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RESTAURERING

HISTORIKK
Driftsperioden 1908-1991
Fartøyet ble bygget av Johan Drage på Rognan i 1908 for
ukjent eier. Opprinnelig lengde var i underkant av 50 fot og
den var bygd som seilskøyte med rund forstevn og mest
sannsynlig levert uten motor. Fra 1920 finner vi den registrert
som T-17-LK under navnet Agnes . Det står da en 13 hk
Gideon i fartøyet. Fra 1926 er den registrert med 25 hk
Brunvoll. Fram til 1929 drev Agnes for det meste linefiske i
Finnmark. Det ble nå foretatt en mindre ombygging; man
beholdt skroget, men laget et noe større overbygg, trolig satte
man også da inn større motor, - en Brunvoll på 48 HK
årsmodell 1929. Det viktigste ble nå garnfiske i Lofoten og
linefiske ved Bjørnøya. Utenfor Bjørnøya hadde Agnes alltid
seilene på plass; storseil, fokk og mesan.
I 1935 ble Agnes solgt til Sørreisa og fikk fiskerimerking T-17SA, samt 1tilført navnet. Eiere var Bertheus Bertheussen og
Elias Andersen.
I 1941 fikk man kvalkanon ombord. Denne fangsten førte
Agnes 1 opp i store problemer samme år. I følge tysk
lovgivning var det ikke tillatt å gå mer enn 90 nautiske mil av
land. I 1941 hadde mannskapet likevel gått til Bjørnøya og
ble under kvalfangst der praiet av norsk militært fartøy.
Agnes 1 ble beordret til Longyearbyen på Svalbard. De
norske militære på øygruppen gav ordre om at båten skulle
gå videre til Island, ved ankomst dit ble Agnes 1 innlemmet i
Nortraship. Oppdragene gikk ut på transport av forsyninger
til større skip i konvoifart. Høsten 1945 kom båten tilbake til
Norge, og gikk inn i fiske igjen. Årlig driftet Agnes 1 med
steinbitline på bankene rundt Tromsø-flaket og gikk på
storsildfiske utenfor Vestlandet.
I 1950 ble båten ombygd fra skøyte til krysser, og
oppgradert på Northraships bekostning. Baugen ble forandret
fra rund til utfallende og båten ble forlenget til 56 fot. Fra
1954 er fartøyet registrert med nytt navn Lyshei. Fra 1976 er
den registrert med en 56 HK Brunvold fra 1949. Dette er
trolig en feil i registeret da tidligere eier Elias Andersen i
intervju opplyser å ha kjøpt og installert en ny 56 HK Brunvoll.
Trolig ble denne montert under ombygging i 1950.
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M/Kr ”Straumnes”
Type:
Fiskefartøy
Byggested:
Rognan
Båtbygger:
Johan Drage
Byggeår:
1908
Kjenningsignal:
LAFG
LOA:
16,9 meter
BRT:
24 t.
Materiale:
Furu
Konstruksjon:
Opprinnelig skøyte, nå
krysser. Kravell
Motor:
Volvo Penta TMD 100a, 210
hk.
Unntatt kondemnering:
1991
Vernestatus:
1991
Eier:
Gratangen kystlag

Holmstad/Johansen

M/Kr Straumnes

Okkupasjonsmaktens oppslag

BILDENE OVER OG ØVERST TIL HØYRE ER UTLÅNT AV HARALD JOHANNESSEN,
SØNN AV EDNAR JOHANNESSEN SOM VAR SKIPPER PÅ “STRØMSNES” AV
BALSFJORD. “STRØMSNES” VAR KAMERATBÅT MED “AGNES” PÅ
HVALFANGSTTUREN VED BJØRNØYA I 1941. BEGGE BÅTENE BLE REKVIRERT TIL
TJENESTE FOR DEN ALLIERTE FLÅTEN

I 1975 ble båten solgt til Skjervøy og registrert med. nr. T-12S. I 1982 er fartøyet registrert med en Volvo Penta 210 HK
fra 1977, Innrapportering til merkeregisteret synes generelt å
være lemfeldig og motorskifte kan ha skjedd tidligere. Mellom
1978 og -80 er det i merkeregisteret innrapportert endring i
bruttotonnasje. Nytt målebrev er utstedt 5. oktober -78.
Måling er foretatt etter ombygging, der kahytten bak er
fjernet og et brukt rorhus av aluminium er montert. Trolig ble
fartøyet samtidig rigget om til reketråler. Ved seinere
moderniseringer ble det bl.a. montert slingrekjøler, man fikk
dusj og toalett og fornyet instrumentene om bord. Også
romluke og karmer ble skiftet og erstattet med aluminium. Fra
1980 er fartøyet registrert i merkeregisteret med navnet
Straumnes. Etter 1981 hadde Straumnes ytterligere 4 eiere før
den i 1991 ble kjøpt av Gratangen Båtsamling fra
Sparebanken Nord-Norge. Fartøyet ble unntatt kondemnering
i 1991 og fikk vernestatus samme år. I 2003 ble båten solgt
videre for ei krone til Gratangen Kystlag.

Gratangen Båtsamling 1991-1996
Gratangen Båtsamling overtok eierskapet til Straumnes, men
inngikk tidlig et samarbeid med Gratangen Kystlag om bruk
og vedlikehold. Det ble tidlig bestemt at fartøyet skulle
sertifiseres for passasjerer og benyttes i turistsammenheng. I
forbindelse med sertifisering kom Skipskontrollen med
omfattende pålegg og i perioden april-juli -91 er fartøyet på
slipp i Grovfjord for utbedringer. Det ble utført omfattende
arbeid på teknisk utrustning og både drivstoff og
ferskvannstank ble skiftet. Det viser seg også og være
Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Agnes I i mellomkrigsårene

Straumnes ble i 1950 ombygd til
krysser. Her under et kortvarig
eierskap i Vestvågøy

Straumnes var rigget for reketrål på
80-tallet. På bildet vises spillet som
stod om bord mot slutten av
fartøyets driftstid. Spillet ser ut til å
være et 3-tonns Brattvaag-spill. Et
slikt spill finnes ved Nordnorsk
fartøyvernsenter, men dette er laget
for lavtrykksannlegg. Hydraulikkanlegget på Straumnes er pr. i dag
høytrykk.
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omfattende tæring på spiker og bolter i skroget. 85 støtbolter,
ca 300 spiker og samtlige fundamentsbolter ble utskiftet.
I -92 blir motoren tatt ut for overhaling og kontroll.
Skipskontrollen krever utskiftning og tilsvarende brukt motor
blir anskaffet. Først sommeren 1993 er den nye motoren
driftsklar. Arbeidet med tilpasninger for passasjerdrift
fortsetter og pålegg utbedres. Fra mai -94 får Straumnes sin
første tillatelse for begrenset passajerbefordring.
Endringer og tilpasninger utført på Straumnes i perioden:
Mannskapslugar er oppusset og delvis rekonstruert til tidligere
utførelse. Ny ovn montert med eksos opp gjennom dekk bb
side. Tidligere var denne ført opp gjennom nedgangskappe.
Lasterom er innredet med køyer og pantry. Utbedringer av
tanker, montert septikkanlegg, endringer i svalkeluker,
utbedring av el-anlegg og motor. Det er montert et lite
hydraulisk spill stb side. Slingrekjølene ble demontert.
Svanehalser ble montert gjennom fyllstykker mellom
rekkestøttene.

Gratangen Båtsamling monterte et
2t Petterspill

Nordnorsk Fartøyvernsenter 1996-2006

Kystlagsmedlemmer utfører dugnad i
2005

Ved opprettelsen av Nordnorsk Fartøyvernsenter og
Båtmuseum i 1996 ble Straumnes og samtlige andre fartøy fra
båtsamlingen med inn i den nye stiftelsen. Straumnes var i
denne perioden underlagt drifts og vedlikeholdsavtale med
Gratangen Kystlag. Kystlaget har i hovedsak kostet på
nødvendige vedlikehold og reparasjonskostnader. I perioden
har fartøyet blitt opprustet med nyere navigasjonsinstrumenter.
Ny svinger til ekkolodd er montert. De senere årene under
fartøyvernsenterets eie har ikke sertifikat for
passasjerbefordring vært opprettholdt.

Vinsj for reketrål. Så sent som i 1984
var det fortsatt trekarmer på
romluka

Sammendrag ombygninger/endringer etter opprettet vernestatus -91:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lugar: Himling, skap/bord, deler av benk bb, åpning i skott mot
rom, deler av kledning mot skutside utskiftet over køyer i fremre
del av lugar.
Ovn i lugar
Garnspill/hydraulikk
Slingrekjøler ble fjernet
Innredning rom, køyer, bord og pantry
Tanker, septik (ikke i bruk) og drivstoff
Instrumentering styrhus m hyller/innredning
Nytt maskinromskott m åpning
Vanntank maskinrom, rør og pumper etc
Deler av elanlegget oppgradert
Utskiftet motor -93 og 2005
Ny svinger og fisk for ekkolodd

www.nnfa.no

Det er delvis original i lugar
innredning
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Gratangen Kystlag 2006Etter overtagelse av eierskapet til Straumnes har Kystlaget
iverksatt et omfattende arbeid med restaurering av fartøyet
og sikter igjen mot sertifisering.

KORTFATTET PROSJEKTBESKRIVELSE
Utgangspunkt og antikvarisk målsetting
En uttalt målsetting fra styremøte i Gratangen Kystlag var at
Straumnes skal settes i godkjent stand for sertifisering som
tidligere. Antikvarisk mål er å opprettholde status fra
vernetidspunkt -91. Dvs. at fartøyet beholdes slik det var da
det ble tatt ut av ordinær drift. Det er allikevel ikke gjort tiltak
for å framskaffe utrustning som vinsj og garnspill fra siste
driftsperiode.
En gjennomgang av skader i forskipet på fartøyet og
kostnadsoverslag utført ved Nordnorsk Fartøyvernsenter i
2005 var utgangspunkt for søknader om støtte til restaurering.
Her var det påpekt behov for utskiftninger i forskipet på
rekke, skandekkskonstruksjon, rekkestøtter, deler av dekk og
ny nedgangskappe. Arbeidskostnaden var på dette tidspunkt
beregnet til om lag 330.000 kr. Ved oppstart av prosjektet
høsten 2007 hadde kystlaget 875.000.- tilgjengelig. En
nærmere gjennomgang av fartøyet ved prosjektstart antydet
en ny kostnadsramme på 1.14 mill.kr. Man så da over hele
fartøyet og inkluderte utskiftninger i skrog.

Nedgangskappa var i dårlig stand

Straumnes slippsettes for
restaurering i 2007

Utvidet skadeomfang
Under rivingsarbeidet avdekkes ytterligere skader. Deler av
bjelkelaget hadde en tilstand som krevde utskiftning og
reparasjon. Videre var forstevnet angrepet av råte og
krevde utskiftning. For å få en tilfredsstillende utbedring av
bjelkelaget under styrhuset måtte dekket rives. Dette åpnet for
retting av gammelt sig i bjelkelaget. Nytt kostnadsoverslag
ble utarbeidet der styrhuset løftes av og hele dekket utskiftes.

Rivning avdekket ytterligere skader

Reviderte kostnadsoverslag og begrenset
prosjekt
Revidert kalkulasjon utarbeides mot slutten av desember 2007
for eierne til ny søknad hos Riksantikvaren. Kostnadsomfanget
har nå steget til 3.050.000-. Utover nyåret 2008 viser det seg
at kystlaget ikke greier og fullfinansiere prosjektet. Det blir
derfor nødvendig å begrense prosjektet og deler av
utskiftningene som er kalkulert må utelates eller utsettes. Deler
Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Første del av restaureringen avsluttes
i 2008, og Straumnes må ut av slipphallen
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av arbeidet kan også overlates til dugnad av kystlaget. En del
løsninger må improviseres og utførelser blir rene reparasjoner
med moderne teknikker. En positiv konsekvens er at mer
originalt material bevares. Det blir allikevel stående igjen en
del komponenter som burde vært skiftet. Det gis aksept fra
Riksantikvaren for løsninger som kan redusere kostnader selv
om det medfører uoriginale utførelser. Forutsetning er
tilfredsstillende dokumentasjon. Tilgjengelige midler rekker
ikke til ferdigstillelse, men fartøyet kan gjøres skrogferdig.
Arbeidene ble avsluttet og fartøyet sjøsatt høsten 2008.
Kalkulasjon for restarbeider ble utarbeidet og Kystlaget
skaffet restfinansiering i 2009. Manglende arbeider bestod
av fullføring av rekke, svinerygger og nedgangskappe.
Straumnes ble slippsatt og fullført med unntak av rigging og
innredningsarbeider i 2009. Det var nødvendig å sjøsette på
grunn av andre prioriterte fartøy. De siste arbeidene ble
planlagt utført ved kai i løpet av forsommeren 2010.

Sjøsetting 2009

230 meter ny dekksplank

Sertifisering
Kystlaget ønsker sertifisering av fartøyet. Eier er ansvarlig
gjennom egenkontroll at nødvendige arbeider i henhold til
regelverket blir utført.

Utført arbeid

Nye svinerygger, lenning,
rekkestøtter og skansekledning

Mengder utført arbeid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bjelker: 32 m.
Spant: 33 m.
Rekkestøtter: 49 stk.
Fullstykker: 56 stk.
Bjelkeveger: 8 m.
Dekk: 230 m.
Hudplank: 150 m.
Knær: 3 stk.
Reimer: 65 m.
Hakaplank: 32 m.
Kraveller: 11 m.
Skansekledning: 34 m.
Lenning: 29 m.

I tillegg er forstevnen og svinerygger utskiftet, styrhus
understøttet med stolper og halvskott, samt bygging av ny
nedgangskappe. Videre er det utført aluminiumsarbeider på
styrhus og renovering av diverse tekniske komponenter.
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Det ble laget åpning mellom
fenderlist og dekk
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Endringer gjort under restaureringen
Enkelte reparasjoner utført med moderne limteknikk bla i
bjelkelaget og akterstevn. Det er satt opp understøttelse av
bjelkelag under styrhuset. For å rette opp negativ bjelkebukt
på grunn av sig er bjelkene på styrbord side av styrhus akter
påforet. Det var dermed nødvendig å gjøre tilpasninger ved å
skjære av deler av kravellen under styrhuset. Grunnet
manglende tilgang under egnerhus er tilpasninger mellom nytt
og gammelt dekk utført så tett opp mot anbefalte omskjøter
som mulig. Tidligere var skansekledningen tett mot dekket.
Dette kan være en råtefelle og krever nøye rengjøring. Etter
ønske fra eierne ble fenderlista hevet ca 15mm fra dekket for
bedre avrenning og lufting. Mellom romluke og kappe var det
tidligere kraftigere dekksplank. Det er nå lagt dekk med
samme tykkelse som øvrig. Det ble også foretatt endring av
plassering svalkeluker. Garnspillet som var montert av
Gratangen Båtsamling er fjernet.

Kystlagsmedlem gjenger
skandekksbolter

Arbeid utført av eierne

Reparasjon av akterstevn på dugnad

•
•
•
•
•
•
•

Generelt vedlikehold
Reparasjon akterstevn
Forsterkning av dekksbjelke
Utskiftning av 2 rekkestøtter
Produksjon av rekkebolter/skandekksbolter
Montering av stevnsko
Overflatebehandling skrog
Kaldklinkede bolter måtte
produseres i store mengder

Dokumentasjon
Fartøyet har i seg selv vært den viktigste dokumentasjonen, da
det ikke var snakk om vesentlige endringer og tilbakeføringer.
Komponenter som måtte demonteres, ble målt, fotografert og
lagret for å sikre en forsvarlig gjenoppbygging.

Kilder:
Merkeregisteret for Troms 1920-1984
Statsarkivet Bergen
Statsarkivet Tromsø
Skipsregisteret NIS-NOR
Intervju (1989) med tidligere eier Elias Andersen 1935-75
John M. Hansen, tidligere eier 1983-84
Gratangen Båtsamling
Gratangen Kystlag

Nordnorsk Fartøyvernsenter

www.nnfa.no

Brorparten av dugnadsgjengen er
også ansatt på fartøyvernsenteret.
Her påføres Clipper 1 på skroget
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RESTAURERING OG ANDRE UTFØRTE
ARBEIDER
Inndelingen av rapporten følger Nordnorsk Fartøyvernsenters
system for inndeling av arbeidsoperasjoner. Disse er delt inn i
8 hovedgrupper:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Generelt mekanisk arbeid
Motor
Elektro
Skrog
Dekk
Overbygg
Innredning
Slipp og drift

Referansepunkt for mål er etablert
med snor festet i slipphallens vegger

Disse hovedgruppene består av undergrupper som igjen er
delt inn i enkeltoperasjoner. Denne inndelingen vil utgjøre
kapitlene i rapporten og gir dermed ikke nødvendigvis den
korrekte rekkefølgen under restaureringen. Tanken er at det
skal være et ensrettet system for lettere å finne fram i
rapportene og arkivene.
Denne rapporten beskriver i hovedsak utført arbeid og gir
ikke en fullstendig beskrivelse av fartøyet.
Fartøyet er rettet opp på slippvogn slik at stevner står i lodd.
Det er opprettet faste målepunkter i slipphallen som angir et
referansepunkt på fartøyet som alle mål kan refereres til
underveis i demontering og riving. På hver side i hallen er
merker som angir en 0-linje på tvers av fartøyet i forkant av
styrhus. Det er markert en midtlinje på fartøyet fra 0-linjen
over senter av forstevn til merke i frontvegg av hall. Mål er
tatt på fartøyet fra markeringer ved å lodde seg ned fra snor
mellom disse punktene. Hovedpunkt er kryssning mellom 0-linje
og midtlinje. Slik kan man sikre at utgangspunkt for målinger
ikke forsvinner under arbeidet.

Detaljer i dekksarrangementet
registreres

MEKANISK ARBEID
Skrog utvendig
Sinkklosser

Utstyr demonteres, merkes og lagres

Forbruk
•
•
•
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4 stk 6 kg på stålsko
1 stk 5 kg ved jordingsplate
3 stk. 3 kg ved stevn/rorbeslag/kjølesløyfe
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Kjølsko/stevnsko
Det er kjølsko av stål på fartøyet. Etter stevnskiftet ble det
bestemt å lage ny stevnsko i 10 mm stål.
Listjern
Baugjernet på Straumnes var 70mm halvrundjern. Disse er ikke
lenger i produksjon og det måtte produseres spesielt.
Utgangspunktet var et 50 mm listjern. Deretter ble et 3 toms
rør splittet og tilpasset over listjernet og sveiset fast. Listjernet
ble deretter sendt til galvanisering.
Stevnskoen demonteres

Dimensjoner:
•
•
•

Ferdig dimensjon baugjern: 65 mm.
Listjern på overkant lenning og svinerygger: 19 mm.
Ytterkant lenning og fenderlist: 50 mm.

Rekke
Stevnhatt, beslag og rulle
Straumnes var utstyrt med baugrull stb. side. Svineryggen var i
forbindelse med baugrull og halegatt kledd inn med
aluminiumsplater. Disse ble utskiftet for å passe på de nye
svinryggene. Bb side var det også et halegatt i aluminium som
ble rettet og gjenbrukt. På stevntopp var det hatt av
aluminium.

Arrangement for kjettingsaks og
baugrulle

Svalkeluker
Lukene er av varierende dimensjon. Utførelse i aluminium.
Enkelte åpninger utført med gitter.
De fremste lukene på begge sider er fjernet. På styrbord side
var den fremste permanent stengt. Aktre gitteråpning styrbord
side er også utelatt. Denne var kun over fenderlist. Denne ble
utelatt da åpningen mellom rekkestøttene ble litt for stor.
Gitteret kan produseres nytt og monteres ved en senere
anledning.

Svalkeluke i rekke

Kryssholt
Kryssholdt akter er utført av stålrørskonstruksjon. Stb side er
tidligere flyttet to hakk akterover til rekkestøtte 25/26 på
grunn av dårlige rekkestøtter. Dette er nå flyttet tilbake.
Dimensjon akter: 3,5 toms rør. Lengde 90 cm Innfestet med fire
stk 20mm bolter. Bb side innfestet med franske skruer.

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Halegatt
Enkle halegatt av aluminium bestående av formet stang på
plate boltet i svinerygger/rekke. Enkelte utbedringer
nødvendig.
Dimensjoner: plate 10 mm, stang 20 mm.

Utstyr dekk

Halegatt bb. akter

Anker, kjetting & -saks
Anker ligger i baugrulle på st.b svinerygg mot stevn. Saks
montert på stålkonstruksjon fra dekk mot stevn. Konstruksjonen
har brakett med ukjent funksjon. Kjettingkassen er av
aluminium plassert fra 2. rekkestøtte mot forstevn. Hengslet
lokk og gjennomføring for kjetting.
Dimensjoner: 6 mm plater.
Det er utført reparasjoner på saks, stålfundamentet og
kjettingkasser som er remontert. Gjengebolten på saksa er
utbedret.

Nye bolter klinkes i patentankeret

På patentanker er bolter slått ut for kontroll pga slakk etter
gmlt pålegg fra skipskontrollen. Nye bolter er montert.

Eksosrør ovn
Nåværende eksosrør er utført av rustfritt/syrefast rør montert i
Gratangen tidligere. Gjennomgang i dekk bb side akterkant
lugar. Innfestet med stag på rekke.
Den opprinnelige utførelse var av sort jernrør ført opp
gjennom nedgangskappe. Kystlaget valgte å beholde
nåværende løsning, da den opprinnelige ovnen og
arrangementet tidligere var fjernet eller endret.

Romluke
Luke er av aluminium. I luke topp er det to mindre hengslede
luker.

Eksosrøret fra ovn er ikke originalt

Utvendige mål:
•
•
•

Høyde: 53 cm fra kravell
Bredde: 125 cm
Lengde: 189 cm

Luka er demontert og montert etter utbedring av bjelkelag.
Som en del av innredningen ble romluka kledd med panelbord
innvendig i 1994. Det var nødvendig å fjerne denne for å få
demontert luka for tilgang bjelker og bærere.

Side 11
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Dekkspåfylling
Enkelte flenser som ikke lenger var i bruk er ikke montert i det
nye dekket. Påfylling for vanntank er på stb side av styrhus.
Drivstoffpåfylling er i rør på stb side av styrhus.
Platt over rormaskin
Utført i aluminium og blir benyttet om igjen.
Div Utstyr/beslag, og lignende
Det er montert 10 stk svanehalser gjennom enkelte fyllstykker.
Montert i Gratangen tidligere.
Alurør mellom rekkestøtte nr. 16-17 med ukjent funksjon.
Flatjern på rekke ved støtte nr 10 med ukjent funksjon. Det er
også et gjennomgående spor i lenning ved støtte 10.

Svanehalser

Ukjent feste på rekka ved støtte 22.
Disse beslagene er ikke oppmontert.

Overbygg
Demontere/montere
Overbygg som casing, styrhus og egnerhus er utført i
aluminium på Straumnes. Deler av egnerhus i for og akterkant
måtte skjæres vekk for tilgang skandekksplank, lenning
rekkestøtter og dekk. Delene ble deretter sveiset på plass. I
forbindelse med egnerhus i aluminium er platene strukket ned
over skansekledningen.

Aluminium på rekka måtte
demonteres ved skifte av lenning

Spill
Det stod et lite hydraulisk spill type 2 t Petterspill på stb. side
hoveddekk. Spillet ble montert da fartøyet ble overtatt av
Gratangen Båtsamling -92. Spillet sto på rundt trefundament.
Fot er utført i aluminium.

Tilstand:
Fot er sprukket fra en innfesting. Tæring underside fot.
Skadene ble utbedret, men det er usikkert om Kystlaget vil
montere dette spillet.

Del av fronten på egnerhuset er
demontert for skifte av dekk

Hydraulisk betjening ved stb rekke er trolig også montert i
Gratangen. Dette er heller ikke oppmontert.

Foten på Petterspillet var sprukket
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Styring/fremdrift
Hydraulisk rormaskin på akterdekk ble demontert ved
utskiftninger av dekk.

Mast/rigg
Riggen på Straumnes måtte demonteres for å få fartøyet inn i
slipphallen. Aktermasta er av aluminium og innfestet i
akterkant styrhus. Masta måtte skjæres løs og sveises fast ved
monteringen. Formast er av tre med wire forstag og sidevant i
aluminiumkonstruksjon innfestet i rekkestøtter. Formasta er
plassert på nedgangskappe.

Riggbeslag
Blokker til gaiere montert på rekke. Gjennomgående øyebolt.
Taugaier innfestet i ca 1 meter kjetting ved bomnokk.

Formast og bom

Stag/vant
Forstaget er utskiftet. Originalt stag var 20 mm, og er
erstattet med tilsvarende. Den originale Liverpool-spleisen i
løkke rundt mast ble ikke kopiert. Denne spleisen er ikke lovlig
til bruk for løfteanordninger. Her ble en Loyds spleis benyttet.
Innfesting i strekkfisk ved stevn med vaierlås og bendsling. En
artig detalj er at de gamle hegdene til ei fokke fortsatt
henger på forstaget. Disse ble tredd på den nye vaieren.
Stålvantene pusset og overflatebehandlet. Innfesting mot
rekkestøtter måtte justeres ved montering, for å tilpasses de
nye rekkestøttene.
Aktermasta skåret løs fra akterkant
av styrhuset

MOTOR
Generelt, motor
Det er foretatt enkel service på motor. Drivstofftank stb side er
målt med ultralyd for test av godstykkelse. Måleskjema
vedlagt.

ELEKTRISK
Det er strukket nye kabler til lanterner i formast. Nye kabler
og brytere er lagt i kappe og lugar. Koblingsskjema
utarbeidet.
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SKROG
Generelt, skrog
Registreringer gml. konstruksjoner:
•

Gamle hull for ankerklyss i spantetømmer.
Ytterdiameter klyss: 20 cm. Klyss var plassert i forkant
dekksbjelke nr 1. Ramme felt rundt klyss for underlag
til dekk. Åpningene var planket igjen både i skrog og
dekk ved prosjektstart. Det er imidlertid plater over
åpningene i skroget så sent som i 83-84.
Gamle spantetopper viser at fartøyet trolig er
påbygd ekstra bordgang(er), og lagt noe ut i
forbindelse med ombygninger av forskip/akterskip.
Krysserhekk og rett forstevn bygd opp på Finnsnes på
50-tallet.
Utsparringer i 5 rekkestøtter stb side indikerer
tidligere montert utstyr. Bilder fra 80-tallet viser at det
henger rekebinger på rekka her.

•

•

Bunnsmøring
Vannlinjen på Straumnes lå for lavt, spesielt i forskipet. Den
ble derfor hevet om lag 15 cm i forkant. Det viste seg
imidlertid at fartøyet fløt vesentlig høyere etter restaureringen
og vannlinjen ble derfor litt i høyeste laget.
•
•

Benyttet bunnstoff: Jotun, AF Super Tropic, rød
Forbruk: ca 20 liter

•
•

Dimensjon: 65 mm
Totalt utskiftet 150 meter

Riving av hudplank avdekket de
gamle gjennomføringene for klyss

Fylltømmer rundt klyssene i
bjelkelaget

Hud
Påføring av bunnstoff på dugnad

De øverste bordgangene var i stor grad fuktskadde/morkne
på innside mot spant og i nat.
Hovedsystemet for innfesting ser ut til å være trenagler i
rekkestøtter og spiker/ støtbolter i spant.
Det var nødvendig med riving av enkelte gode hudplank for
tilgang til dårlige spant og rekkestøtter. Det ble utskiftet en
innfelling i skandekksplanken bb side akter ved svalkeluken.
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Nye bordganger er drevet med 2-3 tråder lindrev. For øvrig
er skroget kontrollert og etterdrevet ved behov. Det er kittet i
natene overvanns og beket under vannlinje.
Hudplank over vannlinje er impregnert med 8 strøk
impregneringsolje Clipper 1. Det er benyttet Ravilakk som
dekkstrøk på skroget over vannlinja. Dette var delvis en
utprøving og ble valgt i samråd med Kystlaget. Ravilakk er en
lakk basert på kinesisk treolje som kom på markedet før
krigen. Den gir en veldig blank overflate og må nok sies og
ikke være en del av tradisjonen for denne type fartøy. På det
nye trevirket sitter den bra, men på eldre virke spesielt akter
bb side har den sluppet i store flak.

Skroget drives med tjæradrev

Spant
Spantekonstruksjon:
•
•

Dimensjoner: Doble 5”+6” , enkle 5” i forskip
Spanteavstand: 10-11”

Fartøyet er ombygd i forskip/akterskip. Gamle spantetopper
kan indikere at fartøyet også er forhøyd.
Nyere spant i forskip er enkle 5” med varierende avstand fra
9 til 20 cm og er trolig i hel lengde ned på kjøl.

Typiske råteskader etter lekkasjer
mellom skandekksplank og
fyllstykker

Ellers doble bygde spant av varierende bredde og avstand.
Men i hovedsak utgjør dobbelspantenes bredde 11-12” i
utskiftede partier. Avstander varierer mellom 25-29 cm
Fartøyet ser ut til å være lagt ut i forhold til gamle spant ca 3
cm i topp litt framfor midtskips.
Enkelte spant er 3 dobbel, trolig pga de opprinnelige
spantene som står igjen.
Så sant det er mulig skiftes nye deler ned til nærmeste
omskjøt, ellers skjøtes det med skrålask. Korte stykker boltes i
parspantet.

Doble spant 5 + 6˝

Det er skiftet 33 meter med spant.

Rekkestøtte
Dimensjon:
•
•
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Det er 58 rekkestøtter totalt.
Utskiftninger i forskip ble gjort med lengre støtter enn
opprinnelig fordi det var mange spantetopper som ble skiftet i
samme område. Støttene vil derfor virke som forsterkning for
spantene. Det har vært krevende tilpassing fordi endene på
støttene måtte tilpasses mellom hud og garnering. Tidligere
lengde på støtter ca 150 cm. Ny lengde ca 200 cm. Tapper i
lenning ca 35x35mm x full bredde.
Totalt utskiftet 49 rekkestøtter. Reparasjon utført på 2 gamle
støtter. På grunn av sterk opptørking i slipphallen sprakk en
del rekkestøtter og enkelte av disse fikk innfrest list i
sprekkene.

Nye rekkestøtter og spantetopper

Rekkestøttene er overflatebehandlet med rå og kokt linolje.

Bjelkeveger
Bjelkevegeren var råteskadd på begge sider fra stevn til
bjelke nr 3. Vegeren var lasket ved bjelke 4 og ble utskiftet i
sin helhet fra skjøten og fram til stevn på begge sider. Det ble
utført innfellinger i underliggende garneringsplank på begge
sider. Siden vegerene ble skiftet før hudplanken var lagt
utvendig, ble vegeren innfestet foreløpig med spissbolter ned i
underliggende garneringsplank. Normalt vil vegeren kun
være boltet gjennom hud og spant. Boltedimensjon er 16 mm.

Sletting av rekkestøtter

Endringer:
Vegeren var ikke innfestet i stevn. Vi førte vegerene helt fram
mot stevnet for å kunne spikre dem mot stevnet.
Baugbandet var i tillegg dårlig innfestet i vegerene. Fellingen
mot veger ble endret for å gi mer virke å bolte fast i. Alle
endringer er gjort for å forsterke en svak utførelse i
konstruksjonen som tydeligvis har medført lekkasjer.

Ny bjelkeveger i forskip

Stevn
Dimensjon:
•

49 x 22 cm (total, ny stevn)

Stevn er trolig opprinnelig bygd opp av 2 deler; indre 12,7 x
22cm, ytre 34,5 x 22cm. Disse delene var kun spikret sammen.

Det var råteangrep i forstevnet

Ved prosjektstart var det lagt på et stykke på ytre stevn i
forkant som utgjør 5 cm av totalen. Dette er trolig en tidligere
reparasjon. Det ligger listjern 70 mm i forkant ned til en
stevnsko som er en forlengelse av kjølsko. Ved stevntoppen, på
hver side ligger et tømmer fra underkant lenning og ca 70cm
Nordnorsk Fartøyvernsenter
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under dekk. Det har trekt fukt ned mellom disse og stevn som
har forårsaket råte. Råteskadene strekker seg ca 1m nedover
i området mellom ytre og indre stevn. Det er også råte i
akterkant mot dekk/reimer. Stevntopp har vært belagt med
hatt. Det er gjennomgående bolt til forstag.
Det var nødvendig å demontere deler av lugarinnredning for
tilgang bolter i daumann. Originalt var det to vaternagler i
skjøt mot lot. En gjennomgående i hud ca 30 mm. En kun i
tømmer ca 25 mm.

Spiker trekkes med slaglodd

Spiker i endene av hudplanken mot spunning i stevn måtte
trekkes for å få ut den gamle stevnen. En rørstuss sveises på
spikerhodet fra innsiden av stussen. Røret kobles så til en stang
med slaglodd. Når alle spiker og bolter er fjernet trekkes
stevnet opp.

Tilvirking stevn
Endene av hudplankene og de fremste spantene mot stevnet
sikres mot å sige utover. Det nye stevnet tres ned ovenfra.
Spunningen må være nøyaktig kopiert fra den gamle stevnen.
Formen på spunning i overgangen mot lotet gjør at stevnet
ikke kan monteres uten å hugge vekk et hjørne i nedre del.
Dette ble limt på etter montering. Det nye stevnet bygges i to
deler som boltes sammen før montering. Dimensjonene er
endret noe innbyrdes på de to delene. Det er lagt på ca 2 cm
på innerstevnet for at dette skal ligge godt an mot
bjelkevegere og all garneringen. De to emnene er boltet
sammen i stedet for spiker som i det gamle stevnet.
Dimensjonen på bolter i baugband er økt fra 14 til 16 mm.

Forstevnet er demontert

Nytt emne til stevn bearbeides

Tjære og sinkhvitt i lask mot lot.
Endringer; se skisse i vedlegg.

Reparasjon akterstevn
Akterstevn hadde råte i topp over dekk. Den ble skåret av og
forberedt for lasking. Reparasjonen består av tre deler.
Kjernen av stevnet er beholdt halveis over dekk. Denne er
skrålasket mot nytt stykke. På hver side er det felt inn et
stykke ned til dekksnivå med tykkelse ca 10 cm. Disse tre
stykkene er så limt sammen, og mot gammel del av stevn. Det
er benyttet epoxylim.

Stevnet under tilpassing mot hud

Det nedre hjørnet mot spunningen
måtte limes inn etter montering
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Styrkedeler
Det er skiftet 3 stk horisontalknær av i alt 6 i bjelkelaget.
Dimensjon er 4 tommer.
Baugbandet er skiftet og innfesting i stevn og bjelkevegere
forbedret. Boltedimensjonen er økt til 16 mm og baugbandet
er tilpasset og innfestet i bjelkevegerene. Baugbandet består
av 3 stk tømmer med om lag 5˝ tykkelse.

Nytt bjelkelagskne

DEKK
•
•

Dimensjon: 5.5 x 12.7 cm.
Total mengde dekksplank er 290 meter.

Baugbandet

Dekket til Straumnes er i furu med dimensjon hovedsakelig 5,5
x 12,7 cm. På dekket i forkant romluke er det 31 bredder
mellom randplankene. Dekket mellom romluke og
nedgangskappe var kraftigere dimensjonert. Under legging
av det nye dekket ble det tatt et valg om å benytte samme
dimensjon som for øvrig i dette området. Det er uviss funksjon
for et kraftigere dekk. Dette er tidligere skiftet uten at det ble
registrert spor som kunne gi svar på funksjon. Mulig funksjon
kan ha vært spesiell belastning i forhold til dekksmontert utstyr
eller masteplassering på dekk. Utførelse var som dekket for
øvrig, men det måtte skråskjeres for å passe mot kraveller. Det
er uklart om utførelsen var som opprinnelig.

Det meste av dekket er revet

Det er utført mange reparasjoner og utskiftninger på dekket
med tilfeldige omskjøter.
Tilstanden på dekket er for øvrig jevnt over bra men
manglende vedlikehold har ført til lekkasjer og det er fuktig
på undersiden og råteskader i bjelker og spantetopper.
Det ser ikke ut til at det har vært inntregning av vann under
egnerhus av aluminium så tilstanden på dekk og
underliggende konstruksjoner er trolig tilfredstillende her. Det
vil allikevel være nødvendig å gå inn i egnerhus med ny plank
for omskjøting.

Utforming på fordekket ble
skjønnsmessig vurdert

Egnerhuset er innredet til sanitærrom og riving ville vært
nødvendig for fullstendig utskiftning av dekk.

Legge dekksplank
230 meter ny dekksplank er lagt. Tykkelse 55 mm.
For å lage så god omskjøt som mulig må deler av det gamle
dekket under egnerhus beholdes framover og ut på dekk. Det
er ca 5 mm nivåforskjell mellom nytt og gammelt i området.
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Omskjøtene blir ikke optimale i egnerhus men overbygget gir
støtte og stivhet nok.
Deler av den nye dekksplanken holdt ikke bredde nok til å
kunne skjøtes mot gammeldekket. Det er derfor en liten
variasjon på breddene på bb/stb side. Breddene justeres
også noe for å komme ut likt mot stevnene. På grunn av
tilpassing av skjøter under egnerhus blir omskjøtene noe ulike
på bb/stb side på resten av dekket.
Dekket er lagt med en liten kurve mot senterlinjen. Tidligere
har vi opplevd at dekksplanken får uheldig fasong mot
endene. Kurven flater ut. For å kompansere for dette på de
første plankene, der endene i hakaplanken er lengst, jages
enden litt ekstra.

Nytt dekk. Lengste plank var over 8
meter lang

Dekket har fått et fint spring der det tidligere var en markert
knekk ved akterkant styrhus. Uheldige skjøter ved forkant og
akterkant styrhus er fjernet og det er oppnådd brukbar
omskjøt og symmetri på hele dekket.
Dekket drives med to tråder tjæredrev og bekes. Deretter
overflatebehandles dekket med tjære og terpentin.

Randplank/hakaplank dekk
Randplank stb side har trolig opprinnelig form. Begge
randplankenes ender ligger likt fra fartøyets senterlinje. De er
lagt med 1 cm bue mot skandekk. Største bredde 16 cm. 6.5 i
forkant og 8 cm i akterkant. Total lengde 4.82 m.

Akterdekk

Hakaplanken har delvis vært utskiftet fra midtskips og fram
og består av flere korte stykker. Den strekker seg 30 cm
lengre fram mot stevn på bb side. Avsluttet 4 planker fra
stevnet på stb side. Det blir en skjønnsmessig vurdering hva
som er originalt. Akter er det symmetri. De 11 midtre
dekksplankene støter mot reim.
Bredde hakaplank varierer mellom 15-17 cm.

Beking med islandsk bekskje

Det ligger spikerslag under hakaplank. Endret utførelse der
det tidligere var boret for klyss. Her føres spikerslagene
videre til baugband.
Det er tidligere utført reparasjoner og endringer i dekket så
ny utførelse blir tolkning og rekonstruksjon.
Hakaplanken legges med litt overmål for å kunne justere
hakkene og komme ut tilnærmet likt på bb/stb.
Den nye hakaplank ble lagt fram til baugband. Avslutningen
av hakaplank på fordekket ble utført skjønnsmessig.
Innfesting av hakaplank
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Skandekk
Fyllstykker
Fyllstykker hviler på spantetopper og er spikret i disse. I
hovedsak er de festet med 2 spiker i tillegg til 1
skandekksbolt. Flere er tidligere skiftet og da felt over
eksisterende bolter. Generelt var tilstanden dårlig og samtlige
er skiftet.

Bilde
Tekst
Bilde
Tekst
Bilde
Tekst

Totalt 58 fyllstykker.

Fyllstykker tilpasses mellom støttene

2” tykkelse.

Reimer
Det er 2 stk reimer hvorav indre reim er felt 15mm ned i
bjelkene. Festet med spiker i bjelker. Indre reim er spikret mot
ytre ca hver 60 cm. Samtlige reimer er skiftet.
Dimensjon:
•
•

indre 7 x 6.5 cm
ytre 7 x 5 cm

Totalt utskiftet lengde: 72 meter.

Drivreimer ferdig lagt

Bolter skandekk
Opprinnelig er det benyttet en 14mm klinket skandekksbolt pr
fyllstykke. De nye boltene er 12mm.

Kraveller/bærer
Dekkskravellene på nedgangskappa er ikke understøttet av
bjelkebærere. Stikkbjelkene er boltet i dekkskravell. Det er
drevstopp på kraveller til kappe ved at de er nedfelt i
stikkbjelkene mellom lukeendebjelkene. Nedfelt ca 1,5 cm i
bjelkene.

Kraveller under kappe er nedfelt i
bjelker for drevstopp

Kravellene til romluka var i dårlig forfatning og det ble laget
nye. Det ligger bærere under kravellene.
Kraveller under styrhus er også svært kraftige, og
stikkbjelkene er boltet direkte i disse. Kravell i forkant styrhus
er noe morken i dekksnivå og utbedres ved innfelling av ca 1”
ved i forkant som limes med epoxy. Dette stykket er også felt
ca 5 cm ned i bjelken.

Under kravellene til romluke ligger
det bærer for stikkbjelkene

Kravellen på styrbord side og akterkant styrhus måtte justeres
på bredden mot dekket for å kompansere for påforing av
bjelkene. Påforingen er ca 3 cm ved aktre stb hjørne.
Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Påforingen kompanserer for sig i bjelkelag som har flatet ut
bjelkebukta.

Bilde
Tekst

Gammel felling i stikkbjelker for drevstopp viser at lukeåpning
for casing har vært bredere tidligere.

Bilde
Tekst
Bilde
Tekst

Dimensjon kraveller:
•
•
•

Kappe: b 15,5 x h 14,5
Romluke: b 15,5 x h 15 cm
Styrhus: b 15,5 x h 23 cm

Påforing av aktre styrhusbjelke

Rundholter/rigg
Riggen på Straumnes består av formast i tre og aktermast i
aluminium. Lastebom er av stål.
Bomløft består av vire med kjetting på enden som tres på krok
på masta for å regulere høyden på bommen. Gaiere av tau
fra bomnokk ned til talje på rekke. Innfesting med øyebolt
mellom rekkestøtte 12 og 13.

Felling viser at styrhus har vært
bredere tidligere

Tremasta er skrapet og overflatebehandlet med
tjære/linoljeblanding. Dimensjon ved mastefot er 20 cm.
Det var behov for spuns i masta under innfesting til vant.

Rekke

Spuns under vantfeste i formast

Generelt var de eldre delene av rekka i dårlig forfatning. Det
var tidligere foretatt utskifting av lenning på bb side, men
denne måtte rives for tilgang utskiftning av rekkestøtter.
Lenningsplank var i svært dårlig stand på stb side. Omskjøter
er registrert.
Dimensjoner rekke:
•
•
•

Lenning: 78 x 190 mm.
Skansekledning bord : 32 x 75 mm
Skansekledning plank: 50 mm

Lenning tilpasses tapper i støttene

4 cm utsikk ytterkant rekkestøtte. Tapper ca 35 x 35 mm inn i
lenning. Listjern på inner og ytterkant overside, samt ytterside.
Lenning ligger på topp av akterstevn forbundet med
baugbrok. Lasker i lenningsplank er ca 60 cm. Ved forstevn er
lenning kun støtt mot sidene av stevn og hviler på sidetømmer.
Svineryggene består av tømmer i 3 høyder. 1. lag er 4,5
tommer høyt og har en lengde på 520 cm. De resterende to
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lagene er avsluttet 490 cm fra stevn. Det midtre laget er 3
tommer tykt og det øverste 2 tommer. Bredden på
svineryggen er 4,5 tommer og er utfallende. Svineryggene er
forbundet med baugbrok med 10 cm tykkelse. Svineryggene
er belagt med to 19 mm listjern. De ulike delene av
svineryggene er tappet sammen i skjøtene. Innfesting er gjort
med skipsspiker. Det er tidligere gjort utskiftninger på begge
sider og tilstanden er dårlig. Begge svineryggene er utskiftet.

Skansekledning
Fremre del av skansekledning fra støtte nr. 7 til stevn består
av utstukket plank med tykkelse 50mm. Det er 5 bredder.
Skansekledningen var felt i spunning i stevn og trolig innfestet
også i sidetømmeret.

Tømmeret i svineryggene er skjøtet
med tapp

Resten av skansekledningen til akterstevn er pløyde bord med
dimensjon: 32 x 75 mm.
Deler av skansekledningen av bord hadde løs fjær.

Andre lag på svineryggen tilpasses

Skansekledning er overflatebehandlet med Jotun alkydprimer
og Pilot II.

Fenderlist
Fenderplank går fra akterstevn til støtte nr. 7 der
skansekledningen av pløyde bord går over til plank. Avbrutt
av svalkeluker. Fenderplank lå tett mot dekk/skandekksplank.
Fenderlistjernet strekker seg 46 cm forbi avslutning
fenderplank. På et punkt er fenderplank festet med bolt, ellers
6” skipsspiker.
Fenderlist av 3˝ plank. Fenderlista
ble hevet 15 mm fra dekket

Fenderlist:
•
•

Dimensjoner: 75 x 172 mm.
Listjern 50 mm

Fenderlista ble hevet ca 15mm fra dekket for bedre avrenning
og lufting. Planken tynnes mot endene til 55 mm. I akterkant
fra rekkestøtte nr. 26 mot stevn.

Kryssholdt
Kryssholdtene hadde en fin utforming

Dimensjoner: h 4,5 x 6 tommer. Lengde ca 120 cm

På fordekk er de utført i furu. Bb side er utskiftet tidligere. Stb
er eldre og skadet. Det ble produsert 2 nye kryssholdt.
Boltet gjennom rekkestøtte 4 og 5 med 20mm bolter.
Plassering ca 25 cm under lenning. Kryssholtet er skåret med
fasong.

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Bjelker
Bjelkedimensjon:
•
•
•
•

Hovedbjelker: 6-61/4” (lukeåpninger)
Bjelker: 5-51/4”
Stikkbjelker: 5”
Totalt 22 bjelker

Bjelkebukt er målt til 3 cm, over en avstand på 240 cm på
bjelke nr 7 som er understøttet av skott.
Plassering og mål av samtlige bjelker er registrert. I forskipet
ble de 4 fremste bjelkene skiftet. 3 stikkbjelker er skiftet. For
øvrig utført reparasjoner med lasker og spunser. Bjelkene er
som regel råteskadet mot endene eller på overkant ved
lukekraveller.
De fleste bjelkene var støtt mot spant. Det medfører at
nedfelling på reim er svært nær ende på bjelke. Det viser seg
da også at ytre del av bjelkene er sprukket av og funksjonen
til fellinga er ødelagt.
Bjelkene blir forlenget ut mot skuteside der det er mulig. De
felles enten over spant eller rundt på halv ved.

Mange bjelker støtte bare mot
spantene

Der det var mulig ble de lagt ut mot
huden

Utskiftede bjelker nummerert forfra:
nr 1,2,3,4,5(stikk stb),9, 14(lasket) 17(lasket), 18(stikk stb),
19(stikk stb)
Limreparasjoner: nr 6, 7, 8, 13,

Brudd i aktre styrhusbjelke

Bjelkelaget rundt styrhuset har ikke klart å bære vekten og er
nedsunket og råteskadet spesielt i akterkant. Bukten i dekket
har flatet ut, og det har blitt stående vann på dekket. Aktre
lukeendebjelke under styrhus har brist som følge av
belastningen. Utskiftning er ikke mulig uten å ta av styrhuset,
og bjelken blir i stedet forsterket med en ny bjelke i akterkant
samt understøttet med stolper og halvskott.
Dimensjon ny bjelke:
4.5” x 7” . Innfestes med 12 mm bolter i gammel bjelke.

Ny bjelke og understøttelse

Hel bjelke nr 17 under styrhus skiftet delvis. Bjelken er lasket
og boltet. Understøttes med skott ute i sidene.
Fremre lukeendebjelke styrhus blir også understøttet av to
stolper som kan demonteres ved bruk av luke mot rom.
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Bjelken laskes ute i bb side og limes/boltes. Det er en dobbel
bjelke boltet med mellomstykke. Mellomstykke skiftes og det
felles inn ny ved i overkant bjelke ved råteskade inntil kravell.
Utbedring av aktre lukeendebjelke og stb bærer med
limreperasjon ved romluke.
Spikerslag/ understøttelse av dekksplank mot hakaplank er
nedfelt mellom bjelker i for og akterskip. Samtlige av disse er
utskiftet.

Bilde
Tekst
Bilde
Tekst
Bilde
Tekst

Limreparasjon på overside bjelke

Dimensjon spikerslag:
2” x 5”. Felt 2,5 cm ned og 4 cm inn i bjelkene.

OVERBYGG
Spikerslag under hakaplank

Generelt, overbygg
Beskrivelse av problematikk rundt retting av sig
styrhus:
Det er over tid oppstått et sig i bjelkelaget under styrhuset.
Det er en markert overgang med knekk mellom dekk på stb
side av styrhus og del av dekket som strekker seg akterover.
Videre står det vann på dekket inntil stb side av styrhus. Dette
skyldes trolig et overdimensjonert styrhus og manglende
understøttelse/skott i akterkant maskinrom. Styrhuset veier
trolig nærmere 5 tonn utfra tidligere erfaring. Styrhusåpning i
bjelkelaget går over 7 bjelker. Den midtre av disse er
riktignok en hel bjelke men er ikke understøttet. Måling av
denne samt aktre lukeendebjelke viser negativ bjelkebukt.
Dette medfører at vann ikke renner av dekket. Aktre bjelke
har bruddskade som følge av siget. Enkelte stikkbjelker hviler
på dieseltankene.
Styrhuskonstruksjonen er i sin helhet utført i aluminium og
består av casing, styrhus, messe og egnerhus som er innredet
med dusj og to oppbevaringsrom. Casingen står på kraftige
trekraveller som ligger oppe på bjelkene. Det er ikke
bjelkebærere mellom lukeendebjelker. Styrhuset er flyttet fra
annet fartøy omkring -78.

Sig i bjelkelag ble forsøkt rettet

Styrhuset er flyttet fra annet fartøy

Kappe
Kappe er løftet hel av dekket inkludert kravell. Kravellen er
delvis felt i bjelker for å motstå kreftene fra dreving. Tilstand
kappe er dårlig og vi tar sikte på å bygge en kopi. Det er
råteskader i sider, stolper og dekk. Lysventiler i sider er delvis
Nordnorsk Fartøyvernsenter
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utskiftet tidligere. Det er tatt vitale mål utvendig og av
byggedetaljer.
Dimensjoner kappe:
•
•
•
•
•

stolper: 15 x 15 cm
sider: 8 cm
dekk: 5 cm
lxbxh: 207 x 97,5 x 161cm(fra kravell til overkant kappedekk)
mastefot: 24 cm bredde, 18 cm høyde

Dørene er laget av sammenboltede 2 toms teakplanker. Disse
demonteres for gjenbruk. Terskelhøyde er 30 cm over kravell.
Dørstolpene i kappe er i utgangspunktet 6 toms firkant. Det er
gjennomgangsbolt mellom stolper gjennom karm over
kappedører. I karmen er det 5 stk. 25 mm. luftehull. Sidene i
kappa består av 8 cm tykk plank pløyd på halv ved, i 2 cm
høyde. Breddene varierer mellom 18-23 cm. Kappesidene er
festet til kraveller og dekksbjelker med tre bolter på hver
side, samt 1 i front. Plankene i dekket på kappa er 50 mm.
Den siste mot mastefot er 65 mm. 2 gjennomgangsbolter på
tvers av dekk på ruffdel for å motstå drivekreftene. Bjelkene i
ruffdelen er 11 x 8 cm og felt i sidene med halv svalehale.
Kravellen i overgangen mellom ruffdel og kappe, er utført av
et emne på 6 x 8 tommer. Det er tre ventiler på begge sider.
Diameter lysåpning bb side aktenfra: 19 + 23 + 23. Stb side
er alle 23 mm.

Ny kappe under oppføring

Kappa grunnes med Jotun
alkydprimer

Mastefoten til formasta står på nedgangskappa. Det ble
produsert ny mastefot. Den ble laget i to deler og laminert sa
det ikke var tilgang på tilstrekkelige dimensjoner uten dype
sprekker.
Kappe er behandlet med alkydbasert maling. 1 strøk med rød
alkydgrunning og sluttbehandlet med hvit Pilot II.
Rekonstruert lugar fra 90-tallet

INNREDNING
Lugar
Beskrivelse lugar og utført arbeid da fartøyet ankom
Gratangen 1991-92:
Det ble utført enkelte endringer etter at Gratangen
Båtsamling overtok fartøyet. Det lå gulvbelegg på tredørken.
Dette ble fjernet og dørken malt. (grå farge). Det lå også
belegg på benker og kledning som ble fjernet. Benker ble
malt i farge rød/grå. Køyevanger er skåret ned ca 1” for å
bedre adkomst og det er montert ”knekter” mot endene.
Kledning på skott er opprinnelig, men ny himling ble lagt og
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kappa kledd innvendig. Det er boret luftehull i kledning og
benker. Skap i styrbord side er opprinnelig, men skapdør er
nyprodusert. Det samme gjelder bord og skap i babord side.
de gamle skuffene er beholdt, men det er skiftet håndtak. Det
ble i bb side laget åpning med skyvedør inn mot lasterom som
også ble innredet med bord, køyer og pantry. Benken i bb.
side ble omarbeidet for å passe med døråpning. Her skulle
det også bli plass til ny ovn. Den gamle var plassert i samme
område, men røykløpet var ført opp gjennom kappe. Dette
ble endret og ført opp gjennom dekk.

De fremste køyene og kledningen
måtte demonteres under arbeidene

Arbeid i lugar 2010:
Det er lagt delvis ny himling og kledning fra overkøyer i
forskip. Den nye kappa er kledd med faspanel innvendig som
tidligere. For øvrig ble ikke innredningen berørt av arbeidene.

Maskinrom
Det er montert halvskott ved aktre lukeendebjelke for styrhus
som en forsterkende del av konstruksjonen.
Forsterkning:
•
•

Skott: 45 x 130 mm pløyde bord
Stolper 100 x 100 mm

Det er også montert halvskott som understøttelse av bjelke i
forkant drivstofftanker samt stolper under fremre
lukeendebjelke for ekstra bæring under styrhus.

Understøttelse av den fremste
styrhusbjelken

AVSLUTNING
Straumnesprosjektet kom i en fase for Fartøyvernsenteret da
det var omrokkeringer av personell som øverste ledelse,
prosjektledere, håndverkere og dokumentasjonsansvarlige.
Dette gjaldt også prosjektgruppens representasjon fra
eiersiden. Finansieringen stoppet i perioder opp og arbeidene
måtte midlertidig avbrytes. Da prosjektets omfang økte og det
ikke lot seg gjøre å fullfinansiere prosjektet, fikk alle disse
sammenfallende faktorene innvirkning på resultatet. Det ble et
noe svakere gjennomført prosjekt sett fra antikvarisk ståsted
enn kunne ønsket. Dette gjelder også dokumentasjonen av
prosessen. Forøvrig er den håndverksfaglige kvaliteten
ivaretatt innenfor de gitte rammene. Vi takker Gratangen
Kystlag for oppdraget og samarbeidet, og ønsker lykke til
videre i arbeidet med å bevare M/Kr Straumnes.
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VEDLEGG
Konstruksjonsdetaljer nedgangskappe.
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Nedgangskappe, måltegning
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Koblingsskjema batterianlegg
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Oversikt for M/Kr Straumnes, ex Agnes, ex Agnes 1, ex Lyshei
Eiere
1908-1920; Ms Agnes, informant oppgir første eiere til å være fra Tennskjær og Aglapsvik
1920-1926; Ms Agnes, T-17-LK, Partsrederiet A. Larsen, Aglapsvik/Rødbergshamn
1926-1934; Ms Agnes, T-17-LK, I Gotlibsen m fl., Rossfjord
1934-1951; Ms Agnes 1, T-17-SA, Bertheus Bertheussen m fl.(Elias Andersen), Sørreisa
1951-1975; Lyshei, T-17-SA, Elias Andersen m fl.,( B.Bertheussen), Sørreisa
1975-1981; Lyshei, fra 1977 Straumnes, T-12-S, Per Arild, Hamneidet
1981-1983, Straumnes, T-12-S, Per Arild og Olaf Hansen
1983-1984,Straumnes, N-294-V, John Magne Hansen, Laukvik
1984-1987; Straumnes, T-11-S, Olav B. Andersen, Skjervøy
1987-1990; Straumnes, T-11-S, Fjordfisk as, Skjervøy
1990-1991, Straumnes, Sparebanken Nord-Norge
1991-1997, Straumnes, Gratangen Båtsamling
1997-2006, Straumnes, Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum
2006- , Straumnes, Gratangen Kystlag

Motorer:
-1926?; 13 hk Gideon
1926-1929; 25 hk Brunvoll
1929-1950?; 48 hk Brunvoll
1950-1982?; 56 hk Brunvoll
1982-1993; 210 Volvo Penta
1993-2005; 210 Volvo Penta
2005- 210 Volvo Penta
Mrk.: den første motoren i Straumnes finner vi i første merkeregister fra 1920. Det er opplyst at første
motor ble innstallert på Rognan i 1908. Rent teoretisk kan dette ha vært ex-Agnes. Nærmeste agent for
Gideonmotoren lå på Hemnesberget i Rana.
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Bjelkelagsskisse
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Detaljer forskip 1

Illustrasjon: Christiaan Van Gaal
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Detaljer forskip 2

Illustrasjon: Christiaan Van Gaal.
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Skisse stevn

Illustrasjon: Christiaan Van Gaal
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Skisse utskiftet bjelkeveger

Illustrasjon: Christiaan Van Gaal
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Inspeksjonskjema drivstofftank
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NOTATER:
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Nordnorsk Fartøyvernsenter er ett
av tre nasjonale fartøyvernsentre
i Norge. Nordnorsk
Fartøyvernsenter sine
spesialområder er åpne og
dekkede trefartøy, semidiesel,
tekniske- og elektriske
installasjoner

