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Innledning 

Taubåten Jan, som opprinnelig het Trygve i mange år, har hatt en lang karriere av varierende art. 

Bygget i 1877 var den i kommersiell drift frem til 1981. I årene som fulgte var båten i privat eie og har 

ligget mye i opplag. I 2014 ble fartøyet vernet av Riksantikvaren.  

Rapportens formål 

Med den teknisk-historiske rapporten har vi to hovedformål. Vi vil for det første se på den 

samfunnsmessige og kulturelle betydningen fartøyet har hatt. For det andre vil vi så langt vi klarer 

avdekke de konstruksjonsmessige endringene fartøyet har gjennomgått. Vi har valgt å definere fire 

perioder i fartøyets lange «liv», og vil belyse de to hovedformålene i forhold til denne 

problemstillingen. 

Ved å oppfylle vår målsetning håper vi rapporten vil komme til nytte i en kommende 

restaureringsprosess, både når det gjelder det valget som skal tas i forhold til periode for en 

tilbakeføring og til konkret gjenoppbygging til den perioden som blir valgt.  

Metode 

I denne rapporten følger vi fartøyet kronologisk i tid fra det ble bygget og frem til i dag. Innledningsvis 

blir kildene som fremstillingen baserer seg på lagt frem, ettersom kildene og kildebruken bestemmer 

hva vi kan vite om fartøyet. Utgangspunktet for en kronologisk fremstilling er at rapporten skal gi en 

helhetlig fremstilling av fartøyet og endringene det har gjennomgått. Basert på bruk og fartøyets 

konstruksjon skiller det seg ut tre ulike faser: den første tiden etter bygging var båten brukt som 

bukserbåt, isbryter og passasjerbåt. Senere var den bergingsbåt, før den ble benyttet som ren slepebåt. 

Slepebåttiden kan igjen deles i to, med utgangspunkt i når båten fikk en forbrenningsmotor til 

erstatning for dampmaskinen. 

Sist i rapporten følger en oversikt over Jans tekniske data i 2018. I tillegg er det en ordliste med 

forklaringer på maritime uttrykk, samt en kilde- og litteraturliste.   
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Kildemateriale 

Denne rapporten avslutter med en litteraturliste og kildehenvisninger. Under følger like fullt en 

oversikt over hvor de fleste kildene er hentet. Det blir også tatt opp noe kildeproblematikk. Som det 

kommer frem er det flere usikkerhetsmomenter knyttet til mange av kildene. Sammenligninger har 

derfor vært nødvendig for å skape et så helhetlig bilde av Jans historie som mulig.  

Arkiver 

Arkivverket, digitalarkivet: 

I digitalarkivet finnes det skipsregisterkort for flere fartøyer, deriblant Jan. Skipsregisterkort forteller 

om skipets opprinnelse, tonnasje, materiale og maskin. Det er også informasjon om hvem som har 

vært eiere av båten og når. Skipsregisterkortet gir med andre ord en grov, kortfattet oversikt over 

skipets historie og opphav, med eventuelle større tekniske endringer tilføyet. For videre detaljer må 

man lete andre steder.  

Arkivverket har publisert flere eldre bøker som webbok. Her kan man blant annet finne 

Sjøfartskontorets Register over Norges handelsflåte 1921 og Norsk sjøulykkestatistikk for 1913. I begge 

disse er det skjematisk, teknisk informasjon å hente om fartøyet, gitt på bestemte tidspunkt. Norsk 

Sjøulykkestatistikk gir dessuten flere beskrivende detaljer om hendelsesforløpet da båten forliste i 

1913. Skipsinspektørens funn her blir også lagt frem. 

Norsk Teknisk Museum: 

Dette museet har arkivet etter Akers mek. Verksted (AMV), hvor Jan ble bygget. Arkivet inkluderer 

byggetegninger fra 1877, samt tegninger av propell og ny kjele fra senere år på 1800-tallet. Det er også 

bestillingsprotokoller med informasjon om flere fartøyer, og kontrakter fra 1878 og 1896. Kildene 

utgjør planer for teknisk utføring av arbeid på og med skipet. Dette er svært detaljerte kilder, men det 

er samtidig ikke alltid sikkert om planene ble gjennomført slik som fremstilt. 

Riksarkivet: 

Her finnes materiale etter Moss Verft, som var eier av båten i en lang periode. Fordi arkivet etter 

verftet ikke er ferdigstilt har imidlertid store deler av materialet vært utilgjengelig. Noe aktuell 

informasjon har likevel dukket opp i arkivet etter Direktoratet for fiendtlig eiendom. I hovedsak dreier 

det seg om priser på slepejobber ved verftet, der Jan også blir nevnt.  

Aviser 

På Nasjonalbibliotekets hjemmeside kan man søke i en mengde historiske aviser. Dette er en relativt 

annerledes type kilde enn de tidligere nevnte. Opplysninger herfra er ofte varierte og ikke nødvendigvis 

så informative om de tekniske aspektene ved skipet. Kunnskapen man kan finne er først og fremst av 
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kulturhistorisk verdi. Flere aviser er blitt benyttet i rapporten, og da særlig for den tidligste tiden da 

Jan het Trygve. Det har vist seg å være vanskelig å finne informasjon om båten fra denne kildetypen 

fra cirka midten av 1900-tallet og fremover. Andre kilder har derfor vært viktigere for den påfølgende 

tiden.  

Fartøyet 

Fartøyet i seg selv må ansees som en svært viktig kilde til historien. Rester etter tidligere 

konstruksjoner om bord er konkrete og stort sett sikre bevis på hvordan fartøyet har vært, selv om 

tidfesting av endringer kan vise seg problematisk. Dette er for øvrig tilfellet for flere andre kilder.  

Innredningen under dekk og maskinen ble også fjernet før Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter 

overtok båten. Historisk kildemateriale har dermed forsvunnet og begrenset kunnskapen vår i dag. 

Fotografier 

Fotografier kan gi mye nyttig informasjon om fartøy, og på ulike tidspunkt. Et problem er at det ofte 

har vært vanskelig å tidfeste når enkelte fotografier er blitt tatt. Dermed kan det også her være 

usikkerhet knyttet til når ulike forandringer har funnet sted. Det er få eller ingen foto som viser tidlig 

innredning om bord i Jan. Informasjonen man kan hente utfra fotografiene begrenser seg i hovedsak 

til fartøyets utvendige utseende.  

Informanter med tilknytning til fartøyet 

Flere mennesker, med fartstid om bord og familiemedlemmer av tidligere eier, har bidratt med 

uvurderlige opplysninger om fartøyet i siste driftsperiode. Det er her snakk om tiden etter at båten var 

blitt omdøpt til Jan. Informantene har også stilt private bilder til disposisjon. I tillegg til den tekniske 

informasjonen om fartøyet har de videre kunnet fortelle om driften av båten.  

Sjøfartsdirektoratet 

Sjøfartsdirektoratet har flere historiske tegninger av Jan. I tillegg har de et gammelt målebrev fra 1964. 

Målebrevet inneholder mye teknisk informasjon om fartøyet for det nevnte året, og man kan også 

finne opplysninger om enkelte tidligere endringer i båten. Målebrevet inkluderer dessuten skisser av 

båten.    
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Byggeprosess, 1877 

Kontrakt for bygging av bygg nr. 88 ved Akers mek. Verksted ble inngått 12. juli 1877.1 Dampsk. Prins 

Gustavs Rederi, med en direksjon bestående av Robert Segelcke, A. Hansen og J. Johnsen i Drammen, 

skulle kjøpe et nytt fartøy, kalt Trygve.  

 

 

Figur 1: Tegning av Trygve fra Akers mek. Verksted 1877. AMV. Norsk Teknisk Museum. 

 

På byggetegningen er Trygve definert som bukserbåt. I Aker mek. Verksteds bestillingsprotokoll kan 

man lese at fartøyet skulle brukes som «Bugser og Bryder». I en annen av verkstedets bøker står det 

transportbåt. Kontrakten beskriver en slepebåt med nødvendig innredning for mannskap og med en 

enkel kahytt akter, slik som på skipet Oscarsborg. Fartøyet skulle bygges av jern.2 Dekksbjelkene i 

maskinrommet skulle også være av jern, mens bjelkene for og akter skulle lages av tre. Selve dekket 

skulle legges med furu. En støtlist dannet av et vinkeljern ble planlagt å klinkes rundt fartøyet ca. 18" 

fra dekkets overkant. Til denne skulle det festes «Træpølser» av bøk med jernlist i ytterkant. Planene 

inkluderte ikke skansekledning, men en åpen rekke laget av jern skulle settes opp rundt båten.  Akter 

skulle det være solseilseptre som kunne fjernes. Som slepebåt ville Trygve bli utrustet med to 

slepekroker. På maskincasingen og ved bygget over en nedgang akter var det satt opp henholdsvis en 

støtte og en slepegalge for slepetauet.3 Kontrakten omtaler det som en «Slæbefestighed af Jern med 

                                                           
1 Norsk teknisk museum, arkiv etter Akers mek. Verksted.  
2 Kontrakten sier at Trygve skulle være en «Skruedampbaad af Jern». 
3 Byggetegning AMV. 
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Galge». På byggetegningen vises i tillegg en davitlignende bøyle som stod i baugen. Fartøyet skulle ha 

en lettbåt med daviter – dette ble plassert på babord side. Av øvrig skipsinventar nevnes signal- og 

topplanterner, en kabysse, et vannfat, nødvendig fortøyningsgods, 2 pøser og 2 kastepøser, 

korkefendere og båtshaker, et flagg og standard med skipets navn, redningsbøyer, kompass og en 

skipsklokke. Skipsklokken er synlig i figur 8 og 9, der den henger i masten. Ikke minst skulle båten ha 

to kanoner! 

Byggetegningen viser at det på det åpne dekket i baugen skulle stå en vinsj og en nedgangskappe til 

en folkelugar i forpiggen. Små dekksbygg/luker skulle plasseres over leidere som førte ned til salonger 

og lugarer under dekk. Andre dekksbygg inkluderte styrehuset og to sidehytter hvor det var kabysse 

med ovn/komfyr (styrbord), og toalett (babord). Forut og akter på dekk skulle det være benker både 

på styrbord og babord side. Et trossebrett var plassert i hekken.  

I dag er byggetegningen så å si den eneste kilden til informasjon om hvordan Trygve opprinnelig så ut 

og var innredet under dekk, mens fotografier kan gi mer og utdypende opplysninger om båtens 

eksteriør. Byggetegningen og beskrivelsen av hva den viser bør derfor ikke leses som en fasit på 

hvordan båtens opprinnelige innredning var. Det er snarere en plan for hvordan det kan ha vært: 

Folkelugaren i forpiggen er tegnet med to faste køyer og en benk. Tegningen viser videre at 

bukserbåten skulle ha passasjerfasiliteter. Akter for forpiggen er det tegnet en 2. plass salong, og 

maskinistlugar og skipperlugar forut for maskinrom. Maskinistens lugar skulle være på babord side, 

skipperens på styrbord. Hver lugar skulle være innredet med vask, skap og benk. På begge sider av 

kjelen var det meningen at det skulle stå kullbokser. Videre akter skulle det innredes en 1. plass salong, 

med benker langs skutesidene. Et bord er tegnet inn midt mellom disse. Skottene ville ha ramtre og 

fyllinger. Dette skal ha vært likt i alle lugarene. På hver side av leideren ned til salongen skulle det til 

babord være skaprom og til styrbord være en vask.  

 

       

Figur 2, 3, 4. Utsnitt fra tegning 1877, samt skisser av innredningen i 1.plassalongen, med utgangspunkt i 
originaltegningen. AMV, Norsk Teknisk Museum. BDF. 
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Figur 5: Utsnitt fra tegning 1877 (figur 1). Forskipet. Folkelugar, 2.plassalong, maskinist- og skipperlugar. På 
dekket over er det tegnet inn benker for passasjerer og en vinsj i baugen. AMV. Norsk Teknisk Museum. 

 

 

Figur 6: Utsnitt fra tegning 1877 (figur 1). Trygves akterskip. 1.plassalong akter for maskinrommet. På dekket 
over er det tegnet inn benker langs skipssidene. AMV. Norsk Teknisk Museum. 
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Den neste kilden etter byggetegningen som forteller om båtens innredning er en tegning fra 1914 (figur 

15). Enkelte ulikheter kommer da frem. For eksempel er 1.plassalongen da delt i to lugarer, og leideren 

ned til 2.plassalongen og skipper- og maskinistlugaren er blitt flyttet lengre mot babord, ikke midtskips 

som på byggetegningen. Dette vil bli diskutert videre i rapporten. Poenget her er at det er godt mulig 

at ulikhetene i kildene er tilstede på grunn av endringer i båten fra tiden etter byggingen. Likevel kan 

det ikke utelukkes at 1914-tegningen skiller seg mindre fra 1877-versjonen av båten enn man skulle 

tro, og man bør være obs på usikkerhetsmomentene. 

Spesifikasjonene for Trygve var på byggetegningen følgende: 

 

Største lengde: 60,2 fot 

Største bredde: 15,0 fot 

Dyptgående: 7,7 fot 

Spanteavstand: 2 fot 

Deplasement: 1850 kubikkfot4 

 

Aker mekaniske Verksteds bestillingsprotokoll opplyser at fartøyet hadde en brutto drektighet på 

49,93 tonn, og en netto drektighet på 23,40 tonn.5  

Nummereringen av spantene tok utgangspunkt i et 0-spant midt i skipet, hvorfra det nummereres fra 

1 og oppover mot baugen og med bokstavene a, b, c osv. akterover mot stilken. Fra spant 2 og forover 

ble det lagt inn isspant mellom spantene. Disse var ikke i full høyde, men strakte seg ca. 1,5 meter fra 

omtrent 1 meter under vannlinjen. Trygve hadde tre vanntette tverrskipsskott, «hvoraf et ca. 6 fod fra 

Baugen, et for og et agter for Maskinrummet».6 Baugen ble rundet mot kjølen for å lette isbryting. 

Fartøyet hadde én mast, trolig situert på kjølen, med gjennomgang i fordekket over 

skipperlugaren/2.plassalongen.7  

Trygve var opprinnelig utstyrt med en dampmaskin. I følge kontrakten skulle båten minimum kunne 

nå en hastighet på 8 knop, og maskinen skulle være på 20 nominelle hestekrefter. Akers mek. Verksted 

produserte maskin nummer 211 til fartøyet.8 Dette var en compoundmaskin med 12 tommer 

høytrykkssylinder, 24 tommer lavtrykk- og 14 tommer slaglengde. På dekk over maskinen, like akter 

for skorsteinen, var det plassert et skylight med åtte firkantede ruter. 

Samme året som kontrakten ble inngått, i oktober 1877, skulle Trygve være klar til levering. Fire 

måneder etter avtalt levering ble det bestilt en ny propell fra Akers mekaniske Verksted. Med mindre 

                                                           
4 Kontrakten oppga størst lengde 60', størst bredde på spant 14', dyptgående minst 4'. 
5 Bestillingsprotokoll 1855-1903. Arkiv etter Akers mek. Verksted, Norsk Teknisk Museum. 
6 Kontrakt for båt nr. 88 mellom AMV og Dampsk. Prins Gustavs Rederi. 
7 I dag står det en rest av mast under dekk der. 
8 Bestillingsprotokoll Aker mek. Verksted. 
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dette betyr at båten ikke ble levert til avtalt tid, kan det kan tyde på at opprinnelig propell ikke var 

optimal. Kanskje den ikke ga den ønskede farten på minst 8 knop, eller kanskje den ikke ga kraft nok 

ved reversering. Det siste vil være viktig for en slepebåt. Trygve fikk også ny propell i 1890. Begge 

propellbyttene er notert på én og samme tegning (figur 7). Derfor er det ikke usannsynlig at propellen 

fra 1878 kan ha fungert godt, og at fornyingen i 1890 var en følge av at propellen var blitt skadd eller 

ødelagt snarere enn at konstruksjonen ikke passet.  

 

 
Figur 7. Tegning av propell til dampbåten Trygve. Ordre nr. 192, 24/2 78. Ordre nr. 463, 22/3 90. AMV. Norsk 
Teknisk Museum. 
 

Bukserbåten Trygve, 1877-1902 

I følge eierne kunne det nye dampskipet anbefales både til buksering og lystturer.9 Det fikk sertifikat 

til 126 passasjerer.10 Trygve ble ved flere anledninger benyttet til ulike turer. Det var stort sett plass til 

både gods og passasjerer.11 På våren i 1883 kunne reisende som ville på lysttur til Tønsberg blant annet 

bli fristet med medfølgende sang og musikk.12 Lørdag 7. juni 1890 startet båten i rute til Nordstrand 

bad.13 

                                                           
9 Aftenposten 20.07.1882. 
10 Aftenposten 26.06.1890. 
11 Aftenposten 03.02.1879. 
12 Fredriksstad Tilskuer 29.05.1883. 
13 Aftenposten 06.06.1890. 
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På vinteren kunne Trygve brukes til isbryting. Rundt juletider i 1886 var det så mye is rundt Drammen 

at all trafikk stoppet. Flere fartøyer ble frosset inne. Trygve var det siste skipet som brøt opp og seilte 

gjennom råken, med havnefogden til Svelvik. Resten av vinteren skulle båten legges opp der, da det 

tilsynelatende ikke lot seg gjøre å holde råken oppe. Ønsket i Drammen var likevel at isbryteren 

Storegut skulle komme og hjelpe når andre skip som Trygve ikke klarte mer.14   

I 1889 ble det forsøkt å starte en rute mellom Moss og Horten der Trygve skulle frakte varer og 

passasjerer. Dårlig vær og mye is gjorde det likevel vanskelig, og etter kun få turer ble ruten lagt ned.15 

I 1887 ble båten leid ut til et nytt formål, nemlig sildefiske.16 Trygve ble også brukt til litt mer uvanlige 

foretak. Da franske Madame Godard viste frem en luftballong og fløy på tur fra Oslo i 1879, måtte 

Trygve plukke opp «Luftsejlersken» og en passasjer hun hadde hatt med, etter at de landet på 

Nesodden.17 Publikum kunne også følge med på kapproing fra Trygves dekk en søndag formiddag på 

sommeren samme året.18 Båten var i tillegg vertskap for Fridtjof Nansen og andre grønlandsfarere i 

1889 da Norsk Jæger- og Fiskerforening inviterte til feiring, blant annet med kajakkoppvisning ved 

siden av dampskipet.19 Den tyske keiseren Wilhelm II besøkte Norge på sommeren 1890, og Trygve var 

da ett av flere dampskip som tok passasjerer ut på Oslofjorden for å overvære keiserens ankomst. For 

anledningen tok Trygve opp mot 60 personer.20 

To fotografier av Trygve som trolig stammer fra 1800-tallet eller tidlig på 1900-tallet viser fartøyet med 

passasjerer om bord. Noen forskjeller kommer klart frem. I figur 9, som trolig er det nyeste bildet, er 

det ført opp en netting i det laveste partiet i rekken. Her går rekken heller ikke helt ut i baugen, men 

stopper litt lenger akter enn den gjorde da fotografiet figur 8 ble tatt. Ved siden av hytten på styrbord 

side, er deler av rekkverket hektet av, slik at det ville være mulig å gå fra borde eller om bord der. 

Styrehuset ser imidlertid likt ut på begge fotografiene. Det har to glassruter på fremsiden, samt to 

vinduer på styrbord og babord side, inkludert ett i hver av dørene der. I motsetning til det 

byggetegningen viser har båten på fotografiene en firkantet konstruksjon, øyensynlig en kiste av noe 

slag, på toppen av styrehuset. (Det er også en mulighet for at det kan ha vært en vanntank.) Over 

sidehyttene er det satt opp lanternekasser til sidelanternene, og fra styrbord sidehytte, der hvor 

kabyssen var, står det en liten skorstein. 

Båten er forøvrig malt i ulike farger på fotografiene, og skorsteinsmerket er også forskjellig. 

                                                           
14 Stavanger Amtstidende og Adresseavis 30.12.1886.  
15 Moss Magasinet 1997 
16 Fredrikshalds Tilskuer 15.10.1887. 
17 Dagbladet 11.08.1879. 
18 Aftenposten 28.06.1879. 
19 Romsdals Amtstidende 11.06.1889. 
20 Aftenposten 26.06.1890. 
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Figur 8. D/S Trygve med passasjerer. Tidspunkt er uvisst. Foto: Norsk Maritimt Museum. 

 

Figur 9. D/S Trygve, antatt med passasjerer om bord. Uvisst tidspunkt. Foto: Norsk Maritimt Museum. 
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Det er noe enklere å se detaljene om bord i fartøyet i figur 9 enn i figur 8, rett og slett fordi at det på 

det sistnevnte bildet er så mange mennesker om bord. Figur 9 viser benker både på for- og 

akterdekket, akkurat som på byggetegningen. Byggene over nedgangene for og akter er åpne, og det 

samme er skylightet over maskinen. Skylightet stemmer med byggetegningen, med fire firkantede 

glassruter på hver side. Foran luken ved masten ligger noe som kan se ut som puter, tilsynelatende for 

passasjerene under overfarten. På skiltet oppå styrehuset kan man lese at Trygve skulle til Oskarshall 

og Sæterhytten. Dette tyder på at Trygve på dette tidspunktet trolig var solgt fra rederiet i Drammen 

og hadde hjemmehavn i Christiania.  

 

Tidvis må Trygves eierselskaper ha hatt problemer med å få driften til å gå rundt. I 1889 ble 

Actieselskabet Trygve meldt inn til magistraten i Christiania. Dette nye selskapets formål ble beskrevet 

å være buksering, akkurat som det tidligere hadde vært for selskapet i Drammen.21 I 1891 ble selskapet 

igjen meldt inn til magistraten i Christiania.22 På vinteren fem år senere kunne man lese i Norges 

Sjøfartstidende at bukserbåten Trygve, «med ny Kjedel og Maskine paa ca. 13 Heste, buxerer udmerket 

godt, gaar hurtigt, bruger lidet Kul, kan med Lethed indrettes for Passagerer, er billig til salgs».23 Den 

nye maskinen og kjelen kom fra Akers mek. Verksted. En kontrakt mellom verkstedet og «Rederiet for 

Trygve af Christiania» forteller at «Kjedelkappen forhøies i Tilfelde nødvendigt», og «Kulskudderne 

flyttes 6 " lenger ud for at give Plads for ny Kjedel».24 Det ble presisert at styrehuset skulle settes opp 

igjen på sin gamle plass, og at den nye kjelen skulle forbindes med den gamle rørledningen og 

skorsteinen. En tegning (figur 10) av Trygves kjele fra Akers mek. Verksted er merket med årstallet 

1899. Det virker derfor som båten atter fikk en ny kjele det året. Trygves skipsregisterkort, som 

øyensynlig er fra 1904, oppgir likevel at maskinen og kjelen da var fra 1896.25 

 

                                                           
21 Norsk Kundgjørelsestidende 24.12.1889. 
22 Norsk Kundgjørelsestidende 23.02.1891. 
23 Norges Sjøfartstidende 14.01.1896. 
24 Kontrakt om ny kjele 16/4 1896. AMV, Norsk Teknisk Museum. 
25 Det finnes dessuten en tegning av «1 stk. Kjedle for S. S. «Trygve» af Christiania» fra 17.04.1896 i 
Sjøfartsdirektoratets arkiver, Haugesund. 
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Figur 10. Dampkjele for båt nr. 88, Trygve. AMV. Norsk Teknisk Museum. 

 

I februar 1896 ble det iallfall holdt auksjon over skipet.26 Actieselskabet Trygve ble oppløst i september 

1896, undertegnet Christian Møller.27 Aktieselskabet Kristianiafjordens Bugserdampskibsselskab tok 

opp driften. Møller var fremdeles blant rederne, så Trygve kan ikke sies å ha kommet på helt nye 

hender.28 To år senere ble forretningskontoret flyttet fra Kristiania til Drøbak.29 

  

                                                           
26 Norges Sjøfartstidende 11.02.1896. 
27 Norsk Kundgjørelsestidende 19.09.1896. 
28 Norges handelsregistre 1896: 786. 
29 Norges handelsregistre 1898: 1063. 
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Bergingsdampskip 1902-1914 

I 1902 kjøpte Moss Værft, Bjergnings & Dykker co. Trygve. Det samme året besøkte redaktøren i bladet 

Farmand verftet, og fra ham har vi denne beskrivelsen: 

Lige ved Dokkerne laa den mindste af Selskabets Dykkerbaade, «Trygve», som alltid har Damp oppe for 

at gaa med et Øiebliks Varsel, og som forøvrigt bruges til Forhaling ved Værftet og om Vinteren til 

Isbrydning.30  

Da Trygve var i Moss Værfts eie hadde båten ifølge Kristian Thorbjørnsen, som skrev om det norske 

bergingsvesenets historie, en compoundmaskin på 125 indikerte hestekrefter, samt pumpeutstyr med 

800 tonns kapasitet per time.31 Trygves bruttotonnasje ble målt å være 48,48 registertonn i 1907, og 

nettotonnasjen var på 4,54 registertonn.32 

Med nye eiere kom nye former for oppdrag. Trygve ble først og fremst benyttet som dykker- og 

bergingsbåt, men ikke utelukkende. I følge Moss Værft Bjergnings & Dykker Co. kunne båtene deres 

disponeres til buksering på kortere avstander, så sant de ikke var opptatt med bergingsarbeid.33 

 

   

Figur 11. Notis i Norges Sjøfartstidende 20.02.1905.         Figur 12. Trygve omtalt i Kysten, 11.01.1910. 

 

Ett av de første redningsoppdragene for Trygve inkluderte en litt underlig jobb. Båten fraktet i 1902 en 

stor stein til Drammen. Steinen ble regnet å være på rundt to tonn, og hadde trengt seg gjennom 

skutebunnen på skipet St. Olaf etter en grunnstøting. Skipets forsikringsselskap ønsket å få se denne 

steinen, og derfor ble det Trygves jobb å få den opp fra havbunnen.34  

                                                           
30 Vogt 1947: 41 
31 Thorbjørnsen 1941: 130 
32 Notater om DS «Trygve» gjort av Tom Bjørge Jensen, Kråkerøy. 
33 Kysten 19.04.1909. 
34 Norges Sjøfartstidende 18.10.1902. 
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Året etter deltok Trygve i hevingen av det danske skipet Ekliptika utenfor Marstrand, sør for Gøteborg.  

Dette var en uvanlig stor hevingsoperasjon som varte fire måneder i strekk. Havaristen hadde 3000 

tonn kull om bord som skulle reddes. Morgonposten i Gøteborg beskrev hevingen som «en storartad 

bärgning, eneståande i sitt slag», som hadde «väckt stort uppseende öfver hela Europa».35 

 

 

Figur 13. Ekliptika av København hevet utenfor Marstrand i 1903. Foto utlånt av Knut H. Næss. 

 

Av andre uventede oppdrag kan det følgende nevnes: i 1903 stod en mann og styrte Trygve med bind 

for øynene. Dette var «Den svenske Tankelæser Bror Sundeen».36 Han holdt Trygves kaptein i hånden 

og skulle lese tankene hans i et forsøk på å imponere den norske pressen. Alt gikk heldigvis bra, for 

Trygve kom klar av alle skjær. Om ikke annet så hjalp nok seansen på billettsalget til svensken, som 

skulle holde opptreden i Oslo kort tid etter.  

Mye av bergingsbåtenes arbeid bestod av å dra grunnstøtte skip flott, uten at det nødvendigvis 

medførte stor dramatikk. I en omtale av Hans Fredrik Tollefsen, som var skipper på Trygve i 17 år, skrev 

Aftenposten at som et eksempel på Tollefsens påpasselighet kunne det nevnes at han ikke hadde hatt 

en eneste grunnstøting, «skjønt det jo viser sig, at der er udmerket leilighed dertil i Kristianiafjorden».37 

Ved anledning trengte likevel også Trygve assistanse. I 1911 dro båten skipet Hurum av en grunne ved 

Bolærne, kort tid før Trygve selv gikk på grunn og måtte bli hjulpet av Hurum.38 

                                                           
35 Thorbjørnsen 1941: 138 
36 Fredrikstad Tilskuer 28.10.1903. 
37 Aftenposten 29.07.1914 
38 Norges Sjøfartstidende 24.10.1911 
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Trygve som forsøkskanin 

Ingeniøren Carl Fred. Holmboe arbeidet fra 1909 med innføringen av overheter til dampmaskiner på 

lokomotiver og skip. Overheting av damp betød lavt kullforbruk, og i tiden rundt 1900 var det blitt 

vanlig i kraftanlegg på land.39 Skipsmaskiner var en annen sak, og mange mente at overhetet damp 

kunne øke risikoen for driftsstans. Holmboe inngikk imidlertid en avtale med Moss Værft om å gjøre 

et forsøk med Trygve. Holmboe skrev at «Dens maskinanlegg ble innrettet for bruk av overhetet damp 

og kjelen utrustet med en passende overheter».40 Det ble konstatert at Trygve brukte 39,5 prosent 

mindre kull en tidligere, og fyrbøteren om bord påpekte at besparelsen kunne merkes på kroppen. 

Trygve var med det blitt det første norske skipet med overheter.41  

 

Norsk Bjergningskompani 

Fortjenesten i bergingsvesenet kunne variere stort – alt avhengig av hvor mange skip som havarerte 

og graden av suksess selskapet hadde med bergingen. Bergingsdelen av Moss Værft skilte seg på 

mange måter fra resten av bedriften. På begynnelsen av 1900-tallet fantes det tre bergingsselskaper i 

Norge; ett i Bergen, ett i Trondheim og ett i Moss. På grunn av stor konkurranse ble selskapene 1. 

januar 1912 slått sammen til Norsk Bjergningskompani.42 De hadde sitt første hovedkontor i Oslo. Moss 

Værft, Bjergnings- og Dykker Co hadde følgende fartøy med inn i sammenslutningen: 

Bergingsdamper D/S «Trygve» 48 brt 

Bergingsdamper D/S «Neptun» 

Bergingsdamper D/S «Uræd» 

Kranfartøy «Trold» 42 brt 

Løftefartøy «Hans» 2000 tonn løfteevne 

Løftefartøy «Harold» 2000 tonn løfteevne 

Løftefartøy «Richard» 800 tonn løfteevne 

Løftefartøy «Emanuel» 600 tonn løfteevne 

Løftefartøy «Pollux» 

Moss Værft sløyfet med det bergingsavdelingen fra både driften og navnet. Trygve ble overført til 

bergingskompaniet for 225000 kr, men ble fremdeles værende i Moss.43 

                                                           
39 Holmboe 1948: 123 
40 Holmboe 1948: 125 
41 Holmboe 1948: 124-125 
42 Thorbjørnsen 1941: 139 
43 Notater om DS «Trygve» av Tom Bjørge Jensen, Kråkerøy. 
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Forlis 

20. desember 1913 forliste Trygve utenfor Strømtangen fyr ved Fredrikstad og hele besetningen på 7 

druknet:  

 

Kaptein C. Olsen, fra Jeløya i Moss 

Maskinist Albert Pettersen, fra Jeløya i Moss 

Dykker Olaf Jensen, fra Jeløya i Moss 

Dykker Aksel Johansen, fra Jeløya i Moss 

Dekksmann Halvor Fredriksen, fra Jeløya i Moss 

Fyrbøter O. Eriksen, fra Jeløya i Moss 

Fyrbøter Anton Ramstad, fra Nord-Norge. 

 

Bare fem av disse hadde tilhørt den egentlige besetningen.44 Trygve hadde vært på vei for å berge et 

grunnstøtt skip i Iddefjorden. Det var allerede blitt mørkt da de satte ut, og på grunn av sterk vind og 

strøm kom båten ut av kurs. Trygve ble observert fra Strømtangen fyr og en båt ble sendt fra 

Fredrikstad for å hjelpe. Mørket og været gjorde imidlertid at Trygve ikke ble funnet. Morgenen etter 

dro bergingsselskapets Neptun ut for å undersøke. De kom over vrakrester fra Trygve, men det tok tid 

før alle de omkomne ble funnet. Under etterforskningen av forliset ble det avdekket at mannskapet 

hadde gjort et forsøk på å rigge til båtens store pumpe. Trygves pram var satt på sjøen, men ble funnet 

kantret på et skjær like i nærheten.45 

Skipet ble liggende på 7-8 favner med store bunnskader. Styrehus, maskinskylight og alt løst på dekk 

ble slått bort av sjøene. Det betyr at toppen på maskinskylightet kan ha vært det originale av tre fra 

1877. Styrehuset ble funnet på land dagen etter forliset.46 

Den 29. desember ble skipet berget og enighet oppnådd med assurandør om kr. 21.000,- pluss kr. 

5.000 for bergingen. Skroget ble i skadet stand vurdert til kr. 7.500,-. Båten ble solgt til Moss Værft 

med forpliktelse om ikke å benytte den i konkurranse med Norsk Bjergningskompani.47  

Trygves karriere som bergingsbåt var nå over.  

                                                           
44 Sjøfartskontoret 1915: 86 
45 Moss Magasinet 1997. Middagsavisen 02.01.1914. Flekkefjordsposten 03.01.1914. 
46 Social-Demokraten 22.12.1913. 
47 Riksantikvaren. 
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Taubåt Trygve 1914-1963 

 

 

Figur 14. Trygve i Moss etter hevingen, oktober 1914. Foto: Norsk Maritimt Museum. 

 

På Moss Værft ble Trygve bygget opp som taubåt. I denne funksjonen ble den brukt i mange år. Figur 

14 viser Trygve på Moss Værft i 1914. Her er det tydelig at det var mye og omfattende arbeid som 

måtte til for å få fartøyet i stand igjen etter forliset. På fotografiet kan man se at all innredning var blitt 

fjernet. Bortimot hele bunnen av fartøyet, inklusive kjøl, bunnstokker, mange spant og hudplater er 

vekk. På styrbord side er det nesten ingenting igjen. Bare baugen, hekken, skansekledningen og den 

øverste plategangen er fremdeles på plass. Kjelen kan også stadig sees om bord. I hvert fall deler av de 

tre vanntette skottene er på plass, selv om mange av hudplatene i skroget rundt altså er fjernet. 

Hoveddekket er ikke synlig, men båten er uten mast, skorstein, sidehyttene og styrehus.  Alt dette 

betyr at store deler av båtens originale utrustning og materialer ble skiftet ut eller bygget om i 1914.  

En av endringene i figur 14 fra tidligere fotografier er at båten har fått skansekledning. 

Skansekledningen ble bygget før forliset – figur 14 avslører slitasje på den og «Bjergningsdamper» er 

svært tydelig påmalt. Nøyaktig når den åpne rekken ble byttet ut med skansekledningen er ikke sikkert, 

men det virker ikke usannsynlig at det kan ha skjedd etter at båten ble kjøpt av Moss Værft, Bjergnings 

& Dykker co. 
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Fra 1914 finnes det en tegning av «Forandring av S/S Trygve»: 

 

 

Figur 15. Forandring av S/S Trygve. Desember 1914. Sjøfartsdirektoratet. 

 

Denne tegningen er laget flere måneder etter at fotografiet figur 14 ble tatt, hvilket betyr at den er fra 

etter at båten ble gjenoppbygget, eller i det minste fra mens arbeidet pågikk. Som sådan bør den være 

svært pålitelig. På tegningen kan man gjenkjenne mye av det som er igjen av Trygve i figur 14: 

skansekledningen, nedgangskappen forut for der styrehuset hadde vært, plasseringen av en av 

slepegalgene akter, klysset akter, og man kan se i hvert fall restene etter et baugspryd.  

Tegningen skiller seg fra figur 9 når det kommer til lysventiler: i 1914 var det flere ventiler i skipssiden. 

Tegningen har attpåtil gitt Trygve et høyere oppbygget styrehus enn det båten hadde på 1800-tallet. 

Fremdeles er det tegnet inn sidehytter i tre, men disse er blitt større enn tidligere, og de hadde fått 

lysventiler i kortendene. Over skansekledningen, frem til svineryggen er det satt opp en rekke. Det lille 

oppbygget som baugsprydet lener mot på tegningen kan være en form for nedgangsluke til 

kabelgattet, men den er ikke merket. I dekket over bunkertankene skulle det være kulluker. Både 

maskincasingen og nedgangskappen akter har fått en utforming med runde lysventiler, mens 

nedgangsluken i forkant av styrehuset er blitt flyttet lenger mot babord. På babord side er det ført opp 

to daviter for en lettbåt, svært likt som før. En ny slepegalge er tegnet inn lenger akter, nært 

nedgangskappen, i tillegg til slepegalgen i akterkant av casingen. En sikkerhetsventil er synlig rett forut 
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for skorsteinen som tidligere foto også har vist, og i akterkant av skorsteinen skulle det settes opp en 

lufteventil på babord side av casingen. 

Tegningen fra 1914 er dessuten den eldste kilden etter byggetegningen som forteller noe om interiøret 

om bord. I sidehytten på babord side skulle det være lampeskap aktenfor toalettet, mens det like 

aktenfor byssen i sidehytten til styrbord skulle være «bank». I forskipet er det som var merket 

folkelugar på byggetegningen blitt merket med kabelgatt. Det som hadde vært 2.plassalongen var 

øyensynlig planlagt å være innredet så godt som likt slik det hadde vært opprinnelig. Ettersom 

nedgangen til lugarene i forskipet i 1914 ble tegnet inn lenger til babord enn før, har også lugaren på 

babord side fått mindre plass enn tidligere. Den lille lugaren er betegnet som reservelugar, mens 

maskinistens lugar, som hadde denne plasseringen på byggetegningen i 1877, er flyttet til akterskipet. 

Kapteinens lugar, vis-a-vis den forminskede reservelugaren, er blitt tilsvarende forstørret inn mot 

midten av skipet. Innredningen i lugarene i forskipet består på 1914-tegningen av de samme møblene 

som ble tegnet i 1877. Det som har forandret seg er plasseringen. Benkene er kommet langs skipssiden 

snarere enn mot akterskottet, og vask og skap er blitt flyttet på. I akterskipet er 1.plassalongen 

erstattet med en fyrbøterlugar til babord og en maskinistlugar til styrbord, delt mellom seg av en gang, 

som også fortsetter rundt fyrbøterlugaren mot et skap ved skipssiden. I lugarene er det tegnet inn 

benker og vask.  

Et nytt målebrev for båten som ble utstedt av skipskontrollen den 9. april 1915 gir en nettodrektighet 

på 16,62 tonn. Under en skarpskytingsøvelse på Oscarsborg dette året ble Trygve truffet av en 35 

millimeters kule mens båten lå ved kai og lastet sand. Skuddet gikk gjennom skansekledningen og traff 

et spett på dekket. Kulen delte seg da i to, og den ene delen traff nesten maskinmesteren, som stod 

ved nedgangen til maskinen.48 I Sjøfartskontorets Register over Norges handelsflåte 1921 dukker det 

opp nye opplysninger om Trygve. Båten hadde en bruttotonnasje på 48 tonn, under dekk var det 47 

tonn og nettotonnasjen var på 14 tonn. Materialene i skroget er oppgitt som både jern og stål, og 

kjelen var fremdeles fra 1896. Skipets mål var på lengde 59,3 fot, bredde 15,6 fot og dybde 8,5 fot. 

Fremdeles var det også en compound dampmaskin om bord, på 145 ihk. Det var én hovedkjele med to 

fyrganger. Trygve var ellers sertifisert for kortere ruter og innenskjærs fart.49 

I 1921 var Trygve senter for en stor konflikt på Moss Værft. Båtens maskinist sa opp jobben da en 

kontrakt mellom verftet og Det norske maskinistforbund løp ut. Som svar på dette sa verftet opp alle 

forbundets medlemmer, totalt 14 mennesker, med syv dagers varsel. Saken ble tatt opp i 

arbeidsretten, som til slutt frikjente bedriften.50 

                                                           
48 Fremtiden 06.10.1915. 
49 Sjøfartskontoret 1921: 202 
50 Arbeider-politikken 10.02.1922 og 09.02.1922. Aftenposten 14.02.1922. Social-Demokraten 10.02.1922. 
Smaalenenes Social-Demokrat 29.03.1921. 
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Trygve fikk nytt kjenningssignal i 1934; LFEC erstattet det gamle kjenningssignalet HJKW. Båten ble 

fremdeles benyttet til isbryting rundt Moss om vinteren.51 Fartøyet hjalp skip som fikk problemer i isen, 

som da Moss-Horten-fergen fikk bøyd propellen i 1940 og måtte taues gjennom råken.52 Under andre 

verdenskrig utførte Moss Værft & Dokk arbeid for den tyske okkupasjonsmakten, hvilket de deretter 

ble bebreidet for. I en ubetalt regning sendt til tyskerne like før kapitulasjonen i mai 1945, blir Trygve 

omtalt som «unseren Schlepper "Trygve"». Båten hadde bidratt med assistanse til arbeid på en 

brygge.53 Rundt denne tiden tok verftet 50 kroner timen for bruk av slepebåten. Sleping var stadig det 

primære bruksområdet for båten ved verftet også etter krigen. Båten beholdt likevel ikke det samme 

utseendet som den fikk i 1914. Trygve ble nemlig ombygget flere ganger.54  

Tegningen under (figur 16) er av Trygves midtskipsseksjon i 1922. Her kan man stadig se at kjelen er 

på plass. Arrangementstegningen figur 17 er sannsynligvis fra samme tidspunkt som figur 16, selv om 

det ikke er mulig å lese dateringen. 

 
Figur 16.  Tegning av Mittskibssektion D/S Trygve, A/S Moss Værft, Moss, 18-7-1922. Sjøfartsdirektoratet. 

                                                           
51 Moss Magasinet 1997: 35.  
52 Arbeiderbladet 04.03.1940. 
53 A/S Moss Værft & Dokk: Rechnung, Moss 27.04.1945. Unpaid bills incurred by the Germans Prior to 
Capitulation.  
54 Moss Magasinet 1997: 35 
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Figur 17. Arrangementstegning av D/S Trygve, A/S Moss Værft, Moss. Sjøfartsdirektoratet.   
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Tegningen figur 17 viser flere endringer fra 1914-tegningen. Innvendig er det som i 1914-tegningen var 

omtalt som en reservelugar kalt lugar for matros. Ellers er det ført opp at det var en ferskvannstank i 

akterpiggen. Skottet mellom akterlugaren og maskinrommet ble flyttet på et tidspunkt, fra spant 7 til 

6 ½. Dette skjedde en gang etter 1922, for figur 17 stemmer med byggetegningen på dette området. 

Skottet ble klinket til skipssiden da det ble flyttet, så det ble iallfall gjort i Moss Vært-tiden. 

I styrbord sidehytte er det bare bysse på tegningen fra 1922, i motsetning til 1914, mens i babord 

sidehytte har toalettet byttet plass med lanternerommet, som også er definert som malerskap. 

Hyttene fikk også et nytt utvendig utseende. Sammen med tegningen fra 1922 gir et fotografi fra 1937 

(figur 18/19) flere opplysninger om fartøyets utvendige endringer.  

 

 

Figur 18. Flyfoto av Moss Verft og Dokk på Jeløya, ca. 1937. Dampskipet ved kai er trolig Trygve. Foto: Widerøes 
Flyveselskap AS/Østfold fylkes billedarkiv.   
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Figur 19. Utsnitt av figur 18. Flyfoto av Moss Verft og Dokk på Jeløya, ca. 1937. Det ligger et slepetau i sjøen 
mellom det som trolig er Trygve og den mindre båten aktenfor. Foto: Widerøes Flyveselskap AS/Østfold fylkes 
billedarkiv. 

 

Fotografiet viser havnen ved Moss Værft hvor det ligger et lite dampskip ved kai. En slepetrosse ligger 

i sjøen mellom dampskipet og en mindre båt i lyse farger. Det er ikke mulig å lese et navn på 

dampskipet på grunn av avstanden i og vinkelen på bildet. Godt mulig står det Moss på hekken. Det 

kan ikke sies med full sikkerhet at skipet er Trygve, men i tillegg til at det ligner svært, er det også 

sannsynlig i forhold til tid, sted og situasjon.  

På både tegningen og fotografiet kommer det frem at Trygve ikke lenger hadde baugspryd, samt at det 

var blitt bygget en ny nedgangskappe i baugen. På tegningen er det plassert en tre tonns vinsj på dekket 

like forut for masten, men den er ikke synlig på fotografiet. Der kan det heller se ut som det står en 

vinsj like til styrbord for nedgangskappen. Oppå styrehuset er det synlig en «boks» i figur 18/19, ganske 

likt som i figur 8 og 9. Det er videre kommet en ny lufteventil aktenfor skorsteinen på styrbord side, og 

altså ikke bare på babord side som på 1914-tegningen. Sikkerhetsventilen som tidligere stod forut for 

skorsteinen er fjernet på 1922-tegningen (men den er synlig på det senere fotografiet figur 20). På 

tegningen er de firkantede kullukene i dekket på hver side av styrehuset flyttet lengre akterover og 

blitt runde, uten at det er mulig å se noe om dette på fotografiet. I dag er det mulig å se rester i dekket 

etter to par runde luker, ett på hver side over maskinen. 

Sidehyttene er, som det kommer frem på fotografiet så vel som på tegningen, blitt smalere enn slik 

hyttene var fremstilt på 1914-tegnignen. Opp fra styrbord sidehytte stikker det også opp et 
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skorsteinsrør, akkurat som 1922-tegningen viser at det skulle være fra byssen. Den eneste forskjellen 

til fotografiet er at mens tegningen viser at skorsteinen skulle stå midt i hytten, står den her i akterkant 

av hytten. 

Tegningen gjør det videre klart at Trygve skulle ha fire lysventiler (i hver skipsside) forut, ikke bare tre 

som i 1914. Like aktenfor maskincasingen og slepegalgen skulle det være en brannslukningspumpe. 

Både på fotografiet figur 18/19 og på tegningen figur 17 er toppen av nedgangskappen akter blitt skrå. 

Helt akter i hekken er det i hvert fall sikkert at det nå i tillegg var kommet en ny, mindre slepegalge. På 

tegningen går ikke denne bøylen på tvers av dekket, men det gjør den på fotografiet.  

I akterskipet er det på tegningen merket en kasse med livbelter på babord side, som for øvrig ikke kan 

gjenkjennes på fotografiet. Det var fremdeles to lysventiler på hver side av akterlugarene. Både 

tegningen og fotografiet viser til slutt at skansekledningen i hekken var vinklet mer innover enn 

tidligere. Skansekledningen ble også bygget litt høyere enn tidligere. Tegningen fra 1914 viser at 

fenderlisten rundt hele skipet da var plassert tettere inntil lysventilene enn i 1922. Fenderlisten som 

bare gikk rundt hekken nådde lengre frem og var også blitt plassert høyere i forhold til lysventilene i 

1922, og klysset i akterskipet var fjernet. 

Fotografiet under viser også Trygve i Moss Værft-tiden. Dette er av uviss dato, men nyere enn det 

forrige. 

 

 

Figur 20. Trygve som taubåt ved Moss Verft. Foto utlånt av Knut H. Næss. 
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Igjen ser Trygve annerledes ut enn tidligere fremstilt. De to hyttene som hadde stått på hver side av 

styrehuset er i figur 20 blitt fjernet og det er kommet et nytt, større styrehus, plassert tettere inntil 

masten enn før. Det er mulig at den høyeste delen av styrehuset, med rektangulære vindusruter, kan 

være det samme som sees øverst i styrehuset i figur 18/19.  Et mindre dekkshus er synlig i akterkant 

av det nye styrehuset, like forut for maskinskylightet. 

Davitene med en lettbåt som tidligere var på babord side av styrehus og skorstein er blitt fjernet. Mens 

det i figur 18/19 fremdeles er synlig en rekke over skansekledningen langs skipssidene og forut til 

baugen, er ikke det tilfellet i figur 20. Skansekledningen har fått ny fasong i forskipet, der svineryggen 

er blitt bygget opp. Maskincasingen ser ut til å ha fått nye glassruter og ny utforming med skrå 

øverstedel, relativt likt som på de tidligste fotografiene av båten. Dette er også å kjenne igjen i senere 

fotografier (se bl.a. figur 25). Nedgangskappen akter er i tillegg blitt gjort om i figur 20.  

Det kan se ut som en lysventil forut er blitt blendet igjen (iallfall på babord side). Selv om det ikke er 

mulig å se nøyaktig hvor mange lysventiler Trygve hadde i det området i figur 18/19, viser tegningen 

figur 17 som tidligere nevnt fire og ikke tre ventiler.55 I akterskipet er det også gjort endringer i 

lysventilene. Tegningene figur 15 og 17 viser begge to lysventiler akter. I dag (2018) kan man se at to 

lysventiler på hver side av akterlugaren er blendet igjen (figur 21). Ettersom figur 20 ikke stemmer 

overens med tegningene figur 15 og 17 får man altså gå ut fra at disse lysventilene ble blendet igjen i 

Moss Vært-perioden. 

 

   

T.v.: figur 21. Lysventiler blendet igjen i aktersalongen. Foto: BDF. T.h.: figur 22. Rest etter ventil i maskinrom 

på babord side, 2017. Foto: BDF 

 

Figur 20 viser én ventil i akterskipet like over vannlinjen. Det er ikke umulig at det er en overbordventil, 

men det kan også være en lysventil fra maskinrommet. I maskinrommet kan man i dag se rester etter 

                                                           
55 I dag (2017) kan man se at det har vært fire ventiler på hver side av det som var 2.plassalongen/skipper- og 
maskinistlugaren.  
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tidligere ventil i skipssiden. Det virker alt i alt som det ble gjort arbeid med ventiler flere ganger, i ulike 

deler av skipet i løpet av Moss Værft-tiden. 

  



33 
 

Slepebåt Jan 1963-1990 

I 1963 ble Trygve solgt til Berner & Larsen i Oslo. Berner & Larsen var forhandler av maskiner og har 

antakelig demontert styrehuset og tatt ut maskinen. Om det var den gamle dampmaskinen som 

fortsatt stod om bord, eller om denne var erstattet allerede i Moss Værft-perioden er usikkert.  

Båten ble bygget om ved Holmen verft i Risør i 1963. I 1964 ble båten solgt videre til Johan Almar 

Pedersen i Risør som døpte den om til MS Jan.  

Skipet ble besiktiget i Bestumkilen for nytt målebrev den 12.02.1964. Endringen siden siste 

målingsbrev i 09.04.1915 oppgis å bestå i nytt styrehus og ny motor. Aktenfor styrehuset var det også 

satt opp et større dekkshus. Det er mulig dette kan ha vært en ombygget versjon av dekkshuset som 

man kan se aktenfor styrehuset i figur 20. Innredningen var uansett gjort om. Med motoren fikk Jan 

en dessuten en ny, lavere skorstein. Målebrevet oppga:  

  

Ny maskin: 500 hk. 

Ny nettodrektighet: 26,02 tonn. 

Hjemmehavn: Tvedestrand. 

 

 

Figur 23. Tegning av Jan fra målebrevet fra 29.02.1964. Sjøfartsdirektoratet. 
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Tegningen viser:  

a: spisemesse for fører og mannskap 

b: fører 

c: gang 

d: maskinist 

e: matros 

f: gang 

g: gang  

 

 

10: nedgangsluke 

11: skylight 

12: oppgang til styrehus 

13: nedgang 

14: WC fører og mannskap 

15: bysse 

16: nedgangskappe 

17: styrehus 

 

 

Hans Jørgen Larsen signerte målebrevet på vegne av rederiet i Risør. Dette kan være den samme Larsen 

som sammen med Berner kjøpte skipet i 1963.  

 

 

Rederi og drift 

Johan Almar Pedersen drev med slep av lektere. Han hadde havn i Risør og flere slepebåter. Før 

anskaffelsen av Jan hadde han allerede Snar, Slep og Ruggen. Deler av driften foregikk i samarbeid med 

en annen slepbåtreder ved navn Sundsdal, som var bosatt på Songe i Tvedestrand kommune. Det skal 

være grunnen til at Jan ble registrert med Tvedestrand som hjemmehavn og ikke Risør. 

Det ble satt inn en omkastbar 6 sylindret rekkemotor fra General Motors, også denne kjøpt fra Berner 

& Larsen. Alle båtene hadde for øvrig maskin fra General Motors. 

Rederiet hadde mye frakt til og fra Fredrikstad, og det var store besparelsen ved å kunne gå det nordre 

løpet inn og ut fra byen. Derfor måtte ikke båtene være høyere enn at de kunne gå under 

Fredrikstadbroen. Styrehuset ble bygget så lavt som mulig og masten ble konstruert for å kunne felles 

ned. Johan Almar Pedersen var en kortvokst mann så han sto som mål da Holmen Verft i Risør bygget 

nytt styrehus. Han kunne altså stå oppreist i styrehuset, men denne fordelen fikk ikke de andre 

skipperne. Det fungerte greit i rolige situasjoner når de kunne sitte på benken og justere, men det 

holdt ikke ved store eller stadige kursendringer. Da var det opp å stå med krum nakke og rygg over 

rattet.  
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Figur 24. Liggende bak tømmeret fra venstre: Snar, Slep, Ruggen og Jan. Foto: privat, Oddvar Pedersen. 

 

Med Jan og de andre slepebåtene ble det fraktet oljelektere mellom Oslofjorden og Arendal, 

sandlektere mellom Fredrikstad og Arendal og skrapjern fra Porsgrunn til Kristiania spikerverk. Den 

viktigste kunden var imidlertid Hurum fabrikker. De gikk med tømmerslep fra begge sider av 

Oslofjorden, helt ned til Tvedestrand, for å levere på Hurum. På indre Oslofjord ble det fraktet hunved 

på lektere. Hunved fra Løvenskjold ble lastet om fra bil til lekter på Lysaker og slept ut til Hurum. Det 

var jo bilvei ut, men denne var så dårlig at videre frakt på bil ikke kunne lønne seg. 

Det gikk ikke fort med tunge slep langs kysten. Ofte var de nede i en fart på to til tre knop, og gikk 

strømmen imot, kunne de bli stående stille.  Valget sto mellom å endre kurs eller holde båten bi mot 

strømmen til den avtok. Det var nok noe av grunnen til at Jan etter noen år fikk byttet motor. Men det 

var også et ønske om en enklere maskin å håndtere. Den omkastbare rekkemotoren ble erstattet av 

en 8- eller 12-sylindret V motor av samme fabrikat. 
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Figur 25. Jan. Foto: privat, Jørgen A. Pedersen. 

 

Som slepebåtskipper var det en stor fordel og være kjent i farvannet innenfor leien de fulgte. Slepet 

var avhengig av rolig vær, og det var ofte nødvendig å søke ly blant holmene innenfor. Store lass kunne 

være en utfordring å manøvrere når det ble trangt om plassen. Johan Almar var også særdeles godt 

kjent langs hele kysten.  

Slepebåtdriften til Johan Almar Pedersen opphørte i 1981. Han hevdet selv at det skyldes en rekke nye 

sikkerhetskrav som ble stilt av myndighetene. Det var ikke lengre mulig å drive med overskudd og 

samtidig holde seg innenfor regelverket, hevdet han.  
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Fartøyet   

Skrog 

Formen på skroget har vært likt fra den siste ombyggingen på Moss Værft og frem til i dag. Da Trygve 

ble Jan var det fremdeles en fenderlist som gikk rundt hele skroget, i underkant av skansekledningen 

(se figur 25). Denne ble fjernet på et tidspunkt da båten var i Pedersens eie. Foto som figur 25 viser at 

fenderlistens tilstand var blitt slett, hvilket nok var årsaken til at den ble tatt bort. Der fenderlisten 

hadde vært ble stålet sveist tett (se figur 40 og 44).     

Hvitmalingen langs fenderkanten og det øverste partiet av skansekledningen ble erstattet av et helt 

grønmalt skrog (se figur 40). 

 

Utvendig på dekk 

I dag er innredningen om bord i all hovedsak fjernet. Det samme gjelder maskinen med utstyr.  

Skipperne Harald og Oddvar Pedersen, nevøer av Johan Almar Pedersen, har vært svært behjelpelige 

med informasjon om utstyr og innredning om bord slik det var. Begge har vært skippere på flere av 

Pedersens båter, deriblant Jan. Det har også vært holdt samtaler med Pedersens sønn Jørgen A. 

Pedersen. Informantene har hatt noe ulik oppfatning av dekksarrangement forut, og i sammenheng 

med dette, innredningen forut, i skipperlugaren/salongen. Jørgen Pedersen mente at det var en 

nedgang forut for styrehuset. Slik var det opprinnelig, og det er mulig oppfatningen kom av at han har 

studert byggetegningen, som han har hatt i sitt eie. Oddvar og Harald Pedersen mente begge at dagens 

nedgang fra dekkshuset var den eneste, hvilket stemmer overens med tegningen i målebrevet fra 

1964. 

Det er enighet om at det er gjort endringer akter for slepekroken. Det var opprinnelig et skylight med 

møneform over casingen der det i dag er lagt inn en flat plate. I dekket på hver side av platen kan man 

dessuten nå se en sveisekant etter en større åpning i/plate over dekket.56 Skylightet kan sees både i 

figur 20, figur 25 og på forsidebildet. Noe av arrangementet over slepekroken er også endret, uten at 

det helt er klart hva som er gjort.  

 

                                                           
56 Den større platen kommer øyensynlig frem på innslaget om Jan på NRK Norge rundt 14.08.1981. 
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Figur 26. Maskincasingen er fjernet. Foto: BDF. 

 

Tegningen av båten fra målebrevet i 1964 og fotografiet figur 25 viser at det ikke var skylight rundt 

nedgangskappen akter slik som i dag. Det kom opp noe senere. På figur 25 sees heller en lysventil på 

(styrbord) siden av nedgangskappen. Luken som skråner akterover i nedgangskappen er heller ikke 

synlig på dette fotografiet. 

Over styrehuset stod det en mast som i dag er fjernet (se figur 25 og 40). Masten var malt i samme 

gule farge som skorsteinen. Oppå dekksbygget, inntil styrehuset, ble det lagt en tank på langs.57 

Lettbåten om bord ble lagt over dekkshuset og støtter som stakk ut aktenfor skorsteinen, med en davit 

på styrbord side. 

Over akterdekket var det slepegalger som kunne understøtte slepetauet. Slik hadde det også vært i 

Moss Værft-tiden, som tidligere beskrevet. Da hadde det stått to slike galger på tvers over hele 

bredden av dekket. Fra Pedersen-tiden viser figur 25 én slepegalge på tvers over dekket, over 

akterkanten av nedgangskappen. Det senere fotografiet figur 40 viser at det i tillegg var blitt plassert 

en mindre bøyle over den da endrede nedgangskappen og skylightet rundt, slik det er i dag. Det kan 

se ut som den større slepegalgen var blitt flyttet noe akterover også.  

 

De største utvendige endringene i tiden Pedersen eide båten fant altså sted på akterdekket. I dag er 

dessuten skroget, som da hadde vært grønt, blitt malt blått. 

 

Forpigg.  

Det var ingen kjettingkasse i baugen. Målebrevet fra 1964 oppgir at kjettingen ble oppbevart på dekk, 

samtidig som forpiggen blir definert som rom for båtsmannsforråd, med plass til kabel.58   

                                                           
57 NRK Norge rundt 14.08.1981. 
58 Målebrev29.02.1964. Sjøfartsdirektoratet. 
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Forpiggen var innredet svært spartansk med benker i furu, én på hver side. På turene med skrapjern 

fra Porsgrunn ble forpiggen lager for edlere metaller. Innredningen står fortsatt, hvilket i stor grad 

skiller forpiggen fra resten av fartøyet. I dag kan man se at forpiggen er malt i en lys grønnfarge.  

 

Salong/skipperlugar 

Denne besto av de tidligere fører- og maskinistlugarene samt andre plass salong.  

Salongen som stod i en U-form mot forskottet var fortsatt på plass i 1960- og 1970-årene. Her er det 

beskrevet at det var benker av mahogni med rødbrunt skinn i sete og rygg. Over benkene var det en 

bred mahognilist. Det er i grunn mulig at bare deler av benkene var av mahogni, dvs. det som var synlig, 

eller kanskje bare listverket. Hvis benkene var av mahogni hele veien gjennom må dette ha vært svært 

dyre og trolig gamle møbler. Akterover var det en køye på babord side, der maskinistens lugar 

opprinnelig var. Køyen var akkurat som benkene beskrevet å være av mahogni. Under køyen var det 

tre skuffer, og over hang det et skap med tre fyllingsdører.  

 

   

Figur 27 og 28. Skisser over innredning i skipperlugar/salong, sett mot akter, og sett mot baugen. 

 

Skutesider og skott var kledd med malt huntonitt. I 2017 kan man se rester etter hvitmalt huntonitt på 

innsiden av skylightet i dekket over. Sannsynligvis var resten av rommet i samme farge. Det var 

sentralvarmeanlegg. Leideren ned fra dekkshuset og nedre del av den tidligere tremasten er det eneste 

som er igjen av innredningen i området. Man kan stadig se rester etter en lysfarget grønnaktig maling 

på den delen av masten som vender akterover mot leideren. Ca. ¼ av masten ser dermed ut til å ha 

vært malt i denne fargen. Resten av masten stod nok i rommet som den var, for det er ingen tegn om 

bord til at den kan ha vært bygget inne. Leideren er brunrød i dag, men har tidligere vært malt i en 

farge som ligner på den man finner på masten, om enn litt mørkere. Hele inngangspartiet til 
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salongen/skipperlugaren var med andre ord grønnaktig, tilsynelatende ikke så ulikt den fargen man 

finner i forpiggen. 

 

 

Figur 29. Mast og leider, sett akterover mot maskinromskottet. Foto: BDF. 

 

På tegningen i målebrevet fra 1964 er det tegnet et skott som skilte førerens lugar (på byggetegningen 

på stedet for maskinistens lugar) fra resten av salongen/spisemessen. Det var imidlertid ikke tilfellet 

på senere tidspunkt, som vist på skissen figur 27. På 1964-tegningen er også trappen tegnet med skott 

rundt, med døren på skrå. Om det ble værende slik i hele perioden i Pedersens eie eller ikke er usikkert. 

I salongen hadde det vært fire lysventiler på hver side. Nå er flere av dem blendet igjen. På babord side 

er alle lysventilene, med unntak av den akterste blendet igjen. De to forreste ventilene er bare blendet 

igjen fra utsiden, mens restene av ventilene fortsatt er å se innvendig. På styrbord side er bare den 

nestakterste blendet igjen, og da kun fra utsiden. Som tidligere diskutert ble nok minimum én lysventil 

blendet igjen på babord side i løpet av Moss Værft-perioden. Fotomaterialet gjør det vanskelig å angi 

nøyaktig når de resterende ventilene ble blendet igjen. Figur 25 gir inntrykk av at ventilene på styrbord 

side ikke er blendet igjen, og på figur 40 ser det ut som det bare er én ventil på babord side. Endringer 

her er nok blitt gjort mens Pedersen eide båten.      

                 

 

Figur 30. Lysventiler i skipperlugaren, babord side. Foto: BDF. 
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Maskinrom  

Det var ikke delt av noe rom forut i maskinrommet tidligere, slik som det er i dag (se figur 31).  Det var 

kun ett skott mellom maskin og skipperlugar. Ett koblingsskap på samme skilleskott er også av nyere 

dato. Det samme gjelder dør mot aktersalong. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Figur 31. Maskinrom med døråpning inn til et nyere atskilt rom. Foto: BDF. 

 

Kullboksene som hadde vært om bord da Jan hadde dampmaskin var blitt fjernet. I dag kan man se 

rester etter dem mellom spant 10 og 13 på hver side i maskinrommet. 

Det står to mindre maskiner i maskinrommet, av merkene Westerbeke og Lister. Det er mulig at de ble 

benyttet som generatorer i tiden Pedersen eide båten.  

 

   

Figur 32 og 33. Maskiner i maskinrommet i dag, kanskje fra tidsrommet da Pedersen eide Jan. Foto: BDF.  
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   Figur 34. Oversikt over Jans maskinrom i 1964. Målebrev 29.02.1964. Sjøfartsdirektoratet. 
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Akterlugar  

I akterlugaren var det stående, smalt panel på skott og liggende panel mot skutesiden. Fargen var lys 

blå eller grå-blå, mens det ved nedgangen var hvitmalt.   

Salongen med bord og sofa, nedgang, vask og skap bekreftes, selv om 1964-tegningen (figur 23) viser 

et langskipsskott som delte salongen i to lugarer.59 Sofaen i akterlugaren omtales som køyer, og 

manglet trolig seter og kanskje ryggpute. Under køyene var det skuffer av mahogni. Skap var også av 

mahogni. 

 

 

Figur 35. Skisse over interiøret i akterlugaren. BDF. 

   

Figur 36. Skisse over interiøret i akterlugaren. BDF. 

 

                                                           
59 Lugarene var for matros (på babord side) og maskinist (på styrbord side). Målebrev 29.02.1964, 
Sjøfartsdirektoratet. 
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Akterpigg 

I akterpiggen var det vanntank, akkurat som tegningen helt tilbake i 1922 (figur 17) viser at det skulle 

være. 

Styrehus 

14. august 1981 hadde NRK et innslag på Norge rundt om skraplektere, der Jan ble filmet. Filmen gir 

innblikk i hvordan styrehuset så ut. I styrehuset kunne føreren sitte på en benk mens han styrte. Akter 

for denne benken, inntil akterskottet i styrehuset, var det en høyere kartbenk som gikk helt fra babord 

skott til en leider på styrbord side. Leideren førte ned til dekkshuset aktenfor. Benkene som står i 

styrehuset i dag har en annen utforming enn den man ser på NRKs filmklipp, og er kommet opp i 

ettertid. 

 

 

Figur 37. Fra styrehusinteriør i dag. Benken bak førerposisjonen sees helt til høyre. Like bak benken, til 
venstre i bildet, er leideren ned til dekkshuset. Foto: BDF. 

 

 

Figur 38. Instrumentene om bord er fjernet i dag. Lengst til venstre i bildet stod det tidligere et lite skap. 
Foto: BDF. 
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De hvitmalte panelplatene som er å se om bord i dag (figur 38) er like dem som sees i NRK-filmen. Det 

samme kan sies om det som er igjen av vindusrammene. Også i ryggen av benken der føreren satt var 

det en hvitmalt treplate lignende dagens plater i resten av rommet. I himlingen var det hvite, bredere 

plastplater, hvorav én er igjen fremdeles i dag (se i figur 38). 

NRK-filmen viser videre at det på skottet på babord side, aktenfor døren, var plassert et sikringsskap. 

Flere brytere var satt opp der.  Over kartbenken, mot akterskottet, hang en VHF. Ellers var de fleste 

instrumentene plassert rundt rattet, mot forskottet, i hovedsak på styrbord side. Opptil benken på 

babord side stod det en ovn.   Vis-à-vis denne, under vinduene forut, var det et mindre skap av noe 

slag.  

Dørene inn til styrehuset var ikke de samme som står i der i dag. De var av tre, med et stort vindu i den 

øverste delen, som man kan se i figur 40. 

Styrehuset er bygget høyere opp enn dekkshuset aktenfor, og man kan også se restene etter det gamle 

styrehuset i dekket, samt like ved leideren og der sikringsskapet var. Det nye styrehuset strekker seg 

med andre ord lenger forut enn det gamle gjorde.  

 

Dekkshuset  

Akter for styrehuset var det en tverrstilt gang med toalett innerst til babord. Det vil si at det var et 

tverrskipskott mot byssen aktenfor. Inngang til byssen gikk akterover ved inngangen, på styrbord side. 

Dette interiøret er nok i hvert fall ikke eldre enn ombyggingen i 1963. 

 

 

Figur 39. Bildet er tatt fra bysseområdet og forover mot nedgang (midten) og leider mot styrehus (høyre). På 
dørken sees spor etter rominndeling. Toalett har vært helt til venstre, ved vinduet. Foto: BDF. 

 

Fotografier som figur 25 og 40 viser at det tidligere var mindre lysventiler der de store vindusrutene i 

dekksbygget er i dag. Lysventilene som vender mot nedgangen til maskinrommet er imidlertid som før. 
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Mellom lysventilene på babord side var det en dør inn i dekkshuset som nå er fjernet, men som kan 

sees i figur 40.  

 

 

Figur 40. Jan, med mindre lysventiler i dekksbygget aktenfor styrehuset. Døren, som senere ble fjernet, er 
synlig mellom to av lysventilene. Foto: privat, Jørgen A. Pedersen. 

 

Døren ledet inn til et adskilt rom i dekksbygget, som man kan se rester av i figur 39 og 41. Nøyaktig hva 

dette rommet ble brukt til er ikke helt klart, men tegningen i målebrevet fra 1964 definerer det som et 

navigasjonsrom, eller lanternerom med lensepumpe. I dag er det rester etter hyller ved akterskottet 

og ved siden av det akterste vinduet. En maskin står også på dørken i dag. Hvor lenge den har stått der 

er uvisst.   

 

 

Figur 41. Rester etter hyller og en maskin i det som tidligere var et adskilt rom på babord side i dekksbygget. 
Foto: BDF. 
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Hovedrommet i dekkshuset var byssen. Det var oppvask mot akterskott på babord side. Et bilde (figur 

42) viser innredning ved oppvasken. Bildet viser også skottet mot rommet på babord side. Kokeplass 

var på styrbord side. Gasstanker var plassert utenfor, rett akter for lysventilen over kokeplassen. Det 

er likevel ikke synlig noen rørgjennomføringer i skottet. En hylle støttet gasstankene inntil dekkshuset, 

og brakte dem opp nesten på høyde med lysventilen.60 Det er mulig at gassrørene ganske enkelt bare 

ble trukket gjennom lysventilen. 

 

 

Figur 42. Interiør i byssen. Dør til maskinrom på venstre side, oppvask benk mot høyre. Foto: privat, Oddvar 
Pedersen. 

 

Over der det var oppvaskbenk er det et mindre skylight i dekkshuset, med to runde ruter, som stadig 

kan sees om bord i dag. Det er også synlig i NRK-filmklippene av Jan i 1981, og kan skimtes i figur 25 og 

42.61 

                                                           
60 NRK Norge rundt 14.08.1981. 
61 NRK Norge rundt 14.08.1981. 
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Figur 43. Plantegning over Jans styrehus og dekkshus slik det var i Pedersens eie. Her er noen gjetninger med 
hensyn til dører og hvilken vei de har slått ut. BDF.  
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Dykkerbåt, slepebåt og opplag 1990-2017 

I årene etter at Jan ble tatt ut av kommersiell drift har fartøyet blitt liggende i opplag i lengre perioder. 

I 1990 ble Jan solgt til Espen Saastad i Porsgrunn for ombygging til dykker- og turistbåt. Det meste av 

innredning ble revet ut for innvendig sandblåsing av skroget, men arbeidet ble ikke fullført. I større 

grad er eksteriøret og faste, utvendige konstruksjoner blitt bevart. Båten ble uansett liggende uten at 

Saastad holdt den i drift. I 1996 ble Jan solgt videre til Kjetil Pedersen i Porsgrunn, til bruk som slepebåt. 

Pedersen arbeidet med Saastad og overtok båten litt om litt. Etter 9 år ble Jan slept fra Porsgrunn til 

Bryggen nord for Helgeroa, og i 2006 ble Anne Margrethe Møller eier av båten i Larvik. Jan skulle 

fremdeles brukes som slepebåt.    

I 2013 ble motoren om bord fjernet. Etter initiativ fra Riksantikvaren ble Jan reddet fra opphugging og 

overdratt til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Året etter ble båten vernet. Den er nå i opplag. 

 

 

Figur 44. Jan på Bredalsholmen i 2017. Foto: BDF. 
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Konklusjon 

Jan har vært involvert i et vidt spekter av aktiviteter, og båten er blitt endret flere ganger for å tilpasses 

dette. Hvor godt man kan dokumentere historien til et fartøy er selvfølgelig avhengig av det 

tilgjengelige kildematerialet. Kildesituasjonen har gjort at enkelte perioder er blitt grundigere dekket 

enn andre i denne rapporten, og på ulike måter.  

 

Periode 1. Isbryter, passasjer- og bukserbåt 

Den første perioden er kjennetegnet av relativt stor allsidighet, og gjenspeiler betydningen av 

dampbåtene ved kysten på slutten av 1800-tallet. Lystturene som ble arrangert med Trygve var for 

eksempel en ganske ny form for rekreasjon som var spesielt populære i sin tid. Mange skip, ikke bare 

rene passasjerskip, hev seg på bølgen.  

Det finnes flere opplysninger om hvordan Trygve skal ha vært som nybygget, men samtidig er det 

nesten ingen rester fra det opprinnelige skipet igjen i fartøyet i dag. Forliset i 1913 medførte store 

ombygginger, der få av de gamle konstruksjonene ble bevart. Foto og tegninger gir likevel et godt bilde 

av hvordan fartøyet opprinnelig så ut utvendig. Det er større usikkerhet knyttet til skipets innvendige 

utseende.  

 

Periode 2. Bergingsbåt 

I den andre perioden ble Trygve spesialisert som bergingsbåt, og ble nok bygget noe om. Dette vet vi 

for øvrig ikke så mye om. Båten hadde i hvert fall fått skansekledning innen den forliste i 1913. I Norge 

hadde det ikke vært noen organisert bergingsvirksomhet før på slutten av 1800-tallet. Utviklingen av 

bergingsvesenet tok fatt fra ca. 1870, og Trygve var en del av denne utbyggingen, som altså hjalp til å 

sikre flere fartøy langs hele Norges kyst.62 Den mest dramatiske hendelsen i Trygves (Jans) historie fant 

dessuten sted i perioden, da båten forliste og hele besetningen omkom. 

 

Periode 3. Slepebåt med damp 

Trygves periode som slepebåt var mye lengre enn de andre to periodene, med god margin. Den første 

delen av Trygves slepebåtperiode vet vi mindre om enn den siste. At Trygve ble så lenge i Moss Værfts 

eie må bety at den hadde en vesentlig betydning for verftet, selv om det her har vært lite informasjon 

å finne om det. Gjennom hele denne tiden hadde båten fremdeles dampmaskin om bord. Trygve ble 

samtidig ombygget flere ganger. 

 

 

                                                           
62 Thorbjørnsen 1941: 96 
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Periode 4. slepebåt med motor, Jan 

Perioden etter at Jan fikk nytt navn og forbrenningsmotor vet vi ganske mye om. I stor grad er dette 

takket være hjelp og opplysninger fra Pedersen-familien, samt spor og gjenværende konstruksjoner 

om bord. Slepebåtfrakten var fortsatt betydningsfull da Pedersen overtok båten. Da Pedersen la ned 

driften var det i et fallende marked. Myndighetene satte strengere krav til utstyr og sikkerhet, og mye 

frakt gikk landeveis. Slepefart var dermed ikke lenger lønnsomt å drive med et fartøy som Jan. Jan 

representerte med det en svunnen tid. 

 

Det gjør båten fortsatt. Årene som har fulgt etter siste driftsperiode har vært preget av et generelt 

forfall over tid, der utstyr er blitt fjernet snarere enn tilført. I 2017 er det gått 140 år siden Jan ble 

bygget. Fartøyets fremtid er enda ikke avgjort. 
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Registrerte data i 2018  

Skipsnavn Jan 

Hjemsted Kristiansand 
Kjenningssignal LFEC  
Byggested Akers Mek. Verksted, Oslo 
Byggenummer 88 
Byggeår 1877 
Byggemateriale Jern 
Fremdrift Motor (motor fjernet 2013) 
Bredde 15.6 fot 
Dybde 8.5 fot 
Størst lengde 59.3 fot 
Bruttotonnasje 47.71 
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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. 

Baugspryd Et kraftig rundholt (mast/stang/rå/bom) festet 
til stevn og skrog og plassert ut over forstevnen. 

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

Bunkerstank Lagerplass for brensel. 

Bunnstokker Tverrskipsforbindelser i fartøysbunnen. 

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

Casing Kappe. Overbygg på dekk over maskin- og 
kjelerom. 

Davit Kranliknende anordning for utsetting av 
livbåter. 

Dørk Gulv i et fartøy. 

Folkelugar Lugar for besetning. 

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

Hekk Akterste del av et fartøy. 

Hudplater Stål- eller jernplater som utgjør skroget. 

Indikerte hestekrefter Den effekt som en maskin ville gitt uten 
friksjonstap o.l. i maskinen selv, til forskjell fra 
effektiv hestekraft. 

Kabelgatt Tidl. betegnelse på rom under dekk, helt forut 
og akter hvor alt tauverk som ikke var i bruk ble 
stuet inn. 

Kjøl Den underste, langsgående forbindelsen i 
skroget. 

Klyss Åpning i bordkledningen til kjettinger og 
fortøyningstrosser. 

Lanterne Lovbestemt lyskilde om bord i fartøy. 

Leider Trapp i et fartøy. 

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. 
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Plategang Ved naglede jern- og stålskrog de løpende 
platene som er naglet sammen i langskips 
retning. 

Rekke Åpent rekkverk langs kanten av et dekk. 

Skansekledning Tett reling, brystvern av treplanker eller 
stålplater. 

Skott Skillevegg som deler fartøysskrog i lukkede rom. 

Skylight Overlysvindu i skipsdekk. 

Slepegalge Stålbøyle på tvers over dekk som understøtte 
for slepetau. 

Spant Ribbelignende tverrskipsforbindelse som gir et 
skrog sin form og som danner feste for 
ytterhuden. 

Springplate Den øverste plategangen på ytterhuden av et 
stålfartøy. Avslutning på ytterkledningen. 

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. 

Stilk Akterste del av en kjøl. 

Styrbord Fartøyets høyre side sett aktenfra. 

Svinerygg Rekken forut på bakken (som er oppbyggning/ 
dekk på forskipet, fra side til side, inkl. baugen). 

Trosse Line, tau, kabel. 

Trossebrett Benk/bord til å legge trosser på. 

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 

SS Steam ship 

 

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) 

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

(internett, lastet ned 27.06.2017) 

  

http://ordbok.uib.no/
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Tegninger 
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1 stk Kjedle for S. S. «Trygve» af Christiania 17-4-1896. 

 

Andre kilder 

Digitalarkivet: skipsregisterkort 

Internasjonalt Målebrev for M/S Jan. Oslo, 29.02.1964. Sjøfartsdirektoratet, Haugesund. 

Notater om båten av Stein Gulli, Drammen, 23/01-2014. 

Notater om DS «Trygve» gjort av Tom Bjørge Jensen, Kråkerøy. 

Opplysninger gitt i samtaler med sønn av Pedersen og senere to nevøer av reder.   
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