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Innledning 

I 2017 er MS Axel 139 år gammel. Det er et relativt lite fartøy på nesten 63 fot, med fartstid langs 

kysten i hjemlige trakter. Båten som ble bygget i Sverige har vært i norsk eie like siden 1883. Den er 

blitt ombygget flere ganger. Gjennom sitt usedvanlig lange liv har den vært brukt både som 

passasjerbåt, taubåt, fiskebåt og fraktebåt. Med flere eierskifter fra 1983 opphørte slik drift. I løpet av 

disse årene ble fartøyet svært slitt, men i senere tid har restaureringsarbeid brakt skipet i bedre stand. 

Riksantikvaren vernet det i 2010. 

Denne teknisk-historiske rapporten er en kartlegging av Axels historie. Kildene som benyttes farger 

selvfølgelig fremstillingen av den. Det redegjøres derfor for kildene innledningsvis. En fullstendig 

litteratur- og kildeliste finnes til slutt i rapporten. Det gjør også en oversikt over registrerte data for 

fartøyet, samt en ordliste over tekniske uttrykk som blir brukt. 

Formål og metode 

Formålet med rapporten er å skissere utviklingen, endringene og den varierende bruken av MS Axel 

like fra fartøyet ble bygget og frem til i dag. Fokus er lagt på de tekniske og konstruksjonsmessige 

endringene på ulike tidspunkt, så vel som den kulturhistoriske bakgrunnen og omstendighetene. 

Rapporten er i utgangspunktet ment å kunne være aktuell som en referanse når avgjørelser tas om 

videre restaureringsarbeid. Av den grunn kan det argumenteres for at det kunne vært best å ordne 

rapporten i to deler; en kulturhistorisk del og en mer teknisk del.  På den måten ville man kunne 

diskutere de lange linjene i fartøyets konstruksjon for seg, dekk for dekk og del for del, på en utvilsomt 

oversiktlig måte. Faren med denne tilnærmingen er at man raskt kan miste oversikten over helheten. 

Den kulturhistoriske delen av rapporten, som setter fartøyet inn i en større sammenheng og kan 

forklare hvorfor konstruksjoner ble som de ble, ville i så fall fort blitt en form for adskilt 

vedleggsinformasjon.  For å presentere fartøyets historie på en mest mulig helhetlig måte er det derfor 

blitt valgt å følge båten kronologisk gjennom historien. De tekniskhistoriske og kulturhistoriske delene 

er på mange måter to sider av samme sak, som også utfyller hverandre. Forhåpentligvis gjør 

tilnærmingen rapporten lesverdig for et generelt interessert publikum samtidig som den kan være 

nyttig i restaureringssammenheng.  
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Kildematerialet 

For å kunne skape et bilde av Axels historie har det vært nødvendig å benytte et utall forskjellige kilder.  

Noen kilder har det dessverre vært vanskelig å oppdrive. For eksempel har arkivet etter Fredrikstad 

mek. Verksted, hvor Axel har vært ombygget, vært utilgjengelig. At noen typer kilder er mer dekkende 

enn andre, medfører at det vil være en viss variasjon i forholdet mellom de konstruksjonsmessige og 

mer samfunnsmessige opplysningene, fra ulike perioder. 

Under følger en beskrivelse av de mest aktuelle kildene, hvor de er hentet og noe om bruken av dem. 

For flere detaljer, se litteratur- og kildelisten avslutningsvis i rapporten. 

Norske kilder 

Arkiver 

Arkivverket, digitalarkivet 

I digitalarkivet kan man finne Axels skipsregisterkort. Et skipsregisterkort gir en kortfattet oversikt over 

et fartøys opprinnelse, tonnasje, materiale og maskin, samt tidligere eiere. Enkelte større ombygginger 

er registrert i skipsregisterkortet, men informasjon kan også være utelatt.  

Sjøfartsdirektoratet 

Sjøfartsdirektoratets arkiver har videre oversikter over skipslister og registre. Direktoratet har 

avdelinger i Bergen og Haugesund med arkiver som deriblant har materiale om Axel. Dette inkluderer 

måledata og informasjon i Fortegnelser over norske orlogs- og handelsfartøyer. Målebrev fra ulike 

tidspunkt har vist seg som en svært nyttig kilde for Axels tekniske historie. De inneholder blant annet 

skisser over fartøyet i tillegg til øvrig teknisk informasjon. 

Aviser 

På Nasjonalbibliotekets hjemmeside www.nb.no kan man blant annet søke i eldre aviser. Ofte kan man 

finne fartøy nevnt og omtalt i aviser på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Det har dukket opp 

informasjon av svært varierende art. Man kan lese om rederiene og kjøp og salg av fartøyer, samt finne 

reklame for skipsfart og tidvis mer tekniske detaljer om blant annet utskiftinger og reparasjoner.   

Fartøyet 

Skipets tilstand og innredning i dag, med spor etter tidligere konstruksjoner, er i seg selv en viktig 

historisk kilde. Slike er svært konkrete bevis på hvordan det har vært på tidligere tidspunkt, men et 

problem med denne typen kilder er at mye gjerne kan være skjult under nettopp innredningen og 

nyere konstruksjoner.  

http://www.nb.no/
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Fotografier 

Fotografier er en svært nyttig kilde i en teknisk-historisk rapport, der endringer og ombygginger 

synliggjøres. I tillegg kan man ofte få innblikk i fartøyets samfunnsmessige kontekst. Dagens eier av 

Axel, Odd Harald Turøy, og Helge Barka og Merete Barka Højmark, barn av tidligere eier Marton Barka, 

har stilt til disposisjon og lånt ut flere fotografier av båten, både av nyere og eldre dato. Flere av de 

eldre fotografiene som Turøy har lånt videre har han fått fra Reidar Birkeland fra Haugesund, som var 

eier av Birkeland Slipp på Karmøy. 

Rapporten har dessverre et underskudd av fotomateriale fra fartøyets tidligste historie. Det har i tillegg 

vært vanskelig å få fatt i eldre fotografier som viser fartøyets interiør. Skipets utvendige utseende er 

bedre dekket. Dette påvirker så klart kunnskapen vår om fartøyet.  

Informanter med tilknytning til fartøyet 

Turøy og Barkas familie har ikke bare bidratt med fotomateriale, men også med uvurderlig kunnskap 

og skriftlig materiale som kjøpekontrakt og avisartikler. Alt dette har bidratt til å kaste lys over både 

historiske forhold og båtens tilstand i dag. 

Svenske arkivkilder 

Ettersom Axel var bygget i Sverige må de tidligste kildene til fartøyets historie hentes derfra. Flere 

arkiver har vært nyttige:  

Demografisk Databas Södra Sverige 

På Demografisk Databas Södra Sveriges hjemmeside kan man finne svenske Skeppslista 1837-1885. 

Her kan fartøy søkes opp. Informasjon omhandler blant annet fartøysspesifikasjoner, opphav, rederi, 

skipsfører og hjemmehavn. 

 

Landsarkivet i Göteborg.   

På Landsarkivet i Göteborg finnes arkivet etter Axels første eierselskap, Ångbåts AB Bohuslänska 

Kusten i Uddevalla. Materialet inkluderer en byggetegning, salgsbrev og avtaler med Lindholmens 

Mekaniska Werkstad, som stod for byggingen av båten.  

Sjöfartsmuseet Akvariet Göteborg 

Sjöfartsmuseet Akvariet Göteborg har et fartøysregister der det finnes noe informasjon om fartøyet 

samt om Ångbåts AB Bohuslänska Kusten. Informasjonen herfra er i stor grad av samme type som den 

som er tilgjengelig i den svenske Skeppslista.   
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Ångaren Axel, 1877-1883 

MS Axel hadde sin opprinnelse som «ångslup» (dampslupp) i Sverige.1 Skipet ble bygget i 1877/1878 

ved Lindholmens Mekaniska Werkstad i Göteborg, med byggenummer 229. Arbeid med kjelen ble 

påbegynt allerede i 1876.2 Det har dessverre vært vanskelig å oppdrive mange kilder som kan fortelle 

om hvordan det nybygde skipet ble. Den mest beskrivende kilden er en tegning av «Project till 20 

hästars Bogserångare för Bolaget Bohuslänska Kusten».3 Denne tegningen er ikke særlig detaljert på 

materialer og mål, men den gir et godt inntrykk av hvordan Axel var planlagt å se ut både utvendig og 

innvendig. Tegningen gir imidlertid ingen forsikring om at det var nettopp slik som fremstilt at skipet 

faktisk ble bygget. Av mangel på fotografier og andre detaljerte beskrivelser som eventuelt kunne 

bevist det motsatte, får man likevel regne med at tegningen gir et noenlunde pålitelig bilde av båten i 

de første årene. Senere tegninger og fotografier viser samtidig et ganske annerledes skip enn det som 

kommer frem på byggetegningen av 1877. Alle de senere kildene viser nemlig både styrehus og øvrige 

dekkshus som ikke opprinnelig var planlagt, i tillegg til en annen innredning. Av den grunn er det 

kanskje ekstra interessant å vite hvordan Axel skal ha vært som nybygget. 

 

Skrog og dekksbygg 

Axel var bygget av jern.4 På byggetegningen kan man lese at båten skulle ha en lengde overalt på 64 

fot, men et målebrev fra 1899 oppgir at skroget ble 56,3 fot lang.5 Ellers skulle største bredde på 

spantene være 14 fot og 6 tommer, og akter skulle fartøyet være 6 fot dyptgående. Skipet var 

hekkbygget. På tegningen kan man se en fenderlist akkurat rundt hekken. Stevnen var relativt rett, 

men den buet svakt innover. I følge de svenske skipslistene i 1879 og 1881 var Axel på 11 tonn, mens 

skipslisten for 1883 oppga at fartøyet var på 16 tonn.6 Det er derfor mulig at Axel kan ha blitt noe 

ombygget i løpet av denne tiden, men sannsynligheten er størst for at det bare var målingene som ble 

utført eller regnet ut på ulike måter.  

Et senere målebrev fra 1899 oppgir at Axel hadde tre vanntette tverrskott. På bakgrunn av 

byggetegningen kan man gå utfra at det var vanntette maskinromskott om bord opprinnelig, men det 

                                                           
1 Skeppslista 1837-1885. Demografisk Databas Södra Sverige. http://ddss.nu/ships/shipsResult?shipID=23538 
(internett, lastet ned 26.04.17) 
2Dokument undertegnet på Linholmens Mekaniska Verkstad 04.10.1876. 
3 Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborgs fartygsregister. Byggetegning fra Ångbåts AB Bohuslänska Kustens arkiv, 
Landsarkivet Göteborg. 
4 Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborgs fartygsregister samt Svensk Skeppslista. 
5 Målebrev 1899, Sjøfartsdirektoratet. 
6 Skeppslista 1837-1885. Demografisk Databas Södra Sverige. http://ddss.nu/ships/shipsSearch (inrenett, lastet 
ned 26.04.17) 

http://ddss.nu/ships/shipsResult?shipID=23538
http://ddss.nu/ships/shipsSearch
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er vanskelig å si noe sikkert utover det. Axel hadde ett dekk, med dekksmateriale av tre.7 Over 

akterskipet var det bygget opp et langt, lavt dekkshus, som i akterkant fungerte som nedgangskappe. 

Å dømme utfra byggetegningen kan det ha vært en lysventil i akterkant av nedgangskappen, med en 

luke på toppen. I sidene av dekkshuset er det tegnet en rekke firkantede lysventiler. 

Midt over maskinen skulle det være et oppbygg, med en lavere del over maskinen og en høyere del 

over kjelen. Rattet skulle plasseres over maskinen, og skorsteinen over kjelen like i forkant. På 

tegningen er skorsteinen kledd med plank, men slik er den ikke på de tidligste fotografiene av båten, 

fra sent 1800-tall/tidlig 1900-tall. I tilfellet skorsteinen ble bygget som på byggetegningen fikk den altså 

begrenset levetid. 

I forskipet er det bare tegnet inn ett dekksbygg, en nedgangskappe over aktre del av salongen, med 

ramtre og fylling på siden. Nedgangskappen er tegnet med buet topp. Det ser ut som det har vært 

meningen at inngangen var aktenfra, og at man også kunne åpne nedgangskappen i overkant. 

 

Rigg 

Byggetegningen viser verken master eller rigg. På nyåret i 1878 oppdaget rederiet Bohuslänska Kusten 

at det var en del utstyr som de mente manglet på det nye skipet, deriblant mast og seil. Kanskje verftet 

hadde ment at rigg ikke var nødvendig for et dampskip. De lovet i alle tilfeller å levere de manglende 

«effecter» ved «ångarens hitkomst på våren» (1878).8 Axel fikk altså en mast uavhengig av det 

byggetegningen viser. Nøyaktig plassering er uvisst, men senere tegninger (se figur 3) viser i hvert fall 

at masten innen slutten av 1800-tallet stod et stykke akter på fordekket.  

 

Skipsutstyr 

Siden Axel ble bygget som bukserbåt ble fartøyet selvfølgelig utstyrt med slepekrok. Byggetegningen 

viser en slepekrok like i akterkant av førerposisjonen, med støtte/mothold som gikk ned under dekk 

mot det aktre maskinromskottet. På akterdekket, ved midten av dekksbygget/skylightet, er det også 

tegnet inn en støtte, eller slepegalge, som slepetauet kunne legges over. 

I tillegg til mast og seil var det annet utstyr som rederiet etterlyste tidlig i 1878: ulikt håndverktøy, en 

talgpumpe, en reservepropell, en vimpel, soltelt og sofaer, samt «komplettering» av malingen.9 Av det 

nevnte utstyret ville nok for eksempel reservepropellen ha vært lurt å ha for en bukserbåt. 

 

                                                           
7 Beskrivelse av tredekket finnes fra 1912: Besigtelsesrapport for passagerskibe. A. Skrog med tilbehør, 1912: 
«Materiale: skrog, dæk: Jern, Staal og Træ.» Skipsmappe for DS Axel, Sjøfartsdir. med forløpere. Riksarkivet. 
8 Dokument fra arkivet til Ångbåts AB Bohuslänska Kusten, Landsarkivet Göteborg. Verftets svar er datert 23/1 
1878 
9 Dokument fra arkivet til Ångbåts AB Bohuslänska Kusten, Landsarkivet Göteborg. Verftets svar er datert 23/1 
1878 
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Figur 1. Tegning av Bogserångare för Bolaget Bohuslänska Kusten 05.11.1877. Lindholmens Mek. Werkstad.
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Utstyr for besetning og passasjerer 

Byggetegningen viser ingenting om plassering av livbåter eller annet redningsutstyr, selv om det nok 

utvilsomt var om bord. Rundt dekket skulle det være et rekkverk. Det skulle ikke rekke helt ut i verken 

for- eller akterstevnen, men stoppet like over forpiggen og roret. Tegningen gir inntrykk av at det skulle 

være benker plassert på styrbord og babord side av dekket, over maskinen og salongen i forskipet.  

I forpiggen viser tegningen at det var planlagt skapplass. Like akter skulle kapteinens lugar være. 

Inventaret skulle inkludere en køye med fire skuffer eller muligens med ramtre og fyllinger. Salongen 

aktenfor skulle ha sofaer langs skipssidene, også de med skuffer/ramtre og fyllinger. Med en salong 

ville bukserbåten kunne frakte passasjerer. Fra rederiets papirer kommer det frem at de allerede på 

vinteren i 1878 ønsket å skaffe et passasjersertifikat til fartøyet.10 At de videre ville skaffe et soltelt og 

flere sofaer enn først planlagt er også en tydelig indikator på at Axel skulle brukes til passasjerfart så 

vel som til buksering.11 

Det skulle bare være én nedgang til rommene i forskipet. Fra nedgangsluken på dekket skulle en leider 

lede ned til salongen. Fra salongen var det planlagt å ha en dør i skottet mot kapteinens lugar, og det 

samme var det i skottet mellom kapteinens lugar og skapet i forpiggen. 

Maskin- og kjelerommet var midtskips. Kjelen skulle være rett i akterkant av det forre 

maskinromskottet, noe som betød at salongen på andre siden fikk nyte godt av varmen derfra.  

Under det store dekksbygget akter skulle det være flere mindre lugarer. Like aktenfor det aktre 

maskinromskottet skulle besetningen (3 mann) være utstyrt med køyer, plassert over og under 

hverandre.12  

Maskinistens lugar var aktenfor dette rommet, på babord side, fulgt av et toalettrom. På motsatt side 

av en liten gang var byssen og et «inventarium» tenkt. Også i akterskipet skulle det være én nedgang, 

fra akterenden av dekkshuset. 

 

Maskin 

Allerede i 1876 ble Axels dampkjele bygget og testet.13 Da skipet stod ferdig i 1878 hadde den fått en 

compound dampmaskin på 20 nominelle hestekrefter.14 

 

 

                                                           
10 Notat fra 18.02.1878 om «besigtning» av Axel, Bohuslänska Kustens arkiv på Landsarkivet i Göteborg. 
11 Dokument fra arkivet til Ångbåts AB Bohuslänska Kusten, Landsarkivet Göteborg. Verftets svar er datert 23/1 
1878. 
12 Tegningen viser tilsynelatende to køyer over og under hverandre, hvilket da gir rom til 4 mann, selv om det 
står påskrevet «3ne man». 
13 Den ble testet for å tåle 95 skålpund per kvadratverktum. Dokument undertegnet på Linholmens Mekaniska 
Verkstad 04.10.1876. 
14 Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborgs fartygsregister samt Svensk Skeppslista. 
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I juni måned betale rederiet Lindholmens Mekaniska Werkstad 30 000 kroner for Axel.15 Rederiets fulle 

navn var Ångbåts AB Bohuslänska Kusten, og holdt til i Uddevalla. Det ble etablert i 1876 av Robert 

Thorburn, Gustaf Mellin, Svante Natt och Dag og S. Andersson. Selskapet drev passasjertrafikk langs 

Sveriges vestkyst, først mellom Uddevalla og Göteborg, men snart også fra andre havner i Bohuslän, 

samt opp til Kristiania, Fredrikshald og Fredrikstad.16 Det er mulig at Axel ble satt i rute slik som andre 

av selskapets båter, men det er også mulig at Axels passasjerfart konsentrerte seg mest om lystturer. 

På slutten av 1800-tallet kunne man seile på lystturer med mange ulike dampskip, og flere av disse var 

ikke nødvendigvis rene passasjerskip. 

Axels første fører var Emanuel Jonsson, som senere skulle føre passasjerbåten Viken. Kapteinen ble 

bedre kjent som Kapten Bli mä. Grunnen til dette var at før skipet la ut fra kai pleide han å lene seg ut 

mot og rope til dem som stod igjen på land: «Ska ni bli mä?».17 

Selv om byggetegningen viser lugarer til fire mann i tillegg til kapteinen, er det registrert i de svenske 

skipslistene at Axel hadde en besetning på seks mann.18 

Axel har som det har kommet frem kanskje seilt på norske havner tidlig, og det er mulig at det kan ha 

vært en medvirkende årsak til at skipet kom på norske hender da det ble solgt i 1883. Norske redere 

kan da allerede ha hatt en viss kjennskap til fartøyet.  

Skipet ble iallfall kjøpt for 20 500 kroner, og skiftet nasjonalitet.19 

 

 

  

                                                           
15 Kvittering Ångbåts Aktiebolaget Bohuslänska Kusten til Lindholmens Mekaniska Werkstad 08.06.1978. 
Landsarkivet i Göteborg. 
16 Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborgs fartygsregister samt Svensk Skeppslista. 
17 Skeppslista 1837-1885. Demografisk Databas Södra Sverige. http://ddss.nu/ships/shipsResult?shipID=39043 
(internett, lastet ned 26.04.17). Bohusläns Museum om fotografi av S/S Viken: 
https://digitaltmuseum.se/011014289944/text-pa-kortet-bohuslanska-kusten-s-s-viken-foto-maria-lundback 
(internett, digitalt museum, lastet ned 26.04.17) 
18 Skeppslista 1837-1885. Demografisk Databas Södra Sverige. http://ddss.nu/ships/shipsResult?shipID=23538 
(internett, lastet ned 15.06.17) 
19 Salubref, 26.07.1883, Bohuslänska Kustens arkiv på Landsarkivet i Göteborg 

http://ddss.nu/ships/shipsResult?shipID=39043
https://digitaltmuseum.se/011014289944/text-pa-kortet-bohuslanska-kusten-s-s-viken-foto-maria-lundback
http://ddss.nu/ships/shipsResult?shipID=23538


15 
 

Axel i Kristiania, 1883-1897 

På vegne av Olaf Madsen i Kristiania forhandlet en kaptein Nerdrum kjøpet av Axel. Madsens mor hørte 

til en familie ved navn Nerdrum, så det er nærliggende å tro at kaptein Nerdrum var en slektning av 

Madsen.20  Salgsbrevet beskriver at Axel var på 16,24 registertonn. 

I august ble det holdt besiktelsestur med dampbåten, «et saagodtsom nyt, fra Sverige af et 

Interesssentskab hersteds indkjøbt fartøj», som Dagbladet beskrev det.21 Avisen fortsatte: Axel var av 

jern, med tjue hestekrefter og hadde et sertifikat for å kunne føre 124 passasjerer.  Under alminnelig 

kullforbruk oppnådde båten en fart på mellom 9 og 10 knop. Axel vakte dessuten «fortjent 

Opmærksomhed ikke alene ved smukt Udseende og Indredning, men ogsaa ved sin rolige for al Rysten 

fri Gang». I følge avisen skulle båten oppta konkurransen med skipet Lovise i ruten mellom Piperviken 

og Fredriksborg (en rute «som vistnok godt kan taale to Dampskibe»). Billettprisene var 15 øre for 

voksne og 10 øre for barn. «Det nye velindrettede Dampskib» skulle dessuten gå i rute mellom 

Pipervigsbryggen og Bygdø Søbad i anledning en fest den sommeren (i 1883). Undertegnede for denne 

notisen var en H. C. Røed.22 Etter alle godordene som man kan lese i Dagbladet, får man regne med at 

det nye eierskapet var godt fornøyd med skipet.  

Om vinteren skulle Axel brukes til sleping.23 De som ønsket å leie eller benytte seg av båten til dette 

ble bedt om å henvende seg til en herr Holmsen i en notis som ble satt inn i Aftenposten i september.24 

I 1884 fikk Axel ny eier i navnet. Olaf Madsen opprettet og ledet da Bygdø nye Dampskibsselskab (O. 

Madsen & co.), basert i Kristiania.25  Selskapet ble stiftet som en konkurrent til Bygdø 

Dampskibsselskab, som drev passasjertrafikk mellom Pipervigsbryggen og Bygdø.26 

 

Ruter og fergetrafikk 

Axel ble snarlig leid av Richard Peterson i Moss og satt inn i rute mellom Moss og Horten. Tidligere 

hadde dampskipet Horten trafikkert ruten, men forbindelsen var ikke god og det var kommet flere 

klager. Tidlig på nyåret i 1884 ble Hortens rute uten videre innstilt, «uden engang Løfte om at komme 

igjen.»27 Axel begynte da passasjer- og godsfart, og førte blant annet post. I følge avisen Moss Tilskuer 

                                                           
20 Caspari m.fl. (red.) 1895: 116-117. 
21 Dagbladet 25.08.1883 
22 Dagbladet 25.08.1883. 
23 Dagbladet 25.08.1883 
24 Aftenposten 25.09.1883 
25 Caspari m.fl. (red.) 1895: 117 
26 Lorentzen 1981: 41 
27 Vogt 1946: 19 
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var «Meningen at konkurrere med «Horten», om denne – naar det muligens behager den – atter vil 

optage Routen.»28  

Bergens Tidene informerte etter relativt kort tid om rykter som hadde «udviklet sig saa smukt», om 

arrestanter som «drak og skreg og gik røgende om» på førsteplass om bord i Axel, under overfarten 

fra Horten til Moss. Underoffiserer skulle passe på konstabler som skulle til Kristiania «for der at udstaa 

sin Straf», men førstnevnte klarte ikke å holde orden. Sjefen for det Sjømilitære Korps’ Depotkompani 

forsøkte å forsikre publikum om at ryktene var overdrevne. Han beskrev at ettersom Axel var et svært 

lite fartøy, var det vanskelig for passasjerene å holde varmen ved å bevege seg. Derfor ble det sett 

gjennom fingrene med at tre av arrestantene hadde beveget seg ned i salongen hvor de egentlig ikke 

skulle være. Dette var det eneste stedet som var bestemt for passasjerer under dekk. Etter en halvtime 

ble underoffiserene anmodet av en annen passasjer om at arrestantene måtte gå ut, «da de talte om 

Politik og vare høirøstede». Depotkompaniets sjef fortalte videre at anmodningen øyeblikkelig var blitt 

etterkommet.29 

Som det kommer frem fikk altså passasjerer som reiste med 2.plassbilletter bare oppholde seg ute i 

friluft om bord i Axel, mens 1.plassbilletter medførte rom under dekk. Å oppholde seg ute var nok ikke 

bare tidvis kaldt, men hvis vær og vind var dårlig sikkert også vått. Dette betød så klart at det var 

grenser hvor behagelig det var å reise med båten hvis man ikke hadde penger til 1.plass. Axel var tross 

alt bygget først og fremst som bukseringsbåt.  

Axel ble likevel raskt populær i sin nye rute, hvilket var svært lønnsomt for Peterson. Skipet gikk i rute 

til Bygdø Søbad (utvilsomt for eierselskapet, og ikke Peterson) i hvert fall på sommeren i 1884, men 

det fortsatte også mellom Horten og Moss utover høsten.30 Det påfølgende året, i 1885, skaffet 

Peterson seg et flunkende nytt skip, Bastø, og Axel ble returnert til Bygdø nye Dampskibsselskab for 

godt.   

 

Selskapet ga skipet en ny rute, mellom Kristiania og Vækkerø, med stopp på Huk, Indre Huk og Bygdø 

Søbad. Axel gikk også ruter til Oscarshall og Rodeløkken.31 Etter oppslagene i avisene å dømme gikk 

Axel fremdeles i rute kun på sommerhalvåret, omtrent mellom mai og september, mens slepejobber 

var å regne som det viktigste arbeidet på vinterhalvåret. 

 

                                                           
28 Moss Tilskuer 20.01.1884. Vogt 1946:20. 
29 Bergens Tidende 18.04.1884 
30 Dagbladet 28.07.1884. Fredriksstad Tilskuer 24.10.1884. 
31 Aftenposten 31.05.1884 
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Figur 2. Notis i Dagbladet 30.08.1884. 

 

Skader på kjelen og en lekkasje 

Bygdø nye Dampskibsselskab leide ut skipet for slepe- og passasjertrafikk per måned i 1888.32 Fra 

oktober 1889 ble det leid til en skipsfører Nils H. Larsen, til bukser- og varetrafikk. Det viste seg da at 

kjelen ikke klarte å holde damptrykket. På nyttårsaften ble den så dårlig at den ikke lenger kunne 

brukes. Kjelens fyrgang og kasseplater var blitt nedbrente og bulte. Bygdø nye Dampskibsselskab 

stevnet Larsen inn for retten og krevde erstatning av ham på 2700 kroner. Sjøretten som ble satt frifant 

imidlertid Larsen, og eierselskapet måtte betale ham erstatning i tillegg til å ta regningen for en ny 

kjele. Det var nemlig ikke Larsen som hadde handlet skjødesløst og uansvarlig, mente retten. Kjelen 

var dekket av et tykt saltbelegg, og den var gammel. 33 Det var kjelens «egen slette Beskaffenhed, der 

var Skyld i den indtrufne Skade».34 Sjørettens oppfatning var videre at «Kjedler sjelden holder længere 

end 12 Aar, og at en Kjedel i et Fartøi, der gaar i salt Vand, efter saa lang Tids Brug efter al Sandsynlighet 

kan siges at være kassabel».35 Med andre ord virker det som Axels ødelagte kjele var den opprinnelige 

som ble satt inn da skipet ble bygget. 

I 1892 satte Axels eierselskap inn en notis i Norges Sjøfartstidende om anbud på levering og innlegging 

av en 25 hesters dampkjele til «Buxerbaaden».36 Anbudet ble utbedt av M. Oppen, Laurvik. 

                                                           
32 Aftenposten 18.09.1888 
33 Fredriksstad Tilskuer 20.11.1890. Norges Sjøfartstidende 20.04.1893 
34 Norges Sjøfartstidende 20.04.1893 
35 Ibid. 
36 Norges Sjøfartstidende 15.06.1892 
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Axel sprang lekk i august 1893, og må ha fått en del vannskader. En forbipasserende la merke til at 

skipet hadde en mistenkelig stilling mens det lå ved kai. Det viste seg at det var oppstått en lekkasje i 

røret til toalettet om bord, slik at vann rant rett inn i båtens forrom. Avisen Norges Sjøfartstidende 

beskrev at man tydelig kunne høre vannet risle ned i rommet, og konkluderte med at hvis det hadde 

gått et kvarter eller en halv time lenger før situasjonen var blitt oppdaget ville båten ha sunket.37 En 

gutt lå og sov i mannskapsrommet forut og hadde ikke lagt merke til noe. Om lekkasjen medførte større 

skader på interiør eller ikke er ikke godt å si.  

Det som er slående med beskrivelsen av lekkasjen er at innredningen ikke stemmer overens med 

byggetegningen fra 1877. På byggetegningen var både toalett og mannskapsrom situert i akterskipet, 

ikke forut. Om tegningen ikke ble fulgt på disse punktene eller om forskjellen var forårsaket av en 

ombygging, vites ikke. Det er i utgangspunktet mulig at avisen kan ha kommet med feile opplysninger, 

men et målebrev fra 1899 presenterer skipet mye likt som avisen beskriver. Der er det et 

mannskapsrom forut, samt et toalett i en dekksbygning forut for masten, på styrbord side. Målebrevet 

opplyser dessuten at Axel var blitt ombygget på et tidligere tidspunkt. Det virker derfor sannsynlig at 

ombyggingen det er snakk om fant sted før 1893. 

 

 

  

                                                           
37 Norges Sjøfartstidende 30.08.1893 
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Axel i Fredrikstad, 1897-1916 

I 1897 ble Axel solgt til AS Axel i Fredrikstad. Selskapet hadde Carl Alfred Borgersen som bestyrer. 

Rederiet ble meldt inn til magistraten i byen i mars 1898. Formålet var at selskapet skulle drive 

bukseringsfart.38  

Slepebåt 

Axel presterte flere ganger å pådra seg skader i forbindelse med forsøk på å assistere andre skip mens 

det seilte for Fredrikstadselskapet. I 1898 slepte Axel og en annen dampbåt den havarerte barken 

Castor inn mot Fredrikstad fra øyene lenger ute. Barken drev på et skjær og ble totalskadd. Været var 

dårlig og bergerne utsatte seg for «ikke ringe Fare, om enn neppe for væsentlig større end ved 

Bugsering f.Ex. af en Lægter med Sten».39 På kvelden måtte Axel søke ankerplass ved Arisholmen til 

neste morgen, og drev i løpet av natten på land flere ganger da ankeret ikke holdt.40 Resultatet var at 

skipet ble skadd og trengte reparasjoner.  

Fra 1899 har vi opplysninger om flere forandringer. Vi vet at skipet da nylig hadde vært forandret i 

Moss.41 Båten skal ha blitt ombygget til ren slepebåt innen året.42 Kan hende ble dette gjort i Moss. 

Axels opprinnelige maskin fra 1878 ble dessuten ombygget ved Fredrikstad mekaniske Verksted, mens 

kjelen ble skiftet ut i sin helhet.43 Den nye maskinen var på 33 ½ nominelle hestekrefter, eller 153 

indikerte hestekrefter.44 Axel fikk også nytt kjenningssignal: HBWC.45 Etter endringene fikk Axel nytt 

målebrev. Dette er en svært presis og pålitelig kilde, som blant annet inneholder tegninger fra 

måletidspunktet. En slik tegning skiller seg dermed fra for eksempel byggetegningen, som kun viser 

det planlagte skipet. Målebrevet opplyste at føreren om bord het J. Johannessen. Målene som ble 

oppgitt var lengde 56,3 fot, bredde 13,3 fot og dybde 8,1 fot. Maskinrommet var 21,5 fot langt og brt 

var på 34,74 tonn. Det var tre vanntette tverrskott, ett dekk og én mast med jaktrigg. WC befant seg i 

en egen oppbygning forut for masten til styrbord side, vis-a-vis kabyssen på babord side i et lignende 

dekksbygg. Det var også kommet styrehus midtskips, som stod forut for skorsteinen, hvilket er i 

kontrast til førerposisjonen på byggetegningen, som er tegnet inn aktenfor skorsteinen. Styrehuset 

stod over et oppbygg over maskinen, hvor den akterste delen av det var en «kapsel i skylight». 

Nedgangskappen som hadde stått på fordekket er ikke blitt gjengitt på tegningen fra 1899. 

                                                           
38 Norges Handelsregistre 1898: 410-411. Se også Norges Handelsregistre 1918: 2393 
39 Siewers 1903: 458-9 
40 Ibid. 
41 Maalings-Bevis 9. august 1899. Sjøfartsdirektoratet. 
42 Skipets hjemmeside: http://www.skipet.no/maritimt/jern-stal-fraktebater-1965/fraktebater-jern-star-
100/32-axel/axel [Internett. Lastet ned 06.06.17] oppgir at fartøyet ble rigget som slepebåt en gang mellom 
1897 og 1899. 
43 Axels skipsregisterkort. Sjøfartskontoret 1921: 16. 
44 Maalings-Bevis 9. august 1899. Sjøfartsdirektoratet. 
45 Norges Sjøfartstidende 22.09.1899. 

http://www.skipet.no/maritimt/jern-stal-fraktebater-1965/fraktebater-jern-star-100/32-axel/axel
http://www.skipet.no/maritimt/jern-stal-fraktebater-1965/fraktebater-jern-star-100/32-axel/axel
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Figur 3. Tegninger fra målebrev av Axel i 1899. Sjøfartsdirektoratet.  
A: mannskapsrom under dekk. a: fyrbøters rom under dekk forut. B: mannskapsrom 2. dekk. C & C1: kabelrom. 
c, d: styrmannslugar, styrbord. D: rom for fartøyets fører («Rummet maa ogsaa ansees som Kahyt men tjener 
til Førerens Soverum»). e, f: maskinistens lugar, babord. R: lanternerom under dekk forut. X, Y, Z: vanntette 
skott, der Y og Z er maskinromskott. 5: oppbygning midtskips fra borde til borde over maskinrommet, samt 
del af Kjedel & Kulboxer.  
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Mål på rom i tegningen ble oppgitt i fot: 

 Høyde Lengde Bredde 

5) Oppbygning 
midtskips fra borde til 
borde over 
maskinrommet, samt 
del av kjele og 
kullbokser 

1,9 13,7 13,2 

7-8) Maskin-
oppbygninger 

2,5 + 2,0 7,6 + 6,2 3,8 + 3,7 

a) Fyrbøters rom under 
dekk forut 

5,9 5,4 8,1 

b) Mannskapsrom 2. 
dekk 

5,9 2,2 2,4 

C) Kabelrom, dekk 
forut i 2. 

5,4 5,3 B på ½ H: 0,2 & 2,8 & 
5,3 

C1) Kabelrom, under i 
2. 

2,8 2,1 4,6 

c & d) Styrmannslugar 
under dekk SB i 2. dekk 

5,9 + 5,9 2,9 + 2,9 5,5 + 4,0 

e & f) Maskinists lugar 
under dekk BB 2. dekk 

5,9 + 5,9 2,9 + 2,9 5,5 + 4,0 

d) Rom for fartøyets 
fører under dekk 

5,8  11,3 B på ½ H: 11,4 & 9,3 & 
3,0 

r) Lanternerom under 
dekk forut 

2,5 2,0 7,4 

WC i oppb. til SB 4,8 3,8 2,1 

Kabyss i oppb. til BB 4,4 3,8 2,1 

Styrehus 6,? 3,4 4,? 

 

 

I 1899 var det kabelrom der byggetegningen hadde oppgitt at det skulle være skaprom. Videre var det 

kommet lanternerom under dekk. Kapteinen hadde fått lugar i akterskipet snarere enn i forskipet. 

Ettersom båten var blitt ombygget til en ren slepebåt er det ikke tegn til en salong om bord. 

Mannskapsrommet var kommet på plass like forut for fyrbøter- og maskinistlugarer, som var situert 

langs forre maskinromskott.  

1899-tegningen av maskinrommet avviker derimot ikke stort fra byggetegningen, selv om kullboksene 

strekker seg mot hverandre akkurat i akterenden av kjelerommet. Den nye oppbyggingen over 

maskinen var dessuten en del av maskin- og kjelerommet. 
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Figur 4. Tegning av maskinoppbygninger, målte maskinrom og kullbokser, fra målebrev av Axel i 1899. 
Sjøfartsdirektoratet. 
A: overdel av kjelen i overbygning 5. B: del av maskinrom i opb. 5. C: kjelens rom. D: del av maskinrom. E: del 
av maskinrom. G: akselrom. 1) Damphatt. 2) Kapsel i skylight. 
 

Rom for mål på tegningen oppgitt i fot: 

 Høyde Lengde Bredde 

a) Overdel av kjele i 
overbygning 

1,9 L på ½ H: 12,3 9,2 

b) Del av maskinrom i 
oppb. 5 

1,9 1,4 7,6 

c) Kjelerom 8,2 12,3 9,2 

d) Del av maskinrom 8,2 1,4 7,6 

e) Del av maskinrom 8,4 7,8 11,2 

g) Akselrom 1,8 L på ½ H: 7,4 1,0 

1) Damphatt 2,5 7,6 3,8 

2) Kapsel i skylight 2,0 6,2 3,7 

 

 

I 1902 kom Axel til unnsetning av det forliste dampskipet Spurt utenfor Fredrikstad og reddet elleve 

mennesker. Axel selv holdt nesten på å gå ned med det større skipet idet sistnevnte sank. Mens 

redningsarbeidet pågikk ble Axels propell så ødelagt at den senere måtte erstattes med en ny. 

Stavanger Aftenblad beskrev at «Ogsaa paa anden maade blev skibet ramponeret».46  Etter redningen 

måtte skipet derfor repareres, og dette kostet 1000 til 1200 kroner. Stavanger Aftenblad gremmet seg 

over at Spurts rederi ikke ville betale for utgiftene. Dette, mente avisen, burde jo vært en æressak for 

dem. «Ikke saa meget som et ord til tak har rederiet fundet at kunne spendere paa «Axel» for den 

kjække redningsdaad».47 

                                                           
46 Stavanger Aftenblad 01.08.1802 
47 Ibid. 
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26.07.1902 hadde Spurts reder Siegwarth et innlegg i Fredrikstad Tilskuer hvor han forsvarte seg:  

«At Dampbaaden «Axel» fik en Trosse fast i «Spurt», sandsynlig i det glade Haab om at gjøre 

et Extracup ved at bjerge Skibet ind paa grundere Vande, som dog ikke lykkedes, men istedet 

fik sin Propel beskadiget, kan vel ikke lægges «Spurt»s Rederi til Last!»48 

Da Spurt sank ville det heller ikke vært mulig for Axel å nekte mannskapet å komme om bord, mente 

rederen, da dette bare var en «almindelig Pligt». Rederiet følte seg berettiget til ikke å betale «en 

hvilkensomhelst den uvedkommende Regning». Fredriksstad Tilskuer skrev samtidig at det var Spurts 

kaptein som hadde tilkalt Axel. Avisen konkluderte med at det ikke lot seg bortforklare at det var i 

Spurts tjeneste at Axel fikk skade.49  

Staten leide fartøyet det samme året (1902) for to måneder. Axel skulle drive «undersøgelsesfiske» 

mellom Brevik og Haugesund, ledet av zoologen Alf Wollebæk. Rederiet i Fredrikstad fikk i mellomtiden 

1000 kroner måneden for leien, i tillegg til at båtens kullforbruk ble dekket.50 

På reisen rundt kysten undersøkte «Statens lille Dampskib» rekeforekomstene ved hjelp av trål.51 

Journalister beskrev ivrig at Axel hadde funnet rike forekomster blant annet utenfor Farsund. Rekene 

var ikke bare store, men «som det senere viste sig, velsmagende».52 Entusiasmen var stor også i 

Stavanger. Der fikk interesserte blant annet bli med båten ut på fjorden for å se fiskemetoden.53 

Stavanger Aftenblad skrev en lang artikkel om jakten på rekene. Når Wollebæk var ferdig med å 

undersøke Ryfylkefjordene skulle turen gå østover igjen. Avisen konkluderte med at turen hadde vært 

«udbyttelig».54 

I tykk tåke kolliderte Axel i november 1904 med dampskipet Sicilia av Drammen. Axel hadde vært i ferd 

med å slepe en lekter med trelast. Sicilia traff først slepebåten, og deretter lekteren, som raskt ble fylt 

med vann. Sicilia fikk bare noen «buler» på babord side, men Axel ble også «meget læk», som Norges 

Sjøfartstidende beskrev det.55 Skadene må derfor ha vært relativt omfattende. Axel klarte likevel å 

komme inn til Glasværkbugten med lekteren.56  Erstatningssaken i etterkant kom helt opp i 

høyesterett. Både Axel og Sicilia ble regnet å ha hatt skyld i hendelsen. Lekteren, som ikke hadde gjort 

noe feil, ble sammen med og på grunn av Axel også regnet som medansvarlig.57  

Axel hadde flere uhell. Skipet kolliderte i 1908 med kanalbroen i Moss i et forsøk på å komme forbi før 

broen var helt åpen. Axel hektet seg fast og masten ble revet av. Mannskapet forsøkte å bakke unna, 

                                                           
48 Fredriksstad Tilskuer 26.07.1902 
49 Fredriksstad Tilskuer 26.07.1902 
50 Fredriksstad Tilskuer 22.07.1902 
51 Norges Sjøfartstidende 22.08.1902 
52 Ibid. 
53 Stavanger Aftenblad 14.08.1902 
54 Stavanger Aftenblad 06.08.1902 
55 Norges Sjøfartstidende 17.11.1904 
56 Norges Sjøfartstidende 17.11.1904 
57 Brækhus 1954: 30 
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men heller ikke dette gikk bra. Tre propellvinger ble slått av mens manøvreringen pågikk. Den uheldige 

broformannen som hadde holdt på å vinde opp broen da Axel kom brasende inn i den ble revet 

overende og fikk hender og ben «beskadiget», slik at han for en tid deretter ble arbeidsudyktig.58 Axel 

må også ha blitt værende arbeidsudyktig inntil nødvendige reparasjoner var gjennomført. Samme året 

måtte fartøyet dessuten gjennomgå «en grundig Reparation» på grunn av en grunnstøting.59 

Passasjersertifikater 

Inntil februar 1907 skulle båten brukes bare til buksering, men Carl A. Borgersen søkte om 

passasjersertifikat for Axel for tiden etter. Axel skulle gå i bukser- og passasjerfart i ruten «Glommen, 

Christianiafjorden og Kysten», eller omegn av Fredrikstad.60 I første omgang søkte rederiet om 

sertifikat for å frakte 25 personer. I årene som fulgte ble det økt til 37 passasjerer i kortere ruter, 

deretter 42 passasjerer i kortere ruter på innelukket farvann, med 53 passasjerer på helt innelukket 

farvann, og etter det igjen til 83 passasjerer i helt innelukket farvann. Det var ikke faste ruter Axel ble 

satt inn i; det var heller slik at båten kunne frakte passasjerer på lystturer i Fredrikstaddistriktet ved 

spesielle anledninger. I et brev til Sjøfartskontoret i 1910 ble det beskrevet at: 

Axel har havet Passagercertifikat som Aar om andet er fornyet uten at ha benyttet dette paa mere end 

1 Aar. Rederiet gaar til den Aarlige Utgift ene og alene for at ha Baaten klar ved eventuelle Tilfælder – i 

det daglige brukes Baaten udelukkende til Buxering.61 

Ingen av tegningene vi har av båten fra tiden den seilte for rederiet i Fredrikstad viser tegn til en salong 

for passasjerer. Mannskapsrommet i forskipet f.eks., situert omtrent i samme område som 

byggetegningens salong, kan likevel ha blitt innredet for passasjerer ved behov. Årlig «ominnredning» 

som tilpasning til ulike typer fart var ikke utenkelig. Et eksempel på dette har vi blant annet fra Det 

Bergenske Dampskibsselskab, som i de tidligste mellomkrigsårene innredet små skip som på vinteren 

gikk i fraktefart langs kysten. På sommeren ble skipene vasket og innredet for passasjerer før de ble 

satt i turisttrafikk. Tre ting muliggjorde driften: omkostningene var små på grunn av lave lønninger, 

folkene som utførte ombyggingsarbeidet var spesialister på sine felt, og båtene ble lagt opp en hel 

måned om gangen under ombyggingene.62 For Axels del er det riktignok ingenting som tyder på et like 

gjennomgripende opplegg som dette, avhengig av sesongene. Axel som passasjerbåt skilte seg nok ikke 

vesentlig fra Axel som taubåt, men tilpasninger må altså ha blitt gjort når omstendighetene krevde det. 

                                                           
58 Norges Sjøfartstidende 24.06.1908 
59 Besigtelsesrapport for Passagerskibe 1908. Skipsmappe for DS Axel, Sjøfartsdir. med forløpere. Riksarkivet. 
60 Besiktelsesrapport for Passagerskibe 1906, og senere (1907, 1908, 1911, 1912). Skipsmappe for DS Axel, 
Sjøfartsdir. med forløpere. Riksarkivet. 
61 Brev til Sjøfartskontoret. Skibskontrollen. Tilsynsmanden i Fredriksstad. Skipsmappe for DS Axel, Sjøfartsdir. 
med forløpere. Riksarkivet. 
62 Solemdal 1945: 66 
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Som passasjerbåt måtte Axel ha nok redningsutstyr i form av livbelter og livbøyer. Rederiet sørget også 

for en ny lettbåt i 1907, som var større enn den som tidligere hadde vært om bord. Dette var en pram 

som hang fra daviter, klar til å settes på sjøen, ment for åtte personer. Den var 16 fot lang og 5 fot 

bred, med en dybde på 1,6 fot, til sammen rom på 76,8 kubikkfot. For å forebygge «ildebrand» om 

bord hadde Axel 4 vannpøser på øverste dekk, en donkeypumpe med tilhørende ledninger og slange 

på 6 meter, samt en «brandsprøite».63  

I besiktelsesrapportene for passasjerskip kan man også lese om mannskapet om bord i Axel. I tillegg til 

føreren var det en maskinist, en fyrbøter og en mellommann, hvilket betød tømmermann, båtsmann 

eller kjentmann.64 Med andre ord var det færre som bemannet skipet tidlig på 1900-tallet enn da Axel 

seilte for AB Bohuslänska Kusten.   

Nye ombygginger 

I 1910 kunne Axels eierselskap reklamere med at båten, på 180 indikerte hestekrefter, var en av flere 

bukserbåter som overtok «Slæbning af Tømmer, Lægtere, Skibe samt Pramme paa saavel kortere som 

længere Farvande til billigste Priser».65 Målebrevene fra både 1899 og 1914 oppgir at Axel hadde 153 

IHK, eller 33 ½ NHK. Reklamen fra 1910 om 180 IHK er derfor sannsynligvis feil. Passasjersertifikater 

fra 1908, 1910, 1911 og 1912 oppgir at Axel hadde 27 nominelle hestekrefter. 

 

 

Figur 5. Notis i Norges Sjøfartstidende 02.04.1910. 

 

En besiktelsesrapport for passasjerskip i 1912 oppgir forunderlig nok at Axel bare hadde to vanntette 

skott til øverste dekk, situert midtskips.66 Målebrev fra 1899, 1914 og 1922 oppgir likevel alle at det 

var tre vanntette tverrskott om bord.    

I målebrevet fra 1914 ble Axel omtalt som et «slæpedampskib» og det ble understreket at det nå ikke 

hadde passasjersertifikat. Kapteinen het Harald D. Thon. Bruttodrektigheten ble oppgitt som litt 

mindre enn i 1899 – 33,56 tonn mot 34,74 tonn – mens nettodrektigheten ble oppgitt som 9,24 tonn 

                                                           
63 Besigtelsesrapporter for passagerskibe. Passagercertigikat 1908, 1911, 1912. Skipsmappe for DS Axel, 
Sjøfartsdir. med forløpere. Riksarkivet. 
64 Besigtelsesrapporter for passagerskibe. Skipsmappe for DS Axel, Sjøfartsdir. med forløpere. Riksarkivet. 
65 Norges Sjøfartstidende 02.04.1910 
66 Skipsmappe for DS Axel, Sjøfartsdir. med forløpere. Riksarkivet. 



26 
 

mot 0 målte tonn i 1899.67  WC i oppbygning forut på styrbord side, kabyss i oppbygning forut til 

babord, nedgangskappe til folkerom forut, styrehus på kjeleoverpart, og skylight og nedgangskappe til 

førerrom i akterskipet var ikke medregnet i bruttodrektigheten. Lengde, bredde og dybde var det 

samme som før, og det var fremdeles en oppbygning midtskips over maskinen.68 

 

 

Figur 6. Tegning fra målebrev av Axel i 1914, Sjøfartsdirektoratet. Numre er skrevet på nytt oppå de fleste 
gamle. A, B: mannskapsmesse, 2. dekk. C1: kabelrom C2: kabelrom under dekk forut. C, D: Maskinist. D1: rom 
for fartøyets fører. E, F: Dekksmann og fyrbøter. R: lanternerom under dekk forut. 5: Oppbygning midtskips. 
18: WC. 19: Kabyss. 20: Nedgangskappe til folkerom. 21: styrehus på kjeleoverpart. 22: skylight og 
nedgangskappe til førerrom akter. 

                                                           
67 Passasjersertifikater fra 1908, 1910-1912 oppgir for øvrig 34 brt. Skipsmappe for DS Axel, Sjøfartsdir. med 
forløpere. Riksarkivet. 
68 Maalings-Bevis 31.01.1914. Sjøfartsdirektoratet. 
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Målene fra 1914 ble oppgitt i fot: 

 Høyde Lengde Bredde Endret siden 
1899? 

5) Oppbygning 
midtskips 

1,9 13,7 13,2 Lik 1899 

18) WC i oppb. 
Forut SB 

4,8 3,8 2,1 Lik 1899, men 
ny plassering 

19) Kabyss i oppb. 
Forut BB 

4,8 3,8 2,1 Lik 1899, men 
ny plassering 

20) 
Nedgangskappe til 
folkerom forut 

3,5 2,7 2,5 Ny 

21) Styrehus på 
kjeleoverpart 

6,2 3,8 4,9 Tilsynelatende 
svært likt 1899. 
Litt kortere 

22) Skylight og 
nedgnagskappe til 
føreren akter 

1,6 7,4 2,9 Ny 

a & b) 
Mannskapsmesse i 
2. dekk  

5,9 + 5,9 5,4 + 2,2 8,1 + 2,4 Likt 1899. Ikke 
lenger kalt 
«Fyrbøters 
rom» 

C1) Kablerom 2,8 2,1 4,6 Likt 1899 

C2) Kablerom 
under dekk forut 

5,4 5,3 B på ½ H: 0 & 2,8 
& 5,3 

Likt 1899 

d1) Rom for 
fartøyets fører 

5,4 11,3 B på ½ H: 11,4 & 
9,3 & 3,0 

Litt lavere enn i 
1899 

c & d) Maskinist i 2. 
dekk SB 

5,9 + 5,9 2,2 + 3,6 4,0 + 5,3 Tidl. styrmanns 
-lugar. H lik 
1899, flere nye 
mål på L&B 

e & f) Dekksmann 
og fyrbøter 

5,9 + 5,9 2,2 + 3,6 4,0 + 5,3 Tidl. maskinist- 
lugar. H lik 
1899, flere nye 
mål på L&B 

r) Lanterner under 
dekk forut 

2,5 2,0 7,4 Likt 1899 

 

 

Tegningen fra 1914-målebrevet (figur 6) viser at det var kommet flere endringer etter 1899. Først og 

fremst var det kommet en større kjeleoverpart i akterkant av selve styrehuset, og en nedgangskappe 

like forut for styrehuset dukket opp. WC og kabyss var blitt flyttet lengre forut. Under dekk hadde 

lugarene for maskinist og dekksmann og fyrbøter fått nye mål. Maskinistlugaren var dessuten blitt 

flyttet fra babord til styrbord, og babordslugaren var blitt ment for en dekksmann og fyrbøter. Et rom 

aktenfor førerens rom er også blitt tegnet inn, og det samme er et skylight og nedgangskappe på 



28 
 

akterdekket over kapteinens lugar. Dette skylightet/nedgangskappen var betydelig mindre enn det 

aktre skylightet/dekksbygget på 1877-tegningen. Det er ikke tegnet inn en mast, men målebrevet 

oppgir i klartekst at skipet hadde en. 

Maskinrommet i 1914 er gjengitt på lignende måte som i 1899. Forandringene gjelder dekksbyggene 

over maskinen: i tillegg til den større kjeleoverparten (i to avdelinger) hadde maskinoverparten fått en 

ny utforming.  

 

 

Figur 7. Tegning fra målebrev av Axel i 1914. Sjøfartsdirektoratet. 
A: kjelerom. B, C: maskinrom i to deler. D: Overdel av kjelerom. E: overdel av maskinrom. F: akselrom. 1 og 2: 
Kjeleoverpart i 2 avdelinger. 3: Maskinoverpart. 

 

Maskinoverparten (3 i figur 7) var ikke lenger omtalt som kapsel i skylight som i 1899-målebrevet. I 

1914 var den blitt lengre, som tallene under tegningen vitner om. De øvrige målene på maskinrommet 

stemmer ellers overens med 1899-målingen. 

 

Under følger tre fotografier av båten fra Fredrikstadperioden. Bildene viser ulikheter i fartøyet, men 

Borgersen-rederimerket, en lyst stjerne på mørk grunn, er tydelig. Nøyaktig datering mangler på alle 

tre. 
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Figur 8. Axel i Fredrikstad. En svinerygg er synlig i baugen, og det er kommet skansekledning rund hekken og 
maskinoverbygget. Det er ikke synlig noen nedgangskappe i forskipet, men en mulig luke kan sees. Det er en 
mindre ovnspipe forut for masten. Foto utlånt av Odd Harald Turøy. 

 

 

 

Figur 9. Axel med skansekledning rundt hele skipet, uten en synlig nedgangskappe på fordekket. På fordekket 
er det to mindre ovnspiper, der den nærmest masten har en skorsteinshatt. Foto utlånt av Odd Harald Turøy. 
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Figur 10. Axel i Fredrikstad, med andre fartøy fra Carl A. Borgersens rederi. Fotograf ukjent/Østfold fylkes 
billedarkiv.  

 

 

Utsnitt av figur 10. Axel er nærmest kamera. Skipet har skansekledning rundt hele dekket, og en mulig 
nedgangskappe forut for sidehyttene. Én smal skorstein på fordekket er synlig. Fotograf ukjent/Østfold fylkes 
billedarkiv. 
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Fotografiene skiller lag både med 1899- og 1914-tegningene. På alle er masten situert aktenfor 

sidehyttene, og ikke forut for dem som 1899-tegningen viser. Figur 8 er trolig det eldste bildet. Både 

figur 9 og figur 10 viser at det var kommet skansekledning rundt hele skipet. I figur 8 ser det ut som 

det er kommet skansekledning rundt hekken og rundt maskinen, mens forskipet bare har en svinerygg. 

Det kan tenkes at endringene til skansekledning var et resultat av ombyggingen(e) til ren slepebåt. På 

alle de tre fotografiene er det en rekke over skansekledningen like rundt maskinoppbygget, som altså 

gikk fra borde til borde.69  

Verken i figur 8 eller 9 synes det en nedgangskappe i forskipet som på 1914-tegningen. I Figur 8 vises 

en mulig luke i baugen i stedet. Skipet i figur 9 er kanskje mest likt en målebrevtegning fra 1922 (figur 

11), der WC, kabyss og nedgangskappen på fordekket står parallelt med hverandre, noe som ville 

sørget for at nedgangskappen ikke blir synlig på bildet. I figur 10 kan man se det som ligner en 

nedgangskappe i baugen, men den er situert forut for sidehyttene for WC og kabyss, ikke aktenfor dem 

som på 1914-tegningen.  

Fotografiene viser videre plasseringen av Axels lettbåt under daviter, til styrbord for skorsteinen. På 

byggetegningen er det ikke opplyst hvordan lettbåten opprinnelig kan ha vært plassert. Det kommer 

heller ikke frem på tegningene fra målebrevene, men det trenger ikke å bety at davitene først ble rigget 

til etter at båten kom til Fredrikstad. 

På fotografiene er et par rør synlige like rundt skorsteinen over maskinen (forut for den og aktenfor 

den). Dette vil ha vært damprør. På fordekket var det dessuten plassert det som må være mindre 

ovnspiper: to er synlig i figur 9 og én i figur 8 og 10. Ovnspipen som er synlig på fordekket i figur 10 står 

lengre fra masten enn den ene man kan se i figur 8, eller den høyeste i figur 9. Under dekk, under 

ovnspipen(e), var lugarer og mannskapsrommet eller mannskapsmessen. Mannskapsmessen vil ha 

vært et kjøligere rom enn lugarene som lå inntil maskinromskottet. Koks- eller kullovner kan derfor ha 

vært nødvendig å sette inn, for å holde varmen for både mannskap og eventuelle passasjerer. På 

passasjerskip ble slike ovner ofte erstattet av radiatorer i løpet av de første tiårene av 1900-tallet, men 

mindre frakte- eller bukserfartøyer som Axel beholdt gjerne ovnene lengre.70 Sjansen er i alle fall størst 

for at rørene på dekk ikke er ventilasjonsrør, eller stolper til for eksempel feste – i så fall ville det 

respektivt vært en sugeventil på toppen av røret, eller røret ville vært massivt og tett på toppen. På 

figur 9 kan man se at det akterste røret på fordekket har en skorsteinshatt, hvilket var typisk.71 Det er 

ikke mulig å se en skorsteinshatt på det forreste røret på figur 9 eller på de andre bildene, men det må 

                                                           
69 Maalings-Bevis 09.08. 1899. Sjøfartsdirektoratet. 
70 Etter korrespondanse med Erik Småland, seniorrådgiver, Riksantikvaren. 
71 Ibid. 
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ikke utelukkes at det kan ha vært slike. Ovnspipene kan ha blitt satt opp på ulike tidspunkt og hatt ulik 

utforming. Dessverre er ikke fotografiene tydelige nok til å utdype mer om dette.  

 

På nyttårsaften 1915 (til 1916) grunnstøtte Fred. Olsens dampskip Bonn på et skjær utenfor Tønsberg 

Tønne. Skipet hadde vært på vei fra Amsterdam til Larvik med jernlast. På grunn av dårlig vær hadde 

ikke skipet fått landkjenning, og det hadde heller ingen los om bord. Da skipet gikk på grunnen ble det 

liggende og hugge, før det kom over grunnen og la seg flott. Skipet fikk kastet anker, men lå svært 

utsatt til. Livbåtene ble derfor gjort klare. Forpiggen fyltes med vann og vannet steg også i 

akterrommet. Begge propellene var blitt slått i stykker, og det var kommet skade på den ene maskinen.  

Dampskipet Skien oppdaget Bonn og omstendighetene hun var i, men klarte ikke å berge skipet. Axel 

hadde samme morgen vært på vei ut fra Sandefjord. På veien møtte det Skien og fikk høre om hva som 

stod på. Axel satte straks kursen mot Bonn. Bonn la nå dypt i vannet. Etter «mange vanskeligheter» 

fikk Axel en wire om bord, men «det holdt haardt at faa trukket det tunge, jernlastede fartøi til smulere 

farvand».72  

Da Axel etterpå ville ha bergelønn ville ikke Bonns rederi betale. De ville kun betale for slepingen. Saken 

kom opp i retten og Axel ble i julen 1916 tilkjent 15 000 kroner for bergingen. Dampskipet Skien ble 

også tilkjent 1000 kroner for assistanse.73  

 

 

  

                                                           
72 Social-Demokraten 03.01.1916 
73 Middagsavisen 28.12.1916. Daggry 04.01.1916. Social-Demokraten 03.01.1916 
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Axel i Odda, 1916-1922 

Det Norske Nitridaktieselskap kjøpte Axel i 1916.74 Da var selskapet, som på folkemunne ble omtalt 

som Nitriden, i ferd med å utvide. Selskapet var blitt dannet i 1912 for å produsere aluminium-nitrid. 

Hovedkontoret lå i Oslo, og den første fabrikken lå i Eydehavn ved Arendal. I 1916 ble en ny fabrikk i 

Tyssedal i Hardanger bygget. Bakgrunnen var at selskapet var blitt drevet av et stort innslag av fransk 

kapital, og under første verdenskrig lovet Frankrike å skaffe aluminium til Italia. Så snart fabrikken i 

Tyssedal stod ferdig kunne Nitriden øke produksjonen betraktelig.75 

Så å si alt måtte skaffes med båt til Tyssedal. Selskapet poengterte i en jubileumsbok i 1962 at:  

«Det følger alltid særlige vanskeligheter med å drive et så stort anlegg på et avsides sted med 

dårlige forbindelser, og det ble ikke lettere under den knapphet på redskap og materiell som 

krigssituasjonen [1914-1918] skapte».76  

Selskapet opprettholdt båtruter mellom Tyssedal og Odda, og i 1918 ble det dannet et datterselskap 

kalt AS Fønix. Dette selskapet hadde som formål var å drive frakt- og persontrafikk med motorbåter og 

dampskip, «særlig befordring av arbeidere mellem Odda og Tyssedal».77 Nitriden hadde 

arbeiderboliger på begge steder.78 Fønix overtok Axel, og fartøyet skulle ta seg av «den tyngre 

transport» med lekterne Svømanna og Swift, mellom Eitrheim og Tyssedal.79 I Nitridens jubileumsbok 

ble det beskrevet at Axel senere fikk ishud og salong, «og gikk som skiftbåt mellom Tyssedal og 

Odda».80 

Man kan spørre seg om ulikhetene fra slik Axel var som slepebåt og slik den var som passasjerbåt 

nødvendigvis var veldig gjennomgripende. Det er tross alt tenkelig at noen av passasjerfasilitetene som 

opprinnelig hadde vært om bord, som også må ha vært der i hvert fall i deler av Fredrikstad-perioden, 

ikke var blitt fjernet i sin helhet.  

I en liste over Norges handelsflåte fra 1921 er det ført opp at Axel hadde en tonnasje på 33 tonn, under 

dekk var det 30 tonn og nettotonnasjen var på 9 tonn, ikke så ulikt målingene fra 1914. Maskinen var 

en 135 IHK compound dampmaskin.81 Dette var mindre enn de 153 indikerte hestekreftene Axel hadde 

som bukserbåt i Fredrikstad i 1914.82 Det kan for øvrig ikke utelukkes at endringen egentlig bare var en 

skrivefeil. 

                                                           
74 Norges Handelsregistre 1916: 2369. Norges Handelsregistre 1918: 2393 
75 Hardanger 29.05.1957 
76 Det norske nitridaktieselskap 1962: 52-3 
77 Bergens Tidende 19.09.1918 
78 Flood 1951: 27-28 
79 Det norske nitridaktieselskap 1962: 53 
80 Det norske nitridaktieselskap 1962: 53. Ettersom Axel fikk ny baug i 1980 har det ikke vært mulig å undersøke 
rester etter ishud i skroget.  
81 Sjøfartskontoret 1921: 16 
82 Maalings-Bevis 31.08.1914. Sjøfartsdirektoratet.  
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I 1921 var skipet klassifisert for kortere ruter og innenskjærs fart.83 I løpet av første verdenskrigs siste 

år var etterspørselen etter Nitridens produkter stor, og Axel må ha hatt det travelt med å frakte varer 

samt arbeidere til og fra jobb. Årene som fulgte etter krigen var snarere preget av nedgang og krise for 

nitridsselskapet, og i 1922 ble Axel solgt.84  

                                                           
83 Sjøfartskontoret 1921: 16 
84 Berntsen 1981: 264-266 
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Tilbake på Østlandet, 1922-1953 

Axel ble kjøpt av Taugbaatkompaniet Aktieselskap i Kristiania, under ledelse av Arthur Westergaard. 

Selskapet skulle drive slepefart «og dermed beslægtet virksomhet».85 Skipets fører het nå Otto Larsen. 

Like etter overtagelsen ble det utført nye målinger av skipet.86  

 

 

 

Figur 11. Tegning fra målebrev av Axel i 1922. Sjøfartsdirektoratet. 
1: halvdekk. 11: Luke forut. 12: Luke akter. 20: WC (styrbord). 21: kabyss (babord). 22: nedgangskappe. 23: 
styrehus. a) mannskapsrom: dekksmann og fyrbøter. b) trapp. B1) Kabelrom. c & d) 1. maskinist. D1 & D2) rom 
for fartøyets fører. r-s) Navigasjonsrom. 

 

 

 

 

                                                           
85 Norges Handelsregistre 1922: 1759-1760. 
86 Maalings-Bevis 01.11.1922. Sjøfartsdirektoratet. 
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Målene er oppgitt i fot: 

 Høyde Lengde Bredde Endret siden 
1914? 

1) Halvdekk 1,9 L på ½ H: 13,7 B på ½ H: 12,2 & 
13,2 & 13,2 

Lik 1914 og 1899 

11) Luke forut 0,6 1,75 1,55 Ikke merket i tidl. 
målebrev 

12) Luke akter 0,5 2,2 2,0 Ikke merket i tidl. 
målebrev 

20) WC i oppb. 
forut SB 

4,8 4,7 2,1 Lengre enn i 
1914. Ny 
plassering på 
dekk 

21) Kabyss i oppb. 
forut BB 

4,8 4,7 2,1 Lengre enn i 
1914. Ny 
plassering på 
dekk 

22) 
Nedgangskappe 

3,5 2,7 2,5 Lik 1914 

23) Styrehus 6,2 5,4 4,9 Lengre enn i 1914 

a) Mannsk.rom: 
dekksmann & 
fyrbøter 

5,8 6,65 7,0 Tidl. var rommet 
mannsk.messe. 
Målene litt 
annerledes enn i 
1914 

b) Trapp 5,8 1,9 1,9 - 

c & d) 1. maskinist 5,9 + 5,9 6,3 + 4,6 4,0 + 0,9 Samme høyde 
som i 1914. 
Inndeling og 
dermed også mål 
annerledes i 1922 

B1) Kabelrom 4,15 4,0 B på ½ H: 2,7 & 
4,4 & 5,8 

Nye mål 1922. 
Kabelrommet var 
blitt mindre. 

D) Rom for 
fartøyets fører 

5,9 + 5,9 6,3 + 4,6 4,0 + 0,9 Tidl. var rommet 
for dekksmann 
og fyrbøter. 
Inndeling og 
dermed også mål 
annerledes i 1922 

r-s) 
Navigasjonsrom 

3,7 + 6,2 5,0 + 7,0 3,9 + 10,0 Ny innredning. 
Plassering tidl. i 
rommet for fører 

 

 

I målebrevet ble det beskrevet at førerens rom var blitt forandret, og det samme var innredningen 

forut. Innredningen i akterskipet som presenteres viser også endringer fra forrige måling. 

Dekksbyggene kabyss, nedgangskappe og WC stod nå rett overfor hverandre. Styrehuset var dessuten 
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blitt lengre enn da det ble målt i 1914. Både på for- og akterdekket var det ført inn to luker, én ned til 

kabelrommet og én ned til det akterste rommet. Disse var verken merket eller målt i 1914-målebrevet. 

I forskipet var lanternerommet under dekk blitt fjernet. I stedet var det kommet et navigasjonsrom i 

akterskipet. I forkant av navigasjonsrommet var det i tillegg tegnet et rom som det ikke er mulig å lese 

funksjonen til på målebrevet. Skipsførerens lugar var blitt flyttet fra akterskipet til der dekksmann og 

fyrbøter hadde lugar tidligere. Mannskapsrommet for de sistnevnte var flyttet til det som tidligere var 

merket som mannskapsmesse (med litt andre mål). Dette var ett av de største rommene, etter 

maskinrommet om bord. Det er ikke ført opp noen salong i 1922, selv om det er nærliggende å tro at 

det fremdeles må ha vært en fra tiden i Odda.87 Hvis det var rester etter salong var det trolig å finne i 

mannskapsrommet (a i figur 11).  

I akterskipet var skottet mot rommet lengst akter blitt fjernet. 

 

 

 

 

Figur 12. Tegning av maskinrom fra målebrev av Axel i 1922. Sjøfartsdirektoratet. 
D: halvdekk. F: tunell. G: stores. 1) Kjel 2) Kjel 5) Skylight 

 

  

                                                           
87 Tegningene fra 1922 avslører for øvrig ikke mange avvik fra fotografiene fra Fredrikstad – man får dermed 
regne med at det nok ikke ble foretatt utvendige ombygginger i Odda-perioden, utover den tidligere nevnte 
ishuden. 
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Målene er oppgitt i fot: 

 Høyde Lengde Bredde Endret etter 
1914? 

a) Kjelerom 8,2 9,5 8,6 Høyere men 
kortere og 
smalere rom i 
1922 enn i 1914 

b) Maskinrom 8,2 4,2 7,6 Lengre i 1922 

c) Maskinrom 8,4 7,8 11,2 Lik som i 1914 

d + e) Halvdekk 1,9 + 1,9 9,5 + 4,2 8,6 + 7,6 Litt smalere enn i 
1914 

f) Tunnel 1,8 7,4 1,0 Likt som i 1914 

g) Stores 4,5 5,7 1,0 Ny 

1) Kjeleoverpart 1,6 5,3 5,3 Lik som i 1914 

2) Kjeleoverpart 4 7,7 5,3 Lik som i 1914 

3) 
Maskinoverpart 

2,0 7,8 3,7 Lik som i 1914 

4) 1,0 1,4 1,5 - 

5) Skylight 0,5 3,5 3,7 Nytt 

 

Maskinrommet hadde fått et lite lagerrom (g i figur 12) ved styrbord skipsside akter i maskinrommet. 

Innen 1914 hadde Axel fått nye kullbokser, for det ledige rommet i a i figur 12 var blitt mindre på 

bekostning av rommet i b. 

På teningen når ellers halvdekket over maskinrommet helt fra forre til aktre maskinromskott. På 1914-

tegningen når det ikke helt akter til det aktre maskinromskottet. Halvdekket var like fullt målt til å ha 

vært like langt i 1914 som i 1922, og det samme var også selve maskin- og kjelerommet (a + b + c i figur 

12). Målene fra 1899-tegningen opplyser på sin side om at halvdekket på denne tiden var noe kortere 

enn både i 1914 og 1922. Tegningen fra 1899-målebrevet stemmer likevel med tegningen fra 1914. 

Altså ligger feilen i 1914-tegningen snarere enn i 1922-tegningen. 

Et skylight er tegnet inn aktenfor styrehuset, over maskinen akter. Skylightet på akterdekket fra 1914-

tegningen er for øvrig ikke å finne i tegningene fra 1922. 

 

I desember 1926 var Axel involvert i en ulykke som lignet på den den hadde hatt med dampskipet 

Sicilia av Drammen i 1904. En dag med tåke rant Axel nesten inn i den svenske skonnerten Svanen, 

som lå for anker i Svelvikstrømmen. Axel klarte å passere det andre fartøyet, men en av lekterne som 

den hadde på slep traff skonnerten. Begge fartøyene pådro seg skader.88  

I 1927 ble Axel solgt til AS Svelviksand ved Einar Stange.  Selskapet hadde kontor i Oslo. Det var blitt 

dannet i 1918 for utnyttelse av sandtakene i Hurum pr. Svelvik. De skulle utnytte sandfelter ved handel 

                                                           
88 Axels facebookside: https://www.facebook.com/Axel-123316831067441/ [Internett. Lastet ned 19.05.17] 

https://www.facebook.com/Axel-123316831067441/
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med sand og fabrikasjon av sementvarer.89 For å transportere sanden skulle det benyttes lektere og 

jakter, og det var i denne farten at Axel ble satt inn.90 Opprinnelig hadde fraktefarten med Svelvik-sand 

vært preget av bruken av jakter, men rundt 1927 begynte lekterne å overta.91 Som taubåt var Axel 

dermed typisk for utviklingen.  

Axel var i ferd med å taue en sandlast fra Svelvik da skipsføreren Hans Alexandersen la merke til to skip 

som hadde sakket farten. Det hørtes skrik i sjøen. Skipet Oscar II hadde i mørket rent i senk en snekke 

like utenfor Drøbak. Mens Oscar II brukte 20 minutter på å få satt en livbåt på vannet kom Axel til 

unnsetning. Fem av de seks som hadde falt i sjøen ble plukket opp av Axel, mens den siste omsider ble 

reddet av Oscar IIs livbåt. Tre av dem som fikk seg et ufrivillig bad kunne ikke svømme, og 

Arbeiderbladet slo fast at «Uten slepebåten vilde tre ha omkommet».92  

Axel fortsatte å frakte sand og grus og seilte inn og ut til Oslo i flere år. I 1934 fikk båten et nytt 

kjenningssignal, LCMC, som erstattet det gamle signalet HBWC. 

I 1950 ble Axel kjøpt av Skibs SA Oljeren, ved Eiv. Evensen jr., Oslo. Selskapets formål var beskrevet 

som skipsrederi, vanlig handel, samt fabrikkdrift av enhver art, og «hva dermed står i forbindelse».93 

Axels skipsregisterkort oppgir også Bentsen & Sønner, Ny Hellesund, som eier. Bentsen & Sønner var 

en slipp og mekanisk verksted på Sørlandet. Ifølge Sjøfartsdirektoratets Fortegnelse over norske 

orlogs- og handelsfartøyer fra 1952 hadde fartøyet stadig dampmaskin om bord da det seilte for 

Oljeren på dette tidspunktet. Det hadde en bruttotonnasje på 34 tonn og en nettotonnasje på 10 tonn, 

hvilket jo ikke er så ulikt målene fra 1921 og 1922.94 

I 1953 måtte Skibs SA Oljeren nedskrive aksjekapitalen med 45 000 kr, fra 55 000 kr til 10 000 kr.95 Den 

økonomiske nedturen var nok grunnen til at Axel snart ble solgt, denne gangen til nye eiere på 

Vestlandet. 

  

                                                           
89 Norges Handelsregistre 1919: 122-123 
90 Jensen 1930: 205 
91 Danielsen og Kirkefjord 1985: 65-66 
92 Arbeiderbladet 15.10.1934 og 01.11.1934. 
93 Norges handelsregistre 1953: 479 og 1940: 1192. 
94 Sjøfartsdirektoratet 1952: 32. Maalings-Bevis 01.11.1922. Sjøfartsdirektoratet. Målebrevet oppga brt 33,51 
og nrt 10,32. 
95 Norges Handelsregistre 1953: 479 
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Frakt og fiskeri på Vestlandet, 1953-1983 

På 1950-tallet ble Axel ombygget til fraktefartøy og gjennomgikk flere forandringer. Berge Sag & 

Trelastforretning, ved Marcelius Berge, Ølensvåg, kjøpte Axel i 1953. Haugesund ble dermed ny 

hjemmehavn, og det ble det værende frem til 1983.96 I løpet av 1950- og 1960-tallet kjøpte bedriften 

en rekke eldre båter som de bygget om til fraktefartøyer. Fartøyene ble gjerne strippet før de fikk en 

ny innredning, nytt lasterom og ny maskin. Deretter ble den nyoppussede båten solgt videre. Slike 

fraktefartøyer av stål hadde ikke vært vanlig tidligere, men var et resultat av en «fornying» av den 

norske flåten etter andre verdenskrig.97 Sannsynligvis må planen ha vært å bygge Axel om på denne 

måten. Båten skiftet like fullt eier på nytt samme år (1953). Kjøperne var Tryggve Vestbø og Anders 

Huse, Sandeid. De sørget i hvert fall for å bygge om. 

Fartøyet ble nå brukt til fiske så vel som til frakt. Fylkestidende for Sogn og Fjordane rapporterte på 

vinteren i 1956 at Axel kom inn til Florø med flagget på halv stang etter at en av mannskapet hadde 

dødd av hjertesvikt mens båten var på fiskefeltet.98 Skipet var i hvert fall tidvis med på å slepe not på 

vintersildfiske, for det hadde god tauekraft.99 

Ettersom fiskeriet var sesongbasert ble Axel benyttet til fraktefart på andre tider av året, og det var 

som lastefartøy at skipet var definert i et målebrev i 1959.100 

 

  

T.v.: figur 13. Axels lettbåt på et fiskefelt, ved siden av et større fartøy. T.h.: figur 14. Axel ved 
handelslagskaien på Sandeid. Fiskefartøyets merke R-2-SI er tydelig påmalt. Foto utlånt av Odd Harald Turøy. 

 

                                                           
96 Axels skipsregisterkort. 
97 Hjemmesiden til Skipet. De minste fraktefartøyene. http://www.skipet.no/maritimt/jern-stal-fraktebater-
1965/de-minste-stalfartoyene [internett. Lastet ned 24.04.2017] 
98 Fylkestidende for Sogn og Fjordane 01.02.1956. 
99 Info fra nåværende eier Odd Harald Turøy. 
100 Målingsbevis 28.10.1959. Sjøfartsdirektoratet. 

http://www.skipet.no/maritimt/jern-stal-fraktebater-1965/de-minste-stalfartoyene
http://www.skipet.no/maritimt/jern-stal-fraktebater-1965/de-minste-stalfartoyene
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T.v.: figur 15. Trygve Vestbø står ved vinsjen om bord i Axel. T.h.: figur 16. Lasting eller lossing om bord i 
Axel. Foto utlånt av Odd Harald Turøy. 

 

I september 1963 kjøpte Lars og Marton Barka Axel av Tryggve Vestbø og Andreas Huse for 25000 

kroner.101 Skipsregisterkortet oppgir likevel at Marton Barka ble eier først i 1980. Det var året da han 

ble eneeier. Frem til 1970-tallet er dessuten Trygve Vestbø fremdeles ført opp som medeier i 

partsrederiet i Sjøfartsdirektoratets Fortegnelse over norske orlogs- og handelsfartøyer.102 

Axel ble også nå benyttet til mye ulik fart. Båten seilte blant annet med poteter og grønnsaker mellom 

Rogaland og Hordaland, først og fremst mellom Haugesund og Fedje, ofte til Bergen og Sotra. Den ble 

gjerne omtalt som «potetskøyto». På disse turene ble det mange stopp underveis. En onkel av dagens 

eier har beskrevet at da Axel kom til Nordhordland, hvor han bodde, hadde Axels eiere en egen avtale 

med kjøperne. Sistnevnte fikk med seg prøver på potetene om kvelden, og om de var fornøyde kom 

de igjen og kjøpte dagen etter. På vinteren fraktet Axel koks fra Stavanger til Jørpeland, og før jul seilte 

båten nordover til Hordaland med koks og juletrær.103 

I flere år dro Barka på oppdrag for Fiskeridirektoratets kontrollverk med Axel. Fiskeridirektoratets 

kontrollører skulle blant annet være tilstede ved brislingsfisket i Høgsfjorden i Rogaland.  De skulle 

undersøke fiskenes lengde og fettinnhold. For å ta prøver dro de til og fra andre fiskefartøyer med en 

lettbåt fra Axel.  Rogalands avis skrev på sommeren i 1977 at skipperen Marton Barka tok dem med i 

«en liten racerbåt».104 Brisling ble brakt tilbake til «kontrollskøyten» og undersøkt. 

 

                                                           
101 Kjøpekontrakt 9-9-63. 
102 Sjøfartsdirektoratets Fortegnelse 1970: 48, der eier sies å være «Trygve Vestbø, Sandeid (partr.)». På Skipets 
hjemmeside blir det oppgitt at Lars & Marton Barka & Trygve Vestbø eide båten i 1977, t.o.m. 1980, da M. 
Barka overtok. 
103 Info fra Helge og Merete Barka. Info fra Odd Harald Turøy. Artikkel «Axel. Med kjøl frå 1878» av H. C. 
Hartvedt i Fitjarposten, ukjent dato. 
104 Rogalands Avis 18.06.1977. 
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Figur 17. Fotografier fra fiskerioppsynet av brislingfisket i 1977. Bilde nr. 4 er av Lars Barka, Marton Barkas far, 
hvor han sitter på lukekanten på Axels dekk. Vinsjen som er synlig ved nedgangskappen er en annen vinsj enn 
den som er synlig på eldre foto. Bilde nr. 5 viser Fiskeridirektoratets kontrollinspektør, Harry Hermansen, til 
høyre. Foto: Rogalands avis, 18.06.1977. 

 

Fotografiet figur 18 viser at en lettbåt var plassert over lasteluken på dekk. På figur 24, som er uten 

sikker datering, kan man skimte daviter på styrbord side, hvorfra lettbåten henger. Andre bilder av 

Axel mens den har fiskerinummer påmalt viser det samme. Det er uansett liten tvil om at oppdragene 

med Fiskeridirektoratets kontrollverk krevde enkle og effektive løsninger for å få lettbåten på sjøen. 

 

 
Figur 18. Marton Barka ved roret. Over styrehuset sees skorsteinsrør, lanterner, antenne, radar og 
radiopeileantenne. En lettbåt er plassert på lasteluken. Foto utlånt av Helge Barka 
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Den 7. februar 1979 oppstod det en brann i Axels styrehus. Båten hadde ligget fortøyd ved kai i Barka 

da brannen startet i en oljefyr i byssen. Brannfolk ble tilkalt og fikk slokket brannen, men byssen ble 

totalskadd og styrehuset hadde omfattende ødeleggelser. Fremdeles i dag er det mulig å se spor etter 

brannen i trebjelker under dekk i akterskipet (figur 19). Etter brannen ble Axel satt i stand igjen, og 

fortsatte i drift frem til Barka solgte båten i 1983. 

 

 
T.v. figur 19. Spor etter brannen er synlig i akterpiggen. Her sees både gammelt og nytt dekk i 2017. Foto: 
Odd Harald Turøy. 
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Ombygginger før 1954 

På de eldste fotografiene av fartøyet står styrehuset som det tidligere har kommet frem omtrent 

midtskips. Fotografiene fra 1950-tallet og senere viser at det nye styrehuset nå var plassert lenger 

akter. Axel fikk dessuten en ny lasteluke på fordekket (se figur 20) over et nytt lasterom. Masten og 

nedgangskappen som tidligere hadde stått like forut for det gamle styrehuset ser ut til å ha blitt flyttet 

forover.105 Figur 20 skal være fra Sandeid i 1952, med andre ord før båten ble kjøpt av eierne på 

Sandeid. Det er mulig at dateringen kan være oppgitt noe feil, men det bør heller ikke utelukkes at 

Bentsen & Sønner slipp og mekaniske verksted, eller Berge Sag & Trelastforretning kan ha rukket å 

bygge det nye styrehuset og lasterommet før de solgte båten videre. 

 

 

Figur 20. Axel ligger tungt lastet som fartøy nummer to fra venstre. Bildet skal være fra Sandeid i 1952. 
Styrehuset er nytt, og en ny lasteluke er synlig på fordekket. Skipets ene mast samt nedgangskappen på 
fordekket er blitt flyttet forover. Foto utlånt av Vindetreet – Sogeskrift for Vindafjord. 
 

Fotografiene figur 21 og 22, som dessverre er av uviss dato, viser en ombygget Axel, høyst sannsynlig 

fra tidspunkt før 1954. 106 Om fotografiene er fra 1953 eller tidligere var mye blitt gjort innen Vestbø 

og Huse overtok båten.  

                                                           
105 Å dømme utfra tegningen fra målebrev 1959, Sjøfartsdirektoratet, og fotografiene fra 1950-tallet, se under, 
sammenlignet med tegningen fra målebrevet 1922, Sjøfartsdirektoratet, og fotografiene fra Fredrikstad, fig. 8-
10.  
106 Fotografiene viser bl.a. ikke fiskerinummeret R-2-SI som det fikk mens fartøyet var registrert i 
Fiskeridirektoratets fortegnelse over merkepliktige norske fiskefarkoster, 1954-1962. 
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Figur 21-22. Axel trolig før 1954, før den fikk fiskerinummer. Styrehus er nytt. En lavere dør aktenfor døren inn 
til styrehuset er synlig på babord side. Skipet har fremdeles bare én mast, og skorstein er ikke synlig. I 
akterkant av styrehuset kan det skimtes et annet bygg eller utstyr av noe slag. Foto utlånt av Odd Harald Turøy.  

 

Uavhengig av nøyaktig dato for når det ble satt opp var Axels nye styrehus hvitmalt, med tre 

vindusruter i front, to i akterkant og tre langs hver av sidene. Den var en smal tredør både til styrbord 

og til babord. I akterkant av styrehuset, på babord side, var det en dør ned til en lugar like under dekk. 

Det var også en dør under det nest akterste vinduet på babord side av styrehuset, plassert lavere enn 

dørene som ledet inn til selve broen (se figur 21, 22, 24, 27, 14). Denne døren ledet til maskinrommet 

under dekk (figur 25). På figur 21 og 22 kan man skimte et ukjent bygg eller noe stort utstyr i akterkant 

av styrehuset. Dette kan være en nedgangskappe, men den ble i så fall fjernet innen kort tid. 

 

  

T.v.: figur 23. Axels styrehus. Eier Trygve Vestbø holder et malingsspann til venstre, fulgt av Johan Østbø i 
midten og Andreas Huse til høyre. T.h.: figur 24. Axel på vinterstid, med styrehuset sett på skrått aktenfra. 
Begge bildene viser nå en aktre mast. Foto utlånt av Odd Harald Turøy. 

 

I forbindelse med ombyggingen til fraktefartøy ble Axels gamle dampmaskin byttet ut med en ny 

forbrenningsmotor før 1954, en maskin av merket Bolin, bygget i 1929 med 120 hestekrefter.107 De 

                                                           
107 Sjøfartsdirektoratets register over mekrepliktige norske fiskefarkoster 1954-1962. 
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eldste fotografiene fra 1950-tallet viser ingen av dem noen høy skorstein av typen som var vanlig om 

bord i dampskip. I stedet ble det satt opp et mindre skorsteinsrør. Man får riktignok ikke øye på det på 

fotografiene figur 20-23. Først på de litt senere fotografiene fra og med 1954 (figur 14, 18, 24 og 27) 

kan man se et skorsteinsrør over styrehuset. At bildene er annerledes er altså noe av det som kan tyde 

på at figur 20-23 er de eldste fotografiene. 

 

Ombygginger 1954-1963 

Det finnes mer informasjon om styrehuset og andre endringer i skipet fra årene som fulgte etter 1953, 

først og fremst fra 1954 og 1959. I 1954 ble Axel forlenget, og i 1959 fikk fartøyet et nytt målebrev. 

Skipet som blir presentert i målebrevet fra 1959 er i stor grad beskrivende for minst to tiår. Det ble 

nemlig ikke gjennomført mange større, gjennomgripende ombygginger mellom 1954 og 1979/1980. 

Flere gode kilder gir i grunn et mer dekkende bilde av båten i årene 1959-1979 enn i bortimot alle 

andre perioder i fartøyets historie.  

 

 

Figur 25. Tegning fra målebrev av Axel i 1959. Sjøfartsdirektoratet. A: 3 matroser. B: fører og 1 matros. B1: 
kjettingkasse. E: messe. 1: ubenyttet rom. 2: ubenyttet rom ved kjettingkasse. 3: ubenyttet rom ved lugar. M1 
og M2: maskinoppbygging. M3: nedgangskappe til maskinrom. 4: ubenyttet rom ved og aktenfor lugar. 5: 
ubenyttet rom ved sidene av lugar akter. 5: Halvruff akter. 6: dekkshus. 10: lasteluke. 20: nedgangsluke til 
kjettingkasse. 21: nedgangskappe. 22: nedgang i halvruff. 23: styrehus. 24: del av nedgangskappe akter. 25: 
bysse. 26: del av nedgangskappe. 
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Målene er oppgitt i fot: 

 Høyde Lengde Bredde Endret siden 
1922? 

a) 3 matroser 6,4 & 6,1 & 5,9 11,3 4,6 & 9,0 & 10,1 Nye mål. Tidl. 
rom for dekks-
mann og fyrbøter 

b) Fører og 1 
matros 

3,6 8,8 8,4 Ny innredning 

B1) Kjettingkasse 5,3 4,0 2,0 & 3,9 & 5,5 Tidl. kabelrom. 
Nye mål. 

e) Messe 6,4 + 6,4 1,3 + 5,9 4,1 + 6,4 Ny 

5) Halvruff akter 2,9 5,9 6,4 Ny 

6) Dekkshus 6,4 + 6,4 4,1 + 6,4 1,3 + 5,9 Nytt 

10) Luke 1,3 14,3 6,35 Ny 

20) Nedg.luke til 
kjettingkasse 

0,4 1,5 1,3 Nye mål 

21) Nedg.kappe 3,5 2,7 2,6 Mål 1922: 3,5 + 
2,7 + 2,5. Trolig 
samme, men med 
ny plassering i ‘59 

22) Nedg. i 
halvruff 

2,9 1,7 2,0 Ny 

23) Styrehus 6,4 4,2 6,4 Nytt 

24) Del av nedg.- 
kappe akter 

2,4 0,8 2,0 Ny 

25) Bysse 6,4 3,0 3,0 Ny 

26) Del av nedg.- 
kappe 

2,4 0,7 2,0 Ny 

 

 

Skrog 

Forlengelsen i 1954 ble gjort på Haugesunds Slip og var på 2 meter.108 I dag er det vanskelig å se hvor i 

skroget arbeidet ble gjort. De nye spantene og hudplatene ble klinket på samme måte som opprinnelig, 

og skiller seg ikke ut. Vi har i dag to fotografier som gir informasjon om forlengelsen. 

Figur 26 viser hvor i skroget forlengelsen fant sted. Det ble gjort omtrent ved midten av skipet. Axels 

skipsregisterkort oppgir nye mål fra oktober 1959, altså da båten fikk nytt målebrev. Skroget var nå 

62,8 fot langt (lengde over alt 65,8 fot), bredden var på 13,9 fot og dybden var på 6,9 fot. Skipet fikk 

dermed en ny bruttotonnasje på 40,65 tonn og en nettotonnasje på 14,21 tonn.109  

                                                           
108 Det henger i dag en jernplate med årstall for forlengelsen, fra Haugesunds Slip, om bord i Axel. 
109 Axels skipsregisterkort og Målebrev, skipsmålingskontoret 29.10.1959.  De nye målene på brt og nrt 
stemmer god overens med dem man finner i Sjøfarsdirektoratets Fortegnelse over norske orlogs- og 
handelsfartøyer 1970: 48 – der er brt 41 og nrt 14.  



48 
 

Fra 1954 til 1962 var fartøyet ført opp i Fiskeridirektoratets register over merkepliktige norske 

fiskefarkoster, med nummeret R-2-SI. Nummeret kan sees på det andre fotografiet fra forlengelsen 

(figur 27). Målene som blir oppgitt i registeret for hele perioden er lengde 58 fot, bredde 14 fot og 

dybde 8 fot (engelske mål).  

 

 

Figur 26. Axel forlenges på Haugesunds Slip. Man kan se at forlengelsen skjedde omtrent midt i skipet. Foto 
utlånt av Odd Harald Turøy. 
 

 

Figur 27. Axel på Haugesunds Slip i 1954. Båten har fiskerimerket påmalt i baugen. Skorsteinsrør er synlig over 
styrehuset. En ny mast aktenfor styrehuset er også synlig. Foto utlånt av Odd Harald Turøy. 

 

Målebrevet fra 1959 sier ingenting om antallet vanntette tverrskott om bord. De tidligere målebrevene 

fra 1899, 1914 og 1922 oppga at det var 3 vanntette tverrskott.  Selv om 1959-tegningen gir inntrykk 

av at det kan ha vært flere slike på dette tidspunktet, kan vi ikke vite om det faktisk var sånn. I dag er 

begge maskinromskottene bygget av tre og ikke stål (se figur 53). Det var treskott da Marton Barka 
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eide båten.110 I tillegg til skiftet fra damp til motor og forlengelsen på 2 meter ble det ført inn i 

målebrevet at bunnstokker var påbygget med ca. 0,5 fot forut for maskinrommet. 

 

Ny mast  

Andre endringer på 1950-tallet inkluderte en ny mast, plassert like aktenfor styrehuset. Denne er synlig 

iallfall på alle fotografiene som viser fiskerinummer, dvs. fra 1954 og senere. Det ene fotografiet av 

Axel på slipp i 1954 (figur 27) viser også en mast akter. Den aktre masten er ikke å se på fotografiet fra 

Sandeid i 1952 (figur 20), eller på andre tidligere foto, bortsett fra figur 23 (riktignok av uviss dato). 

Ifølge målebrevet fra 1959 hadde Axel to master. Riggen var som på en galeas, med stor- og mesanmast 

med gaffelseil. 

 

Skipsutstyr 

Axel blir omtalt som en motorkutter i Fiskeridirektoratets fortegnelser. I 1960 ble det oppgitt at Axel 

var utstyrt med radiotelefoni, men båten skal ikke ha hatt ekkolodd. For den neste utgivelsen av 

fortegnelsene i 1962 er verken ekkolodd eller radiotelefoni ført opp, men det var det ikke for noen 

andre farkoster i listen heller. Det er derfor ingen grunn til å tro at Axels radiotelefoni var blitt fjernet.  

 

Utstyr for besetning og passasjerer 

Fortøyninger og båtsmannsforråd ble ført i lasterommet sammen med den øvrige lasten. Utfra 

tegningen ser det ut som interiøret lengst forut i forskipet var blitt minst påvirket av ombyggingene og 

forlengelsen. Mannskapsrommet var i alle fall på samme sted som før, skjønt med litt andre mål, selv 

om nedgangskappen som tidligere nevnt var blitt flyttet lengre forut, hvilket må ha påvirket interiøret 

her.  Kjettingkassen var også på samme sted som før, men tidligere var rommet merket som kabelrom, 

med noe annerledes mål.111 Mannskapet hadde fått seg en ny messe i dekkshuset, med bysse like 

aktenfor skottet mot broen. På babord side, i akterkant av broen, sees nedgangene i dekkshuset. 

Førerens lugar var blitt flyttet tilbake til akterskipet. Den var nå ment også for en matros. 

Fra tiden da Barka eide båten kan et par fotografier og en skisse vise hvordan styrehuset og dekkshuset 

så ut innvendig.  

 

                                                           
110 Etter korrespondanse med Merete Barka Højmark 
111 Se 1922-målebrevet. Sjøfartsdirektoratet. 
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T.v.: figur 28. Olga og Marton Barka inne i Axels dekkshus. Det var benker, bord og kokemuligheter i dette 
rommet. Foto utlånt av Helge Barka. T.h.: figur 29. Innvendig i Axels styrehus tidlig på 1970-tallet. Merete 
Barka får styre, mens Marton Barka holder utkikk. Foto utlånt av Merete Barka Højmark. 

 

 
Figur 30. Axels styrehus på tiden da Barka eide båten. Skissen er laget av Merete Barka Højmark/BDF. 
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Fra ytterdøren på babord side av styrehuset gikk man inn til rommet med førerposisjonen. Her bestod 

kledningen av stående, gulmalte bord, som det kommer frem på figur 29. I akterkant var det et skott 

med en dør inn til salongen i dekkshuset, hvor det var bord, benker langs sideskottene og 

kokemuligheter (bysse) i forkant mot styrbord. Mot babord var det en hylle. Her ble det etter hvert 

plassert en reise-TV. Fotografiet figur 28 viser gule panelplater ned til en trelist like under vinduene, 

hvor benkene var. I himlingen var det også trelister. For å komme inn i sovelugaren under dekk måtte 

man ut og rundt dekkshuset, for så å gå inn døren i akterkant av dette. Døren mellom styrehuset og 

resten av dekkshuset (midt på skottet som delte dem fra hverandre, se figur 30), er ikke tegnet inn på 

målebrevstegningen fra 1959, men det betyr nok ikke at den ikke var der opprinnelig. På tegningen er 

det nemlig heller ikke tegnet andre dører inn til salongen i dekkshuset. 

Fotografiene av styrehus og dekkshus (figur 28-29) passer godt med tegningen fra 1959 (figur 25). Det 

ble likevel gjort en forandring som trolig fant sted mellom 1959 og 1963, da Barka altså kjøpte Axel, 

som tegningen figur 30 viser. Adkomsten til maskinrommet var stadig gjennom døren på babord side 

av dekkshuset, til M3 i figur 25. Denne døren var plassert ca. 30 cm opp fra dekket, for at vann ikke 

skulle renne ned i maskinrommet. Målebrevstegningen fra 1959 viser også at det var en inngang til 

maskinrommet fra styrehuset, men denne gikk ut av bruk. Mens Barka eide båten var det bare igjen 

en «kasse» som ble brukt til å sitte på som benk (se figur 30, ved døren til babord). Inngangen til 

maskinen var svært trang, og med maskinen i gang ble stålet i håndrekken til leideren veldig varmt å 

holde seg i.112 

 

Maskin og maskinrom 

Axel fikk en tosylindret Wichmann-maskin mot slutten av 1950-tallet. Hjemmesiden til bladet Skipet 

oppgir at det skjedde i 1959.113 Dette er ikke ført inn i Fiskeridirektoratets register over merkepliktige 

norske fiskefarkoster, men skiftet av maskin kan ha vært en av endringene som lå til grunn for at båten 

fikk utstedt nytt målebrev dette året.114 Maskinen var nå på 120 effektive hestekrefter.  

Idet dampmaskinen forsvant og båten fikk motor hadde kullboksene blitt fjernet og erstattet av 

drivstofftanker på begge sider av maskinrommet. I maskinrommet stod det også plassert en generator 

som sørget for belysningen i skipet. Ellers var det ingen flere hjelpemaskiner om bord. 

 

                                                           
112 Info fra Helge og Merete Barka. 
113 Hjemmesiden til Skipet, Axel. http://www.skipet.no/maritimt/jern-stal-fraktebater-1965/fraktebater-jern-
star-100/32-axel/axel [internett. Lastet ned 30.05.2017].  
114 Wichmannmaskinen stod om bord da Barka overtok i 1963. 

http://www.skipet.no/maritimt/jern-stal-fraktebater-1965/fraktebater-jern-star-100/32-axel/axel
http://www.skipet.no/maritimt/jern-stal-fraktebater-1965/fraktebater-jern-star-100/32-axel/axel
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Figur 31-32. Tegninger av maskinrommet, fra målebrev av Axel i 1959. Sjøfartsdirektoratet. 
A: maskinrom. B: tunell. C: B. O. tank. D: lysmaskin. E: S. O. tank. 1, 2: Maskinopplegg. 3: nedgangskappe.  

 

Mål er oppgitt i fot: 

 Høyde Lengde Bredde Endret siden 
1922? 

a) Maskinrom 7,5 & 7,45 & 7,35 9,8 12,4 & 11,1 & 8,6 Nye mål 

b) Tunnel 2,6 4,3 3,2 & 2,3 & 1,5 Høyere, kortere 
og bredere i 1959 

c) B. O. tank 3,0 4,7 1,9 Ny 

d) Lysmaskin 3,0 2,5 2,7 Ny 

e) Sm. O. tank 1,6 2,8 1,6 Ny 

1) Mask.oppl. 2,9 5,8 6,4 Ny 

2) Mask.oppl. 0,4 1,45 6,4 Ny 

3) Nedg.kappe 2,2 2,0 2,2 Ny 
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Ombygginger 1963-1979 

Axel ble som nevnt ikke utsatt for mange store ombygginger mellom 1959 og 1979. I 1971 ble 

Wichmann-maskinen riktignok skiftet ut med en 6-sylindret Volvo Penta på 210 hk. Denne maskinen 

står fremdeles om bord i dag og sørger for 12-13 knops fart.115 Få år senere, i 1974, ble det også satt 

inn en Tenfjord hydraulisk styremaskin.116  

Vinsjen som kommer til syne på fotografiet fra fiskerioppsynet på brislingfisket i 1977 (bilde 4 i figur 

17), er nok en annen vinsj enn den som er synlig i akterkant av masten på de eldre bildene figur 15 og 

16. Det er mulig at vinsjen i figur 17 kan være den samme som står om bord i dag. 

Mellom 1950- og 1970-tallet kom det opp mer utstyr over styrehuset, i form av lanterner, 

skorsteinsrør, radar og radiopeileantenne. Både for- og aktermasten om bord i Axel fikk solide 

stålvanter. Mastene i seg selv var også av stål nå, og ikke lenger av tre. 

Fotografiet under av Axel og båten Jeppe midt på 1960-tallet (figur 34) viser foreløpig ingen slike. 

Stålvant i aktermasten kan sees på det senere fotografiet figur 35. Presis tidsangivelse mangler. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115 Artikkel «Axel. Med kjøl frå 1878» av H. C. Hartvedt i Fitjarposten, ukjent dato. 
116 Informasjon om fartøyets styremaskin finnes om bord i dag. 

Figur 33. Axels maskin 2017, Volvo Penta.  
Maskinromskott og rester av 
maskinromskott i tre. Foto: Odd Harald 
Turøy.  
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Figur 34. Fotografi fra Barka på midten av 1960-tallet. Axel er til venstre for kaien og til høyre ligger Jeppe, 
som også tilhørte Barka. Foto utlånt av Helge Barka. 

 

 

 

 

 

  

Figur 35. Axel ved kai på Barka, en gang før 1980. Begge 
mastene har solide stålvant. Foto utlånt av Merete 
Barka Højmark.  
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Ombygginger 1979-1980 

Etter brannen i styrehuset i 1979 ble det gjort større forandringer på fartøyet. 

 

Skrog: ny baug og nytt dekk 

Baugen ble skiftet i Egersund i 1980. Denne ble nå sveist. Følgelig er kun den aktre delen av skipet 

fremdeles klinkbygget, slik skipet opprinnelig var. Skjøten mellom baugen og resten av det gamle skipet 

fant sted omtrent ved formasten, forut for lasteromsluken. Den gamle baugen hadde vært loddrett 

ned til vannlinjen og krummet i den nederste delen. Baugen fra 1980 derimot fikk en mer moderne, 

skrå vinkling i en rettere linje. Den ble ikke skarp, men buet i overgangen mellom styrbord og babord, 

uten stevn. Skansekledningen ble videre bygget i én og samme høyde rundt hele baugen. Det kom 

naturlig nok også en ny nedgangsluke i baugen. Som tidligere stod vinsjen aktenfor masten. 

Opprinnelig hadde det vært tredekk om bord i Axel. Da båten fikk ny baug var det bare tredekk frem 

til masten på fordekket. Fra masten og forover var det ståldekk. 

 

Mast og rigg 

Med ombygging og utskifting av styrehus ble det satt på plass en ny mast i akterkant av styrehuset. I 

dag er den gulmalt, men tidligere var den hvit.117 

 

Utstyr for besetning og passasjerer: nytt styrehus med tilbygg 

På nyåret/sommeren 1979 fikk Axel sitt nye styrehus ved Ole Kvernenes skipsbyggeri på Fitjar i 

Hordaland. Styrehuset var større enn det eldre hadde vært, og det var løftet høyere opp (se figur 36 

sammenlignet med figur 37), med et rom under broen. I forkant av styrehuset var det satt inn fire 

vindusruter på høykant, langs sidene var det tre, og i akterkant to vindusruter plassert på tvers. På hver 

side av styrehuset var det en dør ut. På siden av rommet under broen var det en rund lysventil på hver 

side, samt en ventilasjonsluke/rist til styrbord. 

Ikke bare ble styrehuset skiftet, det fikk også et påbygg i akterkant som strakte seg helt til hekken. Det 

ble bygget slik at det følger skrogets form i en bue. Fra styrbord side kan man gå inn en dør til påbygget, 

hvorfra man også kan gå videre opp og inn til styrehuset. På babord side ble det bygget en leider til 

dekket over påbygget, og til døren på babord side av styrehuset. Tre firkantede ruter og en mindre, 

rund lysventil ble plassert på hver side av påbygget. En rekke ble satt opp langs kanten av dekket over. 

Styrehuset og påbygget står fremdeles om bord den dag i dag, og det skal ikke ha blitt gjort mye med 

det siden 1980-tallet. Av den grunn henvises det til moderne bilder som kan vise innredningen. Det 

kan likevel ikke tas for gitt at alt var identisk i 1980. 

                                                           
117 Se figur 51 og 52 
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T.v.: Figur 36. Marton og Olga Barka foran Axels gamle styrehus, midt på 1970-tallet. Dekket er fremdeles av 
tre, og styrehuset er plassert lavere enn i 1980. Foto utlånt av Merete Barka Højmark. T. h.: Figur 37. 
Fiskeriinspektør Gunnar Johnsen foran Axels nye styrehus. Skipper Marton Barka holder øye med fiskebåtene 
fra styrehuset. Det nye styrehuset var større enn det gamle. Foto: Rogalands avis, mellom 1980 og 1983. 

 

 

   

Figur 38. Axels styrehus og dekksbygg sett aktenfra i 2017. Foto: Odd Harald Turøy. 
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Til venstre: figur 39. Styrehuset i 2017. Mot styrbord sees et lite klappbord med en stol under. Til høyre: figur 
40. Styrehuset, med ratt og instrumenter. Kompasset sees like forut for rattet. Foto: Odd Harald Turøy. 
 

 

     

Figur 41 og 42. Akter, styrbord side i styrehuset. Sikringsskap og radio. Foto: Ida Pettersen, BDF. 

 

 

     

Fra venstre: figur 43. Akter i styrehuset. Sjøkart henger fra fester i himlingen. Midten: figur 44. Akter, babord 
side i styrehuset. Her sees skorsteinsrøret fra maskinrommet. T.h.: figur 45. Lampe i himlingen i styrehuset kan 
være original. BDF Foto: Ida Pettersen, BDF. 
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Til venstre: figur 46. Styrehuset sett fra salongen i påbygget akter. Rommene i akterkant av styrehuset er bad 
på babord side og nedgang til andre rom på styrbord side. Benken i akterkant av badet kan åpnes som en 
nedgang til rom under dekket. I himlingen er det spotlamper, med unntak av en hvit lampe på babord side. 
Foto: Ida Pettersen, BDF. T.h.: figur 47. Bad på babord side akter for selve styrehuset, med dusj, vask og toalett. 
Foto: Odd Harald Turøy.    

 

   

Figur 48-49. Salongen i dekksbygget akter for styrehuset i 2017. Bysseområdet er i akterkant av salongen. Ved 
vinduene i figur 48 (t.v.) er kledningen annerledes enn i resten av rommet, av skinnaktig materiale. Spotlamper 
er synlig i himlingen. Foto: Odd Harald Turøy. 

 

 

I styrehuset står det et eldre kompass like ved rattet. Dette er trolig fra 1950-tallet, etter en rissing i 

glasset å dømme. Kompasset kan ha tilhørt skipet allerede da, men det kan også ha vært hentet fra et 

annet fartøy på et senere tidspunkt. Det er nemlig flere numre risset inn i glasset som ikke opplagt kan 

knyttes til Axel. Akter til styrbord i styrehuset er det et sikringsskap og radio, med måleinstrumenter 

over vinduet. I himlingen mellom begge de aktre vinduene henger sjøkart. Til styrbord for rattet er det 

et lite klappbord med stol.  

I påbygget er det et par mindre rom like aktenfor selve styrehuset. Til babord er det et bad, med toalett, 

vask og dusj. Til styrbord er det en dør mot utgang og andre rom ned under dekk. Like aktenfor, i 

salongen i påbygget, er det benker. På babord side kan man åpne opp en luke i «benken», som tidligere 
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var ment å være en nedgang. Herfra skulle man kunne gå videre ned under dekk, der det var planlagt 

å ha en sovelugar. Merete Barka Højmark, datter av Marton Barka, har kunnet fortelle at hun og en 

venninne sov i lugaren under salongen på en tur på sommeren 1981. Da hadde de benyttet en stige 

for å komme opp og ned av lugaren. Innredningen i området ble ikke fullført før Axel ble solgt i 1983, 

og det av innredning som ble satt opp ble fjernet igjen før nåværende eier overtok skipet i 2007.  

Som det kommer frem på bildene ble det tilsynelatende gjort forsøk på å videreføre noe av inntrykket 

fra det gamle styrehuset som brant ned. De lyse panelplatene er ikke helt ulike de gamle platene, hvis 

man skal dømme utfra fotografiet figur 28 (sammenlignet med figur 39-49). Trelister er dessuten lagt 

rundt karmer på dører og vinduer, i skottene og i himlingen. Dette ligner også på tidligere utførelse. 

På styrbord side er kledningen litt annerledes rundt vinduene. Her består den av brunt, skinnaktig 

materiale. I salongen er det plassert benker og stoler langs skipssidene. Helt akter er et bysseområde 

med vask og komfyr. På babord side her er det to skap. I himlingen er det to ulike typer lamper, som 

er synlig i figur 46. Helt til venstre i bildet er det en lampe med hvitt glass rundt. Ellers er det 

spotlamper, som sannsynligvis er nyere. I selve styrehuset skiller en av lampene seg fra de andre i 

salongen (figur 45). Denne lampen er godt mulig en av de originale fra 1980.  

Rommet i underkant av broen ligger like over maskinen. For å komme inn hit må man gå inn døren til 

dekksbygget fra styrbord side. Hva som har vært i dette rommet opprinnelig er uvisst. I dag er 

innredningen i alle tilfeller fjernet. 

 

 
Figur 50. Skisse av det nye styrehuset med tilbygg, basert på skipet i 2017. BDF.  
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Flere eierskifter og restaurering, 1983-2017 

1983 ble Axel solgt, denne gangen til Martin Ludvigsen, Follese. Fra 4. mai var båtens hjemsted Bergen. 

Den tidligere driften med frakt og fiskeri var nå over. I de følgende årene skiftet Axel eiere flere ganger. 

 

 

Figur 51. Fotografi av Axel på julekort til Marton Barka fra kjøperen av båten. Bildet er fra Bergen. Foto 
utlånt av Helge Barka. 

 

I 1988 ble Thorbjørn Einar Kvale, Brattholmen, eier. Kvale ville bruke Axel som arbeidsbåt.  

Thor Werner Thorsen, Bergen, overtok fartøyet i 1993. Deretter overtok Arne Johan Sagen, Alversund, 

i 2002, og i 2006 Ronny Stabben, Os. 
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Statens Dykkerskole skal ha vært de siste som brukte båten til oppdrag langs kysten.118 Nåværende 

eier fant dykkekniver om bord etter overtagelsen av båten. Dykkerskolen har likevel aldri eiet Axel, 

som må ha vært leid ut til dykkerne ved anledning.119 I løpet av de siste årene ble fartøyet tydelig slitt. 

I 2007 kom Odd Harald Turøy fra Fitjar over Axel på nettsiden autodb.no. Turøy hadde fra før en 

treskøyte på omtrent samme størrelse, og foreslo for Ronny Stabben å bytte. Svaret ble ja, og Axel 

skiftet eier nok en gang.  

 

 

Figur 52. Axel i 2007, rundt tidspunktet da Turøy overtok båten. Fenderlisten nærmest vannlinjen er blitt delt 
omtrent ved lasteluken. Foto: Odd Harald Turøy. 

 

 

Endringer som fant sted i tiden mellom Barka solgte båten i 1983 og Turøy kjøpte den i 2007 vites ikke 

så mye om. Baugen ser skarpere ut på fotografiet fra Bergen (figur 51) enn på senere bilder. Båten fikk 

nok likevel ikke ny baug, for baugen fra 1980 skal ha vært buet som i dag.120 

Alt tredekket var blitt fjernet innen Turøy tok over. Det er likevel mulig å se noen rester av det under 

det nye ståldekket. 

                                                           
118 Hordaland Fylkeskommune. Tilskot til fartøyvern i Hordaland 2015 
119 HIB – Dykkerutdanningen (tidl. Statens dykkerskole) har oppgitt at de hadde dykkerbåten Skarven. 
Statsarkivet i Bergen har heller ikke funnet referanser til Axel i arkivet etter dykkerskolen. 
120 Korrespondanse med Merete Barka Højmark. 
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Figur 53. Rester etter det gamle dekket om bord, sett fra lasterommet og akterover mot maskinrommet. Rester 
etter det forre maskinromsskottet er synlig nærmest kamera, mens det aktre maskinromsskottet er synlig 
lenger akter. Begge er av tre, ikke stål. Foto: Ida Pettersen, 2017. BDF. 

 

En annen endring er å se i fenderlisten nærmest vannlinjen på styrbord side. Da Turøy kjøpte Axel var 

denne fenderlisten blitt delt omtrent ved lasteluken (se figur 52, 38). Fenderlisten nærmest vannlinjen 

på babord side (se figur 52) strekker seg derimot i dag uavbrutt fra baugen og akter omtrent til 

styrehuset. Ettersom fotografiet av Axel fra Bergen etter salget i 1983 (figur 51) viser at fenderlisten 

på styrbord side er hel, må den altså ha blitt delt i ettertid. Trolig skjedde det i sammenheng med byttet 

av en hudplate. I hovedsak ser det ut som fartøyet ikke ble bygget om eller forandret stort i perioden.  

 

Turøy tok fatt på et omfattende restaureringsarbeid. Båten var i svært dårlig stand, med huller i skroget 

på begge sider over vannlinjen. De store hullene ble tettet som et sikringstiltak før skroget ble 

vannblåst over vannlinjen. Turøy banket rust og sørget for å male skroget hvert år. Mye arbeid har gått 

med og går stadig med til å sette og holde båten i stand.  

Deler av skroget er fremdeles det samme som Axel ble bygget med. Flere sveiste lappinger er likevel 

lagt utenpå den opprinnelige klinkede stålbunnen. Dåfjorden slipp har tatt seg av plateskift i de siste 

årene, og senest i 2017 ble to nye hudplater klinket på plass, på samme måte som det ble gjort i 1878. 

 

     
Figur 54-55. Axels gamle akterskip er klinket, men flere nyere sveiste lappinger er også synlige. T.h. figur 56. 
Gamle klinkede hudplater i akterskipet. Foto: Odd Harald Turøy. 
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T.v.: Figur 57. Hudplate skiftet på Axel ved Dåfjorden slipp i 2017. T.h.: Figur 58. Axels lasterom. Til venstre 
sees eldre, klinkede hudplater med nytt parti satt inn. Foto: Odd Harald Turøy. 

 

Det gjenstår fremdeles arbeid med å bytte hudplater og spant. Restaureringsplanene inkluderer å få 

lavtrykksvinsjen, av merket Brattvåg, til å virke som tidligere med bomsving. I 2011 skrev Hordaland 

fylkeskommune om Axel i en liste over Tilskudd til fartøyvern. Her ble det beskrevet at livbåter og 

daviter måtte anskaffes. Det gamle utstyret her var altså blitt fjernet. Det samme var innredningen 

under styrehuset blitt. Rommene under dekk er kun delt av det aktre maskinromskottet, og det som 

er igjen av forre maskinromskott, samt et skott mot akterpiggen. Turøy har for øvrig byttet ut likt med 

likt og ikke foretatt endringer i båten fra slik den var da han overtok den. 

Målet for det gamle fartøyets fremtid er å benytte det til enkelte slepeoppdrag og som «potetskøyte» 

i sammenheng med lokalprodusert mat til torgdager i Bergen. Axel ble for eksempel brukt til å slepe 

en 40 fot Colin Archer-skøyte fra Austevoll til Stord.121 Turøy har videre planer om å ta veteranbåten 

med på kystkulturarrangementer. 

  

                                                           
121 Hordaland Fylkeskommune, Tilskudd til fartøyvern 2011. Info fra eier. 
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Figur 59. Axel i 2017. Foto: Ida Pettersen, BDF. 
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Konklusjon 

Axels historie spenner over et vidt tidsrom, og fremdeles er deler av skroget det samme som 

opprinnelig. Fartøyet har samtidig vært preget av flere ombygginger. Av disse har riktignok få vært 

store og omkalfatrende. Oftest ble det heller gjort tilpasninger til den varierende driften av fartøyet og 

nye tider. Det største skiftet fant sted på 1950-tallet. Fartøyet ble da bygget om på flere områder: det 

ble forlenget og utrustet med en motor. I tillegg gikk skipet fra å være brukt som vekselvis taubåt og 

passasjerbåt til å bli brukt først og fremst som fraktebåt og tidvis som fiskebåt. 

Tiden vi vet minst om er nok perioden som fulgte like etter at båten ble bygget, i tillegg til tiden rundt 

eierskiftene før og like etter 1950. Før 1959 har vi ikke nok kunnskap om fartøyet til at en potensiell 

tilbakeføring vil kunne resultere i et helt historisk korrekt skip. 

Tiden vi vet mest om er årene fra 1959 og frem til Barka solgte Axel i 1983. Dette er takket være flere 

kilder og god hjelp fra Marton Barkas familie, med fotomaterialet stilt til disposisjon av Turøy og 

familien Barka. En mulig restaurering av Axel kan dermed realistisk sett ta sikte på én av to perioder: 

1959-1979 eller 1980-1983. 

Dagens skip er på mange måter svært likt skipet av 1980-1983. En tilbakeføring til 1959-1979-versjonen 

vil bety at baugen må bygges om igjen, og styrehus med tilbygg erstattes av en rekonstruksjon. En av 

de største utfordringene for en restaurering vil nok være fartøyets innredning. Med unntak av i 

styrehuset og påbygget, er det meste av gammel innredning fra 1983 nå blitt fjernet. Kunnskapen om 

det innvendige utseendet om bord er kanskje vel så god for årene 1959-1979 som for 1980-1983. 
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Hoveddata 

Skipsnavn Axel 

Hjemsted Fitjar, Hordaland 

Kjenningssignal  LCMC 

Byggeår 1878 

Byggested Lindholmens Mekaniska Werkstad, Göteborg 

Byggenummer 229 

Byggemateriale Jern 

Fremdrift Motor: Volvo Penta, 210 hk 

Lengde 62,8 fot 

Bredde 13,9 fot 

Dybde 6,9 fot 

Bruttotonnasje 40,65 tonn 

Nettotonnasje 14,21 tonn 

Eier Odd Harald Turøy 
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Ordliste 

Akterpigg Det ledige rom (stuasjerom eller tank) som 
ligger like foran akterspeilet eller akterstevnen. 

Babord Fartøyets venstre side sett aktenfra. 

Bro Kommandobro. Overbygning som skip styres fra 

Brutto registertonn Målte volumet i et fartøy: det totale volum 
under måledekket, volumet mellom måledekk 
og øverste dekk, volumet av overbygninger og 
luker. 

Bunnstokker Tverrskipsforbindelse i fartøysbunnen. Består av 
plater med tetningshull og lemmergatt, i 
dobbeltbunnens høyde. De strekker seg over 
hele fartøyets bredde, og plasseres i 
spanteavstand (forbundet med disse). 

Bysse (kabyss) Lite rom på dekket av seilskuter hvor maten ble 
laget. I dag også navn på komfyren hvor maten 
lages. 

Davit Kranliknende anordning for utsetting av 
livbåter. 

Donkey Hjelpekjele om bord 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.  

Folkerom Mannskapsrom  

Forpigg Forreste, nederste rom i et fartøy, mellom 
forstavn og kollisjonsskott. 

Gaffelrigg Gaffelrigg består av en trebom som har et 
gaffelformet stykke i den indre enden. Denne 
gaffelen ligger om/mot mast eller stag. Til G 
festes det øverste gaffelliket. Den ytterste 
enden på G heter piggen. Ut fra dette har de 
tauene/taljene som brukes for å holde G oppe, 
fått navnene klofall (ved masten) og piggfall. 

Galeasrigg To master (stor- og mesanmast, som er den 
akterste masten) med gaffelseil og 
gaffeltoppseil.  

Hekk Akterste del av et fartøy. 

Himling Innvendig takflate 

Hudplate Stål- eller jernplater som utgjør skroget i et 
fartøy. 

Indikerte hestekrefter Den effekt som en maskin ville gitt uten 
friksjonstap o.l. i maskinen selv, til forskjell fra 
effektiv hestekraft. 

Ishud Ekstra ytterhud langs vannlinjen 

Jaktrigg Én mast med gaffelstorseil og toppseil. 2-3 
forseil. En jakt er et lite enmastet seilfartøy 
beregnet på kysttrafikk. 

Kabyss (bysse) Se bysse. 
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Kjettingkasse Sjaktformet rom under ankervinsjen, til 
ankerkjettingen. Det siste ledd i kjettingen er 
festet i K for at kjettingen ikke skal ruse ut. 

Klinking Den klassiske måten å binde sammen plater og 
profiler. Forbindelsesenheten, naglen, er en 
bolt av mykt stål med hode som i rødglødende 
tilstand tres gjennom naglehullene hvoretter 
enden klinkes til et nytt naglehode. 

Lanterne Lovbestemt lyskilde om bord i fartøy. 

Leider Trapp i et fartøy. 

Kutter 1. Seilbåt med én mast. 2. Fiskeskøyte, med rett 
forstevn og rorutstyret under utoverhengende 
hekk. 

Målebrev Skipsdokument som angir et fartøys volum i BRT 
og NRT, basert på målinger foretatt av 
skipsmålingskontoret (Sjøfartsdirektoratet). 
Målebrevet har internasjonal gyldighet. 

Nedgangskappe Liten overbygning over nedgang. 

Netto registertonn Målte volum i et fartøy utgjort av 
bruttotonnasjen med fratrekk for: fører-, 
offisers- og mannskapsrom, navigasjonsrom, 
proviant- og lagerrom, verksted- og pumperom, 
inkl. kjelerom. 

Nominelle hestekrefter Den eldste måten å beregne hestekrefter. 
Dampmaskins effekt kalkulert utfra maskinens 
indre dimensjoner. 

Rekke Åpent rekkverk langs kanten av et dekk. 

Ruff Opprinnelig benevnelse på kappe (tak) over 
åpning i dekket for leidere (trapper). Brukes på 
overbygning på fartøy brukt til felles sove- og 
oppholdsrom for mannskapet, (under bakken 
på eldre dampfartøyer.)  

Skansekledning Tett reling, brystvern av treplanker eller 
stålplater. 

Skott Skillevegg som deler fartøysskrog i lukkede rom. 

Skylight Overlysvindu i skipsdekk. 

Slupp Lite seilfartøy med én mast og kutterrigg, 
gaffelseil 

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. 

Stores Lagerrom om bord. 

Styrbord Fartøyets høyre side sett aktenfra. 

Styremaskin Hjelpemaskin plassert i umiddelbar nærhet til 
roret, som dreier roret. 
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Svinerygg Rekken forut på bakken (som er oppbyggning/ 
dekk på forskipet, fra side til side, inkl. baugen). 

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. 

 

Forkortelser 

DS Dampskip 

MS Motorskip 

BRT Brutto registertonn 

NRT Netto registertonn 

HK Hestekrefter 

IHK Indikerte hestekrefter 

NHK Nominelle hestekrefter 

 

 

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) 

  

https://snl.no/
http://ordbok.uib.no/
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