
 

Kilder og fotografier i brosjyren er fra 

Fredrikstad byarkiv / Seutelvens arkiv. 

Lurer du på noe eller har noe å 

fortelle, ta kontakt på e-post: 

postmottak@fredrikstad.kommune.no 

For en oversikt over Seutelvens arkiv 

søk på Seutelven på  

www.arkivportalen.no  

Se også Fredrikstad kommunes 

historiske kartportal «Fredrikstad i tid 

og rom»: 
http://kart.fredrikstad.kommune.no/historiske/ 

Utstillingen er ved Fredrikstad byarkiv, 
Fredrikstad kommune og er gjort mulig 
gjennom arkiv-utviklingsmidler fra 
Arkivverket og med støtte fra 
«Fredrikstad 450 år». 

Takk til Kjell Ahlsen, Tor Lindquist og 
Torolf Sønstrød for opplysninger og for 
lån av fotografier og gjenstander 

 

 

 

Et skip blir til  

 
AS Seutelvens Verksted 

grunnlagt 1917 

Byhallen, rådhuset 
 

19.09. - 06.10.2017 
 
 

Åpning 19. september kl. 15.00 

 

Utstillingen er ved Fredrikstad byarkiv 
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Om Seutelvens Verksted 

Grunnlagt i 1917 av Christian Linqvist og 

Mikal Augensen, under navnet 

Seutelvens Verksted. 

 

Begynte med vedlikehold og reparasjon 

av mindre skip og slepebåter.  

 

I 1924 kjøpt av «Ingeniør Fr. Selmer AS» 

og ble aksjeselskap. Startet også 

produksjon av anleggsverktøy, 

rambukker, damluker, m.m. 

 

Begynte med elektrisk sveising i 1928. 

Sveising av tanker for bensin og olje ble 

verkstedets spesialitet. Blant de første til 

å levere helsveisede tanklektere i Norge. 

 

Etter 2. verdenskrig begynte de å bygge 

havgående skip på mellom 800 og 3000 

tonn. Leverte også kraner, lektere, 

pongtonger, graveapparater, verktøy og 

annet. 

 

I 1960-årene startet produksjonen av de 

kjente «Seut-husene» og deres mest 

vellykkede produkt, blindflensventilen 

(blind flange valve).  

 
Byggingen av skip opphørte i 1972. 
Annen produksjon fortsatte. Opphørte 
som aksjeselskap i 1980. Ingeniør F. 
Selmer AS tok over resten av bedriften.  

Om utstillingen 

Utgangspunktet for utstillingen er 

arkivet etter Seutelvens Verksted. 

Arkivet er i dag bevart i Fredrikstad 

byarkivs depot. Arkivet dekker en lang 

periode av bedriftens liv og inneholder 

mange forskjellige typer materiale. I 

tillegg til møtebøker, korrespondanse 

og regnskap finnes det også store 

mengder fotografier og tegninger, 

samt noen egenproduserte trykksaker 

og gjenstander. 

 

I 2016 ble Fredrikstad byarkiv tildelt 

150.000 kr i arkivutviklingsmidler fra 

Arkiv-verket for å ordne og formidle 

arkivet. Hele arkivet er fysisk lagt i en 

logisk rekkefølge etter type materiale 

og alder. Noe av materialet er ferdig 

ordnet, som møtebøker og 

fotografiene. De fleste fotografiene er i 

tillegg digitaliserte. 

 

Arkivet er også registrert. 

Registreringer gjort fram til 1. 

september 2017 ligger tilgjengelig på 

«Arkivportalen» en nasjonal 

søketjeneste for avsluttede arkiver.    

http://www.arkivportalen.no 

 
I tillegg ligger noen av fotografiene i 
Fredrikstad kommunes digitale 
historiske kartportal, «Fredrikstad i tid 
og rom». 

MS «Melløs» - Byggenummer 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slepebåt, bygd 1955 

 
 
 
 
 
 
 

MT «Helen» - Byggenummer 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motortankbåt, bygd 1971 


