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Årsrapport 2010
Type: Krysser, hvalfangstskute, fiskefartøy
Kjenningssignal: LKNG
Byggeår: 1940
Lengde: 25,7 meter
BRT: 87 tonn
Vernestatus: 2009

Flid I

Årsrapport 2010

”"F LID 1"BLE BYGGET I RISØR I 1940 SOM FRAKTEBÅT. MATERIALENE SOM BLE BENYTTET ER EIK PÅ EIK. I 1950
D ET MESTE AV SIN
DRIFTSTID HAR BÅTEN HATT LØDINGEN SOM HEIMEHAVN OG BETRAKTES SOM EN AV DE MER VELHOLDTE OG GODT
DREVNE FISKEBÅTENE. MED EN STØRRELSE PÅ 25,7 M ER BÅTEN BLANT DE STØRRE FISKEBÅTENE BYGGET I TRE SOM HAR
VÆRT I DRIFT FRAM TIL I DAG. B ÅTEN ER RIGGET FOR SNURREVAD , SNURPENOT, TRÅL OG HVALFANGST. NÅR BÅTEN NÅ
TAS UT AV DRIFT FOR STRUKTURERING, ER DET ØNSKELIG AT DEN BEVARES MED ALT AV FISKE OG FANGSTUTSTYR ,
FORTRINNSVIS I SI HEIMEHAVN . DET AT BÅTEN HAR ALLE SERTIFIKATER OG EIER ER INTERESSERT I Å OVERLATE DEN TIL
FORENING ELLER ORGANISASJON, STYRKER MULIGHETEN FOR Å SIKRE DEN SOM ET VARIG KULTURMINNE.”
GJENNOMGIKK BÅTEN OMBYGGING TIL FISKEBÅT, MEN BEHOLDT DET ORIGINALE SKROGET.

Teksten over er hentet fra Riksantikvarens vurdering av
verneverdi for Flid 1, den 8.10.2009. Vi ble anmodet om å
overta flid 10.12.2009 av RA, for å berge fartøyet fra
destruering. Overdragelsen ble igangsatt, og NNFA har stått
som eiere fra 06.05.2010. Inntil da så det ut til at lokale
krefter i Lødingen stod klare til å ta imot fartøyet, og at
Nordnorsk Fartøyvernsenter skulle være midlertidige eiere
inntil alt var kommet i orden. I Lødingen var tidligere eier
Edmund Kjellbergvik forespurt om å være delaktig i den
videre organisasjonen rundt båten, men takket nei til dette.
Han så for seg at forventningene til ham som den eneste med
inngående kjennskap til fartøyet ville bli vanskelige å takle –
som han sa; ”det va jo en gruinn tell at æ kvitta mæ me båtn”.
Kystlaget i Lødingen så seg ikke i stand til å stå som eiere,
og kommunen hadde ikke de nødvendige ressurser til å ta på
seg noe slikt – dermed døde engasjementet i Lødingen ut.
Vi ble nå nødt til å se oss om etter andre til å overta skuta.
Flid 1 ble vist frem både under FINN (Festspillene I NordNorge), og ved Forbundet Kystens landsstevne i Foldvik. Den
ble også presentert i et avisoppslag og på nettforum uten at
vi har blitt ”nedrent” av interessenter. Noen har imidlertid meldt seg, og vi håper noen av disse viser seg
såpass seriøse at det kan bli snakk om overtakelse.
Etter søknad fra NNFA bevilget Riksantikvaren 325000,- til kjøp av utrustning montert på fartøyet og
kostnader knyttet til opplag og tilsyn. Utrustning for fiske og fangst er lagret på kai i Hellarbogen. Her
finnes bl.a. inntaksbinge for snurrevad, uttaksbinge, sløye/skyllekar, diverse renner, sildepumpe,
kraftblokk, snurpedavit, utrigger for kvalfangst og løsdørk for å få luft under kvalkjøttet når det ligger
til kjøling.
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BUDSJETT
Tilskuddsmidler fra RA 2010: 325.000,Poster
Innkjøp av utrustning

Budsjettert

Faktisk
200.000,-

200.000,-

15.000,-

19.000,-

Vedlikehold

100.000,-

21.000,-

Forsikringer

4.700,-

4.700,-

Skipsregisteret

3.000,-

3.000,-

Radiokonsesjon

475,-

475,-

0,-

2.500,-

1.825,-

1.000,-

325.000,-

251.675,-

Tilsyn/lensing

Honorar
Strøm
Sum:

Resterende beløp: 73325,- overføres til budsjettet for 2011.

UTFØRT ARBEIDE I FORBINDELSE MED ”FLID 1”, 2010
Tilsyn/Vedlikehold
Kanon
Kanonen hadde ikke vært tildekt på en god stund, da vi overtok båten, og var ikke fettet ved
rekyldemperen eller plugget i løp. Dette hadde ført til en del rust på viktige deler for at den skal kunne
skytes med. Glyserin er fylt på rekyldemperen, og glideflater i løp og ved rekyldemper er pusset og
smurt, låsekassen er pusset og smurt og avtrekksmekanismen utbedret. Det er nå trukket presenning over
kanonen.
El-anlegg
Det er gjort vedlikehold og utbedringer på landstrøm og generatoranlegg.
Hydraulikkanlegg
Etter å ikke ha blitt brukt pga opplag har enkelte hydraulikkventiler satt
seg, disse har blitt smurt opp og ”moet” til de løsnet. Ved lossing av
utrustning ble noen smålekkasjer i hydraulikkanlegg oppdaget, og forsøkt
utbedret uten noen endelig reparasjon.
Tilsyn
Pga manglende kjennskap til løsninger på Flid 1, har vi hatt et tilfelle hvor det har stått vann opp til
motoren. Lekkasjen ble raskt oppdaget og utbedret, men førte til en del ekstra arbeid med rengjøring
og skylling av motor og tekniske installasjoner. Kun halvparten av timeførte timer på tilsyn er fakturert.
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Dokumentasjon
Vi har hatt med tidligere eier Edmund Kjellbergvik om bord, og latt ham
fortelle om ulike installasjoner på båten, - her ble videokamera benyttet. Vi
har også filmet samtaler med Edmund hvor han har hatt med bildemateriale,
og ut fra dette fortalt om sin tid om bord i Flid1. En god del av disse bildene
er skannet. Bilder og video er lagret hos oss.

Presentasjon
Fellestjenestene ved NNFA har arbeidet for å skaffe nye eiere til båten. I
denne sammenheng er det utarbeidet informasjonsmateriale, og båten har
vært presentert i ulike sammenhenger. Mulige interessenter har vært kontaktet.

Havneforhold
For å kunne ha Flid 1 liggende forsvarlig hos oss har vi
måttet utbedre havnefasilitetene noe. Flid 1 ligger i
opplag ved flytebrygger laget av aluminiums-pontonger
vi har fått låne av forsvaret. Skuta representerer
vesentlig større vind/strømfang enn de allerede
eksisterende fartøy gjorde. Derfor er flere ankre er
flyttet på, og nye ankre og kjettinger er lagt ut.

Annet
Under midlertidig opplag i Foldvik ble et bærbart sveiseapparat, samt noen harpuner, stjålet fra båten.

VIDERE FREMDRIFTSPLAN FOR KOMMENDE PERIODE
Det er prioritert å finne nye eiere til Flid 1.
Sertifikatene vil etter hvert utgå og tilstanden
forringes ved opplag, noe som gjør det gradvis
blir vanskeligere å avhende båten. Vi satser på
å få båten slippsatt for vedlikehold i løpet av
2011 på ekstern slipp. Lagring av utrustningen
må også forbedres, muligens anskaffes en egen
container til dette. Det anses også nødvendig å
kontrollere, og overflatebehandle dekket.
Fettforbruk ved hylse tilsier at området bør
kontrolleres og utbedres ved evt. slippsett.

Poster
Faste utgifter
Vedlikehold

Kostnadsoverslag
8.000,100.000,-

Tilsyn/lensing

42.000,-

Container

30.000,-

Sum:

180.000,-

Gunnar Holmstad
Fartøyvernkonsulent
Nordnorsk Fartøyvernsenter
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