
T/K Færder

M/Y ChadatanNevlung, (Motor Yacht) er en type Fjordbåt/havnepatrulejefartøy -tegnet før krigen av den 

velkjente båtkonstruktøren Richard Furuholmen. Båttypen ble tilbudt marinen, men de takket av en eller 

annen grunn nei. Man kan spørre seg -hvorfor. Var det nedskjæringer i budsjettet, en motvilje for nye 

ideer eller var det fordi båten ikke gjorde mer enn 9 knop i marsjfart og 14 knop i toppfart. Sitat av Frank 

Abelsen KNM: ”Marinen hadde allerede tatt i bruk en del fiskefartøyer som hjelpefartøyer og de fikk byg-

get en slik ved Rubbestadneset vinteren 1940, denne fikk betegnelsen MOTORBÅT NR 7. Dette tydet på 

at det var bygget seks slike tidligere, men det er ikke funnet noe om dette i noen arkiver. Motorbåt nr 7 

lå som vaktbåt i Kopervik da tyskerne kom den 9. April i 1940.” Den tyske kriegsmarinen fattet interesse 

for fartøytypen. Hvorvidt fjordbåten ble tilbudt tyskerne eller om de “tok” den er uvisst. De satte i alle 

fall i gang bygging av fartøytypen ved flere små båtbyggerier rundt om i landet allerede høsten 1940. De 

fleste fartøyene ble bygget rundt Oslofjorden og på Sørlandet, men det ble bygget enkeltfartøyer mange 

steder i landet forøvrig. Et relativt stort antall skal være bygget ved A/S Soon Slipp & Båtbyggeri i Son. 

Hvor mange som ble bygget i Soon har det ikke vært mulig å finne ut, men ChadatanNevlung skal ha 

vært en av dem som ble bygget i Soon i 1942 uten at det er bekreftet. Fjordbåtene/havnepatruljefartøy-

ene var bestykket med en mitraljøse på bakken og Kriegsmarinen brukte fartøyene til personelltransport, 

inspeksjon -og patruljetjeneste. De ble stasjonert fra Kirkenes i nord til Fredrikstad ved Svenskegrensen. 

Fartøyene ble i hovedsak utstyrt med tyske 6 slindrede MWM motorer på ca 135 HK ved 4-500 omdrei-

ninger, direktedrevet på propell og med luftstart og kjettingstyring. Forholdsvis enkel utrustning men 

solid bygget. De ble helt klart bygget for formålet krig og når man tenker på at mange av fartøyene 

fortsatt lever i beste velgående 60 år etter krigen er dette et bevis på soliditet og kvalitet så langt det lot 

seg gjøre under de forhold som var i landet på 1940 tallet. Da Krigen var over og Norge og de allierte 

satte i gang å registrere hva tyskerne etterlot seg var det svært vanskelig å finne store deler av de tyske 

marinearkivene i Norge. Etter kjennskap til den tyske grundighet må det ha vært et register over alle 

Fjordbåter/havnepatruljefartøyer med byggested og operasjon og stasjonering. Dette ble nok ødelagt i 

de siste dagene av krigen og de første dagene etter frigjøringen. Den tyske krigsmarinen i Norge hadde 

et gedigent sankthansbål på Rådhusplassen i Oslo og der forsvant nok muligheten til å spore historien til 



Fjordbåtene. Brente arkivpapir var ikke 

særlig lesbart. Da krigen var over hadde 

de Allierte myndighet over alt etterlatt ty-

skt krigsmateriell. Det som ikke ble tatt ut 

for å brukes i Alliert tjeneste eller til eks-

perimenter skulle ødelegges for at Tysk-

land ikke skulle kunne ta det i bruk igjen 

ved en senere anledning. Det sivile og 

militære materiell i Norge som ikke var 

interessant for de Allierte ble disponert av 

Direktoratet for Fiendtlig Eiendom (DFFE). 

Dette direktoratet ble opprettet som en 

provisorisk anordning så tidlig som 9. Mars 1945 og bekreftet i lov av 22. Mars 1946. DFFE hadde kontroll 

over de fleste av Fjordbåtene og selv den Kongelige Norske Marine måtte søke om å få frigitt de fartøy-

ene de mente kunne være nyttig å ha i tjeneste. Marinen overtok et anselig antall av disse fartøyene som 

de altså ikke fattet interesse for før krigen. Fjordbåtene ble tatt i bruk som personell og inspeksjonsfar-

tøyer i havnefartøygruppen og fordelt til marinekommandoene. Noen fartøyer ble solgt sivilt fra DFFE og 

de som etter hvert ble utrangert fra marinen ble solgt eller hugget opp. Sivile eiere av Fjordbåter/

havnepatruljefartøyer som sier de har et tidligere tysk motortorpedofartøy tar nok skammelig feil. En 

Fjordbåt er alt for liten til å bære torpedoutrustning. Det finnes riktig nok et bilde av et patruljefartøy 

med torpedorøyr, men dette er et øvelsesfartøy. M/Y ChadatanNevlung, fikk etter krigen navnet Færder 

og har patruljert i Nord Norge, Troms og Finnmark. Om den var sivil er noe uvisst, men det er trolig at 

marinen var eier. Fjordbåtene ble ofte benyttet som patrulje/beredskapsfartøyer ved landets flyplasser 

og Færder hadde en periode v/Evenes og den kom fra Bogen i Ofoten til Fredrikstad i 1950. Færder skulle 

settes i tjeneste som tollkrysser for Fredrikstad tolldistrikt etter en større overhaling. ChadatanNevlung 

ble forlenget da om den opprinnelig hadde den lengden den har i dag. Den normale lengden på en Fjord-

båt er 53 fot (16,2meter) men ChadatanNevlung er på 59 fot. Pensjonert befal i marinen mener at 

ChadatanNevlung ble forlenget med et lasterom akterut i forbindelse med overhalingen/modernisering 

og omrigging til tollkrysser i 1950 og at aluminiumsroverbyggetsansynlivis kom på samtidig. Nåværende 

eier møtte i mai 2005 en gammel man med navn Pedersen i Skjærhallen havn på Hvaler, Pedersen som 

var gammel og dårlig til bens og hadde 

sett Gamle færder komme inn og kom 

ned og fortalte at han hadde vært om 

bord i 10 år, båten var forlenget og had-

de fått nytt overbygg i 1950 i Søndeled/

Risør (Moen Båtbyggeri?) Færder som 

fartøyet den gang het fikk kallsignalet 

LCLJ og ble registret i Fredrikstad. Hvor 

lenge det var tollkrysser i Fredrikstad er 

noe uklart da fartøyet alternerte mellom 

tollvesenet og marinen og i 1957 var den 

registret i Kystartilleriet som K.art.100. 

Norsk tollmuseum har bidratt med føl-



gende artikkel av P. Holm Andersen, tidl. avdelingssjef ved Oslo Tollsted i Tollbladet 1982 der han bl.a. 

skriver om t/k Færder.: “Nå hadde man trodd at tollvesenet i mellomkrigstiden hadde høstet rikelig erfar-

ing i hvorledes investeringer i båtmateriell ikke skulle gjøres, men historien gjentar seg. At landet både 

økonomisk og materielt lå nede umiddelbart etter krigen burde ansporet til veloverveide kjøp, men igjen 

investeres det i utrangert materiell. Om tollkrysseren “Færder” kan man således fortelle at den opprin-

nelig var bygget av tyskerne i de første krigsår og benyttet som oppsynsskip på Nord-Norgekysten under 

navnet “Fjordbåt 5” Etter frigjøringen ble båten overdratt Harstad tollsted som åpenbart ikke fant videre 

anvendelse for den. I alle fall ble den i 1948 overdratt tollvesenets kystbevoktning i Fredrikstad og to 

tjenestemenn, kryssbetjent Henriksen og maskinist Pedersen ble sendt nordover for å hente den. Og vi 

siterer “Tolder’n” januar 1950 om deres strabasiøse tur hjem - en tur forfulgt av uhell og som skulle ta 

et halvt år fra Harstad til Fredrikstad; * Ifølge et telegram var den erklært sjødyktig, men da kryss-

betjenten besiktiget den, manglet den rekkverk, vinduer og dører i styrehuset, ventiler i lugar akter, for 

å nevne moen mangler. Maskinen var imidlertid noenlunde i orden, og etter en provisorisk utredning av 

båten for øvrig, startet ferden sydover i august 1948. Allerede i Lødningen røk gearet, og etter sleping 

først av T/k Nordland og deretter av T/k Ørnen kom båten etter en strabasiøs ferd til Ålesund 14 dagene 

etterpå. Her ble det ca. 4 1/2 måneds pause mens maskinen ble gjort i stand, og rett under jul gikk turen 

videre. Etter storm og uvær med bl.a. maskinskade på Stadthavet, kom fartøyet til Sognesjøen julaften. 

Her tok karene liten pause for å få rigget til litt skikkelig julemat forut, hvorpå resten av kvelden gikk 

med til å få maskinen i stand. Julen brakte ingen vesentlig forandring hverken med været eller maskinen. 

Til Egersund ankom således båten med flere tonn vann ombord og måtte vente til stormen la seg. Man-

dal måtte besøkes på grunn av maskinskade. Etter til sammen 6 måneders tur, nemlig den 2. februar i 

år (1949) kom imidlertid båten fram, og to slitne karer kunne levere den til verkstedet i Fredrikstad.* 

Med omfattende reparasjoner både i Fredrikstad og Risør, ble den påkostet ca. 65 000 kroner og kunne 

deretter arte seg som et pent fartøy men med noe begrenset virkeområde, og T/k Færder ble nytt ek-

sempel på at det kan være dyrt å kjøpe billig” Videre vet vi at T/k Færder ble tatt i bruk ved Fredrikstad 

tollsted i 1949. Senere overdratt til Fiskerioppsynet og der etter til Sjøheimvernet i Langesund under 

navnet “Nevlung”. Med vennlig hilsen Jón Ágúst Eggertsson Norsk Tollmuseum Frank Abelsen bidrar vi-



dere med følgende: Under tjeneste i 

marinen hadde den betegnelsen SKØ 2, 

Færder ble brukt av marinen i sommer og 

høstmånedene i mange år til rekeoppsyn-

et i Oslofjorden. For hver periode marinen 

lånte båten ble det brukt en kontrakt for 

bruk, vedlikehold, bemanning, skader og 

tap. Færder ble besiktiget hver gang og 

vedlikeholdt godt. Av og til var det man-

gler når marinen igjen overtok fartøyet, 

under en opptelling av inventar i mars 

1969 manglet det nemlig 10 drammeglass. 

Høsten 1969 ble Færder overtatt av 

marinen og innlemmet i havnefartøygrup-

pen med stasjon i Horten og fikk det sjømilitære kallsignalet JWBL. Fartøyet gikk dermed ut av det sivile 

skipsregisteret. En motor nummer 2 var innmontert, tidspunkt ukjent men Terje Moe, KGL Norske Marine 

mener det satt en ordinær 8 sylindret MWM uten turbo tidlig på 1970 tallet. Omkring 1974 ble det inn-

montert nytt turbolade fremdriftsmaskineri også av typen MWM 1957 mod.(Motor Werken Mannheim), 

men en mer moderne utgave med 8 sylindere på 340 HK v/1200 omdreininger og som ble koppelet via 

et Renke reduksjonsgear. Motoren ble tatt ut av mineleggeren Brage, denne hadde dieselelektrisk drevet 

avmagnetiseringsanlegg og maskinen var dermed gått svært lite og den var i meget god stand samt at 

et betydelig delelager fulgte med. Maskinskiftet ble foretatt på Vealøs i Horten av XXX Moe fra Drammen. 

Maskinskiftet medførte ikke vesentlige hastighetsforbedringer og det ryktes at konstruktøren Richard 

Fruholmen lagde en form for fartssperre i skrogutformingen for på den måten å boikotte okkupasjons-

makten. Historien forteller også at hver gang en Fjordbåt var klar for sjøsetting gikk sabotører ombord 

og strammet til veivlagrene som var lett tilgjengelig fra sideluker i maskinen slik at alle prøveturer 

endte i havari uten at tyskerne kunne forstå hva de gjorde feil i Mannheim. Dagens eier av Chadatan-

Nevlung har en teori om at fartøytypen nok ikke egner seg til mer enn 7 - 9 knop med maks hastighet 

på 14 knop på grunn av type og deplasement som fartøyet har. Dog kan det ligge noe i den spesielle 

kjølkonstruksjonen som er helt spesiell og som er i omvendt bue men nåværende eier har ingen tro på 

det, heller skulle dette vanskeliggjøre slipping. Dette kan også ha vært R. Furuholmens bidrag i håp om 

at Fjordbåtene skulle få et kortvarig liv på grunn av skader under slipping. Men ingen av delene har 

fungert da fartøyene nok er seigere enn man har trodd. SKØ 2 Færder ble også disponert av kystartill-

eriet med stasjon på Oscarsborg og Rauøy samt Bolærne flere ganger frem til 1975. ChadatanNevlung 

gikk formelt ut av havnefartøyregisteret den 29 april 1975 og ble overført vederlagsfritt til SHV 132`s 

distrikts støtteforening, ble omdøpt til SHV 132 Nevlung og fikk kallesignalet LGIA med base Stathelle 

ikke langt fra Nevlunghavn. Grunnen til at det ble skiftet kallesignal var at marinen fikk et nytt fartøy som 

skulle overta det gamle signalet samtidig som betegnelsen ble byttet fra SKØ (Sjøfartskommando Øst-

landet) til ØSD (Østlandske Sjøforsvars Distrikt). Nevlung fikk i en større overhaling i 1978 lagt inn mytt 

varmeanlegg i form av nytt oljefyrt sentralvarmeanlegg og ny hjelpemotor. SHV 132 Nevlung, var i 

tjeneste som Sjøheimevernsfartøy frem til den ble solgt sivilt til Tom Svensson og registrert i Porsgrunn 

i 1989. Fartøyet ble det omdøpt til M/S Fjæra av Porsgrunn, fortsatt med kallesignalet LGIA og ble fort-

satt benyttet av sjøheimevernet under øvelser og var klart for mobilisering frem til 1993. Svensson 



gjorde en del endringer med innredningen 

hvor han flytte byssa som tidligere var forut 

opp i salongen over dekk slik at dette er blitt 

ny bysse og oppholdsrom. Byssa fort er gjort 

om til soverom, dusj og toalett. Lugarene 

akterut er rigget ned og der er laget en stor 

sovesalong/oppholdsrom/Bar. Den 20 mars 

1993 havnet igjen fartøyet i Fredrikstad-dis-

triktet, nærmere bestemt hos Sarpsborg 

dykkerklubb og med base på Høisand om 

sommeren og i øvre Glomma om vinteren. 

Fartøyet fikk 6 november 1993 ved en høyt-

idlig dåp navnet LGIA SDK Havdykk, av gud-

mor Randi Haugen. Hjemstedshavn var fortsatt Porsgrunn, men Sarpsborg var påmalt som hjemsted-

shavn i hele SDK sin periode. Fartøyet fikk i dykkerklubbens eie god behandling de første årene, men 

uenighet i klubben og avskalling av ildsjeler som var med i starten gjorde driften av et så pass stort 

fartøy i foreningssammenheng mer eller mindre håpløst. Oppgraderinger som ble gjort fra dykkernes 

side var installering av hydraulisk anlegg for styring og ankerspill, noe som gjord fartøyet mer anvendelig 

som dykkerfartøy. Fartøyet hadde i feb/mars 2004 en eier fra Oslo, dette var i en så pass kort periode at 

omregistrering aldri ble foretatt og nåværende eier overtok fartøyet i en heller elendig forfatning. Far-

tøyet ble i juli mnd 2004 slippet og overhalt hos Bertelsen Slipp & Verksted i Fredrikstad, omregistret 

med Peter Alexander Hansen, som ny eier og Horten som Hjemstedshavn. Fartøyet har fortsatt samme 

Kallesignal LGIA og med navnet: M/Y ChadatanNevlung. Nevlung etter perioden som SHV 132 Nevlung 

og Chadatan som er en Thailandsk betegnelse/navn som betyr “rolig vann”. ChadatanNevlung, har behov 

for omspikring og noe ble gjort samtidig som fartøyet ble drevet/kalfatret og nye gjennomføringer for 

toalett ble montert med nytt toalett. Roraksel ble tatt ut og modifisert samtidig som rorhylsearrangement 

ble forsterket vesentlig. Noe ishud ble tatt av for inspeksjon. Det så OK ut, men ishud må av for ettersyn 

og spikersjekk rundt hele. Fartøyet ble strippet for rekkverk, deler av dollbord ble skiftet og dekket rub-

bet ned og Boracolbehandlet og tørket. Deretter ble det lagt en membran av 4 mm Derbygum som er en 

type armert tjærepolymer membran som har gjort dekket 100% tett. Videre planer med dekket er å 

legge aluminium. ChadatanNevlung har i dag plass i Fyllinga i Horten, fartøyet er under kontinuerlig res-

taurering og overhaling. Av teknisk utstyr er som nevnt MWM fremdriftsmaskineri m/Renke reduksjon-

sgear, Atlas Copostartluftskompressor, sentralvarmeanlegg (Italiensk), Hatz hjelpemotor med 5 KW gen-

erator. Sailor VHF, GPS mottaker, Radar, Decca kompass. 24 og 220 v anlegg. Dieselkapasitet er ca 800 

liter i maskinrom + ca 200 liters dagtank for fyr og hjelpemotor. Der er en tank på ca 4-500 liter for 

diesel i lasterom akter. Tot: 14 -1500 liter samt 200 l ferskvann. ChadatanNevlung benyttes nå uteluk-

kende som lystfartøy/hytte. ChadatanNevlung ble igjen slippet i mai 2005 hos Bertelsen Slipp & Verk-

sted på Kråkerøy i Fredrikstad. Ishud ble tatt av og det ble spikret om og drevet fra baug til styrehus-

dører på begge sider. Sonar ble fjernet og gjennomføring plugget med stålplate. Slippet mai 2206 Slippet 

juni 2007

Fartøyet ble overdratt Rune Isøy i 2008, hjemmehavn Oslo 


