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Innledning 

Riksantikvaren vernet dampskipet Pelle i 2018. Fartøyet ble bygget i 1882 ved Motala Mekaniska 

Werkstad som yachten Pippi for grosserer Herman Eger i Kristiania. Et år senere ble båten solgt, 

omdøpt og satt i trafikk omkring Arendal. Perioden med lokaltransport varte frem til 1961. 

Riksantikvaren skriver angående vernevedtaket at:  

Gjennom driftsperioden fra 1883 til 1961 har «Pelle» vært gjenstand for endringer, utbedringer og 

vedlikeholdsarbeid. Dette vurderer vi som en del av den naturlige utviklingen for et fartøy i drift. 

Riksantikvaren setter derfor siste år i drift, det vil si 1960-1961, som utgangspunkt for vernearbeidet.1 

Her følger en beskrivelse av fartøyets tilstand på den tiden, utfra dokumentasjon samlet av 

eierstiftelsen D/S Pelle.  

 

 

Fotografi av Pelle, fra samlingen til Norsk maritimt museum. Stiftelsen D/S Pelle. 

  

                                                           
1 Brev fra Riksantikvaren til Stiftelsen D/S Pelle, datert 20.06.2018, D/S Pelle – vedrørende status som vernet 
skip. 
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Kilder og litteratur 

Stiftelsen D/S Pelle har samlet inn et større historisk materiale om Pelle. Dette inkluderer flere 

fotografier og tegninger, som igjen er hentet inn fra forskjellige private, arkiver og museer. 

Byggetegninger er fra Sjöhistoriska Museet i Sverige. 

Dokumenter omfatter:  

- kopier av skipsregisterkort (lappebøker) fra Digitalarkivet 

- målebrev (Sjøfartsdirektoratet) og byggespesifikasjoner fra 1881-1882, gjengitt i en 

utredning om båten fra 1987 (Reitan & Schrøder) 

- oppmålinger av båten utført av interesserte og medlemmer av eierstiftelsen D/S Pelle. Se 

liste avslutningsvis. 

Flere medlemmer av eierstiftelsen har bidratt med tegninger, bilder og beskrivelser av fartøyet. Disse 

er inkludert i rapporten. Blant medlemmene er det blant annet flere som husker båten i drift. Arne 

Lannerstedt, en tidligere medeier, fra de første årene etter at båten gikk i opplag, har videre bidratt 

med informasjon om fartøyet. 

Fartøyet i seg selv er en god kilde til hvordan det har vært på tidligere tidspunkt, med spor fra gamle 

konstruksjoner. Pelle har sunket flere ganger i opplag, og gjenstander er blitt fjernet fra båten. 

Utover selve fartøyet eier Stiftelsen D/S Pelle gjenstander og løsøre som nå ligger på lager. Vedlagt er 

stiftelsens oversikt over dette. Maskinen befinner seg på Norsk teknisk museum i Oslo, sammen med 

en del annet utstyr. En liste over disse gjenstandene er også vedlagt. 

Mye dokumentasjonsarbeid er tidligere blitt gjort. Først og fremt må det trekkes frem at det er 

skrevet en egen bok om Pelle i 2007, med vekt på fartøyets kulturhistorie. En detaljert liste over 

litteratur og dokumenter finnes avslutningsvis i rapporten. 

Metode 

Beskrivelsen av Pelle slik den var i 1960-1961 følger de overordnede inndelingene til Skipsteknisk 

Forskningsinstitutt (SFI): 

 

 

 

 

 

 

Avslutningsvis i rapporten finnes en ordliste over tekniske og maritime uttrykk som blir benyttet.   

1. Skipet generelt 
2. Skrog 
3. Utstyr for last 
4. Skipsutstyr 
5. Utstyr for besetning og passasjerer 
6. Maskin – hovedkomponenter 
7. Systemer for maskin – hovedkomponenter 
8. Skipssystemer 
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Skipet generelt 

Pelles skipsregisterkort gir informasjon om at fartøyets bruttotonnasje var på 15 tonn, og 

nettotonnasje på 6,52 tonn.  

 

 

Tegning av Pelle, laget av Nidelv Båtbyggeri AS. Generalarrangement av eksteriør. Tegnet av Svenn Axel Nilsen. Skala 1:50-
A1. Datering 02.04.08. Utlånt av Stiftelsen D/S Pelle.  

 

Skrog og dekksbygg 

Skrog 

Pelle var opprinnelig bygget i 1882. Skroget var klinkbygget og av stål. Båten var hekkbygget, med 

loddrett stevn. Båtens mål var som følger:2 

 

Lengde 45 fot 
Bredde 12 fot 
Dybde 5 fot 

 

 

                                                           
2 Skipsregisterkort (lappebøker), SD, Digitalarkivet 
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Gjennom årene i drift ble ikke Pelle forlenget eller utsatt for store ombygginger i skroget. Mye av 

informasjonen man kan hente utfra båtens byggetegninger var derfor gjeldende også i 1960-1961. 

 

 

Figur ?. Byggetegning av Pelle, 1881. Motala mek. Werkstad. Sjöhistoriska Museet, Sverige. 

 

Byggetegning av Pelle, 1881. Motala mek. Werkstad. Sjöhistoriska Museet, Sverige. 
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Byggetegningen viser spant null i maskinrommet. Derfra og forover talte 12 spant, og akterover talte 

det 9 spant. Pelle hadde også isspant i forskipet. 

Båten hadde følgende inndeling: 

• Akterpeak frem til skott -7 

• Passasjersalong akterut mellom spant -7 og -1 

• Fra spant -1 og frem til 5 var det kjelerom og maskinrom 

• Mellom spant -1 og 2, styrbord og babord, var det kullbakser 

• Mellom spant 5 og 6 var det toalett 

• Skott 10 var kollisjonsskott 

 

 

Figur ?. Profiltegning av skroget fra Pelles bygging, 1881. Motala mek. Werkstad. Sjöhistoriska museet, Stockholm. 

 

Det var fire plateganger, A-D. Pelles maskinist fortalte avisen Dagbladet Tiden i november 1961 at 

«For ikke lenge siden ble halve skroget fornyet med både plater og spant».3 Maskinisten mente at 

båten fremdeles hadde et solid skrog. I 1960-1961 hadde Pelle fått en skansekledning som man ikke 

ser på byggetegningene. Plategang D, nærmest skansekledningen, var smalere enn resten av 

hudplatene. Skansekledningen var ca. 40 cm høy rundt hele skroget.   

Rundt baugen, fra spant 10 og forover, er det i dag synlig at platene er sveist. Platene er like brede 

som D-gangen og skansekledningen til sammen lenger akterover. Sannsynligvis er de sveiste platene 

satt inn etter at driftstiden var slutt, skal man dømme utfra et foto av Pelle i Arendal en gang mellom 

1961-1964. 

På tvers over hudplatene var det lagt et mindre bakkdekk. Det var to trinn herfra og ned til 

hoveddekket.4 

                                                           
3 Taraldsen & Terjesen 2007: 83 
4 Taraldsen & Terjesen 2007: 30 
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Utsnitt av foto på s. 3. Forut i baugen erstattet en sveist plate D-gangen og skansekledning. Over hudplatene var det lagt et 
bakkdekk. 

 

 
Foto av Pelle i Arendal en gang mellom 1961 og 1964. Tilsynelatende var de gamle hudplatene fremdeles klinket i baugen på 
dette tidspunktet. Stiftelsen D/S Pelle. 

 

 

Dekkshus 

Pelles styrehus var plassert i forkant av maskinen. Styrehuset var fra 1903. I dag har Pelles 

eierstiftelse fronten av styrehuset på lager. Det var av klinket stål og hadde tre vinduer i front, som 

kunne slås ned. 
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Fronten av styrehuset er nå på lager. Foto utlånt av Stiftelsen D/S Pelle. 

 

På hver side av styrehuset, videre akterover, var det dører med vindu, under et overbygg. Over både 

styrehus og det meste av dekket var det lagt et tretak. Det nådde nesten helt forut til kanten av 

bakkdekket, og var svakt buet oppover mot midten. Taket var understøttet av 12 stag eller stenger 

plassert langs skipssidene. En av stengene understøttet også forkanten av taket på midten. Akkurat 

som septrene til rekken, ble takstøttene klinket på innsiden av skansekledningen.5 De var 

sannsynligvis smidd, ettersom de hadde en bøy forbi drageren på rekkverket. 

Flere av takstøttene er i Stiftelsen D/S Pelles eie i dag. Det samme er diverse deler av trepanel. Noe 

av dette var del av både tak og skott. Hans Nikolai Terjesen, barnebarn av Pelles maskinist, har videre 

laget en skisse av taket, og hvordan det var bygget opp: 

 

 

Skisse av Pelles tak. Hans Nikolai Terjesen, 12.10.2013. 

 

På taket var det tjærepapp med rupanel over som folk kunne gå oppå. For å komme opp på taket, 

hvor det ofte ble plassert varer og last som folk hadde med, ble det benyttet en løs stige, som ellers 

også ble plassert der. 

                                                           
5 Notat Lannerstedt 2018 
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Langs skipssidene, mellom taket og skansekledningen, var det flere sideskott eller sidelemmer. Disse 

var hengslet i underkant av taket, slik at skottene/lemmene kunne festes oppunder taket, eller 

vippes ned, på høykant mot huden. De ble festet med en krok. Det var enkle trelemmer, med tynne 

bord i en ramme. De var i bruk stort sett bare på vinteren. På fotografier varierer det hvor mange av 

de hengslete sideskottene man ser, alt fra én på hver side til seks. Lemmer kunne også slås ned i 

akterkant av sidelemmene. 

 

 

Pelle med sideskottene på plass langs skipssidene. Foto utlånt av Stiftelsen D/S Pelle. 

 

 

Det var en luke over nedgangen til maskinen, som befant seg like aktenfor styrehuset, på babord side 

mellom skorstein og maskinskylight. Luken var hengslet til casingen, slik at den ble slått opp mot 

midten av båten. Det var også en vertikal luke i underkant. Denne er fremdeles om bord i Pelle i dag. 

Lukedelene hadde beslag, og kunne låses med en felles hengelås. Rundt nedgangsluken var det en 

liten kant som skulle hindre vann fra å renne ned i maskinrommet. 

En skisse fra eierstiftelsen gir en oversikt over nedgangen:  
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Skisse av nedgangen til maskinen. Stiftelsen D/S Pelle. 

 

Av andre dekkshus var det, utover et møneformet maskinskylight, et lavt bygg over salongen, med 

flere vindusruter langs sidene, omtrent som et større skylight. Dette bygget var laget av teak, og 

hadde en nedgang til salongen under dekk, med en skyveluke på toppen.  

 

Skrogutrutstning 

Rennesteinen bestod av smidd og valset jern langs relingen.6 

Det var en fenderlist både i øvre og nedre del av plategang D: den øvre fenderlisten avsluttet forut 

ved spant 8, mens den nedre gikk helt forut til baugen. Også langs øvre del av skansekledningen var 

det en fenderlist. Fenderlisten var klinket til huden. 

I akterskipet var det et klyss i skansekledningen på hver side. 

Skorsteinen hadde en liten fals på toppen og var hengslet et kort stykke over taket, som man kan se 

på flere fotografier, slik at skorsteinen kunne legges ned.7 I dag finnes en del av skorsteinen på 

Stiftelsen D/S Pelles lager. 

 

                                                           
6 Taraldsen & Terjesen 2007: 13 
7 Taraldsen & Terjesen 2007: 30 
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Del av skorstein. Stiftelsen D/S Pelle. 

 

Materialbeskyttelse 

På 1960-tallet var Pelles skrog gråmalt, mens skansekledningen var hvitmalt. Skorsteinen var gul, 

med en svart kant øverst. Lufteventilen like i akterkant av skorsteinen var også gul. Sideskottene som 

man kunne vippe ned fra taket var hvite. Selve styrehusfronten var mørk, eller lakket tre, og Pelles 

navn var påmalt i en rett linje like under vinduene. I maskinrommet var stålet i skottene malt hvitt 

øverst, og grått lenger nede. Dørkplater var skråmontert, blankt stål som gjerne ble rengjort med 

dieselolje. Med alderen ble de sortmalte.8  

 

 
Et foto av Pelle fra slutten av 1950-tallet. Her kan man se styrehusfronten, der bokstavene i navnet er påmalt på en rett linje 
like under vinduene. Foto utlånt av Arild Eikin. 

                                                           
8 Notat Lannerstedt 2018 
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Utstyr for last 

Aktenfor forpiggen var et lasterom og en kjelevannstank plassert.9 Det vites imidlertid ikke mye om 

lasterommet. Opprinnelig hadde det vært innredning for mannskapet her. Det er mulig at rommet 

ble brukt til ulikt skipsutstyr. På dekk ble det laget en lav lukekarm med stållokk til å gå på. Det var 

ingen leider ned eller løfteanordning.10 Pelle var nemlig ikke utrustet med lasteutstyr som for 

eksempel en vinsj. Mye av Pelles last ble plassert oppå taket over hoveddekket.  

 

Skipsutstyr 

Manøvreringsmaskineri og -utstyr 

Roret er fremdeles festet til skroget på båten. Pelles ratt ble tatt ut, men vi vet hvordan det så ut. 

Under er et bilde som viser det. 

 

 

Pelles ratt. Geir Pedersen holder det. Foto: Erik Holand, foto utlånt av Stiftelsen D/S Pelle. 

 

Rattstammen var i støpejern og rattet i messing. Rattet stod ved spant 5, på samme sted som 

byggetegningen viser. Like under rattet var kabelaret til styrekjettingen. Kjettingen gikk ut gjennom 

styrehuset og langs kanten av dekk. I 1985, trolig like før båten sank på Skillebekk, gjorde Arne 

Øistein Holm oppmålinger om bord i Pelle. Holm tegnet da noen skisser, blant annet av 

styringssystemet.  

 

                                                           
9 Notat fra Lannerstedt 2018 
10 Ibid. 
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Skisser av Pelles styring, tegnet 1985 av Arne Øistein Holm. 

 

Det var direkte styring med kjetting koblet på rorpinnen. Et foto på side 17 viser dessuten hvor 

kjettingen løp ute på dekk.  

 

Navigasjonsutstyr 

Pelle hadde ikke mye navigasjonsutstyr, men båten var utrustet med kompass i styrehuset. Det stod 

trolig noe til styrbord for rattet. Et kompass er tatt vare på i dag.11 Det noe uklart om dette er Pelles 

opprinnelige eller ikke, men det er i alle tilfeller mye likt det gamle.12 

 

Kommunikasjonsutstyr 

Pelle hadde lanternebrett på taket, forut for styrehuset. Akterlanternen var plassert oppunder taket 

helt akter, ved hjelp av en krok.13 Til vanlig, når det var lyst, stod akterlanternen inne i styrehuset. 

Det var også en topplanterne forut for skorsteinen, en liten lystbåtlanterne montert på en stake. Et 

par av Pelles lanterner er i eie av båtens eierstiftelse, men sidelanternene ble satt på lager på Norsk 

teknisk museum. Lanternene hadde lik utforming. 

                                                           
11 Kompasset er avbildet i Taraldsen & Terjesen 2007: 85.   
12 Se Lannerstedts notater 2018: 3 
13 Notater Lannerstedt 2018. Korrespondanse med Roald Jørgensen 19.12.2018 
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En skipsklokke var plassert ved styrehusvinduene. Båtens eierstiftelse har i dag en klokke som skal ha 

tilhørt Pelle. Det står imidlertid «Gimle» bakpå, men det trenger ikke nødvendigvis å bety annet enn 

at klokken ble brukt på et annet fartøy før Pelle.  

Pelles dampfløyte hadde en hendel i styrehuset. Fløyten stakk opp forut for skorstein og ventiler, like 

i akterkant av styrehuset. Den ble tatt vare på på Norsk teknisk museum. 

Båtens vimpel er også tatt vare på på et lager i dag. Da Pelle var i drift ble det også benyttet 

splittflagg med postmerke siden båten førte post. 

 

Forankrings- og fortøyningsutstyr 

Ankerspillet på fordekket ble fjernet i 1903.14 Det ble ikke erstattet med noe nytt. Ankeret var så godt 

som aldri i bruk, men var lagt under bakkdekket ytterst i baugen, over kjettingkassen. På Norsk 

teknisk museum er Pelles maskin lagret sammen med et anker. I listene over Pelles utstyr deponert 

på museet er det beskrevet et stokkanker med vekt på ca. 50 kg.15 Det fulgte imidlertid ikke med noe 

anker da båten ble solgt etter driftstiden, i 1964. Det er derfor uklart hvilken tilknytning til båten 

ankeret på museet kan sies å ha. Ankeret ved maskinen tilhørte nok i hvert fall ikke Pelle mens båten 

var i drift. 

 

 

Pelles maskin, plassert sammen med et anker på Norsk teknisk museum. Hvilken tilknytning dette ankeret har til båten er 
uklart. Foto: Helge Kapstad, Stiftelsen D/S Pelle. 

 
Det var to doble pullerter i messing på hver side av akterskipet, og to i forskipet.16 Forut var de 

plassert som halegatt oppå skansekledningen. I akterskipet var de plassert like i klyss i 

skansekledningen. I dag har Pelles eierstiftelse én av pullertene på lager. 

                                                           
14 Taraldsen & Terjesen 2007: 30 
15 Se vedlegg 2. 
16 Det var i overenstemmelse med byggekontrakten fra 1881. Notater Lannerstedt 2018. 
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På bakken lengst forut i baugen stod en kort stolpe, en tidligere flaggstang som nå ble brukt til 

fortøyning ved mellomanløp i ruten.  

 

Utstyr for besetning og passasjerer 

Redningsutstyr 

Pelle hadde en lettbåt plassert på taket over akterskipet.  Stiftelsen D/S Pelle har tegninger av 

lettbåten, som var en pram. Til vanlig ble det benyttet et lite tretak som ble lagt over båten.17  

 

 

Tegning av Pelles lettbåt, Stiftelsen D/S Pelle. 

 

Pelle hadde en hvit- og rødmalt pongtong, fire livbøyer og flere hvite korklivbelter. Det var en hylle 

for livvester festet like oppunder tak ca. midt i båten.18 Det var også livbelter plassert under benkene 

i salongen. 

 

Vinduer, skylight, dører 

Det var som tidligere nevnt tre vinduer i forkant av styrehuset, og det var to i akterkant.19 Vinduene i 

akterskottet var innrammet med en profilert list. Vinduene var på 40 x 30 cm. Billettsalget ble 

foretatt via vinduene i forkant. Skipperen tok seg nemlig av dette, bortsett fra når det var travelt og 

mange folk; da drev bauggutten billettsalget. Vinduene i styrehusfronten kunne altså skyves opp og 

ned for å lukke eller åpne dem. Slik er det fremdeles i dag. Midtruten var litt bredere enn de to 

lukene på siden. På styrbord side av styrehuset var det et lite fast vindu på 20 x 30 cm.  

                                                           
17 Se bl.a. foto i Taraldsen & Terjesen 2007: 40-41 
18 Notat av H. N. Terjesen 12.10.2013. Se også foto i Taraldsen & Terjesen 2007: 37. Notater Lannerstedt 2018. 
19 Taraldsen & Terjesen 2007: 49  
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Døren inn til styrehuset, plassert på babord side, hadde et vindu på 30 x 40 cm.20 Dørene på sidene 

av styrehuset, som skilte forskipet fra resten av båten, hadde også et vindu hver, som en glassfylling 

øverst.21 Vinduene i sidelemmene var på 20 x 35 cm, og det var et par større akter (når det ble brukt 

lemmer i også i akterkant av sidelemmene).  

Pelles maskinist bygget et nytt maskinskylight til båten i 1929.22 Skylightet var møneformet, med to 

glassruter på hver side. Det kunne åpnes via hengsler øverst i karmen på hver side. Det var plassert 

liggende messingspiler over glassene, festet mot treskinner på hver side.23 Skylightet er bevart og i 

eie av Stiftelsen D/S Pelle. Det kan restaureres og brukes på nytt. 

 

 

Maskinskylight og dekkshus over salongen. Her kan man riktignok ikke se messingstengene for vinduene til salongen. Bildet 
er trolig tatt i Arendal i 1964. Foto: Stiftelsen D/S Pelle. 

 

Videre akterover var dekkshuset over salongen bygget med seks vindusruter på hver langside, samt 

to i forkant.  Vindu nr. 2 og 5 på hver side kunne åpnes, med kroker oppunder himlingen.24 Det var et 

                                                           
20 Notat av H. N. Terjesen 12.10.2013 
21 Notater H. N. Terjesen 12.10.2013 
22 Taraldsen & Terjesen 2007: 78. Ifølge Arne Lannerstedt ble det laget nytt skylight fordi luftemuligheten i det 
gamle var for dårlig. 
23 Notater Lannerstedt 2018. 
24 Notater Lannerstedt 2018 
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lite gitter foran glassene, bestående av små messingstenger plassert på høykant, som skulle beskytte 

rutene.25 Disse ble siden plassert på Norsk teknisk museum.  

Det var en nedgang til salongen i akterkant av dekkshuset. Dobbeltdøren av teak er stadig bevart. Det 

var også en skyveluke i teak akter i dekkshustaket. Skyveluken er nå i Norsk Veteranskibsklubs eie.26 

 

       

T.v.: Dobbeltdøren som ledet ned til salongen akter er fortsatt bevart i Stiftelsen D/S Pelles eie. Fotografiet til høyre viser 
dørene mens de fremdeles var montert om bord, men etter at skyveluken var fjernet fra dekkshustaket. På dekk langs 
skansekledningen sees hvor kjettingen til styringen løp. Foto: Stiftelsen D/S Pelle. 

 

 

Utsnitt av foto av Pelle i opplag i Arendal like etter driftstid, utlånt av Stiftelsen D/S Pelle. Her kan man se dørene på sidene 
av styrehuset, med glass og ramtre med fyllinger. 

 

 

Nederste del av dørene rundt styrehuset hadde vanlig ramtre og fylling. Årsaken til at døren til 

styrehuset var på babord side, var at skipperen dermed kunne åpne den og rope ned til maskinisten, 

ettersom nedgangen til maskinrommet også var på babord side.  

 

 

 

                                                           
25 Disse kan sees på foto i Taraldsen & Terjesen 2007: 37 
26 Notater Lannersted 2018. 
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Rekkverk, leidere, dekk og dekksutstyr 

Over skansekledningen var det satt opp et mindre rekkverk. Den nederste rekken i rekkverket lå like 

oppå kanten av skansekledningen. Forut for styrehuset var rekkverket høyere enn videre akterover, 

med en ekstra rekke. Lengst forut i baugen var det ikke rekkverk overhodet.  

 

 

Restene av rekken og rekkestøtter som fremdeles er om bord i Pelle. Fotografiet er tatt i 2018. BDF. 

 

Som tidligere nevnt var rekkestøttene, som de smidde takstøttene under taket, klinket til 

skansekledningen. Flere av disse (både rekkestøtter og takstøtter) er lagret i dag.  

Det var leidere ned til salongen og til maskinen. Leideren til maskinen hadde åpne trinn og var trolig 

av furu.27 Leideren var plassert under en luke i tre med hengsler på én side. Leideren til salongen er i 

dag på lager. Den har trinn av eik og messingskodde lister.  

 

   

T.v.: Leideren til salongen. Foto: Stiftelsen D/S Pelle. T.h.: Utsnitt av foto utlånt av Arild Eikin. En løs stige ble benyttet for å 
komme opp på taket. Den kan sees inntil lanternekassen på bildet.  

 

                                                           
27 Notater H. N. Terjesen 12.10.2013 
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Fra bakkdekket til hoveddekket var det en kort leider med to trinn. Som tidligere nevnt ble det 

benyttet en stige opp til taket. Det ble dessuten brukt liten trapp i sammenheng med om bord- og 

ilandstigning, avhengig av behovet i forhold til høy- og lavvann. Til lasterommet var det ingen leider – 

her var det så lavt at man bare hoppet ned. 

Det utvendige dekket ombord var av tre, på 21 mm tykkelse. Opprinnelig hadde dekket vært lagt 

med en finere tresort, men senere var det furuplank. Lannerstedt har beskrevet at hjørneskjøter 

hadde en spesiell profil.28 Bakkdekket hadde spiler på tvers for at en ikke skulle gli. 

Det var satt opp benker rundt dekkshuset over salongen. Benkenes sider var av stål, men selve setet 

var laget av teak. De var buet inntil vinduene, og i forkant og akterkant.29 Benkene er i dag lagt på 

lager med annet løsøre i Stiftelsen D/S Pelles eie.  

 

 

Pelle etter at båten hadde blitt hevet etter å ha sunket i opplag etter driftstiden. Bildet er tatt mot baugen. Tredekket er 
synlig. Benkene rundt dekkshuset/skylightet akter er fremdeles på plass. Stiftelsen D/S Pelle. 

 

Det var også trebenker plassert forut på hver side, like inntil bakkdekket. Deler av den forreste 

benken på babord side er lagret i dag. 

 

 

                                                           
28 Notater Lannerstedt 2018. 
29 Notater H. N. Terjesen 12.10.2013 
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Innredning 

Lengst forut var forpiggen, og aktenfor forpiggen var altså et lasterom. Her var det tredørk. Mot 

maskinromsskottet var det satt inn en vanntank der det tidligere hadde vært toalett. Man kan 

fremdeles se rørgjennomføringer i skutesiden.  

 

 

Pelles forskip i 2018. Til høyre i bildet sees forpiggen, forut for lasterommet og rommet for en vanntank. BDF.  

 

Maskinrommet var forut for salongen. I salongen var det forede gardiner i ulldamask ved 

sidevinduene. Gardinene var tredd på en messingstang, og de ble holdt på plass av bånd festet til 

små messingkuler.30   

Det var benker mellom skottene, én langs styrbord skuteside, og én langs babord. Det var rød plysj i 

benkene og ryggen på benkene. Dette hadde vært med båten siden den ble bygget i 1882. Ifølge 

byggekontrakten skulle benkene gi sitteplasser for 14-16 personer.31 Benkefrontene var laget i 

mahogni. Videre skulle det være skuffer eller rom i benkene. Man kunne i alle fall åpne lokk under 

setet i benkene på 1960-tallet.32 Som tidligere nevnt skal det ha vært plassert livbelter oppi benkene. 

Vi har høyden på benkene oppgitt i noen skisser fra 1985, utført av Arne Øistein Holm (se under). En 

list skal ha gått langs benkene mot dørken. På den annen side, det var også lagt damprør langs 

benkene for oppvarming, i en bue aktenfor leideren.33 Det er notert på skissene at det var et mulig 

opplegg for hylle ved babord skuteside, mot forskottet 1A (ved spant -1). 

Per byggekontrakten var det et klaffbord i salongen, med to klaffer. Bordet var imidlertid blitt fjernet 

på et tidspunkt før 1960-tallet.34 Det var ingen andre bord i rommet. 

                                                           
30 Notater Lannersted 2018. 
31 Taraldsen, Terjesen 2007: 14, Reitan & Schrøder 1987: vedlegg 
32 Notater Lannerstedt 2018. 
33 Notater Lannersted 2018. Alle damprør i kobber var imidlertid fjernet innen 1964. 
34 Taraldsen, Terjesen 2007: 15, Reitan & Schrøder 1987: vedlegg 
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Byggekontrakten sa videre at det skulle være et kommodeskap med innmontert porselensvask og 

tilhørende speil.35 Det var ett rom i dette skapet, i tillegg til vasken.36 Skapet ble borte på et 

tidspunkt, og erstattet med et servantskap med to skapdører.37 Det stod under et speil ved forskottet 

(spant -1). Skapet er ikke å oppdrive i dag. Det forsvant i Oslo da det skulle restaureres. 

Andre deler av innredningen fra salongen finnes imidlertid på lager. Dette inkluderer lister, panel, 

himling, speil og hengelampe fra 1882.38 Speilet var trolig originalt, og skal ha fasettslipt glass. Det 

finnes også lysestaker, men disse kom fra en privat seilbåt etter at Pelles driftstid var over, idet det 

bare var én av de originale Pelle-lysestakene igjen. Den var skadd og ikke brukbar.39 Lysestakene 

hadde vært plassert på hver side av speilet. 

 

 

       

Pelles speil og andre deler på Norsk teknisk museum. Lanternene ble laget nye i Oslo hos Pedersen lanternefabrikk etter 
driftstid. Maskintelegrafen ligger foran i hel messing med skyvemekanisme. Mekanismen bak var i stål. Mellom den og venstre 
lanterne, ligger en kuleformet ventil som skal skrus på sylindertoppen. Mellom lanternene ser man parafinlampeskapet.40 Foto 
utlånt av Stiftelsen D/S Pelle. 

 

Holms skisser fra mai 1985 oppgir flere mål i salongen: 

 

                                                           
35 Taraldsen, Terjesen 2007: 15, Reitan & Schrøder 1987: vedlegg 
36 Notater H. N. Terjesen 12.10.2013 
37 Notater Lannerstedt 2018. 
38 Hengelampen/en lysekrone var imidlertid ikke om bord på 1960-tallet. 
39 Notater Lannerstedt 2018. 
40 Notater Lannerstedt 2018. 
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Holms skisser gir først og fremst informasjon om og mål på panel og bord ved skott 1A (spant -1), 

dvs. det forre skottet, mot maskinrommet. Det var panel utenpå spikerslag, og finerplater var lagt 

utenpå bordkledning. Panelet var lagt i området rundt benkene, og var liggende, som bildet under 

viser. Her kan man også se fyllingene i forskottet (1A): det var to større fyllinger i midten, og en 

mindre på hver side. Det var kronometer og barometer festet til de mindre speilfyllingene.41 Skottet 

1A hadde, i tillegg til fyllinger, to vinduer øverst. Under vinduene buet skottet, som man også kan se 

på Holms skisser, slik at man ikke skulle slå hodet når man satte seg i sofaene/benkene.42  

 

 

Salongen etter driftstid på 1960-tallet, sett mot skottet mot maskinrommet. En del av innredningen i salongen er fjernet på 
bildet, men det viser panelet i salongen. X-ene på tegningen markerer hvor lysestakenes holdere var festet. Speilet var 
mellom. Foto: Stiftelsen D/S Pelle. 

 

Himlingen i salongen var av brunt treverk. Ellers var salongen malt benhvit. Det inkluderte også 

innsiden av dørene. Den opprinnelige dekoren speilfyllingene på frontskottet (1A/ spant -1) var blitt 

malt over.43 Fyllingene var brutt med svak grå.44  

Byggekontrakten beskrev at det skulle legges et solid linoleumsbelegg på dørken.45 Det var stadig 

brun linoleum da nye eiere overtok i 1964.46 Arne Lannersted skriver at «I midten var det hele veien 

                                                           
41 Notater Lannerstedt 2018 
42 Notater H. N. Terjesen 12.10.2013 
43 Taraldsen, Terjesen 2007: 53 
44 Notater Lannerstedt 2018 
45 Taraldsen, Terjesen 2007: 15, Reitan & Schrøder 1987: vedlegg 
46 Notater Lannersted 2018 
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linoleumsbelagte luker messing-belistet rundt for å komme til propellakslen».47 Nedgangen til 

salongen var lakkert treverk.  

Lengst akter i båten, i akterpiggen, var det ikke innredning. Opprinnelig hadde det vært en vanntank 

her, men på 1960-tallet var rommet kanskje ikke brukt til noe. 

Med hensyn til styrehuset, hadde man en billettluke i fronten. Det var fastmontert et pengeskrin, 

trolig på babord side. Pengeskrinet var skrudd fast, og hadde små rom i seg. Det var laget i messing. 

Maskinisten hadde laget dette, ettersom han var dyktig til å arbeide med nettopp messing. På sidene 

og akter var det trerammer og trepanelte skott. Styrehuset var svært smalt, hvilket gjorde at det ikke 

var plass til en stol til skipperen. I stedet var det en høy krakk. Øvrig «innredning» i styrehuset bestod 

av skipsutstyret, altså ratt, kompass, maskintelegraf til styrbord og talerør til maskinen.  

 

Oppvarming 

Oppvarmingen om bord kom fra maskinrommet. Damprør gikk under dørken i salongen i akterskipet; 

det vil si en messingrist var lagt over varmerørene.48  Det ble montert nye damprør om bord etter at 

Pelle ble tatt ut av drift, fordi de gamle kobberrørene ble stjålet mens båten stod på land. 

 

 

Rester etter damprør under dørken i salongen. Foto BDF, 2018. 

 

 

Sanitærsystem 

Det var ingen toaletter om bord. Var det nødvendig ble folk utstyrt med en bøtte. 

 

 

                                                           
47 Notater Lannerstedt 2018 
48 Ibid. 
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Maskin – hovedkomponenter 

Fremdriftsmaskineri 

Båten hadde én dampkjele.  

Pelles dampmaskin står i dag på lager på Norsk teknisk museum, og vil, med en restaurering, kunne 

brukes om bord igjen. Maskinen er den samme som båten ble utrustet med som ny, fra Motala mek. 

Werkstad. Den hadde 18 indikerte hestekrefter, eller 6 nominelle hestekrefter. Det var en 

høytrykkssylinder. Utvendige mål på sylinderen var 35 cm høyde, og diameter på ca. 27 cm. 

Maskinen hadde flatsleide drevet av Stevenson eksenter. Det var en solid omkaster og en stor 

inntakskran på toppen av sleiden.49 

 

 

Maskinen fra Motala mek. Werkstad i bruk om bord i Pelle. Stiftelsen D/S Pelle. 

 

Et spett ble stadig brukt til å hjelpe å få satt maskinen i forover eller akterover. Maskinisten justerte 

gjerne damptrykket med en fot idet han ofte satt på kanten til nedgangsluken til maskinen. 

Det ble laget en demonstrasjonsfilm av maskinen i drift i løpet av Pelles siste år i Arendal. Denne 

filmen ble sannsynligvis lagret på Norsk Teknisk Museum. Det er også laget en modell av maskinen.  

Kjelefronten var aluminiumsmalt. Maskin og pumper var malt bladgrønne, og innvendige lokk på 

dekk var gråmalt.50 

 

Transmisjoner og bæreplan 

Pelles gamle propell er fremdeles festet til skroget. Dette er en firbladet propell.  

 

                                                           
49 E-post Helge Kapstad til Stiftelsen D/S Pelle, 23.11.2017 
50 Notat Lannerstedt 2018 
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Pelles propell er fremdeles festet til skroget. Foto BDF, 2018. 

 

Automasjonssystem for maskinanlegget 

Som det allerede har kommet frem var maskintelegrafen om bord plassert på styrbord side av rattet i 

styrehuset. Maskintelegrafen er i dag på lager. Det var som nevnt også lagret et talerør som gikk 

mellom styrehuset og maskinrommet. Maskinisten hadde laget dette.  Overføringsstangen til 

telegrafen er fortsatt på forskottet på babord side i maskinrommet. 

 

Systemer for maskin – hovedkomponenter 

På toppen av maskinen er det rester av en pumpe – antagelig en fødevannspumpe. Det sier også 

byggekontrakten at båten skulle ha. Den er trolig ikke komplett i dag.  

Pelle skal ha hatt en dampdrevet pumpe, med en egen liten dampmaskin, som var montert på 

maskinromsskottet. Denne ble tatt vare på av Norsk Veteranskipsklub da de eide Pelle.51 Klubben har 

fremdeles pumpen. Ifølge byggekontrakten skulle det være en mindre damppumpe for innpumping 

av vann i ferskvannssisternen; denne skulle også være anvendbar for håndkraft.52 

Like i forkant av maskinromsskottet (spant 5), i rommet der det opprinnelig hadde vært toalett, var 

det altså en kjelevannstank. I dekket over var det en luke på ca. 1 x 1 m, hengslet i akterkant slik at 

den slo opp mot styrehuset. I november 1961 ble det beskrevet at det «for kort tid siden» ble 

innmontert en ny vanntank i Pelle. Maskinisten foreslo at den kunne ombygges til oljetank for en 

mulig ny motor.53 Det er nærliggende å tro at vanntanken det var snakk om kan ha vært den samme 

som forut for maskinromsskottet (spant 5). 

Pelles gamle maskinist Thorvald T. Terjesen laget en tegning som viser damprørene om bord: 

 

                                                           
51 E-post fra Helge Kapstad til Stiftelsen D/S Pelle, 23.11.2017. Notater Lannerstedt 2018. 
52 Reitan & Schrøder 1987: vedlegg 
53 Taraldsen & Terjesen 2007: 83 (Dagbladet Tiden, 09.11.1961) 



30 
 

 

Damprør ombord i Pelle. Tegning av T. Terjesen. Utlånt av Stiftelsen D/S Pelle. 

 

Skipssystemer 

Ballast- og lensesystem 

Av ballast hadde Pelle betong i bunnen.  

Båten var utstyrt med en manuell nikkepumpe til lensing.  

 

Elektrisk anlegg 

Etter andre verdenskrig ble det innsatt 12 volts dynamo, plassert i salongens kommodeskap. Den ga 

lys til lanterner, maskinrom og passasjerområdet.54  

  

                                                           
54 Taraldsen & Terjesen 2007: 49 
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Konklusjon 

Det som er igjen av Pelles skrog i dag er i dårlig forfatning. Maskin, dekkshus, innredning og 

skipsutstyr er blitt tatt ut av fartøyet. Likevel vet vi mye om båten. Skroget gir fremdeles informasjon 

om båtens konstruksjon, og maskin og en god del utstyr som ble fjernet er stadig tatt vare på. I tillegg 

finnes det tegninger og et utvalg fotografier. Ikke minst er det flere som minnes båten da den fortsatt 

gikk i rute i Arendal. Til sammen gir det et forholdsvis dekkende bilde av Pelle slik den var i årene 

1960-1961. 
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Ordliste 

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

Ankerspill Anretning for å hive opp ankeret 
Babord Fartøyets venstre side sett aktenfra. 
Bakk Oppbygning (dekk) på forskipet, fra borde til borde, inkl. 

baugen. 
Brutto registertonn/brutto drektighet Målte volumet i et fartøy: det totale volum under 

måledekket, volumet mellom måledekk og øverste dekk, 
volumet av overbygninger og luker. 

Dørk Gulv i et fartøy. 
Fenderlist På slepebåter, losbåter og fartøy som stadig må legge til 

og fra, er det mellom dekk og vannlinje en sterk kant (list) 
av stål eller tre som skal ta av for støt og slitasje.  

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

Fødevannspumpe Pumpe til vann til drift av dampkjele 
Halegatt Klamp med to kraver, satt på relingslisten, for føring av 

line, tau eller kjetting 
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. 
Isspant Forsterkningsspant til beskyttelse mot is. 
Kabelar Endeløs kjetting som brukes til å overføre kraft fra en 

maskin til en annen. 
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. 

Klyss Åpning i bordkledningen til kjettinger og 
fortøyningstrosser. 

Kollisjonsskott Det forreste tverrskottet på et fartøy, den aktre 
begrensningen av forpiggen. K skal hindre at vannet 
trenger videre innover hvis fartøyet får skade i baugen på 
grunn av kollisjon. 

Kullbaks Avdelt rom i dampskip for kull til skipets drift 
Lanterne Lovbestemt lyskilde om bord i fartøy. 
Lanternebrett Brett innrettet for sidelanterner på skip og anbrakt slik at 

den enkelte lanterne bare er synlig innenfor den rette 
sektor. 

Leider Trapp i et fartøy. 
Lettbåt Mindre hjelpebåt på større fartøy 
Maskintelegraf Fjernmeldingsapparat til overføring av fartsordre fra 

styrehus til maskinen. 
Netto registertonn/netto drektighet Målte volum i et fartøy utgjort av bruttotonnasjen med 

fratrekk for: fører-, offisers- og mannskapsrom, 
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navigasjonsrom, proviant- og lagerrom, verksted- og 
pumperom, inkl. kjelerom. 

Nominelle hestekrefter Den eldste måten å beregne hestekrefter. Dampmaskins 
effekt kalkulert utfra maskinens indre dimensjoner. 

Plategang Ved naglede stålskrog de løpende plater som er naglet 
sammen med dobbelte rader i langskips retning. 

Propellaksel Drivaksel som propellen er festet til. 
Pullert Kort stolpe for feste av trosser og tauverk. Finnes både 

på kai og om bord. 
Rekke Åpent rekkverk langs kanten av et dekk. 
Reling Planke, tykk list eller profiljern som er festet til 

overkanten av rekke eller skansekledning. 
Skansekledning Tett reling, brystvern av treplanker eller stålplater. 
Skott Skillevegg som deler fartøysskrog i lukkede rom. 
Skylight Overlysvindu i skipsdekk. 
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. 

Styrbord Fartøyets høyre side sett aktenfra. 
Vinsj Av eng. winch, eg. en spole (trommel) som drives for 

hånd med en sveiv, hydraulisk eller elektrisk. Spill. 
 

Ordlisten tar utgangspunkt i og baserer seg på:  

Claviez, W. 1980. Sjøfartsleksikon – en maritim håndbok. Teknologisk Forlag Oslo. 

Store norske leksikon. https://snl.no/ (internett, lastet ned 20.12.2018) 

Språkrådet og Universitetet i Bergens Bokmålsordboka/Nynorskordboka. http://ordbok.uib.no/ 

(internett, lastet ned 20.12.2018) 

  

https://snl.no/
http://ordbok.uib.no/
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Arkiver/museum 

Digitalarkivet: skipsregisterkort (lappebøker) 

Sjöhistoriska Museet: byggetegninger 

Vedlegg 

- Liste over løsøre og deler til Pelle på lager, utarbeidet av Stiftelsen D/S Pelle. 

- Liste over deler og utstyrt som ble deponert på Norsk teknisk museum 

  



Vedlegg 1:  

Løsøre og gjenstander fra Pelle på lager. Fra Stiftelsen D/S Pelle 

PELLE 
1         

          

Nr Materiale Beskrivelse Tilstand Div 

1 Tre Trapp til salong svært bra   

2 Tre Dørstokk slitt SPT 7A - Nr. 11 

3 Tre Halvmåneformet tjukk treplate med hull i Grov, del av noe Plate over ror akter? 

4 Tre Panel oppunder BB-side salong Deler Nr. 16 

5 Tre Deler av panel? deler Merkelapp kan ikke tydes 

6 Tre Panel inkl. grov buet hulkil deler Merkelapp kan ikke tydes 

7 Tre Del av lang benk deler Lapp uten tekst 

8 Tre Panel, side  deler med lapp og tekst 

9 Tre List/Panel deler ?? 

10 Tre Panelbiter deler Lapp med nr. 9 
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11 Tre Benk Deler Lapp mrd nr. 15 

12 Tre/metall Buet takkonstruksjon (toppen) deler Ant. Soltaket 

13 Tre/metall Del av tak (toppen) Deler Ant. Soltaket 

14 Tre Udefinert del av noe i tre Deler Merelapp borte 

15 Tre Panel SB. Salong? Deler Merkelapp nr. 13?? 

16 Tre BB Benk Forrerste tverrbank? deler  BB benk - nest ytterst 

17 Tre Udefinert panel deler   

18 Tre List bakvegg SB ganske hel   

19 Tre Håndrekke ganske hel   

20 Tre Panel SPT A øverst deler Nr 4 

21 Tre Panel SPT A øverst deler Nr. 4 

22 Tre NB 3 Himling deler   

23 Tre Panel med grov hulkil deler Vanskelig å tyde 

24 Tre/metall Plate med jernbolder m/ mutter etc deler   
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25 Metall/tre Front styrhus med billettluke rimelig hel   

26 Metall Skorstein (øvre del?) Hel   

27 Metall Div. stag, støtter og beslag. Lukebeslag Forskj. Forfatning Mye forskjellig 

28 Tre, mahogny Dobbeldør akter ned til salong Bra Med litt av festet 

29 Tre, glass Speil fra salong Bra   

30 Metall, messing? Hengelampe fra salong 1882 Bra Gyrooppheng lamper 

31 Metall,messing Lysestaker fra salong Bra   

32 Metallstøp Puller Bra   

33 Bomull Vimpel Sliten   

34 Tre Skylight maskinrom Mangler lemmer og glass. Kan restaureres 

 

  



Vedlegg 2:  

Stiftelsen D/S Pelle 
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