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Å LISTE LØYNDOMMAR UT AV EIN GAMMAL BÅT>>>

Då trong ein sjølvsagt god båt for å komme

seg fort fram.

Ifølgje Kristian Jansen, pensjonert direktør

ved Kystmuseet i Florø, er Lensmannsbåten

truleg bygd på Svanøy, på den tida futesete og

maktsenter i landsdelen. Der spesialiserte dei

seg også i bygginga av overklassebåtar.

Miljøet av futar, lensmenn, embetsmenn og

adel kjende kvarandre og var delvis i slekt

med kvarandre, så banda til Svanøy var truleg

tette. Dessutan var Svanøy ein av dei få plas-

sane der det fast skog å ta av. Elles var land-

skapet stort sett trelaust på grunn av beite.

– Dei breie borda i båten gir den eit klart

overklassepreg. Trevirke var ein luksus den

gongen. Og så er det kvitmålinga, sjølvsagt!

Det å måle ein båt er noko ein vanleg sunn-

fjording aldri ville funne på å gjere. Vanlege

folk såg på båtmåling som toppen av alt fjolle-

te! Då måtte ein jo drive på med å skrape og

måle opp att.

Jansen ser Lensmannsbåten som den tids

Mercedes eller Rolls-Royce: noko ganske

overdådig i fartøysklassen. Den må ha vore

godt stelt med, sidan den har halde seg så bra.

Trekt ut av vatnet og inn i eit naust når den

ikkje var i bruk. Måla jamleg og halden ved

like.

– Klart det gav prestisje for lensmannen å

bli rodd fram av fire karar. Å kunne feie av

garde i noko sånt som det der – kvitmåla og

med spegel bak, reflekterer Jansen.

Spegel er altså ikkje ein spegel i vanleg for-

stand, men den avkutta akterstamnen i båten.

Ein såpass liten båt ville vanlegvis vore avslut-

ta med ein stamn bak lik den framme. Men

den avkutta akterstamnen imiterer store og

staselege båtar, slik som Eidsvollsbåten. Spe-

gel gav båten eit staspreg, og den som sat bak

– altså lensmannen – fekk ei open, fin plasse-

ring, synleg for alle.

Jansen synest det er stort at Lensmannsbå-

ten no får ein kopi.

– Det er ein vakker og unik båt. Truleg har

det vore fleire av den modellen, men i dag

finst det berre ein igjen av den, seier han.

– Vi veit ikkje korleis den oppførte seg i

sjøen, eller kor fort den gjekk. Den er snart

200 år gammal, så vi kan ikkje prøve den ut.

Einaste måten er å kopiere den.

Tilbake til mannen som høgg og høgg. Det

finst eit eige vokabular rundt det han held på

med. Han viser meg alle detaljar – korleis

båten er sett saman.

– Sjå her, korleis vi legg sisnora i sua. Det

er for å tette båten, forklarer han.

Sua, det er der borda i båten overlappar.

Sisnora er ei snor laga av kuhår og ull, som

effektivt held vatnet ute. Saumen, altså båt-

spikrane, er smidde av ein smed i Lavik og dei

er klinka med det ein kallar roer. 

Og så er det halsane. Desse handhogde

borda med sine vakre, mjuke linjer, nesten

som ein bølgjande vasspegel. Kvar av dei tek

eit par dagar å lage. Det er noko spesielt med

EIT STATUSOBJEKT: Fleire element viser at Lensmannsbåten i si tid var eit prestisjefartøy, mellom anna kvit-
målinga, den avkutta akterstamnen og det at den kunne roast av fire mann, uvanleg for ein så liten båt. 
– Den er ganske ekstrem i uttrykket – flat og spiss, med nydelege linjer, seier båtbyggjar Ove Losnegård.

«Den er snart 200 år gam-
mal, så vi kan ikkje prøve 
den ut. Einaste måten er 
å kopiere den.»

ein båt som er laga på denne måten, ved hjelp

av tid og handkraft. Den verkar nesten

levande.

For Ove Losnegård er Lensmannsbåten –

som skal sjøsetjast i mai – også noko meir enn

ein båt. Den er uttrykk for ein heil levemåte.

– Båtane har skapt grunnlaget for kystkul-

turen – for levesettet og velstanden her. Difor

synest eg det er verdifullt å ha elevar med på å

lage båten. Det handlar om meir enn eit fart-

øy, seier han.

– Her er ein skatt som ligg gøymd i fjorden,

båten, naturen. Det er det eg vil dei skal sjå. ■
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