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FORANLEDNING
Nordnorsk Fartøyvernsenter fikk henvendelse fra Varanger
Museum IKS, avd. Vardø 7. oktober 2010. Museet ønsket å
starte opp igjen restaureringsarbeidet med Einar II etter noen
år med usikkerhet og stillstand. I den forbindelse var det
ønskelig å få oversikt og registrere tilstanden på båten før det
ble vurdert å søker midler hos Riksantikvaren til restaurering.
Fartøyet har ikke vernestatus og det bør derfor søkes om
dette. Denne rapporten kan nyttes som vedlegg til søknad,
samt grunnlag for innhenting av prisoverslag på nødvendige
arbeider.
Det ble gjort 2 forsøk på befaring i løpet av
oktober/november, men uheldige omstendigheter forhindret
dette. Befaringen ble utført på et ugunstig tidspunkt med sterk
frost med snø og is på dekket. Fartøyet står på land ved et
nedlagt privat slippanlegg sentralt i Vardø. Fartøyet har stått
på land i om lag 13 år. Det har ikke vært tildekket, og alle
luker og dører er lukket. Det er dermed dårlig utluftning og
mulighet for opptørking ved fuktinntregning. Det er utført
arbeider om bord og etter opplysninger fra museet også
vedlikehold som overflatebehandling. Museet har avtale med
en venneforening for fartøyet om bruk og vedlikehold.
Foreningen har ikke vært aktiv i senere år.
Opplysninger om arbeider som er utført tidligere av museet
og eller venneforeningen:
-

Nedrigging
Mye av dekket er skiftet
Lugar er overflatebehandlet
Dekksbjelker er delvis skiftet ut
Rommet innredet
Båten malt og dekk er oljet
Påbegynt utskiftning av kjølbolter

Type:
Motorkrysser/fiskefartøy
Byggested:
Hemnesberget
Byggeår:
1934
Kjenningsignal:
LMRO
LOA:
12,44 meter
BRT:
12
Materiale:
Trolig gran opprinnelig
Konstruksjon:
Kravell på doble og enkle
bygde spant
Motor:
Heimdal 35/40 hk, 1964.
Unntatt kondemnering:
1991

I 2006 fikk museet en vurdering og tilbud fra verft på
nødvendige arbeider. Dette innbefattet skift av kjølbolter,
kjølsvin, stråkjøl, hud overvanns, kontroll spiker, utbedring av
nat og stevnreparasjon. I tillegg oppdaget museets folk nye
dårlige dekksbjelker i akterskip. Disse forholdene og
kostnadsbildet gjorde at prosjektet stoppet opp.
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BEFARING
Det er under befaringen ikke foretatt demonteringer for å
avdekke tilstand på skjulte konstruksjoner. Det ble noe knapp
tid under befaringen og det ble hovedsakelig utført
stikkprøver som er konsentrert om tilstand på treverk. Det tas
forbehold om at ytterligere skader kan avdekkes ved
påbegynte restaureringsarbeider. Det er tatt 21 minutter med
video fra befaringen og 60 digitale foto. Deler av befaringen
gikk ut på og danne seg et inntrykk av tilgang på mulige
lokaliteter for å utføre arbeid på plassen, samt bofasiliteter.
Befaringen fant sted 25. november 2010. Tilstede for
Varanger museum var avdelingsleder ved Vardø museum,
Monica Dahl.

Ved befaringa var det sterk frost

Beskrivelse av fartøyet
Einar II ble bygget for Anton Andreassen, Vardø, på
Hemnesberget i 1934. Fartøyet har tilhørt samme familie fram
til museet i Vardø overtok fartøyet i 1991. Einar II har
hovedsakelig driftet i nærområdene og bankene utenfor
Finnmark. Det er drevet et variert fiske bl.a. etter håkjerring,
flyndre, kveite, lodde og reke. Det er driftet med line, jukse og
trål. Fiskerimerket var F-12-V. Fartøyet ble ombygget i 1937
fra 35 til 40 fot med endringer i motorrom og casing.
Opprinnelig motor var en 20 HK Heimdal.

Del av monterings-skisse for Heimdal

Senere motorer med førstegangs registrering i
merkeregisteret:
-

1940, 25 HK Heimdal
1948, 25 HK Hein 1938 modell
1958, 35 HK Heimdal 1955 modell
1973, 35 HK Heimdal 1964 modell

Heimdal PR 35/45 hk

Fartøyet har beholdt trestyrhus, men det er lagt
aluminiumsfront. Videre er rekke, skansekledning og romluke
utført i aluminium. Fartøyet har krysserhekk og opprinnelig
kjettingstyring erstattet med hydraulisk styring. Det er stål
aktermast og bilde fra 1997 viser formast av tre. Denne er
imidlertid demontert. Det er tradisjonell innredning i lugar, men
det er uvisst om denne er original. Nedgangskappe er av tre.

Tilstand:
Rom:
Lasterommet er innredet med kledning på skott og garnering.
Det er kledd tett rundt bjelkeender oppunder dekk. Det er
derfor ikke tilgang for å vurdere spantetopper og
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Rommet var innredet og kledd slik at
det ikke lot seg gjøre å inspisere
spantetoppene under befaringa
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bjelkeveger. Det er boret hull for lufting mellom hver bjelke.
Skandekket er belagt med aluminium, og man kan anta at det
ikke har vært lekkasjer ute i borde av vesentlig grad i senere
tid. Det er også laget køyer, benker og klaffbord. Arbeidet er
pent utført. Hele rommet er behandlet med malte flater. Dette
gjelder også oppunder dekk. Det er tydelig synlig der det er
foretatt utskiftning av dekksplank. Noe avflakking av maling
og rustrenner avslører at det er lekkasjer i dekket.
Hovedbjelker i for og akterkant av romluke er svekket av råte.
Spesielt fremre hovedbjelke. Denne er imidlertid forsterket
med sammenboltet bjelke av tilsvarende dimensjon. Det ser
også ut til å være skiftet stikkbjelker tidligere og disse virker å
være i bra stand. Bakkbjelken er innkledd og ikke tilgjengelig
for vurdering. Bjelkebærere (kraveller) ved luke synes å være
i orden.
Betongballast i dørk er hugget vekk over bunnstokker. Det står
enkelte kjølbolter opp over bunnstokker og man må anta at
det har vært kjølsvin/innerkjøl. Fjerning av kjølbolter er
påbegynt. Bunnstokker synes å være i god stand.
Spantekonstruksjonen er doble bygde (4” + 3”) med 4” enkle
fyllspant i mellom. Kjølsvinet har trolig ikke gått helt fram mot
forstevn, men har strukket seg i ca 4 meters lengde fra forkant
motorfundament.

Dårlig bjelke i forkant av romluke

Ballast og kjølsvin var fjernet for
skifte av kjølbolter

Lugar:
Det er heller ikke i lugar mulig å vurdere tilstand på
konstruksjoner som bjelker, veger, stevn, garnering og
spantetopper, da det er innkledd med panel. Det er tydelig
tegn på lekkasjer, da spesielt på og rundt nedgangskappe. I
forkant av halvruffen er panelbordene oppunder dekk sprengt
ut av fukt fra lekkasjer i bakkdekket. Det er også tydelige
lekkasjer fra dekk på halvruff/kappe og langs sider samt
dørstolper. For øvrig er lugarinnredningen i god stand og
overflatebehandlingen har holdt forbausende bra på tross av
lekkasjene. Det kan imidlertid fryktes at det har oppstått
skjulte skader på konstruksjonen. Lugarer er erfaringsmessig
utsatt for råteskader på grunn av dårlig luftsirkulasjon bak
innredning og lite tilgjengelighet for kontroll.

Lugarinnredning

Innredningen består av sittebenker på begge sider med skap,
bord og ovn ute i babord side. Det er tre køyeplasser ute i
styrbord side. Under fremste overkøye er det skap. Kledning
er av faspaneler. Benker er trolig av opprinnelig utførelse,
men det er vanskelig å fastslå om kledning, skap og køyesider
er endret tidligere. Arbeidet er imidlertid pent utført og hele
lugaren virker å være relativt nylig malt. Ovnen er oljefyrt av
type Hovde i syrefast utførelse.
Lekkasje i/langs ovnsrør
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Maskinrom:
Det er nedgang til maskinrom fra akterkant styrhus.
Maskinrommet er rent og ryddig med relativt god plass. Det
er åpent og oversiktelig akterover i hekk. Alle flater er malt.
Det er tilgang til inspeksjon av spantetopper med unntak bak
drivstofftank. Spantetopper synes å være i orden men det er
saltutskilling ved synlige bolter som trolig er innfesting for
aluminiumsskandekk. Dette tyder på galvanisk tæring.
Bjelkeveger og garnering synes å være i orden. Det er ikke
påvist synlige skader i bjelkebærer (kravell) under styrhus. Det
er tydelig lekkasjer ved aktre lukeendebjelke for styrhus.
Bjelken har tydelige skader og er forsterket med
sammenboltet bjelke i akterkant og understøttet av stolper. De
tre aktenforliggende bjelkene har også skader som tilsier
utbedring. Bjelkedimensjoner er 4-4,5”. Fra undersiden bærer
dekket preg av dårlige planker.

Styrhus:
Det ble ikke tid til noen nøye gjennomgang av styrhus. Det er
ingen åpenbare skader utvendig. Det er laget aluminiumsfront,
men øvrige sider og taktro er av panelbord. Det er taktekke
av tjærepapp. Styrhuset står på casing av stål. Innvendig er
styrhuset kledd med faspaneler og synes renovert og
overflatebehandlet. Ingen synlig tegn på lekkasjer.

Istappene vitner om lekkasjer. Aktre
styrhusbjelke er understøttet og
forsterket

Samtlige dekksbjelker i akterskipet
er råteskadet og må skiftes

Teknisk utrustning:
Det er ikke foretatt vurdering av tilstand på tekniske
komponenter.
Motoren til Einar II er en 35 HK Heimdal fra 1964 med
serienr. PR 2357. Av dokumentasjonen framgår det at motoren
var montert i 1972 og sylinder og stempel skiftet i 1987. Det
vil være nødvendig av en nærmere gjennomgang og kontroll
av motor. Motoren virket stelt og malt. Det samme gjelder for
drivstofftank og startlufttank. Fartøyet har hydraulisk styring
og rormaskin plassert på akterdekk. Tilstand på ror og
propellaksel bør kontrolleres. Eventuell dokumentasjon på
tidligere kontroll av verksted eller Skipskontrollen framskaffes.
Fartøyet bærer preg av å være delvis renovert og trolig er
mange komponenter demontert. Det er eksempelvis ikke
mange synlige spor etter det elektriske anlegget. Videre er
instrumentering og lanterner fjernet fra styrhus. Fartøyet
mangler deler av rigg, bla formast. Det er heller ingen spor
etter fiskeriteknisk utrustning.

Dekk:
Det ble ikke gjennomført systematisk kontroll av dekket utover
enkelte stikkprøver, da dette var islagt og gjennomfrossent.
Fra underside kan man imidlertid se at en rekke plank er
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Motoren i 2006. Foto: S. Nordmo

Hydraulisk rormaskin

Bilde av dekket tatt i 2006 av
Sverre Nordmo
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skiftet nylig og trolig i god stand. Opplysninger fra museet er
gitt om tidligere utbedring av dekk og bjelker. Det er
imidlertid avdekket dårlige dekksplanker og enkelte
utskiftninger må påregnes. Dette gjelder hele akterdekket og
deler av sidedekk ved styrhus da de aktre bjelkene er i dårlig
forfatning og bør skiftes. Opprinnelige rekkestøtter kappet i
dekksnivå. Rekke består av aluminium skansekledning, støtter
og skandekk. Deler av dette må demonteres ved eventuelt
skifte av dekksbjelker i akterskipet. Hele hoveddekket og
bakkdekket må drives opp på nytt. Det må videre påregnes
utbedringer på nedgangskappe. Svinerygger har råteskader
og må påregnes utskiftet. Disse er bygd opp av to lag tømmer
i hele bakkens lengde og forbundet med baugband ved stevn.

Under befaringa var det frost og
dårlige forhold for å vurdere dekket

Dekket består av anslagsvis 27 bredder dekksplank. Det er ca
8 bredder på siden av styrhus og 10 bredder på siden av
romluke. Avstand fra akterkant styrhus til akterstevn er ca 1,5
meter. Lengde casing 2,5 meter. Avstand casing bakk ca 3,5
meter. Bakk har ca 4 meters lengde til forstevn. Det er 10
plankebredder på hver side av nedgangskappe og 9 bredder
i forkant. Totalt er det om lag 150 meter dekksplank på
hoveddekk og 60 meter på bakk.
Det mangler pullert stb side ved bakkplank.
Bilde av stb side dekk ved styrhus
tatt av Sverre Nordmo i 2006

Romluke er utført i aluminium.

Skrog:
Skroget overvanns er til dels kraftig nedslipt og flere steder er
spikerhoder kommet til syne. Det er tidligere skiftet deler av
hud og skroget bærer preg av en del korte plank og dårlig
omskjøt. På bb side er det tatt ut en plank midtskips og tettet
midlertidig med finer. Det er påvist enkelte dårlige partier i
hudplank overvanns. Med få unntak synes ikke skadeomfanget
å være av en slik art at fartøyet ikke kan benyttes. Under
vannlinjen ser huden ut til å være i orden. Det vil allikevel
være behov for å trekke en del spiker og bolter for kontroll.
Innfesting av hudplank er hovedsakelig utført med spiker. Det
vil være nødvendig å drive opp hele skroget.

Råte i svinrygg

Hovedskroget består av 16 bredder med hudplank på hver
side. Snittlengde ca 11 meter. I tillegg kommer 4 bredder a 4
meter på hver side av bakk.
I forbindelse med påbegynt skifte av kjølbolter er stråkjølen
fjernet i partier. Det er påvist angrep av pælekreps mellom
kjøl og stråkjøl. Det er også noe avflising på kjøl i forbindelse
med riving samt slitasje akter ved rorbeslag. Det vil være
behov for enkelte spunser. For øvrig synes kjølen å være i
orden. Det vil være behov for utskiftning av 16 kjølbolter.
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og spikerhodene er synlige
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Kjølsvinets/innerkjølens lengde har trolig vært om lag 4 meter.
Dimensjon er ukjent.
Det har oppstått enkelte store sprekker i stilk under hylse. Det
vil være nødvendig med reparasjon av tømmeret før fartøyet
kan settes i drift. En full utskiftning av stilken er et omfattende
arbeid. Trolig vil det være tilstrekkelig med en forsterkning
med jernsko underhylse forbundet med kjøl. Det ser ut til at det
tidligere er gjort forberedelse til utbedring da laskejern er
fjernet. Løsning for reparasjon må vurderes nærmere.

Råteskade ved støt bb side

Fartøyet mangler ror. Det lå et gammelt treror i fjæra som kan
tilhøre fartøyet og benyttes som mal.
Forstevn er angrepet av råte i toppen. Angrepet strekker seg
trolig under dekksnivå. Det var ikke tilgang til kontroll
innvendig skrog. Det er tidligere foretatt reparasjon av
framkant stevn. Stevnet ser ut til å bestå av en ytter- og en
innerstevn.
For å gi en sikker vurdering av spantetopper bør en bordgang
rives ut på hver side på bakken. I rommet bør kledningen ute i
sider oppunder dekk fjernes for inspeksjon av bjelkeender,
bjelkeveger og spantetopper.

Sprekkdannelser i stilktømmer

ANBEFALING:
Det er umulig å gi en fullstendig vurdering av fartøyet i denne
omgang, både tilstandsmessig og på eventuelle tiltak for å gi
fartøyet en komplettutførelse slik det framstod da det ble
unntatt kondemnering i 1991. Det kreves et videre arbeid med
dokumentasjon av tidligere utrustning, bla rigg.
Jeg vil foreslå et skille mellom helt nødvendige arbeider som
er avdekket for å kunne sjøsette og ta fartøyet i bruk, og
områder som må påregnes utbedret over tid som vil kreve
nærmere kartlegging av omfang. Alternativt kan det søkes om
midler til sikring og ytterligere kartlegging av tilstand med
nødvendige demonteringer. Det kan være en fordel å dele
prosjektet opp i etapper. Innredningsmessig framstår fartøyet
som renovert og i høvelig bruksstand. Ved å få fartøyet sjøsatt
og i midlertidig bruksstand vil det trolig være enklere å skape
nytt engasjement for drift og vedlikehold. Det kan være
aktuelt for Fartøyvernsenteret og bidra med kurs i tilknytning
til arbeid på Einar II. Primært er det gunstig å arbeide på
fartøyet ute i vår og sommermånedene.

Stevntoppen er råteskadet

Stråkjølen er delvis fjernet, og
hovedkjølen angrepet av maur

En hudplank på om lag 4 meter er
tatt ut på bb side
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Primært utbedres:
-

Kjølsvin ca 4 meter
Kjølbolter 16 stk
Stråkjøl 12 meter
Manglende hudplank bb side ca 4 meter.
Reparasjon av støt bb side midtskips, 3 bordgang i vannlinje.
Kontroll spiker skrog
Reparasjon stilk ved hylse
Oppdriving av skrog og dekk
Utbedring lekkasjer på kappe
Innstøp av ballast, ca 0,40 x 0,40 x 4 meter
Nødvendige elektriske installasjoner og lanterner
Nytt ror med nødvendige beslag
Kontroll motor og styring

Sekundært:
-

Skifte av anslagsvis 70 meter dekksplank
Reparasjon forstevn i topp
Reparasjon/utskiftning av svinrygger
Eventuelle reparasjoner kappe og styrhus
Utskiftning av 4 bjelker i akterskip
Demontering rormaskin
Kontroll ror/propellaksling
Demontering av deler av rekke og skandekk i aluminium
Reim og hakaplank i akterskip
Hud på bakk, ca 35 meter
Hud overvanns, ca 100 meter
Eventuelle reparasjoner av spantetopper
Formast
Eventuelle monteringer av manglende utstyr

TILTAK FOR Å UTFØRE ARBEID I VARDØ.
Det er opplyst at det ikke eksisterer verksteder/slipper i nærområdet som kan utføre arbeid på Einar II.
Det vil derfor være nødvendig å opprette verkstedfasiliteter på plassen. Dersom man velger å utføre
bare de aller nødvendigste arbeider vil det i første omgang ikke være behov annet enn tilgang på
lokaler med arbeidsbenker og lagring av ustyr/materialer. Det er imidlertid en forutsetning at fartøyet
tildekkes og at det reises nødvendige stillaser. Når det blir aktuelt med større utskiftninger vil det være
en fordel med tilgang på snekkermaskiner. Det er egnede lokaler i tilknytning til slippanlegget, men
disse disponeres fortiden av andre. Museet disponerer gode lokaler for losji i nærheten av
slippanlegget. Nødvendige tiltak på slipp for sjøsetting er ikke vurdert.
Nils Marius Johansen
Fartøyvernkonsulent
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Notater:
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Hellarbogen, 9470 Gratangen
Tlf: 77 02 03 70
Fax: 77 02 03 32
fartoyvern@nnfa.no
http://www.nnfa.no

Nordnorsk Fartøyvernsenter er ett
av tre nasjonale fartøyvernsentre
i Norge. Nordnorsk
Fartøyvernsenter sine
spesialområder er åpne og
dekkede trefartøy, semidiesel,
tekniske- og elektriske
installasjoner

