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Sjøsetting av båter er vel 
noe de eldste menneskene 
har gjort siden man fikk 
konstruert en båt som 
flyter på vannet. Sivbåter, 
stokkebåter, balsaflåter, 
tømmerflåter osv. Videre 
fremover ble det bygget 
sjekter, vikingskip og etter 
hvert større havgående 
krigsskip og lastebåter – 
handelsskip. Jo større disse 
skipene ble, jo tyngre ble 
det å sjøsette disse. 

Svein Olav løberg
redaksjonen@sb.no

den beste måten å bygge skip 
ferdig på beddingen eller  
slippen, slik at man kunne få 
skipet til å gli ut når man  

ønsket det. I mange tilfeller har  
det vært problemer med å få sjøsatt  
enkelte skip.

Byggeplassen på stranda
Historisk ble skip bygd på ett sted, der 
det befant seg en bedding. Denne var 
ofte i friluft, men kunne også være un-
der tak og helst i strandkanten. Kjølen 
ble lagt i en renne som skrådde mot og 
ned i sjøen, og skroget ble bygget og ut-
styrt så langt det lot seg gjøre før det 
skulle ut i vannet. 

Renna ble da smurt med grønnsåpe 
eller annet glatt materiale. Det var vik-
tig at beddinga hadde det rette fallet el-
ler hellingen, slik at skipet gled ut på 
den sikreste måten. Hvis beddinga var 
for slakk, kunne det by på problemer å 
få sjøsatt skipet. Da hvalkokeriene etter 
hvert ble større (de var i en periode ver-
dens største tankskip) og større ble det 
på Framnes mek. Verksted i 1928 be-
stemt å bygge en større dokk (dokk 
nr.10 - eller FMV dokk nr. 1) med en løf-
teevne på 12 000 tonn som kunne dok-
ke skip på over 25 000 t. dw. Denne 
dokken var ferdig i juni 1930,  
og gjorde tjeneste på FMV til desember 

1961 da den ble solgt til Drammen Slip & 
Verksted. Legg merke til at det står ar-
beidsfolk om bord i dokka.

seremonien er viktig
Stabelavløpningen er navnet på sere-
moniellet knyttet til å sjøsette et skip. 
Det er også måten skipene ligger på 
beddingen, på stabler eller klosser. Når 
vi sier stabelavløping, så vet vel de fles-
te eldre fra Sandefjord hva dette er. Vi 
som vokste opp med Framnes mek. 
Verksted og hver gang de hadde bygget 
et nytt skip visste at det ble stabelavlø-
pinger der, og da var det stor festivitas, 
md presse, radio og etter hvert TV til 
stede.  Dagen for stabelavløpning ble 
skroget utstyrt med flagg og lignende 
pynt, der kunne være musikk og i det 
hele ble nabolaget feststemt før der 
kanskje ble holdt en tale eller to. Høyti-

delige innbydelser fulgte selvfølgelig 
med en stabelavløping. Invitasjonen 
inneholdt tid og sted og ofte hvordan 
man skulle komme seg til verftet, sær-
lig hvis det foregikk med norske skip i 
utlandet.  Selvsagt var reder og familie, 
inviterte personer og den viktigste per-
sonen var jo Gudmoren, som skulle 
døpe skipet, gjerne ved at man kastet 
en champagneflaske hengende i en 
snor mot baugen av skipet, slik at flaska 
knustes. 

kongelig kommentar
Så kom tiden for å kappe festet. Skroget 
var forsvarlig festet med lange trosser 
for at det ikke skulle reke for langt. Of-
test gikk det greit, og skroget kom seg 
vel ut og fløt som det skulle uten større 
lekkasjer. Det kunne også ta sin tid før 
skipet gled av beddingen. Min siste 

opplevelse av sjøsetting var da viking-
skipet Saga Oseberg ble sjøsatt i Tøns-
berg 20.6.2012. Skipet var gjenstridig og 
ville ikke på sjøen, på tross av en slepe-
båt som trakk i sleiden som skipet sto 
på. Kong Harald og dronning Sonja var 
til stede, og det kom ganske tørt fra 
kongen; «Dette har skjedd før, ikke noe 
å bry seg om, hun kommer nok!» Han 
hadde ikke før sagt dette, så gled vi-
kingskipet ut på sjøen.

En sjelden gang kunne det gå riktig 
ille, og overtunge skrog kunne kapsei-
se. Store skrog kan også bli sjøsatt med 
bredsiden til. I dag blir mange av de 
største skipsskrogene bygd i seksjoner 
som etterhvert blir samlet og satt 
sammen på ett sted. Stabelavløpning 
blir dermed en affære, som gjerne sløy-
fes, og skipet blir døpt når det er drifts-
klart for rederen.

Sjøsetting/stabelavløping av båter

invitasjon: Gudmorens invitasjon til stabelavløping på MS «Thorstrand» utenfor Edinburgh i 
Skottland 17.12. 1948.

akers Mek.: Stabelavløpning 14.3.1950 av M/S «Heina», byggenr. 488. Dette var siste 
sjøsetting på Akers mek. Verksted i Oslo.  Foto: henriksen & steen as

større dokk: Her glir en seksjon av FMV dokka ut av beddinga og det skjedde 30.10.1929.    Foto: Privat

Førognå
Før-bildet viser «Thorbryn» med tre hval langs 
sida i sin glanstid, og trolig i ferd med å avlevere 
hval til «Koka». D/S Thorbryn ble bygget i 1947 
på Smith Docks Co. Ltd, i Middlesborough for 
Thor Dahls Hvalfangerselskap AS (AS Thor 
Dahl). Den var på 440 brt. og var en av de 
første hvalbåtene med messene midtskips 
(som på Southern Actor). Den hadde damp-
maskin som mange andre hvalbåter, dette fordi 
man mente at en bråkete motor skremte 
hvalen på feltet. Lorents Basberg var skytter på 
denne. Den fanget for H/K «Thorshammer» fra 
1947 til 1957, deretter ble den ble bøyebåt for 
H/K «Thorshavet» i to sesonger. 
     Så i opplag i Sandefjord tre sesonger før den 
ble solgt og omdøpt til Looma II. I 1962 solgt til 
Cheynes Beach Whaling Co. Ltd og omdøpt til 

Cheynes II. Etter at denne hvalstasjonen ble 
nedlagt, ble Cheynes gitt bort til Hobart 
Maritime Museum i 1979. Etter fire år på 
museum, ble den solgt, først til Bob Barnett for 
en ekspedisjonstur til Antarktis, og året etter, 
1984, ble den solgt til Des Cerrey.
     Nå-bildet er et foto av tidligere «Thorbryn» i 
dag, et sørgelig syn slik den ligger forfallen og 
forlatt på en sandbanke ved Quaranup, Albany i 
Western Australia. Det blir nok en stor oppgave 
å få restaurert denne. Det er nok mange 
hvalbåter som har lidd samme skjebne som 
«Thorbryn» / «Cheynes II».
 tekst: Bjarne liverød / svein olav løberg  
  Foto før: lardex
 Foto nå: Cheynes Beach Whaling Co. ltd.
 

Hvalbåten Thorbryn

Askebeger fra sjøsettinga av «Bastø V» den 2.mars 1973. Slike 
gaver var det vanlig å gi til personer som var med på stabelavløp-
ningen. Bastø V var b.nr. 178 bygget for A/S Alpha levert fra 
Moss Værft & Dokk, Moss, og Bjørg Brokstad var gudmor. 
P.g.a. de gode tidene for skipsfart på 60-tallet hadde ledelsen 
bestemt å bygge en storferge for fart på ruten Horten-Moss. 
Bilkapasiteten som ble bedret og den nye fergen kunne ta hele 
120 biler. Sommertrafikken var god, men ikke vintertrafikken. 
Fergen Bastø V ble allikevel en suksess. Fergen seilte i Middelha-
vet og i Den Arabiske Gulf utenom sommerperioden. I 1978 - 79 
gikk fergen på ruten Horten-Moss og i 1980 som reserveferge. I 
1981 var hun bortleid inntil hun ble solgt i november samme år.
 tekst: svein olav løberg  
 askebeger fra s.o. løbergs samling

M/F Bastø V

saker og ting som 
setter minnene i sving

Har du bidrag til denne siden?
Levér det i avisresepsjonen, mrk. Lokalhistorisk senter.
Bilder merkes med hvem, hva, hvor, når, og helst med en 
beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner. 
Har du elektronisk stoff, send det til sv-er-lu@online.no
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Lanesbuen er i dag en lystbåt, som tjener som fraktebåt til og fra 
Svenner, Buerøya, Gokstadholmen og andre steder hvor man 
har bruk for en god sjøens arbeidshest. Den blir også brukt som 
gratis ferge mellom byen og kystkultursenteret ved arrange-
menter. Den ble innkjøpt av Lanesbuens Venner for Gokstad 
kystlag i 1999. Den hadde tidligere vært reketråler og ble nå tatt 
ut av fiske. Båten er ca 12 meter lang og 4,4 m bred. Den ble 
bygget i 1965 på Gregersens båtbyggeri i Risør.
 tekst og foto: svein olav løberg

R/T Lanesbuen


