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Årsrapport og slippsett 2011
Type: Krysser/fiskefartøy
Kjenningsignal: 3YJD
Byggeår: 1907
LOA: 53 fot
BRT: 31,5 t
Vernestatus: 1995

Blonny

Blonny
ÅRSRAPPORT OG SLIPPSETT 2011

AKTIVITET I PERIODEN
Blonny har gjennom perioden hatt store lekkasjer. Den «fløt på pumpene», - ved lengre strømbrudd ville
den sannsynligvis sunket. Det var derfor prioritert å få den på land. Planen var at Blonny skulle løftes på
land med kran i 2011, og settes der inntil videre. Dette fordret imidlertid at en del grunnarbeid måtte
gjøres på land for plassering av kranen, - dette grunnarbeidet måtte endres tilbake i etterkant av løftet.
Det var også mistanke om at Blonny var for tung til å kunne løftes av tilgjengelige mobile kraner i
regionen, men kranførerne mente at de nok skulle få det til på et vis. Mens planlegginga av løftet
foregikk fikk vi midler fra RA til å gjennomføre et 3d-laserscanningsprosjekt, og det var ønskelig at
Blonny skulle inngå i dette. I og med at Blonny nå står ved en «korsvei» mht fatrøyets eksistens, ble det
besluttet at Blonny skulle slippsettes så snart vi hadde ledig slippkapasitet ved senteret. Her skulle
skroget scannes, tettes og sjøsettes for påvente av endelig «dom» fra RA. Slik unngikk vi en god del
utgifter på eksterne aktører, og et kranløft som ville blitt relativt dyrt.
Signaler fra RA har pekt i
retning av tilbakeføring til
seilskøyte som eneste aktuelle
løsning for evt. tilskudd. Ved et
evt. tilbakeføringsprosjekt anser
vi det som svært fordelaktig å
ha en optimal dokumentasjon av
fartøyets geometriske egenskaper. Denne dokumentasjonen
fikk vi gjennom lasescanningsprosjektet. Her skaffet vi oss
oppmålinger som bl.a. viser at
skroget fortrengte et volum som
tilsa en egenvekt på tett under
60 tonn – en del i overkant av
hva mobilkranen kunne maktet.
Dersom destruksjon er eneste
utvei for Blonny, finnes i alle fall
dataene fra laserscanninga for
ettertiden.

BLONNY PÅ VEI HJEM FRA FINNMARKSFISKET MED KURS FOR LAVANGEN OG GRATANGEN
FOR Å SETTE AV MANNSKAP. BILDET ER TATT VED IGELAND PÅ ANDØRJA EN GANG TIDLIG
PÅ 1920-TALLET AV EN DA UNG MANN VED NAVN AUGUSTIN HANSEN

Tilskuddsmidlene for 2011 var
ment brukt til sikring på land. Størstedelen av tilskuddet ville gå til kranløft og tilrettelegging av dette.
Da slipp ble ledig i 2011 fant vi det altså hensiktsmessig å ta fartøyet opp for dokumentasjon,
tilstandsvurdering og vedlikehold av undervannskrog. Det ville da fortsatt være mulig å sikre det
flytende inntil en endelig avklaring på videre skjebne for fartøyet blir fattet.
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SLIPPSETT 3. AUG. – 16. SEPT
Formålet med slippsettet var tetting av kritisk lekkasje samt
rengjøring, bunnsmøring og 3d-laserscanning. Det var også et
hovedformål og avdekke tilstanden på skroget i best mulig
grad.

Beskrivelse av fartøyet

Ved slippsettinga 3. aug 2011

Motorkrysseren Blonny er bygget på Rognan av Johan Drage i
1907 som ren seilskøyte, - dette underbygges av opplysning
om at første motorinstallasjon på Rognan var i 1908. Magnus
Haagensen hadde denne motorskøyta med til Lofot- og
Finnmarksfiske. Han startet senere sitt mekaniske verksted på
Rognan ca. 1915. Blonny er en av de få gjenværende
fiskefartøyene bygget rett i etterkant av Johannes Selsvik sine
kurs i kravellbygging på Rognan. Fartøyet har fortsatt rund
baug men er ombygget i akterskip til krysserhekk. Det er
halvbakker både forut og akter. Det er tydelige spor på at
den aktre er hevet fra høyden på hoveddekket. Om dette
gjelder den fremre bakken er usikkert, men konstruksjonen kan
indikere at det er en senere ombygging. Det gamle bildet på
forrige side viser Blonny med rørrekke langs svineryggen,
personen som står på fordekket ser ut til å stå høyere enn
mannskapet lengre akterut, - vi velger derfor å tro at Blonny
ikke hadde slett dekk, men bakke forut. Til sammenligning har
Straumnes, som er bygget på samme tid og båtbyggeri, et
helt hoveddekk. Det er imidlertid indikasjoner på at skroget
på Straumnes kan være hevet ved en tidligere ombygging.
Blonny ble visstnok ombygget i Lødingen i 1946/47. Dagens
LOA er 52,9 fot. Linjene i forskipet er i dag relativt utfallende,
noe som ikke samsvarer med tidlig 1900-talls seilskøyteskrog.
Vi finner Blonny i merkeregisteret fra 1922. Der er lengden
oppgitt til 50,1 fot. Motor var en 20 HK Bolinder. Det er
usikkert om fartøyet var bygget for motor eller som ren
seilskøyte. Fartøyet er bygd med doble spant og enkle
fyllspant. Eldre hud er innfestet med trenagler i fyllspant og
spiker i de doble. Stevntoppen viser at den er utført med indre
og ytterstevn. Forstevn består av tre sammenlaskede deler.
Akterstevn er lasket sammen av to deler og stilk. Kjølen er
innkledd med stål og det er ikke mulig å se eventuell lask.
Huden består av 22 planker + 3 på bakk.
Med unntak av forstevn, kjøl, spanter og hud under vannlinjen
er det trolig lite som er opprinnelig fra byggetidspunkt. Det er
trenagler synlig utvendig i gammel hud, men svært få synlig
innvendig. Det tyder på at garneringen tidligere er skiftet.
Deler av bjelkevegeren og to dekksbjelker kan være
opprinnelige, for øvrig synes det å ha vært utskiftninger.
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Store makkangrep ble avdekket

Makkangrepene på Blonny er de
verste vi har sett .

Det så ut til å ha vært slitasje og
skader på bunnstoffet. Her kan det
se ut som en dregg eller noe har
skrapt mot stoffinga, mens det andre
plasser virket som tau hadde filt og
slitt på bunnstoffet.
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Kjølsvinet er ikke tilgjengelig for å søke spor etter eventuell
mastefot.

Dekksarrangement
Bakk forut er 44 cm høy i senterlinjen. Oppbygd av 3 stk 3
toms plank. Bakkdekk består av 32 stk 2 toms dekksplanker.
12 på hver side av kappe. Hakaplanken fungerer også som
drivreim. 2-3/4 toms. Dekk og kappe er oppbygd etter siste
driftsperiode. Det er 7 rekkestøtter på hver side av bakken.
Fylltømmer i 83 cm lengde fra stevn.

Fra 3d-scanninga av Blonny

Hoveddekk består av 37 bredder dekksplank. Det er doble
reimer i skandekk. 8 stk. rekkestøtter på hver side.
Hovedsakelig er all dekksplank 5 toms bredde.
Bakken akter er hevet 6 tommer fra hoveddekk. Det er 11
støtter på hver side. 34 bredder med dekksplank.
Noen dimensjoner på de antatt eldste delene av skroget:
•
•
•
•
•
•
•

Forstevn, indre-ytre: 6¼", b 8"
Spant: Doble 5+3", fyllspant 5", dybde 6" (i slaget),
spanteavstand 6"
Bjelker: Lukeendebjelker 7", h 6½" i senter
Bjelkeveger: b 3¼", h 8"
Tidligere dekkskravell: 5½"
Garnering under livholt forskip og livholt akterskip: 3"
Hud med trenagler

Her ser vi tydelig at akterdekket er
hevet. Bjelkene hviler på en nyere
veger, og en eldre veger ligger
under. I den gamle vegeren ser vi
spor etter de gamle bjelkefellingene.

Deler etter ombygging:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akterstevn: 8½"
Garnering over livholt i rom og forskip: 55mm
Bjelker: 5", h senterlinje 6", ute i borde 5-5¼"
Kravell under styrhus: 5"x7"
Innvendig lukeåpning: 333cm x 129cm
Dekk: 2"x5"
Hakaplank bakk: 2¾"
Bakkplank forut: 3"
Rekkestøtter: 4"-4½"
Lenning: 2¾"x7"

Innvendig reparasjon omtrentlig midt
på forstevnen

Øvrige spor av eldre løsninger:
•
•
•

Mulig lukeåpning for tidligere motorcasing: l 182cm x b 130cm
Eldre romlukeåpning: l 184cm x b 132cm
Der gamle fellinger er synlige i bjelkeveger er det benyttet
halv svalefelling

Sopp og råte både her og der

Tilstand:
Det er utført innvendig reparasjon/forsterkning omtrentlig midt
på forstevn. Forsterkningen er boltet og limt på innside av
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stevn. Garnering er kappet ved stevn i dette området. Deler
av garneringa er også kappet ved lugarskott. Det er tydelige
råteskader på garnering og topptømmer særlig i styrbord
side. Fartøyet er betydelig angrepet av pælekreps og
pælemakk i særlig to partier på styrbord side. Hvor
omfattende dette angrepet er blir ikke avdekket før man
begynner å rive skadet hudplank. Vi hadde ikke økonomi i
prosjektet til å utføre dette. Videre var tiden på slipp
begrenset da andre oppdrag stod på vent. Skadene som
trolig var årsak til en vesentlig del av lekkasjene på fartøyet
ble midlertidig tettet med sement og finerplater. Forhåpentlig
var 17 dager på land tilstrekkelig for å uskadeliggjøre
pælemakken. For øvrig ble natene kontrollert og etterdrevet.
Spesielt støter og kjølnat var i dårlig forfatning. Det ble også
avdekket flere dårlige spikerinnfestninger. Det er fjernet deler
av garnering for kontroll av spanter. Det er avdekket tidligere
utskiftninger. Kontrollerte områder synes å være i orden. Dekk
og rekkestøtter er ikke nærmere vurdert da disse
komponentene allikevel må skiftes ved en tilbakeføring.
Generelt sett er mange av rekkestøttene angrepet av råte.
Det er foretatt borepøver i bl.a. kjøl, og treverket synes å
være godt.

Midlertidig nødløsning med cement
og kunstig natemasse

Nødreparasjoner dekket med
finerplater

Vurdering
Scanning avdekket en betydelig vridning i skroget, men dette
vil la seg rette ved ombygging av akterskip. Det er sannsynlig
at det er råteskader i topptømmer. Dette medfører
utskiftninger av de øvre hudplankene eller bjelkeveger og
garnering. Forstevnet skiftes ut fra øvre lask. Det er vanskelig
å vurdere hvorvidt bjelkevegere og de eldste bjelkene er fra
byggetidspunkt. Rekonstruksjon etter tegninger av tilsvarende
skrog vil forhåpentlig avdekke om nedre del av stilk er
opprinnelig. Videre om fartøyet er ombygget utover
akterskipet. Trolig må hele dekksarrangementet bygges om.
De utarbeidede linjetegningene viser et avvik i linjene i
forskipet sammenlignet med andre skøyter fra perioden. Det
kan se ut som at forskipet er lagt ut i likhet med akterskipet. Vi
har sammenligningsgrunnlag med eksempelvis Nor (1905) og
Heidrun (1905). Videre har vi avtegninger av modeller fra
tiden etter Selsvik sine kurs på Rognan, samt linjetegninger av
skøyter fra Colin Archer og Nils Skandfer. I vedlegg er
linjetegninger av Blonny og en halvmodell fra Rognan lagt
over i samme tegneprogram og skalert for direkte
sammenligning. Scann og tegninger vil kunne være til hjelp i
rekonstruksjon av springlinje og utførelse av nytt akterskip.
Rekonstruksjon av akterskip er i seg selv en interessant
arbeidsoperasjon.

De vertikale strekene i rutenettet
under illustrasjonen følger kjølen i
Blonnys lengderetning. Vridningen i
skroget vises ved at stevnene ikke er
overens.

Forskip, halvmodell fra Saltdal

Forskipet på Blonny
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Det vil kreve omfattende dokumentasjon for arrangement og
utrustning av Blonny. Trolig vil det være stor grad av
usikkerhet og en rekonstruksjon vil bli utfra sammenlignbare
fartøy på grunnlag av bildedokumentasjon. Det er usikkerhet
omkring kostnader med å framskaffe/restaurere gammelt
utstyr eller produsere nytt. I hovedsak vil det være formen på
undervannskrog og forskipet som gjenstår av det opprinnelige
fartøyet.
Akterskip, halvmodell Saltdalen

Så langt NNFA kjenner til, er det ikke bevart seilskøyteskrog
som er bygd og benyttet i fiske, i Nord-Norge i opprinnelig
form. Et unntak kan være «Elis» som etter sigende er ei
Skandferskøyte på 54 fot, bygget i 1914. Denne står ved
havna i Tromsdalen, og har vært arbeidet på i en årrekke av
«Læring Gjennom Arbeid». Det finnes noen få eksemplarer
som har beholdt opprinnelig forstevn, herunder Blonny. Av
andre eksemplarer er Signe I fra 1908 som er bygget i
Akterskip, Blonny
Tromsø. Det skal også være bevart ytterligere 2
Rognanskøyter i Sør-Norge. Den ene av disse, Selfjord 1910,
er hjemmehørende i Aust-Agder. Det skal også ligge en Rognanskøyte med rett forstevn i indre
Oslofjord. Seilskøytene hadde sin storhetstid i Nord-Norge fra 1902 fram mot 1915. Etter dette tok
kuttere og etterhvert kryssere over. Et hovedpoeng med en tilbakeføring vil være å rigge fartøyet mest
mulig troverdig som tidsmessig fiskefartøy. Sammen med fartøyet Straumnes, som ble bygget året etter
på samme båtbyggeri, kan disse to fartøyene sammen, speile en historisk utvikling av seilfiskeskøytene.
Linjetegning av Blonny er utarbeidet på grunnlag av data fra 3d-scanningsprosjektet. Fra «3d-verifier»
mottok vi linjetegninger i cad-format. Disse importerte vi til Delftship, hvor vi brukte cad-filen til markør
for å tegne skroget omkring.

LINJETEGNING I CAD-FORMAT

SKROG TEGNET I DELFTSHIP

Tegning i Delftship medfører en rekke fordeler. En kan flytte snitt, vannlinje, endre trim, samt kalkulere en
rekke hydrostatiske egenskaper, beregne deplasement m.m. I Delftship tegnet vi også halvmodellen fra
Rognan, på grunnlag av Åsmund Kristiansens dokumentasjon av denne. Muligheten for å sette inn snitt
hvor en vil, gjør det enklere å sammenligne skrogene. Skrogene ble tegnet og gitt like mål, samt snitt på
samme steder i skroget. Modellen er formet opp til scandekket, - derfor ble også alt over antatt originalt
skandekk fjernet fra Blonny-modellen. Snittene kan sammenlignes i tekstboksen øverst på denne siden
samt forrige side og neste side.
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ÅSMUND KRISTIANSENS TEGNING AV HALVMODELL FRA SALTDAL

HALVMODELLEN FRA SALTDAL UNDER TEGNING I
DELFTSHIP

BLONNY – LINJETEGNING. VANNLINJE ER VILKÅRLIG SATT. SPRINGLINJE FØLGER HOVEDDEKK – HALVDEKK ER FJERNET

LINJETEGNING HALVMODELL FRA SALTDAL. VANNLINJE ER VILKÅRLIG SATT
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Utforming av akterskip og annet
Det kan virke som Blonny er skarpere i forskipet
enn modellen vi har valgt å sammenligne med.
Den har ikke den bulende formen som gjerne
forbindes med f.eks. Colin Archers skøyter, men
virker å ha mer tilfelles med Skandfers skøyter
her. Ved ei evt. tilbakeføring kan denne bli
aktuell som referanse, også med tanke på
løsning på sleperor og evt. propellens
plassering dersom Blonny skal motoriseres etter
tilbakeføringen. Motorisering vil ha en del å si i
forhold til utformingen av akterskroget
undervanns, og en må da se på tidlige
eksempler i denne kategorien.
Vi vil avvente arbeidet med å beregne nytt
akterskip til vi får signaler om fartøyet er verdt
å satse videre på i bevaringsammenheng. Det
er utarbeidet et grovt overslag på trearbeider,
men det knytter seg stor usikkerhet til
kostnadene, herunder å framskaffe og eventuelt
restaurere tidsriktig utrustning.

TEGNING AV HALVMODELL FRA NILS SKANDFER 1907

HALVMODELL FRA JOHAN DRAGE

For 2012 vil vi søke midler til oppstart av
restaurering og innkjøp av materialer.
Søknadssum: 1.500.000,Vedlagt følger kostnadsoverslag for full
restaurering.

EKSEMPEL PÅ TILPASNING AV SKØYTESKROG TIL MOTORDRIFT

BILDE AV HALVMODELLEN TIL TEGNINGENE FRA NILS SKANDFER

Side 7

www.nnfa.no

Holmstad/Johansen

Blonny

Linjetegning av Blonny samt halvmodell i Delftship tegneprogram utført av Gunnar Holmstad, NNFA

BLONNY TEGNET I DELFTSHIP SLIK DEN FREMSTÅR IDAG. HUD I GULT, UNDERVANNS I RØDT OG DEKK I BRUNT. NEDRE LANGSGÅENDE LINJE
I HUD MARKERER NEDRE KANT AV SKANSEKLEDNING/KVITREKKE, ØVRE LANGSGÅENDE LINJE MARKERER BAKK

BUDSJETT 2011
Overført fra tilskudd 2010, kr. 115.000,Poster
Kranløft og fundamentering
Slippsett
Riving, kontroll skrog
Vedlikehold, utbedringer undervanns
Materiale
Sum eks. mva:

Budsjett

Resterende 15.000,- blir overført til neste års budsjett.
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115.000,0,0,0,0,115.000,-

Faktiske utgifter

0,10.280,12.000,73.000,4720,100.000,-
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VEDLEGG
Budsjett/kostnadsoverslag restaurering
1 Mekanisk arbeid
2 Motor
3 Elektrisk
4 Skrog
5 Dekk
6 Overbygg
7 Innredning
8 Slipp & drift
Uforutsett
Materiell % + Est.mat.kost.

Sum eks MVA
MVA
Sum inkl MVA

Timer
1500
400
400
2405
2670
730
1000
557
1371

Sum total
kr
817 500
kr
218 000
kr
236 000
kr 1 310 725
kr 1 455 150
kr
397 850
kr
545 000
kr
921 511
kr
747 034
kr 1 245 056
Sum timer i kr
kr 4 980 225
Sum andre kost.
kr 2 913 601

11033 kr
kr
kr

7 893 826
1 973 457
9 867 283

Rapporter fra «Delftship» ang. hydrostatiske egenskaper.
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Nordnorsk Fartøyvernsenter
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

