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Restaurering 2006-2007
Biskop Hvoslef var den første redningsskøyta i Aas-klassen. Den ble
bygget i 1933 hos Brødrene Løvfall i Hardanger. Skøyta var i drift
frem til 1969 for redningsselskapet, og ble deretter solgt til private. I
dag eies fartøyet av Stiftelsen Biskop Hvoslef, Malangen i Troms.
Denne rapporten omhandler arbeider utført ved NNFA i perioden
2006 – 2007.
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PROSJEKTET
HISTORIKK OG ENDRINGER
Fra redningsskøyte til lystfartøy
Redningsskøyta "Biskop Hvoslef" ble bygget i 1932 hos
brødrene Løvfald, Rosendal i Hardanger. Fartøyet fikk
nummeret R/S 38, og var det første av 14 etter design av
Bjarne Aas. 1 Den ble skjenket av kaptein Hvoslef og frue, New
York, som ønsket å gi en skøyte til minne om sin far, biskop
Hvoslef. Kapteinen talte varmt for redningssaken blant
utvandrede nordmenn, og særlig i ”Nordlandsfolkets forening”
vant han gehør. Han gav selv kr. 30 000, og resten ble
samlet inn. Byggekostnadene på kr. 49 448,52, kunne dermed
innbetales til Redningsselskapet.
Skøyta ble bygget etter Veritas forskrifter. Byggemåte og
materialer var de samme som for de tidligere
redningsskøytene, men R/S 38 markerte en milepæl som
redningsselskapets første fartøy konstruert for seilføring og
motor. Her en tosylindret Wichmann på 50-70 hk. ”Biskop
Hvoslef” fikk dessuten krysserhekk, og var den første
redningsskøyta med bermudarigg. Riggen var vesentlig
høyere enn på forgjengerne, og fokk og klyver var trukket inn
på dekk. Det viste seg imidlertid at den høye bermudariggen,
av forskjellige grunner, ikke var hensiktsmessig for fartøyet.
Året etter ble skøyta omrigget til gaffelseil, og den høye
masten ble kortet ned. Den viktigste årsaken til dette var
slingring i høy sjø.
Bjarne Aas tok utgangspunkt i redningsskøytene som Colin
Archer tidligere hadde designet. Aas mente at de hadde for
dårlig bæring i akterskipet. Derfor la han ut akterskipet
såpass mye at båten fikk krysserhekk. Dette skulle gi bedre
styring, samt hindre at båten grov seg ned ved sleping. Aasklassen viste så utmerkede egenskaper at den satte
standarden for redningsskøytene helt frem til R/S 53 kom, den
hette ”J. M. Johansen” og var redningsselskapets første fartøy
med motor som hovedfremdriftsmiddel.
”Biskop Hvoslef” var bygget med åpen styrebrønn akter, og
var utstyrt med ratt.
I sin tjeneste for Redningsselskapet reddet skøyta 49 personer
fra den visse død, og gav assistanse til godt over 2000 skip
av forskjellig størrelse. 9 fartøyer ble berget fra totalforlis og
skøyta utførte 56 syketransporter.
1

”Biskop Hvoslef”
ex R/S 38 Biskop Hvoslef,
Poseidon, Steady
Type:
Redningsskøyte av Aasklassen
Byggested:
Br. Løvfall, Hardanger
Byggeår:
1933
Kjenningsignal:
LHYJ
LOA:
16,85 m
Bredde:
5,27 m
Dypgang:
2,63 m
BRT:
34,5 tonn
Konstruksjon:
Krysser, eik på eik
Motor:
GM 150 hk.
Eier:
Stiftelsen Biskop Hvoslef

http://www.nssr.no/Om+Redningsselskapet/Vår+historie/Milepæler
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I 1969 ble skøyta utfaset og solgt til private.

Ombygninger
Biskop Hvoslef har gjennomgått flere endringer i perioden som
redningskøyte og i privat eie. Foruten ombygging til
gaffelrigg etter ett år i tjeneste, ble det i 1937 montert
styrhus og installert elektrisk lys. Det første styrhuset kan sees
på bilder fra krigen og stod trolig på jerncasing. Bildene viser
et firkantet styrhus som er malt. Dagens casing viser tydelig
spor etter ombygging og hoveddelen er trolig fra tiden med
det første styrhuset.
I 1953 fikk skøyta 2. generasjons styrhus av teak med
sykelugar. Casingen ble da trolig forlenget. Dørkplaten ble
senket i sykelugaren og tilpasset den nye runde styrhusfronten
og økt i bredden. Ventiler i casingen ble flyttet og gamle
åpninger sveiset igjen. Det er styrhuset fra 1953 som står på
fartøyet i dag.

Dette bildet fra 1933 viser ”Biskop
Hvoslef” med den originale
bermudariggen (Fotograf ukjent).

Ved montering av styrhus ble størrelsen på storseilet redusert.
Fra 1953 er riggen kun benyttet som støtterigg.

Endringer bjelkelag
Bjelkelaget ble forandret ved montering av styrhus i 1937.
Bjelken mellom den opprinnelige motorruffen og styrebrønnen
ble kappet, og ga større åpning for casingen. Bredden på
lukeåpningen ble trolig økt noen centimeter. Det ble lagt nye
bjelkebærere (kraveller) av furu. Ved montering av nytt
styrhus i 1953 ble aktre lukeendebjelke også kappet og
åpningen forlenget til bjelke nr. 27.
Fartøyet forble trolig uendret frem til ombygning til lystfartøy
i 1972. Det ble da bygget ruff i teak over salong som
medførte ny lukeåpning der 5 bjelker ble kappet. Dørken ble
hevet, og ny innredning ble bygget i salong og lugarer.
Framluka ble flyttet en bjelke fram og ut i styrbord side. Det
ble innlagt toalett framme ved lugar. Kjettingkasse og
ankerspill ble flyttet fra forkanten av mast og helt fram mot
baugen. Det samme spillet som stod på fartøyet da det ble
tatt ut av drift i 1969 er fortsatt i bruk. Fartøyet ble rigget om
til bermuda igjen og masten flyttet fram omkring 90 cm.
Masten ble nå satt i fot på dekk. Den nye riggen ble laget i
Danmark. Ombyggingen ellers foregikk hos Arntsen og Hansen
på Stathelle.

Den originale bermudariggen ble
bygd om til gaffelrigg etter bare ett
år i tjeneste. 1936. Foto: Wilse.

I sin opprinnelige utførelse hadde
”Biskop Hvoslef” styrebrønn og ratt.
Foto: Wilse.

Styrhusdelen forble noenlunde bevart som opprinnelig. Dekket
på fartøyet er på et tidspunkt natet opp med svart
gummimasse.
Førstegenerasjons styrhus. 1940.
Fotograf ukjent.
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Renovering 1992, tilnærmet tilbakeføring til
redningskøyte av 1969
Da nåværende eiere overtok i 1992 fikk fartøyet tilbake sitt
opprinnelige navn og kjenningssignal. Stiftelsen ønsket å
bevare fartøyet som redningskøyte, og det fikk offisiell
vernestatus samme år. Riggen ble tilbakeført tilnærmet lik
støtteriggen fra siste del av redningskøyteperioden.
Renovering 1995/96
Fartøyet gjennomgikk en nødvendig renovering med støtte fra
Riksantikvaren i årene 1995/96. Arbeidene ble utført i to
omganger av båtbygger Iver Ryvoll, Stonglandseidet. I
hovedsak ble det utskiftet dårlige spantetopper på
styrbord/babord side. Øvre del av forstevnet ble skiftet til
skjøt, mens akterstevnet ble skiftet over vannlinje. De 5 øvre
bordgangene ble skiftet på begge sider samt deler av
skandekk og hakaplank.

Biskop Hvoslef på Bodø havn i 60årene, slik den så ut da den ble tatt
ut av tjeneste i 1969. Fotograf
ukjent.

SAMMENDRAG PROSJEKT
Befaring av NNFA 2003 og prosjektstart

Fra befaring 2003. Råte i bjelke
rundt løygangsbolt.

Nordnorsk Fartøyvernsenter ble bedt om å utføre en befaring
av fartøyet i 2003. Befaringen skulle danne grunnlag for
søknad til Riksantikvaren om nødvendige utbedringer på
stålcasing og styrhus samt deler av dekket og en dekksbjelke.
I 2006 var den nødvendige finansiering på plass for å kunne
starte arbeidene ved Nordnorsk Fartøyvernsenter. Fartøyet
ankom NNFA 23. Oktober, og eierne startet umiddelbart
nedrigging og klargjøring for slippsett. Eierne ønsket i stor
grad å følge opp fartøyet under restaureringen og selv utføre
nødvendig vedlikehold av fartøy og utstyr. Det ble opprettet
en prosjektgruppe bestående av Rolf Ingebrigtsen fra
stiftelsen, daglig leder Ronny Grindstein, fartøyvernkonsulent
Sverre Nordmo og prosjektleder Nils M. Johansen fra NNFA.
Samarbeidet fungerte veldig bra, og dugnadsgjengen fra
stiftelsen gjorde en formidabel innsats.

Antikvarisk målsetting
Utgangspunktet for arbeidene var rapport og kalkulasjon fra
2003. Det ble imidlertid tidlig i prosessen klart at prosjektet
ville øke i omfang, og at det var behov for ytterligere
finansiering. Videre stod man ovenfor viktige valg med hensyn
til antikvariske målsettinger og avgrensinger av prosjektet.
Valg av tilbakeføringsperiode ville få stor betydning for
omfanget av arbeidene. I utgangspunktet ønsket
Riksantikvaren en komplett tilbakeføring til 1969. Dette ville
medført omlegging av deler av eksisterende bjelkelag,
Side 5

www.nnfa.no

Løygangsbolten.

Tæring i casing.

Johansen/Holmstad

Biskop Hvoslef

demontering av eksisterende dekkshus og luke i teak,
skandekk og rekke, ny rigg samt fullstendig rekonstruksjon av
tidligere innredning. De fleste av komponentene som måtte
rives var i fullgod stand. Dokumentet som ga vernestatus angir
ikke nærmere tidsepoke for vern. Slik vurderte Nordnorsk
Fartøyvernsenter situasjonen overfor Riksantikvaren i rapport
før jul 2006:
”Antikvariske mål
Vurderinger av NNFS.
Fartøyet fremstår som en blanding av lystfartøy og
redningsfartøy. Begge perioder har vart ca like lenge. I
dag er det skrog, styrhus og deler av
dekksarrangement som framstår som da fartøyet var i
Redningsselskapets tjeneste. ( etter ombygging ca
1955)

I 1972 fikk Biskopen et
dekksoverbygg.

Ved å skifte dekket helt kan man oppnå original
utførelse av dekket utenom dekkshuset. Ved å fjerne
platene oppunder dekk kan man få tilbake utførelse
med malte dekksplank med perlestaffprofil og bjelker
som opprinnelig.
Ved å skifte dekket får man en sikker vurdering av
tilstand på bjelkelaget.
Det synes ikke å være i eierenes interesse å foreta en
ytterligere tilbakeføring slik fartøyet fremstod da det
gikk ut av tjeneste. I så fall måtte dekkshus rives og nye
dekksbjelker legges. Dørken måtte senkes i salong og
innredning rekonstrueres. Det er oss bekjent ikke bevart
originale innredningsdetaljer.
På oss virker det mest realistisk å beholde fartøyet som
ombygd redningsfartøy. Det gjenstår da å ta stilling til
utførelse av dekket. Dersom gumminatemassen ble lagt i
forbindelse med ombygging i 1972, og fartøyet
bevares som ombygd redningsfartøy vil det kanskje
være riktig å benytte denne løsningen. Det vil følge
overslag for begge løsninger.”

Her ser man tydelig de lyse natene i
dekket. Bildet er fra krigen og viser
General Dietl om bord på Biskop
Hvoslef. 1940. Fotograf ukjent.

Demontering av gamle lister og
teakfiner.

Man valgte en mellomløsning der dekket ble skiftet i sin helhet
med original utførelse, dvs. drevet og kittet. I deler av
interiøret ble himlingsplater fjernet for å vise utførelse av dekk
og bjelker slik det var under redningsskøyteperioden. Forøvrig
ble dekkshus og innredning beholdt. Det er under prosjektet
holdt løpende kontakt med Riksantikvaren ang disse
problemstillingene.
Her ser vi tydelig hvor den
opprinnelige innredningen har stått.

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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NAT
Gamle fotografier viser tilnærmet hvite nat på dekket. Dette
er trolig enten linoljekitt eller marineglue som er en blanding
av kautsjuk, nafta og shellack. Vi gjorde en forespørsel til
båtbyggerier i Sør- Norge ang kitt og marineglue. De
forespurte hadde ikke selv erfaring med marineglue.
Tradisjonen i Sør-Norge tilsier at det mest sannsynlig har vært
benyttet vanlig linoljekitt uten noen form for tilsetting i natene
på dekk. Vi valgte dermed denne løsningen.
INNREDNING
Innredningsarbeidene var gjenstand for diskusjon med eierne.
Disse arbeidene lå egentlig utenom Fartøyvernsenterets
avtalte oppgaver, men vi kom med forslag og anbefalinger.
Det var usikkerhet rundt tilstand og utseende på bjelkelaget
etter de ulike fasene med ombygninger av interiøret.
Demontering av plater i himling og rundt bjelker viste bedre
tilstand enn forventet, men enkelte deler av bjelkelaget egnet
seg ikke til å være synlig grunnet grove utførelser, ulike
materialer fra reparasjoner, samt bolter og beslag fra
tidligere ombygninger. Dette gjaldt spesielt i fremre lugar og i
salong, som bør ha himlingsplater grunnet bærere som er lagt
med tanke for innkledning. Bilder fra den siste perioden som
redningskøyte viser også at det er lagt malte plater mellom
bjelkene bl.a. i byssa. Platene i fremre lugar ble malt hvite
som var mer i tråd med tidligere innredning.

Den gamle varmtvannsberederen
måtte skiftes ut.

Den nye berederen var mindre, og
gav derfor betydelig bedre plass i
maskinrommet.

Svakheter i bjelkelaget under styrhuset ble forbedret og i den
sammenheng ble skott mellom maskinrom og akterpeak flyttet
ca 5 cm fram.
Eierne av fartøyet har, som mange andre, sett seg nødt til å
sertifisere det for å sikre seg inntekter til drift og vedlikehold.
Det er en kontinuerlig balansegang å skulle sikre alle spor fra
tidligere bruk med behov for tilpassninger til eget bruk og
nyttedrift.
Det var bl.a. behov for utskiftning av den gamle
varmtvannsberederen. Den nye var vesentlig mindre og kunne
plasseres ut i skutesida, noe som frigjorde dørkplass. Ved
passasjerdrift er mannskapet avhengig av lugarplass, og av
den grunn er det gjort tilpasninger i akterpeak. Tidligere
åpning til akterpeak ute i bb side ble flyttet ca 50 cm, og en
enkel skyvedør fra 90-tallet ble erstattet med teakdør. Det er
et dilemma at en rekke små endringer som virker uskyldig over
tid, vil kunne endre karakteren på fartøyet. Vi fant imidlertid
ut at disse spesifikke endringene i maskinrom allikevel kunne
aksepteres siden det tidligere er gjort endringer på disse
områdene. I tillegg hadde fartøyet et krav fra
Sjøfartsdirektoratet om å legge brannhemmende kledning som
ville endre karakteren i maskinrommet. I hovedtrekk framstår
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likevel maskinrommet som den arbeidsplass det var i
redningsskøyteperioden.
KLINKBOLTER SKANDEKK
Skandekkskonstruksjonen på ”Biskop Hvoslef” er utført uten
drivreim som skal bidra til å motstå kreftene i dekket under
driving. Det er kun benyttet spissbolter gjennom
skandekksplank, dollbord og halveis inn i hakaplank. Det ble
vurdert som hensiktsmessig å benytte gjennomgående
klinkbolter for å styrke skandekkskonstruksjonen. Dette er ikke
en synlig endring som heller ikke får konsekvenser ved
eventuelle senere arbeider.
TAKTEKKE
Angående taktekke ble det diskutert om det skulle nyttes
glassfiber som i 1969, eller metode etter tidligere utførelse.
Det har ikke lyktes å finne dokumentasjon på original utførelse
fra 50- tallet, men det var sannsynligvis brukt seilduk, eller en
form for platetekke. RA var ikke begeistret for glassfiber, og
det hadde da heller ikke holdt tett over tid. Troa var flere
steder oppråtnet. RA godtok bruk av duk mettet med epoksy
som skulle males. I prinsippet er metoden lik, men materialene
ville gi større styrke og tetthet. Utseendemessig ville dette
framstå som polyesterbehandlet glassfiber. Vi limte duken på
finer som ble skrudd i troa så denne får bevege seg fritt.

Dokumentasjon
Primært var fartøyet i seg selv den viktigste dokumentasjonen,
da det ikke var snakk om vesentlige endringer og
tilbakeføringer. Komponenter ble målt, fotografert og lagret
for å sikre en forsvarlig gjenoppbygging. Videre var den
originale byggebeskrivelsen og tegningene tilgjengelig.
Historiske fotografier fra flere perioder er benyttet for å
danne seg et bilde av utviklingen på fartøyet. Det er
fotografert omlag 2000 digitale bilder under prosjektet. Det
er registrert eldre tekniske løsninger opp mot tilgjengelig
dokumentasjon og utført skisser av reparasjoner og løsninger.
Redningsselskapets museum foruten eierne selv og eiere av
R/S Idun og R/S Storebrand har også bidratt med
informasjon.

Skisse av løsning med bolter fra
skandekket og inn gjennom bærer.
Tegning etter Bjarne Aas.

Epoksytekkingen av styrhustaket ble
valgt etter flere korrespondanser
med riksantikvaren og andre
informanter.

Oppmåling av det gamle dekket.

Skipskontrollen, sertifisering
Biskop Hvoslef er sertifisert for passasjertrafikk og er
underlagt Sjøfartsdirektoratets kontroll. Det forelå krav om
bl.a. brannhemmende kledning i maskinrom, oppgradering av
det elektriske anlegget og sikring av ventiler i casing. Ikke alle
krav er forenelig med ønsket antikvarisk utførelse, men
tilpassinger er gjort etter beste evne.
Det elektriske anlegget ble utskiftet i sin helhet. Arbeidene ble
utført som eget prosjekt av J.M.Hansen i Tromsø, og var ikke
Nordnorsk Fartøyvernsenter
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en del av Nordnorsk Fartøyvernsenters ansvarsområde. Det er
for oss ønskelig med stor grad av gjenbruk av elektriske
komponenter der dette er forenelig med dagens krav til
sertifisering. Det er forøvrig vanskelig å skaffe nye
komponenter med historisk riktig utseende. Det er derfor
gledelig at det lot seg gjøre å benytte den gamle hovedtavla
i maskinrommet.

Sammendrag utførte arbeider

Strømtavla.

De største enkeltarbeidene under prosjektet var utskiftning av
dekket og deler av bjelkelaget, samt restaureringen av
styrhuset og casingen som medførte demontering fra båten.
Den opprinnelige kalkulasjonen fra 2003 tok høyde for
enkelte utskiftninger i dekket og reparasjoner på styrhus,
casing og en dekksbjelke ombord. Skadeomfanget viste seg
igjen å være mer omfattende når arbeidet var kommet i
gang.
Ved komplett utskiftning av dekket viste det seg nødvendig
med ytterligere utbedringer i bjelkelaget. Det ble også under
rutinevedlikehold avdekket en betydelig tæringsskade i
akterstevn rundt rorhylse. Skadene på reisverket i styrhuset
var også mer omfattende enn beregnet. Gjennom hele
prosessen ble RA fortløpende orientert. Ved årsskiftet
2006/07 var det utarbeidet nytt kostnadsoverslag til søknad
om utvidet støtte.

Det er gjort omfattende arbeider på
styrhuset og casingen.

Casingen ble adskilt fra styrhuset og sandblåst. Nødvendige
utskiftninger ble utført i partier, Det ble gjort nødvendige
utskiftninger i deler av platedørk og sider. Det ble også laget
ny flens mot dekk rundt hele casingen.
Innvendig kledning i styrhuset ble demontert og delvis fornyet
for å komme til utskiftninger i stenderverk. Enkelte takbjelker
ble skiftet og ny tro og taktekke lagt.
Det er skiftet 2 hovedbjelker og 4 stikkbjelker i dekket, samt 3
bjelkebærere (kraveller) under casing og styrhus. Forøvrig er
4 bjelker reparert ved skjøting, spunser og forsterkning. Vi har
også lagt 430 meter dekk, og om lag 15 meter hakaplank.
Forøvrig har eierne av fartøyet gjort en betydelig
arbeidsinnsats på generelt vedlikehold. De har også deltatt i
demontering, riving, og deler av gjenoppbyggingen.

All dekksplank er skiftet.

Innredning i styrhuset.
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RESTAURERINGSARBEIDET
Beskrivelse av utført arbeid følger NNFA sitt system for
registrering av arbeidsoperasjoner, og er oppdelt i 8
hovedgrupper. Disse hovedgruppene er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mekanisk arbeid
Motor
Elektrisk
Skrog
Dekk
Overbygg
Innredning
Slipp og drift

Beskrivelsen her vil, i grove trekk, følge denne rekkefølgen alt
etter hvilke hovedgrupper og underoperasjoner prosjektet
omfatter. Disse er igjen delt inn i enkeltoperasjoner. Denne
inndelingen vil utgjøre kapitlene i det følgende, og gir dermed
ikke nødvendigvis den kronologiske rekkefølgen under
restaureringen. Vi deler for øvrig også bildematerialet inn i en
tilsvarende struktur. Systemet skal effektivisere og
kvalitetssikre dokumentasjonen, samt gjøre det lettere å finne
fram i våre rapporter og arkiv. Det vil imidlertid kunne
medføre at elementer i teksten gjentas i ulike avsnitt. Teksten
beskriver i hovedsak utført arbeid og gir ikke en fullstendig
beskrivelse av fartøyet.

Fra slippsettinga 9/11-06.

Biskop Hvoslef har kjettingstyring.

Fra byggebeskrivelsen heter det blant annet:
”Alt materiale blir av utsøkt kvalitet, og festigheter og
forbindinger omhyggelig utført, likesom alt blir solid
og smukt utført til Selskapets fulle tilfredshet.” 2

MEKANISK ARBEID
Rorhylse
BESKRIVELSE RORHYLSE
Biskop Hvoslef har fortsatt deler av det opprinnelige
opplegget for styring. Flyndre og rorhylse er etter alt å
dømme de originale komponentene fra 1932. Flyndre er
montert på roraksel under dekk. Det er fortsatt
kjettingoverføring fra ratt til rorflyndre. Det er ikke avklart om
styremaskin og ratt er fra -37 eller -53. Roraksel er flenset på
topp av ror, og ført opp gjennom dekk med mulighet for
montering av nødrorkult. Rorhylse er i støpt bronse og utgjør
både hylse og opplagring for aksel. Opplagring har flate mot

2

Rorflyndra.

”Betingelser for bygging av R/S 38 med motor”
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innerstevn og er festet med 6 galvaniserte 18 mm franske
treskruer.
Under vedlikehold oppdaget eierne tegn på tæring rundt
hylse på innerstevn. Samtlige av de galvaniserte franske
treskruene var nesten helt opptært. Det ble besluttet å
demontere ror og aksel for å ta ut hylsa for kontroll.
Tæringsskadene i innerstevn og bærerkonstruksjon var
omfattende. Skadene omtales også som lutråte, og skyldes
elektronvandring mellom ulike metaller med sjøvann som
elektrolytt. Hva som er direkte årsak til skadene på Biskopen
er uvisst. Ror og aksel er av jern og under riving av innerstevn
viste det seg at en bolt som holdt tømmeret sammen var i
direkte kontakt med hylsa av bronse. Hylsa var ikke skadet
ved demontering.

Tæringsskade rundt rorhylsa.

UTBEDRING
Etter at treverket var utskiftet i forbindelse med
tæringsskadene rundt hylsa boret vi pilothull gjennom den nye
veden. Hylsegjennomføringa ble boret med gjenget stang og
justerbare skjær. Opplagring for stanga ble rettet med snor
fra kjøl gjennom pilothull og gammelt hull i stevn.
Ny ved er felt til stevnet. Her bores
nytt hull for rorhylsa.

Dimensjon hylsegjennomføring: 11 cm
Det ble gjort forebyggende tiltak mot videre tæring ved
rorhylsa. Vi la krympestrømpe rundt hylsa, i tillegg malte vi
den med epoksymaling på kontaktflater mot tre. Det var ikke
mulig å skaffe franske bronseskruer med rett dim på kort
varsel. Vi benyttet derfor vanlig galvaniserte skruer som
opprinnelig, men disse ble også epoksybehandlet og isolert
mot hylse med gummiforing. Dimensjon; 16 x 90 mm og 16 x
125 mm.
Roraksel er målt og kontrollert.

For å isolere mot treverket ble det
lagt krympestrømpe på hylsa.

Stålcasing
Hovedmål casing:
•
•
•
•
•

Høyde: 0,53 m
Bredde: 2 m
Lengde: 3,5 m
Platetykkelse i sider: 6 mm
Platetykkelse i dørk: 3 mm

BESKRIVELSE CASING
Nåværende casing er omarbeidet, men er i hovedsak den
originale fra montering av første styrhus i 1937. Daværende
casing hadde platedørk i et plan, og påmontert styrhus med
samme utvendige mål. Dagens utgave er fra ombygging til 2.
generasjons styrhus i 1953. Det ble da bygget
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utoverhengende buet styrhusfront med brovinger på fremre
del av casing. Bak styrhusdelen ble platedørken senket ca 40
cm. Rester av jernbjelker og 2 ventiler som er sveiset igjen
vitner om dette. Vinkelen som svilla hviler på i 1953utførelsen, er rest av platedørken fra 1937. Her ble det
tilrettelagt for en sykelugar og nedgang til maskinrom.
Casingen ble også forlenget omlag 46 cm i akterkant.
Casingen har buede hjørner i forkant, men skarpe i akterkant,
og er festet mot dekk med utvendig påsveist flens og
gjennomgående bolter. Boltene er 16 mm med firkanthode og
enkelte 19 mm med flatt låsebolthode. Totalt var det ca 75
bolter. Vanlige muttere er benyttet, og står oppe på flensen.
Det er en ventil på hver side som kan åpnes.
Springet utgjør ca 2.5 cm.
DEMONTERING:
For å kunne utføre en tilfredsstillende restaurering av både
casing og det berørte bjelkelaget, ble det tidlig klart at
casing og styrhus måtte løftes av fartøyet. Fester i akterkant
av casing ble sveist på, og et stort firkantstål ble tilpasset
gjennom ventiler i forkant av casing for løftet. Vi benyttet et
tverrgående åk med to kjettingslings, og etter en del justering
av slingsene oppnådde vi noenlunde balanse på løftet. På
forhånd hadde eierne utført et omfattende arbeid med
demontering av utstyr og klargjøring for å heise casingen av
båten.

Totalt var det ca 75 bolter rundt
casingen. Her dores de ned.

Det var både 16 mm firkanthode, og
19 mm flathodede låsebolter.

For å løsne casingen slo vi boltene ned. Deretter kilte vi mellom
med eikekiler samtidig som traverskrana løftet vekselvis i
forkant og akterkant. Det var så vidt klaring over og på siden
av ”Biskopen” for å løfte ned styrhuset som ble plassert foran
slippvogna i hallen.
STYRHUS/CASING
Bunnsvilla i styrhuset er boltet i jerncasingen. 12 mm bolter
med avstand ca 30 cm. I forkant av styrhuset ligger svilla ca 1
cm utafor stålkanten. Her skjæres boltene av med bajonettsag
mellom stål og svill. Svilla i sykelugar ligger på restene av den
gamle platedørken og her flukter ytterkledningen med casing.
Det er påsveist en 20 mm kant på innsiden av svilla. For å
komme til boltene må innvendig kledning skjæres vekk ca 50
cm fra dørken. Se vedlegg nr. 1.
For å skille styrhuset fra casingen må aktre dør til sykelugar,
samt dør og deler av nedgang til maskinrom, demonteres. Stb
dørkarm i akterkant av sykelugar er kombinert hjørnestolpe og
dørkarm, og går helt ned til platedørk. Hjørnestolpe og
dørterskel er skrudd i casing med messingskruer. Svill på stb
side av casingdørk er stemplet fast mellom underkant
styrhussvill og dørk.

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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fra kravellen.

Styrhus og keising løftes av båten.
Det var så vidt vi hadde plass til
denne operasjonen.
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Mesteparten av sviller som ligger an mot stål er sterkt
råteskadd. Det er løs borddørk over platedørk i bestikk.
Borddørken er tidligere malt, men nå belagt med pvc belegg.
Platedørken er sterkt rustangrepet. Denne har også vært malt
tidligere. Casingen er hvitmalt, men har vært grå opprinnelig.
Råte og rustskader skyldes trolig kondens.
ADSKILLELSE STYRHUS/CASING
For å adskille styrhuset og casingen måtte vi ha tak for løft.
Vinduer i bestikk ble derfor demontert. Til løftet ble også en
bjelke tredd gjennom styrhusdørene. Firkantåk ble rigget med
kjettingtaljer i alle hjørner, og styrhusdelen ble løftet av.
Mal ble tatt av omrisset på platedørk, og hull for
gjennomføringer markert. Etter vurdering av casingen fant vi
at det ville svare seg å reparere framfor å lage en kopi.
Casingen ble dermed sendt til sandblåsing.
RESTAURERING AV CASING:
Etter sandblåsing ned til rent stål var det enklere å bestemme
godstykkelsen og avgjøre hvilke partier som måtte skiftes ut.
Det var spesielt akterkant ved gjennomføringer for eksos og
avluftning, samt deler av platedørken som var i dårlig
forfatning. Stål under styrhussvill og flens mot kraveller ble
også skiftet rundt hele casingen.
ENDRINGER
På casingen var det to ventiler til å åpne. Etter pålegg fra
skipskontrollen skulle det monteres ventiler med stengbart
deksel. Eierne hadde skaffet to ventiler som hadde litt større
diameter enn orginalene. Nye ventiler er av aluminium.
Eksisterende lysåpning på casing var 24 cm. Tidligere
igjensveisede ventilåpninger var 19 cm.
I dørken ved styrhusfront var det flere gjennomføringer for
kabler og rør til ulike installasjoner. Enkelte ble sveist igjen og
det ble laget to nye åpninger for å samle bl.a. kabler. Det ble
også laget en gjennomføring for overskuddsvarme fra
eksosrør til oppvarming av styrhus.

Styrhuset er adskilt fra casingen.

Casingen er sandblåst og flensen
fjernet.

Casingen løftes tilbake.

Det ble sveist på vinkler på utsiden til fester for batterikasse
med nødstrøm.
MONTERING
Både lukeendebjelker og langsgående bærere for stikkbjelker
ble skiftet ut. Det var derfor nødvendig å prøve casingen mot
bjelkelaget. Casingsidene går ned i dekksåpningen og flensen
av vinkeljern som innfestes i kravellene er sveist på sidene.
Med casingen hvilende på restene av hjørneflensene var det
lett å justere og merke av springet til den nye flensen rundt
Flensen tilpasses.
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hele casingen. Flensene ble punktsveiset før vi løftet casingen
av båten, og deretter helsveist på over og underside.
Etter at dekkskraveller var montert ble den siste finjusteringa
av vinkler mot flenser og hjørner foretatt.
De var påvist skjevheter i fartøyet ved lodding av for og
akterstevn. Styrhuset hellet noe mot babord når skroget var
tilnærmet i lodd. Det ble forsøkt kompensert på nye bjelker,
samt retting av casing.
Vi benyttet galvaniserte låsebolter 16 x 220 mm som ble
forsenket i bærer og mutter på flensen som opprinnelig. De
gamle boltene varierte i utførelse. Det var benyttet både
låsebolter og bolter med firkanthode.

Maskinrommet.

Mellom flens og kravell var det lagt tjærefilt og en tjukk
smøring som lignet tjære og sinkvitt, likevel noe mørkere enn
den blandingen vi laget.
Overflatebehandling casing:
•

Jotun jotamatic smartpack tokomponent epoxymaling

Tjærefilt og ei blanding av sinkhvitt
og tjære legges på kravellen hvor
casingen skal hvile.

SKROG
Det var ikke beregnet skrogarbeider utenom kontroll og noe
oppdriving av nat. Det viste seg imidlertid at eikeskroget
tørket kraftig opp inne i hallen, til tross for jevn bruk av
luftfuktere. For å bøte på problemet ble det kjøpt inn slanger
og hagespredere som stod og dynket skroget gjennom vår- og
sommermånedene. Det var undervannskroget som ble
prioritert, men natene åpnet seg etter hvert kraftig over
vannlinja. Økt arbeidsomfang førte også til et lengre
slippopphold enn beregnet. Undervanns så det ut til at vi
klarte å holde det rimelig tett, og med driving av de verste
natene hadde vi god tro for trutninga etter sjøsetting.
Natene overvanns ble kittet i, og undervanns sparklet med kitt
av black varnish og kritt.

Under oppholdet i slipphallen tørket
skroget opp, og det var nødvendig å
etterdrive. For å bøte på problemet
ble skroget jevnlig vannet.

Vi ønsket å kontrollere spiker i skroget ved å trekke ut enkelte.
Normalt gjøres dette ved å sveise på stang og lodd, men
spikerne viste seg å være av et annet materiale, - trolig
bronse. Dermed lot vi de stå. Fartøyet er ellers i hovedsak
naglet. Naglene er kryssdrevne og av ukjent tresort. En
gjennomgang av skroget med skipskontrollen ga bare pålegg
om sjekk av siler, samt en liten spuns ved en plankeskjøt.
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Tæringskader i akterstevn
Innerstevn
BESKRIVELSE AV KONSTRUKSJONEN:
Fartøyet har krysserhekk. Hekkonstruksjonen består av stilken
som står omtrent vinkelrett på kjølen. Ut fra denne strekker
akterstevnet seg i bue. Stevnet består av to deler og er lasket
mot stilken med to bærere. Innvendig ligger innersstevnet som
en lask over skjøten av ytterstevn. Innerstevnet er et krokvokst
emne som følger ytterstevnet fra stilken og helt oppunder
dekket. Det hele er forbundet mot spant med to tverrgående
tømmer.

Skisse av utskiftet treverk
akterstevnen. Etter Bjarne Aas sine
tegninger.

Opprinnelige dimensjoner akterstevn:
•
•
•
•
•

Ytterstevn: h. 23 x b. 21 cm
Innerstevn: h. 20 x b. 14 cm
Bærere (lasker): 11 x 13 cm
Bolter: 16 og 19 mm
Alle komponenter utført i eik

Fra byggebeskrivelsen:
”4. Stevner
Disse blir av krumvokst ek med dimensjoner som vist på
tegningen. Tykkelsen blir 160 cm. Akterstevnet blir ved
propellhylsen 260 mm. Stevner, kjøl og fyllingstykker
forbindes med rustfritt stål klinket med metalskiver.” 3

Tæringsskaden i rorhylsa.

Det er altså et avvik på faktisk dimensjonering og
byggebeskrivelsen. Riving avdekker at innerstevnen er helt
avtært rundt rorhylsa og skaden strekker seg ut i
bærerkonstruksjonen og ned i ytterstevn.

Utbedring
Siden Biskop Hvoslef er underlagt Sjøfartsdirektoratets kontroll
pga passasjersertifikat ba vi om besiktigelse for å vurdere
skadene. Vi ble enig med inspektøren om løsning for
utbedring. Se vedlegg nr. 2. Det var fortløpende kontakt med
Sjøfartsdirektoratet vedrørende reparasjonsløsning,
bildedokumentasjon av situasjon, og den videre gang i
prosessen.
Demontering av bærere synliggjorde et råteangrep i øvre del
av stilken. Bærerne er rotemner og de strekker seg nedover
langs stilken på innsiden av spunninga. Vi fant det nødvendig
å felle inn ny ved i deler av stilken. Det ble skåret rent så
langt det var mulig å komme til. Et råtehull i stevnet ble boret
3

All tæringsskadd ved er fjernet.

”Betingelser for bygging av R/S 38 med motor”
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og plugget. Flaten mellom inner og ytterstilk var noe morken
videre nedover men tilstanden ble vurdert til ikke å være
kritisk. Området lå innenfor spunning og var ikke tilgjengelig
uten omfattende riving. Endeveden og alle flater ble dynket i
Boracol. Det er montert tre 20 mm gjennomgangbolter i
innfelte stykker.
Skaden på innerkant av ytterstevnet var ca 3” dyp.
Inspektøren fra Sjøfartsdirektoratet anså resterende del som
kraftig nok og krevde ikke utskiftninger her. Vi lasket inn en ny
innerstevn som utfylte skadet område. En virkesfeil i
ytterstevnet som trolig har vært en barkelomme, ble også
utbedret. Mellom gammel og ny stevn smurte vi Boracol,
deretter tjære og sinkvitt.

Bearbeiding av emnet som ble fellt
til stevnet.

Innerstevn ble boltet med 16mm gjennomgangsbolter.
Dimensjon på utskiftet del av innerstevn ble økt i bredden fra
14 til 21cm. Høyden er også økt noe mot stevn. Ca høyde 27
cm. Grunnen til økning av dimensjon var at rorhylsas bredde
på 11 cm nærmest kappet innerstevn, samt at ny del er felt ca
2.5” ned i ytterstevn. Tidligere var det også foret på mellom
stilk/innerstevn og bærere/innerstevn.
Bærere ble smurt med boracol mot stevn, og festet med 16
mm bolter gjennom innerstevn. 3 stk i innerstevn og 2 stk i stilk.
På grunn av vanskelig tilgjengelighet må boltene i innerstevn
bores og slås inn gjennom skroget (hudplanken). Tidligere var
boltene klinket. De ble nå montert med mutter pågrunn av
dårlig plass for klinking. Bolter i stilk kunne monteres fra
innsiden av båten, men ble mer skråstilt enn tidligere. Tidligere
var bærerne rotemner som rakk nedover stilken, ny utførelse
ble gjort av rette emner. Høyden på disse er økt slik at de er
jamne med toppen av stilk. Dette for å få plassert boltene
høyere på grunn av vanskelig tilgjengelighet.

Det nye emnet er tilpasset stevn og
stilk, og i ferd med å boltes fast.

Bærerne som forbinder stevn og stilk
er kommet på plass.

De gamle tverrstilte knærne som låser innerstevnet mot spant
ble benyttet om igjen.
Se for øvrig skisser og korrespondanse med skipskontrollen,
vedlegg nr. 2, 3, 4 og 5.
Under reparasjonen har det vist seg at det gamle stevnet er
vridd fra stilken og opp til stevntopp.
SJØFARTSDIREKTORATETS KONTROLL
Skipskontrollen v/Sørensen foretok bunnbesiktigelse og
gjennomgikk øvrig utført arbeid. Måleskjema for rorhylse ble
kontrollert. Se vedlegg nr. 6. Nøye inspeksjon innvendig ved
hylse ved neste akseltrekk ble anbefalt. Det ble avdekket
mulig tæring ved innløp smørerør. Sørensen mente
tæringsskaden rundt rorhylsen var av uvanlig karakter. Det er
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tidligere utført reparasjon av tæringsskade ved
skroggjennomføring bb side helt akter. Ellers så alt bra ut.

DEKK
Fra byggebeskrivelsen:
”14. Dekk.
Dolbord 170 mm. a 75 mm. i lange lengder godt og
pent sammensat i skjøter. Dolbordet nedfelles 25 mm. i
bjelkene. Innenfor dolbordet legges paralelt med dette
en 160 mm. x 50 mm. ekegang hvori dekksplankeendene innfelles.

Skandekkskonstruksjonen, fra
originale byggetegninger. Etter
Bjarne Aas sine tegninger.

Dekksplankene blir av utsøkt tørr malmrik furu 2 ¼”
eller 56 færdig høide og 90 mm. brede. Plankene skal
være skarpkantet og uten kvist og blå ved.
Marvplanker tillates ikke benyttet. Plankene for
dekksglassene i dobbelt bredde med blindnat.
Plankeendene brystes som ovenfor nevnt i gangen i
stedet for dolbordet med 1” støter. På midten av
plankenatene høvles en hulkile for å holde på drevet i
natene. Plankeskjøtene anbringes på bjelker eller knær
og tilpasses godt uten for stor åpning.” 4

Profil dekksplank.

Dimensjoner/mengder dekk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dekksplank: 56 x 90 mm
431 meter dekksplank
Lengste lengde: 8,36 m
48 bredder
Hakaplank: 165 x 56 mm
Hakkdybde hakaplank: 4 cm
Skandekk: 75 mm, hvorav 20 mm er felt ned i bjelke
Forbruk av kitt: 50 kg
Forbruk dekkssmurning: 20 liter

Beskrivelse/tilstand før utbedring
Dekksplank er i furu, mens skandekk/hakaplank er utført i eik.
Rekkestøtter står på dekk. Dekksplank er utført med perlestaff
på underside og drevstopp i nat. (skisse). Det er frest nye nat,
og disse er fylt med gummimasse. Dekket er lagt med en liten
bue mot senterlinje. Dette utgjør på 1. plank mot skandekk 2
cm over en lengde på 5.3 meter. De midtre plankene spisser
dermed mot stevnene. Det utgjør ca 7 cm på endene mot stevn
for de 8 midtre plankene. Dekksprismer er nedfelt i plank med
dobbel bredde og disse er utført med blindnat og perlestaff i
midten for visuelt å passe til resten av dekket. Det var et
4

Store deler av det gamle dekket var
intakt, men sterkt nedslipt. Det var
frest ned spor for natemasse.

Oppmåling og registrering av
omskjøter og diverse dekksutstyr.

”Betingelser for bygging av R/S 38 med motor”
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unntak der prismet var felt mellom vanlig dekksplank.
Plankene så tilsynelatende ut til å være originale.
Hvis vi ser bort ifra enkelte reparasjoner og endringer i
dekksarrangementet, ser det meste av dekket ser ut til å være
originalt. Dekket består av både flask og kantskåren plank.
Det er innslag av både margplank og hurtigvokst virke.
Hovedinntrykket er at dekket har holdt seg bra, men det er
kraftig nedslipt og spikerhoder er kommet til syne. Enkelte
steder er tykkelsen nede i 4,3 cm. Reparasjoner og endringer i
dekksarrangement gjør det vanskelig og avdekke om det har
vært symmetri i skjøtene fra side til side på dekket.

Tidligere utskiftninger har medført
noen uheldige omskjøter i dekket.

Dekket er spikret med bygningsspiker i varierende lengder
mellom 9,5 og 11,5 cm, de holder i hovedsak 10,7 cm.
Karponene i dekket er 15 mm.
Dekket blir målt opp og skjøter registrert. Plassering av utstyr,
dekksprismer og lignende blir målsatt og ulike spor etter
tidligere utstyr registrert. Ved riving av dekk blir løpet på
planken markert på bjelkene.

Utbedring/legging av dekk
Utgangspunktet for dekksarbeidene var å skifte ut ca 100 m
dårlige plank og utbedre lekkasjer. Dersom styrhus ble løftet
av, skulle deler av dekket rives for å kunne skifte en råteskadd
bjelke i forkant av styrhus.
Eierne skulle i utgangspunktet selv holde dekksmaterial. Denne
holdt imidlertid ikke ønsket kvalitet, og fartøyvernsenteret
overtok ansvaret for å skaffe til veie ny material. Det ble
bestemt å bestille virke som var ferdig dimensjonert på
tykkelse, men med litt overmål på bredden for å kunne justere
inn avvik. Det ble også spesifisert behov på lengde. Vi fulgte
spesifikasjonene fra den originale byggebeskrivelsen fra
1932 og ba om tilnærmet kantskåret virke. Profiler valgte vi å
lage selv. Det ble laget høvler for perlestaff, nat og
drevstopp. Deler av leveransen viste seg å ikke holde ønsket
kvalitet, særlig på de spesifiserte lengdene og krevde dermed
kreativ sortering for å få lengdene til å gå opp. Vi måtte også
forandre en del på planlagt skjøtfordeling. Trevirket var
kunstig tørket og hadde en del tørkesprekk. På grunn av
tidsaspektet valgte vi å gjennomføre med det virket vi nå
hadde til rådighet, i tillegg til å produsere noe dekk selv.

På et tidspunkt vurderte vi å beholde
deler av det gamle dekket, men da
avgjørelsen ble tatt om å tilbakeføre
til original utførelse, kunne vi ikke
bruke plankene med oppfreste nat.

Tilpasning av dekksplank.

Vi tok en avgjørelse om å legge det nye dekket med
symmetriske omskjøter ut fra tilgjengelige materiallengder og
standard regler for omskjøt.
Dekket ble lagt fra skandekket og inn mot senter. Første plank
ble formskåret mot skandekket, og endene haket ca 4 cm inn.
Hakaplankene var delvis utskiftet på begge sider men dekket
Nordnorsk Fartøyvernsenter
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måtte også tilpasses mot de eksisterende. Det viste seg at
nesten samtlige planker måtte tilpasses individuelt, og det var
nyttig å ha noen ekstra millimeter på plankene. Likevel klarte
vi ikke helt å følge det gamle plankeløpet. Helheten ble
imidlertid bra og vi har fått rettet opp enkelte uheldige
tilpassninger fra tidligere reparasjoner og ombygninger.
Endring av plankeløpet skapte imidlertid problemer med
reidersbolter som nå kom ut i kanten av nat. Hovedsakelig gikk
reidersboltene gjennom dekksplankene. Enkelte bolter ble
kappet jamt over bjelken, enkelte måtte flyttes, og nye hull
måtte bores i reider. Reidersbolter var opprinnelig klinket, men
på grunn av vanskelig tilgjengelighet over tanker og i skap
ble det benyttet enkelte muttere under dekk.
Dekkshuset fra 1972 var felt ned i det opprinnelige dekket.
Karmene er 40 mm og står rett ned på bjelker og bærere. Det
var ikke drevet mellom dekk og karmer. Tetting av nat var
gjort med natemasse. Når vi skulle drive dekket, som originalt,
måtte hyttesidene forsterkes. Vi besluttet i samråd med
Riksantikvaren å legge dollbord på sidene av dekkshuset.
Dollbord på ca 10 cm bredde ble limt til hyttesidene med
epoksylim. Falskt nat mot hyttesidene fylte vi med kitt, som
resten av dekket. Når dekket var hakket inn i dollbord festet
vi dette med bolter og spiker. Etter at fartøyet var tatt ut av
hallen oppsto det lekkasjer i front av dekkshuset. Fronten
hadde ikke stått imot driving. Vi løste problemet ved å skjære
opp dekket og legge ned et dollbord som på sidene. Det ble
også foretatt en forsterkning av hyttefronten innvendig ved å
bolte en teakbjelke i eksisterende lukeendebjelke og la den
gå noen cm opp på fronten for å holde imot.
Dollbordet langs hyttesidene medførte at vi måtte flytte
dobbelplanken for dekksprismer en bredde ut på styrbord
side. Denne tok utgangspunkt i bb side etter oppmåling av
dekket. Planken ble imidlertid flyttet en bjelke fram og kortet
ned en bjelke aktenfra fra 7,2 til 6,8 m. Dette får omskjøtene
til å gå opp. Planken strekker seg fra bjelke 21 til 7.

Dollbordet tilpasses mot dekkshus.

Dollbordet fungerte som hakaplank.

Dekket ble høvlet, og natene rensket før driving.

Drive dekk
Dekket ble drevet med tjæredrev. Drevstopp i planken økte
forbruket av drev. Det viser seg nødvendig å bruke 3 tråder.
Kitte dekk
Natene i fordekk primet med Goldspar oljelakk før sparkling
med linoljekitt.
Overflatebehandling
Dekket ble først behandlet med rå linolje tilsatt ca 10 %
antiparasitt. Denne blandingen påførte vi vått i vått med 7
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strøk. Deretter ble ytterligere 6 strøk påført hvor blandingen
var tilsatt litt tjære for å få en mørkere toning. Smøringen
pågikk i 5 dager før det begynte å mettes. Deretter tørket vi
av dekket og lot det tørke. Totalt gikk det med ca 16 liter av
denne smurningen. Når denne første blandingen var tørr, ble
det påført 2 strøk med en blanding av 60 % tjære og 40 %
kokt linolje.

Utstyr dekk:
Forstaget var innfestet i dekket. Innfestingen var en plate
sveist i ene leddet på en strekkfisk. Plata var boltet gjennom
dekk og i forsterkning av eik på underside. Strekkfisken stod
under dekk og var festet i forstevn.
Det var mye ekstra arbeid for å få gamle boltehull til å
stemme med det nye eikefundamentet og vinsj. Det ligger
stålplate mellom bjelker for innfesting av vinsj og her måtte
hullene rettes opp. Fundamentet hadde ikke hull til styring.
Klossen måtte justeres i høyden på grunn av oppretting av
bjelkelaget, og den gamle sto forskyvet i forhold til senterlinje.
Dette er nå rettet opp.

Endringer på dekk
Inndeling av dekksplank og skjøter avviker noe fra
utgangspunktet. Det er tidligere foretatt en del utskiftninger
særlig i senterpartiet foran dekkshus. Totalt antall bredder var
49 og det er nå 48, noe som gir symmetri. Det er lite
sannsynlig at dekket originalt har hatt flere bredder på en
side av senterlinjen. Det kan imidlertid ha vært midtfisk
tidligere, men nå er det nat i senterlinjen.
Prismer på fordekk kan være forskjøvet noen cm sideveis.
Prisme på bb side av dekkshus er flyttet framover ca 40 cm
etter eiers ønske da halve prismet var overbygd av
innredning. Det er lagt dollbord rundt dekkshus, og prismet på
stb side er derfor flyttet 1 plankebredde ut i borde.

Dekket høvles.

Dekket kittes.

Forstagfestet går gjennom dekk og
ned i stevn.

Enkelte bolter for reiders er flyttet eller avsluttet på overkant
bjelker.
Dekket er lagt over toppene på gamle pollerter som tidligere
var kappet jevnt med dekket.
Det er gjort nye tilpasninger av dekket rundt aktre pollerter.
Disse er ikke originale og er på et ukjent tidspunkt felt ned
gjennom dekk.
Det er benyttet 4” skipsspiker. Disse måtte imidlertid slipes litt
av hodet for å passe ned i 15 mm karponer.

De gamle slepepollerne var kappet
jevnt med dekket. Disse er nå kappet
under dekk, men er synlige fra
maskinrommet.

Det er lagt klinkede bolter gjennom skandekket.
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Vi mener dekket nå fremstår slik det ville vært naturlig å
legge det med de ombygninger er gjort, samtidig som det
viser håndverksutførelsen fra 1932.

Hakaplank
BESKRIVELSE
For å få tilgang til skift av dekksbjelker var det nødvendig å
rive hakaplanker. Deler av disse var skiftet i 1995/96 da
Biskopen gjennomgikk en større renovering. Bb hakaplank fra
bjelke 17 og akterover var gammel, men frisk og hard. Festet
med 1 spiker og 14 mm spissbolt gjennom bjelke og ned i
revisee. Det var spissbolter utenifra skandekksplanken,
gjennom skandekk og delvis inn i hakaplank. Endene på
dekksplank er spikret inn i hakaplank. De tidligere utskiftede
hakaplankene var også festet mot det gamle dekket med
franske skruer.
UTBEDRING
Eik til hakaplank ble bestilt fra leverandør i Danmark. Det
viste seg vanskelig å få tak i eik som var tørket lengre enn ett
år. Virket var dermed relativt rått med fare for oppsprekk og
krymping i klimaet i slipphallen. Etter råd fra leverandøren ble
emnene steamet før endelig tilpassing for å tørke dem
ytterligere, samt ta ut spenning i materialene. Det ble noe mer
tørkesprekk etter steamingen. Etter at hakaplankene var
tilpasset og montert ble de lakket for å hindre ytterligere
tørking.

Ferdig dekk.

Ny hakaplank.

Hakaplank festet vi med 12 mm. spissbolter på ca 22 cm
lengde. Stuket hode uten skive. Spissboltene går gjennom
bjelkene og ned i revisee. Originaldimensjonen på 14 mm er
gått ut av produksjon.
Etter ønske fra eierne ble det skiftet ytterligere ca 7 meter
hakaplank fra forrige renovering da disse hadde krympet og
etterlatt brede nat som var vanskelig å drive tett. Dessverre
krympet også de nye vesentlig i løpet av byggeperioden, og
natene mot dekket åpnet seg tvers igjennom. Vi fant det
nødvendig å trekke ut enkelte skandekksbolter, og klinke på
nytt. Det ble kappet opptil 1,5 cm av enkelte. Dekket lar seg
drive ut og reduserer åpningen i natet. Det var nødvendig å
lime ned list på et punkt for å få drevet til å sitte. Siden deler
av det gamle skandekket var kraftig nedslipt, måtte ny
hakaplank tilpasses dette i tykkelse.

Dekksprismer
Fra byggebeskrivelsen:

Hakaplank.

Demontering av dekksprisme.

”19. Dekksglass
Over kahytten, W.C., seilkøye, forlugar, kabys og
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motorrumm plaseres til sammen 16 stk. 10” x 4”
dekksglass, 1” tykke, innfelt i dekket og med
messingramme over. Arbeidet med anbringelse av
dekksglassene utføres særlig omhyggelig så de blir helt
tette.” 5
Etter byggebeskrivelsen var det originalt 16 stk dekksprismer
med dimensjon 10” x 4”. I dag er det 8 stk 10” og 2 stk 12”
prismer. De to store prismene ligger på hver sin side av ruff. 7
prismer ligger på fordekk og 1 prisme mellom ruff og styrhus.
10” prismene har messingrammer med buet overkant som
halvrundjern. Det var skader på flere av prismene som krevde
utskiftning. De gamle prismene var noe større i dimensjon enn
de som er i handelen i dag. Det ble valgt å bytte ut samtlige
prismer da hele dekket skulle legges nytt for ikke å få
problem med senere utskiftninger. De gamle prismene hadde
heller ikke fals for messingrammen. I dag leveres det ikke
prismer med annet enn flat messingramme. De gamle lå oppe
på dekket, men vi valgte å felle rammene ned i dekket. Alle
skruehull i de nye rammene måtte forsenkes og bores opp på
nytt da det var ulike dimensjoner og ujamnheter.
Åpningene i dekket ble frest ut i tre omganger. Det ble laget
fresemal for glassfalsen og denne ble frest ut først med noen
millimeter klaring for kittfals. Deretter ble det tilpasset en ny
mal for fresing av lysåpning. Lysåpningen utvider seg på
underside dekk med 2 cm til alle sider. Dette ble hogd ut for
hånd. Tilslutt ble dekket tilpasset messingrammen ved fresing
med rulleanlegg. Åpning ble grunnet og malt med
linoljemaling før glass og rammer settes ned i linoljekitt.
Rammer festet med 6 x 25 messingskruer.

Bolter skandekk
Det er montert gjennomgående 12 mm skandekksbolter i
tillegg til gjenværende originale 14 mm spissbolter hele veien,
på begge sider. Vi vurderte konstruksjonen rundt dekkshuset til
å være for svak. Åpningen for dekkshuset strekker seg over 6
bjelker. Vi la inn 2 stk 22 mm bolter på hver side, fra bærere
under dekkshus og ut i skutesida til å ta opp kreftene fra
driving. Hyttesida (40 mm) står rett ned på bærer. Bærer er
felt inn i ettertid med rette tapper mot bjelker og kun festet
med en skipsspiker. 5 originale helbjelker var kappet. I tillegg
er det ikke drivreim i dekket. Vi la inn dollbord rundt sidene
på dekkshuset for å stive av dette. Dollbord boltet vi i bærer,
og det fungerer som hakaplank ved dekkshuset. Disse tiltakene
skal bidra til å stå imot kreftene fra drivinga og hindre
lekkasjer.

5

Åpninger for dekksprismer freses i
dekksplanker i dobbel bredde.

Monterte dekksprismer.

De skråskjærte kantene gir ei fin
spredning av lyset.

Inndriving av skandekksbolt.

Betingelser for bygging av R/S 38 med motor
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Når dekkshuskonstruksjonen i sin tid ble laget, ble denne felt
ned i eksisterende dekk. Det var lagt fugemasse i natene, og
derfor har trolig denne løsningen stått seg såpass bra. Når
dekket legges på nytt og drives blir situasjonen en annen.

Kraveller, bærere, bjelker og knær
Dimensjoner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hovedbjelker, dekk: 120 - 130 mm bredde
Bjelker, dekk: 110 – 125 mm bredde
Stikkbjelker, dekk: 95 – 105 mm bredde
Høyde dekksbjelker: 120 mm langs senterlinje, 100 mm på
endene
Bjelkebukt dekksbjelker: 15 mm per meter. Målt på bjelke nr 18
som er delvis understøttet
Fremre styrhuskravell: 130 x 95 mm
o Opprinnelig: 135 x 95 mm
Langsgående styrhuskraveller: 150 x 95 mm
Aktre styrhuskravell: 100 x 95 mm
Bærere styrhuskravell: 143 x 125 mm
o Opprinnelig: 143 x 100mm
Bærere dekkshuskravell: 113 x113 mm
Knær: 100 mm

Råte i kravell.

Hjørnene på kravellen var gjerdet
sammen.

Kraveller (dekksramme for styrhuscasing)
TILSTAND KRAVELLER:
Kraveller var utført i eik. Fremste kravell lå med margsiden
ned. Denne var råteskadd i stb hjørne. Begge langsgående
kraveller lå med margsiden opp. Disse hadde tidligere blitt
forlenget med et stykke på ca 50 cm i akterkant, trolig ved
forlengelsen av casingen. Begge aktre hjørner var råteskadd.
Styrbord kravell hadde sprekk i fremre hjørne som var drevet
og fylt med gummimasse.

Ny kravell under montering.

Det var brukt noe som lignet ullpapp og tjære/sinkhvitt mellom
kravell og flens på casing. Kravellene var boltet i bærer med
2 stk 12mm bolter. Klinket hode på overside, mutter under.
UTBEDRING
Vi skar ut nye kraveller i fasong av mal med sirkelsag, høvlet
og skrapet dem i fasong. Sidekravellene bygde vi opp i full
lengde. I tillegg til 2 stk 12mm bolter ble kravellene spikret i
endene med 6” skipsspiker. Hjørnene ble gjæret i hop uten
drevnat, men med tjære og sinkvitt i gjæringer. Samtlige
kraveller under styrhus er skiftet.

Profil kravell og bærer.

Kravellene ble også steamet for å drive ut fuktighet, og lakket
midlertidig for å hindre oppsprekk.
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Bærere(kravell) under styrhus
TILSTAND/BESKRIVELSE
Bærere er trolig lagt ved oppbygging av første generasjon
styrhus på slutten av 30-tallet Disse går ikke helt akter til
lukeendebjelke, men er felt i nåværende aktre stikkbjelker
med enkel svalehale. Mellom stikkbjelken og lukendebjelken er
det tilpasset en forlengelse av bæreren tilsvarende
forlengelse av casing.
Prinsippet for utskiftning av bærer mot eksisterende
stikkbjelker er slik at den først må felles i lukeendebjelker, så
felles mot tapper på endene av stikkbjelker. Dette fordrer
rette tapper i stikkbjelker uten svale. Deretter fylles åpningen
som oppstår i lukeendebjelker med kloss.
NY UTFØRELSE
Bærerene ble nå laget i hele lukeåpningens lengde. Høyden
ble økt fra 10 til 12.5 cm da lukeendebjelkene gir rom for
dette. Bolter for innfesting av casing var tidligere rått stemmet
inn i bærer. Vi forsenker dem og bruker karpon. Tidligere var
bare akterenden felt med svalehale. Vi feller nå begge ender
med svale. Fellinger er smurt med Boracol. Festet med 4” og
5” skipsspiker.

Bærer(kravell) dekkshus
Ved riving av dekket ble det avdekket råteskader i bærer på
babord side under dekkshus. Disse bærerne ble lagt i 1972,
når dekkshus og ny innredning ble bygget. Bærere var lagt i
med det gamle dekket på. De er spikret nedenfra og opp i
stikkbjelker. Dekkshuset står rett ned på bærer og er boltet
med 6 stk 10mm bolter. Boltene lot seg slå ut fra underside. Vi
monterte bærer under dekkshus i henhold til tidligere utførelse,
unntatt spikring av stikkbjelker som nå ble gjort fra overside.
Det var nødvendig å demontere innredningsplater og deler av
et skap for tilgang til bæreren.

De gamle bærerene var montert ved
bygging av det første styrhuset.

Tilpasning av bærer.

Bjelker
TILSTAND
Dekksbjelkelaget var utført i eik. Felt med svalehale i revisee,
og spikret med skipsspiker. Perlestaffprofil langs underkant.
Generelt var tilstanden på de fleste bjelkene god. Det var lite
fukt, men en del oppsprukket mellom spiker for dekksplank.

Ferdig felt bærer.

I utgangspunktet var det en hovedbjelke i forkant av styrhus
som skulle skiftes, men når hele dekket var fjernet åpenbarte
det seg ytterligere behov for utbedringer. I hovedsak gjelder
det 4 stikkbjelker ved styrhus, aktre hovedbjelke styrhus, aktre
hovedbjelke dekkshus samt ytterligere 2 dekksbjelker.
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Bjelkelaget er ikke dimensjonert for å bære tyngden av
styrhuset. Bjelkebukten er redusert, spesielt i akterkant av
styrhuset, men også i forkant av dekkshus. Det kan være
aktuelt å øke dimensjonen på lukeendebjelkene, eventuelt
vurdere understøttelse under styrhuset.
UTBEDRINGER
Vi gjorde en del limreperasjoner av sprekker mellom spiker
for dekksplank, og samtlige spikerhull ble plugget.
Vi utførte bjelkeskift uten å rive ytre del av skandekk
(dollbord), da dette ville fått store arbeids og
kostnadsmessige konsekvenser. Dollbordet var utskiftet i sin
helhet for 10 år siden, og er i god stand. Ved å ikke skifte
skandekk/rekke lot det seg ikke gjøre å tilpasse bjelkene med
opprinnelige fellinger med svalehale. Videre måtte det i
enkelte tilfeller hugges vekk deler av veger og revisee for å
kunne tre inn bjelker som ble skiftet.
Aktre lukeendebjelke styrhus, nr. 27
Denne bestod av 2 tidligere stikkbjelker som var lasket i hop
med en ca 6” kraftig bjelke. Dette ble gjort i forbindelse med
forlengelse av casing. Stikkbjelkene ble trolig opprinnelig felt i
fylltømmer for tidligere mastegjennomføring. Denne har vært
mellom aktre luke og styrebrønn.
Vi bygde opp den nye bjelken på tilsvarende måte, og lasket
stikkbjelkene i en ny bjelke som ble ført helt ut til vegeren. De
nye bærerne ble ført helt akter og felt i denne.
Vi vurderte det som hensiktsmessig å understøtte denne bjelken
med stolper for å kunne bære tyngden av styrhuset. I tillegg
ble det montert skott under bjelken. Den nye bjelken var 5”
høy på endene, og 6” på midten. Se vedlegg nr. 7.
Bjelke nr. 19, fremste lukeendebjelke styrhus
Dette var bjelken som skulle skiftes i utgangspunktet. Skadene
på bjelken skyldtes råte rundt gjennomgående bolter for
innfesting storseilsskjøte. Vi har forsøkt å gjøre bjelken så
kraftig som mulig på høyden på grunn av tyngden av styrhus.
Det hadde vært ønskelig med understøttelse av bjelken, men
det lot seg ikke gjøre av plasshensyn og diverse utstyr. Det er
allikevel en viss understøtte i forkant av styrhus. Dette ved jern
som er montert mellom bjelke og garnering for å holde
tankene på plass. Bjelken ligger i det bredeste området i
båten, og den måtte kortes litt for å kunne tres inn under
dollbordet. Det er skiftet en 3” foring i innerkant av bjelken,
hvor boltene i forkant casing er innfestet. Utførelse av furu som
opprinnelig.
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Bjelke 18, aktre lukeendebjelke dekkshus
Bjelken i akterkant av dekksoverbygg var også råteskadd.
Denne ble skjøtet ved midten, og skiftet ut mot babord. Lasken
ble limt og innfestet med 3 gjennomgangsbolter. Skjøt på
bjelke kan forsvares ut fra plassering og belastning. Bjelken er
delvis understøttet av skott og stolpe for tank. Det lå en
forsterkning på undersiden av eik som vi lot ligge. Aktre
hytteside er også understøttet av skott som tar opp
belastningen på bjelken. Ved å reparere, isteden for å skifte,
unngikk vi å berøre innredning i bysse. Styrbord bjelkeende
forble innfestet som opprinnelig.
Bjelke nr. 2
Denne bjelken var tidligere forsterket med stål etter pålegg
fra skipskontrollen grunnet stor oppsprekk. Plasseringen av
bjelken gjorde utskiftning umulig uten å foreta omfattende
riving av hakaplanker. Det ble derfor foretatt reparasjoner
ved liming, og laget ny stålforsterkning isteden for utskiftning.
Stålforsterkning ble gjort med vinkeljern. Vinsjen ble også
boltet i dette jernet.
Bjelke nr. 28
Vi besluttet å reparere bjelke 28 i stedet for å skifte denne: Råteskadde partier lot seg spunse. Bjelken hadde innhogd
tonnasjemerke fra byggeår i lukeåpning. Dette blir nå bevart.
Opprinnelig plan var også å skifte kravell og stikkbjelke. Det
ville heller ikke her være mulig å montere disse med originale
fellinger. Disse blir i stedet limt og spunset. Vi mener dette er
en forsvarlig løsning, både antikvarisk, og teknisk.

Bjeke nr. 18 ble lasket.

Forsterkning av bjelke nr. 2.

Her berger vi bjelken med
tonnasjemerket.

Stikkbjelker
Akterste stikkbjelke bb side i lukeåpning styrhus ble skiftet.
Denne bjelken hadde opprinnelig vært hel. Den gamle
styrebrønnen gikk fra denne bjelken og fram 3 bjelker. Gamle
slepepollerter som var kappet i dekksnivå var boltet på
framsiden av denne bjelken. Disse ble kappet under dekksnivå
og derved skjult, mens restene fortsatt er synlig fra maskinrom.
Det ble skiftet ytterligere 2 stikkbjelker på bb side, hvorav en
tidligere var kappet og det var lagt en furubjelke på siden.
Den nye bjelken ble lagt på opprinelig plassering. En
stikkbjelke på stb side ble også skiftet på grunn av store
sprekker.
Påforinger
Vi foret på lukeendebjelke i forkant av dekkshus med ca
15mm. Videre er bjelke 1 - 4 foret på etter avretting fra
forstevn via bjelke 5 og 10, som er understøttet av skott.
Bjelkene 6, 7, 8 og 9 er såpass fleksible at de drar seg opp
med dekket ettersom det legges.
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Knær
De gamle knærne ved lukeåpning for styrhus ble benyttet.
Ved forre lukeendebjelke lå det 4” eikeknær mot ytterkant av
bærer på begge sider. Lengde ca 40 cm. Disse ble bevart
originale. Mellom stikkbjelke 21 og 22 lå 4” furuknær som
trolig er lagt i ved ombygging til styrhus. Disse var laget av
rett ved. Mellom stikkbjelke 23 og 24 lå 4” eikeknær
(orginalt). Leggen følger langs hele stikkbjelke 23 ut til
vegere. Eikeknær er innfestet med 16 mm klinkbolter.
Furuknær boltet med 12mm klinkbolter.

Gamle knær ble benyttet om igjen.

Se skisse av orginale lukeåpninger, vedlegg nr 8.

OVERBYGG
Styrhus
Dimensjoner/materialer styrhus:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reisverk: 55 mm
Underpanel innvendig front: 15 x 80 mm geifus
Dekklister respatexplateskjøter: 6 x 22 mm eik
Dørklist front: 6 x 80 mm eik
Ytterkledning front: 22 x 100 mm teak glattkantpanel
Taktro: 36 x 100 mm
Taktekke: RE210D/800 glassfiberduk og SP epoksy
Overflatebekandling taktekke: Penguard HB epoksymaling for
grunning og mellomstrøk. To strøk hvit Pilot II som toppstrøk.

Styrhuset har i store trekk beholdt utførelsen fra 1953.
Fremste del består av styreposisjon og bestikk. Aktenfor ligger
sykelugar/oppholdsrom med nedgang til maskin. De to delene
er adskilt med skott og dør. Det er en inngang på hver
broving med leider fra dekk. Det er inngang til sykelugar fra
akterkant styrhus. Konstruksjonen er stenderverk med
teakkledning på utside. Alle dører/vinduer og utvendig listverk
i teak. Det er senkevinduer i front. De siste årene i
Redningsselskapets tjeneste var taktroa tekt med hvitmalt
glassfiber. Det er mye originalt utstyr som lyskastere,
radiopeileantenne og lanterner bevart på eksteriøret. Det er
montert moderne radar, men eierne er i besittelse av den
originale radarantennen.

Styrhuset før restaureringa.

Sykelugaren.

Bestikket.

Innvendig er kledningen i styrehuset den opprinnelige
respatexkledningen, men den er overmalt med brun farge på
skott. Styremaskin og manøverhendler og kompass er bevart
av originalutstyr. Det er montert klappsete på bb side av dør
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til sykelugar i ettertid. Moderne instrumentering som radar,
GPS og VHF er tilpasset mot eksisterende interiør.
I sykelugar er original respatex erstattet med panel og
finerplater. På dørken ligger PVC- belegg oppå originale
trelemmer. Utførelse av køye er trolig omarbeidet, og det er
montert hengeskap på skott mot styrhus. Rundt vinduer er det
laget nytt listverk i eik.
Konstruksjonen på styrhus er bindingsverk med innvendig og
utvendig kledning. Stolper, svill, losholter og spikerslag er felt i
hop. Reisverk ser ut til å være av gran.

I sykelugaren var det PVC-belegg
på originale trelemmer.

Det er ikke isolert i reisverket, men det ligger tjærepapp som
vindsperre i sykelugar.

Reisverk, gjenoppbygging:
Kledning innvendig i front bestod av hvite respatexplater lagt
på underpanel av 15 x 80 mm geifus. Underpanel var felt 1
cm opp i innvendig karm under vinduer. Skjøter i platekledning
var dekket av 6 x 22 mm eikelister. Langs dørken lå en
bredere list, ca 6 x 80 mm. Plater og lister var overmalt med
brun maling. Dette er trolig senere utførelse.

Styrhuset løftes tilbake på plass, og
restaureringen kan fortsette.

Dashbordet demonterte vi for gjenbruk. Underpanel i front ble
tatt av helt for mulig gjenbruk. Svilla var dårlig som forventet.
Midtre spikerslag hadde enkelte råteskader, men ellers
forbausende bra. Også noe råte i en stolpe. Det var drenering
fra midtre spikerslag i 10 mm kopper-rør gjennom svilla under
hvert senkevindu. Rørene var gått tett. Tilstand på vinduer er
bra bortsett fra tetningspakninger. Under vinduer monterte vi
nye biter av gummislanger som støtdemper.
Styrhus ble holdt av traverskran mens utskiftning av sviller
pågikk. Det var noe ute av fasong, men tilpassinga gikk greit.
Alle stolper var tappet i svill. Aktre bb hjørne var gjæret. For
å bidra til å holde styrhuset i hop under utskiftning av sviller
ble den innvendige kledningen foreløpig beholdt. Ved
adskillelse av styrhus/casing ble nedre del av kledning i
sykelugar skåret vekk fra svilla.

Tilpasning av ny svill i styrhusfronten.

Svilla ble innfestet med 12 mm bolter i flens på casing før
styrhuset ble tredd utenpå. Svill i sykelugar var enkel, mens
den i styrhusfront var dobbel.
Svill under skott mellom styrehusdel og sykelugar var også
ødelagt. Kledning mot sykelugar var felt inn i denne. Kledning
mot styrhus ble skiftet, og gav mulighet for skift av svill.

Enkelte toppsviller ble skiftet ut.

Også et spikerslag under vindu stb side ble skiftet.
Ved riving av taktro viste det seg at også toppsvillene i
sykelugar måtte skiftes på bb og stb side. Bjelkene var for så
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vidt i god stand, men de små svalehalefellingene i svilla ble
såpass skadet ved demontering at vi bestemte at det skulle
produseres nye.
Akterskott i styrhusdelen er ca 50 cm høyt og står på troa av
sykelugar. Taktroa skulle skiftes og det var dermed nødvendig
og demontere skottet. Ytterkledningen er felt i en svill. Svilla er
felt ca 7 - 8 mm ned i troa på sykelugar og boltet med 10 mm
messingbolter i underliggende bjelke. I ny utførelse er det
benyttet 10mm galvaniserte bolter. Svilla var lagt ned i
linoljekitt.

Ytterkledning
Kledningen på hele styrhuset var utført i teak og består av
glattkantpanel. Kledningen var opprinnelig innfestet med 2.5”
trådspiker. Vi brukte 5 x 50 mm forsenket messingskrue med
tverrspor. De gamle proppene var ½”, men det gikk å
benytte 12 mm karponer når disse ble limt med fortykket
epoxy tilsatt teakstøv.
Et lite skott oppe på bestikktak, i akterkant av styrhus, ble
demontert. Teakkledningen ble bevart, og montert tilbake.
Demonteringa var nødvendig fordi troa på sykelugar skulle
skiftes, - denne går under skott og utgjør hylle inne i styrhus.

Bjelkene måtte demonteres for å få
skiftet toppsvilla i sykelugaren.

Svilla på det lille akterskottet i
styrhuset (bestikket).

Vi foretok enkelte reparasjoner av utvendig teakkledning.
Enkelte bord er utskiftet, ellers er det utført spunser. Teaklister
oppunder troa var tidligere reparert med innfellinger og ble
skiftet i sin helhet på sykelugar. Originale lister på front er
bevart. Teakkledningen var innfestet med vanlig trådspiker.
Alle rester av gammel spiker slo vi ut. Ved montering ble
spiker erstattet med messingskruer.

Taktekke
BESKRIVELSE
I sine siste år i tjeneste hadde redningsskøytene i Aas- klassen
taktekke av glassfiber. Dette bekrefter eierne av R/S Idun og
R/S Storebrand. Dette lå også på Biskopen. Glassfiberen lå
utover kant på tro til underside. Glassfiberdekket var klemt
mot tro ved skott akterkant styrhus med trekantlist 30 x 55
mm. Lengste side mot skott.
I svill sitter det 20 mm koppertacks ca 50 mm opp fra troa.
Avstand mellom stiftene var 4 - 5 cm. Det ble også funnet
enkelte langs kantene av taktroa. Tacks nyttes ofte sammen
med duk, men det er ikke spor av maling på troa, som ville
vært naturlig ved tradisjonell legging av bomullsduk.
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Vi forsøkte å finne ut hva som kunne vært benyttet originalt.
Foto fra boka ”Fra seil til vannjet” 6 viser tilsynelatende
seilduksdekke på styrhustak på redningsskøytene. Men det er
et førstegenerasjonsstyrhus fra krigsårene. 2. generasjon
styrhus kom fra 1949. Opplysninger fra Dagfinn Bakka ved
Redningsselskapets museum, underbygger teori om bruk av
duk. De har styrhuset fra RS 32 Kragerø (Archer – skøyte) ved
museet, men dette er sannsynligvis også et 1. generasjons
styrhus. 7 Bilder tatt ved museet viser imidlertid at dette trolig
er glassfiberduk. Opplysning gitt fra verftet i Blokken,
Vesterålen, indikerer ulike typer platetak og papp generelt
på alle typer fartøy fra perioden. Verftet ble brukt som
informant da de hadde en del oppdrag for redningsselskapet.
LEGGING AV TAKTEKKE
I samråd med Riksantikvaren ble det bestemt å tekke takene
med epoksy og duk. For å unngå spenninger mellom duk og
troa, la vi først 6 mm furu kryssfiner på styrhustak. Platene ble
skrudd med 25 mm syrefaste skruer, og limt med epoksy langs
ytterkanter og skjøter. Skruer og ujamnheter ble sparklet.
Hulkil ble sparklet mot styrhusskott. Teorien er at troa skal
kunne bevege seg med luftfuktigheten under fineren. Kantene
langs taket ble avrundet med fres. Fineren mettet vi med
epoksy før vi la duken og påførte ytterligere strøk. Vi benyttet
avrivningsduk (Peel ply) for å fjerne voks som utskilles under
herding. På styrhustak ble epoksyduken brettet like under
kanten av troa. På sykelugar ble den ført helt inn mot sider og
vil bli dekket av teaklistene. Mot styrhusskott er duken brettet
ca 2” opp på skott. Furulist ble limt på overgangen.
Epoksyduken ble renskjært, skrapet og pusset etter herding.

Taktro
Taktroa var av glattpanel furu. Vi skiftet troa på hele
styrhuset. Den gamle var sterkt angrepet av råte, særlig over
sykelugar. Det har tidligere vært gjennomføringer i tak som er
plugget.

Gammel taktro på styrhuset.

Ny taktro over sykelugar.

Avslutningslist mot styrhusskott.

Troa på sykelugar legges inn i styrhus og utgjør hylle i
akterkant over døråpning mellom styrhus/ sykelugar. Et lite
skott høyde ca 0,5m utgjør akterkant styrhus.
Bjelker i styrhus var i tilfredsstillende stand
Bjelkene i bestikket (sykelugar) ble skiftet sammen med
toppsvilla stb og bb side.

6
7

Ferdig taktekke.

”Fra seil til vannjet.” Bjørn Foss 2002
Foss 2002. Side 45b
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INNREDNING
Dimensjoner/materialer innredning:
•
•
•

Listverk salong: 21 mm hulkillister furu
Respatexkledning: B015BRI (brannhemmende)
Nagler: 30 mm (d) med eikedøytel 100 mm og furukile på
innsiden

Dørk
Vi laget ny dørk til sykelugaren. Den er todelt og ligger løst
som lemmer på platedørken i casingen. Dørken var opprinnelig
malt. Lemmene er laget av pløyde bord.

Fra lugaren mot salong.

Innvendig kledning/lister salong
BESKRIVELSE
Nåværende innredning er fra da fartøyet ble ombygget til
lystbåt i 1972. Innredning består i hovedsak av teakfiner og
elementer/lister av heltre teak. Bla er bjelker og underside
dekk kledd med finer. RA hadde ønske om å åpne opp mot
dekket for å vise malte bjelker og dekksplank slik det var i
den originale innredningen. Det eneste rommet det lot seg
gjøre i praksis, var lugaren framfor salong. Her var de
originale bjelkene stort sett ubeskadiget av tidligere
ombygginger.

Fra lugaren mot forpeak.

GJENOPPBYGNING
Bjelkene ble pusset og sparklet og overflatebehandlet, lik
underside dekk, med linoljemaling. Det er lagt 21 mm furu
hulkillister langs bjelkene og mot eksisterende innredning.

Innvendig kledning/lister, styrhus/sykelugar
BESKRIVELSE
Det har originalt vært respatexlaminat lagt rett på
underpanel, både i styrhus og bestikk. Platene var bevart i
styrhus, men var delvis overmalt. I bestikk var det rester i
nedgangen til maskin. Vi har tatt utgangspunkt i utførelsen i
styrhuset for rekonstruksjon av sykelugar. Det lå også respatex
i himling. Plateskjøter var dekt av 6 x 22 mm eikelister,
opprinnelig lakket.
GJENOPPBYGNING
Det oppstod en teori om at det var uheldig med
respatexplatene lagt direkte oppunder taktroa. Eventuell fukt i
troa får ikke anledning å tørke ut, og den gamle troa var da
også svært råteskadd. For å forebygge slike skader ble ny
utførelse gjort med luftspalte mellom plater og tro.
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Respatexplatene ble foret ned med 6 mm lister. Dekklister
langs bjelker og skott ble montert med luftespalte.
Det lille akterskottet i styrhusdelen er kledd med 6 mm
finerlag og geifus på innside. Respatex som kledning.
Vi har foret i mellom ytter- og innerkledning ved
gjennomgående innfestinger for radar, antenner etc.
Skott mot sykelugar bestod av geifus 12 x 65 mm som
underpanel bak respatexkledningen.
Den gamle lå med vrangside inn mot styrhus. Panelet vi
benyttet har frest spor mot vridning på bakside.

Foring ved gjennomføring i skott.

I fronten brukte vi den originale 15 x 80 mm geifus kledningen
om igjen, så langt det lot seg gjøre. Vi hadde noen få bord
av samme dimensjon på lager til utskiftninger og spunsinger.
Panelet stod i spor på underkant vinduskarm, uspikret, - ellers
spikret i spikerslag. Reisverket smurte vi med Boracol. Vi la inn
vindtetting mellom reisverk og innerkledning. Her benyttet vi
Isola diffusjonsåpen vindsperre for bygg. Det var tidligere
ingen vindtetting i fronten.
I sykelugaren ble den originale underkledningen mot styrhus
bevart. Dette var glattpaneler med dimensjon 15 x 14,5 mm.
Slike glattpaneler må spesialproduseres i dag, og siden noe
originalt var bevart, tok vi ikke kostnaden med å få laget så
små mengder. Det ble benyttet rustikkpanel av samme
dimensjon og lagt med baksida ut, så det visuelt ble som
originalt. En fordel med dette er at man får luftespalter mot
reisverk som kan slippe ut eventuell fukt. Det ble lagt
vindsperre mellom reisverk og panel som i styrhusfront. Det var
opprinnelig nyttet svartpapp.
ISOLERING
Vi ble forespurt av eierne om vi kunne isolere styrhuset. Vi
foretok henvendelser til andre verft, skipskontrollen og
produsenter for å finne mulige løsninger. Det er i hovedsak
steinullmatter som nyttes til maritimt bruk. Vi har tidligere sett
uheldige konsekvenser ved bruk av isolasjon, - denne har
bundet opp fukt, hvorpå skader på stål og treverk har
oppstått. Vi kontaktet derfor Rockwool ang isolering av
trestyrhus. De hadde ikke noen spesielt egnet isolasjon utover
vanlige steinullmatter. Disse mattene skal ikke ta til seg fukt.
De anbefalte bruk av lydmatter (mer kompakt) og
diffusjonssperre. Eventuelle problemer med kondensering ville
bli mindre. Spørsmålet er likevel fortsatt om det er bedre med
åpne rom som kan tørke ut ved eventuell vanninntregning. Vi
ønsket ikke å bruke diffusjonssperre av plast. I tilfelle isolering
mente vi det ville være bedre med svartpapp. Vi tok opp
problemstillingen med RA. Tiltak som kan beskytte fartøyet
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uten synlige inngrep kan forsvares. I motsatt fall utelukkes
inngrep. De ønsket tiltak for lufting.
Dersom vi benyttet rustikkpanel med front inn mot stenderverk
ville vi få luftespalter på baksiden, samtidig som framsiden
ville fremstå som glattpanel som opprinnelig. Det må i tilegg
finnes en løsning med utlufting bak listverk oppunder tak.
Usikkerheten knyttet til isolering gjorde at eierne gikk bort fra
dette.
Vi har tidligere isolert stålkonstruksjoner med selvklebende
Glavaflex matter. Dette ble også gjort på et parti av
stålcasingen for å hindre kondensering der denne var dekt av
kledningen.

Noe av det gamle underpanelet i
sykelugaren ble bevart.

På skottene blir respatexen lagt rett på kledningen og hektet
med stift. Alle skjøter dekkes av lakkerte eikelister. I sykelugar
var det usikkerhet rundt utførelse på ende av bjelker og
langskipsskott da det var foretatt tidligere ombyggning.
Eikelister ble nyttet rundt bjelkeendene, og det ble laget
hulkillister i eik mellom bjelkene mot skott.
Fartøyvernsenteret hadde noe respatex liggende fra tidligere
som ble nyttet på skottene i bestikk. Denne er matt hvit. En
representant for produsent kom på befaring for å finne
tilsvarende produkt som var benyttet tidligere. Det nærmeste
han kunne komme var brannhemmende respatex av typen
B015BRI.

Fra sykelugaren.

Dører
Det ble nødvendig med ny tilpassing av styrhusdørene etter at
styrhuset var remontert på casingen.
Innredning/utstyr styrhus
Det er tidligere montert klappsete på bb side av skott mot
sykelugar innvendig ved styreposisjon, på 90-tallet. Setet
stammer fra kondemnert panservogn i det norske forsvaret.
Setet har ramme av eik og er trukket med kunstskinn. Setet er
hensiktsmessig og passer godt til øvrig interiør og blir beholdt.
Tilsvarende sete er anskaffet og plassert på stb side. Her ble
også reisverket forsterket for innfestning.
Det gamle dashbordet er benyttet. For å unngå skader på
respatexplatene ble det lagt 2 eikebord fra dashbord og ned
til dørk til føring av kabler fra instrumenter.

Vi lot klappsetet som ble montert på
90-tallet stå.

Fra sjøsettinga.

Sjøsetting
TIRS 10/9
Fartøyet tatt ut av hallen på floa. En del lekkasje i skroget.
Det var beregnet å la fartøyet stå på vogna 1-2 døgn for
trutning. Dette viste seg imidlertid å ikke fungere i praksis. Kun
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nederste del av undervannsskroget kom i kontakt med sjø pga
at vi ikke kunne sette slippvogna langt nok ut.
ETTERARBEID
Etter noen regnfulle netter meldte eierne om lekkasje i dekket
foran ruffen. Ruffronten hadde vært for svak til å motstå
drivingen. Dette skyldes nok konstruksjonen fra ombyggingen
på syttitallet. Fartøyet vinsjes inn i hallen for utbedring.
Utbedringen startet med å rive opp drevet i forkant av ruff. Vi
planla forsterkning av innerkant ruff ved å bolte fast en bjelke
som skulle låse ruffkarmen ved driving. Eierne ønsker
teakbjelke, og kjørte selv til Tromsø for å skaffe sådan.

Det ble frest ut og lagt dollbord i
forkant av dekkshuset.

Etter å ha demontert kledningsplater rundt bjelke/ruffside,
oppdaget vi at lukeendebjelken var oppsprukket og hadde en
stor innfelling av furu. Denne var trolig fylt inn hvor
mastefisken tidligere hadde vært felt. Boltene til ruffkarmen
gikk delvis i skjøten og i store sprekker, og så ut til å ha lite
hold.
Det ble besluttet å legge en eikebjelke i forkant som
forsterkning. Eikebjelken ble tilpasset oppunder dekk i forkant
og boltet i lukeendebjelken med 12mm galvaniserte bolter.
Dette gav oss også mulighet til å felle ned dollbord i forkant
av ruffen for ytterligere forsterkning ved driving. Dekket ble
skjært opp i forkant av ruff, og dollbordet tilpasset mot
tidligere monterte randplanker på ruffsidene. Hjørnene ble
avrundet mot disse. Vi limte dollbordet med epoksy, og
skrudde dette mot front av ruff, samt boltet det i bjelke med
12 mm galvanisert bolt. Eikebjelken var 3,3 meter i
dimensjonen 4” x 5”. Dimensjonen på det nye dollbordet var
56 mm x 100 mm.
Teakbjelken (2”x 5 3/4”) ble innfestet med 5 stk 12mm
galvaniserte bolter gjennom lukeendebjelken og den nye
eikebjelken. Teakbjelken ble lagt ca en tomme opp på rufffronten, og skal også bidra til å motstå drivinga. Endene på
dekket ble spikret på nytt med 4.5” danske skipsspiker. Nytt
dollbord ble drevet og kittet.

Det nye dollbordet.

Her ser vi forsterkningen for
dekkshusfronten på bjelke nr. 11.
Eikebjelken til venstre fungerte som
nytt spikerslag for dekksplanker.

Det ble også drevet opp enkelte lekkasjepunkter på skrog.
Boring av løygangsbolter ble utsatt. De gamle boltene hadde
tæringsskader. Eierne ville selv bore etter instruksjon avhengig
av hvilken dimensjon som kunne skaffes. (Ferdigbolt el.
Smidde)

Endelig sjøsetting

Teakbjelke i på innsiden av
dekkshusfronten.

MAN 23/9
Biskop Hvoslef sjøsettes.
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Kl 12.25 var fartøyet flott og gikk for egen maskin til kai.
Jevnt innsig av sjø. 2 elektriske pumper holder unna i tillegg til
motorlensepumpe. Mannskapet tar ansvar for tilsyn/lensing.
De går lensevakt på natt. Det går ytterligere noen dager uten
tegn på reduksjon av lekkasjen. Dykker blir engasjert for å
tette. Det blir gjort forsøk med å føre fargestoff på
spruteflaske langs skuteside for å avdekke innsig. Finner ikke
punktet fra utside. Dykker tar ned sekk med sagspon for
mauring. Det stopper de største lekkasjene.
MAN 1/10
Biskop Hvoslef forlater Gratangen

Biskopen forlater Gratangen.

FRE 16/11
Fartøyvernsenteret hadde en mann i Tromsø for å drive etter
på enkelte lekkasjepunkter i dekket. Det gjaldt akterkant av
dekkshus samt stb hjørne av styrhuskravell.

ARBEID EIERE
Eierne stod selv for nedrigging og nødvendig demontering av
utstyr på dekk og i tilknytning til styrhus. Det gjaldt spesielt
innredninger og komponenter eierne selv har montert. Dette
arbeidet er tidkrevende og det er ofte en fordel at de som
kjenner fartøyet og utstyret tar seg av dette. Når demontering
avdekker originale detaljer skal fartøyvernsenteret
dokumentere. Demontert utstyr ivaretas av eierne. Det ble i
løpet av prosjektet utført et betydelig vedlikeholdsarbeid av
eierne. Her følger rapport over utført dugnadsarbeid fra Rolf
Ingebrigtsen, Stiftelsen Biskop Hvoslef:
Ishud
Når det gjelder ishuden som ble lagt på skøyta besto
denne av 1 mm tykke kopperplater stykket opp i 50 cm
bredde og 70 cm lengde som ble "satt" stående med 30
cm over vannlinja og 40 cm under. Denne størrelsen var
det maksimale vi kunne bruke for å få platene å føye
seg etter skrogformen, og de ble lagt fra baugen og
akterover med overskjøt akterover helt til vi kom mot
røstjernene for vantene til formasta. Der var skroget så
rett at vi la 2 m lange plater delt i to 35 cm stykker på
langs hvor vi også gjorde avslutningen på ishuden og
med overlapp på disse 2 platene nedenfra og opp. Vi
spikret med 28mm rillet kobberstift (kobber takstift)
med ca 1 tomme mellomrom, og pga. eikehudens
hardhet måtte hvert hull bores før stifting. Som
underlag mot kobberplatene ble det brukt steinkoltjære
(Blackwarnish) ispedd krittmasse til passe blanding og
platene ble malt utvendig med en grunning og toppstrøk
spesielt egnet for kobber.
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Deltakere NNFA

Nils Marius Johansen (PL)
Paul Håvard Zylla (Tre)
Endre Lund (Tre)
Christiaan Van Gaal (Tre)
Bjørn Lillevoll (Tre)
Ivar Sørlie (Tre)
John Åge Sørlie (Mek)
Ronny Grindstein (DL)
Kazimierz Czyz (Mek)
Harry Mikalsen (Mek)
Harry Solvang (Mek)
PL = Prosjektleder
DL = Daglig leder

Kostnader

Totale kostnader:
Kr. 1.700.000,Timeverk NNFA:
3700 timer
Materiell, slipp og drift:
Kr. 250.000,-

Den nye ishuden ble lagt av
dugnadsgjengen.
Johansen/Holmstad

Biskop Hvoslef

Øyebolter for løygang storseilskjøter
Øyeboltene for løygang storseilskjøter ble fornyet,
dvs.at øyene ble beholdt mens leggene ble fornyet.
Boltene som er 1" med legg på 8" ble svakt skråboret
gjennom dekksplankene og dekksbjelke (bilde 167).
Deretter ble dekkplatene mot dekksplanken tilpasset og
sveist, og under dekkbjelken i maskinrom ble det lagt
skiver før boltene ble trukket til. Utover den gamle
øyebolten for stag formast er det ikke montert noen nye
bolter i dekket.

167

Roterende vindu
Når det gjelder roterende vindu i rorhus var det
gamle mye nedslitt både lagre for 24V motor, lagre for
reimskiver og foring for lagertapp til vinduet. Vinduet
ble skiftet med et mere moderne hvor 24V motor er
direktekoblet til vindu.(bilde 168) .
Signalhorn
Da det ble påvist antydning til rust innvendig i
luftflaske, var vi ikke komfortabel med til enhver tid å
holde lufttrykk på flasken for forsvarlig drift av
signalfløyte. Det ble derfor i 2005 installert et elektrisk
horn, og ved reparasjonsarbeidet i Gratangen ble den
gamle luftfløyta demontert. Det viste seg da at hele
hornet som var av blekk var totalt opprustet, og
mekanismen for justering av membran satt helt fast.
Med tanke på å fornye den gamle luftflasken og bestille
nytt signalhorn ble dette systemet ikke beholdt og
luftflasken fjernet fra maskinrom. Den originale flasken
er lagret på Fartøyvernsenteret. Da en
av avskjedsgavene fra fartøyvernsenteret i
Gratangen var et toppoverhalt signalhorn i kobber og
messing blir dette montert inn på samme plass som det
gamle, og tilkoblet luft fra kompressor i maskinrom.
Siden vi kom i drift tidlig vinteren 2008 med 7 dagers
turer hvor det var med 8 til 10 alpinister hver tur, har
vi fått tid til å prøve skøyta og alle systemer under
forskjellige forhold.

168

115

116

Fra å være noe lekk har skøyta trutnet tilnærmet helt,
den nye kjelen virker 100%. Batterikapasitet som ble
doblet for forbruk gjør at vi kan ligge over 12 timer
med egen forsyning.
Og ikke minst dekket er vi svært fornøyd med.
Brannhemmende plater, maskinrom
Som bildene 115, 116 ,117 viser ble maskinrommet
kledd med brannhemmende, vannfaste plater type B 30,
som motstår antennelse fra sterk varme i 30 min.
Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Sentralfyr
Ny helautomatisk sentralfyr 220V for sentralvarme og
varmtvann ble innstallert da den gamle var mye nedslitt
med vanskelig regulering. Som bilde 118 viser tar den
nye sentralfyr type Robus med 12,9 -23 Kw effekt liten
plass,og med den nye plasseringen til bb side frigjorde
det rom til å få plassert ei dør til akterpeaken.
Endringer maskinrom/akterpeak
Døra ble ombygd fra ei dobbeldør som var mellom
maskinrom og salong og som ikke ble remontert da
hoveddøra til salong,(bilde117) ble dobbeltisolert og
hengslet til å slå inn i maskinrom for å frigjøre plass
ved bysseområdet i salongen.

118

Bilde 119 viser den nye døra til akterpeaken som
erstattet en gammel smal skyvedør av tynne bord som
ble forarbeidet av oss på slutten av 1990.
Deling for akterskott mellom maskinrom og akterpeak
forble uforandret og ble kledd opp med nye 5"x 28 mm
pløyde bord.

119

Nye bord av samme type ble brukt til oppbygging av
dusjrom og til legging av dørk i akterpeak og akterkant
av maskinrom. Det demonterte baderomspanelet ble
benyttet til innredningen av dusjrommet som ble
uforandret i størrelse (bilde 125).
I akterpeak ble dørken maksimalt utnyttet med luker
som gjør det mulig å stue ned både proviant og utstyr
mellom spant og frigjør derved tiltrengt plass.

125

Ei ny køye ble forarbeid på bb side i akterpeak og med
den på sb side kan akterpeaken til nød "huse" 3
personer hvis en ligger tverrskips på dørken (bilde120).
Maling som ble brukt under dekk, dekksbjelker og ellers
i akterpeak var Pilot grunning og toppstrøk.
Eksosrør fra hovedmotor går gjennom bestikklugar rett
over dørk og innkledd i en stålkasse.

120

Sjøl med god isolering av røret utvikles det mye varme i
stålkassen når motoren er i drift.
Denne gratisvarmen har vi ført via flexslange og vifte
gjennom dørk i styrehus,(bilde121) og gir en god
effekt.
Overflatebehandling lugar
Da den nye dekksplanken ble lagt ble den profilert med
spor i underkant som den orginale fra 1933,
og planken ble i mellomlugar lagt åpen,- dvs. uten å kle
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inn plankene og dekksbjelkene med mørk teakfiner som
det var blitt gjort av tidligere eier omkring 1972.
Dekksplankene og bjelkene ble pusset, grunnet og malt
med linoljemaling som ga en veldig fint resultat
(bilde122 og 123).
Da dekksbjelkene i forlugar var meget stygge og ikke
mulig for å få tilsvarende som de i mellomlugar ble
disse innkledd med de gamle teakfinerplatene etter at
det var lagt plater av vannbestandig rødfiner 6mm med
lufting mot dekksplankene.

122

Platene mot dekket ble først grunnet flere strøk Pilot I
grunning og overmalt med 2 strøk hvit Pilot II
toppstrøk, slik at det ble et lyst "tak".(bilde124)
Når det gjelder de nye lysprismene i begge disse
lugarene var det tendens til at de ville dogge på ekstra
kalde dager, og dette var også tilfelle med de gamle
som ble skiftet.

123

For å avhjelpe dette ble det nå under hver prisme
skrudd opp et lite stykke plexiglass som fungerer som et
dobbeltvindu med veldig godt resultat.
Luke over akterpeak
Luke over akterpeak ble i sin helhet laget ny med ca 1"
x 1½” eikestaver, metallbeslag i hjørner og overheng.
Innvendig ble det lagt ei heldekkende vannfast
finerplate mot event. kondens på kalde dager. Luka
(bilde 126) fungerer fint i forhold til den gamle
(uorginal) hvor det var problemer med tetthet. For
denne lukekarm og for karm til luke i bauglugar ble
disse boltet opp på nytt med bolter gjennom bjelkelag
under dekk.

124

Skyveluke til bysselugar(salong) er uforandret med
unntak av at bredden er justert ettersom det nye dekket
har satt seg.
Jotamatic smartpack 2 komponent jotunmaling ble brukt
på alt stål i keising, hvit innvendig og grå utvendig.
Denne malingen er veldig slitesterk, samtidig som den
danner en hard overflate.

126

Overflatebehandling dekk
Som bildene 127, 128 og 130 viser har vi fått dekket
rimelig bra nå, og det er nå smurt med Tjæralin Klar nr.
107 som etter 3 strøk har gitt en fin slitesterk overflate.
I stedet for den store kassen for liv-vester, som tidligere
var plassert foran stormastra og ødela hele fordekket,
har vi nå fått flere flyttbare kasser, 2 store og 2 små
Nordnorsk Fartøyvernsenter
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for å gi plass til vestene. Disse er laget av vannfast
finer med overfallsluker av samme materiale som nevnte
luke over akterpeak, produsert av vår eminente snekker
Birger Angell.

OPPSUMERING/AVSLUTNING
Prosjektet ”Biskop Hvoslef” er det første hvor vi har arbeidet
så tett sammen med eierne under hele istandsettingen. Eierne
var til stede, og utførte arbeid nesten hver uke i 3 dagers
økter. Det var knyttet spenning til hvordan dette ville fungere i
praksis, men det gikk over all forventning. Til tider var vi 10
mann i arbeid på båten. Eierne bidro med sin kunnskap om
fartøyet spesielt, og vedlikehold/drift generelt.
Forhåpentligvis overførte vi vernefilosofi og
håndverkskunnskap tilbake. Eierne påtok seg
demontering/montering av det meste av utstyr samt rigg. Det
er ikke tvil om at dette arbeidet er meget tidkrevende, og nok
var kraftig undervurdert i kalkulasjonene. Eiernes innsats bidro
dermed sterkt til at de økonomiske rammene holdt for
prosjektet. Det ble opprettet en prosjektgruppe som hadde
jevnlige møter og tett oppfølging av økonomi og fremdrift.
Når det gjelder det faglige utbyttet, var det interessant å
arbeide med en annen type fartøy enn vi normalt gjør. Både
utførelse, materialer og tekniske løsninger gav oss
kjærkommen variasjon i arbeidet. Nok en gang har vi erfart at
usikkerhet omkring omfang av arbeidet og tidspunkt for
prosjektstart gjør at man kommer på etterskudd med
innsamling av dokumentasjon og spesielt innkjøp av materialer.
På grunn av tidsaspektet så vi oss nødt til å bruke enkelte
materialer vi ikke var 100 % fornøyd med. Det ville vært
unngått dersom man kunne ligge på forskudd med innkjøp. Det
viste seg bl.a. vanskelig å framskaffe eik som var tørket
tilstrekkelig.

128

130

Dugnadstimer

I løpet av Biskop Hvoslefs opphold
ved Nordnorsk Fartøyvernsenter
bidro eierne med 4166 loggførte
timer dugnad. Dugnaden fortsatte i
Tromsø i forbindelse med installering
av nytt elektrisk anlegg i hele båten.

Dugnadsgjengen

Birger Angell
Magne Sørensen
Rolf Ingebrigtsen
Hans Frost
Jenny Ingebrigtsen
Simen Angell

Prosjektet ga mersmak i forhold til tanken om større
involvering av eiere og frivillige og dette vil bli videreført av
Fartøyvernsenteret i kommende oppdrag.
Nordnorsk Fartøyvernsenter takker for oppdraget, og det
gode samarbeidet med Stiftelsen Biskop Hvoslef.
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Den harde kjernen, - Fra venstre:
Hans, Magne, Rolf og Birger.
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LEVERANDØRER

Materialbanken har levert furudekket

Dansk skibstræ har levert eik

Skips og båtutstyr AS har levert dekksprismer
Jørgensen Trevarefabrikk AS, Tromsø har levert teak og eikelister

Neumann bygg har levert skipsspiker og festemidler

Claessons trätjära har levert tjære, linolje, kitt og linoljemaling

Farvemiljø Nord, avd. Harstad har levert malingsprodukter

Byggma leverte respatex til innredning

E.A. Smith leverte kobberplater til ishud

Wurth har levert kopperstifter til ishud

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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KILDER/INFORMANTER
-
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Tegninger: Norsk Sjøfartsmuseum/Bjarne Aas.
Redningsselskapets museum v/ Dag Bakka.
Stiftelsen Biskop Hvoslef.
Bjørn Foss; Hundre år med redningsskøyta.
Bjørn Foss; Fra seil til vannjet.
Eddy Lesund, R/S Idun.
Nils Christian Bang, R/S Storebrand.
Risør trebåtbyggeri.
Blokken verft.
Djupevåg trebåtbyggeri.
Betingelser for bygging av R/S 38 med motor, Redningsselskapet.
Redningsselskapets arkiv.
Norsk folkemuseum, Fotosamlingen/Anders Beer Wilse.
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VEDLEGG
Skissene som følger er krympet, og målestokken stemmer derfor ikke.

Vedlegg 1: Profil casing
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Vedlegg 2: Korrespondanse Sjøfartsdirektoratet
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Vedlegg 3: Skisse reparasjon akterstevn 1
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Vedlegg 4: Skisse reparasjon akterstevn 2
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Vedlegg 5: Utskiftning av bærere i hekk
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Vedlegg 6: Måleskjema roraksling
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Vedlegg 7: Skisse utbedring dekksbjelker
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Vedlegg 8: Bjelkearrangement Biskop Hvoslef, Bjarne Aas 1932.
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Vedlegg 9: Innredningsarrangement Biskop Hvoslef, Bjarne Aas 1932
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NOTATER:
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