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2003 - 2009
Riggen på M/K Tjeldsund ble tilbakeført til opprinnelig utførelse fra 1935
under restaureringa av fartøyet. Rapporten beskriver arbeidsprosesser og
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RAPPORT FRA RIGGARBEID
Tjeldsund har vært rigget med storseil og mesan. Storseilsmasta ble kappet og flyttet fra dekk opp på
lugarkappa omkring 1960. Restaureringsarbeidene tok utgangspunkt i opprinnelig utførelse og
plassering fra 1935.

Beregning av rigg
Riggens størrelse ga seg stort sett med de fysiske målene vi hadde på rundholt og masteplassering.
Den eneste som manglet var storseilsbommen, men lengden var begrenset av avstand til skorstein.
Pikingen fastsatte vi til 48°, basert på et nyere foto av Tjeldsund. Mesan på dette bildet kan være av
eldre dato. Litt tynt grunnlag, men det eneste vi hadde. Vi laget en målsatt skisse av rundholt og stag,
og overlot øvrige beregninger til seilmaker.
Materialene i seil og rigg skulle være av naturfiber. I seilene ble det valgt bomull med telne av tjæra
hamp. Løpende rigg i manilla.

RUNDHOLT
Bortsett fra storseilbommen hadde vi alle rundholtene til
Tjeldsund. Dessverre var de en del omarbeidet og skadet av
råte. Ingen ting av den stående riggen, fra før stormasta var
blitt flyttet på taket til nedgangskappa, eksisterte. Løpende
rigg og seil var det heller ingen ting igjen av.

Stormast
Omkring 1960 ble stormasta på Tjeldsund flyttet fra dekk og
opp på kappa. I den forbindelse ble den kappet nede. Etter
som båten skulle tilbakeføres til 1935, ble det bestemt å
lage en ny mast.
Fartøyvernsenteret hadde den gamle masta og kunne ta
dimensjonene fra denne. Emne til ny mast ble bestilt fra
Nordmøre. Den lå i sjøen ca tre uker før den ble tatt opp og
tørket i to måneder. Deretter ble den bearbeidet ferdig.
Emnet hadde litt sleng. Det medførte at masta slo seg litt,
men ikke i den grad at det syns når den er reist. Masta
logger 1½° bakover på vannlinja.

Dimensjoner
Totallengden på masta var 9,1 m. Opp til godset var den
6,6 m. Største tykkelse, 7⅝” (19,3 cm), hadde den 3 m fra
dekk. Dvs. like under midten av selve hovedmasta. Masta har
da et høyde/tykkelsesforhold på 1:34. Fra 1,7 m over dekk
(dim 7½”) og ned, tynnet vi den 1/16”. Så vidt synlig, men
nok til at den blir elegant. Oppover mot godset var den jevnt
avsmalende til 6¾” (17cm). Øverste del var avgående
derfra til 2¼” helt i enden.
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Bearbeiding
Den fineste/mest kvistfrie siden på emnet ble lagt på
fremsiden på masta. Her ble det høvlet minst mulig, bare nok
til at vi fikk en helt rett forkant. Den skal være i et strøk fra
topp til bunn. All dimensjonering att/fram skjer fra baksiden.
Fremsiden er den delen av masta som blir utsatt for
strekkrefter, derfor er det viktig å bevare yteveden.
Bakkanten får trykkreftene, så her vil vi ha trykksterk
kjerneved. Sideveis blir det hogd jevnt av på begge sider.
Etter at fremsiden var ferdighøvlet ble emnet
grovdimensjonert i firekant. Et spesialmedrag ble brukt for å
markere åttekanten, hvorpå den blir hogd i åttekant. Herfra
blir de flatene som utgjorde firkanten høvlet ned på nøyaktig
dimensjon, det medras på nytt og åttekanten høvles. På
øyemål høvles masta i 16-kant og finpusses til den blir rund.

Kinnbakker/bolster
På den gamle masta var kinnbakker og bolster fjernet. De
var erstattet med et beslag for vant av rundtjern. Noen
pluggede spikerhull kunne fremdeles ses. Det var ingen spor
etter noen gjennomgående bolter. Utgangspunktet for de nye
var fra mesanmasta, hvor de originale fremdeles var i bruk.
Her var både kinnbakkene og bolstrene laget av furu.

All dimensjonering skjer fra baksiden
av emnet. Slik får en yteved som
best tåler strekk, og kjerneved i
bakkant som er mer trykksterk. Her
er Arne Terje Sæther i gang med å
hogge masta til åttekant. Det er han
som har stått for rigginga av M/K
Tjeldsund. Foto: A.T.S.

Siden stormasta var noe kraftigere enn mesanen, ble
dimensjonene økt litt. Kinnbakkene ble 22” lang, vel 2”
lengre enn på mesanen. Dimensjoner 5⅛” x 2⅛” oppe, 3¾”
x ½” nede. De er uthulet slik at de passet mot masta, men de
ligger ikke helt an på hjørnene. De er festet med seks spiker,
to 5” og to 4” skipsspiker oppe og i midten, og to 4”
kaldkliptspiker nederst.
Bolstrene ble 5⅞” lang, 2¼” høy og 2½” bred. Avrundet på
overkant der vantene blir liggende. De er felt innover masta
slik at de er slett med kinnbakkene på utsiden. Spikret med to
5” skipsspiker.

Stagklamp
18½” over bolstrene ble det slått på en 5” lang og 2” bred
kloss av furu for å hindre forstaget å gli ned. Vi kunne ikke se
noen spor etter en slik kloss på den gamle masta. På
grunnlag av gamle bilder av båter bygd på Rognan i samme
periode ble det besluttet å lage en slik. Den ble spikret fast
med tre 4” skipsspiker.

Her er masta er høvlet i åttekant, så
høvles den til sekstenkant på øyemål
og rundes.

Kinnbakk og bolster

Masterknappen
På toppen satt masterknappen. Ei dreid kule av bjørk med
spir og en 2” stålspiss øverst. Kula hadde et 2” dypt spor
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dreid inn i bunnen og tredd nedover masta. Den var sikret
med en spiker inn fra siden. Ny kule ble dreid lik den gamle.

Tappen
I dekket ble det laget et langsgående spor og en
motsvarende tapp ble laget i masta. Plasseringa i dekket ble
gjort på grunnlag av gamle foto. Siden sporet står rett i
dekket var det ikke muligheter for å lage noe dreneringshull.
Sporet ble fylt med tjære. Tappen ble laget som på
mesanmasta, men litt kraftigere. Den er 1½” dyp og 1⅝”
bred. Den gikk ⅝” innenfor mastas diameter i hver ende.
Kryssholt
Et gammelt bilde på dekk viser et ca 10” kryssholt på babord
side av masta, ca 50 cm over dekk. Et kryssholt i samme stil
som de på mesanen ble laget.
Masterbeslag/ringer
Alle beslag var inntakt på den gamle masta, men for å
bevare den komplett, ble det smidd nye beslag. Alle beslag
ble smidd ved fartøyvernsenterets egen smie og sendt til
galvanisering hos Galvano i Fauske. Resultatet fra
galvaniseringa var strålende.

Masterknapp med mål
stormast/mesan. Ill: A.T.S.

Masterring. Foto: A.T.S.

Bombeslag
På den gamle masta var det to beslag for bomnåla. Det
kraftigste, som ga best støtte til bomnåla, var av nyere dato.
Både på utførelsen og gamle foto tilsa det. Vi laget et beslag
lik det gamle. Siden det hadde vært behov for forsterkning,
valgte vi å øke dimensjonene en liten smule. Dette beslaget
var boltet rundt masta med en 18 mm bolt i hver side. Ingen
skive var brukt. Øyet for bomnåla hadde vært sveiset på.
Nøyaktig fremgangsmåte på den gamle var vanskelig å se.
På den nye valgte vi å dore et hull i beslaget, hvorpå vi laget
en tilsvarende tapp på øyedelen som passet inn i dette. Dette
for at vi skulle få sveise fra begge sider og være sikker på at
det ga god støtte.
Bomnål
Bomnåla sitter her fast i bombeslaget. De er i utgangspunktet
en 30 mm bolt som er flatbanket og doret hull i for øyet.
Under øyet er det lagt en krans hvor den skal hvile mot
bombeslaget. Nede har den en skive og mutter.
Galgen
4” under overkant bolster ble mastergalgen plassert. Det er
en gjennomgående bolt med smidd øye med ”fot” i bakkant,
fremme er det skjært gjenger og et øye er skrudd fast her.
Bolten var 20 mm.
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Tre masterringer ble smidd til
stormasta med utgangspunkt i de
gamle. Den øverste hadde øye både
foran og bak, der den bak er til
bomløftet. Den fremstes funksjon er
uklar. De to ringene under hadde
bare et øye, vendt bakover for
pikfallet. Foto: A.T.S.

Arne-Terje Sæther

Rigging av M/K Tjeldsund

Flaggliner
Like under masterknappen sto det to små øyebolter i 4 mm
jern. De går akkurat igjennom og er så vidt klinket på
baksida. I den øverste hang det en liten jernblokk.

Lastebom
Den gamle lastebommen var sannsynligvis omarbeidet til
storseilsbom i nyere tid. Det ytterste beslaget som hadde fire
ører var flyttet innover slik at skjøtet gikk klar av
motorkeisingen. Det var hogd ut i bommen for at det skulle
passe. Ut over det så bommen ut til å være i bra forfatning,
derfor valgte vi og flytte beslaget ut i enden igjen å benytte
den til lastebom. Det innerste beslaget var i god stand og
beholdt slik det var.

Bomnåla og beslaget på stormasta

Lastebommen sitter i bombeslaget på masta. Gamle bilder
viser at både pik- og klofall blir huket i hver sin stropp ytterst
på bommen. Under henger mantelen, en wire som går
gjennom ei jernblokk ytterst på bommen og via en tilsvarende
jernblokk på masta. Deretter har den vært ført på
garnspillet.
Lastebommens lengde var 3,9 meter. Ved masta holdt den
3¾” og ytterst 4½”. Størst dimensjon hadde den på midten,
4¾”.

Storseilbom
Den gamle storseilbommen hadde vi ingen spor av. Lengden
ble bestemt ut i fra avstanden mellom masta og skorsteinen,
3,54 meter. Inne ved masta holdt den 4” og ute på enden
4⅛”. Størst dimensjon, 4¾”, fikk den hvor beslaget for
skjøtet var plassert, 2,75 meter fra masta.

Den nye storseilbommen og gaffelen
i bruk

Beslaget mot nåla ble laget likt det som var på lastebommen.
Både beslaget for skjøtet og bomløftet ble laget ut fra foto
av tilsvarende båter i samme periode.

Storseilsgaffel
Den gamle storseilsgaffelen hadde vi. Den var forlenget for
å tilpasses en større rigg og i relativt dårlig forfatning. Hele
gaffelen var laget i furu, både klauvene og klauvmakken.
Emnene til klauvene var av rettvokst virke, men vi valgte
material fra en rotstokk for å sikre god styrke.

En liten kuriositet på de gamle
seilgaflene var at det ikke var spor
etter rakke på dem. Utførelsen ble
kopiert.

Lengden på gaffelen ble 3,4 meter målt fra framkanten på
klauvmakken. Basert på gamle foto av tilsvarende båters
forhold mellom bom og gaffel. Tykkelsen inne ved masta er
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4½”. Den holder dimensjonen 0,75 meter innover til enden av
klauvene. Deretter smalner den av til 4¼” på 1,8 meter hvor
den første ringen for pikfallet kommer. Ved 2,55 meter
kommer neste ring, og dimensjonen er 3¾”. På enden er den
3⅛”. Her er det spikret på en liten klamp på oversiden for å
kunne strekke seilet utover.
Klauvene er 101 cm lange, hvorav 26 cm gikk ut bak
klauvmakken. Gaffelen har beholdt en flate der hvor
klauvene skal ligge. Endene på klauvene er felt inn i
gaffelen. De ble spikret med tre 4” skipsspiker og fire
kaldkliptspiker. Dessuten er de boltet sammen gjennom
klauvmakken med en ½” klinkbolt.

Fin detalj for innfesting av seil og
klofall. Foto: A.T.S.

Klauvmakken var 14⅛” x 3½” med en liten huling mot
masta.

Mesanmast
Den gamle mesanmasta fulgte med båten til
fartøyvernsenteret. Den hadde en reparasjon oppe ved
godset hvor det var felt inn et nytt stykke. Det ble allikevel
besluttet å bruke den. En ekstra jernring ble laget som
forsterkning i og med at lasken gikk noen tommer over
bolstrene

Utførelsen av kinnbakkene og bolster
på mesanmasta gav grunnlaget for
de som ble laget til stormasta

Den totale lengden var 7,9 meter. Opp til godset 5,66 meter.
Ved dekk er dimensjon 6¾”. Derfra er den jevnt avsmalende
opp til godset, hvor den er 6”. På toppen er diameteren
2¼”.

Kinnbakker/bolster
Kinnbakkene er 19¾” lange. Dimensjonene oppe er 5⅛” x
2½” og 3” x ⅝” nede. Bolstrene var 8” lang med en høyde
på 2⅛” og tykkelse på 2⅜”. Mesan var utgangspunkt for
utførelsen av stormastas kinnbakker og bolster, så
beskrivelsen for utførelsen er den samme.

Kinnbakk og bolster i stormasta

Masterknappen
Samme utførelse som på stormasta, ca 5% mindre.
Kryssholt
1,22 meter over dekk sitter det tre 9½” lange kryssholt av
tre. To sitter 45° på hver side av bakkanten. Ett sitter 45° i
forhold til fremkanten på styrbord side.
Beslag
1,47 meter over dekk sitter festet for mesanbommen. Et
enkelt beslag er spikret fast i masta.
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Galgen
Galgen er festet 3⅛” under overkant bolster. Den er
gjennomgående og spent fast med mutter på framsiden.
Selve bolten var 18 mm.
Masterbeslag/ringer
Mesan hadde, som stormasta, tre ringer over godset. Den
nederste 44 cm, nr to 86 cm og den øverste 128 cm over
bolsteren. På grunn av at masta var skrapet og pusset mange
ganger hadde den nederste tingen kommet helt ned mot
godset. Blokka til pikfallet ville kommet i konflikt med galgen.
Derfor valgte vi å kappe ringen for å sveise den med en
mindre diameter.
Helt oppunder masterknappen var det to øyebolter i 4 mm,
men i motsetning til hovedmasta var det her en foran og en
bak. I den bakerste var det festet en liten jernblokk.

Mesanbom
Den gamle mesanbommen var i god stand og ble brukt om
igjen. Lengden var 2,99 meter. Tykkelsen inne ved masta var
3¾”. Ytterst var den 3⅝”. Tykkest var den på 2,05 meter
hvor beslaget for skautblokkene satt. Her holdt den 4⅛”.

Kryssholt på mesanmasta. Foto:
A.T.S.

Beslag
Det var bare bomnålkroken som var igjen av de gamle
beslagene. Bomnåla var en elegant krok med en spesiell
utforming for at den ikke skal hoppe ut av beslaget.
Dimensjon 19 mm. Den var slått inn i enden av bommen, med
en ring rundt som skulle hindre den i å spekke.
Beslagene for skaut og bomløft ble laget på grunnlag av
foto. Bomløftet var helt enkelt, en ring med et øye låst med to
spiker. Skautet var delt, det så vi på foto av Tjeldsund og
andre båter. Derfor ble beslaget laget som en ring med to
øyer i hver side som viser noe nedover.

Ringbeslagene på mesanmasta

Mesangaffel
Den gamle gaffelen var så råtten at det var vanskelig å
avgjøre eksakt hvor lang den hadde vært. Hele gaffelen var
laget i furu, både klauvene og klauvmakken. Som på
storseilgaffelen var klauvene også her rettvokst virke og furu
av god kvalitet var påkrevet for styrken.
Gaffelen var 2,75 meter fra framkanten på klauvmakken.
Tykkelsen inne ved masta var 4”. Mot endene av klauvene
avtok den med ⅛”. 1,48 meter utover kommer den første
ringen og dimensjonen er vel 3¾”. På 2,01 meter er den
3¼” hvor den ytterste ringen er plassert. På enden er den 2
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⅜”. Her er det spikret en liten klamp på oversiden for å
kunne strekke seilet utover.
Klauvene er 92 cm lange, hvorav 25 cm gikk ut bak
klauvmakken. Høydene er 2¾” ved klauvmakken og smalner
av til 2¼” i begge ender. Den hadde også en liten oppsving
mot enden. Gaffelen har beholdt en flate der hvor klauvene
skal ligge. Endene på klauvene er felt inn i gaffelen. De ble
seks kaldkliptspiker av forskjellig lengde. I tillegg er de
boltet sammen gjennom klauvmakken med en ½” klinkbolt.
Klauvmakken var 13” høy og 3” bred med en liten uthuling
mot masta.

Mesangaflen og blokkverk

Overflatebehandling
Den nyhøvlede masta var ganske rå, og ble behandlet med
rå linolje og terpentin til den var mettet. Den ble lagret inn i
en plasthall og fikk derfor en svært skånsom tørk. Foreløpig
er det svært liten sprekkdannelse.
Resten av de nylagede rundholtene var tørr material. De ble
behandlet med samme blanding, 50/50 rå linolje og
terpentin.

Detaljer på mesanbommen

STÅENDE RIGG
Den opprinnelige stående riggen av wire var skiftet. På
mesanen var det fremdeles en wirerigg av 9 mm
strømledningskvalitet, bendslet med streng. På stormasta var
det laget et nytt beslag ved godset hvor vant av 16 mm
galvanisert rundtjern var festet. Staget besto av 19 mm
rundtjern.

Dimensjonering
Til dimensjonering hadde vi bare noen gamle bilder å gå
etter. Et bilde på dekksnivå som viser noe av riggen ga oss
en pekepinn. Et bilde fra babord side viser vantene.
Garnkorten er montert, og det fremste vantet som kommer
ned midt i korten er flyttet frem til rørrekka. Det ut om denne
wiren er noe tynnere, men siden vi ikke kan se om dette er
hovedvant eller et annet arrangement, valgte vi å gå for
samme dimensjon på begge vantene.
Vi endte opp med 14 mm wire i vantene, både til stormast
og mesan. Vantene går parvis i spenn, dvs at f.eks. babord
vant går fra rekka, rundt masta og ned til rekka igjen.
Forstaget så ut til å være noe tykkere, det ble 18 mm.
Riggwire av type 6 x 7 viste seg å være vanskelig å skaffe.
6-tallet angir antall kordeler og 7-tallet antall garn i hver
kordel. Det gir en stiv, slitesterk wire. Til slutt klarte vi å spore
denne typen hos Åkerhamn Trålbøteri i Åkerhamn. Når
Side 9
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Gamle bilder kan gi verdifull
informasjon. Dett bilde viser bl.a. litt
av den stående riggen

Fett, Tjære og seilduk skal hindre at
vann kommer inn og wiren ruster
under kledningen. Foto: A.T.S.
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varene kom, viste det seg at det var bare var 14 mm som
var 6 x 7. Forstaget var 6 x 19. Vi valgte allikevel å bruke
den, selv om slitestyrken ikke er riktig den samme.

Forstaget
Øyet på forstaget oppe ved godset ble spleiset. Selve øyet
kledd dobbelt med trelagt tjæra klegarn. Wiren ble
strammet opp med en 4-skåret talje.
Før vi spleiset ble wiren smurt med sauetalg tilsatt litt tjære,
slik at alle hulrom blir fylt opp. Etter talginga ble smertingen
lagt, en ca 3” bred seilduksremse som blir viklet rundt wiren
med god overlapp. Viklinga må skje med slagningen i wiren.
Det er viktig å alltid starte nedenfra, slik at smertingen blir
liggende etter ”taksteinprinsippet” og vannet renner av.
Smertingen blir sausa godt inn med tjære etter hvert som den
blir lagt på. Skal man kle lange lengder, kan det være like
praktisk å tjære smertingen på forhånd. Denne prosessen
gjøres på all wire som blir kledd.

For å gjøre arbeidet lettere for en
mann, tredde vi en spole med
klegarnet inn på wiren før vi strekte
den. For å unngå at klegarnet
snurres av må spolen være vendt slik
at garnet snurres på spolen når man
kler. Foto: A.T.S.

Med ei vanlig klekølle ble wiren kledd med 3-lagt klegarn.
Det blir kledd mot slagningen i wiren, så stramt som mulig.
Øyet som skal være rundt masta skal være romt, ca to
ganger masterdiameteren. Spleisen vi brukte var en
liverpoolspleis, en vanlig spleis i forbindelse med wirerigg.
Spleisen blir deretter kledd på samme måte som øyet. I
stevnen er strekkfisken festet i en gjennomgående øyebolt.

Vant
Alle vantene ble laget som parvise vantspenn av 14 mm 6 x
7 wire. Rundt masta og nedover ble det til sammen kledd et
stykke på 170 cm før det ble bendslet et øye på ca to
ganger masterdiameteren. Det ble brukt et vanlig dobbelt
kryssbendsel og 2,5 mm bendselwire. Under alle bensel ble
det lagt tjæra seilduk. Kledningen går cirka 40 cm nedenfor
bendslet.

Øyet på staget ble bendslet i
strekkfisken med 3 doble
kryssbendsel. Det går ca 5 meter
bendselwire til hvert bendsel. Foto:
A.T.S.

Nede ved strekkfisken ble vantene også kledd og deretter
bendslet med to kryssbendsel. Vi kunne se på bildene at det
hadde vært brukt to bendsel på hvert vant.
Stående rigg m/k Tjeldsund, wire
Stormast
1. vant bb
2. vant bb
1. vant sb
2. vant sb
Stag
Mesan
1. vant bb
2. vant bb
1. vant sb
2. vant sb
Sum

Netto

Kause + Omkr.
bendsel mast

5,9 m
6,0 m
5,9 m
6,0 m
7,2 m

0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m

5,35 m
5,35 m
5,35 m
5,35 m

0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m

Nordnorsk Fartøyvernsenter

0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
1,2 m

Brutto
14,3m
14,3m

14 mm
6x7 wire

28,6 m

9,0 m

0,6 m

12,5 m

0,6 m

12,5 m

18 mm
6x19 wire

9,0 m

25,0 m
53,6 m

9,0 m

www.nnfa.no

Som avslutning på wiren i den åpne
enden laget vi en ”hatt” av seilduk
som ble kledd fast og innsatt med
tjære. Foto: A.T.S.
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LØPENDE RIGG
Siden vi skulle tilbake i tiden før nylontauet gjorde sitt inntog,
valgte vi manilla i løpende rigg. Vi har ikke noen kilder som
sier at det var brukt manilla på Tjeldsund, men det var et
rimelig tauverk i den første tiden Tjeldsund var operativ.
Dimensjoneringen er gjort ut fra egen erfaring med den type
tauverk.
Løpende rigg m/k Tjeldsund, manilla
Storseil
Bomløft
Pikfall
Klofall
Skaut
Lastebom
Fokk
Fokkefall
Skaut
Skautstjert
Mesan
Bomløft
Pikfall
Klofall
Skaut
Sum

14 mm

16 mm

18 mm

16 m

27 m
16 m
30 m

20 mm

22 mm

20 m

Detaljer fra den nye riggen.

20 m
20 m
12 m

23 m
13 m

12 m

15 m
128 m

52 m

2m

20 m

2m

Blokkverk og utstyr
Blokkverk
Størrelsene på blokkene ble vurdert ut fra de foto vi hadde
tilgjengelig, både av Tjeldsund og andre tilsvarende båter.
De kunne virke noe større enn nødvendig, men vi valgte
allikevel å bruke de størrelsene bildene indikerte.
Blokkene er av ask med støpt jernskive. Hundsvotten av
galvanisert jern. Blokkverket ble bestilt fra Veteran-rig.
Krokene som vanligvis fulgte med blokkene var
maskinprodusert med påsveiset øye. Derfor smidde vi egne
essesveiste kroker som vi sendte til galvanisering.

Det gikk med over 200 meter tau til
den løpende riggen

Blokkverket ble impregnert med et lengre opphold i rå linolje.
4” enkel
m/krok
Storseil
Bomløft
Pikfall
Klofall
Skaut
Lastebom
Fokk
Fokkefall
Mesan
Bomløft
Pikfall
Klofall
Skaut
Sum
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5” enkel
m/krok
1

1

1

1

6” enkel
m/krok

6” enkel
m/krok og
hundsvott

3
1

1

1

1

1

1

3
1
2
12

7” dobbel
m/krok

7” dobbel
m/krok og
hundsvott

1

1

1

1

1
4
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Her ligger Tjeldsund sammen med
M/K Trygve. Bildet gir gode
pekepinner på dimensjonene på
blokkverk. Her står stormasta ennå
på sin opprinnelige plassering på
dekk, og har kinnbakker og bolster.

Arne-Terje Sæther
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Røstjern
De gamle røstjernene fulgte med båten, men var litt
deformert. De fikk en tur i smia og tilpasset båten på nytt og
sendt til galvanisering. De gamle hadde også vært
galvanisert. Dimensjonene var 45 x 10 mm. Lengden varierte
etter plasseringen. Jerna var boltet til skutesida med to 16
mm galvaniserte klinkbolter der hodene utvendig ble smidd.
Alle jernene er felt inn i rekkeplatten og festet med en 4”
skipsspiker.

Mothold ved klinking av røstjernene.
Foto: A.T.S.

RØSTJERN STORMAST
Røstjernene til stormasta var jevnt over 94 cm opp til øyet.
Innvendig ble de klinket gjennom bjelkeveier. Boltene satt
henholdsvis 3 og 19 cm fra nerenden på røstjernet. Utvendig
gikk øverste bolten gjennom skandekksplanken og nederste
gjennom planken under.
Jernenes plassering var 30 og 94 cm bak midten av masta.

Foto: A.T.S.

RØSTJERN MESANMAST
Her står et røstjern foran og ett bak masta. Målt ut fra senter
mast, satt det fremste 94 cm foran og det bakerste 81 cm
bak. Det fremste jernet er 99 cm langt opp til øyet. En
klinkbolt går gjennom skandekksplank og bjelkeveger mens
den andre bolten er en spissbolt som ikke er klinket på
innsiden. Jernene viser litt attover, mot godset i masta. Visuelt
er det bedre at røstjernene er for rett enn at de viser for
mye.
Det bakerste røstjernet er mye kortere, 63 cm, og står kun i
tømmerhekken. Øverste bolten er klinket over dekk, nederste
i tømmerhekken som spissbolt. Dette jernet viser fremover på
samme måte som det fremste viser attover.

Vantskruer
Da Tjeldsund kom til fartøyvernsenteret var det ni vantskruer
med, hvorav den ene var noe større. Av de gamle bildene av
Tjeldsund kunne vi se at dette var de originale vantskruene.
De var laget av 42 mm rør med 3 mm gods. I hver ende var
det stukket inn en mutter som var sveiset fast. Gaffelen og
stanga var smidd i ett stykke, med en diameter på 22 mm i
stanga. Gjengene var ⅞”.
Alle vantskruene ble overhalt og en ny ble laget. Gjengene
var svært slitt. Derfor ble selve gaffelen kuttet av på en del
av dem og nytt stål sveiset på og gjenget. Det samme gjorde
vi med mutteren i røret der den var slitt. Den gamle ble
fjernet og erstattet med en ny. Gjennom gaflene i hver ende
satt en 19 mm bolt som gikk gjennom henholdsvis røstjernøyet
og kausen i vantet.

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Overhaling vantskruer. Foto: A.T.S.

Utbedring av mutre. Foto: A.T.S.

Arbeidet ble gjort med omhu slik at
resultatet skulle fremstå som på
originalen. Foto: A.T.S.
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Vantskruene hadde vært galvanisert, og etter overhalingen
ble de sendt til ny galvanisering. Etterpå måtte gjengene
skjæres opp på nytt.
Det var ingen kontramutter for låsing av vantskruene, men vi
låste dem ved bruk av streng.

Seilfester/løpende rigg
NAGLEBENK
Til feste for fall og fokkeskøte sto det på fordekket i begge
sider en naglebenk. Fra den første rekkestøtta etter bakken
gikk den over tre støtter. Lengden på benken var 142 cm,
bredden 5½” og tykkelsen 2”. I begge ender stikker den
1⅝” forbi rekkestøttene. Overkanten ligger ½” under
underkanten på rekkeplatten. Benken er boltet gjennom
støttene med en ½” bolt i hver støtte, klinket på innsiden i et
skråstag i jern. Staget er nede spikret i rekkestøtta med en
3” skipsspiker. I naglebenken har det sannsynligvis stått tre
koffernagler i hver side, hvilket vi også satte i.

Ferdig galvanisert

Naglebenken

STORSEILSKJØTE
Skautblokka, en dobbel 7” blokk med krok og hundsvott, er
festet ved dekk i en 22 mm øyebolt. Bolten går gjennom
kravellen i forkant av motorkeisingen, og er klinket i
dekksbjelken. Skautet av manilla spleises i en rundkause som
er festet i hundsvotten. Den halende part er i dekket. Vi
brukte runde jernkauser siden det passer til tidsepoken.
STORSEILFALL
Piggfall og klofall festes på nagelbenken.
BOMLØFT
Bomløftet føres ned på kryssholtet på masta.

Storseilskjøte og blokkverk

MASTERRINGER STORSEIL
De gamle masterringene på stormasta var laget av
halvrundtjern. Siden ringene på mesanmasta var av tre, antok
vi at de gamle på stormasta også hadde vært det.
Mesanringene var veldig uregulære, derfor bestemte vi oss
for å lage dem selv, siden det bare dreide seg om tre stk.
Hvilket materiale som var brukt var vanskelig å bestemme,
men det var et lauvtre.
Vi prøvde først å lage dem av tørr hassel som vi steamet.
Dette lot seg ikke gjøre, emnene var alt for stive og burde
vært bøyd rå. I stedet brukte vi rå selje. Emnene ble kløyvd
etter margen og bøyd med margen og den flate siden ut.
Det er mot treverkets egenskaper, der man ville hatt
strekkveden ut, men det gikk utmerket. Det var gjort på
samme måte på ringene fra mesanen.

Side 13
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De nye ringene ble ganske lik de
gamle fra mesanen. Foto: A.T.S.

Arne-Terje Sæther
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FOKKEFALL
Fokka var litt lang i forliket, derfor fikk vi kun plass til en
blokk oppe. Det går greit å få strekk nok på forliket, men
det hadde vært en fordel med ei skjæring. Gamle bilder
viser også at det har vært slik. Fallet festes på nagelbenken.
FOKKESKJØTE
Det var ingen bilder som kunne fortelle hvordan fokka hadde
vært skjøtet. Planen var å bruke en pæreblokk for å få ei
skjæring. Pga nedgangskappe med koøyer var dette
uhensiktsmessig. Derfor enkelt skaut direkte på bakerste
koffilnagle i naglebenken. Det gir best skjøtevinkel i fokka.

De gamle masteringene på mesanen

MESANSKJØTE
I enden på mesanskjøtet er det spleiset en krok. Vi hadde
laget to øyebolter for mesanskjøtet, men valgte å huke
kroken fast i bakerste røstjern. Vi kunne ikke se noe som tydet
på øyebolt i den gamle tømmerhekken el på bilder. Løpende
part er knytt rundt rør-rekka. Fordelen ved å gjøre det på
denne måten var kanskje å unngå unødige festepunkter som
bruket kunne henge seg opp i under fiske.
MESANFALL
Alle fall og bomløft blir ført ned langs masta til de kryssholt
som er festet der.

Riggansvarlig Arne-Terje Sæther

Seil
Vi hadde ikke originale seil å gå ut fra. Ved bestilling av seil
laget vi en målsatt skisse over båten med lengder på
rundholt, høyde over dekk/rekke osv. Vi overlot til seilmaker
å beregne seilenes størrelse og tidstypisk utførelse, siden vi
antok han hadde best erfaring med dette.
Kvaliteten på arbeidet var ok, men størrelsen på seilene ble
ikke optimal. Fokka ble for stor, og må sys om. Storseil og
mesan kunne hatt noe lengre underlik. En skisse er utarbeidet
med ønskede endringer. Se vedlegg 1.

Medhjelper Endre Kavli Lund

Medhjelper Ole Langvik Hansen

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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LEVERANDØRER

Lyngør seilmakerverksted har levert seil, bendselwire, kauser og klegarn

Veteran-rig har levert blokker, koffilnagler og manillatau

Geitbåtmuseet har levert masteremne

EA Smith A/S har levert stål til beslag

A. E. Olsen har levert galvaniserte festemidler

Neumann bygg har levert galvaniserte festemidler

Åkerhamn trålbøteri A/S har levert wire til rigg

Galvano Fauske har stått for galvanisering av beslag
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VEDLEGG
Vedlegg 1: Seil med mål
Alle mål i meter, med ønskede endringer i parentes.

Ill: A.T.S.
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Vedlegg 2: Skisse beslag storseilgaffel
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Vedlegg 3: Skisse kryssholt mesan
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Vedlegg 4: Skisse strekkfisk
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