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Nersetterbåt

Innledning
I dette prosjektet skal vi samle og formidle kunnskap 
om båttradisjonen på Drammensvassdraget. Vi 
ønsker spesielt å ta for oss Nersetterbåten.  Denne 
unike båten står i sentrum for historien om liv og 
virke langs elva. Båten var sentral for en rekke viktige 
næringveier på elva. Fløtertradisjon, laksefi ske og 
ferdsel var avhengige av denne unike og vakre båten.

En historie og et håndtverk i fare
Pr. dato er det ingen aktiv tradisjon for bygging av 
Nersetterbåt langs vassdraget. Det fi nnes kun få 
personer med kunnskap om bygging og bruk av disse 
båtene. Vi ønsker å bevare denne tradisjonen. Gjennom 
dette prosjektet ønsker vi å samle og bevare så mye 
kunnskap som mulig om Nersetterbåten. 

Formidling i sentrum
Hele prosjektet skal formidles til publikum. Vi vil 
gjennom en rekke tiltak formidle kunnskap til et 
bredest mulig publikum. Via blogg, nyhetsbrev og 
nettsider skal prosessen kommuniseres. Kronen på 
verket skal være en utstilling om båten på Portåsen 
Wildenveys rike.

Om Nersetterbåten
Drammensvassdragets egen elegante robåt har 
lange aner bakover i tiden. Båten har hatt fl ere navn, 
”jaga’båt”, ”ne’setterbåt”. Det dreier seg om en lang 
klinkbygget strømbåt med spisse stevner. Den har lav 
esing og stikker ikke dypt. Trolig har de kjappe, lette 
elvebåtene vært i travel virksomhet i godt over 1000 
år på Drammenselva. Litt av vikingeskipenes eleganse 
avspeiles i konstruksjonen, men selvfølgelig har båten 
utviklet seg gjennom århundrene. Tidligere hadde de 
fl este langs elva båt, og denne var like viktig som bilen 
er i dag. 
Båten på bildet er en “nersetterbåt som også fantes i en 
transportversjon, der lasteevnen kunne være opp mot 
10 tonn. Disse ble brukt til transport av teglstein og 
tremasse fra Eikerbygdene og ned til Drammen havn.
Det karakteristiske ved båtene er at de er kjappe, lette å 
manøvrere og nesten lydløse i vannet. Båten er meget 
stabil. To mann kan stå på siden å trekke tunge garn 
uten at den kantrer. Av disse små elvebåtene er det to 
varianter. Det er “jagern” med to bordganger, og som 
navnet sier er dette den kjappeste av elvebåtene. Den 
andre kalles for “nedsetteren” og har tre bordganger.

Ansvarlig søker
Stiftelsen Portåsen
Organisasjonsnummer: 994 650 440
Daglig leder: Jon Mihle
tlf: 924 62 539, jon.mihle@portaasen.no

Postadresse: 
Postboks 247, 3051 Mjøndalen
e.post: post@portaasen.no

Besøksadresse:
Portåsveien 85, 3050 Mjøndalen
www.portaasen.no

Nersetterbåt bygget ca 1930 



Måsetting
Med dette prosjektet ønsker vi følgende:

- Samle, bevare og formidle kunnskap om 
   elvebåttradisjonen i Drammensvassdraget.
- Samle og dokumentere kunnskap om byggeteknikk 
   og  håndtverkstradisjoner.

Aktiviteter
Prosjektet vi ha følgende aktiviteter:

Innsamling av informasjon
Her vil vi samle og systematisere all tilgjengelig 
informasjon om Nersetterbåten.

Dokumentasjon av eldre båter
I samarbeid med Sven Wold vil vi dokumentere fl est 
mulig gamle Nersetterbåter. Båtene skal dokumenteres 
faglig forsvarlig etter gjeldene tradisjoner.

Produksjon av byggemaler
Basert på dokumentasjonen vil vi lage byggemaler til to 
båter. Tradisjonell Nersetter og Jager.

Bygging av to stk båter; Nersetterbåt og “Jager”
En viktig del av prosjektet vil være byggingen av 
to båter. Arbeidet vil gjennomføres på Portåsen 
Wildenveys rike og være åpent for publikum underveis.

Dokumetasjon av byggeprosess
Alle trinn i byggeprosessen skal dokumenteres grundig. 
Informasjonen vil gjøres tilgjengelig fortløpende via vår 
“byggeblogg.”

Utstilling av prosjektet
Ferdige båter og oppsamlet materiale skal gjøres 
tilgjengelig for publikum gjennom en utstilling på 
Portåsen. Dette vil være en av hovedaktivitetene til 
prosjektet. 

Webpublisering
Alt relevant materiale skal publiseres på våre nettsider 
www.portaasen.no

Arkivering og tilgjengeliggjøring av materialet
Prosjektet skal produsere en grundig rapport. Alle 
dokumenter skal lagres i et digitalt arkiv og gjøres 
tilgjengelig for andre.

Ressurser
Til dette prosjektet har vi samlet et knippe meget 
dyktige partnere. Deltakernes totale kompetanse vil 
gjøre oss i stand til å gjennomføre prosjektet etter 
ambisjonene. Her følger en kort presentasjon:

Portåsen - Wildenveys rike
Ansvarlig søker og prosjekteier Portåsen er et 
kultursenter med god kompetanse innen formidling 
og prosjektstyring. Portåsen ønsker gjennom dette 
prosjektet å skape en økt bevissthet lokalt og regionalt 
om denne stolte båttradisjonen. Informasjon om 
Portåsen fi nner man på www.postaasen.no

Sven Wold, Holmsbu trebåtbyggeri
Svend Wold er en erfaren båtbygger med 
spisskompetanse innen små trebåter. Svend har 
tidligere dokumentert båter langs nedre del av Glomma 
for Skogbruksmuseet og har således en avgørende rolle 
i prosjektet. 

Norsk Maritimt Museum
Dr. art. Terje Planke ved Norsk Maritimt Museum og 
Oslofj orden Kystkultursenter og Museum vil bistå med 
faglig veiledning og sikre en faglig god tilnærming.

Fetsund Lenser - fl øtingsmuseum og natursenter
Med sin unike kunnskap vil Fetsund lenser være en 
viktig samarbeidspartner. Fetsund Lenser vil bidra med 
erfaringsutveksling.

Fred Simensen, Eiker trebåtbyggeri
Fred Simensen har bygget Nersetterbåter og jagere 
før. Eiker Trebåtbyggeri var det siste profesjonelle 
verkstedet for bygging av disse båtene. Fred skal lære 
oss byggeteknikker og håndgrep. 

Knudsen Smia
Knudsen Smia ble etablert i 1896 og var en viktig 
produsent av forskjellige verktøy knyttet til 
fl øtevirksomheten på elva. Merkeøkser, hakapiker 
mm. ble produsert her. I samarbeid med smia skal vi 
produsere viktig tillegsutstyr til Nersetterbåten.

Nersetterbåt på elvebredden ved Hokksund



Gammel Nersetterbåt funnet ved Hagatjern i Nedre Eiker

Budsjett NersetterBudsjett Nersetter

Honorarer/LHonorarer/Løønn
Ekstern konsulentEkstern konsulent 30 000.-30 000.-
Løønn Jon Mihlenn Jon Mihle  52 700.- 52 700.-
Løønn Ole Hammerborgnn Ole Hammerborg 37 000.- 37 000.- 
Honorar båtbygger 1.Honorar båtbygger 1.

nn Ole Hammerborg
Honorar båtbygger 1.

nn Ole Hammerborg
30 000.-30 000.-

Honorar båtbygger 2.Honorar båtbygger 2.
Honorar båtbygger 1.
Honorar båtbygger 2.
Honorar båtbygger 1.

30 000.-30 000.-

MaterialerMaterialer
TrevareTrevare 20 000.-20 000.-
DiverseDiverse 15 000.-15 000.-

VerktVerktøøyy
Hååndverktndverktøøyy 15 000.-15 000.-
Elektrisk verktElektrisk verktøøyy 20 000.-20 000.-

Materiell utstillingMateriell utstilling
BannerBanner 25 000.-25 000.-
MonteringMontering 3 000.-3 000.-
BrosjyreBrosjyre 7 000.-7 000.-

MarkedsfMarkedsføøringring
ProduksjonProduksjon 15 000.-15 000.-
TrykkTrykk 15 000.-15 000.-
AnnonserAnnonser 20 000.-20 000.-

Arkiv dokumentasjonArkiv dokumentasjon
Ekstern konsulentEkstern konsulent 10 000.-10 000.-
div kostnaderdiv kostnader 5 000.-5 000.-

AdmAdm
AdministrasjonAdministrasjon 5 000.-5 000.-
Regnskap revisjonRegnskap revisjon 5 000.-5 000.-

Sum kostnaderSum kostnader 270 000.-270 000.-

FinansieringFinansiering
Norsk kulturrNorsk kulturrååNorsk kulturråNorsk kulturrNorsk kulturråNorsk kulturr dd 210210000000
PortPortååsensen 6000060000

Fremdrift 2012
- Mars april, info dokumentasjon
- Mai Byggemaler
- juni Byggeprosess og dokumentasjon
- august produksjon og åpning av utstilling
- September; Publisering og arkiv

Avslutning
Vi håper Norsk kulturråd vil bidra sammen med oss 
for å bevare og hedre denne unike og spennende 
båttradisjonen. Vi ser frem til tilbakemelding på denne 
prosjektbeskrivelsen. Evt. spørsmål kan rettes til Jon 
Mihle på tlf. 924 62 539


