulike 

rommene om bord, men ikke hvordan det så ut i forhold til møbler og kledning og lignende. Målebrevet 

er samtidig en sikker kilde som kan bekrefte eller avkrefte øvrige opplysninger hentet fra andre kilder 

og tegninger. Gjennomgangen av innredningen i 1921-skipet bør derfor starte med 

målebrevstegningen. 

 

 

Målene på rommene ble oppgitt i fot i målebrevet. Under følger en tabell over dette. Tabellene som 

er ført inn i rapporten er forenklede versjoner av opplysninger hentet fra målebrevsdokumentene i 

ulike år. For videre informasjon henvises det dermed til originalene. 

 

 

Figur 11. Tegning fra Focas Maalings-Bevis 1921. Kilde: Forlandets arkiv på Hvalfangstmuseet. 
a) Fyrbøtere. b) Kokk c) Nedgang d) Klesskap forut. e) Messe i nr. 5. f) Maskinist g) Fører h) Skap i) Sakp k) Nedgang o) 
Matroser 5) Oppbygning midtskips 6 & r) Bestikk 7-8) Oppbygning også i 2 avdel. Sterrits 9) Sideoppbygning akter 12) 
Skylight forut 13) Nedgangskappe 14) Styrehus 15) Nedgang akter 16) Gang akter 17-18) wc 19) Kabyss 20) Skylight.  

 



28 
 

 Høyde Lengde Bredde 

a) Fyrbøtere 6,2 6,6 6,65 
b) Kokk 6,2 6,65 6,6 
c) Nedgang 6,2 2,1 2,7 
d) Klesskap forut 6,2 4,5 2,7 
D) Rom for fartøyets 
fører på reisen til 
fangstfeltet 

6,25 12,3 12,9 

e) Messe i nr. 5 6,1 7,9 5,6 
f) Maskinist 6,25 6,6 7,55 
g) Skytter 6,25 6,6 7,85 
h) Skap 6,2 3,2 1,4 
i) Skap 6,2 3,2 1,4 
k) Nedgang 6,25 3,5 2,7 
o) Matroser 6,2 12,0 B på ½ H: 6,85 & 12,1 & 

15,6 
5) Oppbygning midtskips 6,1 7,9 5,6 
6) & r) Bestikk 6,65 4,35 6,1 
7-8) Oppbygning i 2 
avdel. Sterrits 

6,25 & 6,25 4,75 & 9,85 2,6 & 2,85 

8) (b. navigasjonsrom) 
lanternerom 

6,5 4,0 2,5 

9) Sideoppbygning akter 6,5 4,0 2,5 
11) Luke 2,5 3,5 6,45 
12) Skylight forut 1,3 2,6 2,8 
13) Nedgangskappe 5,0 3,3 2,8 
14) Styrehus 6,65 3,3 6,1 
15) Nedgang akter 6,25 5,15 2,6 
16) Gang akter 6,25 9,85 2,55 
17) WC 6,4 4,55 2,55 
18) WC  6,4 3,9 2,5 
19) Kabyss 6,3 8,4 6,5 
20) Skylight 1,7 13,5 2,4 

 

Innredning i dekkshus 

I sidehytten til babord var det toalett for offiserer, med dør på langsiden. I den større sidehytten til 

styrbord var det også toalett, med lampeskap i forkant. Tilsvarende eksisterer fortsatt på Albatros i 

dag, til sammenligning.  

I dekkshuset i forkant av casingen, under broen, var det kabysse til babord og offisersmesse til styrbord. 

Målebrevstegningen viser rommene med samme bredde som casingen aktenfor (Maskinoverpart), i 

motsetning til det byggetegningen figur 1 så vel som skipet i dag viser, hvor rommene i dekkshuset er 

bredere enn casingen. Her er målebrevstegningen villedende, men målene som ellers er oppgitt i 

målebrevet er mer presise: bredden på messen og byssen var til sammen på 16,3 fot, mens casingen 

var 8 fot bred.32 

                                                           
32 Målebrev 1921. 
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Innredningen i byssen og messen er i dag svært lik som det byggetegningen figur 1 og 

innredningstegningen figur 12 viser. Det er fremdeles fliser i dørken i kabyssen, svarte og hvite. Komfyr, 

vask, skap og benk er også plassert som på 1921-tegningene, og som på Albatros. 

 

 

 

 

 

 

   

Figur 14 og 15: Albatros’ bysse og messe, og styrbord sidehytte. Begge deler passer med originaltegningene. Foto: Susan Barr, 
bilder utlånt fra Riksantikvaren.  

 

Figur 12. Hus på hveddæk, fra tegning over 
Indredningsplaner fra 7-5-21. Kilde: Hvalfangstmuseet i 
Sandefjord. 

Figur 13. Innredning i messen i dekkshuset 
forut i 2017. Plassering av møbler er 
tilsvarende til innredningstegningen fra 
1921. Foto: BDF. 



30 
 

Offisersmessen ble møblert med sofa, bord og skap. Det var (og er) to dører i skapet, som er høyt og 

smalt. Nå er bordet grønnmalt. Ryggen på benken (eller sofaen som den kalles på 

innredningstegningen) er også grønn, mens trekket i setet er byttet ut og blitt rødt. Fremdeles i dag 

har også Albatros grønt trekk i det som er igjen av benken på samme sted. Det er nærliggende å tro at 

også bordet var grønnmalt opprinnelig på Foca, som i dag. Albatros har rester etter hvitmaling på 

skottene i messen i dag, men det trenger ikke å bety at det var slik opprinnelig. 

Dekkshuset aktenfor casingen ble fjernet etter Focas hvalfangstperiode. Derfor kan ikke tegningene 

her sammenlignes med dagens fartøy. Vi kan imidlertid sammenligne dem med det aktre dekkshuset 

på Albatros, som fremdeles eksisterer. Dette dekkshuset var en forlengelse av casingen og hadde 

samme bredde og høyde som den. På fotografiene av Foca skjuler det møneformede maskinskylightet, 

sidehyttene og lettbåtene i daviter for store deler av dekkshuset akter, men det er ingenting som tyder 

på at tegningene ikke ble fulgt. 

I dekkshuset akter var det en nedgang til aktersalongen og en inngang til maskinrommet. På babord 

side i dekkshuset var det en gang, med en dør inn til sterrits på styrbord side. I sterritsen var det både 

hyller og skap. Dekkshusets to lysventiler var i skottet mot styrbord. Benken på denne siden hadde tre 

sinkkledde rom, som det blir vist på tegningen figur 18.  

 

 

   

Figur 16-17. Albatros’ casing, innvendig og utvendig. I figur 16 ser man også videre akter til aktre dekkshus. Foto: Susan Barr, 
bilder utlånt fra Riksantikvaren.  
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Figur 18. Dekkshus akter på hoveddekket, fra tegning over Indredningsplaner 
for D/S No. 8 og 9, 7-5-21. Kilde: Hvalfangstmuseet i Sandefjord. 

  

 

 

 

Styrehuset på kommandobroen var delt i to av et tverrskott. Forut var styremaskinen plassert. Det var 

ikke stort med plass til mer i dette rommet. Selve førerposisjonen befant seg altså ute i friluft oppå 

toppen av styrehuset, som allerede nevnt. Med andre ord måtte skipet styres fra den åpne broen 

uansett vær. I rommet akter i styrehuset (aktenfor styremaskinen) skulle det være et vaktrom/bestikk. 

For å komme seg fra dette og til styrehuset eller motsatt måtte man ut på brodekket først. Det var 

ingen dør i tverrskottet mellom de to rommene. Bestikken hadde kartbord samt en sofa. 

 

 

  

Figur 19. Styrehus på kommandobro, fra 
tegning over Indredningsplaner for D/S No. 
8 og 9, 7-5-21. Kilde: Hvalfangstmuseet i 
Sandefjord. 
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Innredning under dekk 

Området under dekk like aktenfor 

forpiggen var for mannskapet, med to 

mindre lugarer beregnet for to mann hver, 

og et større rom beregnet for fire 

matroser. Av områdene under dekk er nok 

mannskapsområdet det vi har minst 

kunnskap om, i og med at innredningen nå 

er blitt fjernet og til dels erstattet.  

Tegningen av innredningen fra 1921 viser i 

alle fall køyer langs skipssidene, samt et 

par kister og benker rundt et bord. Langs 

tverrskottet mot lasterommet aktenfor de 

to små lugarene skulle det være sofaer. 

Både skap, ovn, vasker og lamper er i 

tillegg tegnet inn.  

Blant flere fotografier tatt av Theodor 

Andersson i Grytviken mellom 1923-1932 

finnes det et bilde som viser mannskapet 

på en hvalbåt. Vi vet ikke hvilken. I 

hovedsak var hvalbåtene ganske like. Det 

er en mulighet for at bildet er tatt akter i 

Focas offiserssalong. Bildet stemmer i 

stor grad med tegningen av Focas 

innredningsplaner, figur 22. 

Plasseringen av køyer, benker og bord er 

lik. Det var én køye på styrbord side, og 

én køye på babord side. 

Benkene/sofaene var plassert i en 

hestesko, med buffébord i endene 

forover. Rundt køyene, med andre ord 

langs skipssidene og mot aktre 

tverrskott, skulle det være flere skap. I 

skottet bak mennene på bildet er det 

skap mye likt som på tegningen, som i 

Figur 20. D/S No. 8 og 9. Indredningsplaner. 7-5-21. 
Mandskapsindredning forut. Tegning fra arkiv på Hvalfangstmuseet i 
Sandefjord. 

Figur 21. Mannskap på en hvalbåt i Grytviken en gang mellom 1923-
1932. Fotograf Theodor Andersson. Kilde: boken Grytviken (2004), 
redaktør S. T. Lunde. 
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tillegg viser at det skulle være skapdører omtrent der hvor speilet på fotografiet henger. Tegningen 

figur 22 viser ingenting om stolpen som går gjennom bordet. Det er vanskelig å si noe sikkert, men 

likhetene med bildet er mange.  

 

 
 

 

 

På målebrevstegningen fra 1921 (figur 11) er det beskrevet at salongen var et rom for fartøyets fører 

på reisen til fangstfeltet, men det virker underlig at de to køyene som var plassert der skal ha vært 

myntet på skipsføreren. I midten av rommet var det plassert en dampradiator i forkant av bordet. Den 

står på samme sted i dag (figur 28). Over bordet var skylight og ventilator.  

På styrbord side i salongen står det fremdeles i dag et buffébord i forkant av sofaen. Bordet har en 

skuff og en skapdør i seg. På skottet ved siden av det, er det festet en hylle for glass, og over denne 

hyllen henger det et speil. Det er sannsynlig at dette kan ha vært del av innredningen helt tilbake fra 

hvalfangstperioden. 

Setet i sofaen i salongen er i dag trukket med et stoff av en annen farge enn ryggen. Trekket i ryggen 

ser eldre ut; det kan være det er det originale (se figur 26-28).  

En ominnredning fra 1930-tallet medførte at det ble laget to køyer ekstra der skapene langs 

skipssidene opprinnelig stod. Maskinistlugaren fikk en dør direkte til salongen, og nedgangskappen har 

Figur 22. D/S No. 8 og 9. Indredningsplaner. 7-5-21. Salonindredning akter. Tegning fra arkiv 
på Hvalfangstmuseet i Sandefjord. 
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ikke lenger en dobbeltdør, bare én enkelt.  Ellers er likheten mellom innredningen på 1921-tegningen 

og dagens salonginnredning svært stor. 

I forkant av salongen hadde maskinisten lugar på babord side av nedgangen, og skytter/skipsføreren 

hadde lugar på styrbord side. Både maskinist og skytter skulle ha skrivepult, skap, sofa, køye, speil og 

vask. I dag er det bare en hylle med vask og speil i maskinistlugaren, men øvrig inventar er å finne også 

i skytterlugaren. Servantskapet finnes i dag hos en privat samler.33 Mange av de resterende møblene 

er godt mulig som opprinnelig, idet de i stor grad stemmer med de opprinnelige tegningene. Lugarene 

er i dag malt i ulike farger. Mens skytterlugaren er hvitmalt, er maskinistlugaren hvit i himlingen og lys 

grønnblå på skottene. Dette passer i hvert fall med en beskrivelse av hvordan skottene om bord var 

malt i 1930, der de ble omtalt som blåaktige.34   

 

 

       

 

  

                                                           
33 Ifølge S. T. Lunde: privat samler Henrik Kulms kjøpte servantskapet for noen år siden. 
34 C. F. Thorsagers notater av 5/9-84 fra samtale med Gilbert Knutsen, tidl. matros på Femern. Forlandets arkiv, 
Hvalfangstmuseet 

T.v. og i midten: figur 23 – 24. Innredning fra maskinistlugaren i 2017. Møblementet gjenspeiler tegningen fra 1921. 
T.h. figur 25: skytterlugaren i 2017.  Foto: BDF. 

 



35 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figur 26. Innredning i aktersalongen i 2017. Ett skap er fjernet 
fra enden av køyen, og setet i sofaen har fått nytt trekk. Ellers 
er innredningen som sees på bildet høyst sannsynlig som i 1921. 
Foto utlånt av Stig Tore Lunde. 

 

Figur 27. Innredning i aktersalongen i 2017 på styrbord side. 
Køyen var ikke bygget slik opprinnelig, da det stod to skap 
aktenfor buffebordet. Speilet og hyllen for glass er nok originale, 
og henger på skottet mot skytterlugaren lengre forut. Foto utlånt 
av Stig Tore Lunde. 

 

Figur 28. Aktersalongen sett mot akter, i 2017. Bordet midt i 
rommet har samme form og plassering som på 1921-tegningen, og 
radiatoren er likeledes plassert på samme sted. Foto utlånt av Stig 
Tore Lunde.  
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Under rommet i akterskipet var det en ferskvannstank på samme måte som i forskipet, i tillegg til et 

rom merket «Diverse» i målebrevet av 1921. 

Maskin og maskinrom 

Med stillegående dampmaskineri skulle hvalfangerne kunne snike seg innpå hvalen.35 I en artikkel om 

Forlandet i avisen Agder – Flekkefjords Tidende fra 1983 ble det beskrevet at maskinen hadde en «jevn, 

monoton og lavmælt gang».36 Focas maskin må ha fungert godt, for den står fremdeles om bord i dag.  

Den var, som allerede nevnt, bygget på Bergens mek. Værksted. Den var og er tresylindret, «typisk 

Expansion», med 102 nominelle hestekrefter, eller 600 indikerte hestekrefter.37 Dampen blir ledet fra 

kjele til maskin, hvor det første stempelet utnytter høytrykket. Stempelet fikk en diameter på 13 ½ 

tommer. De to neste har en diameter på 22 og 37 tommer, som er nødvendig for å få effekt av dampen 

som da får lavere trykk.38 Maskinen har en slaglengde på 24 tommer.39  

 

 

 

 

Foca har og hadde én hovedkjele. Dette er en horisontal ildrørkjele med diameter på 13' 6", med to 

sikkerhetsventiler. Kjelen har tre fyrganger og skulle tåle et arbeidstrykk på 200 pund per 

                                                           
35 Dittmann (red.) 1995: 34 
36 Agder – Flekkefjords Tidende 25.07.1983 
37 Maalings-Bevis 15/11 1921. 
38 Agder – Flekkefjords Tidende 25.07.1983.  
39 Utover maskinen selv, som fremdeles står om bord i fartøyet, gir en besiktelsesrapport fra Det Norske Veritas 
flere detaljer om maskinen i 1921, se Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet. 

Figur 29. Hovedarrangement i maskin og kjelerom, fra 1921. Bokerøens skibsbyggeri. Dette er et større utsnitt av tegningen 
som kan sees som figur 29 i vedlegget. Kilde: Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet 
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kvadrattomme.40 Opprinnelig var kjelen kullfyrt. Det var følgelig kulluker i dekket over kjelen og forover 

rundt dekkshuset. Avstanden mellom kjelen og kullbaksskottet (#31 ½) i forkant var på 7".41  

 

Figur 30. Tegning av maskinrommet fra Focas Maalings-Bevis 1921. Kilde: Forlandets arkiv på Hvalfangstmuseet. 

 

Målene i målebrevet er oppgitt i fot: 

 Høyde Lengde Bredde 
a) 12,9 4,0 11,4 
b) 0,8 4,0 9,9 
c) 12,9 1,8 13,9 
d) 0,8 1,8 9,9 
e) 3,6 14,0 13,3 
f) 0,9 14,0 15,3 
g) 8,6 L på ½ H: 14,0 15,8 
h) 1,6 14,0 10,8 
i)  13,2 13,8 19,75 
k) 6,6 3,5 12,5 
l) Pilartunnel for 
akkumulatorfjærer 

2,75 2,2 4,45 

m) Stores 2,9 3,8 2,4 
n) Stores 1,9 5,3 2,1 
o) Stores 4,7 3,5 2,3 
1) 6,5 4,75 8,0 
2) 4,0 15,8 8,0 

                                                           
40 Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet: Notat om Forlandet av 08.01.1983, JS/CFT. Besiktelsesrapport DNV 1921. 
Agder – Flekkefjords Tidende 25.07.1983. Byggetegning figur 1.  
41 Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet: besiktelsesrapport DNV 1921 
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 Høyde Lengde Bredde 
3) 2,5 15,8 9,5 
4) 6,5 13,8 8,0 
5) Skylight 1,3 7,8 5,6 

 

I dag har vi fremdeles lister over reservemaskindeler som Foca ble utrustet med i 1921. Disse inkluderte 

bl.a. bolter, ventiler, fjærer, aksler og muttere av ulikt slag.42 

 

Skipssystemer 

I Forlandets arkiv på Hvalfangstmuseet finnes det flere tegninger og dokumenter som forteller hva 

slags pumper skipet hadde, og hvordan rørsystemet for blant annet lensing gikk. Se figur 31 og 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Oversikt over utrustning, Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet 

Figur 31 og 32. Tegninger av Focas lenseledning, datert 31.05.1921. Bokerøens skibsbyggeri. Kilde: Forlandets arkiv, 
Hvalfangstmuseet. 
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Foca hadde en dynamo dampturbin på 5 hk. Fartøyets pumper var både maskindrevne og dampdrevne. 

De maskindrevne inkluderte:  

en luftpumpe (11 ½" dia x 12" slag enkeltvirkende)  

2 fødepumper (2 ½" dia x 12" slag enkeltvirkende)  

2 lensepumper (2 ½" dia x 12" slag enkeltvirkende) 

De dampdrevne pumpene var: 

1 fødedonkey Eureka duplex (5 ¼" x 3 ½" x 5" slag dobbelvirkende)  

1 sentrifugal sirkulasjonspumpe (dampsylinder dia. 5 ½" x 4" slag) 

1 Impeller (dia. 24")43   

 

 

  

                                                           
43 Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet: Fortegnelse over pumper 
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Hvalfangst og drift 

Flere ulike hvalarter var å finne i havområdene rundt Syd-Georgia. Da Grytviken fangstastasjon ble 

opprettet var knølhvalen blitt fanget i stort monn. Innen Foca deltok i fangsten baserte den seg i 

hovedsak på blåhvalen og finnhvalen.44 Overgangen til disse hvalartene hadde medført at det ble 

behov for større fangstbåter og grovere utstyr av harpuner og liner.45 I tillegg var fangstfeltet ved Syd-

Georgia «haardt og stormende og stiller store krav til utrustning og materiel.»46 Under 

gjenreisningstiden etter første verdenskrig var det fremdeles den landbaserte fangsten som var 

dominerende, og landbasert fangst i Antarktis var avhengig av britisk lisens fra Falklandsøyene.47 Det 

var denne fangstformen Foca og Albatros var bygget for. Fangstselskapet opererte med egne 

transportdampere som fraktet forsyninger til Grytviken og tok de ferdige fangstproduktene videre.48 

Fangstskip som Foca slapp dermed å reise til og fra fastlandet mer enn nødvendig.  

Mot slutten av 1920-årene kom gjennombruddet for den pelagiske fangsten. Britene hadde vært 

restriktive med lisensene etter krigen, og å drive fangsten uavhengig av land ble dermed løsningen for 

flere og flere. I følge Thor Devig må utviklingen «sees på som et uttrykk for konkurransen om råstoffer 

og markeder mellom de forskjellige selskapene».49 Dag Bakka skriver at mellomkrigstiden var 

«dramatisk og nyskapende» og preget av «en rivende teknisk utvikling», hvor hvalfangsten i Antarktis 

ble en storindustri av stadig større betydning.50 Den samme rivende utviklingen gjorde også at 

fangstskip som Foca snart ble utdaterte. 

Nye kokerier med opphalingsslipp gjorde det mulig å bearbeide hval i åpen sjø, evaporatorer sørget 

for at man kunne utvinne ferskvann fra sjøvann, hvilket gjorde kokeriene så godt som uavhengige av 

land, og ekspedisjonene la om fra kull- til oljefyring.51  Lunde skriver at «Det var mye å spare på å frakte 

olje i tank. Etter hvert gikk man over til å fyre med olje under kjelene både på land og på skipene som 

tilhørte stasjonen.»52 Hvalbåtene kunne bunkre til sjøs fra kokeriet. Ombyggingen til oljefyring sørget 

dessuten for at bunkringsoperasjonen til sjøs ble mindre strevsom enn den ville blitt med kull.53 

Foca og Albatros ble begge bygget om til oljefyring i 1927. Det var likevel ikke nok til å henge med i 

utviklingen. Andre, nye fangstskip ble bygget større. De var beregnet på å drive fangsten langt fra land, 

inn i isen.  Foca var liten i forhold og uegnet å drive slik fangst. I løpet av de siste 1920-årene fikk nye 

                                                           
44 I Hvalfangernes Assuranceforening 1929: 71 kan man lese at fangsten foregikk fra 16. september til utgangen 
av mai. Utenfor denne tiden var hvalene fredet. Slik hadde det ikke vært i tidligere tider. 
45 Hvalfangernes Assuranceforening 1929: 71 
46 Hvalfangernes Assuranceforening 1929: 72 
47 Bakka 1992: 13 
48 Hvalfangernes Assuranceforening 1929: 72 
49 Devig s. 49 (Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet) 
50 Bakka 1992: 13 
51 Bakka 1992: 14 
52 Lunde 2004: 44 
53 Hart 2001: 237 
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fangstfartøyer også litt om litt større maskinkraft. Det medførte at skip kunne gå etter hvalene i full 

fart (prøysserjag), en enklere måte å drive fangst på enn ved lusejag, som man hadde drevet tidligere, 

der man snek seg innpå dyrene. Ved prøysserjag svømte hvalene både i en rettere linje og kom høyere 

i vannet når den måtte blåse.54 

Når skipet var på fangst og hvalen ble truffet med harpunen og drept, ble hvalskrotten først blåst opp 

med luft. Dette ble gjort for at den ikke skulle synke. Deretter ble den merket med bøyer og flagg. 

Hvalbåten kunne så drive fangsten videre inntil flere hvaler var drept. Disse ble samlet og festet til 

skipet eller en annen bøyebåt via tau fra slepegattene i skansekledningen. Til slutt kunne fartøyet seile 

inn til enten landstasjonen på Syd-Georgia, eller til et flytende kokeri og levere fra seg fangsten til 

videre prosessering. 

Fra 1927 og fremover ble Foca benyttet til pelagisk fangst for hvalkokeriet Ernesto Tornquist, som 

Pesca nylig hadde kjøpt inn.55 Albatros og fartøyene Delfin og Lobo utgjorde resten av kokeriets skip. 

De drev fangsten langs Patagonia og ned kysten til Ildlandet og Kapp Horn mellom 26. januar og 4. juni. 

Dette resulterte i 796 hvaler (3 blåhval, 1 finnhval, 2 knølhval, 787 seihval, 3 retthval), hvilket utgjorde 

12 555 fat olje og 196 tonn kjøtt.56 1927 var altså et år med forandringer på flere plan for Foca. Det 

virker sannsynlig at flere av ombyggingene som ble gjort i skipet i løpet av hvalfangstperioden i 

Sørishavet kan ha blitt gjort på denne tiden, i forkant av og som forberedelse til fartøyets inntreden i 

den pelagiske fangsten.  

Den pelagiske fangsten utgjorde i sesongen 1927/1928 70,75% av den antarktiske hvalfangsten, mot 

20,9% foregående sesong.57 Fangstmengden de ulike sesongene kunne være sterkt vekslende. 

Sesongen 1928/1929 viste stigning.58 Foca dro igjen på fangst med Ernesto Tornquist, først i isen og i 

februar-mars langs Patagonias kyst. Resultatet fra ekspedisjonen var 785 hvaler, som ga 34 644 fat olje 

og 147 tonn kjøtt. Ian Hart skriver at forskjellen fra Ernesto Tornquists forrige sesong var at de drepte 

hvalene nesten utelukkende var blåhval og finnhval.59  

I 1929 hadde Cia. Argentina de Pesca fremdeles 4 fangstfartøyer i Grytviken.60 Samme året ble Foca 

solgt. Kjøperne var Hvalfangerselskapet Atlas av Larvik, senere Sandefjord da selskapet ble 

sammensluttet med AS Odd. Med eierskiftet fikk Foca nytt navn: Femern.61 Pesca skaffet seg på sin 

side et nytt skip kalt Foca, som ble bygget i 1930.62 Femerns søsterskip Albatros ble værende i Pescas 

                                                           
54 Devig s. 46 (Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet) 
55 Informasjon fra Stig Tore Lunde. 
56 Hart 2001: 269.  
57 Kysten nr. 4/1982. (Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet). 
58 Hvalfangernes Assuranceforening 1929: 71 
59 Hart 2001: 269. 
60 Hvalfangernes Assuranceforening 1929: 71 
61 Notat D/S «Forlandet» tilsendt fra Stig Tore Lunde 
62 Hvalfangernes Assuranceforening 1931: 10-11. 
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eie i en årrekke. I 1960 overtok Albion Star (South Georgia) Ltd., og i 1962 ble fartøyet lagt opp. Albatros 

hadde da vært brukt både som bøyebåt og selfanger, og ligger i dag delvis opptrukket på land i 

Grytviken.63 

Det finnes et nes på Signy Island i Sør-Orknøyene som har fått navnet Foca Point. Navnet kommer fra 

Pescas første skip ved det navnet, altså dagens Forlandet, som besøkte Sør-Orknøyene i desember 

1926.64 

 

 
Figur 33. Focas søsterskip Albatros ble værende ved Syd-Georgia og ligger i dag i Grytviken. Albatros er fartøyet til høyre i 
bildet. Til venstre er Dias, ex Viola fra 1906, også tidligere eiet av Pesca og siden Albion Star.65 Foto utlånt av Stig Tore Lunde, 
Hvalfangstmuseet. 

 

  

                                                           
63 Bakka 1992: 160. Hart 2001 ukjent sidetall.  
64 Stedet ble kartlagt i 1947 av Falklands Islands Dependencies Survey, og navngitt av UK Antarctic Place Names 
Committee. USGS – Geographic Names Information System 2018. 
65 Fartøyet har egen hjemmeside – Violatrawler 2018. 
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Ombygginger 1921-1929 

I årene etter 1. verdenskrig og frem til midten av 1920-årene hadde utviklingen av hvalbåtene vært 

minimal. Det endret seg da fangsten ble pelagisk. Det gjenspeiler også Foca. 

 

Skrog 

De eldste tegningene og fotografiene (se figur 1-3 og 5) viser ingen form for svinerygg, som en del av 

«lemmane» rundt kanonen i baugen, slik som senere fotografier og enkelte senere tegninger gjør. 

Dessverre er det vanskelig å datere fotografiene fra Pesca-perioden sikkert. Et foto av Foca på sjøen 

ved Syd-Georgia (figur 34) skal være tatt på midten av 1920-tallet, og er trolig eldre enn fotografiet 

figur 35, som viser Foca i flytedokk.66 Flytedokken i Grytviken ble bygget i 1928. Altså er dette 

fotografiet nyere, men ikke eldre enn 1929, da båten ble solgt og fikk nytt skorsteinsmerke. På begge 

disse bildene har det forreste klysset og gattene i skansekledningen fått større avstand mellom seg enn 

mellom de resterende slepegattene. Slik er det ikke på byggetegningen (figur 1) eller det trolig eldste 

fotografiet, figur 5. 

I tillegg er det verdt å merke seg at der bildet av Foca i flytedokk (figur 35) viser et slepegatt like under 

akterenden på lemmane/svineryggen, viser bildet av Foca på sjøen (figur 34) så vel som figur 10 av 

båten på slipp, at gattet var like aktenfor akterenden på lemmane/svineryggen.  

Nøyaktig hvor langt akter skansekledningen nådde ser også ut til å ha variert. På det eldste fotografiet 

(figur 5) er det ikke synlig hvor langt akter skansekledningen gikk. Bildet av Foca i dokk (figur 35) er lik 

som på byggetegningen figur 1, der skansekledningen stanser omtrent ved den forreste delen av 

dekkshuset under brovingene. De eldre fotografiene figur 34 og figur 10 viser derimot at 

skansekledningen stanser lengre akter, ved den nest akterste støttebjelken under siden av brovingene. 

Med andre ord: skansekledningen ble bygget om. Hvis byggetegningen ble fulgt til punkt og prikke, ble 

skansekledningen bygget om flere ganger. Skansekledningen kan først ha blitt bygget omtrent som på 

tegningen figur 1, før den ble forlenget, og senere kortet inn igjen. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
66 Info om figur 34 fra kalender med Forlandet fra 1986, i Forlandets arkiv på Hvalfangstmuseet. 
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Figur 34. Foca ved Syd-Georgia, med Pescas skorsteinsmerke. Dette bildet skal være fra midten av 1920-årene, og er eldre 
enn bildet av Foca i flytedokken. Skansekledningen når akter til nest akterste støttebjelke under siden på brovingene. Foto: 
Hvalfangstmuseet. 
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Figur 35. Foca i dokk i Grytviken i 1928 eller 1929, med Pescas skorsteinsmerke. Formen på styrehus og kledningen rundt 
brovingene passer med byggetegningen. Skansekledningen når akter omtrent til forre støttebjelke under brovingene. Foto: 
Hvalfangstmuseet. 
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Brodekk og styrehus 

Fotografiene av Foca fra tiden den var i Cia. Argentina de Pescas eie viser variasjoner i utrustning og 

utforming rundt styrehus og brovinger. Figur 10 og 34 avviker noe fra figur 5 og 35 idet de førstnevnte 

viser et kompass/natthus festet til fronten av kledningen rundt brovingene.67 På de tidligere og senere 

bildene (figur 5 og 35) er ikke et slikt kompass/natthus synlig.  

 

                          

T.v.: Utsnitt av figur 10. T.h.: Utsnitt av figur 34. Focas styrehus, brovinger og brodekk. Langs midten av fronten på kledningen 
på brovingene er det synlig et kompass. Kledningen og presenningen over styrehuset er mer overhengende enn på andre 
fotografier. 

 

                       
T.v.: Utsnitt av figur 5. T.h.: Utsnitt av figur 35. På figur 35 er styrehuset kant i kant med kledningen over på brodekket rundt 
førerposisjonen. Det ser noenlunde likt ut på figur 5. 

 

                                                           
67 Et likt kompass er synlig på et fotografi av svært god kvalitet, av en hvalbåt i Lunde 2004:69, tatt av T. Andersson 
en gang mellom 1923-1929 (figur 6). Bildet er trolig ikke av Foca, idet pullertene har annen plassering og form 
enn på Focas tegning figur 1. 
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Kledningen rundt førerposisjonen på brodekket, over styrehuset, er litt ulik på de forskjellige 

fotografiene. På bildet fra 1928-1929 (figur 35) er kledningen så godt som kant i kant med styrehuset 

under. Det ser relativt likt ut på figur 5. I hvert fall på figur 34, og muligens på figur 10, er kledningen 

mer overhengende over styrehuset under. Spørsmålet er om ulikhetene først og fremst var et resultat 

av hvordan presenningen rundt rekken var satt opp, eller om de var en følge av en ombygging på 

styrehuset. 

Skipsutstyr 

De tidligste navigasjonshjelpemidlene for hvalfangerne i Sørishavet hadde vært mangelfulle. Ian Hart 

skriver at alle Pescas hvalbåter ble utstyrt med radiotelefon, peilerutstyr og «other modern hunting 

aids» etter 1925.68 En radiostasjon ble etablert på sørsiden av King Edward Cove på Syd-Georgia. 

Fordelene var enorme, skriver Hart, både for effektivitet og sikkerheten til hvalfangerne. Tidligere 

hadde for eksempel felles fangst i flokk vært bortimot umulig. Instruksjoner kunne nå bli gitt lenge 

etter at hvalfangerne forlot Grytviken. Skipene kunne være spredt over et stort område når de lette 

etter hval. Når hvaler ble sett kunne de som oppdaget dem sende en kodet melding (for å hindre 

konkurrerende selskaper i å følge med) til de andre skipene for å få dem til å komme raskest mulig. 

Akkurat denne praksisen ble ifølge Hart riktignok siden droppet på sikkerhetsgrunnlag.69 

Maskin og maskinrom 

I Forlandets arkiv på Hvalfangstmuseet finnes det to tegninger fra Eureka mek. Verksted som viser 

pumper for dampmaskin. Disse er datert til 1925 og 1926. Tegningen fra 1925 viser en «6" C. pumpe 

med 100 x 80 vert.», mens tegningen fra 1926 viser en «8" C. pumpe». Det finnes i tillegg en tredje 

tegning fra Eureka av en «100 x 80 vert. Dampmaskin» som sannsynligvis hørte sammen med 1925-

tegningen. Det er ikke sikkert at begge de nye pumpene gikk til Foca. En eller begge kan potensielt ha 

gått til Albatros.  

Olje til hvalfangerne ble fraktet på tanker til Grytviken – å bruke olje til å fyre med i stedet for kull var 

både enklere og ga bedre plassutnyttelse, hvilket igjen var lønnsomt. Som det allerede har kommet 

frem ble Focas så vel som Albatros’ kjele bygget om fra kull- til oljefyring i 1927, med kunstig trekk på 

kjelene.70 Rommet med kullbakser i forkant av kjelerommet ble følgelig omgjort til et rom med fire 

brenseloljetanker. Framnæs mekaniske Værksted satte inn de nye tankene, som en tegning i 

Forlandets arkiv på Hvalfangstmuseet vitner om. Her ble det notert at «Hvor dikning ikke er mulig, 

elektrisk sveis».71 

                                                           
68 Hart 2001: 237 
69 Hart 2001: 237 
70 Notat D/S «Forlandet» tilsendt fra Stig Tore Lunde  
71 Tegning H/F Foca og Albatros, Brændeslsolje-tanker, datert 20-6-27, Framnæs mek. Værksted. 
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Tegningen av rørarrangementet opplyser at tankene skulle ta (henholdsvis fra babord til styrbord) 17,6 

tonn, 18,5 tonn, 14 tonn og 17,7 tonn brenselolje.72 På hver av oljetankene ble det anbrakt et 

manometer til å vise oljestanden. Lenserør til forrom og forpeaktank skulle føres gjennom oljetanken. 

Det ble satt inn en Eureka duplex tankpumpe. Et brenselsaggregat ble levert av Wallsend-Howden. 

Brannsikring bestod i et 1 ¼" perforert damprør i kjelerommet, samt et 1 ½" slangekobling i 

maskinrommet for brannslukking med vann. 

 

 

Figur 36. H/F S/S Foca og Albatros. Rørarrangement vedr. oljefyringen. A/S Framnæs mek. Værksted. 23-9-27. Dette er et 
større utsnitt av tegningen som kan sees for figur 36 i vedlegget. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 

 

Med nye brenseloljetanker ble det laget nye bunkerluker i dekket, like forut for styrehuset, som også 

tegninger fra 1930-tallet viser (se figur 40-43). De erstattet de gamle, runde kullukene i dekket rundt 

forre del av dekkshus og kjelecasingen.73 

Overgangen til oljefyring kan ha innvirket på ytelsen til maskinen. Mens det ble oppgitt i Focas 

målebrev at maskinen var på 102 nominelle hestekrefter både i 1921, på 1930-tallet og siden, ble de 

indikerte hestekreftene oppgitt forskjellig: den samme maskinen var beregnet å være på 600 ihk i 1921 

                                                           
72 Nøyaktig kapasitet på tankene er oppgitt litt ulikt på ulike tidspunkt. En tegning fra 1935 (figur 39) gir tallene 
19 tonn, 20,2 tonn, 15,4 tonn, 12 tonn, mens en annen 1935-tegning sier at de til sammen tok 73,6 tonn (figur 
43). Forskjellene er ikke veldig store, så det kan tenkes at det er snakk om de samme tankene. 
73 Bunkertankene er nevnt i Målingsbevis fra 1930 og 1936, med mål: Høyde 1,1'. Lengde 1,65'. Bredde: 3,55'. 
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og 560 ihk på 1930-tallet.74 I Sandefjord Bymuseums årbok fra 1974 blir det beskrevet at maskinkraften 

gikk opp fra 550 til 650 hestekrefter etter ombyggingen i 1927.75 Sannsynligvis var tallene fra 

målebrevene korrekte.  

På en tegning av båten fra 1932 (figur 40) er det synlig en forandring i akkumulatorfjærene under 

lasterommet. På byggetegningen (figur 1) var det tegnet én rad med fjærer snarere enn to som på 

1932-tegningen. Opprinnelig hadde akkumulatorfjærene heller strukket seg lengre akterover, under 

kullbaksene. Den opprinnelige byggetegningen (figur 1) har dessuten skottet mellom kjelerom og 

rommet med kullbaksene ved spant 31. På senere tegninger er dette skottet flyttet til spant 32. Det er 

nærliggende å tro at disse ombyggingene fant sted da kullbaksene ble skiftet ut med brenseloljetanker 

i 1927. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
74 Maalings-Bevis 1921. Målingsbevis 1930 og 1936. 
75 Sandefjord Bymuseum 1974: 27 

Utsnitt av figur 1. Akkumulatorfjær var opprinnelig plassert i en enkelt rad langs 
bunnen på skipet, fra lasterommet og akterover til under kullbaksene. 

 

Utsnitt fra figur 40. Akkumulatorfjærene ble tegnet i to rader i 1932. De gamle 
kullbaksene var blitt fjernet og erstattet med benseloljetanker. Rommet til fjærene 
under kullbaksene var dermed også fjernet. Det er nærliggende å tro at dette ble gjort 
i 1927. 
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Hvalbåten Femern, 1929-1932 

Da Hvalfangerselskapet Atlas kjøpte Foca i 1929 hadde det allerede fire andre fangstbåter, ved navn 

Enern, Toern, Treern og Firern. Foca ble dermed omdøpt til Femern. Atlas hadde i tillegg kokeriskipet 

Solglimt. Det var pelagisk fangst som gjaldt. Hvalfangstnæringen var nå inne i sine beste år, i den 

forstand at fangsten var enorm. Bakka skriver at fangsten ble tredoblet fra 1926 til 1930. Sesongen 

1930/1931 nådde både produksjonen og sysselsettingen sitt høyeste, der 10549 nordmenn var 

involvert i hvalfangsten i Antarktis.76 Til sammen var det 232 hvalbåter i bruk, og 6 landstasjoner i drift. 

Det ble skutt mer enn 40 000 hval og produsert 3,6 millioner fat hvalolje.77 Sesongene 1929/1930 og 

1930/1931 ble Femern brukt som bøyebåt for Solglimt. Som bøyebåt var det fartøyets jobb å taue 

hvaler til kokeriet. Alle hvalbåter kunne slepe hvaler, men bøyebåtene som tok seg av jobben var stort 

sett de eldste av et rederis båter, de som egnet seg dårligst til selve fangsten.78  

Etter sesongen i 1930 fikk Femern et opphold på Langesunds mek. Verksted for ombygging. Fra dette 

året finnes det en tegning av forslag til isforsterkninger i skroget. I 1929 hadde Sjøfartskontrollen 

kommet med nye regler for isforsterkninger under vannlinjen. Femerns forsterkninger har nok 

kommet som en følge av dette.79 Mens båten lå ved Langesund ble det skrevet en målingsanmeldelse, 

og et målingsbevis ble utstedt etter at arbeidet på verkstedet var gjennomført. 

Etter verkstedsoppholdet seilte skipet alene sørover, for resten av hvalflåten hadde allerede dratt.80 

Sesongen 1930/1931 ble den siste på hvalfangst i Sørishavet for Femern, på tross av sommerens 

oppussing. Faktisk ble hele den norske hvalflåten lagt opp da sesongen var over. Fangsten hadde rett 

og slett vært altfor vellykket, og produksjonen hadde vært for stor for markedet. Krakket på Wall 

Street-børsen i USA i 1929 hadde fått sin effekt på verdensøkonomien, som nå var i krise. Resultatet 

for hvalfangerne var prisfall og lagre av usolgt hvalolje. Det var blitt klart at det var nødvendig med nye 

reguleringer av hvalfangsten. Da flåten seilte ut igjen etter opplagsåret var antallet fartøyer redusert, 

der eldre skip stort sett ble igjen.81 Femern var blant de sistnevnte. 

 

  

                                                           
76 Bakka 1992: 15 
77 Hvalfangstmuseet i Sandefjord 2012 
78 Ringstad, Vik 2011: 35 
79 Hart 2001: 236 
80 C. F. Thorsagers notater av 5/9-84 fra samtale med Gilbert Knutsen, tidl. matros på Femern (Forlandets arkiv, 
Hvalfangstmuseet). Knutsen husket at skipet hadde vært på FMV for ombyggingene, men det var nok Langesund 
mek. v.  
81 Devig s. 50 (Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet). Bakka 1992: 17. Hvalfangstmuseet i Sandefjord 2012  
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Skrog og dekksbygg 

Femerns skrog hadde en ulik utforming fra det nye hvalbåter fikk rundt 1930. Nybygg hadde en høyere 

baug og krysserhekk med fritthengende ror.82 Dette var ikke endringer som enkelt kunne utføres på 

eldre hvalbåter. Femerns oppgradering var dermed forholdsmessig begrenset. Planene innebar at det 

skulle lages nye isspanter, som tegningen figur 37 viser. 

 

 

Figur 37. H/F Femern (ex Foca). Forslag til isforsterkninger, 28/6-30. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 

 
 

 

Ifølge Gilbert Knutsen, tidligere matros på Femern, ble broen bygget om.83 Dette betyr nok at hele 

styrehuset ble skiftet. Innredningen i styrehuset var nemlig ny, og styremaskinen ble flyttet. Senere 

tegninger fra 1930-tallet viser i alle fall ikke lenger det gamle styrehsuet. 

                                                           
82 Kysten nr. 4/1982 s. 13. (Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet). 
83 C. F. Thorsagers notater av 5/9-84 fra samtale med Gilbert Knutsen, tidl. matros på Femern (Forlandets arkiv, 
Hvalfangstmuseet). 
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Da Hvalfangerselskapet Atlas slo seg sammen med AS Odd (AS Thor Dahl) i 1930 fikk Femern Thor Dahl-

merke på skorsteinen.84 

 

Skipsutstyr 

I 1930 fikk Femern et nytt ror i støpestål, samt nytt rorsegment og rorpinne.85  

Med jobb som bøyebåt hadde Femern ikke lenger behov for en harpunkanon i baugen. Fartøyet hadde 

likevel en bakladerkanon bygget oppå en liten bakk, som Gilbert Knutsen har fortalt.86 Det betyr 

muligens at lemmane var blitt bygget høyere. 

I baugen var det nå en mye brukt vinsj, snarere enn gangspillet som båten kan ha hatt her opprinnelig. 

«Snella», som vinsjen ble kalt, ble brukt til å hive inn kjettingen med et par tørn rundt nokken.87 

Knutsen har beskrevet at linepipene gikk ned i dekket. Han fortalte også at bunnen på linebingene lå 

litt ned i rommet under, der akkumulatorfjærene var plassert.88 Trolig kan det også ha vært slik 

opprinnelig da båten seilte som Foca. 

Styremaskinens nye plassering var i gangen akter i dekkshuset på hoveddekket, der det tidligere hadde 

vært sterrits.  

En annen endring var at Femern hadde fått en ny kjettingkasse. Kjettingkassen var plassert forut for 

rommet med oljetankene, ved skott 38.    

 

Utstyr for besetning og passasjerer 

I en artikkel i bladet Kysten fra 1982 ble det beskrevet, med henvisning til Hvalbåtutredningen fra 

samme år, hvordan innredningen i typiske hvalbåter endret seg fra slutten av 1920-tallet. 

Mannskapsruffen forut, som hadde vært brukt både som lugar for fire matroser og som messe for 

matroser og fyrbøtere, forsvant. I stedet ble det tatt i bruk egen mannskapsmesse samtidig som 

mannskapslugarene ble plassert akterut. Befalslugarene ble flyttet til dekkshuset.89 Disse beskrivelsene 

passer delvis med slik det ble om bord i Femern. Det er i hvert fall tydelig at endringene som fant sted 

ble gjort for å tilpasses en ny norm. Det gjaldt først og fremst fordelingen av rommene om bord. 

                                                           
84 C. F. Thorsagers notater av 5/9-84 fra samtale med Gilbert Knutsen, tidl. matros på Femern (Forlandets arkiv, 
Hvalfangstmuseet). Norheim 2010. 
85 Tegning av ror og rorsegment, datert henholdsvis 27/7-30 og 25/7-30, Langesunds mek. Verksted (Forlandets 
arkiv, Hvalfangstmuseet). 
86 C. F. Thorsagers notater av 5/9-84 fra samtale med Gilbert Knutsen, tidl. matros på Femern (Forlandets arkiv, 
Hvalfangstmuseet) 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Kysten nr. 4/1982 s. 13. (Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet). 
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Under følger den forenklede oversikten over mål fra 1930-målebrevet, som gir innblikk i størrelsen på 

rommene og hva som var blitt endret siden 1921. Målene er oppgitt i fot. 

 

 

 Høyde Lengde Bredde Endret siden 1921? 
3) Oppbygning akter 6,45 9,75 2,3 Små endringer i målene 
4) Oppbygning midtskips 6,25 7,9 5,6 Høyde oppgitt i 1921 er 6,1 
5) Oppbygning midtskips 6,5 9,4 12,4 Målt etter andre inndelinger 
6) Sideoppbygning SB 6,4 4,0 2,4 Målene omtrent de samme. 1921: H: 

6,5. B: 2,5 
10) Luke 2,65 3,5 6,5 Målene omtrent de samme. 1921: H: 

2,5. B: 6,45 
11) Luker 1,1 1,65 3,55 Nye  
20) Skylight forut 1,3 2,55 2,75 Målene omtrent de samme. 1921: L: 

2,6. B: 2,8 
21) Nedgang forut 4,8 3,15 2,75 Målene omtrent de samme. 1921: H: 5. 

L:3,3 B: 2,8 

Figur 38. Tegning fra Femerns Målingsbevis 1930. Kilde: Forlandets arkiv på Hvalfangstmuseet. 
3) Oppbygning akter 4) Oppbygning midtskips 5) Oppbygning midtskips 6) Sideoppbygning styrbord 10) Luke 11) Luker 20) 
Skylight forut 21) Nedgang forut 22) Kabyss 23) WC for matroser 24) WC for offiserer 25) Skylight akter 29) Styremaskin A1) 
Vannballaststank forut B1) Lamperom B2) Radiobestikk B3) Kjettingkasse D2) Sovelugar fører D3) Gang a) Telegrafist b) 
2.maskinist og stuert c) 4 matroser. d & e) 1. styrmann. f & g) 1. maskinist h) Gang akter i) Messe for offiserer. j & k) 2 
fyrbøtere l) Gang forut m) Gang akter o) Skap?   
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 Høyde Lengde Bredde Endret siden 1921? 
22) Kabyss 6,15 8,0 6,3 Målene omtrent de samme. 1921: H: 

6,3. L: 8,4 B: 6,5 
23) WC for matroser 6,4 3,85 2,4 Målene omtrent de samme. 1921: L: 

3,9 B: 2,5 
24) WC for offiserer 6,4 4,6 2,6 Målene omtrent de samme. 1921: L: 

4,55, B: 2,55 
25) Skylight akter 1,5 3,5 2,5 1921: H: 1,7 L: 13,5 B: 2,4. Den store 

ulikheten i målene på lengde kan bety 
en skrivefeil. Hvis ikke var hele 
skylightet nytt. 

27) i dekkshus akter 6,45 2,0 2,6 Ulik høyde og lengde fra nedgang 
merket 15 i 1921 

28) Nedgang akter 6,45 3,2 2,6 Ulike mål fra nedgang merket 15 i 1921 
29) Styremaskin 6,45 4,5 5,3 Ny plassering 
30) i dekkshus akter 6,45 5,2 2,65 Ny innredning i dekkshuset akter 
A1) Vannballasttank 
forut 

   Samme plassering som i 1921 

B1) Lamperom 6,4 4,0 2,4 1921 (lanternerom): H: 6,5 B: 2,5 
B2) Radio og bestikk 6,5 7,4 5,1 Nye mål 
B3) Kjettingkasse 10,3 2,1 9,2 Ny 
D2) Førerens sovelugar 6,5 9,4 7,15 Ny 
D3) Gang til førers rom 6,5 2,0 5,05 Ny 
a) Telegrafist 6,1 6,6 B på ½ H: 6,2 & 

6,85 & 7,4 
Tidl. fyrbøteres rom. Målene omtrent 
de samme  

b) 2.maskinist og stuert 6,74 12,2 B på ½ H: 17,45 
& 14,5 & 9,7 

Tidl. rom for fører på reisen til 
fangstfeltet. Litt andre mål. 

c) 4 matroser 6,5 11,9 B på ½ H: 6,95 & 
12,3 & 15,65 

Målene omtrent de samme 

d) 1.styrmann 6,75 6,55 7,6 Tidl. skytterlugar. Målene omtrent de 
samme 

e) 1.styrmann. Skap  6,75 1,95 1,4 Kortere lengde enn i 1921, og litt 
høyere 

f) 1.maskinist 6,75 6,55 7,6 Målene omtrent de samme 
g) 1.maskinist. Skap 6,75 1,95 1,4 Kortere lengde enn i 1921, og litt 

høyere 
h) Gang akter 6,75 4,5 2,8 Litt ulike mål fra nedgang merket K i 

1921 
i) Messe for offiserer 6,25 7,9 5,6 1921: H: 6,1, ellers tilsvarende 
j) 2 fyrbøter 6,1 6,6 6,0 Tidl. rom for kokk. Målene omtrent de 

samme, størst forskjell på bredden 
k) 2 fyrbøter. Skap  6,1 3,1 1,55 Nytt/omgjort fra felles klesskap merket 

d i 1921 
l) Gang forut  6,1 3,75 2,75 Ulike mål, størst endring på L. 1921: 2,1 
m) Gang akter 6,45 9,75 2,3 Målene nesten de samme 
o) Skap telegrafist? 6,1 3,1 1,7 Nytt/omgjort fra felles klesskap merket 

d i 1921 

 

Flere av målene fra 1930-målebrevet er litt forskjellige fra dem som ble gjort i 1921, med små marginer. 

Ved en del tilfeller virker tallene fra 1921 mer avrundet, men ikke alltid. Der målene omtrent er de 

samme er det liten grunn til å tro at det ble foretatt ombygginger, særlig fordi det gjelder såpass mange 

rom/overbygninger.  
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Femerns besetning bestod av 2 fyrbøtere, 2 maskinister, 4 matroser, stuert, styrmann og 

skipper/skytter. Skipsføreren hadde fått ny lugar i dekkshuset over messen, og førstestyrmannen tok 

dermed over den tidligere skipper-/skytterlugaren i akterskipet. Rommet som tidligere hadde vært for 

skipsføreren på reisen til fangstfeltet var nå blitt plass for andremaskinisten og stuerten om bord. 

Telegrafisten fikk fyrbøternes tidligere rom, og sistnevnte fikk lugar på babord side.  

Fra den gamle skipperlugaren som nå var blitt førstestyrmannens, er døren til salongen/rommet til 

førstemaskinist og stuert tegnet annerledes enn i 1921. Skal man tro tegningen var døren blitt flyttet 

fra å vende akterover til salongen, til å stå i skottet mellom førstestyrmannens lugar og gangen. 

Fartøyets neste målebrev fra 1936 (figur 44) viser døren slik som 1921-målebrevet, men med mindre 

tegnerne av 1930-skissen gjorde en feil var døren altså blitt flyttet for en periode. 

Gilbert Knutsen har gitt en beskrivelse av mannskapsruffen. De to små lugarene ved siden av 

nedgangen hadde ovn, men disse ble ikke fyrt i. I stedet var det dampoppvarming i alle de tre lugarene. 

Det var blåaktig maling på skottene ombord, og hvitt i taket. På dørken var det brunmalt, men denne 

gikk av etter hvert. Over bordet hang et par lamper, og det var en lampe inni hver av lugarene, med 

elektrisk lys. 

Bare offiserene spiste i messen, mens mannskapet måtte hente maten sin. I byssen var det vannpumpe 

og en stor kobberkjele med vann. Pumpen trakk vann fra en tank i rommet som holdt 4-5 tonn.90  

 

Maskin og maskinrom 

Selve hovedmaskinen var fremdeles den samme, men målebrevet fra 1930 viser endringer i 

maskinrommet siden 1921.  

 

 

 

 

                                                           
90 C. F. Thorsagers notater av 5/9-84 fra samtale med Gilbert Knutsen, tidl. matros på Femern (Forlandets arkiv, 
Hvalfangstmuseet) 

Figur 39. Del av side fra Målingsbevis av 1930. Tegningen viser maskinrom og oppbygninger. 1-5: maskinoppbygninger. 5: 
skylight. A-F: maskinrom. C: dynamo. E: stores. F: akselsrenne. X) var fylt med jernballast. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 
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Målene fra målebrevet: 

 

 Høyde Lengde Bredde Endret siden 1921? 
a) Maskinrom 12,85 34,4 20,05 Kjele- og maskinrom var blitt målt 

sammen 
c) Dynamo 4,5 6,0 2,5 Ny, for ikke nevnt i 1921 
d)  5,5 3,55 13,0 Målene nesten som K i 1921: H: 6,6 L: 

3,5 B: 12,5 
e) Stores 3,6 3,55 2,9 Litt ulike mål fra o) Stores i 1921: H: 

4,7 L: 3,5 B: 2,3 
f) Akselrom 5,5 6,75 8,3 Ikke merket/målt i 1921 
1) Oppbygg over 
maskinen 

6,5 13,7 7,9 Målene omtrent de samme (4 i 1921): 
H:6,5 L: 13,8 B: 8,0 

2) Oppbygg over 
maskinen 

2,8 15,65 9,35 Målene omtrent de samme (3 i 1921): 
H: 2,5 L: 15,8 B: 9,5 

3) Oppbygg over 
maskinen 

3,8 15,65 7,85 Målene omtrent de samme (2 i 1921): 
H: 4,0 L: 15,8 B: 8,0 

4) Oppbygg over 
maskinen 

6,45 4,7 8,0 Målene omtrent de samme (1 i 1921): 
H: 6,5 L: 4,75 B: 8,0 

5) Skylight 1,5 7,9 5,6 Målene omtrent de samme 1921: H: 
1,3 L: 7,8 B: 5,6 

 

Målingsbeviset fra 1930 har en sikksakklinje tegnet mellom a kjelerommet og b maskinrommet. Man 

skulle derfor tro at det indikerte et skott som ikke lenger stod der, men det stemmer ikke. 

Kontrollrevisjonen for skipsmålingen tilbakekalte 09.08.1930 målingsbeviset som ble utstedt for 

bemerkninger. En av dem var at «Maskinrum a og b bes ommålt idet rummene blir å anføre under 

ett».91 Tollkamret (målernes) besvarelse var da at rommene a og b var adskilt av et skott, og at det 

derfor ble mest riktig å måle det i to deler. «Hadde ikke skottet vært der vilde rummet selvfølgelig blitt 

målt under ett».92 I målingsbeviset ble de første målene for a og b likevel strøket ut og erstattet med 

mål for begge rommene sammenslått. Markeringen av skilleskottet ble dermed tegnet over. Man kan 

imidlertid lese også de gamle målene i det redigerte målebrevet. 

Maskinoppbygningene og skylight ble i 1930 oppgitt med bortimot tilsvarende mål som i 1921-

målingsbeviset. Ulikhetene må altså være forårsaket av selve målingene snarere enn av noen form for 

ombygging. 

I bunnen av fartøyet lengst akter ble det tegnet inn nye opplysninger ulikt tidligere. Både 

byggetegningene (figur 1-2) og målebrevet fra 1921 (figur 11) viser en ferskvannstank i akterkant av 

maskinrommet. I 1930-målebrevet er det heller tegnet et akselrom på samme sted, fulgt av rommet x 

som var fylt med jernballast. Det er usikkert om dette rommet var fylt med jernballast like siden 

byggingen, eller om det kom som en erstatning for ferskvannstanken som ikke lenger blir nevnt. 

                                                           
91 Arkiv Hvalfangstmuseet: Kontrollrevisjonen for skibsmålingen, 09.08.1930 
92 Ibid. 
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I følge Knutsen reiste Femern med bunkerolje også på dekk.93 

 

Skipssystemer 

Kontrollrevisjonen krevde uttalelse fra Langesunds mek. Verksted angående ballasttanken forut. 

Kravet var at ballasttanken kun skulle være tjenlig for vannballast, og den skulle ikke være forsynt med 

noe arrangement som gjorde at den kunne brukes for drikkevann eller fødevann. Verkstedet oppga da 

at fyllingen av tanken skjedde fra dekk med slange. Lensingen foregikk ved hjelp av en dampdrevet 

duplexpumpe som sugde vannet gjennom en separat ledning til pumpens sugekasse og leverte/trykket 

det gjennom pumpens trykkasse og over bord. Det ble beskrevet at «Fartøiet har kun en pumpe, som 

tjener som fødepumpe og lensepumpe.94 Vanntankene under offiserslugarene og forrommet tjente til 

kjelen.95  

 

I artikkelen om hvalbåter i Kysten fra 1982 ble det beskrevet at Forlandet «hvis den tilbakeføres til 

tiden rundt 1921/22, bli en representant for den eldre hvalbåttypen som ble brukt i kystfangsten. Blir 

den restaurert tilbake til omkring 1932, vil den vise oss skiftet fra landbasert til pelagisk fangst».96 Etter 

all sannsynlighet må forfatteren ha ment fartøyet slik det fremstod rundt 1930. Fra dette tidspunktet 

har vi håndfast informasjon om hvordan fartøyet så ut, hvilket ikke er tilfellet igjen før 1935. 1932-

1933 er i alle fall «usikre» år å basere en eventuell restaurering på, idet det finnes flere tegninger over 

planer for forandring som ikke ble gjennomført. Femern hadde innen 1930 blitt modernisert som 

hvalbåt på flere måter; maskinen var oljefyrt, nye isspanter forsterket skroget, og fordelingen av 

lugarer om bord i skipet var gjort om til å samsvare mer med normen for nyere hvalbåter. Samtidig var 

ikke Femern lenger en moderne hvalbåt, men en eldre bøyebåt. Båten kunne likevel brukes på fangsten 

og hadde lemmane på plass i baugen. 

  

                                                           
93 C. F. Thorsagers notater av 5/9-84 fra samtale med Gilbert Knutsen, tidl. matros på Femern (Forlandets arkiv, 
Hvalfangstmuseet) 
94 Arkiv Hvalfangstmuseet: Kontrollrevisjonen for skibsmålingen, 09.08.1930. Brev fra Langesunds mek. Verksted 
12.08.1930 
95 C. F. Thorsagers notater av 5/9-84 fra samtale med Gilbert Knutsen, tidl. matros på Femern (Forlandets arkiv, 
Hvalfangstmuseet) 
96 Kysten nr. 4/1982 s. 13. (Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet). 
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DS Forlandet, 1932-1983 

Nye eierselskaper og planer om ombygging, 1932-1934 

Femern ble solgt til AS Framnæs mek. Værksted i Sandefjord i 1931. Det varte likevel ikke lenge før 

båten ble solgt på nytt. I 1932 ble det nystartede selskapet AS Ishavet ved Leif Bryde, Sandefjord, 

fartøyets eier. Hvalfangerselskapet Ishavet solgte fartøyet til A/S Fangstskibene (A/S Thor Dahl), 

Sandefjord. Femern hadde nå fått nytt navn: Forlandet. Navnet ble øyensynlig gitt etter Prins Karls 

Forland på Svalbard. Meningen var at skipet skulle drive fangst i Arktis. Dette tiltaket ble likevel aldri 

gjennomført. Verken dagbøker eller hvalfangststatistikk forteller om det.97 Likevel finnes det 

informasjon om Forlandet i hvalfangerregisteret til og med i 1934.98 I 1934 kjøpte Framnæs mek. 

Værksted Forlandet tilbake. Det var først etter at det skjedde at fartøyet faktisk ble bygget om – det 

hadde klasse som hvalbåt helt til 1936, da den ble klassifisert som bukserbåt.99 

I løpet av årene 1932-1935 finnes det flere tegninger av båten. Kun den siste, fra 1935, ble brukt i 

praksis. Fra 1932 finnes det to tegninger, og fra 1933 én. Ettersom ingen av disse sistnevnte viser annet 

enn urealiserte planer, blir de ikke gjennomgått i alle detaljer her. De bør likevel ikke oversees helt, da 

de har en viss relevans.   

Tegningene fra 1932 viser Forlandet som hvalbåt (figur 40) og taubåt (figur 41), og 1933-tegningen 

(figur 42) viser nok en taubåtversjon. Begge tegningene fra 1932 er datert likt til 21-10-1932. Det virker 

dermed som flere muligheter ble holdt åpne for Forlandets fremtid, i hvert fall for en stund. Tegningen 

av Forlandet som hvalfanger viser atter modernisering. Mellom styrbord side av brodekket og 

lemmane skulle det settes opp en jagerbro. Jagerbroer ble først tatt i bruk i 1926, og tjente som den 

raskeste og enkleste veien mellom broen og lemmane. Skytteren kunne dermed gjøre seg ferdig med 

å dirigere fartøyet mot hvalen før han sprang til kanonen.100 Rundt maskinskylightet ble det tegnet inn 

flere lufteventiler enn før.  

Av taubåttegningene er 1932-versjonen (figur 41) likere den endelige 1935-versjonen (figur 43) enn 

1933-tegningen (figur 42) er. 1932-tegningen (figur 41) skiller seg mest fra fartøyet slik det hadde vært 

opprinnelig (i forhold til slepegatt, lemmane, pullerter på fordekket, linebinger). Riktignok viser begge 

1932-tegningene både tønne i masten og en vinsj på fordekket, hvilket ikke er synlig på 1933-

tegningen. Alle tegningene har opplagt tatt utgangspunkt i tidligere tegninger, og alle tegningene viser 

forskjeller i casing og flere dekksbygg. 

 

                                                           
97 Notat D/S «Forlandet» tilsendt fra Stig Tore Lunde 
98 Hvalfangernes Assuranceforening 1934: 10 
99 Sandefjord Bymuseum 1974: 27 
100 Hart 2001: 236 
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Figur 40. Forslagstegning av Forlandet som hvalfanger, datert 21-10-1932. Forslaget inkluderte en ny jagerbro fra broen til 
lemmane. Tegningen ble laget av A/S Framnæs mek. Værksted. Se vedlegg for større versjon. Kilde: Forlandets arkiv, 
Hvalfangstmuseet. 
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Figur 41. Forslagstegning av Forlandet som taubåt, datert 21-10-1932. Tegningen ble laget av A/S Framnæs mek. Værksted 
og viser arrangement av slepekrok. Se vedlegg for større versjon. Kilde: Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet.  
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Figur 42. Forslag til forandring til slæpebaat av M/F Forlandet. Framnæs mek. Værksted. 28-3-1933. Se vedlegg for større 
versjon. Kilde: Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet. 
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Det mest interessante med tegningene er nok det som ikke skulle forandres, siden planene ikke ble 

realiserte. Det som er likt som på byggetegningen (figur 1) vil nok derfor ha vært uforandret gjennom 

hele hvalfangstperioden i Sørishavet. Innredning under dekk er tegnet mye likt som det tegningene fra 

1921 viser, men med noen tiltenkte eller faktiske endringer: 

- Mannskapsrommene forut: Tomannslugarenes benker ble på innrednings-tegningen (figur 20) 

fra 1921 definert som sofaer. På de nyere tegningene fra 1932 og 1933 (figur 40-42) ble disse 

kalt benker, men plasseringen var nøyaktig den samme, og det er dermed trolig at det bare 

var to ulike benevnelser på de samme møblene.  

Der det på innredningsplanene fra 1921 (figur 20) er beskrevet benker og kister rundt bordet, 

var det i 1932-1933 (figur 40-42) bare beskrevet benker. På den annen side viser ikke 

byggetegningen (figur 1) fra 1920 noe om kister. Byggetegningen er eldre enn 

innredningstegningene fra 1921, og mindre detaljert, hvilket nok er forklaringen på ulikhetene. 

Det er også mulig at 1932-1933-tegningene ikke er detaljerte nok til å få med om deler av 

benkene fremdeles også var kister, for det kan det ha vært. 

Skaffeskapene på hver side i firemannsrommet forut var blitt flyttet, slik at begge nå skulle 

være på samme (dvs. styrbord) side av rommet. 

- Salongen og lugarer akter: Innredningen akter er uforandret på 1932-1933-tegningene fra 

innredningstegningen fra 1921 (figur 22), selv om det var blitt endret på hvem som hadde 

hvilke lugarer, som tidligere diskutert.  

- Messen i dekkshus: En ny benk ble tegnet inn på andre siden av bordet fra sofaen. Sannsynligvis 

er dette en gjengivelse av hvordan det var om bord da 1932-1933-tegningene ble tegnet. 

1932-1933-tegningene viser flere detaljer enn det byggetegningen (figur 1) gjør i lasterommet 

/avfallsrommet. I de førstnevnte tegningene kan plasseringen av både linebinger, vanntank og skap, 

samt de nyere kjettingkassene sees. Det hadde nok vært som disse tegningene viser lenge. Som 

tidligere nevnt rakk ikke lenger akkumulatorfjærene til hvalspillet like langt akter som opprinnelig, idet 

kullbaksene var blitt byttet ut med brenseloljetanker i 1927. Dette er for første gang illustrert på 1932-

tegnignen som viser Forlandet som hvalbåt. Flere detaljer i maskin- og kjelerommet er også tegnet inn 

i 1932. Dette var høyst sannsynlig en gjengivelse av hvordan det så ut om bord. Det er i hvert fall ingen 

motsetninger mellom denne tegningen og de tidligere målebrevstegningene. 

Et interessant aspekt med 1932-1933-tegningene er at alle viser dekksprismer både forut og akter. 

Opprinnelig hadde det vært dekksprismer forut, på hver side av nedgangskappen til mannskapets 

lugarer (se figur 1).  Tegningen til ombyggingen i 1935 viser på sin side bare dekksprismer akter (i 

akterkant av skylight, rundt nedgangskappen). Det er mulig å se rester etter hvor dekksprismene har 

stått både forut og akter i dag. Hvordan det så ut i starten av 1930-tallet er dessverre noe av det som 
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er vanskelig å si sikkert, men dekksprismene akter ble nok ikke satt inn før etter at dekkshuset akter 

ble fjernet i forbindelse med ombyggingene i 1935. 

I november 1932 ble det skrevet en målingsanmeldelse, men det påfølgende målingsbeviset 

mangler.101 Det må i alle tilfeller ha vært gjennomført en ny måling dette året, for en 

målingsanmeldelse fra 1935 refererer til forrige måling i desember 1932, og på baksiden av 

målingsanmeldelsen fra 1932 er det notert at det ble utført en kontrollmåling av Forlandet på samme 

dato.102 Da ble det også beskrevet at fartøyet ikke hadde undergått noen forandring som hadde hatt 

innflytelse på drektigheten (NRT 71,93).  

 

  

                                                           
101 Målingsbeviset har i hvert fall ikke vært å finne på verken Forlandets arkiv på Hvalfangstmuseet eller i 
Sjøfartsdirektoratets arkiv. 
102 20/12/32. Målingsanmeldelse 26.11.1932. 
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Ombygging til slepebåt, 1935 

Da Forlandet endelig ble bygget om i 1935 ble drektigheten endret, men målene på lengde, bredde og 

dybde forble de samme (L: 106,7' B: 21,56' D: 13,0').103 Der bruttodrektigheten var oppgitt til 209,65 

tonn i 1930, var den oppgitt til 200,76 i 1936. Bruttodrektigheten ble altså redusert, men 

nettodrektigheten ble økt ørlite grann. I 1930 var den på 71,93 tonn, i 1936 var den på 72,19 tonn. I 

fartøyets nye målebrev fra 1936 ble det kort beskrevet hva årsaken var: kjettingkassene og sidehusene 

var blitt flyttet, oppbygningen aktenfor maskincasingen var blitt fjernet, og maskin- og kjelecasingen 

var blitt senket lavere.104  

Framnæs mek. Værksteds formål var å bruke Forlandet som slepebåt, isbryter og generelt som 

hjelpefartøy ved verftet. Mye av den typiske hvalfangerutrustningen ble følgelig fjernet fra skipet, selv 

om det stadig er sider ved det som minner om dets opprinnelse. Forlandet var langt fra den eneste 

hvalbåten som fikk en slik skjebne. Når hvalbåter ble for gamle og utdaterte, og da fangsten i Sørishavet 

senere tok slutt, var det mange skip som måtte tilpasses ny bruk. 

Ombyggingen i 1935 var den siste Forlandet gjennomgikk av stort omfang. Flere kilder kan belyse 

forandringene. Det finnes to tegninger fra Framnæs fra 1935; én fra 17. mars (figur 43), og én som 

viser lensearrangementet om bord, fra 9. september (figur 47). Allerede 1. mai 1935 ble det skrevet 

en målingsanmeldelse der det står at fartøyet var klart til endelig måling «straks i mai» samme året.105 

Forlandet var da blitt ferdig «ombygget til slæpebaat».106 Et år gikk og målingen hadde enda ikke 

funnet sted, men omsider fikk Sandefjord tollkammer gjort som de skulle, og Forlandet fikk nytt 

målingsbevis 30. juli 1936. 

 

                                                           
103 Målingsbevis 1930 og 1936. 
104 Målingsbevis 1936  
105 Målingsanmeldelse 01.05.1935. 
106 Ibid. 
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Figur 43. Tegning av T/B Forlandet ex Femern ex Foca, av Framnæs mek. Verksted, 17-3-1935, med notater over endringer fra 1930-årene ført på i blått. Kilde 
til tegningen: Sjøfartsdirektoratet. 
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Alle målingene i målingsbeviset er oppgitt i fot. 

 

 Høyde Lengde Bredde Endret siden 1930? 
1) Brenselsrom i 
forkant av maskin 

På forreste skott 
13,1, på akterste 
skott 12,9 

10,2 Forreste skott: 20,2 
& 20,4 & 20,3 & 
18,35 & 7,0. Akterste 
skott: 20,1 & 20,5 & 
20,6 & 19,15 & 7,2 

- 

2) Gang ved 
sideoppbygning BB 

6,55 4,75 3,3 Ny plassering av sidehus og 
dermed gangene ved 
sidehusene. Gangene var helt 
åpne, uten terskel, karm eller 
lukkemidler. 

3) Gang ved 
sideoppbygning SB 

6,55 4,6 3,4 Ny plassering av sidehus og 
dermed gangene ved 
sidehusene. Gangene var helt 
åpne, uten terskel, karm eller 
lukkemidler. 

4) Fødevanns-tank 
forut 

   Samme plassering som i 1921 og 
1930. Se utregning i skriv til 
målingsbevis 1936.107 

5) Fremspring i 
forkant av 
oppbygning 
midtskips 

6,45 3,3 19,8 Nytt. Uten terskel, karm eller 
lukkemidler. 

4) Oppbygning 
midtskips 

6,25 7,9 5,6 Uforandret 

                                                           
107 Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet 

Figur 44. Tegning av Forlandet fra målingsbeviset fra 1936. Kilde: Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet. 
1) Brenselsrom i forkant av maskin 2) gang ved sideoppbygning BB 3) gang ved sideoppbygning SB 4) fødevannstank forut 
5) fremspring i forkant av oppbygning midtskips 4) Oppbygning midtskips 5) sideoppbygning BB. 10) luke 11) 2 bunkersluker 
20) skylight forut 21) nedgangskappe forut 22) wc for offiserer og mannskap 23) kabyss 24) styremaskin 25) 
nedgangskappe akter 26) skylight akter a) 4 matroser b) styrmann og stuert c-d) 2 fyrbøtere e) klesskap for fyrbøtere f) 
gang forut g) offisersmesse h) maskinist i) klesskap for mannskapet j) gang akter B1) kjettingkasser B2) lanternerom B3) 
lensepumpe C2-C3) Storesrom C4) Storesskap D2) førers rom D3) førers rom, klesskap.  
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 Høyde Lengde Bredde Endret siden 1930? 
5) Side-
oppbygning BB 

6,35 4,7 2,5 I 1930 var sideoppbygning SB 
målt 

10) Luke 2,4 3,5 6,5 Høyden lavere enn i 1930 (da var 
høyden 2,65) 

11) 2 bunkers-
luker 

1,1 1,65 3,55 Uforandret 

20) Skylight forut 1,3 2,3 2,75 Lengden i 1930 var større, på 
2,55 fot 

21) Nedgangs-
kappe forut 

4,8 3,15 2,75 Uforandret 

22) wc for off. og 
mannskap 

6,35 4,55 2,4 Plassert i ny sideoppbygning. 
Tidl. annen wc for off. og 
mannskap 

23) Kabyss 6,15 8,0 6,3 Uforandret 
24) Styremaskin 6,55 9,45 5,45 Tilbake til opprinnelig plassering, 

men i nytt styrehus 
25) Nedgangs-
kappe akter 

5,0 3,1 2,6 Ny 

26) Skylight akter 1,5 3,5 2,5 Uforandret 
a) 4 matroser 6,75 11,9 B på ½ H: 7,1 & 12,4 

& 15,65 
Målene omtrent de samme. 
1930: H: 6,5 B på ½ H: 6,95 & 12,3 
& 15,65 

b) Styrmann og 
stuert 

6,75 12,2 B på ½ H: 17,45 & 
14,5 & 9,7 

1930: samme rom var for 2. 
mask. og stuert.  Målene de 
samme.  

c) 2 fyrbøtere 6,75 5,15 B på ½ H: 6,1 & 6,7 & 
7,2 

Litt ulike mål fra 1930. I 1930 var 
lugaren telegrafistens. Ny deling 
av rommet, se d). 

d) 2 fyrbøtere 6,75 1,45 5,6 Ny deling av rommet c) 
e) Klesskap for 
fyrbøtere 

6,75 3,2 1,7 Tilnærmet samme mål i 1930, 
men lavere; H: 6,1. Tidl. for 
fyrbøter 

f) Gang forut 6,75 1,85 2,7 Nye mål. Høyere men kortere 
enn i 1930 

g) Offisersmesse 6,25 7,9 5,6 Uforandret 
h) Maskinist 6,75 6,55 7,6 Uforandret 
i) Klesskap for 
mannskap 

6,75 3,5 1,4 Lengre enn i 1930 (L: 1,95) 

j) Gang akter 6,75 3,0 2,8 Kortere enn i 1930 (L: 4,5) 
B1) 2 kjetting-
kasser 

6,75 1,35 3,25 Kjettingkasser flyttet 

B2) Lanternerom 6,35 4,7 2,5 Flyttet 
B3) Lensepumpe 4,0 6,0 2,9 Ny plassering? 
C2) Storesrom 6,75 5,15 B på ½ H:  6,0 & 6,6 & 

7,1 
Ulike mål, ny deling av rommet, 
se C3). Tidl. rom for fyrbøtere. 

C3) Storesrom 6,75 1,45 5,5 Ny deling av rommet, se C2) 
C4) Storesskap 6,75 3,2 1,6 Omtrent samme mål i 1930, men 

lavere; H: 6,1. 
D2) Førers rom 6,75 6,55 7,6 Mål uforandret. Tidl. rom for 

førstestyrmann 
D3) Klesskap fører 6,7 3,5 1,4 Nye mål. Lengre enn i 1930 

(1,95)  
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Skrog og dekksbygg 

Skansekledningen var noe av det som ble bygget om, der de mange slepegattene fra hvalfangsttiden 

ble langt færre. Som slepebåt hadde Forlandet faktisk ikke behov for slike. Båten hadde bare behov 

for klyss til fortøyningstrosser på fordekket. På 1930-tallet stanset skansekledningen ved skottet 

mellom rommet med brenseloljetanker og kjelerommet, dvs. omtrent mellom spant 30-32.108  

I et brev fra Framnæs mek. Værksted til Sandefjords Tollkammer fra 1. mai 1935 ble det beskrevet at 

endringene som var foretatt om bord bestod i fjerning og forandring av dekkshus på akterdekket, samt 

innbygging av en tank i forskipet.109 Dette siste må være lastetankene som tegningen figur 43 viser, 

selv om det her er snakk om to tanker. Det ble nemlig bygget et oljetett langskipsskott mellom spant 

38 og 46 i lasterommet.110 

På akterdekket ble det satt opp en nedgangskappe i stedet for det gamle dekkshuset. Det skulle være 

en drikkevannstank i akterkant av nedgangskappen (figur 43). Casingen som var igjen ble gjort om på, 

som målebrevsskissene fra 1936 (figur 44 & 46) vitner om. Brevet fra Framnæs omtalte ikke styrehuset, 

som altså ikke lenger var det opprinnelige. Årsaken var vel at det var byttet ut allerede i 1930. 

Dessverre mangler det foto som kan gi mer innsikt. Også sidehyttene ble flyttet innen 1935, men heller 

ikke disse er nevnt i brevet. Brevet er uansett kort, og det kan også være en av grunnene til at styrehus 

og sidebygningene ikke blir nevnt. 

Selve kommandobroen var stadig over styrehuset, ute i friluft. Styremaskinen var nå blitt flyttet inn i 

styrehuset igjen, men bestikk- og radiolugaren som hadde vært i det gamle styrehuset ble ikke bygget 

opp på nytt. Det fantes for øvrig heller ingen telegrafistlugar om bord etter ombyggingen – behovet 

forsvant på samme måte som bestikken ble overflødig. Det skulle likevel være en radiotelefonist om 

bord, men denne stillingen kunne kombineres med en annen.111 Båtdekket ble videre flyttet. I stedet 

for å ha et båtdekk rundt maskincasingen ble det bygget et nytt brodekk og brovinger rundt styrehuset, 

der båtene ble plassert på hver side.  Dekket strakte seg litt forover, som vingene på sidene, også 

direkte i forkant av styrehuset. Under brovingene var det åpne rom, hvor forbindelsen med skroget i 

ytterkant bare var «de nødvendige støtter der går i ett med skibssiden».112 

 

                                                           
108 I følge 1935-tegningene figur 43 og 47. Skansekledningen var som tidligere diskutert endret fra opprinnelig. 
Til sammenligning: byggetegningen figur 1 viste at den opprinnelig skal ha stanset like aktenfor forskottet i 
rommet med kullbokser, mellom spant 36-38. 
109 Brev fra Framnæs mek. Værksted til Sandefjords Tollkammer, 01.05.1935 (Forlandets arkiv, 
Hvalfangstmuseet). 
110 Framnæs mek. Værksted laget tegning av dette skottet: T/B Forlandet, oljetett langskibsskott, datert 18-3-35 
(Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet).  
111 Bemanningsoppgave fra 1975, opphengt om bord i Forlandet.  
112 Dokument til målingsbevis 1936 (Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet). 
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Figur 45. Forlandets nye styrehus og båtdekk, på babord side. Babord sidehus skimtes under båtdekket. Bildet er tatt i 1965 
etter en arbeidsulykke om bord i fartøyet, på FMV. Kilde: bildet er utlånt av Bjørn Marum Olsen, og finnes i Politiarkivet, 
Sandefjord. 

 

1935-tegningen figur 43 viser ikke lenger tredekk forut på hoveddekket. Man burde derfor kunne gå 

ut fra at det ble fjernet. Den litt senere tegningen av Forlandets lensearrangement, fra 9-9-35 (figur 

47), viser samtidig et snitt av båten der den stadig har tredekk også forut. Det virker likevel som dette 

henger igjen fra tidligere tegninger. Dessverre har det vært vanskelig å bekrefte ved hjelp av senere 

fotografier om tredekket forut ble fjernet i 1935 eller beholdt for en tid. Akterdekket i tre er i hvert fall 

fremdeles synlig på fotografiet figur 56 fra en gang mellom 1964-1969. Det samme bildet viser det som 

ser ut som plater lagt over dekket forut. Disse er lyse, i motsetning til dekket rundt dekkshus midtskips 

og casing, som er mørkt. Sannsynligvis er platene forut stålplater, og da trolig fra 1935. Et annet foto 

fra 1965 (figur 53) viser i hvert fall tilsynelatende ståldekk forut, selv om det på dette fotografiet er for 

mye snø på dekket til at det er helt sikkert. 
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Utstyr for last og rigg 

Vinsjen som tidligere hadde stått i baugen på Forlandet, aktenfor lemmane, ble fjernet om man skal 

tro 1935-tegningen figur 43. Tidligere matros Gilbert Knutsen beskrev senere at etter at båten gikk i 

opplag i 1931 så han ikke Forlandet igjen før den gikk som taubåt. Da skal det bare ha vært snella-

vinsjen som stod igjen forut, mellom baugen og skylight.113 Det er dessverre ikke mulig å si noe om 

denne vinsjen utfra fotografiene som er funnet, og nøyaktig tidspunkt for når den ble fjernet er 

usikkert.  Det store hvalspillet mellom dekkshus og lastelukene ble fjernet i 1935. Et nytt, mindre spill 

erstattet det. I motsetning til det forrige spillet, var det nye ment å brukes til last og løft snarere enn 

line til harpunkanonen.   

Lasterommet ble bygget om til et avfallsrom. Det var ikke lenger behov for linebinger, som hadde 

opptatt størstedelen av plassen i rommet. Nå ble lasterommet delt, med plass til to lastetanker for 

slop. Slop vil si vaskevannet fra rensing av oljetanker på skip. Mens Forlandet var i Framnæs’ eie ble 

fartøyet blant annet satt til å samle gammel olje som fartøy som var i dokk eller lå ved verkstedet ville 

kvitte seg med. Dette ble senere brukt til fyring om bord, hvilket var svært lønnsomt. Idet lasterommet 

ble bygget om ble det også laget nye lasteromsluker. I følge tegningen figur 47 fra 09.09.1935 skulle 

Forlandet kunne ta ca. 96 tonn vannballast i det tidligere lasterommet. Et par av rørene på tegningen 

gikk mellom kofferdam og transferpumpen i maskinrommet. En kofferdam er et tomt skillerom. På et 

tankskip vil det for eksempel være tomme rom mellom to skott i spanteområdet mot en tank. 

Forlandet var altså utrustet med kofferdammer rundt tankene i lasterommet. 

Som slepebåt fikk Forlandet aktermasten fjernet. Målebrevet for Forlandet omtaler riggen som en 

jaktrigg.114 

 

Skipsutstyr 

Hvalfangstutstyr ble fjernet. Dette inkluderte lemmane og brillen i baugen. Også akkumulatorfjærene 

som hadde gått langs bunnen i lasterommet ble fjernet, skal man dømme utfra tegningen figur 43. Det 

var med dette heller ikke noe igjen av linesystemet som hadde gått opp i riggen, og også tønnen i 

formasten ble tatt ned.  På fordekket ble kun fire av de doble pullertene beholdt. Den forreste pullerten 

stod tett inntil nedgangskappen som vist på figur 47 (til forskjell fra figur 43), og slik man kan se det på 

fotografiet figur 51. 

Forlandet måtte deretter utrustes som taubåt. Som det har kommet frem, viste faktisk allerede 

byggetegningen figur 1 en slepekrok. Denne hadde vært festet aktenfor aktermasten, i enden av det 

                                                           
113 C. F. Thorsagers notater av 5/9-84 fra samtale med Gilbert Knutsen, tidl. matros på Femern (Forlandets arkiv, 
Hvalfangstmuseet) 
114 Norsk målebrev for Forlandet LDWK, 07.08.1936 (Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet). 
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aktre dekkshuset, som jo i 1935 ikke var der lenger. Fartøyet fikk nå en slepekrok plassert like aktenfor 

skorsteinen. To slepegalger ble satt opp videre akterut; én i enden av maskincasingen, slik at en 

slepetrosse skulle gå klar av maskinskylightet, og én over trossebrettet i hekken. 

I baugen ble den ene daviten til baugankerne tatt vekk på babord side. Til erstatning fikk båten et nytt 

patentanker. Forlandet fikk en ny plassering av kjettingkassene. Nå var det to kjettingkasser plassert i 

forkant av skott 46. Den gamle plasseringen i lasterommet var ikke lenger brukbar når lasterommet 

ble utstyrt med tanker til slop. Til babord for tankene i forskipet, der det tidligere hadde vært lugar, 

ble det laget til stores. 

En ny flaggstang ble satt opp i akterkant av skorsteinen, siden aktermasten nå var fjernet. Det gjorde 

også at akterlanternen ble flyttet. Den hadde tidligere vært plassert ved aktermasten, og ble i 1935 

plassert ved flaggstangen like i akterkant av skorsteinen.   

Kjettingen fra styremaskin til roret ble plassert langsetter kanten av dekkshus og casing. På akterdekket 

var kjettingene ikke lenger plassert skråstilt over dekket som opprinnelig.  

 

Utstyr for besetning og passasjerer 

Tegningen figur 43 viser at håndrekken over skansekledningen ikke nådde helt forut til baugen. Etter 

ombyggingene var det en håndrekke kun frem til forre del av styrehuset (og som før akterover derfra). 

En leider ble satt opp i akterkant av styrehuset, også med en håndrekke. Det ble plassert rekkverk i for- 

og akterkant på brovingene/båtdekket.  

Siden broen fremdeles var plassert utendørs ble det tidvis satt opp en presenning, over et rammeverk 

som ble bygget over. Dette er ikke å se på tegningen figur 43, men flere fotografier av Forlandet ved 

Framnæs viser dette (bl.a. figur 51-52). Det er ingen grunn til å tro at dette ikke ble gjort ved verftet 

helt fra første stund, når været var dårlig. 

Skylightet forut ble målt med litt kortere lengde i 1936 (2,3') enn i 1930 (2,55').115 Maskinskylightet var 

derimot lengre enn før (9,9' i 1936 mot 7,9' i 1930).116 Det hadde med andre ord ikke bare fått en ny 

plassering, men var byttet ut. Det hadde likevel stadig tre ruter på hver side, og fotografier avslører 

senere en lignende mønefasong til det gamle maskinskylightet. Skylightet som befant seg lengst akter 

var nøyaktig det samme som opprinnelig, som på tegningene og som på Albatros. 

Lysventilene om bord tilsvarte det tegningen figur 43 viser. Ingen av tegningene fra 1930-tallet viste 

lenger en lysventil i skipssiden inn til det som opprinnelig var kapteins- og maskinistlugarene.117 I 1936 

var det dekksprismer kun i hoveddekket akter, skal man tro 1935-tegningen figur 43. Det er 

                                                           
115 Målingsbevis 1930 og 1936. 
116 Se også under, figur 46. 
117 Slik det er oppgitt på byggetegningen figur 1, og slik det ser ut til å være på fotografiet figur 10. 
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nærliggende å tro at dekksprismene forut ble fjernet i sammenheng med at tredekket forut ble fjernet. 

Tredekket akter ble liggende lenger enn tredekket forut. Det kan sees på fotografiet figur 56 fra en 

gang mellom 1964 og 1969. Dekksprismene akter er imidlertid ikke synlig, men det må ikke bety at 

tegningen figur 43 ikke ble fulgt på dette punktet i 1935. Den dag i dag kan man se merker i dekket 

etter det som må ha vært dekksprismene; plasseringen og størrelsen passer i forhold til tegningen figur 

43. 

Det var bare ett toalett i sidehusene fra 1935, i det på styrbord side. Dermed måtte mannskap og 

offiserer nå dele. Det gjenstående sidehuset på babord side var kun lamperom. 

Fordelingen av lugarer ble til en viss grad reversert til å ligne på fordelingen fra byggetiden. 

Telegrafistlugaren skiftet tilbake til å bli fyrbøterlugar og førstestyrmannslugaren skiftet tilbake til 

førerens lugar. Maskinistlugaren var fremdeles maskinistlugaren, og styrmann og stuert fikk plass i 

aktersalongen der stuert og andremaskinisten hadde hatt plass i 1930 (b i figur 38). Det var ingen flere 

som skulle ha rom her, selv om aktersalongen ble gjort om til å innbefatte to nye køyer. Det var dermed 

fire køyeplasser, to på hver side av salongen. For å få plass ble skapene som hadde stått mellom 

buffébordene og huden fjernet, og det ble også de to skapene som hadde vært plassert ved huden i 

akterkant av de opprinnelige køyene. 

Døren til skipperlugaren, som tidligere var blitt flyttet da lugaren tilhørte førstestyrmannen, slik at den 

vendte inn mot nedgangen, vendte i 1936 akterover som opprinnelig. Nedgangene til lugarene både 

forut og akter var blitt kortere idet skapene ved siden av ble bygget lengre. Underlig nok hadde 

mannskapet nå fått klesskapet sitt i akterskipet, mellom lugarene for skipsføreren og maskinisten, med 

skapdør fra maskinistens lugar.  

Noen av de større endringene ble gjort i mannskapslugarene forut. Tegningen fra 1935 figur 43 viser 

ikke stort om hvordan det skulle være her. Man finner mer informasjon i målingsbeviset fra 1936 (figur 

44).  Den gamle lugaren på babord side var oppgitt som stores (C2-C3 i figur 44). De gamle lugarene i 

forskipet fikk nye mål på grunn av kjettingkassenes nye plassering. Målebrevstegningen (figur 44) sier 

ingenting om hyllen som Framnæstegningen figur 43 har plassert langs tverrskott 46, på styrbord side 

av kjettingkassene, men som andre målebrevstegninger er den (figur 44) sparsom med informasjon 

om innredning.  
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Maskin og maskinrom 

Det var først og fremst oppbygningene over maskinen som ble bygget om, i sammenheng med 

utskiftningene av dekksbygg på hoveddekket. 

 

Figur 46. Del av side fra Målingsbevis fra 1936. Maskinrommet er illustrert. A+C: maskinrommet. D: akselrom. E: dynamo. F: 
lensepumpe. G-H: storesskap. i: smøreoljetank. 8: skylight. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 

 

Målene fra målebrevet følger, oppgitt i fot: 

 

 Høyde Lengde Bredde Endret siden 1930? 
a) Maskinrom Dybde: 13,0 & 

12,9 & 12,9 & 
12,8 & 12,55 

34,4 20,6 & 20,6 & 
20,5 & 20,0 & 
18,65 

Tilsvarende tidligere 

c) 5,5 3,55 13,0 Likt 
d) Akselrom 5,5 6,75 8,3 Likt 
e) Dynamo 4,5 6,0 2,5 Likt 
f) Lensepumpe 4,0 6,0 2,9 Ny 
g) Storesskap 6,0 3,4 1,95 Ny  
h) Storesskap 3,6 3,55 2,9 Likt 
i) Smøreoljetank 3,8 1,7 1,2 Ny 
1) Oppbygg over 
maskinen 

6,45 4,7 8,0 Likt 

2) Oppbygg over 
maskinen 

2,8 4,3 9,4 Annen inndeling av oppbygg, 
som var blitt ombygget 

3) Oppbygg over 
maskinen 

3,7 4,3 8,0 Annen inndeling av oppbygg, 
som var blitt ombygget 

4) Oppbygg over 
maskinen 

2,8 11,4 9,4 Annen inndeling av oppbygg, 
som var blitt ombygget 

5) Oppbygg over 
maskinen 

1,8 11,4 7,95 Annen inndeling av oppbygg, 
som var blitt ombygget 

6) Oppbygg over 
maskinen 

4,6 2,0 7,95 Annen inndeling av oppbygg, 
som var blitt ombygget 

7) Oppbygg over 
maskinen 

3,3 11,7 7,95 Annen inndeling av oppbygg, 
som var blitt ombygget 

8) Skylight 1,5 9,9 5,5 Ulike mål fra 1930: L: 7,9 B: 5,6 
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På tegningene fra 1935 og 1936 er det ført inn flere detaljer over maskinrommet og utstyret her enn 

på tegningene fra 1930-1933. Plasseringen på stores er dessuten endret. Maskinrommet ble altså 

utrustet litt annerledes enn slik det tidligere hadde vært. På målebrevstegningen fra 1936 (figur 44) er 

det tegnet en rekke med (fra venstre til høyre) storesskap, smøreoljetank, lensepumpe og dynamo like 

til styrbord for hovedmaskinen. På figur 43 er det tegnet en lysmaskin på samme sted som dynamoen 

er merket på målebrevet – dette kan nok ha vært én og samme maskin. En merknad fra målingsbeviset 

1936 er at det var «Intet rekkverk rundt e og f», altså rundt dynamo og lensepumpen.118  På styrbord 

side av maskin- og kjelerommet var det også en transferpumpe. På babord side var det en 

ballastpumpe, merket lensepumpe og brannslukning på 1935-tegningen figur 43, og det skulle være 

en sirkulasjonspumpe, fødevannspumpe, fødevannsforvarmer, hjelpeoppvarmer og 

rotasjonshåndpumpe.119 I tillegg var det et par brenseloljepumper, en på styrbord og en på babord 

side ved skott 32 mot brenseloljetankene.120  

 

Skipssystemer 

Tegningen fra 1935 over lensearrangementet til Forlandet (figur 47) gir en oversikt over 

ballastpumpen, sirkulasjonspumpen, lensepumpen og transferpumpen om bord, samt rørsystemet til 

disse. Rørene er også listet opp med dimensjon på diameter, og lufte- og peilerør er også tegnet. 

Et par av rørene ble lagt ute på hoveddekket. Langs styrbord side av styrehuset og videre forbi 

sidebygget, langs skansekledningen parallelt med casingen, lå et rør fra lensepumpen. Langs forsiden 

av dekkshuset midtskips gikk et rør fra transferpumpe til oljetank. 

Lensepumpen som er tegnet i maskinrommet var sannsynligvis ny i 1935, ettersom de ikke er tegnet 

tidligere. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
118 Målingsbevis 1936. 
119 Se også tegning over lensearrangement fra 09.09.1935, figur 47 
120 I et dokument til 1936-målingsbeviset finnes det en beskrivelse som sier at skottet i forkant av 
brenselsrommet var et vanntett jernskott uten åpninger. I akterkant ble rommet begrenset av det forre 
maskinskottet. Dette var uten åpninger, med unntak av rørledningene mellom brenselsrommet og 
maskinrommet. Brenselsrommet, som gikk fra bunnstokkene til målingsdekket, var forsynt med 2 små luker (nr. 
11 på målebrevstegningen figur 44). Dette var nok uforandret fra 1927. 
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Figur 47. Tegning over lensearrangement på Forlandet. 9-9-1935. Her er tredekket forut fremdeles tegnet inn. For større 
versjon av tegningen, se vedlegg. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 
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Slepebåt ved Framnæs mek. Værksted, 1935-1983 

Forlandet ble brukt som slepebåt ved Framnæs mek. Værksted (FMV) i en årrekke, fra ombyggingen 

var ferdig i 1936 og frem til fartøyet ble solgt i 1983.  

FMV var en stor bedrift i Sandefjord, dypt involvert i hvalfangstmiljøet i byen.121 Verftet spesialiserte 

seg på hvalbåter og utstyr til hvalfangsten og bygget kokerier, men det produserte også flere andre 

typer fartøyer. Ole Elgesem har skrevet om FMVs historie, og trekker frem at:  

«Siden arbeider i forbindelse med hvalfangsten konsentrerte seg i høy grad om sommerhalvåret, hadde 

verkstedet, vesentlig i vinterhalvåret, hatt anledning til å levere nybygde skip ved siden av de 

reparasjoner en kunne skaffe seg på skip i handelsflåten.»122 

Reparasjoner av ulikt slag var av vesentlig betydning for bedriften.123 For verkstedets egne båter betød 

det at skader og mangler kunne rettes på fortløpende.   

Utover 1950-tallet begynte Framnæs å produsere færre hvalbåter. Fangsten i Sørishavet nærmet seg 

slutten. Nå ble det heller bygget kjøleskip, linjeskip og tankbåter. Knut Berg skriver i Sandefjords 

historie at FMV «hevdet seg meget godt» i konkurransen om bygging av handelsskip.124 Verftets 

reparasjonsverksted ble dessuten bygget ut. FMV klarte seg derfor, selv etter at det ikke lenger kunne 

basere seg på å drive som spesialverksted for hvalflåten. Berg skriver at da skip ble større med økt 

tonnasje i slutten av 1950- og 1960-tallet, fikk Framnæs bygget en ny stor dokk med kapasitet til å løfte 

skip opptil 75 000 tonn.125 Med oljealderen kom nye muligheter, og på 1970-tallet begynte verkstedet 

blant annet å levere oljerigger.126  

Gjennom alle årene ved FMV ble ikke Forlandets arbeidsområde vesentlig forandret. Verftet hadde 

behov for sleping av skip uavhengig av type. På vinteren ble Forlandet benyttet som isbryter også, slik 

verkstedets plan hadde vært fra starten. I fartøyets skipsregisterkort kan man dessuten lese at i løpet 

av de siste årene som slepebåt ved Framnæs ble Forlandet også brukt til «leilighetsturer til Larvik og 

Drammen».127 

FMV hadde to slepebåter, der den andre var MS David, som ble bygget ved verftet i 1930. Forlandet 

var den største av båtene, og ved full fart gikk det med 400 liter olje i timen til å drive den. Da kom 

båten opp i 10 knop.128 Det tok dessuten to døgn fra det ble tent fyr til full driftstemperatur ble 

oppnådd, med damp på 140 grader. Derfor ble det holdt konstant fyr om bord. Årsaken til at det var 

mulig for verftet å drive Forlandet lønnsomt var at dampmaskinen kunne fyres med så godt som alle 

                                                           
121 Bakka 1992: 87 
122 Elgesem (Skipet), uvisst dato 
123 Hoffstad og Berg 1983: 96-97 
124 Berg 1984: 600 
125 Berg 1984: 600 
126 Berg 1984: 601 
127 Skipsregisterkort for Forlandet. Lappebøker. 
128 Notat om Forlandet fra 08.01.1983 av JS/CFT, fra Forlandets arkiv på Hvalfangstmuseet. 
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typer olje, også spillolje som ellers var regnet som avfall.129 Forlandet ble dermed aldri bygget om til et 

motorfartøy. Skipet tok imot slop fra fartøy ved verftet, pumpet det over på tanker, før oljerestene 

senere ble brukt til fyring under kjelen. Med den gamle dampmaskinen i sving var maskinrommet om 

bord tilnærmet lydløst, noe som avisen Agder – Flekkefjords Tidende i 1983 beskrev som «høyst 

miljøvennlig».130 

I august 1936 skrev Framnæs til kontrollrevisjonen for skipsmålingen og erklærte at brenselsrommet, 

dvs. oljetankene i forkant av maskinrommet, «i fart til eller fra Sverige utelukkende skal anvendes til 

inntagelse av det for driftsmaskineriet bestemte brenselforråd».131 Tilsynelatende skulle Forlandet 

altså seile en tur til Sverige, men det ble poengtert at brenselsrommet ikke skulle anvendes til føring 

av last, verken til eller fra.132 

Under andre verdenskrig ble FMV og fartøy som lå ved verftet bombet under flyangrep. I påsken 1945 

kom det 40-50 fly fra nordvest i lav høyde.133 Slepebåtene Forlandet og David lå ved den nordre enden 

på verkstedet, men ble ikke truffet.134 Samme måned, i april, rekvirerte tyskerne Forlandet. Framnæs 

fikk båten tilbake først i juli.135  

I 1951 er det beskrevet at det var en tvist om arbeidsforholdene til mannskapet på Forlandet. 

Tilsynelatende hadde det vært mye overtid, for formannen i klubben oppfordret arbeiderne på verftet 

til å i solidaritet avstå fra å jobbe overtid i pinsen dette året.136 Dette ble det riktignok ikke noe av, men 

det betyr i alle tilfeller at det må ha vært travle tider for slepebåten. I 1965 ble en av mannskapet skadd 

idet han skulle hoppe i land på bryggen ved FMV med fortøyningen etter endt oppdrag. Mannen, som 

het Oscar Thorvaldsen, fikk den ene foten i klem mellom kaikanten og båten, og endte på sykehus med 

ødelagt ankel. Skaden var så alvorlig at foten måtte amputeres.137 

En bemanningsoppgave fra 1975 lister opp mannskapet om bord på Forlandet.138 Stillingene som 

overstyrmann og førstemaskinist skulle brukes dersom føreren og maskinsjefen hadde 

sammenhengende tjenestetid på 10 timer eller over. Det samme var tilfellet for to fyrbøtere. Til vanlig 

trengtes bare én. Det var ikke behov for kokk så lenge besetningen bodde hjemme og holdt egen kost. 

Det skulle ellers være to matroser ombord. 

 

                                                           
129 Avisen Agder – Flekkefjords Tidende 25.07.1983 side 6.  
130 Agder – Flekkefjords Tidende 25.07.1983 s. 6 
131 Brev i Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet. 
132 Ibid. 
133 Bogen 1948: 320 
134 Magdahl 1993: 238 
135 Bogen 1948: 322 
136 Magdahl 1993: 340 
137 Sandefjords blad 30.01.1965. Østlands-Posten 30.01.1965. Se også foto av båten tatt i ettertid av hendelsen, 
figur 45, 53 og 55. 
138 Bemanningsoppgaven henger om bord, og finnes i Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet. 
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Figur 48. DS Forlandet i arbeid ved Framnæs 09.04.1975. Foto: Roal Olsen. Utlånt av Hvalfangstmuseet i Sandefjord. 

 

Figur 49. DS Forlandet i arbeid ved Framnæs 09.04.1975. Foto: Roal Olsen. Utlånt av Hvalfangstmuseet i Sandefjord. 

  

 



79 
 

I 1981 var Forlandet blitt 60 år gammelt, og fremdeles i drift. I Framnæsnytt, et hefte som FMV utga 

som bedriftsorgan, ble verkstedets gamle sliter da hedret. Det ble beskrevet at «Bokerøen Verft er vel 

gått i glemmeboken for de fleste, men det ble utvilsomt utført skipsarbeide av høy standard ved 

verftet. «Forlandet» fyller ihvertfall 60 år og er «still going strong».»139 Forlandets aktive karriere 

nærmet seg likevel slutten, for i 1983 ble båten solgt. 

 

 

Figur 50. Forlandet ved kai på FMV. Kilde: Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet. 

 

 

 

  

                                                           
139 Elgesem (red.) 1981: 3. 
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Ombygginger og endringer som slepebåt, 1934-1983 

Akkurat som tilfellet var i Forlandets første driftsperiode på hvalfangst i Sørishavet, var det få store 

ombygginger som ble gjennomført i løpet av tiden fartøyet seilte som slepebåt for Framnæs. 

Slepebåtperioden varte samtidig mye lengre. Det fant naturlig nok sted reparasjoner, samt forskjellige 

utskiftninger og tilpasninger. Siden slepebåten var eiet av et verft kunne vedlikeholdet utføres 

fortløpende.  

Figur 51. Forlandet i flytedokk på Framnæs. Fremdeles har båten den gamle masten med vevlinger i vantene. Bildet er derfor 
fra en gang mellom 1935 og 1950-tallet. Foto utlånt av Hvalfangstmuseet i Sandefjord. 

 

Skrog og dekksbygg 

I dag kan man se at skansekledningen helt ytterst i baugen, mellom klyssene, er blitt fornyet med sveis 

på et tidspunkt. Når dette ble gjort er ikke sikkert. Sveisen indikerer at fornyingen sannsynligvis skjedde 

på 1950-tallet tidligst.  

Tredekket akter ble fjernet på et uvisst tidspunkt, trolig på 1970-tallet eller senere, ettersom 

fotografiet figur 56 fra en gang mellom 1964 og 1969 viser tredekket. I dag består dekket på 

hoveddekket av sveiste rifleplater. 

Forlandet fikk et nytt målebrev i 1978, som forteller at fartøyet ikke var blitt forandret siden forrige 

måling, dvs. 1936. Årsaken til den nye målingen var at Framnæs ønsket at fartøyet, som i 1936 hadde 

blitt målt til 200,76 brutto registertonn, skulle få drektigheten målt til mindre enn 200 tonn. Verftet 
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skrev til Sjøfartsdirektoratets skipsmålingsavdeling at de regnet med at «lamperom for lanterner etc. 

etter endringer av 1/6-1967 kan gi fradrag i den opprinnelige bruttodrektigheten».140 Det lyktes de 

med. Bruttodrektigheten ble målt til 199,89 registertonn. Det mest interessante er kanskje heller at 

nettodrektigheten ble målt til 0 registertonn. I 1936 var NRT målt til 72,19 registertonn. 

Det mangler en tegning til 1978-målebrevet, men målene tilsvarer nesten alltid dem man fant på 1936-

versjonen av skipet. Noen få steder er det endringer i målingene. Bredden på byssen er oppgitt som 

6,5 fot mot 6,3 fot i 1936. Skipsførerens rom ble målt til 6,75 fot, mens 1936-målene var på 6,55 fot. 

Det er altså ikke store forskjeller. Lamperommet, hvilket vil si babord sidehus, fikk nye mål slik som 

forespeilet: 

År Høyde Lengde Bredde 
1936 6,35 4,7 2,5 
1978 6,55 4,0 2,9 

 

I starten av slepebåtperioden var alle dekkshus og casing malt hvit. Senere bilder, fra 1950-tallet og 

fremover, viser mørkere farger, med unntak av på styrehuset. Styrehuset var helt hvitmalt til utover 

1970-tallet, men bilder av båten fra 1980-tallet viser at skansen rundt broen til slutt ble malt rød, slik 

som resten av dekkshusene hadde vært i flere år.141 

Mast og rigg 

Noe av det som ble byttet ut om bord var Forlandets gjenværende mast. Dette skjedde i løpet av 

slutten av 1950-tallet. Den gamle masten hadde vært i tre, med vevlinger i vantene. Slik rigg var en 

rest fra hvalfangsttiden, for at det skulle være enkelt å komme seg opp og ned fra tønnen. Forlandets 

nye mast var av stål, og trinnene ble plassert på selve masten. Det originale fundamentet til den første 

masten er kraftigere enn nåværende stålmast.142 

 

Figur 52. Forlandet i ferd med å klargjøre en flytedokkseksjon for slep fra Sandefjord til Oslo, november 1955. Seksjonen var 
bygget ved Framnæs, og ble i løpet av vinteren 55/56 montert som forlengelse av flytedokken ved Nyland Vest. På bildet har 
Forlandet fremdeles tremast, med vevlinger i vantene. Foto fra en kalender i 1985, utlånt av Hvalfangstmuseet i Sandefjord. 

                                                           
140 Brev fra FMV til Sjøfartsdirektoratet 20.10.1978 (Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet) 
141 For bilder av Forlandet med rødmalt skanse rundt broen, se Elgesem (red.) 1981:1-3 
142 Fundamentet måler ca. 450 mm. Bugge & Nesdal 2016. 
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Skipsutstyr 

I 1941 fikk Forlandet ny propell i støpestål på 1200 kg, med dimensjon 8'-6 ¾", konstant stigning 10'-

6".143  

På bildet fra flytedokken (figur 51) kan man se at de forreste doble pullertene er plassert nært inntil 

nedgangskappen, slik som 1935-tegningen over lensearrangementet gjenga (figur 47). Dette ble 

senere endret på, der pullertene ble flyttet til å stå langs skansekledningen slik som pullertene 

aktenfor. Slik var plasseringen blitt innen fotografiet figur 53 ble tatt, og slik er det i dag. 

 

 
 
 
 
 

 

 

I Forlandets arkiv på hvalfangstmuseet finnes det en rekke lanternesertifikater fra 1959 og fremover, 

som forteller at båten fikk lanterner fra fabrikantene Pedersen i Oslo, Tranberg i Stavanger og J. Vogels-

Boon, Anvers (Antwerpen) på ulike tidspunkt.144 

                                                           
143 Tegning fra FMV: «Forlandet» propeller, 13.08.1941, Sjøfartsdirektoratet.  
144 Nærmere detaljer finnes i Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet: skipslanternesertifikater. 

Figur 53. Forlandets fordekk, 29. januar 1965. Pullertene lengst 
forut var blitt flyttet ut mot skipssiden langs skansekledningen. 
Fordekkets ståldekk er synlig. Bildet er tatt etter en 
arbeidsulykke om bord i fartøyet, på FMV. Kilde: bildet er utlånt 
av Bjørn Marum Olsen, og finnes i Politiarkivet, Sandefjord. 
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Fra 1969 finnes det flere tegninger som vitner om ombygginger i Forlandets slepearrangement. En av 

dem viser en «Slepebøyle med innfestninger», hvor banen til slepekroken er tegnet. 

 

 

Figur 54. Tegning over Slepebøyle med innfestning 4/12-69. Framnæs mek. Værksted. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. 

 

 

En annen tegning fra samme år, er av «Slepekrok med fjær», og en tredje er av «Opphengningsledd 

med rull til slepekrok».145 På denne tegningen blir det beskrevet at Forlandets gamle slepekrok skulle 

beholdes. Det var dermed selve fjæren som ble byttet. Tegningen er datert til å være nyere enn 

tegningen av slepebøylen. Den ene endringen kan ha ført til behovet for den andre.  

De første årene som slepebåt hadde Forlandet bare hatt to slepegalger (se bl.a. figur 43 og 51). Innen 

1950-tallet hadde den tre. Den nye slepegalgen ble plassert over akterenden av kjelecasingen, like 

forut for maskinskylightet. 

                                                           
145 Tegninger i Sjøfartsdirektoratets arkiv, produsert på Framnæs mek. Værksted og datert 11.08.1969 og 
10.06.1969 
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Figur 55. Forlandet 29. januar 1965. Fartøyet hadde nå fått tre slepegalger. Bildet er tatt etter en arbeidsulykke om bord i 

fartøyet, på FMV. Kilde: bildet er utlånt av Bjørn Marum Olsen, og finnes i Politiarkivet, Sandefjord. 
 

 

Utstyr for besetning og passasjerer 

Ulike fotografier viser at Forlandet etter hvert fikk en ny, mindre lettbåt med flatere bunn enn før (se 

bl.a. figur 50, 56 vs. de eldre bildene figur 51-52). Når de gamle lettbåtene måtte fornyes var det nok 

ikke nødvendig med like solide båter som fartøyet hadde hatt da det var engasjert i hvalfangsten i 

Sørishavet. De siste tiårene hadde Forlandet bare én lettbåt, plassert på babord side av 

brovingene/båtdekket, i tillegg til en redningsflåte på styrbord side.146  Se bl.a. figur 50. Med den 

mindre lettbåten ble det mer plass på båtdekket/brovingene. Følgelig ble det også satt opp et lengre 

rekkverk.  

 

                                                           
146 Se bl.a. figur 56. Foto på fremsiden av Framnæsnytt, Elgesem (red.) 1981 viser også bare én lettbåt, på babord 
side. 
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Figur 56. Forlandet en gang mellom 1964-1969. Akter er tredekk synlig, mens platene over dekket i forskipet sannsynligvis er 
av stål. Ingen dekksprismer er synlige. Foto utlånt fra hjemmesiden www.lardex.net, Lardex bildeklubb v/Sven Erik Lund.  

 

Selv om fotografiet figur 56 fremdeles viser tredekk akter, er det ikke synlig noen dekksprismer rundt 

nedgangskappen, mellom skansekledningen og kjettingene til styringen. Kan hende ble tredekket, eller 

deler av det, skiftet ut på et tidspunkt før 1964-1969, hvorpå dekksprismene ble fjernet. 

1936-målebrevet fortalte at det fremdeles var innredning for mannskapet i forskipet det året. I dag er 

den gamle lugarinndelingen og innredningen blitt fjernet. Når det ble gjort er ikke klart. Langs sidene, 

like inntil de bare spantene og huden, er det satt opp noen nye køyer. Det er ikke mulig å se spor på 

dekksbjelkene etter skottene til lugarene; dekksbjelkene må ha vært byttet på et tidspunkt, muligens 

da det ble lagt et ståldekk da tredekket ble tatt vekk.  

http://www.lardex.net/
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En annen endring fra 1936-målebrevet til i dag er at det ikke var en dør direkte fra maskinistlugaren 

akter til aktersalongen. Slik er det i dag. Tidspunkt for endringen er usikkert. 

 

Maskin – hovedkomponenter 

En bemanningsoppgave fra 1975 har listet opp at Forlandets maskin var på 549 hk, hvilket er litt lavere 

enn de 560 ihk som er ført inn i målebrevene fra 1930-tallet.147 Hva som er årsaken til den nye 

utregningen på kraften til maskinen er ikke klart. Målebrevet fra 1978 oppgir likevel stadig at maskinen 

var på 102 nhk, altså uendret fra 1921.  

 

Skipssystemer 

I følge målebrevet fra 1978 var funksjonen til generatorene om bord å sørge for strøm til nødlys.  

På figur 51 av Forlandet i flytedokk på Framnæs, er det ikke et hvitmalt skorsteinsrør ned langs styrbord 

side av styrehuset som på andre bilder av båten ved FMV. Det «manglet» øyensynlig bare i de tidligste 

årene ved verftet. Faktisk viser bildet heller ikke Framnæs’ merke på skorsteinen.  

 

 

 

 

  

                                                           
147 Bemanningsoppgaven oppgir HK «650. N=549». Bemanningsoppgaven henger om bord, og finnes i Forlandets 
arkiv på Hvalfangstmuseet. 
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Etter driftstiden 

I 1983 ble Forlandet kjøpt av Carl Fr. Thorsager og Jon Schrøder for til sammen én krone. Prisen ble 

betalt i form av to femtiøringer fra Forlandets byggeår 1921. De nye eierne hadde allerede begge 

erfaring med drift og vedlikehold av veteranskip.148 Forlandet var riktignok fremdeles i god teknisk 

stand da de overtok. I et intervju med Sandefjords blad la de frem planene sine: «vi regner ikke med å 

få noen utnyttelse av den [Forlandet] forretningsmessig. Foreløbig går vi inn for å holde båten i god 

stand slik som den er».149 Til salget hørte det også en klausul om at skipet skulle restaureres for 

ettertiden.150  

 

 

Figur 57. Forlandet forlater Sandefjord 1983. Foto utlånt av Hvalfangstmuseet i Sandefjord.  

 

Forlandet forlot Sandefjord og fikk i stedet ny havn i Oslo. De nye eierne gjorde som planlagt og gikk i 

gang med vedlikeholdsarbeid. Flere frivillige bidro. I september 1984 kunne eierne fortelle journalister 

i Sandefjord at det så langt var blitt nedlagt ca. 6000 timer for å holde Forlandet i god skikk. Av dette 

                                                           
148 Sandefjords blad 05.05.1983. 
149 Sandefjords blad 05.05.1983 
150 Agder – Flekkefjords Tidende 25.07.1983 
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var bare en liten del finansiert gjennom sysselsettingsmidler og «annen støtte».151 Skipet hadde blant 

annet blitt sandblåst og fått seg plass ved kai ved Nylands mek. Verksted i Oslo. Før fartøyet var innom 

Sandefjord denne sommeren hadde det dessuten kommet fra Grimstad, hvor det hadde vært til 

reparasjon.152  

Samme sommer hadde Forlandet deltatt i Forbundet Kystens landsstevne ved Hvaler for gamle båter. 

Fartøyet ble tatt med på tur langs kysten, men eierne sa at «Hovedoppgaven med skipet er den 

museale. Bruken er helt sekundær».153 

Allerede i 1978 ble det laget en nasjonal verneplan for fartøy, som sa at det burde tas vare på en 

hvalbåt. En hvalbåtutredning ble produsert etter initiativ fra Norsk Kulturråd. I 1983 intervjuet 

Sandefjords blad medlemmer av arbeidsgruppen bak utredningen. Utredningen anbefalte å kjøpe og 

bringe gamle hvalbåter fra Island til Vestfold, først og fremst Hvalur 9. Hvalur 9 hadde opprinnelig vært 

Tiger, en Thor Dahl-båt fra 1952. Sandefjords blad ble forklart at:  

Vi er naturligvis glade for at «Forlandet» er bevart, men den har jo ikke det spesielle hvalbåtutseendet 

som de senere, mer spesialisert typene hadde. «Forlandet» er jo også mest kjent i havnebildet som 

slepebåt, og utvalget synes at det er på sin plass å sikre en «riktig» hvalbåt.154 

Bladet Kysten beskrev flere av de samme vurderingene i april 1982. De skrev: 

Å si at enten «Forlandet» eller Hvalurbåtene kulturhistorisk sett er mest verdifull, kan være vanskelig. 

De to typene viser til to forskjellige trinn i utviklingen av hvalbåtene, og har begge stor bevaringsverdi. 

Den mer moderne båttypen med høy baug, krysserhekk og jagerbru, vil nok være den man i dag oftest 

forbinder med en typisk hvalbåt. Det var da også denne typen som i hvalfangstens storhetstid fra slutten 

av 1920-årene og fremover behersket havnebildet i Vestfold-byene i sommerhalvåret og de store 

fangstfeltene i syd i vinterhalvåret. Som kulturminne synes det derfor rimelig å foretrekke en 

Hvalurbåt.155 

I både Sandefjords blad og Kysten ble det altså vektlagt at det var viktig å få tatt vare på en hvalbåt 

sånn som folk husket dem. Arbeidsgruppen bak hvalbåtutredningen anså, kanskje naturlig nok, 

Forlandets hvalfangstperiode som langt mer interessant enn slepebåttiden. Forlandet var på 

tidspunktet rett og slett best husket som slepebåt. Det var i grunn ingen andre argumenter for at 

fartøyet ikke kunne prioriteres å bevares som hvalbåt. På sin side så eierne for seg at Forlandet skulle 

restaureres tilbake til slik den hadde vært som hvalbåt. Den første tiden da båten het Foca var av 

prioritert interesse for dem. 

                                                           
151 Avisen «VA» 03.09.1984, se Forlandets arkiv på Hvalfangstmuseet i Sandefjord 
152 Utklipp av ukjent avis fra 1984 med overskriften «Forlandet» på snarvisitt i Sandefjord, se Forlandets arkiv på 
Hvalfangstmuseet i Sandefjord. 
153 Avisen «VA» 03.09.1984, se Forlandets arkiv på Hvalfangstmuseet i Sandefjord 
154 Sandefjords blad 17.12.1983 
155 Kysten nr. 4/1982 s. 14. Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet. 
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Fra 1983 fremover til 1990-tallet skaffet eierne fartstillatelser for Forlandet først og fremst i 

sommermånedene for i hovedsak kortere turer på Østlandet, og tidvis nedover Agderkysten. Ved noen 

av disse anledningene ble Forlandet brukt som slepebåt igjen.  I 1988 var fartøyet Ingeborg av Bodø på 

slep mellom Oslo og Tønsberg, samt rundt Drøbak i november. To år senere slepte Forlandet Styrbjørn 

mellom Oslo og Tønsberg, og mellom Oslo og Son.156  

I 1985 overtok stiftelsen Norsk Fartøyvern Forlandet. Det ble videre opprettet en venneforening som 

skulle ta seg av arrangementer som dugnader og innsamlinger. Fartøyet fikk nå kaiplass ved Aker 

Brygge i Oslo.157 

Forlandet ble liggende i opplag svært lenge. I 2016 ble båten overtatt av Stiftelsen Sandefjord 

Kystkultursenter, og brakt tilbake til Sandefjord. Dette året ble skipet også offisielt vernet av 

Riksantikvaren. Mellom 1983 og vernetidspunkt hadde det ikke vært gjort forandringer i fartøyet 

utover nødvendig vedlikehold. I 1983 ble det gjennomført målinger av stålet i skroget. Midlertidige 

reparasjoner med doblinger på hudplater ble lagt i 1984 og 1994.158 Bredalsholmen dokk og 

fartøyvernsenter foretok en tilstandsundersøkelse i 2016.159 Venneforeningens vedtekter poengterte 

at formålet nå etter eierskiftet var å «ta vare på båten og dens historie som både hvalbåt på Syd 

Georgia og taubåt på Framnes Mek. Verksted».160 

 

 

 

  

                                                           
156 Farts- og slepetillatelser, gitt av Sjøfartsdirektoratet (Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet). 
157 Sandefjords blad 26.03.1985. Tønsbergs blad 25.03.1985. 
158 Tegninger og målinger i Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet 
159 Befaringsrapport D/S «Forlandet» - LDWK, Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter, 2016 
160 Vedtekter for Forlandets venner. 
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Konklusjon 

Det nærmer seg hundre år siden søsterskipene Foca og Albatros ble bygget på et lite verft i Svelvik. 

Utrolig nok eksisterer begge fartøyene fremdeles. Albatros befinner seg stadig på Syd-Georgia, mens 

Forlandet er den eneste hvalbåten av sitt slag i den norske verneflåten.161 Hvalbåten Southern Actor, 

som akkurat som Forlandet har hjemmehavn i Sandefjord, er riktignok også på Riksantikvarens 

verneliste. Forlandet er imidlertid fra en annen tid, og har drevet fangst både landbasert og pelagisk.  

Størsteparten av Forlandets aktive driftsperiode har likevel ikke vært som hvalbåt, men som taubåt. 

Skiftet medførte den største ombyggingen som ble gjort om bord, der mye av spesialutstyret til 

hvalfangsten ble fjernet. Andre forandringer ble gjort både før og etter dette, men sett under ett er 

det kanskje mindre som er blitt endret enn man kunne ha forventet. Forlandets deltagelse i ulike 

fangstformer (landbasert og pelagisk hvalfangst) ble gjenspeilet i ombyggingene i de tidligste årene, 

først og fremst etter at skipet skiftet navn til Femern. Få endringer ble gjort etter at båten var blitt 

ombygget til taubåt. Lite er dessuten forandret etter at båten ble tatt ut av drift, og gamle 

konstruksjoner, deriblant store deler av innredningen om bord, er på plass.  

Kilder til fartøyets historie utover skipet selv har vært mange og varierte, med et stort utvalg tegninger. 

Når man i tillegg kan sammenligne Forlandet med Albatros, der konstruksjoner som er blitt omgjort på 

førstnevnte fartøy fortsatt kan sees, blir kunnskapen om hvordan fartøyet var på 1920-tallet stor. 

Årene vi vet minst om er starten på 1930-tallet, da Femern ble ombygget og vurdert ombygget på nytt. 

Fra denne perioden har det så langt ikke vært mulig å oppdrive foto av båten. Vi har igjen mye 

kunnskap om skipet fra årene ved Framnæs mek. Værksted, blant annet fordi det finnes flere bilder, 

og særlig fordi fartøyet langt på vei fremstår som det gjorde da. 

 

  

                                                           
161 Til tross for at det ble bygget nesten tusen hvalbåter, hvorav bare et fåtall eksisterer i dag, ifølge Sandefjords 
blad 08.10.2016 s.22-23 
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Hoveddata 

Navn Forlandet ex Femern (1929-1932) ex Foca (1921-1929) 

Kjenningssignal LDWK, tidligere LJGQ, WQFN 

IMO nr. 5117779 

Hjemsted Sandefjord 

Eier og tidligere eiere -Stiftelsen Sandefjord kystkultursenter (2016-) 
-Stiftelsen Norsk Fartøyvern (1985-2016) 
-John Schrøder (1983-1985) 
-A/S Framnæs mek. Værksted (1934-1983) 
-A/S Fangstskibene (A/S Thor Dahl) (1932-1934) 
-Hvalfangerselskapet Ishavet (Leif Bryde) (1932) 
-Framnæs mek. Værksted (1931-1932) 
-Hvalfangerselskapet Atlas (slått sammen med A/S Odd, A/S Thor 
Dahl i 1930 (1929-1931) 
-Compañía Argentina de Pesca (1921-1929) 

Skipstype Slepebåt, tidligere hvalbåt 

Byggested Svelvik 

Byggeverft Bokerøens skibsbyggeri 

Byggenr. 9 

Byggeår 1921 

Byggemateriale Stål 

Fremdrift Oljefyrt dampmaskin, 560 ihk 

Lengde 32,52 meter 

Bredde 6,58 meter 

Dybde 3,96 meter 

Størst lengde 34,44 meter 

Brutto tonnasje 199,89 
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Ordliste 

Akkumulator Apparat til å samle opp energi som en senere kan ta ut. 

Akter Bak på et fartøy 

Akterpigg Det ledige rom (stuasjerom eller tank) som ligger like foran 
akterspeilet eller akterstevnen. 

Babord Fartøyets venstre side sett aktenfra. 

Bakk Oppbygning (dekk) på forskipet, fra borde til borde, inkl. 
baugen. 

Ballast Dødvekt som er tatt om bord for å bedre stabiliteten, forandre 
trimmen eller øke dypgående fir et fartøy som går uten last.  

Bestikk Rom på kommandobroen hvor alle sjøkart blir oppbevart. 

Brille En stor form for linerull i baugen på en hvalbåt, til linen til 
harpunen. 

Bro Kommandobro. Overbygning som skip styres fra 

Brovinger De ytre endene av kommandobroen 

Brutto registertonn/brutto 
drektighet 

Målte volumet i et fartøy: det totale volum under måledekket, 
volumet mellom måledekk og øverste dekk, volumet av 
overbygninger og luker. 

Bunker Lagerplass for brensel 

Bunkre Ta inn bunkers (brensel) i fartøyet 

Bysse (kabyss) Lite rom på dekket av seilskuter hvor maten ble laget. I dag også 
navn på komfyren hvor maten lages. 

Bøyebåt Båt som slepte hval etter avliving, enten inn til en bøye ved en 
landstasjon, eller til det flytende kokeriet ved pelagisk fangst. 

Båtdekk Det dekket der livbåtene er plassert. 

Casing Kappe. Overbygg på dekk over maskin- og kjelerom. 

Davit Kranliknende anordning for utsetting av livbåter. 

Dekksbjelker Tverrskips bærebjelker for dekket, anbrakt i spanteavstand. 

Dekksprisme Tre- eller flersidet legeme av glass e.l. til brytning av lys ned til 
rom under dekk. 

Dørk Gulv i et fartøy. 

Fenderlist På slepebåter, losbåter og fartøy som stadig må legge til og fra, 
er det mellom dekk og vannlinje en sterk kant (list) av stål eller 
tre som skal ta av for støt og slitasje.  

Flytende hvalkokeri Anlegg om bord i et fartøy for utvinning av hvalolje. 

Folkerom Mannskapsrom 

Forpigg/forpeak Forreste, nederste rom i et fartøy, mellom forstavn og 
kollisjonsskott. 

Forut Fremme i et fartøy 

Galge Stillasformet innretning, f.eks. til å legge noe på, som slepetau, 
ellers slags stativ på skip til å sette livbåter på.  

Gangspill Mekanisk innretning for innhaling av trosser o.l. 

Gatt Åpning/hull, f.eks. spygatt: avløpsåpning for vann fra dekk. 

Harpun Spyd med løs, skarp spiss og mothaker, festet til en line. I 
moderne hvalfangst skytes harpunen ut med en harpunkanon, 
og har en sprengladning i spissen (harpungranat). 

Hekk Akterste del av et fartøy. 

Himling Innvendig takflate 

Hudplate Stål- eller jernplater som utgjør skroget i et fartøy. 
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Indikerte hestekrefter Den effekt som en maskin ville gitt uten friksjonstap o.l. i 
maskinen selv, til forskjell fra effektiv hestekraft. 

Isforsterkning Fartøy som må regne med ishindringer i sitt fartsområde 
utstyres med isforsterkninger i form av tykkere ytterhud 
(ishud) og kraftigere spantning, spesielt i baugpartiet. Den 
forsterkede sonen strekker seg i alm. Fra 0,5 m under 
vannlinjen i ballast, til 0,5 m over vannlinjen ved full last, og fra 
forstevnen til bredeste punkt ved vinterlastmerket, derfra noe 
redusert tykkelse på ytterhud ift. forskip. 

Isspant Kraftigere spantning i fartøy som må regne med ishindringer i 
fartsområdet sitt. 

Jagerbro Bro fra styrehus til baug på en hvalbåt, som gjør at skytteren 
kan komme seg raskt i posisjon ved harpunkanonen. 

Jaktrigg Enmastet, med gaffelrigg, som består av rundholdt (trebom) 
som har et gaffelformet (klo-) stykke i den indre ende. 

Kabyss Se bysse. 

Kjettingkasse Sjaktformet rom under ankervinsjen, til ankerkjettingen. Det 
siste ledd i kjettingen er festet i K for at kjettingen ikke skal ruse 
ut. 

Kjølsvin Forsterkende bjelke eller metallplate langs kjølen på et fartøy 
(oppå bunnstokkene). Forbinder kjøl og spanter og forsterker 
bjelkekjølen. 

Klinking Den klassiske måten å binde sammen plater og profiler. 
Forbindelsesenheten, naglen, er en bolt av mykt stål med hode 
som i rødglødende tilstand tres gjennom naglehullene 
hvoretter enden klinkes til et nytt naglehode. 

Klyss Åpning i bordkledningen til kjettinger og fortøyningstrosser. 

Kofferdam Tomt skillerom. På tankskip f.eks. det tomme rommet mellom 
to skott i spanteområdet mellom tankområdetog for- og 
akterskip (maskinrom). 

Kollisjonsskott Det forreste tverrskottet på et fartøy, den aktre begrensningen 
av forpiggen. K skal hindre at vannet trenger videre innover 
hvis fartøyet får skade i baugen på grunn av kollisjon. 

Krysserhekk Avrundet hekk på et fartøy, kjennetegnet ved at rorstammen 
er ført vertikalt i hekken, i senere tid med opphengt ror 
(spaderor). 

Kutterhekk Fartøy med ror under utoverhengende hekk. 

Kvadrant Innen skipsbygging er kvadrant en kvart sirkelflate av forskjellig 
art, eks. rorkvadrant 

Lanterne Lovbestemt lyskilde om bord i fartøy. 

Leider Trapp i et fartøy. 

Lemmane Plattform i baugen hvor harpunkanonen er plassert og 
skytteren står når denne skyter hvalen 

Lense 1. Pumpe fartøy/rom tomt for vann. 2. å seile rett unna vinden. 

Lettbåt Mindre hjelpebåt på større fartøy 

Linebinger Rom under dekk til liner til harpunen i en hvalbåt. 

Linepiper Piper/rørgjennomføring i dekket som linen til harpunen gikk 
gjennom. 

Lysventil /kuøye  
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Målebrev Skipsdokument som angir et fartøys volum i BRT og NRT, basert 
på målinger foretatt av skipsmålingskontoret 
(Sjøfartsdirektoratet). Målebrevet har internasjonal gyldighet. 

Nedgangskappe Liten overbygning over nedgang. 

Netto registertonn/netto 
drektighet 

Målte volum i et fartøy utgjort av bruttotonnasjen med fratrekk 
for: fører-, offisers- og mannskapsrom, navigasjonsrom, 
proviant- og lagerrom, verksted- og pumperom, inkl. kjelerom. 

Nominelle hestekrefter Den eldste måten å beregne hestekrefter. Dampmaskins effekt 
kalkulert utfra maskinens indre dimensjoner. 

Patentanker Stokkløst anker som hele tiden føres klart for låring. Det brede 
krysset er dreibart på leggen, slik at begge armer med fliker 
graver seg fast i bunnen så snart det kommer horisontalt drag 
på ankerkjettingen. 

Pelagisk Alt som hører til det åpnet havet. Pelagisk hvalfangst vil si 
hvalfangst med fangstbåter som har et flytende kokeri som 
base. 

Perpendikulærene Loddlinjen i skjæringspunktet for konstruksjonsvannlinjen og 
forkant forstevn/akterkant av rorstevnen (innside av hudplate) 

Plategang Ved naglede stålskrog de løpende plater som var naglet 
sammen med dobbelte rader i langskips retning. 

Plateror Rorform brukt på de tidligste stålfartøyene. Den enkle 
stålplaten ble snart avløst av det strømlinjeformede roret. 

Pullert Kort stolpe for feste av trosser og tauverk. Finnes både på kai 
og om bord. 

Rekke Åpent rekkverk langs kanten av et dekk. 

Rigg Master og tauverk på skip 

Ruff Brukes på det felles sove- og oppholdsrommet for mannskapet, 
under bakken på eldre dampfartøy 

Skaffeskap Skaffe betyr spise. Skaffeskap ble brukt til oppbevaring av mat 
eller tallerkener e.l. 

Skansekledning Tett reling, brystvern av treplanker eller stålplater, som 
fortsettelse av ytterkledningen opp over øverste dekk. 

Skonnertrigg Skonnerter har 2 el. flere master med sneseil 

Skott Skillevegg som deler fartøysskrog i lukkede rom. 

Skylight Overlysvindu i skipsdekk. 

Slop Vaskevann fra rensing av oljetanker på skip 

Spant Ribbelignende tverrskipsforbindelse som gir et skrog sin form 
og som danner feste for ytterhuden. 

Stevn Tidligere var stevnene de bjelkene som ut fra kjølen dannet 
forre og akter avslutning på skroget, og som hudplankene var 
festet på. Denne byggemåten ble i prinsippet overført til fartøy 
av jern og stål. 

Stokkanker Anker med to armer med fluk og en stokk gjennom et øye i 
leggen. 

Stores Lagerrom om bord. 

Styrbord Fartøyets høyre side sett aktenfra. 

Styremaskin Hjelpemaskin plassert i  umiddelbar nærhet av roret, som 
dreier roret. 

Svinerygg Rekken forut på bakken (som er oppbyggning/ dekk på 
forskipet, fra side til side, inkl. baugen). 

Takling 1) Riggen på et fartøy 2) vikle/lage surring på tampen av et tau 
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Trosse Line, tau, kabel med diameter over 25 mm.  

Utkikkstønne Tønne i forreste mast  

Vevling Line som er spent mellom vantene i en rigg og tjener som trinn. 

Vant Tauverk, wire eller massive stenger som støtter en mast i 
tverrskips retning. 

Vinsj Av eng. winch, eg. en spole (trommel) som drives for hånd med 
en sveiv, hydraulisk eller elektrisk. Spill. 

 

Ordlisten tar utgangspunkt i og baserer seg på:  

Claviez, W. 1980. Sjøfartsleksikon – en maritim håndbok. Teknologisk Forlag Oslo. 

Store norske leksikon. https://snl.no/ (internett, lastet ned 27.06.2017) 

Språkrådet og Universitetet i Bergens Bokmålsordboka/Nynorskordboka. http://ordbok.uib.no/ 

(internett, lastet ned 27.06.2017) 

 

Forkortelser 

DS Dampskip 

HB Hvalbåt 

MS Motorskip 

TB Taubåt 

BRT Brutto registertonn 

NRT Netto registertonn 

HK Hestekrefter 

IHK Indikerte hestekrefter 

NHK Nominelle hestekrefter 

  

https://snl.no/
http://ordbok.uib.no/
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Tegninger 

Hvalfangstmuseet i Sandefjord (Vestfoldmuseene): 

- Arrangementstegning av Baat 32, Viking 2. Kaldnes mek. Verksted. 1914 

- Pros. Hvalfanger for Compania Argentina de Pesca, Buenos Aires. A/S Bokerøens Skibsbyggeri. 

22-9-20. 

- D/S Nr. 9 Længdesnit og Dæksplan. A/S Bokerøens Skibsbyggeri. 29-10-20. 
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http://www.lardex.net/
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- Skisse av M. T. vevarm til trip. Exp. Mask. visende renmeislet feil i godset. Ordre nr. 231 for 
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- D/S Nr. 9 Befæstigelse av hylse og pakboks til skott. A/S Bokerøens Skibsbyggeri. 2-11-21 
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- Wallsend-Howden pressure system of oil burning – patent. Arrangement of pumping & heating 
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- H/F Foca og Albatros Brænselolje-tanker. A/S Framnæs mek. Værksted. 20-6-27. 

- Wallsend-Howden pressure system of oil burning – patent- Arrangement of oil fuel in ship. 

Contract No O.B. 2567-8. Whalers Foca & Albatross. 20-7-1927 

- H/F S/S Foca og Albatros. Rørarrangement vedr. oljefyringen. A/S Framnæs mek. Værksted. 

23-9-1927 

- Projekteret  brændseloljetank hvalbaat Foca. A/S Framnæs mek. Værksted. 1927 
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- Rorsegment H/F Femern. Langesunds mek. Verksted. 25/7-30 
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- Tegning til kontrollmåling av klaring i ror og propellhylse. Drammen skipsreparasjon. 

24.06.1994 

I Hvalfangstmuseets arkiv for Forlandet finnes det også tegninger til Focas søsterskip Albatros, med 

byggenummer 8. Tegninger som referer til begge byggenumrene er listet opp over, men tegninger for 

kun byggenummer 8 er utelatt. 
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Bokerøens skibsbyggeri datert 29-10-1920. A/S Framnæs mek. Værksted. 10-6-1927. 
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- Rørarrangement vedr. Oljefyringen. A/S Framnæs mek. Værksted. 23-9-1927 

- H/F Femern (ex Foca). Forslag til isforsterkninger. A/S Langesunds mek. Verksted. 28/6-1930 

- Arrangement av slepekrok. A/S Framnæs mek. Værksted. 21-10-1932 

- T/B Forlandet ex Femern ex Foca. A/S Framnæs mek. Værksted. 27-3-1935 

- Lensearrangement. A/S Framnæs mek. Værksted. 9-9-1935 

- Propeller. A/S Framnæs mek. Værksted. 13/8-1941 

- Opphengningsledd med rull til slepekrok. A/S Framnæs mek. Værksted. 11-6-1969 

- Slepekrok m/fjær. A/S Framnæs mek. Værksted. 6/8-1969 

- Slepebøyle med innfesting. A/S Framnæs mek. Værksted. 4/12-1969 

Øvrig i Forlandets arkiv, Hvalfangstmuseet (Vestfoldmuseene) 

- Devig, T. N. «Hvalbåten gjennom 100 år». S. 42-51. 

- Det Norske Veritas: trykkprøving av hoveddamprør til D/S Forlandet, 1986, trykkprøving av 

damprør 1990 

- Drammen Skipsreparasjon A.S. 1994. Ultralydmålinger, med utgangspunkt i målinger foretatt 

i 1983. Inkluderer skisser.  

- A/S Framnæs mek. Værksted. 1983. Ultrasonic Control Report. Tykkelsemåling på skrog til D/S 

Forlandet. Inkluderer skisser. 

- Sjøfartsdirektoratet: Bemanningsoppgave for D/S Forlandet, 1975. 

- Sjøfartsdirektoratet: Fartstillatelser fra 1983-1990 og 1994. 

- Sjøfartsdirektoratet: Påleggsliste 20, 1983 

- Sjøfartsdirektoratet: Slepetillatelser fra 1988 og 1990. 

- Dahl, I. A. 1983. «Et ark sjøfartshistorie: «Forlandet»s avskjed med Framnæs mek. Værksted» 

- Dokumentasjon og korrespondanse til og fra Bokerøens skibsbyggeri, Bergens mek. Værksted, 

Det Norske Veritas, Lloyd’s Register, Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, fra 1920-1921. 

Dokumentene omhandler byggingen, testing av kjele og maskin, målinger, fortegnelse over 

pumper, og over utrustning. Prøvesertifikater. Flere dokumenter gjelder for Albatros så vel 

som Foca.  
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- Korrespondanse mellom Thorsager, C. F. eller Schrøder, J./Stiftelsen Norsk Fartøyvern v/ 

Schrøder J. og en rekke aktører, privatpersoner, museer og verft i årene 1983-1984.  

- Korrespondanse mellom Stiftelsen Norsk fartøyvern og Sjøfartsdirektoratet ang. søknad om 

fritak for skipskontrollgebyr 1983, redningsflåter 1990. Søknader til skipskontrollen om 

fartstillatelse 1984 

- Kysten. 1982. Nr. 4. Artikkel om «Bevaring av hvalbåt: Gos XII eller Tiger peker seg ut» s. 11-14 

- Nasjonalitetsbevis for D/S Forlandet. 1985. Utferdiget ved Sandefjord skipsregister. 

- Nordmanns-forbundet. 1982. Nr. 5. «Hvalfangerne på Syd-Georgia». S. 166-168. 

- Nordmanns-forbundet. 1982. Nr. 6. «Brev». S. 225. 

- Norsk olje. 1984. Nr. 3. Utsnitt av artikkel, om «Norsk-Argentinsk selskap» og 

«Dampentusiaster». 

- Notat om vannbehandling for dampkjel om bord i D/S Forlandet. 

- Parkorama. 1984. S. 12-13. «Hvalbåt til Sandefjord?». Park hotel/april-august 1984.  

- Sertifikater for sjakkel 1994, trosse 1994, kontrollsertifikat gummiflåte 1983, varmebehandling 

2 stk. damprør 1986, magnetkompassertifikat 1967, 1974 

- Skipskontrollen: Oslo: brev vedr. besiktelse av tanker, 25.06.1992 

- Thorsager, C. F. og Schrøder, J. Notater over innsamling av kildemateriale fra årene som fulgte 

1983. Inkluderer referat fra samtale med tidligere matros på Femern, Gilbert Knutsen, 

05.09.1984 og tidligere matros på Foca, Anders Kristensen, 18.12.1983. Inkluderer beskrivelser 
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- Utleieavtale for oppblåsbare redningsflåter 1983. Norsk flåteservice. 

  



102 
 

 


