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«Bygdin» gjennom
Husøysundet,

opril L973.

Bygdin - eldste jernskuta i fiorden
Husker du «Bygdin»? Baad No. 9 fra Porsgrunds Mek. Værksted - anno 1898. En gang
greide den gamle jernholken turen fra Oslo til Tønsberg på S timer og lO minutter.

«Bygdin» var med på det meste; ble utbedret og forlenget, deltok ifilminnspilling,
konkurrerte med Linjegods, sank og ble hevet før den i 1983 ble solgt til Karibia.
Av Tor Gervin

vårparten l-973 mønstret jeg som ung journalist på for å lage en reportasje til Tønsbergs
Blad, vel innforstått med at dette var historie på hell. «Bygdin» var den eldste jernskuta, en av de
siste i en slitets armada som trafikkerte små og store destinasjoner i Oslofjorden.
En gang på

gjemmer finner jeg avisbildene og gulnede brev fra A/S Porsgrunds mek. Verksted og
Aktieselskabet Borgestad. Verkstedet, som var i drift helt fram til 20L5, kunne opplyse at D/S
«Bygdin» var deres byggenummer 9, som ble levert 17. september 1898.
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Gulnede brev hentet
fram fro dype gjemmer
forteller litt ov historien

tilen gammelsliter.
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Med teglstein til Kristiania
Kjøper var den lokale ingeniør og skipsreder Gunnar Knudsen, en mangfoldig og aktiv
fo rretni ngsma n n, senere vel kjent statsm i nister.
Båten var bare snaue 5 meter bred og stakk ikke dypere enn 7 fot. Det er blitt sagt at det var med
tanke for fart i Telemarkvassdraget, men ikke alt som blir fonalt medfører riktighet.

jr.

Som eldste sønn av statsministeren yed samrne nevn, tilbakeviste 89 år gamle Gunnar Knudsen
L973 at hans far bygget «Bygdin» for Telemarkvassdraget. Faren eide også Borgestad Teglverk
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Skien. Han fikk bygget båten for transport av murstein og forblendingsstein til den den store
byggeaktiviteten i Kristiania omkring århundreskiftet. Den lastet ca. 80 tonn og kostet kr. 25 000,«plus ekstras» kr. 357,-.

-Jobbetiden varte ikke lenge. Av bokholderibØkene fra den tid, finner jeg at allerede ijanuar 1899 ble
båten solgt til T6nsberg for kr. 35 000,-. En fortjeneste på kr. 10 000,- var pen forretning den gang,
står det å lese i brevet fra Gunnar Knudsen jr.

Tosylindret dampmaskin
Kjøper var A/S Tønsberg & Horten Dampskibsselskab, etablert i L875 for «i regelmæssig Route drive
Passager- og Fragtfart mellem Christiania, Horten og Tønsberg». Med tiden fikk dette rederiet mange
små og flere større dampbåter, både for lokal og utenriks fart. Begge «Jarlsberg» tilhørte TØnsberg &

Horten Dampskibsselskab.
Levert fra Porsgrunds Mek. Værksted i 1898 var «Bygdin» opprinnelig på drøye 83 fot og utstyrt med
en tosylindret «reciprocating compound» dampmaskin som ga 70 ihk. Det var et mål for virkelig

ytelse, målt i såkalt indikerte hestekrefter. Den gikk med kullfyring fram til 1930, da var det over til
diesel.
«Bygdin» lå i opplag tra L952, før båten i 1954 ble solgt til Johan Bjørge, Tønsberg. Den ble forlenget
til 87 fot og ombygget til motorskip med en 150 hk Union semidiesel, for fart i området VestfoldOslo. Senere fikk den en 205 hk Scania Vabis, men hadde fortsatt Union-reversering, et propellanlegg
hvor man kan vri propellvingene ved hjelp av en trekkstang for å bakke.

Einar Aase, Håvikvåg ved Mosterhamn (mellom Bergen og Haugesund) overtok <<Bygdin»
i 1959. Etter bare et par år solgte han i 1961 til Darre Brecke i Oslo. Både Einar Aase og
Darre Brecke hadde <<Bygdin» for fart i Oslofjorden.

Skipsreder Darre Brecke

så til losting ov bildekk,
sekker, oljefot og poller
med onnet stykkgods
ved Poulsenkoio i Aslo.

Stykkgods tilTønsberg
Det var mens Darre Brecke drev <<Bygdin» i rute mellom Oslo og Tønsberg tre ganger
hver uke, at jeg i april 1973 møtte opp på Paulsenkaia i Oslo. Der sto rederen i egen
person for å se tit at vi lastet vi bildekk, sekker, oljefat og paller med annet stykkgods.
Samme år hadde han fått en lei konkurrent - Linjegods! Likevel forsikret han at det

fortsatt gikk greit. «Bygdin» var ren og skjær forretning, slett ingen dulling med en
gammel veteran for kuriositetens skyld.
For ikke lang tid tilbake hadde Darre Brecke kostet på over 60 000 kroner for
rutinemessig vedlikehold og for å tilfredsstille krav fra Skipskontrollen. Flere av platene i
skroget måtte byttes ut. De var fra den gang «Bygdin» ble sjøsatt i 1898. Etter at båten
hadde vært på slippen i Svelvik, gjorde den Oslo-Tønsberg på fem timer og ti minutter.
Det var ny rekordl
Da jeg tok turen, brukte vi seks timer. «Bygdin» kunne den gang laste inntil 120 tonn. Det

ble gjerne 20, kanskje 30. Vi lossa ved Bugge & Amundsen AS på Stensarmen.

Jan Roar Christiansen til rors på «Bygdin».

Nytt hiv - skipper og altmuligmann
Gunnor «Bællø»» Mothisen kjører krana.

Kanskje litt lett på høna

-Det spørs litt på strømmen og været hvor lang tid vi bruker. Ja, du skulle seff oss før jul.
Da var det vær, da! Har'u vært mye på båt før?
-Ner.

-Da hadde'ru gjort i buksa den dagen! De lå på reia, det som var av båter i fjorden. Men
du vet, «Bygdin» ligger aldri i le for været. Den dagen brukte vi tre timer fra Østenskjær
tilValløgapet. Vi kikka på Slagentangen far å se om vi gikk att eller fram. Rank, men
utrolig god i sjøen. Kanskje liff lett på høna; det er det eneste jeg har å utsette. Vi gjør
det godt med en skvett vann under propellen. Den besfe sjøen er pussig nok den vi får
rett fra sida, sikkert fordi «Bygdin» ikke stikker så dypt. Her om bord kan kaffekoppen
stå, når taubåtene nesten kantrer. God i isen er hun også...
Skipper Gunnar Mathisen, godt kjent som «Bælla>r, var raus med superlativene. Han og
matrosen Jan Roar Christiansen var begge fra Holmestrand. De var ikke lite stolte over
at «Bygdin» still var going strong, denne jernholken som i 1968 hadde hovedrollen ved
filminnspillingen av Arthur Omres «Smuglere». Først lenge etterpå kom det fra «Bælla>»:
-Vel, ikke akkurat hovedrollen, da. Men nesten.
Det gikk helst i stykkgods. Mest tilTønsberg, mer sporadisk også noe til Horten og
Holmestrand. Lite innover mot Oslo. Ellers var det løsfart med tømmer, gjødsel, korn og
tran. Stadig til havner rundt i Oslofiorden, ofte for videre eksport. Da jeg var med, hadde
karene fra Holmestrand nylig vært en tur med fullgjødsel til Veierland og med noen andre
greier til Vrengen.

Etter 95 år var det slutt

I sin lange fartstid var

utsatt for flere uhell. Virkelig dramatikk ble det i t974,
da den lå ved Grønlikaia i Oslo. Kjølevannet fra en polsk lastebåt skat ha gått rett i
lasterommet på «Bygdin>>, slik at den sank ved kaia. Men den gang ei! «Bygdin» ble
hevet, reparert og gikk i charter for Olle Hector, Oslo fram til 1982. En gang skal båten
også ha væft utsatt for et uhell ved Ormøya. Folk husker forskjellig. Noen sier at den
sank enda en gang, andre at det bare var en grunnstØting - en av flere.
<<Bygdin>>

I september 1983 ble den gamle sliteren solgt til et selskap i Karibia, der den i enda 10 år gikk i
fart mellom øystatene Guadeloube og Dominica. Den ble observert i tørrdokk på øya Saint Martin

i 1991. Etter 95 år var det helt slutt for «Bygdin». Da ble den senket for å bli benyttet som
dykkermålved den lille øya Saint-Barth6lemy. Akkurat det gikk visstnok ikke helt etter planen.
Dykkerne ikke fant vraket av gamle «Bygdin»!
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