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l

M/K

«

SJØGUTTEN

»

HISTORIKK:

Båten ble bygd på Hemnesberget på nyåret1929. Båtbyggere var Nils Johan Gabrielsen og
sønnene Roald og O lav. Materialene til båten var gran fra Hemnes. Kutteren var 36'02"
lang, 10'08''bred og dybden var 5'07''. De brukte to måneder på å bygge fartøyet , og det
var Nils Gabrielsen som monterte motoren - en Wichmann på12 hester - og fart ved normal
gange var ca. 5 knop. Roald Gabrielsen forteller at de fikk 3 000 kroner for båten da de
solgte den til Johan Kokaas- "gammellensmannen" i Tysfjord.
Noen ord om båtbyggeren NILS JOHAN GABRIELSEN.
Han ble født på en fj ellgård som het Tveråmarka. Faren, Gabriel Gabrielsa, var en dyktig
båtsmed og sønnen Nils begynte tidlig å interessere seg for båtbygging. Gutten hadde stor
sans for båtbyggerfaget og må ha vært en oppmerksom og god iaktaker. Sikkert hadde han
sett på faren og hadde lært omgangsmåten med heile byggeprosessen hos ham. En gang på
1890-tallet kom Nils Gabrielsen til Hemnesberget , stifta familie og fikk etablert eget
båtbyggeri. Til nå var det vanlig med klinkbygde båter, men de hadde sin begrensning både
når det gjaldt å tåle last og annen påkjenning. Ikke minst krevde motoren nytenkning i
båttype, konstruksjon og byggeteknikk. I denne prosessen skulle Nils Gabrielsen komme til
å gjøre en pionerinnsats. Her nord hadde man fram til1900-tallet mest brukt
klinketeknikken i båtproduksjonen. Nå fulgte en ny teknikk innen båtbyggerbransjen, den
såkalte kravellteknikken som gikk ut på først å reise et skjelett av spant ( ribber ) på en kjøl,
og så lage sider og dekk ved å legge planker kant i kant festa med bolter til spantene og
bjelkene, og så tette ( drive ) sprekkene ( natene ) med tjæredrev og bek. Etter denne
metode var MIK «Sjøgutten» bygd.

,

Båtbygger Nils Johan Gabrielsen og sønnene Roald og Olav

GAMMELLENSMANNEN - JOHAN KOKAAS

Bildet er tatt fra en tur med "Sjøgutten" i1929
eller193 0. Fra venstre : Olaf Smines, mange
år i lensmannens tjeneste som motormann og
betjent, bøyd over rekka Bjarne Kokaas, lens
mannen sjøl og Leif Klæboe.

·

En vakker sommerdag i 1929 kom MIK «Sjøguttem> seilende inn Tysfj orden for første
gang rett fra båtbyggeriet på Hemnesberget og ankret opp på Kjøpsvikvågen. Det var
Gerhard Gillesen som var skipper. Han var skipper og motorpasser. Denne dagen var for
mange i Tysfjord en spesiell dag. Det var nemlig konfirmasjonssøndag. Jakob Lind fra
Kjøpsvik, som senere ble reder og en betydningsfull mann for landsdelen og som i dag
nærmer seg 90 år, husker denne dagen lensmannsbåten dukket opp for første gang spesielt
godt fordi han var blant de som sto som konfirmant på denne spesielle søndag.
Gammellensmannen brukte båten i sin tjeneste fra16. juni1929 til krigsutbruddet i1940.
Hans hjelpesmann var Gerhard Gillesen som var kombinert skipper, motorpasser og
konstituert lensmannsbetjent. Han førte båten fra den var ny og fram i tredveåra; da
overtok Nitter Pettersen samm e stillinga og han hadde båtansvaret frem til krigsutbruddet.
Fra1940 til1945 overtok en nasist lensmannsstillinga i Tysfj ord kommune, og i denne tiden
lå MIK «Sjøguttem> stort sett på Kjøpsvikvågen, og Ditleif Pettersen hadde ansvaret for
båten i okkupasjonsårene. De få gangene den var ute på oppdrag, var den rekvirert av
tyskerne.
Sønn til gammellensmannen, som også het Johan, overtok lensmannsstillingen fra1945 og
MIK «Sjøgutten » begynte atter å operere på Tysfj orden. Skipper, motorpasser og
konstituert lensmannsbetjent var Ingeberg Solstad fra Drag i Tysfj ord kommune. Han
begynte i denne tjeneste 12. desember1945. Begynnerlønna hans var Kr. 50,- pr. mnd. og
han hadde ikke ekstrabetaling for overtid.
Lennsmannsbåten var hvitmalt de første årene; dvs. både skrog og overbygg hadde denne
farge, og på folkemunne ble den kalt « Kvithesten » . Når fartøyet nærmet seg ei av de små
grender i fj orden, sprang gjerne ungan å gjemte seg , for de var redd «Kvithesten» . Den ble
også kalt «Tysfj ords skrekk>> og det ligger vel i ordets rette betydning hva det innebar og at
den ikke alltid var like velsett der den dukket opp. ''No e'eg speint på kæm han ska paint
hos", sa en gammel kall, han satt på vedkassen og dingla med føten da han fikk øye på
lensmannsbåten på tur inn fj orden.! 38 år ble MIK « Sjøgutten», eller lensmannsbåten som
den helst ble kalt, brukt av lensmannen i Tysfj ord i embets medfør.
Et lite innblikk i hva arbeidet utafor lensmannskontoret besto i; et arbeid hvor båt var
tvingende nødvendig for å nå rundt til alle stedene i et vidstrakt lensmannsdistrikt som
Tysfj ord.
1

3

Inntil få år etter siste verdenskrig, bodde det folk på alle småstedene både i Indre Tysfj ord
Mannfjord, Grunnfjord, Hellerne, langs hele sørlandssia og nordsia, bosteder hvor man i dag
finner bare tomter eller i beste fall fritidshus.
Under lensmannens arbeid med tvangsforretninger, utpanting, auksjoner og skjønn av
forskjellig slag, ble det også gjort en del etterforskning. Det kunne bli turer som strakte seg
over flere dager, ja, hele uka kunne gå med. Lensmann og skipper startet som regel mandag
morgen og det kunne bli fredag kveld før M1K "Sjøgutten" kunne fortøyes på
Kjøpsvikvågen. Disse uketurene kom helst vår og høst i forbindelse med fj øsbefaring. Om
våren for å undersøke om det var bunød og dermed sulteforing, og om høsten en kontroll om
for mange kreaturer var "satt på" i forhold til fj øsplassen.
Den gang som i dag var ikke heimebrenning tillatt, og slett ikke for "langing". Ofte var det
tips fra publikum som førte til aksjon, og det hendte at lensmannsfolkene brukte andre båter
eller gikk omveger for å komme overraskende på produsenten. Ved et slikt høve fikk Johan
Kokaas spørsmålet: " E dettane lovlig ?" hvorpå han svarte med et spørsmål: " E det du driv
med lovlig ?"
Det hendte han måtte slå ut "klonk" og ferdigvarer, og det var utpanting og lignende
ubehagelige oppdrag,ja, endog på leting etter en kriminell og morder.
I forbindelse med utpanting var det vanlig å ta robåter som vederlag for gjeld den enkelte
måtte ha, og det hendte lensmannen hadde både seks og sju båter på slep etter "Tysfjords
skrekk" alleas «Kvithesten» alleas «Sjøgutten» når han ankom Kjøpsvik ved ukeslutt.

SLIPEN PÅ HUNDHOLMEN ETTER AT DEN VAR NEDLAGT

« Sjøgutten » var en prektig båt, god sjøbåt; den gjorde brukbar fart, 7,3 knop etterat
det i1943 /44 ble satt inn en ny Wichmann på16 HK . Båten ble godt vedlikeholdt og
motoren overhalt etter behov. Båt og motor måtte en stole på for det var ofte man råket bort
1 uvær

MIK

Våren1946 ble fartøyet satt på slip på Hundholmen i Tysfj ord og man satte i gang med et
ganske omfattende reparasjonsarbeid. Rekka ble skiftet og det ble brukt noe kraftigere
materialer. Det ble satt inn koøyer i ruffen slik at det ble mye lysere og triveligere her.
Dessuten ble ruffen gjort to planker bredere. Opprinnelig var det kun en ventil til ruffen som
kunne åpnes. Det ble reist ny formast. Aktenfor styrhuset og vegg i vegg med dette ble det
bygd et lite toalett. På taket av toalettet ble det satt opp en aktermast. Helt akterst og øverst
på rekka sto det en liten flaggstang på skrå nedi et lite jernrør. Det ble også bygget nytt
styrhus . Man fjernet ca. 28 stk. steinknusarkjefta som ble benyttet som ballast. Hver av
disse var av stål og veide minst 50 kilo.
Om sommeren samme år tok skipper Solstad MIK «Sjøguttem> til Svolvær på verksted hos
Skarvik. Man fj ernet store mengder ballast som besto av stein og12 -15 stk.
steinknusarkjefta. I rommet mellom ruffen og maskinen lå det også en god del ballast som
ble fj ernet. Dette rommet ble til nedgang , man fikk kappe over nedgangen samt ny leider.
Deretter ble det lagt ny plank i dørken i ruffen og den ble senket 5 cm. Mesteparten av
steinballasten bak maskinen ble også fj ernet. Totalt ble det fj ernet ca. to tonn ballast. Det
ble satt inn en ny ovn i ruffen med parafinbrenner og ovnen hadde tre bein; den ble laget av
en smed fra Henningsvær. Skipperen laget spyd og satte på mastertoppene og pyntelist rundt
hekken. Formasta var 60 cm høyere enn aktermasta. Ny skanndekkplank lagt og denne
gikk utenfor hudplanken. Det ble også laget nytt ror og ny stråkjøl. Inne i styrhuset ble det
laget ei luke i dørken slik at man hadde adkomst til maskinen herfra.
Bunnsmøring ble gjort og skuta kom atter tilbake til sitt rette element, og nå fløt den to
planker lettere på vannet.
Man forlot Svolvær og satte kursen tilbake mot Tysfjord og på Vestfj orden røk det opp til
skikkelig uvær. Det ble grov sjø; men det viste seg at fartøyet tok sjøene mye bedre etterat
store mengder ballast var fj ernet.
I1948 ble skroget renskrapet for hvitmaling og oljet. Dette ble gjort etter ønske fra kona til
lensmannen som hadde sett en fin yacht som hadde et trehvitt, oljet skrog og som ønsket et
lignende utseende på "Sjøgutten". Denne så nå ut som en helt ny båt!
I årene MIK «Sjøgutten» opererte som lensmannsbåt, var den kun på en langtur. Den ble leid
av Forsvaret og ferden gikk oppover til Honningsvåg. Dette var i1957. Skipper Solstad
hadde med seg tre passasjerer; det var tre offiserer fra Forsvaret. Været var ikke det aller
beste, og karene ble sjøsyke og matet krabbene i eningen, ifølge skipper Solstad.
De skulle innom flere steder på Finnmarkskysten for å avholde sesjon. Blant annet var de
innom Hammerfest , Alta og til slutt Honningsvåg. Her gikk passasjerene i land og Solstad
seilte sørover alene ; totalt tok turen nærmere tre uker. t

Ingeberg Solstad førte båten fra 1945 til 1957

1967 ble siste året MIK «Sjøgutten» opererte i lensmannens tjeneste. Først kjøpte Harald
Olsen båten, deretter kjøpte Sverre Romstad båten i1974 og den ble senere satt opp på slipp
på Hundholmen og her ble den stående i12 år inntil·neste eier overtok den. Det var Knut
Krogh fra Helland I T ysfjord som kjøpte båten den17. juni1986. Det var helt tilfeldig at
Krogh oppdaget " Sjøgutten. " På en av sine turer på fj orden med M/S " Våghals " først på
nyåret 1986, passerte Krogh forbi Hundholmen i Tysfj ord, der fikk han se den gamle
lensmannsbåten stå på slipp. Den var et ynkelig syn der den sto uten mastre og rekkverk,
værslitt og malingløs og tydelig merket av tidens tann.
, ..

"SJØGUTTEN" på slip på
Hundholmen i 1986. Båten
hadde da stått på slip i 11 år
og var tydeligvis merket av
tidens tann.

Imidlertid, herr Krogh var en optimistisk mann med pågangsmot og innsikt. Han så monn i
11Sjøgutten11• Det ville kreve stor arbeidsinnsats å få henne tilbake i sitt rette element. Men
først måtte det kjøpsforhandlinger til. Etter litt att og fram ble de enige med selgeren, Olaf
Romstad, om en pris på Kr. 10. 000,- . Og begge parter var fornøyd, ikke minst familien
Krogh som nå var blitt reder.
Man satte i gang med et omfattende oppussingsarbeide av fartøyet og alle familiemedlemmer
deltok. Den 14. juli 1986 kunne skuta forlate Hundholmen i en noenlunde 11 ship shape 11
kondisjon, men mye arbeide gjenstod. Man var innom Kjøpsvik og bunkret diesel, og
deretter fortsatte ferden videre til Helland der en stor mottakelseskomite hadde møtt fram
for å ønske 11 Sjøgutten 11 og mannskap velkommen hjem.
Man fortsatte oppussingsarbeidet med skraping og maling, fornying av rekkestøtter og det
ble laget et nytt rekkverk. 11 Sjøgutten 11 ble etter hvert i så pass god stand at den kunne
benyttes som turbåt og skyssbåt slik at man fikk litt inn i kassa til driften. Man fraktet høy til
Storå, feiere inn til Musken, værlam til Mannfjord om våren og disse ble hentet med
"Sjøgutten" om høsten.
Det var turer på fj orden med lærere og skoleklasser, turister fra inn og utland på hvalsafari.
Det ble til og med fraktet et brudefølge på fj orden en vakker sommerdag. Da var båten
pyntet med bjørskelauv og flagg. Det var rene brudeferden i Hardanger!!
Sommeren1986 var hva man kaller en godværssommer og nyervervelsen ble flittig benyttet
til familieutflukter på Mannfjorden, Sørfj orden, Grunnfjorden og helt innerst i T ysfj orden til
Musken og mye fin fisk ble halt opp på dekk den sommeren.
I desember samm e år raste et kraftig uvær over landsdelen med stormbyger og 15.
desember forliste 11 Sjøgutten 11 mens den lå til ankers på fj orden. Man holdt familieråd og
samtlige var enige om at skuta måtte berges. I månedsskiftet januar/februar 1987 forsøkte
man å heve 11Sjøgutten11 og man fikk assistanse av dykkere fra Bodø, men dette forsøket
mislyktes.
Medio februar s. å. fikk man hjelp av de samme dykkerne fra Bodø, og denne gang lyktes det"
å få 11 Sjøgutten11 opp til overflaten og lenset. Motoren ble rengjort og etter to dagers
overhaling fikk man omsider start. Parafinovnen i lugaren fungerte ikke etter forliset og her
var det nødvendig å skifte noen deler. Etter reparasjonen fikk man fyr på ovnen.
Sommeren1987 var 11Sjøgutten11 på slipp i Lødingen. Skroget ble skrapet, bunnsmurning
lagt på og over vannlinja ble det malt i en gulaktig farge, noe i nærheten av sennepsgul. Man
hadde samme farge på formasta og øverste del av aktermasta. Nederste del av samme mast
ble sortmalt. Kappa, ruffen og styrhuset fikk et nytt strøk hvitmaling og 3 . august var
fartøyet operativt igjen.

1
"SJØGUTTEN" på slip i Lødingen

Den 11. mars 1991 ble det sendt søknad til kulturstyret i Tysfj ord om å få midler til
reparasjonsarbeid på " Sjøgutten" . I juni s. å. fikk eieren av " Sjøgutten" Kr. 2000,- fra
kulturstyret til vedlikeholdsarbeid. Den 19. juli s. å. var fartøyet på slipen i Grunnfj ord.
Man skiftet noen bord og lakket. Den 23 . juli1994 inviterte Knut Krogh og familien hans
gammellensmann Johan Kokaas ut på tur på Tysfj orden. Man gikk først til Kjøpsvik for å
hente hovedpersonen, som nå bodde på alders- og sykehjemmet i Kjøpsvik. Hans datter med
ektemake og en journalist fra Fremover var også med. Det ble en meget vellykket tur med
kaffeservering, fisking og servering av blodfersk, deilig kokt sei. Det ble en flott opplevelse
for gammellensmannen. Han hadde ikke vært om bord på sitt gamle arbeidssted på en
mannsalder - nesten 3 0 år. Minnene strømmet på og det ble mye mimring og nostalgi om de
gode, gamle dager. Den 7. november1994 ble det atter søkt kulturkontoret om tilskudd til
båten, og 7. desember fikk man brev fra Riksantikvaren om at søknaden var registrert.
Den 6. mars mottok Knut Krogh telefonisk beskjed fra Riksantikvaren om at han kunne
regne med å få økonomisk støtte for å reparere " Sjøgutten" og l . april s. å. kom det skriftlig
beskjed om at det var bevilget Kr. 150. 000,- til reparasjonsarbeid. Den11. april kom fagfolk
fra Nord Norsk Fartøyvernsenter, Gratangen for å besiktige lensmannsbåten og 21. august
1996 ankom " Sjøgutten" Hellarbogen i Gratangen og restaureringsarbeidet med fagfolk fra
Fartøyvernsentret kunne ta til.

RESTAURERINGEN

Innledning

MIK «Sjøgutten» ankom Nord Norsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum, Gratangen ,
19. august1996. Den 6. september ble fartøyet satt på land med kranbil og det ble bygd
leskur over båten. Eieren av M1K « Sjøgutten » , Knut Krogh, gjorde en henvendelse til
Riksantikvaren den 3. januar1997 om tilskudd til istandsetting av fartøyet. Den 28. mars ble
søknaden innvilget av Riksantikvaren, og det ble bevilget et beløp stort nok til å dekke
utgiftene til restaurering av MIK «Sjøgutten» ut fra tilstandsrapporten som på forhånd var
foretatt med fordeling av tilskuddet på følgende poster:
- utskifting av hud overvanns
- utskifting av bolter undervanns
- utskifting av dekksplank
- driving av dekk
- nytt dekk på salongkappe
- ny aktermast
- nødvendig utbedring av elektrisk anlegg i henhold til pålegg fra Skipskontrollen
- utskifting av rorhylse - eventuelt rorstamme
Riksantikvarens tilskudd for1996 til bevaring av MIK «Sjøgutten» var et styrt oppdrag til ett
av de tre nasjonale fartøyvernsentrene. En forutsetning for tilskuddet var derfor at arbeidene
utføres av Nord Norsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum, Gratangen. De faglige kriterier
som ble lagt til grunn og som skulle følges var:
All restaurering, reparasjon og vedlikehold skal utføres på en slik måte at arbeidene
tilfredsstiller de krav som blir stilt til antikvarisk sikring, og at de er i samsvar med
bestemmelser gitt av Riksantikvaren eller institusjon/person bemyndiget av Riksantikvaren.
Det forutsettes at gjennomføringen av tiltakene vil ha god opplærings- og formidlingseffekt.
Begrunnelsen for tilskuddet:
Riksantikvaren anser kulturminnet å være av så stor betydning fordi det oppfYller et bredt
spekter med hensyn til alder/epoke, autensitet, form, funksj on, geografisk lokalisering og
historisk betydning. Prosjektet er prioritert på bakgrunn av Riksantikvarens bruk av
virkemidler innen satsingsområdet fartøyvern og harmonerer med vår " Femårs
handlingsplan for Fartøyvernet " (1996 - 2000 )
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Tilstandsrapport for lensmannsbåten «Sjøguttem>

I tidsrommet17. september til 2. oktober1996 ble det foretatt en grundig tilstandsvurdering
med tilhørende kostnadsoverslag for full restaurering av «Sj øgutten>>. Først demonterte man
rørrekkverket, rev skandekk og svinerygg. Deretter ble øverste bordgang av hudplankene
revet. Panelet i ruffen og salongen ble revet for å få tilstanden på spantene. Videre fj ernet
man ballasten som besto av en blanding av kuppelstein, j ernskrot samt noen 5 ltrs. dunker
med metallpallets. Benkene i salongen ble delvis demontert. Styrhuset ble løftet av og
toalettet revet. Båten ble deretter flyttet inn i plasthall medio november d. å. (1996 ). Den
ble løftet ut av slippvogna og satt på sviller. Motoren ble skrudd løs, løftet ut og anbragt på
verksted for overhaling. Så ble ruffdekket revet og deretter hoveddekket. Først fj ernet man
dekksbj elkene i ruffen og deretter sidene. På bakgrunn av dette rivingsarbeidet fikk man en
god oversikt over hva som måtte skiftes.
l . DEKK - all dekksplank skiftes
2.

HUD

-5 øverste omfar skiftes + ytterligere 2 omfar på begge sider

3 . DEKKSBJELKER -12 av15 bj elker og stikkbj elker skiftes
4. BJELKEVEGER - minimum 2/3 skiftes
5. SPANT - 45 av 58 halvspant skiftes helt eller delvis
6. RUFF - kraveller, sider og nedgangskappe skiftes
7. STYRHUS - demonteres for å ta ut motor. Tilstanden trolig så dårlig at 2/3 må skiftes
8. HEKK - tømring i hekken skiftes
9. FORSTEVN - nedre del av stevn mot kjøl skiftes
10. HALSKLUT - skiftes
Il . SVINERYGG - skiftes
12. ROR - skiftesl 3 . AKTERMAST - skiftes. Nye vant og stag til begge mastene14.
INNREDNING - kledning i sider i ruffen skiftes. Maskinskott skiftes. Akterskott skiftes.

KONKLUSJON:

Alt overvanns må rives og bygges opp med nye materialer, eventuelt bruk av gammelt som
måtte være i bra stand. Det tas forbehold om at ytterligere skader kan avdekkes når motoren
skal ut for overhaling. Det kan også være råteangrep på kne innenfor stevn. Det kan vise
seg nødvendig å fjerne deler av hud i forskipet ved skifte av stevn. Det er ikke gjort
vurdering av kjølbolter og motorfundamentinnfestninger. Skipskontrollen kan også komme
med ytterligere tilføyinger.

lO

2. DOKUMENTASJON

Det er fortløpende under riving tatt bilder til dokumentasjon og hjelp for gjenoppbyggingen.
Alle deler er så langt praktisk mulig demontert hele og lagret. Delene er målsatt og det er
laget hjelpeskisser for å lette restaureringen. Erfaringen med et så omfattende prosjekt som
dette tilsier at dokumentasjon og oppmåling må gjøres grundig og nøyaktig. Det har vært lite
gamle fotografier tilgjengelig. Imidlertid, ett gammelt postkort av fartøyet fra etter1946 har
vært til uvurdelig nytte som kildemateriale. Det viser mange gode detaljer fra rigg og
dekksarrangement.

.

Postkort med motiv av MIK "SJØGUTTEN" tatt etter 1946.

,,

3 . OVERBYGNINGER O G DEKK.
3.1 Riving og demontering

Skandekk

Rivingen startet17. september med skandekksplanken . Den var i all hovedsak dårlig rundt
hele båten. Eieren, Knut Krogh, opplyste at den har vært bredere og er senere høvlet slett
med huden, og en tynn fenderlist var påsatt.
Under svineryggen var skandekksplanken trolig i opprinnelig utførelse. Utstikk ca. 15 mm
og avsmalende mot stevnen. En del utskifting har vært gjort da skj øter var uregelmessige i
avstand, og varierte fra b. b. side til st. b. side . Skjøt er ca. 45 cm. Skandekkskransen i
hekken har tidligere vært skiftet og arbeidet har vært dårlig utført. Det er ikke benyttet
drivreim, men bolter gjennom dekk til kravell for ruff og casing , ellers 5 - 6 tommers
skipsspiker i dekksbj elker, spantetopper og hudplank.

Riving av skandekksplanken; denne var i dårlig forfatning.

L2..

Riving av malgang og de øverste 3-4 hudplanker avdekker råtne spantetopper
DEKK

Fordekket ble revet først. Her var det gjort utskiftninger både i dekk og dekksbjelker.
Spikerslag for dekk mot dekkskravell i forkant av ruff var skiftet samt de to påfølgende
dekksbjelkene fram mot stevnen. Det var benyttet standard bygningsmaterial som var
oppforet for å få bjelkebugt. Dekket var vanlig (2 x 5) tommers bygningsmaterial som var
festet med 4-toms trådspiker. Fremre del av midtfisk mot stevn er muligens original. Hvis
ikke, er utforminga av dekk mot stevn noe usikker.

Skisse av dekk: Denne viser utførelse av dekk og hakaplank, samt plassering av bolter
'
i hoveddekk og ruffdekk.

DEKKIDEKKSBJELKER

Dekksbjelker og dekksplank angrepet av råte.

Dekkskravell angrepet av råte.

RUFFDEKK

Ruffdekket er revet.
Ruffdekket: Dimensjon 2 tommers, 15 bredder, sannsynligvis originalt fra ombyggingen i
1946. Spikret i bjelker og rufframmer. De 4 ytterste plankene boltet på 5 steder på hver
side. Råteangrep spesielt rundt pipegjennomføring og ved b. b. forre hjørne. Ellers tydelig
lekk, sprukket, grått og gjennomtrukket av fuktighet.

RUFF!RUFFSIDERIBJELKER

Ruffdekket er revet og bjelkene står igjen. De to forreste bjelkene var angrepet av
råte. Babord ruffside var sterkt angrepet av råte i fremre del. Begge hjørnestolpene i forkant
av ruffen var i dårlig forfatning, dvs. mye råte. I fronten var det også mye råteskader.
Styrbord ruffside var ganske bra, men aktre hjørnestolpe var i dårlig forfatning.
Ruffsidene var spikret i stolper og boltet gjennom kravell på vanlig måte. Langskips
dekkskravell på begge sider hadde igjenpluggede boltehull og ble sannsynligvis
benyttet om igjen ved ombygging i1946.Ventilene i ruffsidene ble demontert og pusset opp.
Glass ble skiftet.

IS

Sidene og takbjelkene i ruffen ferdig.

Bygging av ruffdekket.

/to

RUFFEN

Ruffdekket før restaurering.

Ruffdekket etter restaurering.

l{

Kraveller/stikkbjelker/dekksbjelker/bjelkebærere

Dokraveller var i svært dårlig forfatning, spesielt st. b. side under døren. Disse kravellene er
felt inn i casing-kravell ved ombyggingen i1946. Dette var et råtepunkt.
Babord dekkskravell og bj elkebærere i ruffen var sterkt angrepet av råte. De gamle
fellingene etter dekkskravellene før ombyggingen er synlige i hoveddekksbj elken. Bærerne
ble flyttet16 cm ut mot sidene i akterkant under ombyggingen i1946, og er spinkle i forhold
til dekkskravell og stikkbj elker. Stikkbj elkene er dårlig felt (trolig fordi disse ikke ble skiftet
i1946, men kappet og felt på nytt med dekket liggende), og innfesting i bærer er dårlig. Det
er heller ingen bolter fra bærer og ut i borde. Dette er trolig en medvirkende årsak til at
stikkbj elkene har dratt seg ut av bæreren. (Foto)
De har dermed ikke stått i mot kreftene ved driving av dekket. Dette så vi også antydning til
med det nye dekket, til tross for avstempling mellom bærerne i ruff og casing. De fleste
bj elker og stikkbj elker var angrepet av råte, spesielt i endene. Da det ble klart at bj elkeveger
også i sin helhet burde skiftes, var det ingen hensikt i å berge halvgode bj elker. Den forre av
den doble dekksbj elke i forkant casing er trolig lagt i ved ombyggingen. Det er lagt
fYllstykker (ca. 2" x2") mellom bj elkene over bj elkeveger som underlag for hakkaplank.
Alle dekksbj elker og stikkbj elker hadde perlestaffprofil i nerkant. Nedfelling i bj elkeveger
var rett uten svalehale. Innfesting med spiker.

Stikkbjelker/dekksbjelkerlbjelkebærere før restaurering - mye råttent.
l

lg

CASING

Casingen ble tatt hel ut ved at stikkbjelker og bolter ble kappet og dekksbjelkene under forre
og aktre kravell ble kappet da disse var angrepet av råte og skulle skiftes. T ilstanden på
casingen er noe tvilsom og man må ta en ny vurdering på om det er mulig å benytte den
igjen. Det var ingen bjelkebærer, men spor på stikkbjelker og dekksbjelker viser at det har
vært. Trolig er også casingen gjort høyere og bredere ved ombyggingen i1946. Det er spor
i casingen etter en bjelke for styrhusdørken.

Riving av styrhuscasing
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STYRHUSCASING- forts.
Hjørnestolpe på ruff, fremme st.b.

Hjørnestolpe på den nye casingen til styrhuset.

NEDGANGSKAPPA

Nedgangskappa ble løftet av båten
i hel tilstand. Den har noe råteangrep. '
Kravell mot ruff mye angrepet av råte.
Det har vært skiftet noen plank i
kurvinga på kappa; det er gjennom
gående bolt i kurvinga.

,

Den gamle kappa før den
ble løftet av "Sjøgutten."

Den nye kappa etter restaureringen.

i!.(

BAUGBÅNDET
Baugbåndet er et grodd kne som må
skiftes. Dekket var spesielt angrepet
av råte fremme på b.b. side av ruff,
ute mot hakaplank på laveste spring
punkt på begge sider. Det var 2
dreneringsrør på hver side og disse
var muligensplassert for langt akter
slik at vann har blitt stående på dek
ket. Det var særlig mye råte akter på
b.b. side fra pullert til styrhuscasing.
Også noe dårlig ved st. b. pullert.
Ellers var ikke dekket så veldig dårlig,
bortsett fra dårlig vedlikehold slik at
det var lekk øg gjennomtrukket av
fukt. Dimensjon på dekk var 2" og
originalt fra 1929 bortsett fra tot·de.kk4�t
På b.b. side ved nedgangskappa på
står restene av et fundament, en klamp
med 2 hull. Disse hullene fortsetter også
ned gjennom dekksplankene. Man
gjetter på at det kan ha stått en hånd
drevet lensepumpe på fundamentet.
Imidlertid viste det seg ved senere und
søkelser og intervju at denne anordning
hadde fungert som påfylling av bunkers.

Baugbåndet etter utskifting.

Baugbåndet angrepet av råte.
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DEMONTERING AV STYRHUS/TOALETT

Toalettet, som står i akterkant av styrhuset, måtte rives for å kunne løsne styrhuset. Dette er
nedfelt i dekk med vegger som er reist på kraveller. Det er panel mellom hjørnestolper, og
panelt tak med blikktekking. Aktermasta står på labank på dotak staget ned mot sidene av
doet og styrhustaket. Styrhuset står på casing ,og dørk i styrhus ligger på vinkeljernramme
som er innfestet i casing med bolter, samt skipsspiker i hjørnestolpene på casingen. Casingen
fikk noe skade under demonteringen. Styrhuset er fra en senere ombygging enn1946.
Henviser til et bilde tatt etter1946 som viser et smalere styrhus. Det har stått på et dekk
som har vært spikret fast i tverrgående bjelke og i casing. Fronten i styrhuset ble skiftet og
baksiden på ett av panelbordene var merket " Hundholmen slip". Men de gamle
hjørnestolpene er benyttet. Man kan se gamle fellinger og de er forlenget ca. 2" i toppen.
Skyvedørene (fyllingsdører) var råteskadet i bunnstykkene.
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TOALETTET

Toalettet er oppbygd slik at det kan stå selv om styrhuset blir løftet av. Akterveggen på
toalettet har fått tilbake et vindu med mattet glass som vises på gammelt foto og
akterlanternen er også montert på samme skott. Toalettet er oppbygd av hjørnestolper og
stående, glattkantet panel. Dør av rammeverk med en stor laminert fylling. Den gamle
fyllingen var av kryssfiner.

Interiør av toalettet før riving.

Interiøret på det nye toalettet.

Zf
STYRHUSET

Vi besluttet å bruke nåværende styrhus.
Det er ikke fra ombygginga i 1946.
Styrhuset krevde en del opp-pussing.
Det ble skrapet, fronten skiftet, vinduene
restaurert og alt ble malt opp igjen.
Dørene fikk utskiftet råtne deler.
Fyllinger i styrhusdører var av heltre og
ble brukt om igjen ved reparasjonen.
Innfestingen av styrhuset er forandret for
å lette demontering hvis det på et senere
tidspunkt er ønskelig å tilbakeføre
til 1946 Det er lagt inn en bjelke under
styrhusdørk etter tidligere plassering.

Parti av styrhusfronten etter at det var lagt nytt panel.

STYREANORDNINGEN

Styrekjettingen lå i rør langs casingen til rorkult akterst på hekken.

Oppå styreanordningen lå en løs platting.

3.2 Oppbygging dekk og overbygg

BJELKER OG KRAVELLER

Alle bjelker og bjelkebærere ble skiftet. Innfesting av bjelker med enkel svalehale i veger og
bærer, spikret. Det ble lagt bærer under casingkravellene. Dimensjon på bjelker er 4 W'
bredde. Bjelkebærer i ruff økes noe på bredde for å få mer ved til felling for stikkbjelker.
Høyden blir også økt noe da den gamle virket svak. Kravellene var felt tett uten drevnat.
Disse har åpnet seg noe under tørking. Bør kanskje drives i ettertid. Dokravell er ikke
innfelt i casingkravell som tidligere, men fellinga følger kravellprofilen. Kravelldimensjonen
IOcmx 1 3 cm.
DEKK

Rivingen viste at panelet mellom dekksbjelkene i salong og lugar var lagt før dekket. Den lå
på listene og var spikret ovenfra. Det var en luftspalte på l 2 cm mellom dekk og panel.
For å bedre sirkulasjonen tillot vi oss å lage åpninger bak listene og luftehull i ruffsidene.
(foto). Deretter ble dekket lagt etter tidligere oppmåling. Skandekk er 65x150 m. m. 15
m. m. utstikk over malgang. 40 cm lasker. Noe bredere skandekk på hekken. Dekksplank er
50 x 125 m. m. Det ligger hakaplank innenfor skandekk. Dekket er boltet fra skandekk til
kravell. Skandekk er i hovedsak spikret i bjelker og malgang. Enkelte bolter.
Konstruksjonen er ikke vanlig og ikke særlig god. Skandekket kan hekte seg mot kaia og
man får lekasjepunkter mellom dekk og malgang. Boltene i dekket vanskeliggjør skifte av
dekksplank. (se ilustrasjonen). Dekket ble drevet 2 tråder tjæredrev og bek. Det ble lagt
drensrør fra innerkant skandekk og ut i skutsida.
-

RUFF

Ruffsidene er av 40 m. m. plank og boltet i kravell/bærer. Det er drevet mellom plank og mot
hjørnestolper. Hjørnene er delt med ytter- og innerstolper som er boltet sammen. (se
skisse). Perlestaffprofil på indre stolpe. Lik oppbygging på casing. Dekksbjelker på ruffen er
felt i ruffsidene.

NEDGANGSKAPPA

Nedgangskappa er av 2" plank. Boltet i sidene og i krummingen. Det ble laget nye dører
med messing lås og messing klinge/håndtak. Det har ikke vært lufteventiler i dørene fra
gammelt av.

....w
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Stikkbjelker/dekksbjelker/bjelkebærere etter restaurering.

Nytt dekk lagt - nye kraveller til ruff, styrhus og do.

·

4.

SKROG

4.1 Riving og demontering
SPANT

Spantetopper og dekksbjelkeendene var nå avdekket og viste seg å være i svært dårlig
forfatning. Alt panel i salong ble revet for å avdekke hvor dypt i skroget skadene rakk.
Råteskadene strekker seg ca. 50 - 80 cm ned langs sidene - stort sett langs hele båten. Etter
riving og avdekking viste det seg at 40 av totalt58 spant må skiftes helt eller delvis. De
fleste bjelkene var også angrepet av råte i endene. Spantetoppene går helt oppunder
skandekket. Skandekket var også spikret i spantetoppene. Etter hvert som spikrene var
rustet opp, virket de som en veke for fugt ned i spantetoppene. Enkelte spantetopper var
råtnet helt vekk. Annet hvert spant var bygget som doble spant. Dvs. den ene delen var 4"
og den andre 3 ". Disse doble bygde spantene var laget av rotemner over kjølen og fungerte
som bunnstokk. Det var gjennom disse kjølboltene var festet. De andre spantene var skjøtt
mot hverandre uten lasker. Så også på kjølen. Det var ikke kjølsvin eller garnering. Livholt
kun midtskips og akterover. Denne kunne bevares men bolter skiftes.

Det neste som ble revet, var øverste hudplank som også var svært dårlig. Dette gjelder også
de neste 4 bordgangene. Øverste bordgang kun spikret, ingen bolter fra bjelkebærer og ut i
borde. Bjelkeveger er boltet i andre og tredje bordgang. Ved skroggjennomføringer på b.b.
side for kjølesløyfer, toalettavløp og gamle sjøvannsinntak var hudplankene i meget dårlig
forfatning. Senere i prosessen ble flere hudplanker skiftet. Hudens tykkelse varierte mellom
32- og 45 m.m. Særlig mot forstevnen var den tynnere. (Vi var usikre på om dette var gjort
av byggeren, og planken var bøyd kald på og tynnet for å lette arbeidet eller det skyltes
generell slitasje og sliping av skrog. ) Under maskin der fundamentsboltene kom ut var det
lagt inn en 2,5" plank. Dette ble gjort ved motorskifte fra12 til16 HK Wichmann for å få
mindre vibrasjon i skroget. Det hadde visstnok liten effekt.

Hudplank bak
garneringen.
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SKIFTE AV FORSTEVNEN

Den gamle stevnen er fjernet

Nedre del av stevnen var svært dårlig

3o

HEKK

Hekken er av tømret type, bygd opp av tre lag grovt tømmer av 3 " til 5" tykkelse. Hele
tømringen er synlig og utgjør en naturlig forlengelse av bordgangene i hekken. Deler av
tømringen var angrepet av råte og svært sprukket. Det var felt inn flere småbiter ved
tidligere reparasjoner. For å komme til for å skifte de enkelte deler, måtte hele tømringen
rives, og man så det ikke likt å berge enkeltdeler. På grunn av mangel på grove
dimensjoner, måtte sammenføyningene forflyttes noe, og man måtte lage to lasker i det
nederste laget, men dette utgjør ikke en del av den synlige tømringen.

Hekktømmer
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Skisse av hekken
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SKROG

4.2 Oppbyggingen
FORSTEVNEN

Utskifting av forstevn ble påbegynt juni1997. Den gamle stevnen var i dårlig forfatning og
mye angrep av råte over vannlinja. Den bar preg av tidligere reparasjoner og mange innfelte
stykker. Høyden på stevnen var ca. 280 cm og den var skjøtt på midten. Det var ikke bragt
på det rene om dette var originalt eller en reparasjon. Man valgte å anta det siste og lagde
den nye stevnen i ett stykke. Nedre del av stevnen var krokvokst og lasket mot et
mellomstykke mellom kjøl og stevn. Dette mellomstykket var også i svært dårlig forfatning
og var boltet på tvers for å holde i hop. Ved riving av dette ble det avdekket store
makkangrep i selve kjølen. Kjøl, mellomstykke (lot) og stevn var lasket med bolter og det
var ingen knær eller slemholt på innsida. Baugbånd var også angrepet av råte. Baugbånd,
stevn og mellomstykke (lot) var av kromvokste emner. Det ble tatt mal av alle emner og
bestilt fra et sagbruk på Helgeland. Siden de 5 øverste bordganger skulle byttes pluss
ytterligere 2 på hver side og de 2 nederste mot kjøl, valgte vi å skifte all hud i forskipet for å
forenkle tilpassingen av stevnen. Alle spant ble forbundet med tverrskipsavstivning.
Deretter ble alle bordganger kappet ved forstevnen. Man tilpasset det nye emne. Sidehugget
16,5 cm x 3 0 cm. Avtynnes til 5 cm i forkant. Forkant spunding skjæres ut med sirkelsag.
Innfesting i !asker med16 m. m. bolter.

Emne til forstevn

3.2

Sammenføyning av LOT mellom kjøl og stevn
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Sammenføyning av
lot mellom kjøl og stevn.
Spunninga er ferdig hugget
i nedre del av stevn.

Forstevnen kommet på plass. Mye hudplank skiftet på st. b. side.
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KJØL :',,

Kjølskifte ble utført januar/februar 1998 etter at bjelkelag var lagt. Ved utskifting av forstevn
ble det avdekket omfattende markangrep i kjølen, og det ble klart at et skifte var nødvendig.
Det var ellers brukt mye sement til småreperasjoner. Ved demontering av kjøl viste det seg
at 6 av14 kjølbolter var helt avrustet og de resterende svært tæret. Videre knakk kjølen
tvert av under akterstevn grunnet råte og gamm elt brudd. En liten kjølspreng ble også rettet
opp. Høyde på kjøl ble økt noe i forhold til originalen, da denne virket noe
underdimensjonert. Kjølen er i ett stykke. Sidehogget til 21,5 cm, høyde 26 cm, tynnet til
12,5 cm i underkant. Kjølboltdimensjoner er16 -19 m. m.

Markangrep i kjølen.

Brudd i kjøl
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Ny kjøl er lagt. Man ser skøyten mellom den nye kjølen og mellomstykket.

Parti av kjølen. Stråkjølen er lagt.

Akterstevn/stilk

Akterstevnen består av to motsatt stilte krokemner hvor av den indre delen utgjør kne mot
kjøl. Denne var i god stand. Den ytre, som var felt ned i kjølen, var angrepet av råte i enden;
men ved en liten omarbeiding, lot den seg redde. En ny løstapp ble felt opp i stevnen og ned
i kj ølen.

•

Akterstevnen etter reparasjonen.
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A�itcrstevn.

Skisse av akterstevnen

" Sjøgutten" ferdig malt og klar for sjøsetting

HEKK .

Utskifting av hekken ble påbegynt september1997. Hekken består av 3 lag tømmer. Vi
antok etter hvert at ved nybygg blir hele tømringen slått sammen i ett stykke og løftet på
plass på båten. Tilpassing bit for bit mot eksisterende hud viste seg å bli en liten utfordring.
Problemet var å ra første laget i et jevnt plan. For å følge den gamle inndelingen av stykker,
krevde meget grove dimensjoner. Noe vi manglet. Dermed så vi oss nødt til å justere
sammenføyningene noe og vi måtte lage 2 lasker i det nederste laget. Men dette utgjør ikke
en del av den synlige tømringen. Tømmeret er innfestet med 6" og 7" spiker og det er
drevnat mellom lagene og i støter.
En innerstevn i hekken ble også skiftet. Denne ligger på stilken og akterover mot
hekktømmeret og fungerer som spikerslag for hudplanken som møtes under hekken. Etter
opplysninger fra tidligere skipper Solstad ble pyntelist i hekken gjenskapt. En 40 m. m.
halvstaff profil.

Skandekk akter under oppbygging.

Restaurering av hekken

Hekken ferdig reparert

4a
Bjelkeveger

Bjelkevegeren besto av 2 x 40 m. m. plank på hver side. Den indre noe smalere enn den ytre.
Begge hadde en grovere perlestaffprofil enn bjelkene. Første tilstandsrapport konkluderte
med delvis utskifting av bjelkeveger. Omskjøtene og den doble oppbygningen av denne
umuliggjorde dette, da det var den indre vegeren som var delvis brukbar.
ble
revet i full lengde på begge sider.

Gamle bjelkeveger kommer til
syne etter at dekket er revet.

Dekksbjelker og stikkbjelker
hviler på de nye bjelkevegerene.

4-t

"Sjøgutten" sto nå temmelig ribbet i plasthallen i Hellarbogen. Båten hadde både dårlig
tverrskip og langskipsavstivning. Vi laget derfor stag av rør og gjengestål som vi festet
igjennom spantene og huden på tvers av skroget. Vi begynte deretter å skifte spantene. De
nye delene ble tilpasset mot den gamle huden og festet med franske treskruer i den del av
huden som skulle fj ernes. 40 spant måtte skiftes helt eller delvis. Bjelkevegeren kommer
svært tydelig frem på fotoet nedenfor.

4-2.

$ "l'YRBORD

EN 3 1 ,2 1 :VI.
SI.Jlli:: NYE SPANT MERK ET i\'lli D RØDT - TIL SAMM
--' ·

/l
!

//�.
l

'

lJ;/ l I

\

lfir--1 \

?

.l

[]
n
l l
l' n i
il

l

\'
\

l ll

i

�\

l

l

'l

l

\

\

\

\

Etterat stevnen og mellomstykket var på plass, ble de 2 øverste bordgangene satt på. Spring�·
bordbredder og støter behørlig merket på spantene. Deretter ble bjelkevegrene lagt.
Bj elkeveger er festet med12 m. m. bolter gjennom annet hvert spant. Fortsatt hadde vi noen
tverrskipsstag. ( foto). Skroget var nå godt stivet og vi startet å skifte hudplank bord for
bord. Den nye huden holder 45 m. m. Plankene ble steamet på. Den gamle hudplanken var
gjennomgående festet med l spiker pr. spant. Dette viste seg enkelte steder å være for lite.
Den nye huden ble festet med 2 spiker pr. spant. Spikeren hadde 4,5" lgd. Denne
dimensjonen var utgått i Norge så dansk skipsspiker ble benyttet. Hudplanken under
fundamentsboltene fikk nå vanlig hudtykkelse. Kjølplanken ble derimot øket til 55 m. m.
Planken i området ved hylsa har fått en gjennomgangsbolt i overkant gjennom stevn grunnet
lite ved for spiker. En vridning i skroget ble forsøkt rettet med å skore skroget, men
mesteparten av skjevheten ble tatt opp ved å øke høyden på malgangen aktre b. b. side. Alle
spant ble påført black varnish mot hud. Skroget ble drevet med 2 tråder tjæret drev. Det ble
beket undervanns og brukt linoljekitt i natene overvanns.

Ferdig med legging av hudplank; dette utgjør ca. 80 % av hele skroget.
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UTS KIFTING AV HUD PLANK
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UTSKIFTING AV HUDPLANK PÅ BABORD SIDF.
MØRKSKRA V E RT PLANK E R IKKE SKIFTET OG
UTGJØ R 52,9i M
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5 . INNREDNING
5.1 Riving og demontering

SALONG/LUGAR

Innredningen i "Sjøgutten" består av nedgang fra kappe i akterkant av ruff Løs leider ned i
mellomgang. Skap ute i begge sider bygd inn i mellomgangen med toppen av skapet som
hylle i høyde med bjelkebærer. Skapdører av panelbord. Bak den løse leideren er det lemmer
i maskinromsskott for adkomst motor. Gammel fyllingsdør inn mot salong. (Denne har
hengsler og lås vært ombyttet) Nåværende dør går inn i salong og er venstrehengslet.
Salong består av sittebenk på hver side med skuff (skuffene manglet) Liten ovn i b. b. side.
Skap i st. b. side med fyllingsdør. Gammelt bord stående på dørken innfestet med små
messingbeslag fra hvert bordben. Bordet er trolig omarbeidet fra vanlig rektangulær fasong
til form som følger vinkelen på benkene i salongen. Det var en skuff i bordet og der
oppbevarte lensmannen sine papirer så som saksdokumenter og lignende.
Inngang til lugar gjennom skott uten dør. En køye ute i hver side med skuff under.
(manglet) Mellom køyene mot framskott et lite skap med stort hull i toppen. Det viser seg å
ha vært plass for vaskevannsfat med lokk over (lokket manglet). !gjenspikret luke mot
kjettingkassa i framskott. Dørken består av brede bord hvorav det midtre er løst. Ovnen er
av nyere type, trolig Hovdan-modell med dryppkran tilførsel og uten vifte. Ovnen står på
sokkel og skottene rundt er kledd med blikk og eternitt. Rivingen viste at ovnsarrangementet
har vært forandret. Ovnen sto trolig lenger ute i bordet tidligere. Oljetanken er uoriginal og
var innfestet på fronten av kappa.
Det var lagt ny panel ute i sidene i salong/lugar, men fortsatt noe gammel panel under
benkene/køyene og i skap. Ny panel også i ruffsider og oppunder dekksbjelkene. Det er
spor etter gammelt panel i ruffsider, blant annet bak varmeskjold for ovn (1946). Mellom
dekksbjelkene lå fortsatt all gammel panel fra år 1929 (1946?). Her vises også at avslutning
av panel i nerkant på bjelkebærere står mot profilert list. (12 x 26 m. m. med perlestaft)
� amme list går igjen overalt i salong og lugar. Skottene er originale og viser spor etter
ombyggingen i1946 med innfelt panelbord /panelbiter der ruffsidene er flyttet ut . Midtre
skott viser også at dørken er senket ca. 5 cm. Forre skott i lugaren er flyttet ca. 15 cm
forover, i forkant av køyene, sannsynligvis for å gjøre køyene lengre. Forre skott er bygd av
grovere underpanel ( 22 mm) og geyfus (12 mm). I midtre skott, mellom sovelugar og salong,
er det benyttet dobbel geyfus. Aktre salongskott er bygd av lektreverk ( 3 ,5 cm ) kledd med
geyfus.
Vi rev litt etter litt av innredningen med tanke på å bevare mest mulig. Men reparasjonen i
skroget var så omfattende at alt måtte vekk til slutt. Tilstanden på de enkelte deler og
vanskeligheten med å tilpasse disse under oppbygning, gjorde at det meste ble bygd på nytt.

Salong og sovelugar. Kontorbordet/spisebordet ligger på styrbord benk.

Den gamle båtovnen. På denne kokte man kaffe og tilberedte varme måltider.
Man har påbegynt rivingen i salong og sovelugar.

+r

Sovelugaren. I forkant og mellom
køyene står skapet hvor vaskefatet
var plassert. Rett ovenfor ses
som var hengslet.

Det var lite igjen av den opprinnelige innredningen i maskinrommet bortsett fra et lite
skap i akterskott st. b. side.
·
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5.2 Oppbygging innredning
SALONG OG LUGAR

Det meste av innredningen måtte gjenoppbygges. Det er ingen garnering i båten.
Kledningen er lagt rett på spantene i hele salong og lugars lengde. Det lå gammel kledning
under benkene og vi fulgte legget da vi la ny. Spor viste at det gamle panelet også var lagt
fra bj elkeveger og ned. Dermed møtes kledningen i kimingen. Vi valgte å ha en åpning her
for bedre utlufting mellom spantene. Denne ble skjult under benkene. Vi visste ikke om det
hadde vært lufting mellom panel og bj elkeveger, men vi valgte å lage dette. Skott mellom
salong og lugar er bygd mot kledningen ute i sidene og holdes med kvartstafll ister. Det er
benyttet skruer ved innfesting av ny innredning. Dette for å muliggjøre demontering ved
eventuelle senere reparasj oner i skroget. De gamle køysidene ble satt inn igjen. Det ble
bygget ny vaskebenk mellom køyene. Aluminium vaskefat (fra krigens dager) med propp ble
anskaffet. Nytt, løst lokk over vask. Den gamle skapdøra benyttes. Ny luke mot
kjettingkassa. Det er laget nye benker i salong, en gammel hj ømestolpe benyttet. Nytt skap i
st. b. side. Den gamle døren ble satt inn igjen.

Sovelugaren etter restaureringen. Toalettskap mellom køyene med vaskefatet.
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SALONG OG LUGAR (forts.)

Oppbygging rundt båtovnen er ny. Det er lagt brannhemmende duk mot treverk og kledd
med 2 lag 2 m. m. aluminiumsplater. 2 cm luftspalte imellom. Den gamle døra mot
mellomgang er satt inn i ny karm. Salongbordet er restaurert. Manglende skuff er laget og
original maling gjenskapt. Tidligere eier hadde en av de gamle skuffene fra benker og køyer.
4 nye skuffer ble laget etter modell av denne. Det ble gjort delvis utskifting av bord i
dørken. Det er hengt opp 2 tidsriktige bilder i ramme av Kong Håkon og "Sjøgutten".

Akterkant av salongen med
båtovn og døra til mellomgang.

MELLOMGANG

Nytt skott mot maskinrom med løse luker for tilgang motor. Nye skap. Nytt skott mot
salong.
MASKINROM

Det er lagt delvis ny kledning i maskinrommet. 2 stk. nye dieseltanker plassert ute i hver side
mot maskinromsskott. Fra tankene og akterover mot skott er det bygd hylle for batterier,
verktøy etc. Skap i akterskott st. b. side. I b. b. side er skottet løst for inspeksjon av hekken.
Ny maskinromsleider.

So

TOALETT

Tidligere var det porselensskål (skadet) med direkte avløp på toalettet. Etter dagens krav
skal det være septiktank i båten. Vi har lagt opp til at det plasseres tørrklosett. Dørken er
løs for eventuell tilgang hekk.

6. RIGG
6.1 Riving/demontering

Riggen på "Sjøgutten" består av for og aktermast. Formasten var staget med 2 forstag og 4
vant. Det var et mellomstag fra for- til aktermast mellom øverste gods. Aktermasten var
staget mot hjørnestolper på toalett og til styrhustak. Aktermasten var råteskadet og måtte
skiftes. Denne var laget korrekt med rett forkant og svai akterkant. Riktig tynning mot
topp. Formast var noe uregulær. Trevirket var noenlunde bra så det ble ikke bestilt nytt
evne til formast. Masta sto i en rund, liten mastefot på ruffdekket. Begge mastene hadde 2
masterringer som stag og vant var sjaklet .i Kun mellomstaget var gammelt. Resten av stag
og vant besto av aluminium høyspentkabel. Strekkfisker og wireklemmer mot røstjern.
Røstjernene var provisoriske av halvrundjern. Mastene var malt.

6.2 Oppbygging

Det gamle postkortet av "Sj øgutten" viser ganske tydelig riggen, skjønt enkelte detalj er er
uvisse. Blant annet om wiren er spleiset eller benslet. Det er ingen masterringer, men
"kinnbakker" av tre. Det er også toppvant og undervant. Toppvantene fra aktermasta har
innfestning i rekkverket. Siden mastene hadde masterringer da vi påbegynte restaureringen
og dagens rekkverk ikke er originalt, valgte vi å benytte tilsvarende antall stag og vant som
nå. Siden vi ikke hadde folk som var kyndig på wirespleising, valgte vi bensling av wire. Det
er brukt taloritter ved godset. Wiren er kledd med sekkestrie og sjømannsgarn. Bugten på
wiren er så festet med 3 bendsler av 2m. m. bendselwire. Det er brukt galvaniserte kauser og
strekkfisker. 8 m. m. riggwire. Røstjernene er 50 cm lange, smidde og innfestet med franske
treskruer. Det er laget ny aktermast av gran.
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TEKNISK UTRUSTNING

7. 1 Riving og demontering

Motoren, en BOLINDER MUNTEL (vannavkjølt), og gear ble tatt ut av båten for
overhaling. Drivstofftankene var ikke i tilfredsstillende stand. En gammel lastebiltank og en
glassfibertank ble fj ernet. Alt av røropplegg likeså. Kjølesløyfene ble demontert .
Gjennomføringene kan benyttes. Rorarrangement er av gammel type med rorkult og
kjettinger til ratt. Rorhylse og aksel ble demontert og underkjent av Skipskontrollen.
Foringer og aksel i rattkonsol må skiftes. Nye rørganger og kjetting over dekk. Propellaksel
og hylse er av Wichmann-type og står igjen etter gammelmotoren. Hylsa kan brukes men det
er tæringskader i aksel. Propell og aksel byttes.

Motoren på "Sjøgutten"
en Bolinder Muntel på
55 HK, vannavkjølt.

Undersøkelser av motorfundamentet viste tæringsskader rundt fundamentsboltene og i
langskipsbærer som lå under et ujern. En av boltene var knekt og de resterende viste tegn til
tæring. Rødskjær var synlig i messingen. Samtlige bolter vil derfor bli skiftet. Tæringen
skyldes trolig at el.anlegget var enpolet og jordet i godset på motoren. Dette vil vi forandre
til topolet system. Tæringsskadene vil la seg reparere ved å felle inn frisk ved i
fundamentstømringen og lage nye langskipsbærere.
Sidelantemene for parafin vil ikke bli oppmontert igjen. Disse var av blikk og i så dårlig
forfatning at de bør oppbevares på land. Pullerter, ankerk lyss og ankervinsj demontert og
opp-pusset.

KASERT PROPELAKSEL
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7.2 OPPBYGGING TEKNISK
Båten skal ha passasjersertifikat og er underlagt Skipskontrollen.

MOTOR OG STYRING

Det er foretatt justering av gearet. Koblingen er slitt. Det er endeslakk på utgående aksel.
Ingen deler skiftet. Motoren er overhalt, ventilene slipt, og stempelfj ærer er skiftet.
Sylindrene er honet. Nye pakninger. Det er skiftet dieselslanger og koblinger. Nye slanger
på kjølesida. Motoren er pusset og lakket. Det er laget nye dieseltanker i aluminium etter
spesifikasjoner fra Nordisk Båtstandard. Nytt røropplegg. Nye kjølesløyfer. Det er laget ny
rorhylse og aksel samt rorkult. Nytt ror, rorbeslag, hæltapp og fingerline. Ratt, rorblokker
og ankerspill overhalt. Ny rorkjetting og rør over dekk. Ny propell og aksel. Det er laget
nytt motorfundament over gammel tømring. Utførelse i120 UNP. Ført frem til ny bunnstokk
i stål fremfor fundament. Nye syrefaste fundamentsbolter i dimmensjonene: 12/20/24 m.m.
ELEKTRISK ANLEGG

Det er innlagt topolt 12 volt anlegg med nye ledninger, innbefattet tavle med brytere og
sikringer, plassert i styrhus.
8

TILFØYELSER

REKKA

Dagens rekkverk på " Sjøgutten" er en etterligning av tidligere smijernsrekke. Det er laget av
2" og 3/4" galvaniserte rør, trolig fra1980-tallet. Lenning av tre. Rekka ble benyttet om
igjen. Lenning skiftet og innfesting mot stevn forbedret. På den originale rekka var det
hengslet åpning i tenning forkant styrhus st. b. side, trolig for å kunne sette landgang inn på
dekk. Vi har gjenskapt denne. Vi benyttet kjetting der rørene ble kappet. Det kan være
ønskelig på et senere tidspunkt å få laget original smijernsrekke.

Rekkverket satt på kaia for reparasjon.

FLAGGSTANG

Båten førte flagg i aktermasta i senere år. Vi har laget flaggstang på hekken etter gamle
bilder. Innfesting i beslag i rekka. Dimensjon er 3 " og 3 ,5 m lgd.
RIGG

Det kan være ønskelig å tilbakeføre riggen fulstendig til utførelse fra1946 ved anledning.

STYRHUS

Styrhuset bør også vurderes om det er ønskelig å gjenoppbygge til utførelse fra1946.

9

MALINGTYPER OG FARGER

SALONG/LUGAR

Rapport vedrørende innvendig overfl atebehandling.
Utført og beskrevet av arkitekt Agnar Kalseth (Ark.

MNIL)

Generelle opplysninger vedrørende arbeidet med innvendig overflatebehandling av
salong/lugar om bord på " Sjøgutten" :
"Båten sto plassert i en plasthall under restaureringen og temperatur og luftfuktighet varierte
en del under arbeidet. Det ble brukt vifteovner om bord for å holde temperatur og fuktighet
under kontroll mens arbeidet pågikk. Jeg har brukt Jotun linoljemaling til alt malingsarbeide.
Det vil bli vist til NCS koder ved egne resepter(farger jeg har blandet ut fra prøvetaking).
Jotun kommer i år 2000 ut med NCS-koder på linoljemaling. Det ble foretatt en rekke
skrapeprøver før arbeidet med malingen startet. Her ble det avslørt bruk av en rekke farger
opp gjennom tidene. Jeg har derfor vært nødt til å foreta en del valg. Jeg har også tatt i bruk
de standard farger som finnes i fargekart fra Jotun som utgangspunkt. 762 CAPRI -2061
OKERRØD-152 STAVERNSGUL -3 31 FALURØD - 745 GRØNN UMBRA samt
STANDARD HVIT. "
UTFØRING AV ARBEIDET:

"Arbeidet startet i midten av mars !' 999. Jeg startet med å samle sammen dører-luker
skuffer og andre innredningskomponenter for å foreta skrapprøver. Registrering ble foretatt
og gjenstandene ble skrapet/pusset ren for maling. En del dører bar preg av tidligere
oppussing og hadde stygge merker etter skraper og lignende.
Hengsler og beslag ble demontert og tatt vare på. Det ble samtidig tatt skrapeprøver av
garnering, fronter osv. for å danne meg et bilde av hvordan båten hadde sett ut før. Det ble
også innhentet utsagn fra gamle som husket båten slik den var. Maling ble bestilt inn.
Før påske 1999 var innredninga kommet så langt at malinga av selve båten kunne starte. Det
ble laget en blanding av hvit + 1/3 linolje.
Båten ble først rengjort for støv og spon. Deretter ble første grunningstrøk påført. Dvs.
gamering-roof-fronter og skott. Når dette var tørt ble en ny påføring med samme blanding
utført. Deretter ble alle sprekker kittsparklet. Overflatene ble så pusset/slipt. En del
fiberreisninger. Deretter ble de partier av innredninga som skulle ådres, grunnet med farge
NCS l 020- Y20R, 2 strøk.

Alt hvitt ble malt med 2 strøk i ren maling.
Ådringa ble utført i Jotun lasyr RÅ SIENNA med en Bernarolje blank på toppen. Det ble
brukt en pensel med stiv bust til selve ådringa.
Lys grå detaljer er blandet i NCS Sl 000-N.
Gulv er behandlet med Jotun PILOT l + 2. Farge CAPRI
Røde detaljer er Jotun FALURØD.
I nedgang er garnering og skott mot maskinrom malt i NCS S l 020-Y 20R
Bordet ble demontert. Plate ble splittet opp og limt sammen på nytt. Ny skuff ble laget og
alle deler slipt ned. En del sprekker i treverket ble limt på nytt. Det er brukt vannfast lim.
Bordet ble så grunnet i utynnet maling. Terpentin og linolje. Deretter er bordet malt 2 strøk
med farge NCS S2040-Y20R. Ådringa er utført i Jotun lasyr RÅ SIENNA med pensel med
stiv bust. Deretter er bordet behandlet med 2 strøk Bernarolje, blank.
Malingsrapport av båtbygger Nils Marius Johansen:
Ruff og casing

Ett strøkxylamon. 2 strøk 50% tynnet linoljemaling. Ett strøk 3 0% tynnet linolj emaling.
Ett strøk l 0% tynnet. Ett strøk utynnet linoljemaling. VARIG linoljemaling, farge: Capri
Styrhus/toalett utvendig

Styrhus utvendig: VARIG linoljemaling ; hvit.
Styrhus innvendig; VARIG, linoljemaling oker.
Dørk; PILOT I og Il Farge Capri
Toalett innvendig; VARIG linoljemaling Hvit
Dørk; PILOT I og PILOT Il Farge Capri
Maskinrom

Fra bjelkeveger og opp PILOT I og Il ; hvit
Skott
Kledning mot spant
Hyller
Tanker

11

11

11

11

11

11

; hvit
; mastegul
; Capri

JOTUN aluminium primer
11

Silvergrey primer

PILOT I og Il; hvit
Skrog overvanns: VARIG linoljemaling- hvit; behandling som ruff og casing.
Skrog undervanns: PRIMER Black Varnish

Bunnstoff; JOTUN PENGUIN ANTIFOULING
Pynteliste hekk: PILOT I OG Il; mastegul
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10 LEVERANDØRLISTE
Trematerialer:

Nordnorsk gran fra Helgeland. Båtmaterialer saget etter bestilling.

Odd Bønå, Vevelstad: Materialleverandør til kjøl, stevn, spantematerial, hudplank og dekk.
Jens Rydsaa, Hemnes: Spantematerial, dekk, hudplank.
Høvlet trelast: John Jakobsen eft. , Foldvik
Festemateriell/beslag etc. :

C. Faanesen, Bergen
Smith, Harstad
Frode Bj øro, Trondheim
Dansk leverandør.
Trebåten, Drøbak.
J ohn. Jakobsen eft. , Foldvik

Rigg:

Erling Haug, Harstad

Drev, bek:

Frode Bjøro, Trondheim

Maling/olje:

Farvemilj ø, Harstad, Frode Bjøro, Trondheim

Dieseltanker:

GMI,

Gratangen

El. anlegg:

Hay Maritim, Harstad

Propellanlegg:

Helseth, Hjelset

Tegninger/Oppmåling:

Rene Bjørsvik, Kvæfj ord

Ballast:

LKAB, Narvik

Materialtørke:

Magnus Nicolaysen, Gratangen

Billedrammer til bilder i salong:

Leverandør Stig Dinesen, Gratangen

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

M!K "Sjøgutten" Reg. nr. LK 6821
Skrog: LOA 3 6' 09"

- l l,o7 m

Bredde 10'06" - 3 ,3 0 m
Dybde

- 1 ,65 m

Tonnasje Ca. 9,5 tonn
Motor: BOLINDER MUNTEL DIESEL

4 syl. 54 HK v/ 1500 omdr.

sg
Propellanlegg: HELSETH
Propell diameter (D) (m.m.)

850

Propeller rotasjonsretning

Høyre

Tanker: 2 stk. dieseltanker, materiale: 5 m.m. aluminium etter Nordisk Båtstandard
El. Anlegg: 12 volt 2 polt likestrøm, generator
Ballast: Løs, bestående av plastkanner/sekker med malmstøv; egenvekt 3,7 + stein,
anslått total vekt av ballast: 2000 kg .
Det er kjettingoverføring fra ratt til rorkult.
Mekanisk ankerspill, 70 kg stokkanker.
DELTAKERE PÅ PROSJEKTET
Fra NNFB :
Prosj ektansvarlig: Båtbygger Nils Marius Johansen
Dokumentasj on: Knut Solvoll og Leidulf Solvang

Trearbeidere:

Endre Lund (lærling)
Paul Håvard Zylla (lærling)
Jana May (lærling,avlagt fagprøve på prosjektet)
Kasper Krogh Hansen (frilans)
Jens Rørly
Jan Ivar Kadal
Ivar Hoflandsdal
Bjørn Lillevold

Mekanikere:

Alf Numelin
Per Magne Olsen
Tom Anderzen

Uteseksjonen:

Hedly Hansen
Harry Mikalsen
Ingberg Markussen

Eksterne tjenester:
Maling innredning:

Agnar Kalseth

Kalfatring skrog:

Ingolf Hansen (dansk)

Løft og krantjenester: Hærens Amfibietjeneste Hellarbogen v/ kaptein Sæther og
Steinar Myrvang

o

Etter 3 år på land og et meget omfattende restaureringsarbeid er MIK "Sjøgutten"
atter på veg ut i sitt rette element.

HEIMTUREN

Så er den store dagen kommet. Den 20. oktober år 2000 er M/K " SJØGUTTEN" på tur
ut Gratangsfjorden etter et opphold p å mer enn 4 år ved NNFB i Hellarbogen. P å fotoet
ovenfor ser man " Tysfjords perle" passere Håkj erringnesset. På fordekket står en lykkelig
eier og skipper, Knut Krogh; og om 7-8 timer er man fremme på Drag i T ysfjord hvor
fartøyet skal ha base. Herfra skal det fraktes turister ut på fj orden for å se på spekk
huggeren når han boltrer seg i havets sølv - silda.

Nordnorsk Fartøyvernsenter
Hellarbogen, 9470 Gratangen
Tlf: 77 02 03 70
fartoyvern@nnfa.no
http://www.nnfa.no
Nordnorsk Fartøyvernsenter er ett
av tre nasjonale fartøyvernsentre
i Norge. Nordnorsk
Fartøyvernsenter sine
spesialområder er åpne og
dekkede trefartøy, semidiesel,
tekniske- og elektriske
installasjoner

