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M/S <<LYRA>> LM 4548
NORD-TROMS MUSEUM

HISTORIKK:

M/S <<LYRA>> T

-

14 - S og T - 114 - N

ble bygget som klinket seilskøyte i Salten , og

levert derfra i 1905, ca. 46 fot lang og 16 fot bred for partsrederiet Johan Peder Jacobsen og
Peder Pedersen, Straumfjord i Nordreisa. Båten var ei rein seilskøyte uten motor og

styrhus,bare med styrebrønn. Riggingen var bakmast med mesan, stormast med fokke, storseil,
toppseil og klyverbom med klyver og storrnklyver. Navnet <<LYRA>> fikk den etter at båtens

redere reiste med en båt som het <<Lyra>> til Salten for å hente nybåten. Samme år ble det fra
Salten levert to andre seilskøyter til Straumfjord, nemlig «LYDIA>> og «SKJERVØY» .
Båten ble uforandret inntil 1912 da den var utsatt for et forlis mens den lå oppankret på

Jekthamna i Straumfjord. Etter det ble den gjenoppbygget som kravelbygget seilskøyte på

Skjervøy, samt at det da også ble satt inn en 4 - takts l O hk Dan Qtotor. Muligens ble det også
samtidig bygget en liten motorkeising og en styrebåse. Riggingen forble uforandret. På denne

tiden ble båten ført inn i merkeregistret for Skjervøy kommune, og fikk kjennetegnet T - 14 -

S. Nå kom også Johan Peder Johnsen inn som partsreder etterat Johan Peder Jacobsen døde.

MOTOREN

I 1924 ble den første motoren skiftet ut med en 2-sylindret Avanse motor på 25-30

hk.

Samtidig ble det bygget nytt styrhus og motorkeising, klyverbommen ble fjernet så seilføringen
ble redusert til bare fokke, storseil og mesansei� og båten gikk mer over til å bli ei rein
motor�køyte. Alle disse arbeidene ble utført på Skjervøy.

Neste motorskifte ble foretatt i 1928, da ble det montert inn en 24 hk en

sYlmdret Rapp, som

skulle bli stående i båten inntill968, denne motoren ble også innmontert på Skjervøy. Da ble

det også bygget lugarkappe.

REDERIET
Partsrederiet ble nå utvidet til å omfatte en person til, idet Ole Nikolai Hansen, Straumfjord kom inn
som tredje partshaver. Etter Ole Nikolai Hansens død kom Klaus Pedersen inn som partshaver.
Under en plutselig nordaust kuling på Skjervøy i 1929, forliste <<LYRA» på

nytt ,men ble berget.

Reperasjonene etter dette forliset medførte ingen ombygginger.

I årene 1936-37 foretok Johan Peder Johnsen selv en del ombygginger. Han innredet ny lugar, skiftet ut
en del av forstevnet, bygde nytt styrhus og motorkeising, og skiftet ut rekkene som ble gjort lO cm
høyere enn de opprinnelige. De ble nå ca. 60 cm høye.

KRIGEN, 1940- 1945
Etter at krig og okkupasjon kom til Norge i 1940, gikk fisket stort sett som før i sesongene. I 1942 fikk
båten innlagt elektrisitet. Utenfor fiskesesongene ble «LYRA» tvangsrekvirert av Wehrmacht, og satt

inn i fraktefart for okkupantene. Dette ga både mannskap og eiere et førstehånds kjennskap til hvilke
metoder som ble brukt av de nye makthaverne i Norge. Farten omfattet alt, fra transport av

ammunisjon til russefanger, hvor okkupantenes brutalitet kom til syne både ovenfor mannskap og
fanger. Evakueringsordren kom den 6. november I944 til folket i Straumfjord, og to dager senere korn
<<LYRA»

,

tvangsrekvirert til transport av slakt fra distriktet, til Oksfjordhamn. Under denne turen

sprakk sylinderlokket , og «LYRA» ble liggende oppankret i Oksfjordhamn til 23. november da den ble
slept til Tromsø. I Tromsø lyktes det etter lange forhandlinger med forskjellige maskinforretninger for
Johan Peder Johnsen å få fatt i et nytt sylinderlokk. Reisen derfra kunne fortsette for egen maskin den
12. desember med Sortland som bestemmelsessted, hvor de ankom den 15. desember.
Lofotsesongen 1945 drifta båten med mannskap rekrutert av Straumfjordinger som var ev�ert til
Sortland , og endelig i juni 1945 kunne «LYRA» laste om bord folk og bagasje for å vende tilbake til en

fri, men nedbrent Straumfjord.
Frem till952 skjer det ingen ombygginger eller reperasjoner med båten, bare at de to andre partsredeme
ble kjøpt ut, og Johan Peder Johnsen blir eneeier.

·

RESTAURERING- OMBYGGING
I 1951- 52 ble all hud overvanns skiftet ut og skroget ble bygd ca. 20 - 25 cm høyere over det hele,
forstevnet ble skiftet ut og og fikk en mer rett form enn det opprinnelige krumme skøytestevnet. Det
utenpåliggende skøyteroret ble skiftet ut til et ror med utenpåliggende jernstamme. Hele dekket ble
skiftet ut, og bakken foran senket til å bli ca. 15 cm høy, samt at hele dekket ble ca. 20-25 cm høyere
enn det opprinnelige. Bak ble det laget et halvdekk som lå 20 - 25 cm over det nye hoveddekket.
Motorkeisingen ble tatt bort, og det ble bygget nytt styrhus som er det nåværende, Det ble også laget
nye rekker som er de nåværende. Alt dette arbeidet ble gjort på Skjervøy. Johan PCder Jojmsen døde i
1958, og hans sønn, Karl B. Johnsen, overtok da båten som eneeier.

I 1960 fikk han foretatt oppspanting av båten foran. Den gamle stormasta, som hele tiden hadde
beholdt sin opprinnelige plass, ble flyttet

ca.

70 cm fremover og plassert oppe på lugarkappa. Det ble

ble laget ny bakk foran, uten at denne ble forandret. Alle disse ombygginger og reperasjoner ble utført
i Bakkeby, og delvis i Straumfjord, av Karl B. Johnsen og hans bror Peder.

TEKNISKE HJELPEMIDLER
I 1961 kom det første tekniske hjelpemiddelet om bord,

da ekkoloddet ble instalert.

Neste og siste

motorskifte ble gjort i 1968 i Bakkeby. Da ble den gamle Rappen skiftet ut med en 56 hk Brunvold som
fremdeles er i båten. Samtidig ble det foretatt oppspanting av båten akter, akterstevnet ble skiftet, og
roret ble skiftet ut til et ror med gjennomgående stamme. Dette gjorde at båten fikk et tilnærmet
krysserhekk. En del av huden undervanns ble også skiftet.

Ved årskiftet 1971-72 fikk «LYRA» nytt kjennetegn, som følge av kommunegrensereguleringen mellom
Skjervøy og Nordreisa. Kjennetegnet ble nå T - 114 - N. Motorskiftet, reperasjonene og forbedringene
i 1968 var de siste båten gjennomgikk, og er det utseende som den yngste generasjon kjenner den under,
et utseende som gjenspeiler hvordan man gjennom årene har forsøkt å modernisere et gammelt skrog for
å imøtekomme skiftende tiders krav til forberedninger. Dette er noe «LYRA>> har felles med de fleste
andre båter av sin generasjon langs hele kysten.

FISKER/HISTORIE
I sin aktive periode som fiskebåt fra 1905 till985 ble <<LYRA>> brukt i de fleste fiskeriene. De drev
med juksa, line, og gam på Lofoten, på Finnmarka og i farvannene hjemme. I det siste ble det mest
drevet snurrevad- og drivgarnfiske etter laks.
Gjennom sin lange aktive periode var båten ,et kjent syn langs kysten; fra Lofoten i vest til Petsamo i øst
(ytterpunktet før andre verdenskrig), og i bygdene Straumfjord og Oks:fjord er det mange både unge og
gamle som har stått en kortere eller lengre periode ombord. Noen har havnet i helt andre yrker, mens
andre har fortsatt som fiskere, for båten har hele tiden hatt en sterk tiltrekning på førstereisgutter.
�

Sommeren 1985

gikk Karl B. Johnsen over i pensjonistenes rekker og dermed var også den aktive tiden

for «Lyra>> som fiskebåt over. Den gikk da over til å bli et kulturminne fra Nord-Troms. I båtens
aktive periode som fiskebåt har den gjennomgått forandringer, men disse forandringene er en
dokumentasjon på tilpassingen til endrede driftsformer innen fiskerinæringa, og skiftende tiders krav til
forbedringer. Båten har hatt sitt tilholdssted i i Straum:fjord-området i Nordreisa med sjøsamisk
befolkning, og den er derfor et eksempel på en levende og kontinuerlig sjøsamekultur i vårt århundre.
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MIS «LYRA» har fått et tilskudd fra riksantikvaren på kr. 160 000,-, mot at arbeidet
utføres ved Gratangen Båtsamling. Fra Nord-Troms Museum var det ønskelig at
midlene ble brukt til arbeid overvanns i forbindelse med lekasjer mndt styrhus og
oppbakking akter.
Det ble foretatt befaring på M/S «LYRA «i Nordreisa i mai 1996, etterat oppdraget var
gitt til Nord-Norsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. Søknad om tilskudd fra eier,
Nord-Troms Museum, var basert på inspeksjon uten riving.
Båtbygger Bjørn LillevoU konstaterte større råteangrep,(foto 1,2 og 3) bl.a. fordi
luftespalter over garnering var tettet igjen. Det ble foretatt en del mindre utbedringer
på stedet for å få bedre lufting. Se foto nr. l nedenfor.

Foto

nr.

2

Foto

nr.

3

Beskrivelse av styrhus/kraveller:
Styrhuset er av tre og har tre-casing. Det står på kraveller, og den bakre er såpass
råteskadet at den på sikt må skiftes. Natene rundt kraveUene må gåes over og tettes der
det er lekasjer.
Beskrivelse av oppbakking akter:
Her har man valgt en utradisjoneU løsning. Dekket er ikke avsluttet mot en.kraveU, men
fortsetter under oppbakkinga, se bllde nr. 4 nedenfor. Det vll her lekke vann ned i
maskinrommet, spesielt langs de vertikale boltene som binder oppbakkinga sammen
m.ed dekksbjelken i forkant av maskinen. Som en midlertidig løsning kan man legge
tettmasse og list i forkant av oppbakkingen ned mot dekket, samt at dekksnatene gåes
over og evntuelt driveslbekes.

Beskrivelse av skandekk:
Her har ma
' n problemer med lekasjer. Noe av dekksplanker og dekksbjelker har vært
skiftet og det er ikke laget drivreim. Istedet er det benyttet en spesiell løsning som IKKE
er tilfredsstillende. ( Se bilde 5 og 6)

Foto nr. 5

Foto nr. 6

DETALJETEGNING SKANDEKK

Klinkbolter 12m

Budplank

DekkSbjelke

Det er to bolter gjennom hvert fyllstykke

8

Naten meUom skandekksplanken og fyUstykkene er delvis helt åpne. Her lekker det
mye ferskvann. I tillegg er det delvis tettet igjen mellom dekket og bjelkevegeren i
rommet. Da man fjernet dette viste det seg at spanttoppene var våte og råteangrepet.
Det var også flekkvise angrep i øverkant av bjelkevegeren.
Skandekket med fyllstykker bør tas opp , samt øverste garneringsplank
under bjelkevegeren. Dette for å skaffe seg oversikt over topptømmeret og skifte ut det
som er angrepet av råte. Skandekket bygges opp igjen på tradisjonelt vis med drivreim
og horisontale bolter gjennom skandekksplank, fyllstykker og drivreim. For å få et et
bedre kostnadsoverslag på en fullstendig reperasjon må man foreta mer rivingsarbeide.
Videre foreslås at Nord-Troms Museum 's folk tar ut øverste garneringsplank på begge
sider i rommet. Man vil da lettere kunne vurdere topptømmeret, samtidig som det blir
en bedre utlufting mellom hud og garnering.

M/S « LYRA» ankom Hellarbogen, Gratangen den 11. september 1996.
Den 17. september startet man med diverse rivingsarbeide og båtbygger Bjørn LillevoU
var tatt ut som prosjektansvarlig.
Deler av dekk og noe hud ble revet for å komme til for å foreta inspeksjon.
Dette avslørte flere dårlige spant og rekkestøtter . Den ene bjelkevegen må skiftes
straks, den andre kan man vente litt med, men det er kun et tidsspørsmål før også den
må skiftes. Siden det viste seg nødvendig å åpne båten, måtte den på slipp. Det ble
gjort i Harstad , med de ekstrakostnader til kjøring, kost o.l. dette medførte. I det
opprinnelige oppdraget var det ikke forutsatt behov for slippsetting. På sikt (2 3). år ,
må ca. 100 m hudplank utskiftes p.g.a. råteskader. Under slippsetting i Harstad ble det
tatt ut en hudplank helt frem til forstevn. På utsida av lugaren ble det da konstatert
flere dårlige spant og i berøring med disse, dårlig garnering og hud.
-

Ut fra faglig vurdering ble det besluttet å skifte tre spant og mer hudplank.

Reperasjonsarbeid:

Diverse reperasjonsarbeider utført ved Mathiassen Mek. Verksted, HARSTAD av
båtbyggere fra fartøyvernsenteret
•

Skiftet 2 rekkestøtter (nr 10 og 12 forfra) på styrbord side, se foto nr.7 nedenfor.

Skiftet øverste budplank på styrbord side - 4,11 meter.

Skiftet 3 spant, dim. 5" x 5"og l rekkestøtte (nr.12 forfra) på b.b. side. Se foto
nedenfor. Man ser også noe av de 5 øverste budplankestykker som ble skiftet.

Skiftet tilsammen 28,7 m budplank på b.b. side; tykkelse 2", fordelt på de 5 øverste
planker i skutesida.
Plank nr. l(øverste): 3,50 m . Plank nr. 2: 7,20 m. Plank nr. 3: 7,37 m. Plank nr. 4:
6,62 m. Plank nr. 5: 4,00 m.
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KOSTNADER ETTER SLIPPSETTING HARSTAD, NOVEMBER 1996:

Befaring i Nordreisa, l mann x 8t x kr. 225,
Reise
Riving, tilstandsvurdering, sikring :
l mann x 6 dg x 7,5t x kr. 225,
Siippsetting, slippleie
Uttak av tømmer, saging
Skifting av spant, hud, rekkestøtter, driving:
3 mann, 222timer x kr. 225,Lærling : 92t x kr. 100,Kost, kjøring
Sikring for vinteropplag

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

Kostnader
23% mva
Totale kostnader pr. 12/11 - 1996

Kr. 131952,
Kr. 30349,
Kr. 162301,-

Kr. 1800,
Kr. 2477,Kr. 10125,
Kr. 17500,
Kr. 10000,49950,
9200,
26900,
4000,-

Det var gjort tilsagn om Kr. 100.000 for reperasjonsarbeid i 1996, men på grunn av
uforutsett ekstraarbeid som kom på etter hvert som riving og reperasjon skred fremover
mens den lå på slip, ble kostnadene vesentlig høyere enn kostnadsoverslaget. Dette
fremgår av regningen ovenfor. Imidlertid - etter avtale med eier og Riksantikvaren ble
det besluttet å fullføre arbeidet istedet for en ekstra slipsett og de merkostnader dette vil
ha medført. Merkostnadene overføres budsjettet for 1997.

"""'-.

TILSTANDSRAPPORT ETTER VERKSTEDSOPPHOLD.

Den 11. november 1996 ble <<LYRA» sjøsatt igjen etter reperasjonsarbeid på
Mathiassens verksted. På grunn av tidsnød ble undervanns inspeksjon av fartøyet ikke
så grundig som ønskelig. Det virker som fartøyet har seget noe ned i framlottet.
Plankene i vannlinja er tildels dårlig, spesielt på b.b. side og må på sikt skiftes da det er
fare for at det kan oppstå lekasje. Fartøyet lekker dessuten en del, sansynligvis fra
forskipet. Etter verkstedoppholdet ble <<LYRA» tauet til Gratangen for å fullføre det
resterende arbeide.

KOSTNADER PÅ GJENSTÅENDE ARBEID.
På bakgrunn av gjennomgang av båten etter at store områder har vært åpnet, står vi
igjen med følgende arbeid som bør utføres før båten forlater oss:
Nye bjelkeveger, 6 meter x kr. 1248,
Kravell / oppbakking atte
FyUstykker, reimer, dekksplanker, 50 m x kr. 517,
Garnering, 30 meter x kr. 500,Ny aktermast
I tillegg kommer oljing, montering lanterner o.l.
Samlet kostnader før fullføring
23 °/o mva
Kostnader inkl. mva.
I tiUegg til dette beløp: Ekstra kostnader i 1996

TILSKUDDSBEHOV 1997

Kr. 7488,
Kr. 9000,
Kr. 25850,
Kr. 15000,
Kr. 9000,
Kr. 5000,
Kr. 71338,
Kr. 16408,
Kr. 87746,.

ca. Kr. 70000,Kr. 157746,-

FORTSETTELSE AV RESTAUREINGSARBEIDET I HELLARBOGEN:

Primo desember, fortsatte restaureringsarbeidet, skiftet l rekkestøtte.
Januar 1997; Jana og Bjørn fortsatte reperasjonsarbeidet.Reperasjon av aktre
bakk:Nederste plank i oppbakkinga tjernet og et «spikkerslag» boltet fast til
dekksbjelken under. Dekket ble kappet ca. 5 tommer lenger frem, og en kravell tilpasset
mot dekk slik at man fikk en <<normab) dekksavslutning mot bakken akter. Ny
bakkplanke ble montert og det hele boltet sammen med 2 stk. 16 mm bolter på hver side
av rorhuset og en bolt på 12 mm i rorhuset.

Dekksavslutning mot kravell. Oppbakking atte.

DE TALJER AV KRAVELL ATTE

Fig. 1

-

tidligere løsning mot bakk atte

Dekk

-Bolt
. ....-�-..
Oppbakking
Dekk

Bjelke

Fig.

2

Dekk

-

nåværende løsning mot bakk atte

Skandekk mot kravell. Fyllstykke. Doble reimer.

Garnering i rommet med bjelkeveger.

Man fortsatte arbeidet med skandekket. Fyllstykkene ble fjernet og nye satt på plass
mellom rekkestøttene. Man satte på doble skandekk reimer, den innerste som drivreim,
til de to neste (tilstøtende) dekksplankene. Dette ble gjort både på st.b. og b.b. side.
Skandekket ble boltet på vanlig måte med en

12 mm

klinkbolt horisontalt gjennom

hudplank, fyllstykker og begge reimene. Gjennom hvert fyllstykke går det to bolter.
Dekket er drevet/beket på vanlig måte. Man benyttet danskprodusert bek; og tømmeret
ble levert fra Birkelund Sagbruk.

Se foto nedenfor.

�

TILSTANDSRAPPORT VED TILBAKELEVERING NORD-TROMS MUSEUM DEN 15.
APRIL 1997 ETTER REPERASJONSARBEID UTFØRT VED NNFB.

DEKKETS TILSTAND.
Dekket er av noe varierende kvalitet, noe dårlig forover mot kappa(lugaren)/bakken.
Det er Iekasjer rundt spillet, sansynligvis langs boltene som holder dette på plass. For å
få en god inspeksjon av dekksplankene under spiUet, bør dette skrues løs og løftes og
eventuelt dårlige dekksplanker fjernes og fornyes og spille t festes med nye bolter. Det er
også et hull i dekket forut hvor stormasta har stått. BuDet bør enten plankes igjen eller
luka som ligger over, festes forsvarlig.
(_

Det ble forsøkt drevet mot oppbakkinga, men man fant ingen store lekasjer her. Det er
imidlertid store åpninger på begge sider av bakk-planken ut mot endene, og her ble det
satt på klosser for å hindre vannet i å renne inn

LUFTING.
Det er ingen lufting i rommet bortsett fra romluka når denne står åpen. Det bør kanskje
settes luftelyrer , 2 til

3 stykker stk. på hver side ute i

skandekket. Det bør lages en

presenning til å ha over romluka slik at den kan skalkes skikkelig ved overvann.

LUGAREN.

'

Lugaren er i god stand. Ovnsrøret er opprusta og må skiftes. .

STYRHUSET.
Kraven i akterkant må skiftes, og dekket bak denne skiftes samtidig.

GARNERINGA I ROMMET.
Garneringa var i hovedsak skiftet for noen år siden.

Den ble da kappet i akterkant av

lugarskottet. Dette svekker kanskje fartøyet slik at det blir noe mykt. En reperasjon her
betyr riving av skott og lugar, dvs. en ganske omfattende jobb.

SKROGET.
Som allerede nevnt bør en del hudplank skiftes, spesielt i vannlinja. L_enger ned mot
kjølen er det tidligere skiftet mye plank og i forskipet er denne plankingen giort på en
merkverdig måte.

Fredag

10. april var man ferdig med reperasjonsarbeide

og tirsdag

15. april

avgikk

<<Lyra» Hellarbogen med mannskap fra Nord -Troms Museum og kurs for Sørkjosen i
Nordreisa.

Fotoet nedenfor viser båt og mannskap under avreise fra Gratangen en

ny delig aprildag.

K O S TNA D S OVERSLA G GJE N S TÅE N DE ARBEIDE

Demontering l remonte ring av spill

Kr.

4.500

Skifte lO m dekk splank rundt spill

«

5.400

Montering av 6 stk. luftlyrer

«

3.000

K ravell/dekk i akte rkant av styr hu s

«

15.000

Skifte ca. 8 0 m hudplank

«

96.000

Monte re ny akterma st

«

Arbeid sko stnad

10.000

Kr. 133.900

Materialer
·
Slip sett og slipleie for l mnd.

«
«

Sum

10.000
14.672

Kr. 158.572

+ 10 % uforutsette utgifte r

«

Sum

15.857

K r.l74.429

+ mom s

«

40.119

Kr.214.548

Totale ko stnader

Gratangen, lO.november 1997

Knut Solvoll

Leidulf Solvang

Dokumenta sjon savdelingen

INNHOLD

SIDE

HISTORIKK

l

MOTOREN

l

REDERIET

2

KRIGEN, 1940 - 1945

.2

RESTAURERING

2

TEKNISKE HJELPEMIDLER

3

FISKERIHISTORIE

3

TILSTANDS- OG RESTAURERINGSRAPPORT

4

BESKRIVELSE AV STYRHUS/KRAVELLER

6

BESKRIVELSE AV OPPBAKKINGEN AKTER

6

BESKRIVELSE AV SKANDEKK

7

DETALJETEGNING SKANDEKK

8

SKISSE AV UTSKIFTET SPANT/HUDPLANK

12

KOSTNADSOVERSIKT

13

TILSTANDSRAPPORT

14

FORTSETTELSE AV RESTAURERINGSARBEIDET

15

DETALJER AV KRAVELL ATTE

17

TILSTANDSRAPPORT VED TILBAKELEVERING

20

KOSTNADSOVERSLAG GJENSTÅENDE ARBEID

22

FORTSETTELSE AV RESTAURERINGSARBEIDET 1998.

RAPPORT PÅ UTFØRT ARBEID PÅ "LYRA" HØSTEN 1998

Den 28. august 1998 ankom "LYRA" Hellarbogen.
To mann fra N NFB var i Sørkjosen og hentet fartøyet. Man hadde fått bevilget
Kr. 150.000,- for å utbedre pålegg fra Skipskontrollen.

Den 21. september ble "LYRA " satt på slipp og reparasjonsarbeidet ble straks
påbegynt.
Man skiftet ut hudplank på st.b. side; til sammen 11,6 m.
Det ble skiftet 6 stk. dekksplank på st.b. side; til sammen 33 m. Se foto side 26.
Skiftet kravet i akterkant av styrhuset; lgd. 1,4 m. Se foto side 27.
Doet på st. b. forut, som ble satt opp 1997, ble fjernet da det ikke hadde noeJI
antikvarisk verdi, men var nødvendig under turistbefordringen på Lyngsfjorden.
Kjemiekalieklosett plassert

i lasterommet med adkomst fra dekk.

Reparasjon av garnspill. Tok ut sporkilen på nokflensen. Demontering og sveising av
toppaksling.
Monterte 4 stk. luftlyrer for lufting av lasterom, 2 på hver side ute i skandekket.

Den 26. oktober ble "LYRA" sjøsatt og lagt i vinteropplag i Hellarbogen.

K O S T NA D S OVERSLAG F OR ARBEID U T FØRT O M HØ S TE N 1998.

Arbeidet ble påbegynt 21.september og varte utover høsten og forvinteren.
Man

benyttet

2 båtbyggere, l lærling og l mekaniker til å utføre arbeidet.

Faglært arbeidskraft

237,0 timer allmenn kr. 250,

Kr.

59250,00

u

22100,00

Ufaglært arbeidskraft 110,5 timer allmenn kr. 200,
Samlet arbeidskostnader

Kr. 81350,00

Materialforbruk av tre

"

1657,26

Elektroder (reparasjon av spill)

"

1800,00

6 luftrør montert til rommet, ink. materialer

"

3000,00

Slipsett Olsens Verft Al S (15/6 . 25/6 )

"

11692,28

"

Slipsett NNFB (21/9 - 20/10)
Slippleie

"

( kr. 4 35,- pr. døgn)
Kostnader restaurering

1598,00
13050:100

Kr. 114147,54
"

23% mva.
Totale kostnader restaurering

26253293

Kr. 140401,47

Hentet "LYRA " i Sørkjosen; lønn, reise, kost

"

Totalt

9794,00

Kr. 150195247

�, .

Øverste foto viser babord side etter riving av 11,6 m hudplank
Hudplank nr. 4 ovenfra er det skiftet 4,8 m
Hudplank nr. 5 er det skiftet 6,8 m

Nederste foto viser babord skutside etter skifting av hudplank

Øverste foto viser
en.del av st.b .
dekk etter riving
av 6 dekksplanker
som var i dårfig forfatning, og
man er nå i gang med
å legge ny plank.

Nederste foto viser
dekket etter skifting
av plank; til sammen
33 m.

Monterte 4 lufterør (svane halser), 2 på hver side av lasterommet.

Skiftet kravell i akterkant av styr huset; lengde 1,4 m. Den gamle var i dårlig forfatning.

REPARASJON AV GARN SPILL

Tok ut sporkilen
på nokkflensen.
Demontering av
toppaksling.

Spillet demontert.

Avsluttet arbeidet på M/S "LYRA " 15. desember 1998 hvorpå fartøyet gikk i
vinteropplag ved NNFB.

KOSTNADSOVERSLAG GJENSTÅENDE ARBEID ETTER PÅLEGG FRA
SKIPSKONTROLLEN 30. DESEMBER 1 998.

Skifte 70 m hudplank:
Ny aktermast:
Ny propellaksling; etter pristilbud fra Brunvoll Motor, Molde

Kr. 84.000
"
"

10.000
30.000

Transport, montering av aksling:

"

18.000

Skifte rekkestøtter, 4 stk.:

"

6.600

Skifte ca. 15 m dekksplank:
Skifte tenning st.b./b.b. side akter:

"
"

8.100
6.52 5

Nytt styrhustak:

"

11.000

Reparasjon av akterstevn (maurangrep og råte):

"

11.000

Demontering/montering av rørrekker:
Materialer og deler:
TOTALKOSTNADER ARBEID OG MATERIALER

"
"

4.350
2 8.436

Kr 218.211

+MVA

"

RESTAURERINGSKOSTNADER TOTALT

Kr 268.354

50.143

FORTSETTELSE AV RESTAURERINGSARBEIDET 1999/2000.

--- oOo ---

Den 27. mai 1999 ble "LYRA" tauet til verksted i Harstad. Ansatte ved
Fartøyvernsentret utførte taueoppdraget. Reparasjonsarbeidene ble utført ved
Mathiassen Mek. Verksted, Harstad og besto i skifting av propellaksel (ny propellaksel
montert), alle bunngjenomføringer demontert og kontrollert.
Fartøyet ble hentet i Harstad 3. juli 1999 av folk fra NNFB. Hun gikk da for egen
maskin tilbake til Gratangen.
Ved Fartøyvernsentret ble det gjort følgende gjenstående arbeid:
Man tettet sprekk forut ved stevnen. Det ble montert nytt ovnsrør i rustfritt stål til
båtovnen forut i mannskapslugaren. Doet, som ble demontert i hele flak høsten i
forveien og heldigvis ikke kassert; ble satt på plass igjen i akterkant av oppbakkinga på
styrbord side hvor det hadde stått tidligere. Dette var nødvendig fordi fartøyet skulle
benyttes til turistbefordring på Lyngenfjorden.
Den 7. juli kl. 2 200 var fartøyet ferdig med reparasjonsarbeidet ved NNFB og avgikk
umiddelbart Gratangen for Nord Troms Museum i Sørkjosen, Nordreisa.
M/S "LYRA" var leid av en turoperatør i Mandalen i Kåfjord for turistbefordring med
dagsturer ut på fjorden.

RESTAURERINGSARBEID PÅ "LYRA" VINTEREN 1999/2000

Medio september var 2 ansatte fra Fartøyvernsenteret og hentet fartøyet i Mandal i
Kåfjord. De ankom Bellarbogen om kvelden den 15. september 1999 etter en fantastisk
fin tur med drømmevær fra Lyngen til Gratangen.
Den 22. oktober 1999 ble "LYRA" satt på slip for et ganske omfattende
restaureringsarbeid som var beregnet til vinterarbeid og etter planen skulle dette være
ferdig henimot påske, dvs. i slutten av april.
Man påbegynte arbeidet umiddelbart etter slipoppsett og to båtbyggere ble satt på
oppdraget.

-"";"

Fotoet ovenfor viser "LYRA" på tur fra Mandal til Gratangen en nydelig h!fstdag i
september og Lyngstua er nettopp passert.

HUDPLANK - RIVING/OPPBYGGING

Hudplank på styrbord side, som var i dårlig forfatning, er revet. Rekkestøtte nr. 1 er
utskiftet. Det samine er spanttopp nr. 1 og nr. 7. Ny forstavn og innerstavn er kommet
på plass.

Ny hudplank på styrbord side.

De 4 øverste hudplankene helt fornt på babord side (se foto) ble revet for å komme til de
forreste rekkestøttene som var i dårlig forfatning og måtte skiftes. Følgende rekkestøtter
ble skiftet: Nr. l, 2, 3, 5 og 7. De 4 forreste spanttoppene var modne for utskifting.

kommet på plass
De 4 øverste nye hudplankene er
likeså.
,_

en
- den nye forstevnen og innerstevn

OPPBAKKINGA F ORUT (FORDEKKET)·

Riving:
Hele dekket på oppbakkinga forut var i svært dårlig forfatning med mye råte. Ved
overvann i form av regnbyger eller sjøskvett og lignende hadde man lekkasje ned i
mannskapslugaren. Ettersom dekksplankene ble revet, ble isolasjonen, som var steinull
(Rockwool) og plassert mellom dekksbjelkene, tatt vekk. Nevnte isolasjon var så søkk
våt at man kunne vri vannet ut av den. Steinulla lå på tråder som var festet til
dekksbjelkene med kramper. Under isolasjonen og oppå takpanelet i lugaren, lå
plastduk; type "tenotåt " o,15 mm tykk. Både isolasjonen og plastduk-en skulle aldri
vært lagt på oppbakkinga. Det er dette som har forårsaket den voldsomme ..
råtningsprosess og forringelse av både dekksbjelkene, bjelkeveger, spanttoppene, nedre
del av rekkestøttene, baugbåndet og dekksplanken.
Etter at dekket på oppbakkinga var revet, dim: 2,5"

x

5"; ble dekksbjelkene avdekket

og plassert lenger bak på hoveddekket. Kravellen til kappa, spesielt i forkant, var ikke
i så dårlig stand at den trengte å skiftes, men noe nytt treverk måtte felles inn der det
var skade. Dekksbjelkene på oppbakkinga; dim. 5 " bredde og 6" høyde, ble revet. På
oppbakkinga var det enkel drivreim, bredde 3 3/4" nedfelt, den ble også revet på grunn
av mye råte. Det samme ble hakaplanken; dim. 2,5 " x 6". Fyllstykkene mellom
rekkestøttene ble revet. Disse var festet med l bolt på midten av hvert fyllstykke. Det
var satt klosser på rekkestøttene som fyllstykkene hvilte på der det ikke var spanttopp
eller dekksbjelke.
Før dekket ble revet, ble fundamentet til kjettingsaksa, som sto forut på st. bord side,
revet. Dim. på fundamentsbjelkene var 3" tykk, 7" bred og l m lang. Disse var festet
med 4 gjennomgangsbolter i bjelke nr. l og nr. 2. Baugbåndet var plukkråttent.

Fordekket etter at dekksplanken er revet. Dekksbjelkene viste seg å være i svært dårlig
forfatning - mye råttent treverk. Samtlige dekksbjelker må skiftes.

Emne til den nye forstevnen.

Den nye forstevnen er ferdig til montering. Snekring av forstevn og innerstevn pluss
montering av samme ble utført som fagprøve av lærling Vegar Jensen (se foto).
Operasjonen tok mindre enn en uke og eksaminanden besto fagprøven.

·Ny innerstevn
er monterte� Den
er impregnert med "black varnish ".

Den nye forstevnen under montering. Man
festet en talje under traverskranen og
heiste forstevnen på plass. Derpå ble den
skrudd fast til innerstevnen med gjennom
gående bolter

-

4 stykker.

Ny forstevn ferdiglaget og montert.
Den nye stevnens nedre del er skjøtt
sammen med lotet med en langskjøt og
gjennomgående bolt. Ovenfor hudplanken
sees sidehugget på stevnen hvor de 3
øverste hudplankene skal felles inn.

Hudplanken er felt inn i
sidehugget på stevnen og
spikerhullene tettet med
karponer.

Øverste del, ca. 50 cm av akterstevnen, både innerstevn og ytterstevn måtte skiftes på
grunn av store råteskader; ytterstevnen var nærmest i ferd me� å gå i oppløsning.

Øverste del av innerstevnen er skiftet og den nye er kommet på plass. Man skiftet
tenningen akter på begge sider; både fordi den hadde råteskader, spesielt mot midten,
men også på grunn av dårlige rekkestøtter som måtte skiftes og reparasjon av toppen på
akterstevnen, ca. 50 cm.

Ny innerstevn montert akter.
Rekka er felt inn i stevnen.

Den nye ytterstevnen er
kommet på plass. Det sam
me er også tenningen. l

LENNINGEN AKTER

Avlangt rektangulært hull 5 cm

x

1,2 cm

som står i akterkant ved akterste støtte på st.b. side.
Dimensjon på tenningen: 2 1/2" X 6 1/2 "
Dimensjon på listjernet utvendig på tenningen: l 3/4"
Lenningen som skiftes, består av 3 stykker som er
skjøtt sammen. Det er et firkantet.,hull på tenningen
ca. 1,20 m fra akterstevnen på begge sider. Her har
noe utstyr i forbindelse med fiske stått - muligens en
garnrull.

OPPBA�GA FORUT

Nytt baugbånd er kommet på plass.
Ute i borde på begge sider på opp
hakkinga og mellom rekkestøttene
er det lagt inn nye fyllstykker.
Det er lagt nye bjelkeveger på begge
sider og nye dekksbjelker. Det ble
lagt enkel drivreim på hver side av
oppbakkinga. På øverste fotoet sees
det gamle baugbåndet som ligger like
ved det nye. Dette var i svært dårlig
forfatning - mye råte.

OPPBAKKINGA FORUT - oppbygging (forts.)

"

Legging av nytt dekk på oppbakkinga
forut. Nedgangskappa er satt tilbake
på plass. Kravellen under kappa i for
kant er reparert. Det er felt inn nytt
treverk hvor det gamle var i dårlig
forfatning.
På nederste foto ser man at hele dekket
på oppbakkinga er lagt og man har
begynt å drive fordekket. I øyeblikket
drives det i natene mellom fyllstykket
og drivreima. I forgrunnen sees hakka
planken på babord baug svært godt
markert.

..., '

OPPBAKKINGA FORUT - oppbygginga ( forts.)

På bildet til venstre er man i ferd med å spikre dekksplanken til bjelkene.
Forkanten av planken felles inn i hakkaplanken. Der spikeren skal slås inn,
bores det først et hull ca. l cm ned i planken og deretter blir den festet med
4" skipsspiker. Hullene over spikerhodene ble troppet med karponer (treplugger).
Rundt øverste del av spikeren er det surret tjærehamp.
På bildet til høyre ser man fordekket etter at man er ferdig med driving og nating.
Til slutt ble dekket oljet. Under dekksbjelken til venstre sees oversiden av takpanelet i
mannskapslugaren. Panelet var i god stand.

MANNSKAPSLUGAREN

demontert og tatt ned. Deretter rev
man panelet på begge skott helt forut
i lugaren. Så ble garneringa fra
skuffeseksjonen og frem til forstevnen
på st. bord side, revet.
Forstevnen var, som tidligere nevnt, i
svært dårlig forfatning, og skulle rives.
Det samme var tilfelle med innerstevnen.
Rivingen var også nødvendig for å
komme til de forreste spant som var
råtne og skulle skiftes.
På babord side ble panelet revet fra
forstevnen og akterover til halvskottet.
Deretter ble garneringa revet. Etter at
forstevnen, innerstevnen og de forreste
spant var kommet på plass; ble det lagt
ny garnering og til slutt ble p.anelet lagt.
Øverste køy på styrbord side ble montert
og noe nytt treverk ble felt inn i køy
benken nedenfor på samme side.

MANNSKAPSLUGAREN - forts.

På de to tilstøtende skott bak båtovnen er det lagt brannhemmende duk
mot treverket og kledd med 2 lag 2 mm aluminiumsplater. Det er 2 cm
luftspalte imellom.
Under taket i akterkant av lugaren er det lagt nytt panel (geyfus) på en bjelke
som går tvers over lugaren.
Det er også felt inn nytt trepanel i taket rundt ovnsrøret. Det vil bli lagt ny
aluminiumsplate i taket der ovnsrøret går igjennom.

OVERFLATEVEDLllKEHOLD
OVERBYGG OG SKROG

Man har skrapet bort løs maling fra styrhus og skrog.
Deretter ble styrhuset malt med tre strøk hvitmaling.
Skansekledningen fikk også tre strøk hvitmaling.
Etter skraping og rengjøring ble skroget behandlet med
tre strøk linolje. Til slutt kom bunnsmøringen på og
fartøyet ble sjøsatt.

MOTOREN

Da to ansatte ved Fartøyvernsentret var i Mandalen høsten 1999 for å hentet "LYRA ",
fikk de beskjed av bedriften "AlA SJØSAMISK SENTER", som leier fartøyet til

turistbefordring, om at ett eDer annet var galt med koblingen. Dvs. propeUen lot seg
ikke koble fri og at det var ønskelig at man sjekket dette når fartøyet kom til
Fartøyvernsentret for planlagt restaureringsarbeid som skuUe utføres vinteren
1999/ 2000.
Det viste seg at det var kobling/lager på mellomaksel som gjorde at propellen ikke lot seg
koble fri og for å få dette i orden, var det nødvendig med div. reparasjonsarbeider. Man
fikk klarsignal fra ledelsen ved Nord Troms Museum om å utføre reparasjonsarbeidet.
Følgende utbedringer ble foretatt:

l.

Demontering av mellomaksel.

2.

Skifting av fremre styrelager (materiale: bronse).

3.

Skifting av aksialkulelager.

l

4. Demontering av reverseringslager.

Det viste seg at etter skifting av lager på meUomaksel, var motoren så mye for lav at
oppretting var nødvendig. På grunn av motorens høye vekt, ble det nødvendig å
demontere lyddemper, topplokk, stempel og sylinder for å klare å løfte bunnramme med
veivaksel, svinghjul, veivhus og mellomaksel. Når motoren først var tatt i stykker, ble
det besluttet av eierne av fartøyet å overhale delene som var demontert.

Alt dette ekstraarbeid på motor og kobling medførte en vesentlig
merkostnad som man på forhånd ikke hadde regnet med, men reparasjonen
var helt nødvendig for å få et fungsjonelt fartøy. Motoren måtte justeres

opp ca. 3,5 mm
Før sammensetting av motor, ble kjølekanalene i sylinder og topplokk rengjort for rust
(det var store mengder rust i sylinderen). Stempel og lyddemper ble rengjort for sot.
Samtlige pakningsflater ble skrapet og rengjort, veivlager etterskrapet klaring, samt
tilarbeidet nye pakninger. Det ble funnet en bunnbolt i motorfundamentet som var gått
tvers av. Det var øvre bolt nr. 3 på st. b. side. Den ble erstattet med en ny bolt av
syrefast materiale.
Lyddemper ble ikke tatt fra hverandre for rengjøring av rust i kjølekanalene. Grunnen
til dette var at den var i meget dårlig stand og en eventuell demontering kunne gjøre sitt
til at man ikke kunne bruke den igjen.
For øvrig er pakningsflatene for toppakning på sylinder og topplokk mi�et dårlige; dvs.
store tæringsskader i kjølekanalene. Det samme gjelder for mellomstykket og ØVre
deksel på topplokk.
Motoren ble satt sammen og prøvekjørt, alt fungerte tilfredsstillende bortsett fra en liten
vannlekkasje på topplokk når motoren er kald.
1\.Æ....�.... - ��- _.--.-..-�--=--
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l

Motor før demontering.

MeUomaksel demontert og på dekk.

Reverseringsbukk demontert og på dekk.

Sentifugalregulator, brennstoffpumpe
koblingskåpe, kjøle og lensepumpe er
demontert.

Sylinder demontert.

Stempel demontert, tatt på

Løfting av bunnramme med veivaksel, svinghjul og veivhus.

Bunnbolter for stålfundament
og motorfundamentbolter.

Følgende anbefales reparert/fornyet ved neste verkstedopphold ved NNSB:

l.

Nye kjøle og lenserør.

2.

Rengjøring av smøreapparat.

3.

Reparasjon av lenkeforbindelsene til smøreapparat.

4.

Reparasjon av kjøle og lensepumpe.

5. Reparasjon eventuelt utskifting av lyddemper.
6.

Nytt beslag for exhaustrør på rorhustak.
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