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Foto fra Eivind Bremnes 

Speculator 

Type: 
Motorkrysser/lastefartøy 

Byggested: 
Page & Chambers, Lowestoft 

Byggeår: 
1883 

Kjenningsignal: 
LHKF 

LOA:  
67,1´ 

BRT:  
49,93 t 

Konstruksjon:  
Kravell på doble bygde 
spant 

Ombygd: 
Opprinnelig kutter(smack, 
eng.), kravell eik på eik, 
ombygd til krysser 1956 

Motor:  
Brunvoll L2-100, fjernet 

Eier: 
Tormod Henriksen 

Landsatt i indre Sør-Tverrfjord, 
Loppa kommune 
 

Befaringsrapport 
Speculator 
B E F A R I N G  1 4 .  O K T .  2 0 0 9   

SITUASJONSBESKRIVELSE 

Befaring utført 14. oktober 2009 av Holmstad/Johansen. 
Tilstede fra fartøyet; Tormod Henriksen. 

Fartøyet er lokalisert på land i Indre Sør-Tverrfjord, Loppa 
kommune i Finnmark. Fartøyet er trukket opp i fjæresteinene 
på provisorisk sliskeslipp på eiers grunn. Fartøyet har stått på 
land siden 1991. Det har ikke vært tildekket de senere år. Alt 
av overbygg og luker er fjernet. Det var regn og sludd med 
omkring 0 grader ved befaringen. Det var kun 4 timer til 
rådighet for befaring grunnet fergekommunikasjon. 

Eier tok fartøyet på land med tanke på å selv utføre en 
tilbakeføring til seilende fartøy. Prosjektet har ligget nede i 
flere år, og kontakten med Nordnorsk Fartøyvernsenter ble 
opprettet med tanke på revitalisering av prosjektet. I første 
omgang ønsket eier en gjennomgang av fartøyets tilstand som 
underlagsmateriale ved søknad om vernestatus fra 
Riksantikvaren og økonomisk støtte til restaurering. 
Denne rapporten gir ikke grunnlag for annet en løselig 
antydning av kostnader for prosjektet. Det er ikke foretatt 
riving eller demonteringer for å avdekke tilstanden utover det 
som var synlig. 

Eier er orientert om Riksantikvarens krav til dokumentasjon ved 
søknader om økonomisk støtte og tilbakeføringsprosjekter. 
Restaureringsarbeider med støtte fra Riksantikvaren skal 
utføres etter de såkalte antikvariske retningslinjer. Forenklet er 
dette å utføre arbeidene med de samme materialer som var 
benyttet i fartøyet ved fastsatt utgangspunkt for restaurering. 
Det skal benyttes de samme handverksteknikker og utførelse 
for øvrig og det skal ikke foretas endringer eller forbedringer. 

Man ser for seg tre alternativer som utgangspunkt for 
restaureringsprosjekter: 

 Restaurering med utgangspunkt i fartøyets utseende 
da det ble tatt ut av drift. Dette er hovedprinsippet 
som skal følges. 

 Tilbakeføring til en nærmere definert periode. 
 Tilbakeføring til opprinnelig stand. 
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Speculator LT 78 slepes ut av havn 
 

 
Riggtegning av Lowestoftkutteren 
Master Hand, 1920. Tegning av 
Edgar J. March 
 

 
Vi fant spor etter gamle beslag fra 
den originale rorløsningen på stilken 
 

 
De opprinnelige naglene var 
kryssdrevne 
 

 
Enkelte gamle spantetopper er 
synlige 

Eier ønsker en tilbakeføring som seilende fartøy og denne 
perioden varte fra 1883 til 1932. Det stilles da større krav til 
dokumentasjon av fartøyets utforming i perioden. Det er uvisst 
om det finnes tegninger og byggespesifikasjoner på dette 
spesifikke fartøyet, men det finnes tegninger/beskrivelser og 
litteratur om tilsvarende fartøy. Eier har framskaffet et foto av 
Speculator fra perioden i England. Om det finnes bilder og 
beskrivelse fra tida som seiler i Norge er foreløpig uvisst. 

KORT HISTORIKK 

Speculator er en av de såkalte engelskkuttere som ble innkjøpt 
til Skandinavia fra Storbritannia i stort antall fra omkring 
1900, ettersom disse seilerne ble erstattet med dampfartøy. 
Det er nevnt et antall mellom 5-800 fartøy bare til Norge. 
Fartøytypen var svært populær og ble et forbilde for 
utviklingen av de norske fiskekutterne ettersom norske 
båtbyggere tok i bruk kravellteknikken. 

Speculator ble bygget hos Page and Chambers i Lowestoft, 
Suffolk i 1883 for John Lang. Lengden var da 64,7 fot med 
registreringsnummer LT 78. Byggemateriale var eik på eik. 
Den er beskrevet som “wooden dandy trawler” og som navnet 
beskriver trolig benyttet i trålfiske. Disse fartøyene var som 
regel ketchrigget med stang på stormast. ”Dandy” henspeiler 
til en type rigg der mesan er noe mindre en normalt på 
ketchriggen. Klyverbommen er løs, og bærer kun to forseil. 

I 1892 grunnstøtte den uskadet, men året etter kom den ut i 
storm og fikk skader på rigg og spill. I følge de engelske 
registrene ble fartøyet solgt til Norge i 1905. Første kjente 
eierskap i Norge er B.O. Lovand og Paul Sandø, Kristiansund, 
fra 1918. Første motor ble installert i 1915 og dette var en 
26 HK Hein parafinmotor. I 1932 ble det installert en 40 hk 
Brunvoll. Seilriggen ble da fjernet. Det ble foretatt en 
ombygging fra 1956 der fartøyet fikk krysserhekk og store 
deler av spantetømmeret og hud ble utskiftet. Arbeidet er 
opplyst å være utført ved Bolsønes verft i Molde. Senere på 
60- tallet ble garneringen skiftet. Det ble utstedt nytt 
målebrev i 1961. Fra 1961 til fartøyet ble landsatt var det 
montert en 120 hk Brunvoll semidieselmotor. Fartøyet har 
hovedsakelig vært benyttet som fraktefartøy i Norge. 
Nåværende eier overtok Speculator i 1983. 

BESKRIVELSE AV FARTØYET 

Utvendig skrog 

Fartøyet var trolig oppseilt i utgangspunktet ved landsetting, 
men manglende understøttelse og sig i grunn har nok medført 
ytterligere sig i akterskipet. Krybbe på slisk går til ca 2/3 
akter på kjølen. Enkelte av sidestøttene på krybbe er knekt 
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Fartøyet er nedseget i akterskipet 
 

 
Forskipet antas å være ombygd 
 

 
Lotet er angrepet av maur og 
pælemakk 
 

 
Bjelkeveger og øvre deler av 
garnering synes å være i god stand 

som følge av press og skrogsiden har enkelte deformeringer. 
Opprinnelig er fartøyet bygget av eik, men ved ombyggning 
er det benyttet furu.  

Overvanns er all hud av furu. Med unntak av 
skandekksplanken er tilstanden tilsynelatende OK. Undervanns 
er deler av huden fortsatt av eik. Disse plankene er imidlertid 
sterkt deformert, oppsprukket og i dårlig forfatning. Totalt er 
det 19 planker i skroget. 

Det er tidligere foretatt utskiftning av forstevn og fremre del 
av kjøl og utførelsen er av furu. Disse er muligens skiftet i 
forbindelse med renoveringen i 1958. Forstevnet har en synlig 
skade i forkant. Sammenligner vi med tegninger av 
Lowestoftkuttere (vedlegg) ser man tydelig at forstevnet er 
lagt noe fram for å få mer utfallende sider. Det er registrert 
angrep av pælemark og pælekreps i hud og lot.  

Hvorvidt kjølen er angrepet er uvisst. Aktre del av kjøl er av 
eik og må skiftes. Ved utskiftning av kjøl må fartøyets 
kjølspreng rettes. Kjølspreng er anslagsvis målt til ca 35 cm. 
Det er sprunget en kjølplank mot stilken på stb side og synlig 
dautømmer mellom kjøl og stilk har råteskader. Stilken er 
svært oppsprukket med makk og råteskader og må skiftes.  

Ved en tilbakeføring til en periode som seilende kutter må 
nåværende krysserhekk rives og ny hekk rekonstrueres. Dette 
medfører utskiftning av all hudplank i akterskipet. Det var ved 
samtaler med eier under befaring noe usikkerhet hvorvidt det 
var foretatt heving av fribordet. Ved sammenligning med 
linjetegning ser det ut til at høyden på skroget er tilnærmet lik, 
med unntak av hekken der springet er hevet. Utvendig er det 
påsatt et langsgående tømmer som forsterkning eller mulig 
slingrekjølfunksjon. 

Skrog innvendig 
Eier opplyser at alle spant i for -og akterskip var utskiftet ved 
renovering på 50 og 60-tallet. Videre er alt topptømmer i 
rommet skiftet. Der ballasten lå er fortsatt de opprinnelige 
eikespantene. Spantene er doble bygd av 5” material. Enkelte 
bunnstokker holder 6”. Grunnet snø og skrot i rommet er ikke 
tilstanden på tømmeret sjekket fullstendig her. Eier opplyser at 
kjølsvin (6.5 x 8”) og resterende bunnstokker/spant bør skiftes. 

Gjennomgang av synlig topptømmer over revisee viser 
overraskende få synlige angrep av råte tiltross for lekkasjer 
fra skandekk. Enkelte unntak spesielt stb side der det også er 
avdekket råtepunkt i revisee. For øvrig synes revisee og 
bjelkeveger å være i god stand. Disse er utført av furu og er 
trolig fra renovering på 50-tallet. Garnering synes også god 
med enkelte unntak nedover i skroget på begge sider. Det er 
imidlertid råte i mange av rekkestøttene og hva dette kan ha 
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Råteskade i revisè 
 

 
Råte i de originale eikebunnstokkene 
 

 
Råte i topptømmer 
 

 
Deler av den originale hekk-
konstruksjonen er intakt 
 

 
Skisse av hekk fra Edgar J. Marchs 
bok ”Sailing trawlers” 

medført for øvrige komponenter som hud og spant er uvisst. 
Livholdt er av 7 x 7” tømmer og har råteskade bb side.  

Det er en stor åpning for romluke som har medført kapping av 
enkelte dekksbjelker. Det er samme forhold under styrhus. 
Bukten i dekket er kraftig nedsunket. Breddene på bjelkene 
varierer mellom 6 til 10”. Samtlige bjelker foran romluke må 
skiftes samt lukeendebjelker. Ved en eventuell tilbakeføring 
må bjelkelag og åpninger rekonstrueres. Nåværende antall 
bjelker er 22. 

Bunnramma til 120 hk Brunvoll står fortsatt på fundamentet i 
fartøyet. Det er ikke mange klare spor innvendig om bord i 
fartøyet av den opprinnelige utførelsen, men en interessant 
detalj er restene av den opprinnelige hekkonstruksjonen. Det 
var ulike måter som ble benyttet for å bygge hekken på disse 
fartøyene. Enkelte hadde lignende runde hekker som er 
benyttet på de norske kutterne mens andre hadde tverre eller 
rundere utoverhengende hekker med akterspeil. Speculator 
var av sistnevnte type. Disse tverre hekkene kunne igjen ha ulik 
utførelse. Jeg vil anta ut fra synlige rester at hekken kunne 
hatt en lignende utførelse som M/K Idsal bygget i Yarmouth 
1874. (se bilde) Her ser man et speil fra vannlinjen mot stilken. 
Deretter skrår hekken med med tverrgående plank fra 
overkant av dette speilet opp til dekksnivå hvor et nytt 
akterspeil utgjør skansekledning. Utførelsen på Speculator har 
et lite speil i akterkant av stilk omtrent i vannlinjen. Vi mener 
også å kunne se en gammel vannlinje på speilet. Det er rester 
av spantetømmer på speilet. Det er allikevel usikkerhet knyttet 
til utforming av hekken. Muligens er dette speilet bare en del 
av den innvendige konstruksjonen. Rorstamme som opprinnelig 
trolig var av tre med rorkult, ble ført opp gjennom skrog og 
dekk i rorkiste. Toppen av stilken har utsparringer som passer 
for rorbeslag. Speculator har i dag roraksel gjennom påbygd 
tømmer. Dette er utført av furu og ikke eik som øvrige del av 
stilk. På stilken synes merker etter de opprinnelige rorbeslag. 

Rester av innredning er trolig fra perioder etter ombyggninger 
i Norge. 

Dekk 
Tilstand på dekk er ikke vurdert ut fra at dekksarrangement 
og bjelkelag må rekonstrueres og følgelig må dekket skiftes i 
sin helhet. I dag er det 33 bredder med 5” dekksplank. 
Rekkekonstruksjon med støtter, lenning og skansekledning må 
også rekonstrueres og følgelig skiftes i sin helhet ved en 
tilbakeføring. 
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Felling for beslag til ror på topp av 
stilk 
 

 
Skisse av rorløsning  fra boka 
”Sailing trawlers”. Edgar J. March. 
 

 
Hekken på engelsk-kutteren Idsal, 
Yarmouth 1874, etter restaurering 
på Hardanger fartøyvernsenter. 
Foto: HFS. 

Estimerte kostnader 

Estimat på kostnader for rekonstruksjon til seilfartøy på verft 
ved å bevare mest mulig av nåværende material og la 
forskipet forbli i nåværende fasong. 

Skrog Skifte av minimum halve kjølen, 
dautømmer akter, lot, stilk, 
spant/bunnstokker anslag 100 meter, 
hud anslagsvis 400 meter, kjølsvin, 
livholt, garnering anslagsvis 100 meter, 
oppretting, rekonstruksjon hekk, ror med 
kiste 

1.760.000.- 

Dekk Full utskiftning av dekk anslag 600 
meter, bjelkelag 22 bjelker, rekkestøtter 
anslagsvis 60 stk, skandekkskonstruksjon 
40 meter, skansekledning 40 meter, 
lenning 40 meter, klysstømmer, 
kraveller/bærere ved lukeåpninger, 
utrustning/dekksutstyr 

2.065.000.- 

Overbygg innredning Luker, dekkshus, lugarer med utrustning 750.000.- 

Materiell, slipp og 
prosjektdrift 

 1.600.000.- 

Rigg Komplett med rundholter, beslag, 
stående/løpende rigg, seil 

1.300.000.- 

Uforutsett  500.000.- 

Navigasjon og elektrisk 
utrustning 

 Tillegg 

Framdriftsmaskineri  Tillegg 

Flytting av fartøy til 
verft 

 Tillegg 

En total kostnadsramme for utført prosjekt ved verft vil 
anslagsvis minimum ligge på om lag 8.5 mill kroner. Dette er 
et høyst usikkert estimat avhengig av standard og utrustning 
og uforutsett tilstand skrog. 

Restaureringer av dette omfang med støtte fra Riksantikvaren, 
kreves i regelen utført av verft med antikvarisk kompetanse. 
Man kan se for seg oppbygging av et midlertidig verksted på 
plassen for å gjøre fartøyet skrogferdig før sjøsetting, eller 
forta en flytting av skroget til verft i den stand det befinner 
seg. Første alternativ er kostbart med de utgifter som følger 
av tilrigging og reise/kost utgifter. Risiko for skader ved 
sjøsetting fra fjærestevnene vil være tilstede. Andre alternativ 
åpner for røffere behandling av fartøyet ved sjøsetting, men 
krever tiltak for å holde fartøyet flytende. Eier har utført 
lignende operasjon tidligere og mener å kunne påta seg 
dette. Nordnorsk Fartøyvernsenter har ikke grunnlag for å 
beregne kostnader for en slik operasjon. 
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Hekk-konstruksjonen på Idsal. Foto: 
HFS 
 

 
Dekk forover 
 

 
Dekk akterover 
 
 
Under befaringa ble det tatt om lag 
200 bilder og 40 videoklipp, til 
sammen ca 30 min video. 

Vurdering av Nordnorsk Fartøyvernsenter 

Speculator representerer en fartøytype som hadde stor 
innflytelse på utviklingen av fiskeriene i Norge samt utvikling 
av den norske kutteren. Det er ikke bevart mange eksemplarer 
av det store antallet fartøy som ble importert til landet. 
Øvrige kjente eksemplarer av engelskkuttere som er registrert 
i Skipsregisteret er: 

 
Boy Leslie, Glamton 1911 
Idsal, Yarmouth 1877 
Fremad II, Lowestoft 1888 
Nordlys IV, Yarmouth 1875(?) 
Dayspring, Lowestoft 1895 
Greyhound, Lowestoft 1905 (ikke registrert Skipsregisteret) 
Iris I, Brixham 1887 
Enos, Lowestoft 1923 
Mali, Lowestoft 1884 
Ingrid I, Lowestoft 1903 
Tunes, Yarmouth 1873 
Engvoll, Yarmouth 1875 
 
Av disse har Riksantikvaren bidratt med midler på 3 fartøy. 2 
fartøy opererer som seilere, men bare ett fartøy ansees som 
tilbakeført i opprinnelig utførelse. På de øvrige fartøy er 
tilstand og bruk uviss.  

Dersom man skal følge premissene for antikvarisk 
istandsettelse vil tilbakeføringstidspunkt være utslagsgivende 
for utførelse. Det vil i dette tilfelle si at skal fartøyet 
tilbakeføres til seilperioden skal i regelen utskiftet materiale 
erstattes med eik. Dette hvis furu ble benyttet kun fra 
ombygging på 50-tallet. Skal man beholde mest mulig av 
dagens brukbare materiale vil det være snakk om en 
tilbakeføring eksempelvis til 50-årene. Uansett hvilket 
tidspunkt som velges vil det være snakk om stor grad av 
usikkerhet ved rekonstruksjon dersom det ikke er bevart deler, 
gjenstander og utstyr eller forefinnes vesentlig bildemateriale 
og dokumentasjon for øvrig. Eksempelvis er siste motor 
tidligere benyttet til restaurering av motor i et annet 
verneverdig fartøy. Det er ikke opplyst at det finnes øvrig 
utstyr eller deler av overbygg, innredning etc. 

Ettersom eier ønsker en tilbakeføring til seilepoken vil det 
trolig være mest informasjon å finne ved å tilbakeføre til 
byggeår etter de beskrivelser som forefinnes av fartøy fra 
perioden. Prosjektet vil være en rekonstruksjon der formen på 
skroget er det eneste som blir bevart av det originale 
seilfartøyet. Det er i dag midtskipet og skroget under vannlinje 
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som har opprinnelig fasong. Man må også ta stilling til om forskipets opprinnelige utforming skal 
rekonstrueres. 

Speculator kan være et like godt utgangspunkt for en slik rekonstruksjon som øvrige flytende 
eksemplarer, dersom man ser bort fra kostnadene med å få fartøyet til et verft. En rekonstruksjon av 
denne typen er kapasitetskrevende på dokumentasjonsiden og krever mye ressurser for å skaffe til veie 
eller produsere tidsriktig utrustning. Det vil ut fra fartøytypens representativitet og historiske betydning 
for utvikling av næringer langs kysten, allikevel være interessant å bevare flere fartøy enn de få 
eksemplarene som er sikret i Norge pr i dag.  Det er økende interesse for å ivareta fartøytypen både i 
England og Sverige. Det er hentet eksemplarer tilbake til England både fra Sverige og Norge med 
tanke på restaurering til opprinnelig utførelse. I Sverige skal det være i dag være 4 seilriggede 
engelskkuttere. 

For å bevare engelskkuttere som er konvertert til eksempelvis lastefartøy vil det være andre objekter 
som har et bedre utgangspunkt for antikvarisk istandsetting enn Speculator, med tanke på bevarte 
komponenter som overbygg, rigg og utrustning. 

KILDER/INFORMANTER 

Port of Lowestoft Research Society 
Tormod Henriksen, nåværende eier. 
Bjørn Abrahamsen, Boy Leslie 
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Restaureringsrapport M/K Idsal, Hardanger Fartøyvernsenter 
STP –forum  
http://www.stp-norway.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=10751&sid=befda4dc1bb6d8350f850bfc8f9795ee 
Skipsregistrene 
Edgar J. March, Sailing Trawlers 1970 
Arne Melkild, I baut og lens 1984 
http://www.llangibby.eclipse.co.uk/smacks.htm 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1: 

Sammenligning av Speculator med linjetegning av ”Master Hand” 1920. Master Hand var 79 fot loa. 
Her ser baugen ut til å være utlagt. Linjetegningen er skalert for å passe over bildet av Speculator, og 
vil bare gi en antydning av proporsjoner og form. 
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Vedlegg 2: 

Illustrasjonene viser typisk rorløsning og hekk på engelskkuttere. Disse kom med både flat, halvrund og 
rund hekk. Dette er hekken på ”Master Hand”, tegnet av Edgar J. March. Dersom Speculator har hatt 
denne typen løsning, har nok dekket ligget lavere enn i dag. 
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Vedlegg 3: 

Riggtegning, ”Master hand” med vinterrigg. 
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