RAPPORT BLOMØY
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Restaurering 2008-2009
M/Kr Blomøy ble bygget i 1953 hos A. Møllevik og sønner. Fartøyet
ble tatt ut av fiske i 1991 og unntatt kondemneringordningen. Siden
har Blomøy vært i Salten vetaranbåtlag sitt eie, og fikk vernestatus i
1993.
Denne rapporten omhandler arbeider utført ved NNFA i perioden
2008 – 2009.
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INNLEDNING
Etter en liste med pålegg fra Sjøfartsdirektoratet (SD), og en
tidligere utarbeidet befaringsrapport fra Nordnorsk
Fartøyvernsenter (NNFA), var tiden inne for slippsetting av
M/Kr Blomøy. NNFA fikk oppdraget. Blomøy ankom
Nordnorsk Fartøyvernsenter tirsdag 2. September -08. Det
ble etablert en prosjektgruppe bestående av Per Reffhaug
fra Salten Veteranbåtlag (SVB) og fartøyvernleder Ronny
Grindstein, daglig leder Terje Flaaten-Stokkan,
fartøyvernkonsulent Nils Marius Johansen fra
Fartøyvernsenteret. Fartøyet ble overlevert 3. september.
Eierne hadde også ønsker om arbeid utover det som var
avdekket ved befaringen i 2007.
Finansieringen var ikke fullstendig, og nødvendige
prioriteringer måtte tas i samråd underveis. De prioriterte
arbeidene var påleggene fra Sjøfartsdirektoratet.
Erfaringsmessig øker omfanget av arbeidene når man starter
riving og får åpnet opp fartøyet. Det var viktig å få oversikt,
og eventuelt utarbeide ny kalkulasjon, før eventuelle
søknadsfrister utløp.

Foto: SVB

M/Kr ”Blomøy”
Type:
Motorkrysser/fiskefartøy
Byggested:
A. Møllevik og sønner,
Hemnesberget

Utgangspunkt for restaureringen var fartøyets utforming ved
opphør av ordinær drift.

Byggeår:
1953

Eierne hadde ønske om selv å kunne arbeide på båten under
oppholdet i Gratangen. Fartøyvernsenteret ville gjerne legge
til rette for dette etter de gode erfaringene fra
restaureringen av R/S Biskop Hvoslef, hvor eierne utførte en
stor egeninnsats på fartøyet, og arbeiderne ved
fartøyvernsenteret høstet av eiernes rike erfaringer. Det ble
derfor inngått avtale om leie av innkvartering for
dugnadsgjengen i nærområdet til Fartøyvernsenteret.

Kjenningsignal:
LEEM

BRT:
38
Konstruksjon:
Kravell på doble bygde
spant

Kort historikk
På SVBs nettsider kan man lese følgende:
” M/K ”Blomøy” ble bygd som krysser hos Møllevik og
Sønner Båtbyggeri på Sund i Hemnes i 1953 for
Ragnvald Branum på Rødøy, Helgeland. Han brukte
fartøyet i linefiske frem til 1969, med kun ett avbrekk
da hun var leid bort til Magne Bakkeland fra 1960 til
juni 1961 på sildefiske. I 1969 ble hun solgt til Bjarne
Nybakk, Stamsund i Lofoten.
Nybakk brukte båten hovedsakelig i linefiske, men
også noe garnfiske i de senere år. Fra 1984 hadde
Gudolf Endresen Blomøy fram til 1989. I 1989 ble
fartøyet solgt til Ole Krokvik i Brønnøysund. Han
brukte den i reke- og garnfiske. ”M/K Blomøy” ble i
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Motor:
Detroit diesel V8, 335 hk.
Unntatt kondemnering:
1991
Vernestatus:
1993
Eier:
Salten Veteranbåtlag
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1991 unntatt for kondemneringsordningen og overtatt
av Stiftelsen Salten Veteranbåtlag.
Ombygginger
På 60-tallet ble det foretatt en del ombygginger: Egnerhuset, akterrekka, og messa ble ombygd fra tre
til aluminium og noe forstørret (ca 30cm lengre
messe). Nedgangen fra skipperlugaren ble flyttet fra
akterdekket til rett innenfor døra til messa med
maskinromsdøra midt imot. Styrehusfronten som
opprinnelig var teak, ble skiftet ut med aluminium.
Motorer
Som ny fikk Blomøy satt inn en tosylindret ”Finnøy” på
100 HK i 1953. Den sto i bare ett år, da den ble
byttet med en tresylindret ”Finnøy” på 120 HK. Med
denne gjorde Blomøy 8 knop. I 1981 ble en Detroit
diesel fra General Motors på 335 HK satt i. Det er en
V8 totakts diesel med et arbeidsturtall på ca 1500
o/min som gir båten en marsjfart på noe over 9 knop.
Topphastighet er 11 knop.”1

Tæringsskade i kjølsvinet

UTGANGSPUNKT
I 2007 foretok NNFA en befaring etter henvendelse fra
Salten Veteranbåtlag. Befaring ble utført i kombinasjon med
et annet oppdrag i området og det var begrenset med tid til
rådighet. Det ble dermed ikke foretatt en totalvurdering av
fartøyet. Rapporten begrenset seg til vurdering av skader
etter henvisning av eier. Rapporten dannet grunnlag for
søknad om finansiering av enkelte arbeider. I hovedsak
gjaldt dette en tæringsskade fremst i forskipet, enkelte
dårlige rekkestøtter og dekksplank, samt tæring på plater i
casing og styrhus. Videre ble det avdekket problemer med
det elektriske anlegget. I etterkant av befaringen laget vår
skipselektriker en landstrømsentral til montering ombord.
Blomøy er sertifisert for 12 passasjerer med begrenset
fartsområde og må dermed ha årlig godkjenning.
Rekkestøtter og tæringsskader var anført som pålegg fra
Sjøfartsdirektoratet ved ankomst Gratangen. 1. oktober
startet nedrigging, og fartøyet ble slipsatt 2. Oktober.

På befaringa fant vi bl.a. 9 dårlige
rekkestøtter

Utvidelse prosjekt
Fra månedsrapport NNFA november -08:

”Det ble prioritert å starte med arbeidene som
innbefattet pålegg fra Sjøfartsdirektoratet (SD).
1

Ulike metaller i egnerhus og styrhus,
og dårlig isolasjon mellom disse,
hadde gitt en del galvanisk tæring

http://www.saltenveteranbaatlag.no/html/blomoy.php
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Innredning i lugar ble demontert for tilgang
tæringsskade i kjølsvin. Riving avdekket også tæring
rundt bolt i stevnkne og noe mer omfattende skade i
kjølsvinet. Rapportering til SD medførte nytt pålegg
om forsterkning av kjølsko grunnet kjøllask i samme
område som planlagt reparasjon.
Skandekket ble åpnet på bb/stb side av hoveddekk
ved planlagt skiftede rekkestøtter. Reimer og
fyllstykker var i dårlig forfatning på bb side men
forholdsvis bra på stb side hvor det trolig er foretatt
utskiftninger tidligere. Det var nødvendig å skifte en
spantetopp i bb side. Her var det også dårlige plank i
skutesiden og det ble revet 3 plankehøyder midtskips.

Når vi åpner skroget finner vi gjerne
flere skader enn det som avdekkes
ved ei befaring. For eksempel råte
mellom hudplank

Ved åpning av dårlig hudplank i bakken ble det
avdekket ytterligere råteskader i spant, bjelkeveger,
bjelkeender og garnering bb side. Det var også
råteskader på deler av dekksplank mot bjelkene og
deler av reimene på stb side..
Kontroll av hoveddekk avdekket skade på
bakkbjelke/bakkplank hvor det er utført flere
reparasjoner tidligere. Dette medfører ytterligere
reparasjoner alternativt full utskiftning av
komponentene inklusiv om lag 100 meter dekk.

Råte i dekksbjelke

Det anbefales også å demontere skansekledning og
kryssholdt på bakk for tilgang driving rundt
rekkestøtter.”
I og med at prosjektet i utgangspunktet ikke var fullfinansiert,
og omfanget av arbeidene økte, var det påkrevd å foreta
omprioriteringer av de omsøkte midlene. Alt arbeid i
tilknytning til styrhus ble vurdert til å kunne utsettes. Vi kunne
heller ikke ta sjansen på å åpne fartøyet så mye at vi
risikerte å ikke få det tett og ut av hallen dersom det ikke
kom i orden med finansiering. Mot årsskiftet var det foretatt
en ny kalkulasjon på tilleggsarbeidene.

Råte i spant

Dokumentasjon
Salten Veteranbåtlag sitter med en god del informasjon om
fartøyet, og tidligere utført arbeid. Eierne har dermed vært
hovedkilden til kunnskap om fartøyet. Det var ikke påkrevd
med ytterligere dokumentasjon utover det som ble gjort på
senteret for dette spesifikke oppdraget. Ved demontering av
utstyr blir gjenstander fotografert og registrert i skjema. Mål
tas, og tegnes gjerne inn direkte på bildekopier, eller skisser
tegnes. Det ble tatt om lag 800 digitale bilder til hjelp ved
restaureringen av M/Kr Blomøy.
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UTFØRT ARBEID
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

Kjølskoen tilpasses

Beskrivelsen her vil, i grove trekk, følge denne rekkefølgen
alt etter hvilke hovedgrupper og underoperasjoner prosjektet
omfatter.

MEKANISK ARBEID
Skrog utvendig
Kjølskoen monteres

Kjølsko/stevnsko/kjølbolter
En av hovedarbeidsoppgavene på Blomøy, var utbedring av
tæringsskaden i forskipet. Kjølsvinet skulle kappes, og et nytt
stykke skjøtes inn. Siden kjølen hadde en skjøt i samme
området, krevde Sjøfartsdirektoratet at kjølskoen skulle
forsterkes og boltes ekstra i området ved laskene. Se
vedlagte brev fra Sjøfartsdirektoratet.
Den gamle kjølskoen strakk seg ca 5 cm opp på sidene av
kjølen, og hadde en tykkelse på omlag 8 mm. I tilegg var det
påsveist labber for innfesting med spiker. Sider og labber
var felt inn i kjøl. Det var innfelt jern i skjøt mellom stevn og
lott.
Sidene på den nye skoen skulle føres helt opp mot spunning
og innfestes med gjennomgående bolter i hvert spanterom.
Tykkelsen på skoen skulle økes til 15 mm. For å kunne tilpasse
ny kjølsko bedre ble øvre del av sidene felt inn i stevnet
tilsvarende tykkelsen av det gamle jernet som ble fjernet.

Vi brukte hydraulisk jekk til å trekke
de gamle kjølboltene

Skoen ble laget av 5 deler som ble tegnet og skåret ut av
eksternt mekanisk verksted.
Det viste seg krevende å forme 15 mm plater til kjøl og stevn
– dette er uvanlig kraftige dimensjoner på så små fartøy.
Bolter gjennom kjølsko ble klinket. Alt treverk ble smurt med

Johansen/Holmstad
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black varnish. Åpninger mellom stål og tre ble fylt med
sement.
For å utbedre kjølsvinet kreves trekk av kjølbolter. Når den
gamle kjølskoen var fjernet, fikk vi tilgang til mutrene fra
undersiden av kjølen. Vi noterte oss at boltene i forskipet var
skiftet ved en tidligere anledning. Vi trakk disse ved hjelp av
hydraulisk jekk. Dimensjon nye kjølbolter: 25 mm x 840 mm.
Boltene ble klinket med skive, og gjenget for mutter med
skive i den andre enden. Vi skiftet 5 kjølbolter, og 2 bolter
gjennom slemholdt/stevn i forskipet.

Ferdig montert kjølsko

Listjern
Det er lagt nye 50 mm listjern på ytterkant lenning og på
fenderlistene. 25 mm listjern er skiftet på overkant lenning.

Rekke
Kryssholt/pullert
Kryssholtene på fordekket er kombinert med byssgatt og
plassert mellom 6. og 7. rekkestøtte. Det ligger et
tømmerstykke mellom rekkestøttene som byssgatt går
gjennom. Kryssholtet er sveist på plate med byssgattet i
senter. Fot for innfesting av vantene står i forlengelsen akter
til 8. rekketøtte. For å komme til driving av skandekket ble
bb kryssholt demontert. På begge sider var utførelsen i
aluminium. Vantfestet var imidlertid av stål. Tilstanden var
ikke tilfredsstillende, og det ble besluttet å lage ny.
Kryssholtet har også opprinnelig vært utført i stål. På stb side
er begge komponenter i aluminium. Nytt feste ble derfor
laget i aluminium.

Den gamle vantfestet var modent for
utskiftning

Nytt vantfeste ble laget i aluminium

Det ble skåret av deler av aluminiumsrekke for tilgang skifte
av lenningsplank. Aluminium ble remontert.
Fartøyet har utlufting gjennom svanehalser i skandekk. På
hoveddekk er det tre stykk på hver side. Disse er montert i
senere tid. Høyde over dekk er 60 cm og 5-10 cm under
flens. De er innfestet med 4 stk franske treskruer 10/95 mm
og gummimasse mot dekk. Dimensjon er 60 mm galvaniserte
rør. Svanehalsene er malt. Disse ble nummerert og lagret for
remontering.

Overbygg
Kalkulerte arbeider på overbygg ble ikke prioritert i denne
omgang. Beskrivelse av tilstand er sakset fra
befaringsrapporten fra 26. september 2007:
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Casing
”Det er synlige rustangrep på nedkant ytterside casing
mot dekk, men det ble ikke avdekket skader som tilsier
utskifting av stål i dette området. Det bør allikevel
gjennomføres grundig rustpikking/sandblåsing for
hensiktsmessig overflatebehandling. Det er avdekket
rustskader rundt enkelte gjennomføringer etc. hvor det
vil være behov for innfelling av nytt stål. Styrhusdørk
av stål er angrepet spesielt langs styrhusfront som
trolig skyldes lekkasjer fra vinduer. Dørken er isolert
på underside mot maskinrom og lot seg ikke inspisere.
Det vil muligens være nok å erstatte den del av dørk
som utgjør overheng på utside casing i front samt på
sider mot dører, men det er sannsynlig at man bør
skifte ut plater i hoveddørk styrhus og bestikk. Dette
krever demontering av styrhusdører og innvendig
kledning samt utstyr som rormaskin, instrumenter etc.
Dersom rustangrep skyldes lekkasjer fra skyvevinduer
må man anta at også svill i reisverk er råteskadet.
Overgang mellom egnerhus i aluminium og casing i
stål er ikke tilfredsstillende utført og har gitt
tæringskader på egnerhus. Skadeomfanget på casing
synes å være begrenset slik at utbedringer skal la seg
gjennomføre ombord. Sveisearbeid i casing om bord
er likevel ressurskrevende i form av forebyggende
sikkerhetstiltak for å forhindre brann. Dette er tiltak
som eks tildekking, demontering/montering brennbart
materiale samt brannvakt, osv.”

Deler av veggen på egnerhuset ble
skiftet ut. Aluminiumsfronten ble
boltet til stålcasingen, og isolert med
gummipakning som opprinnelig

Rustangrep på dørken i styrhuset

Det ble allikevel utført noe arbeid på egnerhus i samband
med tilgang for utskiftning av dekk og rekke. Deler av
fronten ble utskiftet og innfestet på nytt mot casing der det
var tæringskader. Fronten av egnerhuset er boltet i
stålcasingen, og isolert med gummipakning som opprinnelig.
Vinsj
Det var nødvendig å demontere vinsjen som er plassert
mellom kappe og romluke for å rive dekk. Eierne utførte
dette arbeidet. Vinsjen er produsert av Bogen mek. verksted
og drevet med lavtrykkshydraulikk. Vinsjen er klosset opp fra
dekk og boltet gjennom dekksbjelkene. Fartøyvernsenteret
monterte tilbake vinsjen. Det er doble todelte lokk som tetter
rundt hydraulikkrørene. Tetting var utført med gummimasse.
Ved montering prøvde vi å tette med tjære/sinkvitt/drev mot
rør og tjærefilt mot dekk. Tetting ble ikke vellykket, og er et
eksempel som viser at det er en fordel at de som demonterer
også monterer. Rørene var fleksible og utsparringene i
dekket kom ikke på riktig plass, noe som medførte utvidelse
av hullet og ga for lite plass til tetting. Dette åpenbarte seg

Johansen/Holmstad
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Vinsja demonteres av
dugnadsgjengen

Tetting rundt dekksgjennomføringa
for hydraulikkrørene ble ikke
vellykket, og måtte gjøres om pga.
en lekkasje.
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med lekkasjer etter sjøsetting, og tetting måtte gjøres om
igjen.

Styring/fremdrift
Roraksel/opplagring
Fartøyet hadde pålegg fra Sjøfartsdirektoratet om å
utbedre slakke foringer på roraksel. Etter å ha demontert
akslingen fant vi at denne måtte skiftes. Se vedlagt
måleskjema av ny aksel.
Styremaskin/ratt
Styremaskinen er produsert av Frydenbø. Det har vært
problemer med styremaskinens hydraulikkpumpe, som er av
type Allweiler, type DR 2 H 22 A, reimdrevet. Den er
produsert i 1967 med verkstednr. 67416. En elektromagnet
type SKHF 76/24V DC trenger utbedring for at
styremaskinen skal fungere tilfredsstillende.

Utstyr innvendig
Ovn
Det var nødvendig å fjerne oljetilførselen til ovnen i lugaren
framme for tilgang utbedring av bakkbjelken. I et
ubetenksomt øyeblikk ble røret kappet i stedet for å løsne
ved ovnen. Dette ble bare midlertidig skjøtet med muffe før
fartøyet forlot Gratangen.
Reiders
Ved demontering av kledninga i lugar viste det seg å være
reiders på lukeendebjelke for kappa. Denne måtte
demonteres for å kunne skifte garnering, veger og enden av
bjelken i babord side. Reidersen var felt inn i bjelken for ikke
å komme i konflikt med himling. Innfestet med 16 mm bolter.

Mast/rigg stål
Riggen ble demontert og montert av NNFA for å kunne sette
Blomøy inn i slipphallen.

Kilesporet
Ny roraksling
på denunder
nye rorakslingen
produksjon.
freses ut Produktark vedlagt

Ny foring til rorakslingen
Kontrollmåling
produksjon
av ny
kontrollmålesved
etter
noen runder
i
foring til rorakslingen
dreiebenken

Røret som fører olje til ovnen i
lugaren fremme ble dessverre
kappet under rivingsarbeidene

Målskissen for rorakslingen

MOTOR
Det ble utført noe vedlikehold på motoren etter ønske fra
eierne, bl.a. ble det skiftet drivstoffslanger og kjøleslange.
Videre måtte det lages et generatordeksel etter pålegg fra
Sjøfartsdirektoratet og en lekkasje i mannlokket på en
dieseltank ble utbedret.

Riggen er tatt ned for at Blomøy skal
få plass på inneslippen vår

Riggen fjernet før slippsetting
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ELEKTRISK
Det ble foretatt demontering av kabler i forbindelse med
nedrigging og arbeider i lugar. Eierne utførte remontering.
Fartøyet dreide kun til babord ved bruk av styrestikke. Det
ble funnet feil på elektrohydraulisk styresolenoid. Se
”Styremaskin/ratt”. To antennekabler ble montert provisorisk
før avgang, da bestilte skjøtekontakter ikke passet. Den
originale lyskasteren fungerte ikke, og det ble satt inn en
pæreholder fra en annen type. Lyspæra ble da stående for
langt bak reflektoren, men dette lar seg utbedre. Det ble
diskutert å skifte ut hele lyskasteren, men vi anbefaler så
langt det lar seg gjøre, å reparere originalkomponenter iht.
antikvariske retningslinjer. Etter ønske fra eierne byttet vi fra
grønt til rødt glass i fiskerilanternen. Det blir neppe aktuelt å
fiske med trål fra Blomøy igjen.

Innmaten i lyskasteren var defekt, og
et bytte av denne mot uoriginal førte
til at pæra kom for langt bak i
forhold til reflektoren.

SKROG
Hud
Dimensjoner hud:
•
•
•

Hud: 65 mm
Hud i kvitrekka: 50 mm
Nagler: 30 mm (d) med eikedøytel 100 mm og furukile på
innsiden

Riving/Beskrivelse tilstand
I midtskipsområdet var det morkent på innsiden av de øverste
hudplankene i partier, særlig mot rekkestøttene. Det var
foretatt en del utskiftninger av huden tidligere.
Skandekksplanken på bb side bestod av 4 deler. Her antok
vi å måtte skifte ca 7 meter. Stb side er trolig bedre og kan
muligens bli stående.
Hud i kvitrekka på bakk var dårlig i de to nedre gangene.
Øvre bordgang (skandekksplank) var tidligere erstattet i
forbindelse med utskiftninger av rekkestøtter og skandekk.
Rivinga avdekket noe fukt i spant og dårlig spikerfeste i
stevn. Bjelkevegeren på bakken var festet med kun en 14 mm
bolt. Fortsettelsen av skandekksplanken i hoveddekket var
dårlig i natet mot kvitplanken på bakken både på stb og bb.
Det har tidligere vært ankerklyss gjennom skroget og opp på
bakken. Disse har vært dekket av stålplater, som senere ble
erstattet med hud. Der platene var festet til skroget var det
et dårlig parti med sprekk på styrbord side.

Johansen/Holmstad
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En detalj i kvitrekka på bakken er at hudplanken er ført
akter forbi bakken og til fremste rekkestøtte på
hoveddekket, - altså huding hvor det normalt er
skansekledning. Dette var tidligere endret på stb side i
forbindelse med skifte av rekkestøtte. Ved utskiftning på bb
side gjorde vi det likt som på styrbord. Dette for å unngå
bytte av tidligere skiftet plank. Ved en større utbedring i
forbindelse med eventuelt stevnskifte vil det være aktuelt å
gjenskape opprinnelig utførelse.
Opprinnelig er det benyttet trenagler i skroget, i tillegg til
spiker. Vi har ikke avdekket mønsteret da det er skiftet mye
hudplank tidligere. Alle rekkestøtter har imidlertid
opprinnelig vært innfestet med nagler. Det var ikke benyttet
nagler ved tidligere hudreparasjoner.
Skandekksplanken viste seg å være dårlig på begge sider
akter under aluminiumen, spesielt bb side. Det var også
spunset tidligere i flere plank akter stb/bb side. Huden er til
dels sterkt nedslipt og enkelte spiker og boltehoder er
synlige. Utbedringer her ville medføre demontering av
egnerhus, innredning lugar, drivstofftanker etc., og lå altså
ikke innenfor de økonomiske og tidsmessige rammene vi
hadde å jobbe etter. Dette området bør prioriteres ved neste
korsvei.
Gjenoppbygging
Det var tatt høyde for utskiftning av 50 meter hudplank etter
befaringen i 2007. Det viste seg at det var behov for større
utskiftning av plank på bb enn stb side. Skandekksplankene
på begge sider i kvitrekka på bakken var skiftet tidligere og
kunne beholdes. Totalt er det skiftet 55 meter hudplank
hvorav 18 meter på styrbord og 37 meter på bb side.
Rekkestøttene ble festet med trenagler. Vi laget koniske 8kantede nagler av furu fra 32 - 28 mm. Eikedøytel med ca
10 cm lengde på utside, og furukiler på innside. Skroget er
slettet med høvel hvor utskiftninger av hud er gjort.
På bb side var mye av kittet borte i de gamle natene. Drevet
ble slått inn på hele bb side overvanns og etterfylt der det
var nødvendig. De gamle natene på stb side var bedre, men
i partier var det benyttet sementlignende masse. Denne satt
godt, så vi lot den være. Det bør allikevel følges med
tilstanden videre. Vi vil fraråde å benytte slik masse for
framtiden.
Arbeidet avdekket videre en råtelomme i skandekksplanken
på styrbord side akter. Råten hadde også angrepet deler av
spantet innenfor. Området var imidlertid tørt, så det vil
forhåpentlig ikke utvikle seg. Skadet parti i plank ble
spunset. Spunsen ble limt mot plank, og spikret i spant.
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hudplankinga som fortsatte forbi
bakken og inn i skanselkledninga
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Huden var tildels sterkt nedslipt

Ny hud slettes med høvel

Ei råtelomme i skandekksplanken på
styrbord side ble spunset med et nytt
stykke. Deler av spantet innenfor var
angrepet av råte
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Ny hud er drevet med to tråder tjæredrev og natet med
linoljekitt overvanns. I henhold til kalkulasjon var det satt av
midler til kontroll av undervannskrog. Alle støter er drevet
opp. Det er benyttet kitt av black varnish og kritt over drev i
kontrollerte nat.
Overflatebehandling hud
Eierne skrapet ned huden overvanns. Vi har anbefalt å ikke
benytte slipemaskin da skroget er sterkt nedslipt i flere
partier. Skroget ble deretter påført 6 strøk rå linolje tilsatt ca
10 % Antiparasitt soppdreper. Etter siste strøket ble
overskytende olje som ikke trakk inn i veden tørket av og
linoljen fikk herde i ca 4 uker. Det ble så påført 2 strøk med
en blanding av like deler kokt linolje og Benarolje.
Blandingen var tynnet med 30 % terpentin. Vi lot det tørke et
par, tre dager mellom hvert strøk. Til slutt ble det påført 2
strøk med en blanding av 70 % Benarolje og 30 % kokt
linolje. Blandingen var tynnet med 10 % terpentin.
Fartøyvernsenteret hevet vannlinjen noe i framskipet etter
ønske fra eierne. Bunnsmøring ble utført av eiere. Det ble
benyttet Jotun Super Tropic. Forbruk 20 liter.

Støter Alle
ble drevet
støter er
opp
drevet opp

Spant
Skroget er overflatebehandlet og
Skroget smurt
vannlinja
og vannlinja
flyttet opp
hevet
Dimensjoner spant:
•
•
•
•
•

Dobbeltbygde
12” total bredde
Hovedsakelig 2 stk 6”
Enkelte 5” + 7”
Avstand mellom spant er 6” til 7”

Det er skiftet totalt 5 meter spantetopper på bb side.
Enkelte spantetopper ble skiftet

Rekkestøtter
Dimensjoner rekkestøtter hoved-dekk:
•
•
•
•

6” x 6” ved dekk, smalner til 4” – 5” dybde under lenning
Avstand mellom støttene: 63 – 70 cm
Høyde over dekk: 70 cm
Dybde under dekk: 70 – 95 cm

Nils Marius er vanskelig

Det var pålegg fra SD om utskiftning av rekkestøtter. Etter
vår befaring i 2007 tok vi høyde for utskiftning av 9 stk.
Riving
Ti rekkestøtter trengte utskiftning

Johansen/Holmstad
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Rekkestøttene på hoveddekket er grovt sett 6” (15 til 16 cm)
i dekksnivå. De er hovedsakelig jamnbrede opp til lenningen,
mens dybden oppunder lenning varierer fra 4” til 5” (9,5 13.3 cm). Støttene er 70 - 71 cm over skandekk til oppunder
lenning. Støttene strekker seg 70 - 95 cm under dekk.
Avstand mellom støtter på hoveddekk varierer mellom 63 70 cm. På bakk er avstanden 42 - 70 cm. Alle mål og vinkler
er registrert i skjema. Gjennom rekkestøttene er det ført en
19 mm stang for innfesting av fender etc. Høyde over dekk
ca 55 cm. Stangen har trolig gått gjennom samtlige
rekkestøtter på hoveddekket, men er fjernet der rekkestøtter
er skiftet. Denne stangen har nok bidratt til inntregning av
fukt og råte i toppen av støttene. Støttene er innfestet med
trenagler i gamle hudplank, men altså ikke der hud har blitt
skiftet tidligere. De fleste naglene er dårlige og lar seg ikke
slå hele ut. Ellers er det brukt skipsspiker. Tappene for
lenningen er 1½” x 1½” i hele støttas bredde. De er plassert
ca 1” fra skansekledning.
Gjenoppbygging
Fartøyvernsenteret har skiftet 6 rekkestøtter på bb side av
hoveddekk (nr 2-7 fra bakk). På styrbord side er det skiftet
4 rekkestøtter(nr 3-6 fra bakk). Under riving ble det
avdekket tidligere reparasjon på ei rekkestøtte. Vi fant det
hensiktsmessig å skifte denne når vi først hadde demontert
hele skandekkskonstruksjonen. I tillegg er ei vanskelig
tilgjengelig støtte reparert. Denne står inne i egnerhuset og
ville krevet ytterligere demontering for å kunne skiftes i sin
helhet.

Nye rekkestøtter på styrbord side

Tappene på rekkestøttene

Det har vært nødvendig å frese inn lister i enkelte
rekkestøtter på grunn av tørkesprekk.

Ekstraarbeider, bakken
I følge tidligere rapporter er det utført betydelige
reparasjoner og utskiftninger over en årrekke, men innenfor
begrensede økonomiske rammer. Det har ført til en del
lapping, og deler som burde vært skiftet er blitt liggende
igjen. Konsekvensen er at man må rive relativt nye
komponenter for å få tilgang til dårlig ved. Dette ble delvis
tilfelle i denne omgang også, ettersom de økonomiske
rammene var begrenset. På sikt vil det trolig bli nødvendig
med skifte av stevn og ytterligere utskiftninger i bakken.
Riving
Fra månedsrapporten, november -08:
”Ved åpning av dårlig hudplank i bakken ble det
avdekket ytterligere råteskader i spant, bjelkeveger,
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bjelkeender og garnering bb side. Det var også
råteskader på deler av dekksplank mot bjelkene og
deler av reimene fremme på stb side.
Kontroll av hoveddekk avdekket skade på
bakkbjelke/bakkplank hvor det er utført flere
reparasjoner tidligere. Dette medfører ytterligere
reparasjoner alternativt full utskiftning av
komponentene inklusiv om lag 100 meter dekk.
Det anbefales også å demontere skansekledning og
kryssholdt på bakk for tilgang driving rundt
rekkestøtter.
Det begynte nå å bli klart at arbeidene på Blomøy ble
betydelig mer omfattende enn forutsatt. I samråd med
eierne ble tilgjengelige midler omprioritert og arbeidet
med å skaffe ytterligere finansiering påbegynt.
Sjøfartsdirektoratet befarte Blomøy i midten av
november og Fartøyvernsenterets forslag for
utbedringer ble godtatt. Dette innebar utskiftning av
spantetopper, bjelkeveger og garnering på bb side.
For å slippe demontering av kappe ble det akseptert å
laske inn nye bjelkeender. Videre måtte en bjelke
framfor kappa skiftes i helhet og råtne fylltømmer ved
demonterte klyss fjernes. På styrbord side var det
påkrevd med delvis utskiftning av reimene.”

Åpning av kvitrekka avdekket
dårlige spant og bjelker

Ved riving av dekket fant vi
råteskader i bakkbjelken

Råteskader i garneringa på babord
side

Bjelkeveger/garnering
Dimensjoner:
•
•
•
•

Hovedbjelkeveger: 3”
Revisee: 5” x 6”
Bjelkeveger bakk: 2”
Garnering bakk: 2”

Bjelkeveger bakk er dimensjonert som garnering og
råteskadene strakk seg nedover bb side i området under
kryssholdt/stagfestet. Vegeren og garnering ble skiftet i full
lengde. Bjelkevegeren ble felt opp mot bjelkene.
Operasjonen ble enklere ved at bakkplank, bakkbjelken og
garneringen var revet.

Bjelkereparasjoner og ny garnering

Bjelkeveger var bare innfestet med en 14 mm bolt i
midtpartiet i tillegg til spiker. Garneringen/bjelkeveger har
dimensjon: 50 mm.
Demontering av bakkplank

Opprinnelig lå det to garneringsplanker mellom bjelkeveger
på bakk og hovedbjelkeveger. Alle plank lå tett uten
luftespalter.
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På grunn av plass og håndtering var det hensiktsmessig å
legge tre smalere garneringsplanker i stedet for de to som
var originalt.
Bakkbjelke/bakkplank
Tilstand: Bakkbjelken var dårlig langs hele anleggsflaten for
hoveddekket. Det lå en ”kravell” på bakkbjelken. Kravellen
var festet til bakkbjelken med 4 trenagler. Dimensjon: 30mm
Dette virket tilsynelatende ubeskadiget. Bakkplanken var
tidligere reparert med 4 innfelte deler. Endene på skottet
oppunder dekket var også råteskadet. Skottet består av 60
mm x 180 mm stående plank med dobbel not og fjær.
Utskiftning av bjelken berører både bakkplank, kravell, dekk
på bakk og hoveddekket.

Bakken gjenoppbygges

Vi vurderte først å foreta en reparasjon ved å felle inn frisk
ved i bakkplank og bakkbjelke. Etter en totalvurdering så vi
muligheten for å rette opp tidligere provisoriske
reparasjoner. Avgjørelsen om å skifte den i sin helhet kom da
vi så at kravellen mellom bakkplank og bjelke tidligere var
reparert og tettet med sikaflex. Dette ville med tiden bli en
ny råtefelle. Kostnadene med full utskiftning av
bakkplank/bjelke vil ikke bli nevneverdig dyrere enn å
reparere. Dette er også en mer varig løsning.
Handverksmessig vil denne løsningen også være i tråd med
opprinnelig utførelse. Beslutning ble fattet i samråd med eier.
Skifte av bakkplank var en krevende operasjon. Her måtte vi
tilpasse mot eksisterende dekk, drivreimer på begge sider,
rekkestøtter og mot kappekraveller. Etter å ha demontert
bakkplanken, var det greit å skifte bjelken i sin helhet.
Bakkbjelken lå på revisee over hovedbjelkevegeren. Denne
var avsluttet i forkant av bjelken. På bb side var reviseen
såpass skadet at det ble lasket inn en ny ende. Denne ble
ført et spanterom inn i bakken for å få bedre innfesting.
Reviseen ble tynnet i lugaren for å passe med tykkelsen på
garneringen. Dimensjoner bakkplank: tykkelse 6.5 cm høyde i
hele lengden 28 cm. Bakkplank festet til bjelke med 5stk
16mm bolter. Tre midterste klinket. Mutter på endene. Kravell
er også spikret med 7” spiker mellom boltene.

Opprinnelig utførelse (se vedlegg)

Siste del som ble montert var kravellen. Denne ble steamet
og bøyd på plass mellom bjelke og bakkplank. Denne delen
skulle felles mot rekkestøtter ute i hver side. På grunn av
motstående vinkler på støttene og manglende plass måtte det
laskes inn et stykke i bb side. Kravell: høyde 10 cm bredde
13.5 cm.
Skottet mellom rom og lugar ble skåret jevnt med underkant
bjelke. Vi monterte et spikerslag under bjelken for ny
innfesting av skottet.
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Begge horisontalknær mot bakk er skiftet. Knærne er skåret
ut av 4” plank.
Opprinnelig var bakkplanken felt inn i spantet foran. Det
gikk bolt gjennom aktenforliggende rekkestøtte, bakkplank
og spant. Det er uvisst om denne er montert ved tidligere
reparasjoner.
Hakaplank
Hakaplank måtte skiftes i hel lengde på bb side og delvis på
stb side for tilgang reparasjon av bjelker. Bredden på
hakaplanken var 5”. Klosser for understøttelse av dekk i
hakaplank på bakk: Dimensjon 50 mm.

Hakaplank på fordekket, styrbord
side

Bjelker
Dimensjoner dekksbjelker:
•
•
•

Hovedbjelker: 7”
Vanlige bjelker: 6”
Stikkbjelker: 5”

For å holde kostnadene nede i resterende arbeider på bakk
er det funnet forsvarlig å reparere skadede bjelkeender ved
å laske inn nye deler. Reparasjoner i bjelkelag vil ikke bli
synlige.

Horisontalkne

Øvrige bjelkereparasjoner
Hovedbjelke gjennom kappe ble lasket på stb side.
Endebjelken i kappeåpning ble lasket bb side. På bb side
var også bjelken framfor kappa råteskadd. Ved denne
bjelken lå det et horisontalkne som ble skiftet. For øvrig er
det spunset inn et stykke frisk ved i fremre romlukebjelke.
Det er skiftet en stikkbjelke på bb side av nedgangskappa.
Fremste bjelken på bakken er ny. Bjelken er tilpasset mot
eksisterende dekk, reimer og felt mot støtter. Det er revet
råteskadd tømmer fremst på bakken. Tømmeret var
opprinnelig forsterkninger for tidligere arrangement med
sakser og klyss gjennom dekk.

Montering av fremste dekksbjelke

Hovedbjelker er 7”, vanlige bjelker 6” og stikkbjelker 5”.
Høyden midt på hovedbjelker er 20cm og ved endene 16
cm. Alle bjelker er felt ca 2 cm ned i veger uten svale.
Skrålasker i bjelkene er utført horisontalt og limt med epoksy
og boltet.
Stevn/baugband
Ved skifte av hudplank mot stevn viste det seg at det var
dårlig hold for spiker i stevnet. Baugbandet var også
angrepet av råte. Utskiftning av denne krever nye reimer og
Johansen/Holmstad
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dekk framkant bakk. Vi har vurdert stevnet slik at det trolig
blir nødvendig med utskiftning av om 10 – 15 års tid.
Dermed ser vi det som hensiktsmessig og avvente fordekk og
baugband.
Det er spunset inn frisk ved i spunning begge sider der
hudplanken skiftes. Vi måtte allikevel benytte bolt gjennom
stevnet på enkelte plank for å holde dem inne.

Styrkedeler
Kjølsvin
En av hovedoppgavene ved oppholdet på
Fartøyvernsenteret var å utbedre tæringsskade i fremre del
av kjølsvinet En stor del av innredningen i lugaren måtte
demonteres for tilgang. Kjølsvinet har dimensjon: 8” x 9”(h).
Det er tæring rundt kjølboltene som er årsak til skadene.
Tæringen (også kalt lutråte) var gjennomgående på de to
fremste boltene. Skadeomfanget akterover var noe større
enn antatt og reparasjonen strakk seg om lag 2 meter fra
slemholtet. Det ble fortløpende holdt kontakt med
Sjøfartsdirektoratet om tekniske løsninger. På grunn av lask i
kjøl, i samme område som reparasjon ble det krevd forsterket
utførelse av kjølsko. Se vedlegg.

Ny ved ble innfelt i spunning på
stevn

Tilgjengelige materialer hadde for store sprekker og det nye
emnet ble laminert av tre deler. Det er benyttet godkjent
konstruksjonslim Cascosinol 1722. Lask mot eksisterende
kjølsvin ble også limt. Det går to kjølbolter gjennom lasken.

Tæringsskaden i kjølsvinet

DEKK
Dimensjoner dekk:
•
•
•

Dekksplank: 65 mm x 125 mm
Fyllstykker: 70 mm
Drivreimer: 105 mm x 125 mm

Skadet parti i kjølsvinet er fjernet

Det har tidligere vært utført en del små reparasjoner som har
medført mange korte biter og uheldige omskjøter av
dekksplank. Dekket var dårlig i enkelte partier, spesielt
under vinsj og mot bakk. Det er dårlige ender ved enkelte
skjøter. Skandekket bb side var svært gjennomtrukket av fukt.
Treverket var oppsprukket og delaminert som følge av
frostsprenging. Deler av reimene har tidligere vært skiftet ut.
Prinsippskisse for reparasjon av
kjølsvinet (se vedlegg)

Dekk
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Riving
Hoveddekket består av ca 245 m plank. Det er 31 bredder
totalt. I tillegg kommer randplanken på begge sider. Denne
er lagt med svak bue mot senterlinje, som utgjør 15 mm over
5 meter. Den ytterste dekksplank begge sider er avsmalende
mot bakk. Varierer fra stb 11 cm til bb 9 cm. Senterplank er
også avsmalende. Det er 2 gjennomføringer i bb side for
avrenning fra dekk. Det er ett av bly rør med ytre dimensjon
32 mm. Øvrige rør er av messing/kobber. Det er foretatt
utskiftninger på stb side tidligere og med unntak av 2
fyllstykker er tilstand på reimer og fyllstykker er vesentlig
bedre enn bb side. Det meste av reimene vil kunne bevares.
Deler av disse var gamle da restene av et blyrør for avløp
ble funnet.
Gjenoppbygging
Totalt er det skiftet 216 meter dekksplank. På fordekket
legges 71 meter totalt på sidene av kappa. Gammelt dekk
beholdes forkant kappe. Dette ser ut til å være skiftet nylig.
Dekket felles i hakaplank på fordekk. Dekket er lagt
parallelt med kappe. På hoveddekket skiftes dekket fra
bakk mot nærmeste skjøt. Det var tidligere gjort utskiftninger
med en del kortere lengder. Så langt det lot seg gjøre skjøtet
vi inn ny plank etter norm for omskjøt. Ved utbedring av front
på egnerhus viste dekket seg å være dårlig under fronten.
Det ble da lagt nytt dekk inn i egnerhus.
Det nye dekket ble levert med ferdig høvlet nat på begge
sider ved en feiltakelse fra produsenten. Dette var
unødvendig på hoveddekket da det nye dekket måtte
tilpasses mot og mellom det gamle. På fordekket fungerte
det greit. Det var også frest et lite drevstopp som sjeldent
var benyttet på fiskebåtdekk i Nord-Norge. Dekket drives
med 2 tråder tjæredrev og bekes. Til smurning blir det
benyttet en blanding av tjære, linolje og terpentin.

Uheldige omskjøter i dekket

Riving av dekk

Det ble lagt nytt dekk på begge
sider av kappa

Randplank hoveddekk
Randplanken ble skiftet i full lengde på bb side. På stb side
ble den skiftet fra bakk til nærmeste skjøt. Største bredde
randplank stb hoveddekk er 14.5 cm. Bredde på ende mot
bakk stb side: 45 mm, bb side: 90 mm.
Reimer
Det er doble reimer på fartøyet og skandekkskonstruksjonen
er ca 1.5” høyere enn dekket. Indre drivreim er felt 15 - 20
mm ned i bjelkene. Dimensjonen er 10.5 x 12.5 cm. Ytre reim
har dimensjon 10.5 x 10.5 cm. Reimene er innfestet med
spissbolter, dim: 14 mm. Reimene er laget av margdelen i
stokken. Reimene skiftes i full lengde mellom bakk og
egnerhus på bb side. På styrbord side har det tidligere vært
Johansen/Holmstad
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utskiftninger og kun nødvendig lengde for tilgang
rekkestøtter legges nytt.
Bolter skandekk
Opprinnelig dimensjon: 14 mm, 2 stk pr fyllstykke. Det var
tilgang til bolter over dekksnivået. Tidligere utskiftede bolter
hadde dimensjon 16mm. Disse hadde mutter. Opprinnelig var
boltene klinket. En kommunikasjonsvikt førte til at de nye
boltene på bb side ble lagt under dekksnivå. Fordelen er at
boltene ikke kommer i konflikt med driving.

Dekket høvlet, drevet og beket

Kraveller/bærer
Det er tidligere foretatt delvis utskiftning av bjelkebærer
(kravell) under kappe. Bæreren er laget i to deler, en på
hver side av gjennomgående bjelke i nedgang. Det er de
fremste delene mellom bjelken og bakkplanken som er skiftet.
Det var lagt inn 16mm bolter framme ved bakkplank fra
bæreren og ut i spant på hver side. Det har trolig vært ment
som en ekstra drevstopp. Det er uvisst om dette er originalt.
Det var tidligere påsveist en ny del trolig ved utskiftning av
bærer. Vi måtte skifte det ene av disse spantene og dermed
kutte bolten. Ny bolt ble sveiset på.

Tidligere utskiftet bjelkebærer

Rekke
Dimensjoner rekke:
•
•
•

Lenningsplank: 70 mm x 185 mm
Skansekledning: 28 mm x 70 mm
Fenderlist: 110 mm x 68 mm

For å skifte rekkestøttene ble lenningsplanken revet. På bb
side var lenningen råteskadet. Det er skiftet om lag 6 meter
lenning på hver side. Det er montert en gjennomgående
19mm stang for innfesting av fender gjennom rekkestøttene.
Denne har trolig bidratt til svekkelse av støttene i toppene
ved å lede ferskvann. Stangen er montert ca 55 cm fra dekk.
Den har trolig gått langs hele hoveddekket, men var fjernet
der det var foretatt utskiftning av støttene.
Lenningen var kledd med 50 mm listjern på utside og 25 mm
listjern begge sider på topp. Det var flere hull i lenning for
tidligere innfestinger av utstyr, juksahjul og lignende. Målsatt
på foto. Listjern skiftet i hele fartøyets lengde.

Rekkebolt slås ned gjennom hull i
lenningen. Under lenningen festes
den til rekkestøtta. Hullet over
spunses, og høvles i plan med resten

Stang gjennom rekkestøttene

Skansekledning
Skansekledningen i midtskipet består av 10 høyder pløyde
bord over fenderlista. De tre hudplankene på oppbakkinga
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bb side var trukket akterover til rekkestøtte nr. 10.
Fenderlistjernet er trukket fram til oppbakkinga. På styrbord
side er huden på bakken avsluttet på rekkestøtten ved
bakkplank. Dette er gjort etter utskifting av rekkestøtte 10 og
11. Her går fenderlista helt fram til bakken. Tilstanden stb
side var dårlig. Skansekledninga er skiftet i sin helhet bb/stb
side ved hoveddekket.
Skansekledningen på bakken har tilsvarende dimensjoner.
Skiftet i sin helhet bb side. På stb ble bare de nederste skiftet
for tilgang til driving langs fyllstykker og utside støtter.

Skansekledning

Fenderlist
Fenderlist står opprinnelig helt ned mot skandekksplanken.
Belagt med 50 mm listjern som er svartmalt. Samtlige listjern
på fenderlist er skiftet.
Det er vanskelig å forstå hensikten med tett skansekledning.
Denne utførelsen ser vi på enkelte fartøy. Det er en svakhet
ved rekkestøttene der det blir stående lommer med
ferskvann. Det vanskeliggjør renhold av dekket og skit og
avleiringer har tendens til å samle seg og holder på fukt med
påfølgende råteskader.
Vi valgte å legge inn en spalte på 15mm mellom fenderlist og
dekk. Det utgjør ikke et stort synlig inngrep og det vil bidra til
bevaring av støttene og fyllstykker. Det var likevel nødvendig
og løfte fenderlista for å passe mot aluminiumskledningen i
akterskipet. På bakken blir utførelsen som opprinnelig. En
spalte blir mer visuelt synlig her.
Svalkeluke
Det er 1 gammel svalkeluke i bb side mellom støtte 15 og 16.
Her er fenderlist hengslet. Denne er kopiert og hengslene
pusset opp.

Fenderlist

En hengslet del av fenderlista
utgjorde svalkeluka på babord side

INNREDNING
Lugar
Store deler av innredningen i lugaren er nybygd. Det er lagt
ny kledning utenpå eldre malt kledning. Køyer, skap og
kledning er bygd av nåværende eier. All innredning er i
lakket utførelse. Sittebenkene, bord og dørk er trolig
originale, men benkene er pusset ned og lakkert.

Innredningen i mannskapslugaren.

Det var nødvendig å demontere fremre stb køye, dørk og
deler av sittebenken for å få tilgang til reparasjon av
kjølsvinet.

Johansen/Holmstad
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Det er revet ytterligere deler av innredning bb side bl.a.
skap, for tilgang utskiftning veger, garnering og bakkbjelke.
Køyebunner og benkebord er av glattpanel med dimensjon
21 x 88 mm. Kledningen er liggende 12 x 65 mm faspanel.
Dørkbordene har dimensjon: 28 x 88 mm. Lugaren er
bildedokumentert og deler er lagret for gjenbruk. Siden
eierne selv har bygget opp det meste av innredningen var
det naturlig at de gjorde gjenoppbyggingen på dugnad for
å holde kostnadene nede. Rommet i Blomøy er innredet. Det
måtte rives deler av kledning på skott og oppunder dekk for
tilgang bakkbjelke. Vi har anbefalt at kledningen oppunder
dekk i rommet ikke monteres opp igjen.

Mannskapslugaren var delvis
oppbygd av eierne

Ballast
Ballasten består av støp. Fremst i forpiggen er øvre lag hardt
ca 2” og løsere under etter tradisjonen. Lenger akter er trolig
ballasten skiftet da den er hardere med innstøpte jernplater.
Dugnadsgjengen støpte ballast i forskipet. Jernplatene som lå
i den gamle ballasten ble ikke støpt ned igjen på grunn av
tyngden på den nye kjølskoen. De som er vant å føre båten
mener også at den er framtung.
Ved riving avdekkes gammelt panel
og originalfarger

Arbeid utført av eierne
Salten veteranbåtlag hadde 4 omganger med dugnad i
Gratangen mens Blomøy stod på slipp. Til sammen har de
loggført 14 dugnadsdager. Det ble utført rivningsarbeid av
dekksplank og demontering av vinsj. Eierne bidro med
fjerning av rivningsmaterialer og generelt
opprydningsarbeid. En stor jobb ble utført på
gjenoppbygging av lugar samt en del legging av nye kabler.
Det ble gjort lekkasjesøk og tetting på styrhustak. Skroget
ble skrapet og overflatebehandlet.

Dugnadsgjengen rev bl.a. deler av
dekket.

FERDIGSTILLELSE
Blomøy ble forsøkt sjøsatt 23. mars 2009. Det viste seg å
være lekkasje i akterskipet etter opptørking under
slippoppholdet. Fartøyet ble tatt opp og etterdrevet.
Påfølgende dag var det nytt utsett og lekkasjen var tett.
Ellers moderat innsig som må forventes. Deretter startet
oppmontering av rigg og utstyr. Fartøyet ble liggende til
midten av april etter eiernes ønske. En siste runde med
dugnadsinnsats ble gjennomført før fartøyet forlot
Gratangen 18. april 2009. Det ble avdekket enkelte
mangler på arbeidene som var utført. Bl.a. var det lekkasje
rundt hydraulikkrørene til vinsjen, og en skadet dekksplank
på bb side av nedgangskappe ble utbedret. Lekkasjen ved
rørene ble aldri helt bra, og eierne måtte følge denne opp
selv i etterkant. Her viste det seg nødvendig å ty til moderne
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tettemidler på tube, i stedet for den mer tradisjonelle
metoden med kitt av tjære og sinkhvitt som vi benyttet. Det
rapporteres om innsig av sjø ved spunning i forstevn under
gange, som nok også skyldes opptørking under oppholdet i
slipphallen. Stevnen er også tidligere reparert i dette
området. Som tidligere nevnt vil det nok være behov de
nærmeste årene å foreta en utskiftning av stevn og
styrkedeler i forskip.
Det ble avholdt 5 prosjektmøter med eier i løpet av
oppholdet og vi føler vi hadde en god dialog og kontroll på
prosjektet. Det viste seg nødvendig å foreta omprioriteringer
av arbeidene innenfor den økonomiske rammen, og da er
kommunikasjon med eiere essensiell. Av opprinnelige
planlagte arbeider ble utbedringer på styrhuset utelatt. Nye
svake områder på fartøyet er avdekket, og må holdes under
oppsikt framover.

En skadet dekksplank på bb side av
nedgangskappe ble utbedret

Deltakere NNFA
Agnar Kalseth (Tre)
Andrê Hausmann (Tre)
Bjørn Lillevoll (Tre)
Christiaan Van Gaal (Tre)
Endre Lund (Tre)
Harry Solvang (Mek.)
Ivar Sørli (Tre)
John Åge Sørli (Mek.)
Joost Koelman (Tre)
Kazimierz Czyz (Mek.)
Nils Marius Johansen (PL)
Ole Langvik-Hansen (Tre)
Ronny Grindstein (TL)
Stein Trondsen (Elektro)
Terje Flaaten-Stokkan (PA)
Thomas Schwerm (Tre)
TL = Teknisk leder
PA = Prosjektansvarlig
PL = Prosjektleder

Dugnadsgjengen
Yngve Karlsen
Rolf Fyrvik
Odd Buvik
Beate Sollie
Per Reffhaug
Per Kristian Helgesen
Oddbjørn Jonassen
Olav Henriksen

Motorkrysseren Blomøy forlater Gratangen 18. April 2009
Nordnorsk Fartøyvernsenter takker for oppdraget og
samarbeidet med Salten Veteranbåtlag.
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Kostnader
Kostnader totalt:
Kr. 1.440.000,Timeverk NNFA:
2057 timer
Materiell, slipp og drift:
Kr. 294.000,-
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VEDLEGG
Vedlegg 1
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Vedlegg 3
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Vedlegg 5
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Vedlegg 7
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Vedlegg 9
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Notater:
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