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Type: Krysser, fangst/fiskefartøy 

Kjenningssignal: LKNG 

Byggeår: 1940 

Lengde: 25,7 meter 

BRT: 87 tonn 

Vernestatus: 2009 
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Flid I i Svolvær. 
 

 
Flid ble slippsatt 10. mai 2012. 
 

 
Spyling. 
 

 
Nater og støter undervanns kontroll-
eres. 
 

 
Områder som trenger utbedring er 
merket med spraylakk. Etter hvert 
som arbeidet skrider frem, dukker 
også nye partier som trenger 

utbedring opp. 

Flid 1 

AKTIVITET  

Flid 1 gikk til VM i skrefiske i Lofoten, mars 2011. Turen skulle 

blant annet være et markedsføringstiltak både for skuta og 

NNFA sitt virke, hvor vi håpet å komme i kontakt med evt. 

interesserte i overtakelse av Flid 1.  

Slippsett mai 2012 

Flid 1 hadde ikke vært slippsatt etter at Nordnorsk 

Fartøyvernsenter overtok båten i 2010. Diverse fartøy i havna 

i Hellarbogen har hatt angrep av boredyr, og vi hadde ikke 

god oversikt over bunnstoffets tilstand. Flid 1 har tatt inn vann 

gjennom hylsa mens den har ligget i opplag, og vi var nødt til 

å få avdekket årsak til lekkasjen. Ved et akseltrekk ville vi få 

en sikker tilstandsvurdering av hylse/aksel. Etter å ha sjekket 

priser/tilgjengelighet rundt om i regionen ble det besluttet å 

slippsette fartøyet ved Hamek i Harstad. 

Flid 1 ble gått fra Hellarbogen til Harstad på kvelden 9. mai. 

Skipper på turen var Roy Nicolaisen, og med som mannskap 

var Terje Flaaten Stokkan og John Åge Sørli. Slippsettinga var 

i gang da våre folk ankom Harstad torsdag, men gikk ikke 

helt uten problemer da putene måtte flyttes ettersom de traff 

kjølerørene til hjelpemotorene. Når slippinga var ferdig, og 

skroget spylt, var putene plassert så nært inntil kjølerørene at 

det ble vanskelig for våre båtbyggere å få en komplett 

oversikt over tilstand rundt gjennomføringer. Torsdagen gikk 

med til en del ærender rundt i Harstad, og fredagen gikk Ole 

Langvik Hansen i gang med ettersyn og merking av skrog. 

Under slippsettet jobbet periodevis Ivar Johan Sørli, Ole 

Langvik Hansen, Ægir Terjesson, og Jay Allison på skrog, mens 

John Åge Sørli jobbet med mekaniske innretninger som anoder, 

gjennomføringer, ror og beslag. Han utførte også en del 

vasking og skylling i maskinrommet, samt rengjøring av et filter 

ved et vanninntak. Flid 1 ble ikke lenset før slippsettet, og det 

ble derfor rigget slamsuger og kum slik at dette kunne gjøres 

på slipp.  

Fra dokumentasjonsavdelinga stilte Nils Marius Johansen og 

Gunnar Holmstad. Det ble tatt 300 bilder og utarbeidet 

støtplaner for begge skutsidene. Støtplanene danner også kart 

over gjennomføringer, sonarer, loddbåt, kjølesløyfer, kobber- 

og stålplater, samt putenes plassering under slippsettet. 
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Et parti i akterkant av kjølesløyfe for 
gearet ved to gjennomføringer var 
huden noe fos-aktig, men denne ble 
allikevel funnet brukbar inntil videre.  
 

 
Vi utarbeidet støtskjema, og kartla 
gjennomføringer, kjølesløyfer og 
annet – se vedlegg. 
 

 
Reparasjoner og bart treverk primet 
før påsprøyting av bunnstoff. 
 

 
Flid 1 med fargen Caribean blue slik 
Edmund Kjeldbergvik malte den i 
1996. Flid 1 hadde denne fargen 
frem til den ble solgt til Tromsø i 
2008. Nå mangler bl.a. «brillen» i 
sort som strakte seg langs styrhusvin-
duene, samt dekksutrustning som 

også hadde fargen caribean blue. 

Skrog 

Etter slippsett og spyling, ble skroget sett over. Kontrollen ble 

utført både visuelt, og ved hjelp av kniv/skrujern som ble 

stukket i nater og støter. Områder som trengte utbedringer ble 

merket med spraylakk. En del støter var tettet med sement, og 

der hvor disse reparasjonene så ut til å være i grei forfatning 

lot vi denne være. Her var vi nok mest kritiske på bb-side, 

mens vi lot mer passere på sb-side pga. tidspress/økonomi. 

Sb-side ble dog gjennomgått, og det mest prekære utbedret. 

Et parti rundt gjennomføringer akterut på bb-side ser ikke helt 

bra ut visuellt. Med det er stukket i og funnet greit nok. Partiet 

er merket som «fos-aktig» i vedlagte støtskjema, og bør etter-

sees ved neste anledning. Tæring i treverk ved gjennomføring 

for vanninntak til toalett ble tappet bort, og ny ring for bedre 

anlegg mot treverket ble produsert og montert. 

På vedlagte støtskjema for sb-side vises ei utbedring som 

strekker seg over sju spanter. Her virket kantene dårlige, og 

partiet ble drevet forsiktig ettersom vi mistenker råte i hud og 

evt. spanter her. 

Der hvor det ble funnet nødvendig ble gammelt drev og 

natemasse tatt ut, og nytt satt inn. Nater og støter ble 

forseglet med bek. Der hvor ujevnheter og annet gjorde det 

vanskelig å beke ble det brukt sement. Etter endt arbeid med 

nater og støter ble all bek og bart treverk primet og klargjort 

for bunnsmøring. Bunnsmøringa var inkludert i tilbudet fra 

Hamek, og utført av dem ved hjelp av malingssprøyte. 

Under slippsettet ble også skroget malt overvanns, samt 

lastemerker påmalt. Arbeidet ble utført på dugnad av Roy 

Nicolaisen, Terje Flaaten Stokkan, John Åge Sørli og Gunnar 

Holmstad. Fargen ble endret tilbake til Caribean blue slik den 

var i Edmund Kjeldbergviks eie. Vi har ikke helt gitt opp 

tanken på å få Flid 1 tilbake til Lødingen, og håper at dette 

fargevalget kan nøre mer entusiasme for båten der. 

Vi fant ingen spor etter markangrep på Flid 1. 

Akseltrekk 

Før demontering ble det registrert oljelekkasjer mellom 

hylseboks og propellhode, - det lakk også vann fra 

rorstammen. Videre ble det registrert hull i sveising mellom ror 

og rør til flens, og at heltappen var løs i roret og mutter til 

heltapp ødelagt. Det ble satt opp stillaser og rigget til for 

demontering av ror. Det stod olje-/lensevann til over 

hylsepakkboksen inne i båten, - det ble derfor rigget til 

slamsuger slik at dette vannet kunne fjernes. Tømming og 

vasking ble utført av vårt mannskap. Olje ble også vasket ut 
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Flenser mellom aksling og gear 
merket før demontering. 
 

 
Flensen demontert, og akslingen klar 
for å trekkes. 
 

 
Måling av propellaksling. 
 

 
Ny heltapp og utbedringer på ror. 
 

 
Flid 1 tilbake i Hellarbogen. 

ettersom det viste seg nødvendig å bruke varme for å få ut 

aksling. Denne ble flenset fra, og trukket et stykke akterut. Det 

var rust ved akselflensen, og flensen lot seg ikke fjerne uten 

bruk av varme. Det ble derfor rigget skumapparat, og lagt ut 

glassfibermatter til brannsikring. For å utføre varmearbeid var 

det påkrevet med gassmåling og utstedt 

varmearbeidssertifikat - kontrollør ble tilkalt, men denne lot 

vente på seg. For å få av akselflensen måtte karene ved 

Hamek også lage spesialverktøy som bestod av ei tersplate 

som ble brukt i kombinasjon med en jekk og bruk av varme. 

16. mai kl. 1505 var varmearbeidssertifikat utstedt, og når vi 

kom tilbake 18. mai var akslingen trukket, heiset ut og lagt til 

sides for rengjøring og kontrollmåling. Hylsebæringer ved 

propellaksling ble også rengjort og kontrollmålt, samt måling 

av propellaksling, dens hylsebæringer og rorklaring (se 

vedlegg). 

I forbindelse med akseltrekket ble også talgpakningen fjernet. 

Her viste skruene på hylsepakkboksen seg å være helt 

opptært. For å bytte disse måtte noe av lugaren demonteres.  

Ved innmontering av propellakslingen ble akselflensen varmet 

til 70°C og drevet inn på kon til den stod på sin opprinnelige 

plassering, deretter ble aksling og gir flenset sammen, nye 

talgpakninger skåret til og montert, og pakkboksen fyllt med 

grease. 

Reparasjon ror 

Under arbeidet ble det avdekket sprekker i sveiser ved 

tauavviser på stilk, disse ble slipt opp og sveiset. Videre var 

der sprekker i roret, hvilket også ble slipt og sveiset opp. 

Gjenger og kon på den gamle heltappen var dårlige, - det 

ble derfor produsert ny heltapp. Det ble også laget nytt boss 

for kon til den nye heltappen, da det gamle var utslitt. Roret 

ble montert opp, og de nye delene montert og punktet fast slik 

at linjen ble riktig i forhold til rorakslingen, deretter ble roret 

tatt ned og bosset sveiset ferdig. 

Kjølesløyfer og gjennomføringer 

Kjølesløyfer og gjennomføringer ble sjekket og funnet ok, så 

nær som vanninntak til toalettet. Her er gjennomføringa av 

stål, mens bunnventilen er av messing, denne har fått en svakt 

rødlig farge – og bør skiftes så snart som mulig. Ellers var 

gjennomføringer og bunnventiler av stål, og samtlige var 

forsynt med sil på utsiden i form av kobberplater som var 

banket bul på og boret hull i. To av disse silene ble loddet 

sammen da det var tært hull mellom de borede hullene slik at 

større partikler kunne kommet inn. 

Slippoppholdet ble avsluttet 22. mai, og innsig gjennom hylse 

er eliminert.  
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ANNET 

Dekksutstyr  
- Ved bruk av vinsjer, ble det avdekket omfattende skader og lekkasjer på hydraulikkanlegget. To 

hydraulikksentraler må repareres, om lag 78 meter hydraulikkrør må byttes hvorav ca. 40 meter ½", ca. 25 

meter 1" og ca. 14 meter 2". En 3 meters slange har slitasjeskader, og må byttes. Samtlige hydraulikk-

koblinger på dekk må også byttes.  

- Akterlanterne er knust.  

- Mye rustangrep på dekkskranen aktenfor styrhuset. 

- All wire i forbindelse med fiskeutstyr kan kasseres.  

Generator 
- Ved rutinemessig oppstart av hjelpemotorer, røk en av generatorene. Det er trolig ikke lønnsomt å reparere, 

framfor å skaffe tilveie tilsvarende.  

Tæring 
- Det er en god del tæring mellom reidere og aluminium samt bolter i skrog i generator-rom. Dette er eneste rom 

det er mulig kontrollere dette da lasterom og øvrige rom er helt innkledd i aluminium eller annen kledning. 

Hvordan tilstanden er der mht. tæring vites ikke.  

Basbåt 
- Fartøyvernsenteret har overtatt basbåten til Flid I fra tidligere eier Båragutt AS i Tromsø. Dette gjør Flid I 

ytterligere komplett. Vi har fått utsatt kostnadene med kjøpet til 2013. Det ble enighet om en pris på 60.000.-. 

Basbåten er prøvekjørt og synes å være i orden. 

Klassing 
- Flid I er omregistrert til fritidsfartøy i perioden for å begrense utgifter til klassing. 

BEHOV 2013 

Kostnadene ved å holde Flid 1 i operativ stand er utfordrende for fartøyvernsenteret. Det er stadig behov for 

utbedringer av teknisk utrustning, som går på bekostning av nødvendig løpende vedlikehold. Det er i første rekke behov 

for omfattende rustpikking og overflatebehandling, utbedring av hydraulikkanlegg, samt dekksvedlikehold. Det bør 

også vurderes å demontere innvendig aluminium i rommet, helt eller delvis, for kontroll og utlufting av skrogsider og 

bjelkelag. 

Estimerte kostnader for 2013:          415.000.- 

KOSTNADER 2012 

Tilskudd fra RA: 130.000,- 

Poster  Budsjett Faktiske utgifter 

Forsikring      4.700,-    4.700,- 

Radiokonsesjon        475,-        475,- 

Strøm     2.600,-     2.600,- 

Slippsett m. akseltrekk  og andre reparasjoner 100.000,- 199.125.- 

Slippsett, eget arbeid skrogvedlikehold    96.465.- 

Sertifisering av utstyr. 22.225.-   51.323.- 

Tilsyn      24.525.- 

Materiell    15.000.- 

SUM 130.000.- 394.213.- 
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VEDLEGG 

Støtskjema 

bb-side 

Spantene er 

nummerert 

stigende fra forut 

til akter. 

Omfarene er 

nummerert 

stigende nedenfra 

og opp. 

Nater og støter 

som er utbedret, 

samt påsveisede 

anoder, er markert 

med gult. 

Undervannskskrog 

er markert med 

rosa.  
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Støtskjema 

sb-side 
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Kontrollskjema akseltrekk.  
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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 

mailto:fartoyvern@nnfa.no
http://www.nnfa.no/

