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RESTAURERINGSRAPPORT

HISTORIKK
M/K Tjeldsund ble kontrahert av Frithjof Hårvik, Tjeldsund i
1935. Fartøyet ble bygget på Rognan i Saltdal og målebrev
er utstedt 17. januar 1936. Fartøyet var innført i
merkeregisteret for fiskefartøy med nr; N-25-TS. Tjeldsund er
antatt å være en såkalt statsbåt, bygget med rentefri
lånefinansiering fra ”Den Norske Stats Fiskeribank”. Det har
imidlertid ikke lykkes å finne dokumentasjon på dette. Det har
heller ikke vært mulig å fastslå hvilket båtbyggeri som leverte
fartøyet. Det har vært nevnt både Rognan Patentslip og
Saltdal Patentslip. Rognan Patentslip gikk konkurs i 1932-33
og ble deretter Johan Drage as. Byggeteknisk samsvarer
Tjeldsund rimelig bra med byggebeskrivelsen for statsbåtene.
Fartøyet har i hovedsak driftet med garn etter torsk under
Lofotfisket og på Finnmarka. Tjeldsund ble også rigget for
torskenot inntil dette fisket ble forbudt i begynnelsen av 50årene. Den drev også noe kveitefiske utenfor Vesterålen.
Tjeldsund hadde normalt et mannskap på 5-6 mann. Fast
maskinist var Peder Grøttem. Det øvrige mannskapet kunne
variere. Fritjof Hårvik hadde sin siste sesong på Lofoten i 1977
og solgte deretter båten til Einar Hansen, Kvæfjord. Tjeldsund
ble der omdøpt til Våghals. Siden har båten tilhørt på
Sortland og i Tysfjord, før den ble kjøpt tilbake til Tjeldsund
sist på –90 tallet og gitt sitt originale navn tilbake.

Kort om statsbåtene
Statsbåtordningen var en finansieringsmodell for å heve
standarden og effektiviteten på fiskeflåten i 30- årene. Dette
var etter påtrykk fra Finnmark Fiskarlag, og utredning av
fiskeriinspektøren i Finnmark, Ragnvald Skotnes. Det ble
bevilget direkte tilskudd til bygging av hensiktsmessige
farkoster. Den øvrige finansieringen ble gitt som lån i ”Den
Norske Stats Fiskeribank”. I 1934 utarbeidet ing. L. T. Selsvik
på oppdrag for Fiskeridirektoratet tegninger av to fiskebåter.
Det var kuttere på henholdsvis 42 og 47´. I 1934 ble de første
16 båtene bygget på Rognan, Saltdal. Det ble i årene som
fulgte bygget henholdvis 287 kuttere på 42´ og 24 utgaver
på 47´ på båtbyggerier langs hele kysten. Ordningen ble
utvidet til å gjelde både større og mindre fartøy, helt ned til
færings størrelse, under statsminister Nygårdsvoll sin
regjeringstid. Derav tilnavnet Nygårdsvollbåt.
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Foto utlånt av: Hans Andreassen

M/K Tjeldsund
Type:
Kutter, fiskefartøy
Byggested:
Rognan
Byggeår:
1935
Kjenningsignal:
LM 6104
LOA:
14,4 meter
BRT:
22,1 tonn
Materiale:
Furu
Konstruksjon:
Kravell på doble og enkle
spant
Motor:
30 hk Union
Vernestatus:
2006
Eier:
Lenar Arntsen, Tjeldsund

Foto forside:
NNFA

Holmstad/Johansen

M/K TJELDSUND

SAMMENDRAG RAPPORT
Kortfattet prosjektbeskrivelse
Oppdraget gikk ut på en fullstendig restaurering av fartøyet
inklusiv den tekniske utrustningen. Det var utført befaring av
fartøyet på slipp i Steigen i 1997. Kostnadsoverslaget fra
denne befaringen utgjorde grunnlaget for den første
finansieringen. Oppstart av restaureringsarbeidet viste tidlig
at det var behov for økte midler. Arbeidet viste etter hvert
med tydelighet hvor vanskelig det er å kostnadsberegne et
prosjekt med dette omfang, der hver minste komponent måtte
restaureres eller renoveres. Samtidig er det et møysommelig
arbeid å rekonstruere der man mangler sikker dokumentasjon
på utførelse. Fartøyet ankom NNFA i 2001 og ble rigget ned i
2002 i påvente av ledig slippkapasitet. Tjeldsund ble satt inn i
slipphallen mot slutten av 2003, og riving og kartlegging ble
påbegynt. Det ble tidlig bestemt å utføre en utvidet
dokumentasjon med oppmåling av skroget. Prosjektet har hatt
flere lengre opphold, og vært tatt av slippen 3 ganger under
restaureringen pga andre prioriterte oppgaver. I 2009 var
imidlertid de største arbeidene utført og fartøyet bruksklart.
Det ble dermed overlevert eier, selv om det gjenstod noe
arbeid, bl.a. i lugaren framme. Høsten 2011 var fartøyet igjen
ved fartøyvernsenteret for endelig sluttføring.

Verneverdi
Tjeldsund har vært i vernemyndighetenes søkelys siden 1980–
tallet. I 1994 ble fartøyet innlemmet i Riksantikvarens
”Vedlikeholdsplan for et utvalg verneverdige fartøy”. Dette
var en plan utarbeidet etter registreringsarbeid utført i
”Prosjekt skjøtselplan for fartøyer 1992-1993”. Den ble da
vurdert til svært bevaringsverdig fordi den ikke hadde
gjennomgått store ombygninger og således trolig var den siste
statsbåt i tilnærmet original stand. Siden 2001 har Tjeldsund
mottatt midler fra Riksantikvaren for å gjennomgå en
fullstendig restaurering ved Nordnorsk Fartøyvernsenter.
Tjeldsund fikk offisiell status som verneverdig skip i 2006.
Beskrivelse fartøy
M/K Tjeldsund er et kravellbygget kutterskrog på 47 fot
bygget for fiske. I store trekk ser det ut til å følge byggespesifikasjonene for statsbåtene utarbeidet av L.T.Selsvik i
Fiskeridirektoratet. Fartøyet er oppbakket framme og akter. I
forskipet ligger mannskapslugar med 4 køyer. Akter under
styrhus er det en skipperlugar med 2 køyer. Maskincasingen er
plassert i forkant av styrhus. Eneste vesentlige endring av
fartøyet eksteriørmessig har vært flytting av formast fra dekk
til topp av nedgangskappe. Fartøyet var opprinnelig utstyrt

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Saltdal Patentslip i 30-årene. Bilde
utlånt av Kulturkontoret, Saltdal

Sideriss, arrangement Tjeldsund

Spanteriss fra oppmålingstegning

Tjeldsund ca. 1978, merkeregistrert i
Kvæfjord. Her ser vi masta plassert
på nedgangskappe.

Arrangement for 42 fots statsbåt,
1934
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med støtterigg. Fartøyet har den opprinnelige motoren fra
1935, og et reimdrevet line-og garnspill på dekk.

Tilstandsbeskrivelse prosjektstart
Fartøyet hadde åpenbare råteskader i dekket ved ankomst
Fartøyvernsenteret. Det var hull i dekk på bakk dekket med
presenning. Flere steder var det svikt og fare for å tråkke
igjennom. Flere rekkestøtter var nærmest fullstendig oppråtnet.
Motoren var ikke gangbar og fartøyet ga et generelt inntrykk
av dårlig tilstand. Ved oppstart av riving og demonteringer
ble det tidlig klart at hele dekket, bjelkelaget, bjelkeveger,
spantetopper og hekktømmeret måtte skiftes ut.
Tidligere utført arbeid
Det er tidligere foretatt utskiftning av forstevn, svinerygger og
deler av rekke med støtter og lenning. Utførelsen er antatt å
være som opprinnelig. Størrelsen på romluke er trolig endret
og dermed også romlukekarmene. Formast er flyttet fra
hoveddekk mellom luke og kappe til topp av nedgangskappe.
Det er foretatt renovering av maskincasing og reparasjon av
styrhusfront. Innredning i mannskapslugar var tidligere revet
og nye benker påbegynt. Innredningen her er derfor en
tidstypisk rekonstruksjon basert på enkelte bevarte
originalkomponenter og opplysninger fra tidligere mannskap.
Det er utført ombygging av motortopp fra glødehode til
elektrisk glødeplugg. Ubekreftede opplysninger er gitt om at
sylinder, glidekryss, lyddemper og propellhode med vinger er
skiftet mellom 1961-1974.

Tydelige lekkasjeproblemer allerede
i Tysfjord 1997

Nedrigget ved kai i Hellarbogen

Restaureringen
Fartøyet ankom Gratangen i 2001 i påvente av ledig
kapasitet i slipphallen. Rigg og noe utstyr ble demontert, men
restaureringsarbeidene ble ikke påbegynt før omkring
årsskiftet 2003/04. Det ble tidlig klart at det var nødvendig
med vesentlig utskiftninger i skroget, og overvanns er alt
utskiftet. Det ble utarbeidet målsatte skisser for plassering av
utstyr og de ulike konstruksjonene. Dette ble senere overført til
oppmålingstegning av skrog og arrangementstegning.
Fortløpende ble det tatt foto og notater for å kunne sikre en
nøyaktig gjenoppbygging. Deler som kunne benyttes om igjen
eller som skulle benyttes som mal ble lagret. Motoren ble tatt
ut av fartøyet og demontert og overhalt.

Nyrestaurert 30 HK Union

Tømmerhekken ble viet spesielt oppmerksomhet da det ikke er
mange fartøy med denne type hekk. Det ble foretatt en
befaring til Rognan for å samtale med eldre båtbyggere for
å lære om utførelsen av hekken.
Rekonstruert tømmerhekk
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Fartøyet var ikke vesentlig endret med unntak av riggen.
Gamle fotografier viste at formasta stod på dekk og ikke på
kappa. Det var jevnlig kontakt med Riksantikvaren om valg av
løsninger og arbeidet ellers. I mars 2005 ble det fra vår side
foreslått å gi fartøyet utførelse og standard som ved
byggetidspunkt. Det ble akseptert av Riksantikvaren å foreta
en tilbakeføring mest mulig lik utførelsen i 1935, siden
fartøyet ikke har gjennomgått store endringer. Dette gjaldt så
vel motor som rigg, elektrisk anlegg, innredning, utstyr og
fargesettinger. Det ble lagt stor vekt på tidstypisk utførelse av
utstyr og innredningsdetaljer. Vi benyttet bildedokumentasjon,
intervjuer med informanter og fysiske spor på fartøyet for å
oppnå mest mulig autentisk restaurering. Antikvariske
hovedprinsipper som å benytte samme type materialer, med
lik utførelse som opprinnelig, ble fulgt. Det ble ikke gjort
endringer til forbedring eller forskjønning av fartøyet.

Utført arbeid
I Tjeldsund er det foretatt full utskiftning av dekk, rekkestøtter,
bjelkelag og garnering. I skrog er det skiftet forstevn, hekk,
383 meter hudplank og 140 meter spantetømmer. Alle
overbygg som nedgangskappe, ruff, styrhus og maskincasing
er nybygd. Det er laget ny formast og seil og rigg er
rekonstruert. Innredning er gjenoppbygd med flere
opprinnelige innredningsdetaljer. Alle tekniske komponenter
som motor, propell- og styreanlegg samt linespill er demontert
og overhalt. Det elektriske anlegget er rekonstruert etter
tidstypisk utførelse for 1935 med originale komponenter.

Innredning mot akterskott i
skipperlugar

Fra prøveseilas 2009

Totalt er det utført omlag 15000 arbeidstimer under
restaureringen.

Dokumentasjon/kilder
Fartøyet selv er hovedkilden for dokumentasjon. I tillegg er
arkivene fra Fiskeridirektoratet, merkeregisteret og
merkeprotokollene benyttet. For rekonstruksjon av riggen har
eldre foto fra 40-tallet, utlånt av Hans Andreassen i Tjeldsund,
vært til uvurderlig hjelp. Disse fotoene har også avdekket
andre interessante detaljer. Likeledes har samtaler med
tidligere mannskap bidratt til rekonstruksjon av bla.
mannskapslugaren. Vi fikk også tilgang til naustet til første eier
Frithjof Hårvik, og der dukket bl.a. den originale skyvedøren
til bestikket opp. Byggespesifikasjonene til statsbåtene har
vært interessant for sammenligning med fartøyet. Rent
byggeteknisk har samtaler med eldre båtbyggere fra Saltdal,
spesielt Ole Olsen som praktiserte som båtbygger på 30tallet, vært til stor nytte.
Det er skrevet en egen rapport fra riggarbeidene, samtale
med informanter samt egen vedlikeholdsmanual for fartøyet.

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Gamle foto viser utførelse av riggen

Masten stod på dekket opprinnelig

God fangst. På rekka ser vi
naglebenken
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Beskrivelse av utført arbeid følger NNFA sitt system for
registrering av arbeidsoperasjoner, og er oppdelt i 8
hovedgrupper. Disse hovedgruppene er:
1. Mekanisk arbeid
2. Motor
3. Elektrisk
4. Skrog
5. Dekk
6. Overbygg
7. Innredning
8. Slipp og drift
Beskrivelsen her vil, i grove trekk, følge denne rekkefølgen alt
etter hvilke hovedgrupper og underoperasjoner prosjektet
omfatter. Disse er igjen delt inn i enkeltoperasjoner. Denne
inndelingen vil utgjøre kapitlene i det følgende, og gir dermed
ikke nødvendigvis den kronologiske rekkefølgen under
restaureringen. Vi deler for øvrig også bildematerialet inn i en
tilsvarende struktur. Systemet skal effektivisere og
kvalitetssikre dokumentasjonen, samt gjøre det lettere å finne
fram i våre rapporter og arkiv. Det vil imidlertid kunne
medføre at elementer i teksten gjentas i ulike avsnitt. Teksten
beskriver i hovedsak utført arbeid og gir ikke nødvendigvis en
fullstendig beskrivelse av fartøyet.

Første slippsettet i 2003

Her var det nok å ta tak i

MEKANISK ARBEID
Skrog utvendig
Beslag kjøl, baug, akterstevn
Stevnsko ble demontert og renovert i forbindelse med utskifte
av forstevn. Opp langs forstevn ligger et 50 mm listjern
innfestet med skipsspiker. Dette blir erstattet med nytt
galvanisert listjern. Overgang stevn/lot er forbundet med
buede flatjern som er innfelt og festet med 16 mm bolter.
Disse er behandlet og benyttet om igjen. Akter er det også
gamle jern mellom kjøl og stilk. Disse er bare rustpikket og
overflatebehandlet på fartøyet.

Klar for rigging 2009

Kjølsko/stevnsko
Fartøyet har kjølsko av jern. Det er rimelig å anta at det var
stråkjøl av tre i 1935. Vi velger allikevel å la kjølskoen være.
Sidene på skoen strekker seg nesten opp mot kjølspunning.
Skoen er innfestet med skipsspiker langs sidene.
Kjølsko
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Fundamentbolter
Det er produsert 6 nye fundamentsbolter. 4 stk 32 mm og 2
stk 25 mm i sjøvannsbestandig messing. Blant de gamle var
den ene av de to tynneste i syrefast stål.
Kjølbolter
De gamle 19 mm tykke kjølboltene ble kontrollert i hele
fartøyet. Under motor var det benyttet mutter i begge ender.
Disse boltene innfestet i stubben er trolig ikke tidligere skiftet.
De øvrige boltene er klinket innvendig i kjølsvinet. Det er
tidligere foretatt utskiftning og enkelte av disse var også
avtært. Rester av disse står fortsatt igjen i kjølen.
Totalt utskiftet: 14 av 16 bolter. Nr. 1 og 3 fra forstevn ble
funnet i orden. 7 av de 14 var fortsatt relativt hele, 7 var helt
avtært. De fleste av disse i forskipet. 2 av 3 under motor var i
tilfredstillende stand. Nye bolter utført i 20 mm galv rundtjern.
På 2 bolter er det benyttet 22 mm grunnet romme hull. For å
komme til boltene måtte kjølskoen skjæres opp under hver
bolt.

Nye fundamentsbolter

Gamle og nye kjølbolter

Ankerklyss
Tjeldsund har ankerklyss gjennom dekk og ut i skutesiden på
begge sider. Innvendig diameter: 12,5 cm. Begge klyssene ble
rustbehandlet og benyttet om igjen.
Listjern
Alt av listjern er skiftet. På topp av rekker ligger 19 mm jern
på inner- og ytterkant fra svinerygger og akterover. Langs
ytterkant av lenningsplank er det benyttet 38 mm fra forstevn
og rundt hekken. Det er også 38 mm jern på fenderlist.
Pullerter ved bakk er beslått med 19 mm listjern på hjørner.

Støpejernsklyss

Sil
Det er kobbersiler formet av platematerial over
kjølevannsinntak.

Rekke
Stevnhatt, -beslag & -rulle
Vi har lagt et beslag av sink på toppen av forstevn til
beskyttelse. Dette ser vi utført på enkelte fartøy, og vil være
gunstig for å forlenge stevnens levetid. Fartøyet har gamle
baugruller montert på hver side av forstevn. Beslagene er av
smijern og støpte ruller montert på gjennomgående 27mm bolt
som er nyprodusert. Alle komponenter er demontert, renovert
og overflatebehandlet.
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Rørrekke
Det er en lav rørrekke på svinerygger i opprinnelig utførelse.
Rundt hekken på akterdekket er den opprinnelige rørrekka
forhøyet. Trolig er dette utført etter krav i forbindelse med
sertifisering for passasjerer. De opprinnelige smidde septrene
er kappet og forlenget med påsveiste rør. Septrene er
innfestet i lenning med franske treskruer. Vi har valgt å ikke
gjenskape den opprinnelige utførelsen, da det var usikkert om
fartøyet skulle sertifiseres. Dersom dette ikke blir aktuelt vil
det være ønskelig å få produsert septre i opprinnelig
utførelse.

Rekkeseptere forut

Utstyr dekk
Anker, kjetting & -saks
Kjettingsaksene er renovert og montert på klosser med h5,5 x
b21 x l 43 cm og innfestet i forsterkninger under dekk som
tidligere. De er festet med 4 gjennomgående bolter. Styrbord
kjettingsaks var tidligere reparert med ny plate og gjenger
på toppen, platen var opptært og det ble derfor laget ny.
Gjengene er nå i messingforing krympet fast i rør som er sveist
til plata. Den gamle gjengestanga var avtært slik at denne
ikke løftet kjettingkilen. Ny gjengestang ble tilvirket og sveist
til den gamle sveiva. Kjettingsaksene er av typen: Bodø No 1.

Reparert kjettingsaks

Eksosrør ovn
Det var ovn i begge lugarer. I mannskapslugaren er det en 2platers syrefast Hovdeovn. I skipperlugaren står det en mindre
utgave med en plate. Rørene til ovnene manglet delvis ved
fartøyets ankomst. Det ble innkjøpt og benyttet nye
ubehandlede stålrør. I skipperlugaren er røret ført opp
gjennom bestikken og ut på styrhustaket. Framme er røret ført
opp gjennom, bakkdekket på stb side. Gamle bilder viser at
røret er rett over dekk uten hatt. Det må derfor anbringes en
pøs over røret mot regnvann. Det har opprinnelig vært ved og
koksfyrte ovner. Fra antikvarisk synspunkt vil det være ønskelig
å montere ovner med opprinnelig fyring.
Oljetanker oppvarming
Ovnene i lugarene fyres med diesel. Det er montert oljetank
på styrbord side av nedgangskappe for ovnen i
mannskapslugar. For ovn i skipperlugar er det montert oljetank
på akterside av styrhus.
Dekkspåfylling
Dekkspåfylling for diesel er montert i styrbord side over
dieseltank. Påfylling for ferskvann har vært plassert framme
ved bakk på styrbord side. Det var opprinnelig plassert en
vanntank på lugarskottet i rommet. Eier ønsket å lage og
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montere denne tanken, og dekkspåfylling er derfor ikke
montert.

Div Utstyr/beslag, ol
Dekksflens/gjennomføring
Øverkant av kjettingpipe var mye slitt i akterkant der
ankerkjettingen løp. De ble tørnet i forhold til retning på
kjetting. På fotoet sees flensen i forkant av hoveddekk, ett på
hver side. Flensene er sandblåste, mønjet med alkydprimer og
malt sort. Flensene er festet med franske treskruer med
firkantet hode. 4 av boltene måtte produseres spesielt. Under
gjennomføringen i rommet står kjettingkassene. Dimensjon
kjettingpipe: 4”. Det vil være en fordel å få laget
seilduksoverdekning for å hindre innsig av vann.
Daviter
De opprinnelige davitene var tatt på land under tidligere
opplag, og det lyktes ikke å finne disse. Det ble derfor
rekonstruert nye etter modell av fartøyet Brottsjø, som er
bygget året etter Tjeldsund. Vi fikk også nyttig informasjon av
tidligere mannskap. Det var fortsatt plassert en fot på dekket
og vi kunne beregne plasseringen av den andre etter oppgitt
størrelse på lettbåten. Enkelte gamle fotografier fra Rognan
viser tilsvarende fartøy som Tjeldsund, og disse har vært til
hjelp i rekonstruksjonen. Etter opplysning fra tidligere
mannskap var det benyttet en 2,5 roms spisse som lettbåt på
Tjeldsund. Denne var normalt surret på høykant mot yttersiden
av davitene. Davitene er plassert på stb. side. Den aktre ved
mot oppbakking akter, og den fremste 2,94 meter framfor.

Kjettingpipe

Produksjon av davit

Davitene ferdigmontert

Dimensjoner, daviter:



Ytre diam. rør: 7,6 cm.
Høyde, daviter: 255 cm.

Spill/vinsj
Garnspill
Garnspillet har to linskiver, den øvre har noe mindre diameter
enn den nedre. Over og under linskivene har spillet nokker.
Spillet er mekanisk drevet med balatareim fra svinghjul via
aksling og gir. Garnspillet er demontert, rengjort og
overflatebehandlet.
Drivverk garnspill
Gearet er en kombinasjon av kjede og tannhjul som gir to
hastigheter forover og to bakover. Koblingshjerte sitter i
Nordnorsk Fartøyvernsenter
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reimhjulet på akslingen. Deksel rundt aksling til spill er et bøyd
blikk som er festet i lekt på hver side av aksel. Alle deler i
kraftoverføringen ble demontert, rengjort og
overflatebehandlet.

Betjening garnspill
Røret gjennom dekk for betjeningsspakene var rustet av og
ble laget nytt. Originale betjeningshendler ble gjenbrukt.

Betjeningshendler for garnspill

Styring/fremdrift
Ror og beslag
Den gamle fingerlina er litt ute av senter på kjølen pluss
gammel vridning i hekken gjør at hylsa er ute av senter på
dekk ca. 1 tomme. Det er laget ny rorhylse og aksling. Deler
av rorbeslag er reparert, andre laget nytt. Den opprinnelige
rorhylsa var opptært, og ny ble derfor laget. Rorhylse er
gjenget over dekk og innfestet med mutter.

Ny tapp for roroppheng

Roraksel/opplagring
Roraksling ble laget ny da den opprinnelige var utslitt.
Roraksel forbundet med rorkult m/ sporkile. Opplagring av
aksel over dekk på jernplate. Plata er boltet i dekk. På plata
er det innfestet 3 beslag for treklosser som sentrerer aksel i
hylse. Klossene er utført i eik. Vinkel mellom dekk/aksling
endret seg noe. Vi valgte å fore på mellom mutter og plate
for å utjevne denne vinkelen. Akterkant av plate blir nedfelt i
dekk. Selve rorakslingen var også moden for utskifting og en
ny ble dreiet.

Beslag på ny roraksling tilpasses

Klossene sentrerer akslingen i hylsa

Styremaskin/ratt
Fartøyet har den opprinnelige styremaskin med
kjettingoverføring intakt. Denne er identisk med avbildet
modell s. 113 i boka ”tjærelukt og hammerslag”,
(Kristiansen/Linde 2006) Det er mer usikkert hvorvidt rattet er
originalt. Styremaskin er demontert, overhalt og
overflatebehandlet.
Kjettingstyring
Kjettingoverføringen fra styremaskin går ut i sidene av rorhus,
videre i rør akterover til hekken der den er forbundet med
rorkult. Den opprinnelige rorkulten og blekkene for kjetting er
benyttet, men rørene er utskiftet.
Propell & aksel
Thrustlageret sitter ved stevnflensen, og består av åtte
halvmåner av pokkenholt inni propellbosset. De gamle
pukkenholtskivene var utslitte. Emne i materialet ble innkjøpt
og nye ringer dreiet og tilpasset. Propellakslingen var slitt nær
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midten, det ble derfor støpt hvitmetall på akslingen. Dette var
påkrevd for å beholde den gamle akslingen, en annen løsning
ville ikke gitt trang nok pasning mellom hylse og aksling.
Påstøpt hvitmetall ble dreid ned til riktig dimensjon.
Propellhylse ble målt og funnet i orden. Smørekopper ble
demontert, rengjort og funksjonstestet.

Utstyr innvendig
Wc/sanitær
Eier ønsket fartøyet levert med ferdige innsatte
gjennomføringer for toalett. Toalett legges i styrbord side rom
mot maskinromskott. Standard gjennomføringer på ¾ og 1 ¼”
rørgjengemål. Gjennomføringer laget av syrefast rør kledd
med krympestrømpe. 30 og 45mm boring. Inntak er boret i
spant. Uttaket er lagt på kloss mellom to spant i underkant
garnering i rommet.
Ovner
Det er ikke originale ovner i lugarene. I akterlugar har det
vært en ved og kullfyrt ovn opprinnelig. Det ble funnet rester
av kull/koks i benkene. Ovnene som fulgte fartøyet er
Hovdeovner i syrefast utførelse. Ovnene er likevel i prinsipp
uforandret fra sin opprinnelse i 1938 og blir oppmontert. Det
er montert nye dryppkraner levert av Hovde og produsert 2
nye ovnsplater i støpegods. Nye røykrør i dimensjon 100 mm
med innvendige skjøtestykker. Det er drensrør fra brenner til
oppsamlingskopp på dørk.
Varmedeksel
I lugaren framme var varmeskjoldet til ovn endret etter
forskriften. I aktre lugar var den opprinnelige utførelsen intakt.
Det var her bare blikkplater direkte mot skottene. Nye doble
varmeskjold blir utført i henhold til monteringsbeskrivelse fra
produsenten av Hovdeovnen. Det skal blant annet være
brannhemmende duk bak plater mot skott, og 2 cm luftspalte
mellom platene. Innfesting blir utført med stift, skruer med
avstandsrør mellom platene. Platen under ovn har kant mot
skott for å stoppe eventuelt dieselspill.

De rødlige stykkene er pokkenholtskivene inni propellbosset. Disse tar
opp kreftene fra propellen og
overfører dem til stevnflensen.

Hvitmetall ble støpt på akslingen, da
denne var nokså slitt et stykke innpå.
Her dreies metallet ned til akslingens
dimensjon.

Ovn og varmeskjold forut

Vanntank
Det stod opprinnelig en vanntank på lugarskottet på styrbord
side i rommet. Det var rør fra denne og inn i lugar der det var
kran ved siden av ovn. Utførelsen her er usikker og eier har
påtatt seg produksjon og montering av denne.
Riggbeslag/røstjern
Demonterte røstjern var innfestet med spissbolter. Det er uvisst
om dette er originalt. Dette ble dessverre ikke registrert under
Nordnorsk Fartøyvernsenter
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rivningsarbeidet. De gamle røstjernene var noe ute av form
etter ulike utskiftninger i skrog og rekke. De fremre jernene
var flyttet i forbindelse med endring av plasseringen av
formasta. Ny plassering ble beregnet etter gamle fotografier
og plassering av mastene. Røstjernene ble formet etter skroget
på nytt. Alle jernene ble beholdt men enkelte tæringsskader
ble fylt med sveis før de ble sendt til galvanisering. Ved
montering ble det benyttet klinkede 16mm bolter på
røstjernene til stormast da spissbolter virker noe svakt på en
seilrigg. På mesanen ble det benyttet spissbolt i nedkant på
grunn av manglende tilgang for klinking i hekken.

Utstyr rigg
Det ble laget et beslag av messingplate for innfesting av
topplanterne på formast.

Røstjernene akterut sb-side.

MOTOR
Generelt, motor
Motoren i Tjeldsund er en 30 hk Union, type D. Dette er den
originale motoren som ble levert med båten i 1935. Motoren
hadde stått under vann, og til tider med vann over stempelet.
Den bar tydelig preg av dette. Ettersom ulike deler på
motoren var fastrustet, løftet vi denne ut hel slik at vi kunne
jobbe med demonteringa på vårt mekaniske verksted. For å
lette uttak av motor måtte styrbord kravell og stikkbjelke til
maskincasing fjernes. På verkstedet ble den plukket ned i sine
minste bestanddeler. Etter å ha plugget huller og dekket til
kritiske flater, ble større ytre flater på sylinder, topp,
bunnramme, lydpotte m.m., sandblåst for fjerning av rust og
gammel overflatebehandling. Alle andre deler ble pusset og
kontrollert. Alt ble rengjort og flater overflatebehandlet der
hvor dette var gjort opprinnelig.

Beslag for montering av
topplanterne

Motoren ”stod i stein”, og ble løftet
ut hel. På verkstedet ble den
fullstendig demontert og overhalt.

Sylinder & topp
Sylinder
Sylinderen viste seg å være i brukbar stand, på tross av at
stempelet var fastrustet og kjølekanaler var gjengrodde. Etter
demontering ble kjølekanaler staket opp, og sylinder honet.
Pakningsflatene var ikke verre enn at vi kunne bruke
sylinderen uten videre arbeid.
Topp
Toppen består her av topplokk, mellomstykke og toppdeksel.
Alle pakningsflatene her var såpass dårlige at disse måtte
dreies ned. Dette medførte at avstanden mellom stempel og
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toppdeksel ble for liten. Kontaktpunkter mellom stempel og
toppdeksel ble slipt ned både i stempel og deksel.
Kjølekanalene i toppen var temmelig gjengrodde, og ble
staket opp og rengjort etter beste evne. Spiss, glødeplugg,
startluftventil og fiskran ble plukket i småbiter, rengjort,
montert sammen og funksjonstestet. El-anlegget ble imidlertid
gjort om til 24-volt, hvilket ble for meget for glødetråden.
Knivbryteren til glødinga ble derfor koblet slik at den henter
strøm fra det ene 12-voltsbatteriet.

Utbedring av pakningsflater på
mellomstykke.

Bunnramme/veivhus
Bunnramme og veivhus
Bunnramme og veivhus bar preg av å ha stått mye under vann.
Det var mye overflaterust på begge deler. Rusta ble fjernet
med sandblåsing, og en fikk da avdekket at det var lite
dypere tæring på godset. Delene ble funnet godt brukbare.
Veivluker
Veivlukene fungerer her som innsugsluker/ventiler for luft til
forbrenning. Ventilene består av bladfjærer som hviler mot
seter i veivlukene. Disse skal åpnes av vakuumet som oppstår i
veivhuset når stempelet er på vei opp i sylinderen, og slippe
inn luft til neste forbrenning. Bladfjærene var i elendig
forfatning, og nye måtte lages.
Rammelager
Rammelagrene er støpte på denne motoren. Gammelt
kvitmetall ble smeltet ut av lagrene. Etter å ha latt
lagerskålene svette ut oljerester i essa, ble disse fortinnet for å
få skikkelig vedheft for kvitmetallet som så ble istøpt. Deretter
ble lagrene dreid i par. Begge underskålene ble dreiet i lag
for å få samme høyde på disse, likeså med overskålene
(lagerdekslene). Oljelommer på sidene ble dreid, og smørehull
og oljerenner ble tatt ut. Til slutt ble lagerflatene skrapet og
tilpasset.
Ved prøvekjøring hadde vi problemer med å få veivlageret til
å ”stå”, og at dette jaget på krumtappen. Rammelagrene
hadde ikke samme høyde, og var nok blitt ulike under
innskrapinga. Vi valgte da å støpe i skålene på nytt, og etter
en del tilpasning om bord ser disse nå ut til å fungere godt.
Veivlageret har sluttet å jage på krumtappen, og dette står
også godt.
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topplokk ble slipt ned.

Sandblåst veivhus og bunnramme.

Sundrustede innsugsventiler

Nystøpte lager. Den siste overskåla
står fortsatt i støpejiggen og kolner.
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Veivaksel & stempel
Svinghjul og deksler over kobling ble sandblåst og
overflatebehandlet. Vi har også overflatebehandlet flater
innvendig i motoren som ikke er friksjonsflater, blant annet;
innside av veivhus, eksos- og luftporter, veivslynger og skinker,
og innsiden av stempelet.

Veivaksel
Etter å ha stått mye under vann hadde veivakslingen en del
tæring både på krumtapp og ved rammelagrene. Akslingen
ble derfor sendt til spesialverksted i Bergen hvor den ble
rettet av/dreid ned.
Stempel m/ringer
Stempelet har kam, luftporter, fire ringer ved topp og en nede
på skjørtet. Det satt fast i sylinder ved demontering, men ikke
mer enn at det løsnet med noen gode sleggeslag under et
forsøk på å heise sylinderen av. Stempelet bar preg av å ha
revet seg - følbare kanter ble derfor trimmet med vinkelsliper.
Ringspor og ringer ble renset og funnet i orden.

Tilpasning av rammelager

Tilstanden så trasig ut ved
demontering

Veivlager
Veivlageret er et glidelager. Selve lageret sitter i egne
lagerskåler som monteres i nedre ende av stempelstanga.
Lagerskålene ble smeltet ut og istøpt nytt lagermetall. Skålene
har vært ute gjentatte ganger etter prøvekjøring for
tilpasning, og ser nå ut til å stå godt.
Stempelstang og kryssboltlager
Kryssbolten har ei sprekk på langs, men ble allikevel funnet
brukbar etter rådslagning med eks. Union-installatør, Kåre
Andvik. Sprekka sitter i underkant av bolten ved smørekanal,
og er sannsynligvis helt i yttersjiktet av godset. Den har
muligens oppstått ved settherding av bolten. Kryssboltlageret
er et glidelager. Dette henter smøring fra en ”sleiker” i forkant
av kryssbolten. Sleikeren er av messing, og ligger an mot
sylinderveggen hvor den henter (sleiker) olje hver gang
stempelet beveger seg oppover.

Følbare forhøyninger på stempelet
er trimmet ned med vinkelsliper.

Sprekk i kryssbolten

Smørering
Denne motoren har smørering i forkant av fremre veislynge.
Smøreringen fanger opp dråper fra smørepunkt i forkant av
stativet. Ved hjelp av sentrifugalkraft presses denne oljen via
løp og ut i krumtappen hvor den smører veivlageret.
Smøreringen ble renset, og funnet ok.
Oljesleiken i forkant av kryssbolten
er av messing, og henter olje fra
smørepunkt i sylinderveggen.
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Drivstoff/Regulator
Rør & koblinger
Alle originale rørdeler ble glødet, renset og funnet ok.
Brennstoffrør er loddet i flens inn mot brennstoffdyse.
Pumper m/ventiler
Brennstoffpumpe, spiss og brennstoffventiler er demontert,
rengjort, kontrollert, montert og funksjonstestet. Der det var
nødvendig ble det skiftet ut kuler i brennstoffventilene, og
ventilsetene satt på nytt.

Demontert og renset spreder

Regulator
Motoren har stående vakuumregulator. Regulatorlær er laget
nytt og hylse er honet.
Filter
Det originale brennstoff-filteret må vel helst regnes som et
grovfilter. Dette bestod av filterhus med løst filter. Filterhus er
originalt og av støpejern med messing bunnlokk. Brennstofffilteret er laget av finmasket stålnetting som var loddet fast til
en pakningsflens av kobber. Filterelementet var tært i stykker
og et nytt måtte lages. Det ble benyttet netting av rustfritt stål
for å forlenge levetiden ved å unngå/redusere faren for
tæring.
Drivstofftank m/kraner
Eier har produsert ny drivstofftank etter mal av den gamle.
Tanken er støttet opp med en stolpe i forkant, og er kilt
oppunder dekket og festet i bjelker med brakett og franske
skruer.

Regulatoren på arbeidsbenken

Nylaget dieselfilter

Kobling/omstyring
Koblinga består av lameller som klemmes mot ei friksjonsskive
når propellaksling kobles inn, den har således ikke
koblingsklokke og koblingshjerte. Friksjonsskiven som klemmes
fast overfører kreftene til mellomakslingen over et sett med
medbringerbolter. Propellakslingen er hel, og forbundet til
mellomakslingen med ei klemkobling. Omstyringa skjer ved at
mellomakslingen flyttes frem eller tilbake inni friksjonsskiven,
den drar da med seg hele propellakslingen. Propellbosset
med thrustlager omslutter stevnflensen som da sørger for at
propellen står fast i aksial retning. Inni propellbosset har
akslingen en propellkloss som regulerer vridningen på
propellbladene når akslingen beveger seg aksialt inni bosset.

Dieseltank

Kobling og omstyring

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Mellomaksel
Overføring av kraft mellom friksjonsskive og mellomaksling
skjer over tolv medbringerbolter. Både skive og aksling har
halvrunde spor i aksial retning som boltene skal ligge i.
Mellomakslingen kan således bevege seg i aksial retning inni
friksjonsskiva, selv om den er tvunget til å oppta rotasjonen.
Sporene for medbringerboltene var svært slitt, spesielt i
kantene. Kantene på mellomakslingen ble derfor bygget opp
ved hjelp av sveising. Deretter ble toppene dreiet vekk i
dreiebenken. Mellomakslingen ble så montert sammen med
friksjonsskiva i søyleboremaskin, hvor sporene for
medbringerboltene ble boret og brotsjet på nytt.
Medbringerboltene var laget av stål med slipt overflate. Disse
var særdeles korroderte og måtte følgelig erstattes. Nye
medbringerbolter ble produsert i hardplast. Årsaken til dette
var for å redusere sjansen at omstyringen skulle korrodere fast
ved lengre opplag og lite bruk. Mellomaksling ble også
forsynt med ny messingforing inn mot veivakselens ende,
ettersom den originale var meget slitt.

Påsveiste topper dreies av

Mellomaksling og friksjonsskive montert sammen for foring av sporene
medbringerboltene skal ligge i

Smøring
Smøreapparat, rør og filter
Smøreapparatet er et Bauer Nilsen-apparat. Dette har to
separate kammer hvor det ene skal ha ren olje, og det andre
kan benytte returolje. Apparatet ble delvis demontert og
renset. Alle rør ble glødet og rengjort. Returoljefilteret er av
finmasket stålnetting.

Sentreringsforing og plastbolter

Kjøling/lensing/spyle
Pumper m/ventiler
Spylepumpa er ei reimdrevet tannhjulspumpe. Denne er
overhalt av oss, men ikke montert tilbake i båten, da eier
foreslo at han kunne gjøre dette selv.
Motorens kjølepumpe og lensepumpe er begge
stempelpumper som drives av eksenter på veivakselen, som er
plassert mellom svinghjul og fremre rammelager. Pumpene er
montert på bunnrammen hhv på sb- og bb-side.
Det ble montert et rørløp med kran mellom utgående
kjølevannsrør og lensepumpen. Dette for å unngå at
lensepumpen skulle løpe tørr og utsettes for unødig slitasje.
Slike stempelpumper må primes for å fungere dersom de har
stått tørre, - ved hjelp av dette rørløpet kan pumpa primes
direkte.

Side 19

www.nnfa.no

Bauer-apparatet

Innmat smøreapparat

Pumpedeler

Holmstad/Johansen

M/K TJELDSUND

Rør & koblinger
Rør og koblinger er de opprinnelige. Disse er glødet og
rengjort, og monter tilbake i båten. Bunnventiler er de som
fulgte båten. Nye bronseskruer montert i flenser på
sjøvannsinntak.

Eksos/startluft
Eksos
Eksosrør ble laget nytt. Dette har påsveist dryppflens over
taket på maskinkeising. Eksospotta var i god stand.
Pakningsflater mellom potte og endelokk var veldig fine.
Lufttank m/kran og rør
Startlufttanken er trykktestet opp til 30 kg, pusset og
overflatebehandlet. Kranen er rengjort og funksjonstestet. De
originale rørene er gjenbrukt.

Kranen oppe til venstre slipper vann
ned til lensepumpa, noe som både
minker slitasjen og gir mulighet for å
prime pumpa dersom den ikke tar.

Eksospotta var i meget god stand.

Startlufttanken

Unionen monter i Tjeldsund.
Styrestagene går på skrå gjennom
skottet i styrhuset. Vi ser også
dørkplatene på hver side av
motoren.

MOTOREN BLE BYGD OPP PÅ VERKSTEDET OG PRØVEKJØRT FØR DEN BLE
MONTERT OMBORD

Nordnorsk Fartøyvernsenter

www.nnfa.no

Side 20

M/K TJELDSUND

ELEKTRISK
Restaureringen av M/K Tjeldsund ga oss anledning til å bygge
opp et komplett elektrisk anlegg tilnærmet 30-talls standard. I
spesifikasjonene for statsbåtene heter det;
”Der skal installeres elektrisk lysanlegg av godkjent fabrikat med
ladebatterier av tilstrekkelig størrelse, ledninger etc. Anlegget
leveres og innmonteres av vedkommende leverandør”.
Dette er det nærmeste vi kommer spesifikasjoner på det
elektriske anlegget på M/K Tjeldsund. Kontrollinstans for
elektrisk materiell var fra 1933 NEMKO, Norges elektriske
materiell kontroll. På den tiden ble kontroll av elektriske
anlegg foretatt av kontrollører som var ansatt hos
kraftleverandørene. Båter av denne størrelsen var nok ikke
kontrollpliktig. M/K Tjeldsund var i tidligere tid, sannsynligvis
utstyrt med en såkalt dynamomaskin, med et 6 volts anlegg.
Det var ment å gi strøm til en enkel lampe i styrhus, lugar og
motorrom foruten dekkslys og navigasjonslanterner. Tjeldsund
har gjennomgått få endringer og driftstilpasninger opp
gjennom årene og derfor var mange av de opprinnelige
installasjonene intakte. Det første instrumentet som ble montert
om bord var et ekkolodd av type Robertson nr 299. Dette ble
innrapportert til merkeregisteret i desember 1950. Ekkolodd
var bare sporadisk benyttet på norske fiskefartøy før 2
verdenskrig.(1) Etableringen av Simrad sist på 40-tallet og
utviklingen av en norsk modell, gjorde ekkolodd til
standardutstyr i fiskeflåten utover 50-tallet. Senere montering
av elektrisk utstyr om bord i Tjeldsund begrenset seg til et
nyere Simrad ekkolodd, VHF-telefoni og nytt
strømfordelingsskap. Siden fartøyet tilbakeføres til 30-talls
standard vil ikke senere utgaver av ekkolodd bli montert som
en del av restaureringen.

Gml. manualer for dokumentasjon

Papirlodd, trolig fra 70-tallet

Vi har foreløpig ikke funnet en fungerende generator av
opprinnelig utførelse.
I dag er M/K Tjeldsund utstyrt med en ny 2-polig Lucas
altenator, på 24 Volt/ 55 amp. 2P, pluss og minus er isolert
fra gods. Generatoren er drevet ved hjelp av kilereim fra
svinghjul på den originale 30 hk Union fra 1935. 2 stk 12
Volt/ 80 Ah. batterier er seriekoblet til 24V. Batteriene er
montert i en batterikasse av aluminium med utluftning.
Batterikassen er satt inn på babord side i motorrommet.
Valget falt på 24 V for å kunne levere mer stabil strøm, i
tilfelle eier trenger strømforsyning til moderne elektroniske
instrumenter. Det er lagt opp til uttak for instrumenter skjult i
eksisterende skap i bestikk. Det vil være mulig, og ønskelig
rent antikvarisk, å montere en tidstypisk generator ved en
senere anledning.
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Hoved- og fordelingstavle
Likestrømstavlen er plassert ved maskindør bb side i motorrom.
Tavlens hovedoppgave er å samle strømmen fra alternator og
batteri og fordele strømmen til brukerne.
Utstyr på hovedtavle:













Amperemeter
Voltmeter
Kontrollampe for lading
2 stk. 60 amp. Elementer
5 stk. 25 amp. Elementer
Hovedbryter/knivbryter
Dreiebryter for tavlens kontroll-lampe
Kipp-bryter for voltmeter
Stikk-kontakt/strømuttak 24 volt
Fem kurser (fordelinger), TX II:
o Bestikk/styrhus
o Lugar/akter
o Kappe/rom/lugar forut
o Maskinrom
o Gløding semidiesel
To kurser, TZ III:
o Venstre element: Generator
o Høyre element: Hovedsikring

Hovedtavlen klargjøres

All sammenkobling av strømførende skinner/ledere skjer på
baksiden av tavla ved hjelp av gjennomgående messingbolter
fra elementer og knivbryter. Koblingskinnene er av kobber og
forbindelsene er skrudd og loddet sammen. Kabeltilkoblingene
fra de forskjellige kurser er i front og arrangementet er ikke
beskyttet mot berøring. Tverrsnitt på de strømførende deler
tilsvarer ca. 10mm2. Et slikt arrangement hvor kontaktene ikke
er beskyttet mot berøring, bør brukes av sakkyndig betjening.

Detaljer på hovedtavla

Instrumenttavla på M/K Tjeldsund er totalrestaurert ut fra
originalen fra 1935 og er unik i sin klasse med bakelitt som
byggegrunnlag i front og bakside. Baksiden er montert som
beskyttelse mot skott. I tillegg er det avstandsklosser mellom
tavle og skott.

Tavla montert

Tavla er utstyrt med proppsikringer, som er bygd opp i det
såkalte D-system. Sikringselementene er i utførelse TZ (med
bolter i messing for montasje i tavler av isolermateriale).
Patronlokkene er av type DZ II og DZ III. Romertallet angir
gjengesystemet, som er Edisongjenger. En relativt rund
gjengeprofil. II er samme gjengesystem som anvendes i vanlige
lampeholdere, E27. Bunnskruenes kontaktåpning bestemmer
sikringspatronenes størrelse. En for stor patron passer ikke inn i
en mindre dimensjonert bunnskrue. Er den innsatt riktige
bunnskrue i forhold til ledningstverrsnittet, kan en således ikke
fått satt inn for stor sikringspatron. Sikringspatronene har en
såkalt ”melder” montert i toppen av patronen. Denne er over
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en spiralfjær forbundet med smeltetråden. Smelter sikringens
sølvtråd, spetter melderen ut og blir liggende i toppen av
patronen. En kan da se om en sikring er ”gått” og straks få
den skiftet ut.
For 25 amp og større strømstyrker ble de såkalte knivbrytere
mye brukt om bord i båter. De bevegelige kontakter er som
navnet sier, utført med kniver, eller lignende. Kontaktene
monteres på isolerende materialer, med gjennomgående
ledende bolter i messing for tilkobling på baksiden av
likestrømstavla. Bryterne betjenes ved et håndtak av
isolerstoff. De er som regel utstyrt med en fjærmekanisme som
sikrer et raskt brudd uavhengig av den hastighet håndtaket
beveges med (momentbrudd), og de har ofte gnistslokkere.
Brytere for likestrøm må alltid ha momentbrudd, ellers vil
lysbuen kunne bli stående. I dette tilfellet er det brukt to stk.
25 Amp. knivbrytere av type NEBB. De er brukt som
hovedbryter for likestrømtavlen og glødebryter.
Måleinstrumentene er dreiespoleinstrument med permanente
magneter, disse har en kraftig stålmagnet. Mellomrommet
mellom polskoene har sylindrisk form og er nesten helt utfylt
med en jernkjerne for å oppnå et sterkt felt. I mellomrommet
mellom polsko og jernkjerne er anbrakt den bevegelige spole
med viseren. Spolen er viklet på en aluminiumsramme dreibart
lagret og holdes i nullstilling av to spiralfjærer som motvirker
dreiemomentet.

Porselensholdere for sikringer

Ampèremeter

Kabel- og ledningsanlegg
Det er montert inn restaurerte brytere som har vært brukt om
bord tidligere. Av brytere fins det en rekke forskjellige typer
og størrelser, alt etter spenning, strømstyrke, brytereffekt og
bruk, fra den tidligere nevnte tidsepoke. De kan bryte 1, 2 og
3 eller flere ledninger samtidig, eller de kan endre
ledningsføringen fra en strøm krets til en annen (vendere). De
mest alminnelige installasjonsbrytere fra 1930 årene var de
såkalte (dåsebrytere) er dreiebrytere og kippbrytere. De var
oppbygd med en beskyttelses kapsel og en betjeningsknapp i
isolerstoff, en sokkel av porselen eller steatitt med
kontaktskruer for tilkobling av ledningene. De øvrige delene
monteres på sokkelen og danner til sammen selve
brytermekanismen, dreiemekanismen. Kippbryteren var i
prinsippet bygd opp på samme måte, men med
kippmekanisme, derav navnet. Felles for begge bryterne er
ledningsinnføringene som kan føres inn både bakfra og fra
sidene gjennom kapselen. Den har spor så det er lett å brekke
ut et stykke for å gi plass for innføring av ledningen. Bryterne
må ha gode kontaktfjærer og solide arbeidsfjærer i
brytermekanismen, så strømbruddet skjer momentant. Bryterne
var også bygd for like- og vekselstrøm. Det er montert en
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restaurert generatorbryter 25 amp. av dreietype over Lucas
altenatoren i maskinrom.
Semidieselen får strøm til glødepluggen fra kurs fem på
hovedtavla. Det er montert en knivbryter over motoren, med
forbindelse til glødeplugg over to koblingsledninger som er
spunnet. Glødepluggen er laget av motstandstråd. Legering er
normalt nikkel, krom og wolfram. Motstandstråden er spunnet i
en lengde på ca.50 mm og diameter på ca. 15 mm. Eks.: Ved
24 V, vil en glødespiral på 1.0 ohm pr. meter trekke 23.6 A
og levere 570 W.
Det er brukt halogenfri skipskabel om bord, uskjermet og
skjermet, for installasjoner ombord i skip, innendørs og
utendørs, med tverrsnitt 16 – 10 – 6 – 2,5 mm2.
Tilførselskabler er lagt inn i isolerende strømpe. Kabelen er
festet med rustfrie stålsadler og galvaniserte jernsadler.

Knivbryter for glødepluggen

Utstyr (motorer, lysutstyr, ovner, m.m)
Lanterner / lysutstyr
Det er montert inn restaurerte lampeholdere som har vært
brukt om bord tidligere. Belysningen er av gammel type i
porselen, bakelitt og messing. Messinglampene er med klar
glasskuppel.

Dekkslys med kobberskjerm

Opprinnelig dekksbelysning er: To mindre lyskastere i messing,
montert på bb og stb side av styrehuset. En større lyskaster i
messing, montert på styrhustaket. Lyskasterne er delvis
restaurert.
Det er montert topplanterne, sidelanterner og akterlanterne av
ny type, med gammelt utseende.
Det kunne vært ønskelig å installere et papirekkolodd av
opprinnelig type ved anledning. Det opprinnelige ekkoloddet
var plassert på akterskottet i bestikklugaren.
Opprinnelig navigasjonstavle er totalrestaurert. Tavlen er
bygd opp med hus av messing med ører for skrumontasje,
steatitt monteringsplate. Tilkoblingsplate i bakelitt og tolv
tilkoblingspunkter med felles jordskinne. Den har tre-underdel
for kabelinntak og innvendig treramme for feste av frontplate
i bakelitt. Det er montert inn 6 stk. 1-pol. dreiebrytere benyttet
fra 1924 til slutten på 1930 tallet. Bryterne på venstre side av
panelet betjener topplanterne, sidelanterne, akterlanterne.
Bryterne på hyre siden betjener lys i rorhus, lyskaster og
dekksbelysning. Merking av brytere er utført med
kobberplater med innpregede bokstaver. Enkelte kurser er
endret. Bl.a. var bryter til topplanterne i nedgangskappen
tidligere.
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SKROG
Generelt, skrog
I spesifikasjonene heter det:
”Skroget kravelbygges av beste sort vinterhugget furumaterialer
med stevner av ek, vel lagret og fri for vannkant, skjorer og
stygge kvister etc.”
Skroget på Tjeldsund er ikke utført med stevner av eik. Men
dimensjonen som er oppgitt i spesifikasjonen er økt noe på
Tjeldsund. For øvrig stemmer dimensjonering av kjøl/kjølsvin og
spant ganske bra. Garnering og livholt avviker imidlertid på
dimensjoner og det er heller ikke revisee i Tjeldsund.

En bedrøvelig tilstand ved oppstart i
2003.

Skutesiden på M/K ”Tjeldsund” er bygd opp av 17 planker.
Den øverste planken har større bredde enn de øvrige. Denne
kalles skandekksplanken, bredde midtskips 24,5 cm og bredde
helt forut er 20 cm. Skandekksplankens lengde til første støt, er
om lag 8,30 m. Det er tatt mål av bredder på øvrige
hudplank midtskips og mot endene og skjøteplan er registrert.
Tilstanden på hudplanken overvanns og i forskipet var
generelt dårlig.
Fartøyet er bygget med doble spant med enkle i mellom, også
kalt fyllspant. Skrogkomponenter innvendig er behandlet med
Boracol der man senere ikke kommer til med
overflatebehandling.

Skroget er nå bygget opp av
Vestlandsfuru, og klart for sjøsetting.

Det ble foretatt intervju med gamle båtbyggere på Rognan
om byggetekniske spørsmål.

Ekkoloddbåt
Var slått vekk ved ankomst fartøyvernsenteret. Det er ikke
laget ny.
Treror
Nytt ror er laget da det gamle var skadd av maur og
pælemakk. Det har vært påsatt en ekstra plank mot propell.
Denne var festet med spissbolter. Det nye roret har
gjennomgående bolter, også gjennom denne. Det er satt inn en
ekstra bolt.
Dimensjoner:
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Det nye roret under montering. De
gamle beslagene er delvis benyttet
om igjen.

Høyde: 205 cm
Bredde: 82 cm
Tykkelse: 6,6 cm
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Vannlinje
Vannlinjen er justert og tilpasset et skrog med frisk og tørr
material.
Bunnsmøring
Behandling av undervannskroget er utført med underlag av
”Black Varnish”, men påført moderne selvpolerende svart
bunnstoff.
Reparasjoner/spunser
Utført bl.a. ved stilk, kjøl og kjølplank
Det er alltid spennende å sette
vannlinjen på nytt i et restaurert
skrog.

Hud
Legge hudplank
Etter at forstevnen var skiftet, ble skandekksplankene lagt på
henholdsvis styrbord og babord side. Det så ut til at de 5
neste bordgangene under skandekksplanken i store trekk var
jamnbrede; ca. 6 tommer. Hudplankene er festet til spantene
med 5” spiker og trenagler. Det har tidligere vært mye
utskiftning av hudplank i forskipet. Informanter fra Rognan
bekreftet at det var vanlig på kuttere å legge noen omfar
med jamnbrede hudplank, kalt kantplank eller kantaplank.
Disse ble gjerne spisset en aning mot stevnen fra ca. 1,5 m,
f.eks. ca. 5 mm på 6 tommers plank. Planken var skåret ferdig
6” fra sagbruket. Da var det bare å ta svaien som vanlig og
kantbøye/jage direkte på skroget. Vi besluttet å legge 6 ”
plank de neste omfar under skandekksplanken, både for å
prøve ut teknikken, men også for å få rasjonell drift slik det
var beskrevet fra båtbyggerne på Rognan.
Bredden på plankene måtte justeres noe på endene i hekken
for å komme for å få det til å stemme med det gamle
plankeløpet. Det er en liten skjevhet i hekken vi ikke har klart
å rette i forhold til senterlinjen. Skandekksplanken på styrbord
side blir justert noe ned for å rette på en skjevhet i forskipet.
Løpet i de øvrige plankene i forskipet ble justert og jevnet noe
i forhold til det eksisterende. De 5 nederste omfar mot kjølen
har vært dimensjonert tykkere, 2¼” (56 mm). Vi ble ikke
oppmerksom på dette før en del nye plank var lagt med
dimensjon på 2 ” (50 mm). Vi lot dette være og slettet til mot
det gamle. De gamle plankene er beholdt i området fra
midtskips og att.
Det er utført kontroll av spiker i de gamle bordgangene.
Halvparten av alle kontrollerte spiker var dårlig i resterende
hud i akterskipet og ble skiftet.

Det er utført enkelte spunser i hud,
kjøl og stilk.

Bordinga nærmer seg slutten.

Ferdig bordet. Legg merke til
utformingen av plank nr. to fra kjøl
mot stevnspunningen.

Stb side virket å ha hatt minst utskiftninger i huden og vi tok
utgangspunkt i denne for å lage en støtfordelingsplan som vi
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overførte til bb side. Hovedmønsteret ser ut til å være: alle
støter på doble spant. Støt i tilliggende plank har 2 enkle og
et dobbelt spant i mellom. Kjølplanken er lagt uten skjøt. Ved
et tilfelle er det bare 2 bordganger mellom skjøt på samme
spant. Etter Veritas reglene skal det være 3. På stb side står
de gamle plankene igjen f.o.m bordgang 12 fra skjøt spant 7
og akterover. Bb side f.o.m. skjøten i plank 11 og akterover.
Totalt utskiftet: 383 meter hudplank

Trenagler
I intervjuet med O. Olsen forklarte han hvordan naglene skulle
kones. De brukte et spesielt anlegg på sirkelsaga. En av
båtbyggerne våre, Ivar Sørli, fikk jobben med å lage anlegg
og å produsere naglene.

Anlegg for produksjon av trenagler.

Dimensjoner:



Lengde på naglene: 31 cm
Kon: ca. 27 mm - 24 mm

Naglehullene bores opp med 25 mm bor. Naglene skjæres i
åttekant, og forsynes med eikedøytel og furukile. Lengdene
på kiler og døytler er i utgangspunktet ca 10cm.

Naglene skal være ørlite kon.

Drive hud
Før driving slettes skroget grovt med el-høvel. Deretter
finhøvles med håndverktøy. Ofte må det ytterligere en
justering til med håndhøvel etter at første tråden er satt. Hele
skroget er drevet med 2 tråder tjæredrev. Første tråden er
spaltet og spunnet. Det er benyttet Premium skipsdrev. Over
vannlinje er natene sparklet med linoljekitt. Undervanns er det
beket med dansk marinebeg. Det er benyttet både kjøpte
bekkoster av ulik type, og pinner surret med tøystykker til
påføringen. Sistnevnte gjør som regel nytten.
Driving av skroget.
Forbruk:




44 kg drev
50 kg bek
25 kg linoljekitt

Overflatebehandling hud
”Maling. Skroget gis 2 strøk blackfernis og 1 strøk kobberstoff i
bunden, overvanns overalt gis 3 strøk god olje, undtagen
skanseklædningen som oljemales efter, rederiets ønske.”

Beking av skroget krever teknikk og
passelig temperatur på beket.
Verneutstyr er påkrevd.

Skroget over vannlinjen ble impregnert med svensk
kaldpresset rå linolje tilsatt 8-10% antiparasitt soppdreper.
Linoljen varmes til ca 40 grader. Det påføres 8 strøk over 8
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dager. Overskytende olje tørkes av før utherding. Deretter
påføres 3 strøk med kokt linolje.
Forbruk:



Rå linolje ca 25 liter
Kokt linolje ca 5 liter

Lakk påføres natene før disse
sparkles med linoljekitt og skroget
oljes.

Spant
Rive spant
Dimensjoner spantekonstruksjon:




Doble 5 ¼ + 3 ¼” med enkle 5 ¼” i mellom
Spanteavstand: hovedsakelig 5 ¼ ”
Høyde mot bunnstokk ca 6”, ved topptømmer 5”

Ved riving av skandekk og fyllstykker ute i skute sidene
avdekkes tilstand på topptømmer. Alt var gjennomtrukket av
fukt. Det var særlig råteskader i spantene i forskipet. For øvrig
var toppspantene i dårlig forfatning. Bunnstokkene var
hovedsakelig i bra stand.

Garneringen er revet og spantene
blottlagt.

Fartøyet er bygget med enkle og doble spant, til sammen 34
stykker mellom stevn og stilk. 18 stk er bygd doble. De to siste
spantene før stilk er doble.
De enkle spantene, også kalt fyllspant, er lagt inn etter at
skroget er bordet opp. Fra stilk og akterover er det 5 enkle
spant. Avstanden mellom spantene her er ca. 18 cm. Fra
fremste doble spant til stevn er det fulltømret. Dobbeltspant er
bygd opp av 2 lag tømmer med 2 dimensjoner. Det ene laget
i dobbeltspantet kalles sitterslaget og det andre for
bunnstokklaget. Hvert lag er satt sammen av 2 eller 3 deler
med overlapp. Lagene er spikret i hverandre.
Det var to måter å plassere kjølen under byggingen i
Rognanfjæra. Dersom fartøyene ble bygget ”på sett” stod
kjølen slik at konstruksjonsvannlinja lå vannrett. Det ble da
enklere å bygge skott og innredninger. Spantene ble alltid
montert i lodd. Men dersom kjølen lå vannrett på
byggeplassen ville spantene helle akterover når fartøyet kom
på sjøen. Vi målte vinkelen på spanteoppsett. Spantene virker
å stå tilnærmet vinkelrett på kjølen. Måling foretatt på
akterkant av første dobbelspant i rommet etter lugarskottet.
131 cm under dekk i bordet er avvik 1,5 cm fra 90 grader.
Altså en liten helning fremover. Etter tegning og nåværende
vannlinje skulle det vært et avvik på 9 cm for å ha spantene i
lodd på vannlinje. Nøyaktig måling var vanskelig grunnet støpt
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ballast i rommet. Målingsresultat forutsetter at kjølsvinet er
parallelt med kjølen.
I enkeltspantene var det trenagler gjennom hud, spant og den
kraftigste garneringen i slaget. Enkeltspantene har vært
innfestet i huden med nagle øverst og nederst på hver del kun
gjennom hud og spant for å holde det på plass til garneringen
var lagt. I dobbeltspantene var det en spiker i hvert tømmer.
Rekkestøttene står i forlengelse av enkeltspantene og har en
gjennomsnittslengde på ca. 1 m og 5” bredde.
I motsetning til forskipet er spantene avsluttet i nivå med
skandekksplanken i hoveddekket. Korte stykker innfestet i de
doble og ført opp til dekksnivå i oppbakkingen. Dette kan
tyde på at skroget var planlagt utført uten oppbakking akter.
Det er allikevel ingen spor som skulle tilsi at det er en senere
ombygning.

Ulike stadier under årette av
naglene

Sargen hviler på de to akterste spantene som er forbundet
med bete. På overside av sarg er det tappet ned et kort
tømmer som fortsettelse av spantet.

Legge spant
Følgende fremgangsmåte ble benyttet ved oppspantingen:
Spantene erstattes suksessivt mot de gamle hudplankene. Mal
tilpasses innvendig mot huden og svai avmerkes. Deretter
grovskjæres spanteemnet på båndsag og fintilpasses mot
huden. Etter tilpassing blir det foreløpig festet til huden med
franske treskruer. Dette gjøres der hudplank skal skiftes. Etter
hvert som ny hudplank legges innfestes denne i de nye
spantene med spiker, bolter og trenagler. Spantedelene
smøres med tjære mot hud og mellom lagene.

Utforming av kile og plassering er
ikke tilfeldig.

Totalt utskiftet: 140 meter
Malbord til fasong av spant.

Rekkestøtter
Dimensjoner ved dekk:





Opprinnelige støtter: 5 ¼”
Tidligere utskiftet: 5”
Ved bakk: framme 6”, akter 5 ¾ ”
Totalt 30 rekkestøtter

Rive rekkestøtter
Samtlige rekkestøtter hadde skader som tilsa utskiftning.
Rekkestøttene akter på styrbord side var trolig de
opprinnelige. De var de eneste som fortsatt var innfestet kun
med trenagler. Her er også gamle boltehull etter tidligere
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kryssholt. Verken hud eller garnering er festet med spiker i
disse rekkestøttene. De 3 rekkestøttene i hekken var nærmest
smuldret bort i dekksnivå. På babord side var rekkestøtter og
hud i oppbakkinga tidligere skiftet.
Rekkestøtter i akterskip er plassert mellom spantene og følger
ikke systemet i resten av båten, der de er fortsettelse av
fyllspant.
Rekkestøttene ved bakkene er kraftigere dimensjonert, da
bakkplankene er felt inn i støttene.

Lage rekkestøtter
Hellingsgraden på rekkestøttene var ulik fra bb side til stb
side på hoveddekket ved bakk. Begge sider er tidligere
utbedret og vi valgte ca. 6 grader helning ved oppbakkinga.
Samtlige 30 rekkestøtter er utskiftet.

Utførelse av rekkestøtte på hekk.
Støtten er gjennomgående i dekket.

Overflatebehandling rekkestøtter
Rekkestøttene behandles med linolje.

Bjelkeveger
Bjelkevegeren bærer bjelkelaget og bidrar til langskips
avstivning av skroget. På Tjeldsund ligger det en
hovedbjelkeveger for hoveddekket fra hekken og fram mot
forstevnet. Vegeren har en kraftig perlestaffprofil på
underkant. Det er mindre dimensjonerte bjelkevegere som
bærer dekksbjelkene på oppbakkingene framme og akter.

Ny rekkestøtte med påforing. Tapp
for lenning er om lag 30 mm på
høyde og bredde.

Dimensjoner bjelkevegere:



Hovedveger: Største tykkelse 83 mm, tynnet ned mot 60 mm mot
endene
Veger i lugarer: 56 mm

Det var råteskade i begge hovedbjelkevegere og begge
sider måtte skiftes. Det manglet bjelkeveger i oppbakkinga
akter på babord side og begge sider i oppbakking framme.
Hovedbjelkevegerer i skroget ble gjenstand for en del
spekulasjon. Den var avsluttet eller kappet ca. 2,5 m fra
forstevn. Men det var lagt nye stykker videre frem. Spørsmålet
var om den hadde vært avsluttet her opprinnelig, eller gått
helt frem. Det naturlige ville være at bjelkeveger er forbundet
med stevn, men vi fant ingen skjøter lenger att i båten. I så fall
ville vegeren hatt en hel lengde på nesten 13 m. Dette er
ganske uvanlig. Forklaringen kunne være at siden ”Tjeldsund”
har oppbakking, så skulle den øvre vegeren ta opp kreftene
fra stevn. Omskøyten på de to vil være ca. 2 m, men de er
ikke forbundet med hverandre. Vi begynte arbeidet med å
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spore opp noen som kunne huske hvordan vegeren hadde
vært. Vi endte opp med en av de siste gjenlevende
båtbyggerne fra slippen i Bodø hvor tidligere arbeid i
forskipet var gjort. Han husket båten og mente at vegeren
måtte ha gått helt frem til stevn, men det hadde tross alt gått
20 år siden dette verkstedoppholdet i Bodø. Siden ”Tjeldsund”
er bygd på Rognan, tok vi også kontakt med de gamle
båtbyggerne der for å forhøre oss om praksisen på området.
Det var overhode ingen tvil om at vegeren skulle gå frem til
stevn og forbindes med baugband. En eventuell skjøt skal
trekkes langt att i skroget. Medby saga på Rognan leverte for
øvrig lengder på opptil 14 m. Av hensyn til tidsbruken så vi
det ikke likt å prøve å skaffe en ny hel veger, så vi gikk for
skjøt der den gamle var avsluttet.

Vegeren er festet med 12 mm bolter
og 6-7” spiker til spant og trenagler
til rekkestøtter.

Legge bjelkeveger
Ferdig veger er 10 m lang med største høyde/bredde 24 cm
og 8,3 cm tykk, men tynnet mot endene (6 cm fremme fra 3 m
og fra 2 m akter).
Det var knyttet litt spenning monteringen. Vi tok høyde for at
det ville bli kamp for å bøye til vegeren. Emnet var smalt så
det måtte jages i tillegg.
Med mye utskiftet spant-tømmer og rekkestøtter samt noe
revet hud, var skutesida litt ”laus”. Vi så en viss fare for at vi
kunne flate til skutesida med vegeren. Vi laget til et
arrangement med støtter og wire for å stive av skroget og yte
motkraft. Prosessen gikk smertefritt og etter en times tid var
vegeren på plass. Det ble lagt en fortsettelse av hovedveger
til stevn med tykkelse 55 mm og tynnet mot stevn. Vegeren er
skjøtt på dobbelspant nr 4 fra stevn. Innfestet med 6 og 7”
spiker.
Bjelkevegerene framme på bakken var revet på fartøyet før
ankomst NNFB i likhet med garneringen. Dimensjon på veger
var derfor ukjent. Vi dimensjonerte den til 63 mm tykkelse,
høyde 190 mm. Tynnet til 50 mm ved forstevn. Vi la inn en
luftspalte på 2,5 cm mellom veger og garnering.

Vi ser hovedbjelkevegeren nederst
festet til spantene. En garneringsplank er festet til selve sargen. Over
denne kommer den øvre vegeren
som skal festes i selve tømmerhekken.

Dekksbjelkene på akterdekket
ferdig lagt på den øvre bjelkevegeren.

Det ble lagt en 50 mm garneringsplank mellom de to
bjelkevegerene i forskipet. Bredde og dimensjoner var usikker
da alt av originalmateriale manglet eller var skiftet tidligere.
Alle vegerene er innfestet med 12 mm klinkebolter. Dette var
ikke originalt på bjelkeveger i oppbakking akter. Den er også
felt og innfestet i sargtømmeret som en ekstra forsterkning.
Totalt utskiftet: 42 meter bjelkeveger
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Garnering/livholt
Dimensjoner midtskips:




3 øvre under veger: 44 mm
3 neste i slaget (livholt): 56 mm
3 neste under livholt: 44 mm

I lugar framme lå det ytterligere noen bord ned mot kjølsvin.
Disse var 25 mm tykke. I lugar akter mellom vegerene lå det
et garneringsbord på 38 mm.
Garnering er lagt uten luftespalte under hovedbjelkeveger .
Livholtene har perlestaffprofil på øvre og nedre plank.

Snitt ved midtspant.

Garneringen er akter avsluttet innfelt i spant nr. 35. Garnering
i forskip var revet så utførelsen av denne er usikker. I akterskipet la vi en 50mm garneringplank tett oppunder øvre
bjelkeveger og 2 cm luftlomme ned mot hovedveger. Vi klosset
imellom under lukeendebjelker til styrhus som ekstra støtte. De
gamle spikerhullene i spantene virket mindre der garneringen
var enn der vegeren lå. Dette kan tyde på at garneringen har
hatt mindre dimensjon.
Totalt utskiftet: 215 meter garnering

Stevn
Nedre livholt justeres på plass.

Dimensjoner stevn: 8 ¼” x 15”

Rive stevn
Stevn var tidligere utskiftet omkring 1983. Det var allikevel
klare tilløp av råte i flere partier og det ble tidlig besluttet å
skifte denne. Stevnen var i et helt stykke uten innerstevn.
Tilvirking stevn
Da det var behov for utskiftninger i store deler av skroget var
det relativt enkelt å foreta utskifte av stevn. Hudplankene ble
kappet i akterkant av stevnet og nytt emne ble montert med
ferdigskåret forkant av spunning. Så ble spunningen hogget
etter hvert som ny hudplank ble lagt. Stevnet er forbundet til
kjøl med daumann og hud/bjelkeveger med baugbrok.
Emnet var ved montering fortsatt ganske rått og det ble satt
inn tiltak for å hindre oppsprekk. Det ble smurt kontinuerlig
med linolje og lagt plast over stevntoppen. Disse tiltakene
motvirket ikke en stor sprekkdannelse på stb side. Vi har valgt
å ikke utbedre dette med lim eller list med tanke på mulig at
fuktinntregning ikke får mulighet å tørke ut. Dette er et
område som må følges med på.
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Kjøl
Dimensjoner:



B 9" x H 10"
Total høyde på kjøl inkl. stråkjøl og kjølsko ca 11,5”

Høyde spunning: 2 ¾ ” Fra nedkant til overkant kjøl. Det er
ikke påvist skader i kjøl. Kjølen er lasket mot lott framme.
Lasket ved spant Stråkjøl er i byggespesifikasjonen oppgitt til
3”. Ved ombygging til kjølsko er det lagt et bord med 1”
tykkelse under trekjølen.

Råte i baugband.

Styrkedeler
Dimensjoner:




Bærere i hekk: 8” ved stilk, 5” ved sarg, bredde 5”
Innfesting, bærere: 3 stk 16mm galvaniserte klinkbolter gjennom
bærere/stilk/dautømmer
Baugband: 4,5"

Drivreim er lagt på det nye
baugbandet.

Fylltømmer
Fylltømmer aktenfor stilk var angrepet av makk og
overflateråte og det ble bestemt å skifte dette. Boltene skulle
uansett trekkes for kontroll. De var tært men ikke kritisk. De to
aktre tømrene ble skiftet. Den tredje ble beholdt, men noe råte
ble fjernet i topp. Black varnish blir påført anleggsflater.
Bærere
Begge bærere i hekken måtte skiftes samt fylltømmeret i
mellom. Bærerene er felt inn i stilk. Da disse samtidig skulle
tilpasses mot hud ble fellingen i stilken rom. Klosser måtte
dermed felles på overside av bærere.

Fylltømmer aktenfor stilk

Baugband
Baugbandet i bjelkelaget var sterkt råteskadd. Laget av plank
med bredde 41 cm. Innfestet med 3 stk 12mm klinkbolter.
Sarg/tømmerhekk
Hekken på M/K ”Tjeldsund” er bygget etter en metode som
var mest utbredt i Nord-Norge. Hudplanken er festet i en
kraftig tredelt tømring, kalt sargen. Overkanten av sargen
utgjør normalt skandekket i hekken, men ”Tjeldsund” er
oppbakket i akter. På sargen ligger det derfor åtte
horisontale 2,5 tommers plank som utgjør en del av skroget
mellom sarg og dekk. To av de åtte lagene ligger over
dekksnivå. Denne konstruksjon kalles tømmerhekk, eller ”murt”
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hekk. M/K ”Tjeldsund” er en av få kuttere som har bevart
denne konstruksjon. Ofte utgjorde tømmerhekken bare en del
av skansekledningen i hekken. Denne konstruksjonsmåten utgikk
de fleste steder på 30-tallet. Det var en tungvint konstruksjon
som oftest etter en tid ble skiftet ut med bordhekk, dvs.
stående skansekledning. Grunnen til at fiskerne mislikte denne
type hekk, skyltes at den etter noen år kunne bli svært tung
etter å ha trukket vann. Det var også vanskelig å gjøre
utskiftinger av de enkelte tømmerdeler. Når tømmerhekker var
modne for utskifting, ble de derfor ofte erstattet av stående
panelt skansekledning med rekkestøtter innfestet på dekk.
Årsaken til at ”Tjeldsund” har bevart sin tømmerhekk, er nok at
båten som helhet ikke har vært utsatt for store inngrep og
ombygginger og at tømmerhekken er en integrert del av
skroget. Siden konstruksjonen er gammel og det er bevart få
eksemplarer, ønsket vi å vektlegge dokumentasjon av
gjenoppbyggingen spesielt.
Sargen består av tre emner boltet sammen med lasker.
Boltene har et firkantet hode (30mm x 40mm) og tilpasset
formen på sarg. Forsenket med firkantspuns. Tykkelsen på
bolten er 16 mm. Usikker tilvirkning, men trolig er de smidd.
Mutter og skive på innerkant av sargen. På de nye boltene
sveiset vi på flatstål til hode. 4 bolter pr lask og en 6” spiker i
hver ende. Det midtre stykket er i utgangspunktet ca 1 cm
tykker enn sidestykkene. Dette for å få en liten bukt.
Sargen i hekken hviler på bærerne som er en konstruksjon som
strekker seg fra tømmerpakken bak stilken og akterover.
Enden på fyllstykket mellom bærerne er tappet i sargen.
Sargen hviler også på spantetoppene og er innfestet i disse
med tømmerhaker. Spantene i hekken ligger i vinkel på
midtskipslinjen. To av spantene i akterkant av stilken er
forbundet med en tverrgående bete, og reist før sargen er
montert. Det midtre av de tre aktre spantene er lagt før
oppbording, og de øvrige er fyllspant. Både sargen og det
resterende hekktømmeret samt bærer og en del av
tømmerpakken bak stilken må utskiftes.
Vi besluttet å skille hekktømmeret fra sargen og løfte det helt
av for mål og rekonstruksjon. Alle tømmerlagene er innfestet i
hverandre med skipsspiker. Det ble gjort klart for løft på 3
punkter med traverskrana. Med litt moment på krana startet vi
å slå inn trekiler mellom sarg og tømmer og kappe spikrene
med bajonettsag. Dette arbeidet gikk smertefritt og tømmeret
ble løftet ned på en arbeidsplattform bak båten. Hekken var
på forhånd oppmålt og tegnet og vi tok mal av overkant
lenning. Deretter ble det laget mal av sargen. Høyden ble
avsatt med vannvater i tillegg til de målinger som ble gjort i
forbindelse med tegning av skroget.

Skisse over hekkonstruksjonen

Skisse over hud og dekk mot tømmer

Hekk-konstruksjonen

Tømmerhekken ble skilt fra sargen

Og plassert på arbeidsplattform
Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Deler av tømmeret i hekken er tidligere utskiftet. Styrbord side
virker å ha original utførelse.
Ved tidligere restaureringer av kutterhekker har vi skiftet ut
deler av konstruksjonene bit for bit. Nå ønsket vi å utføre en
mer helhetlig prosess tilnærmet slik det ble utført ved nybygg.
Ved prosjektstart ble det foretatt en oppmåling og uttegning
av fartøyet som helhet og detaljerte skisser av hekken. Etter
hvert som konstruksjonene ble avdekket, ble det fortløpende
fotografert og notert detaljer. Deler ble nummerert og lagret.
Det ble tatt mal av henholdsvis overkant tømmer og sarg. Via
kontakt med Fartøyvernsentret i Hardanger ble det formidlet
navn på mulige informanter på Rognan i Salten.

Den nye sargen tilpasses mot skroget

Hekken er lagt opp med 8 lag tømmer. Den er tung og svært
solid. Lagene med tømmer var 2½” tykke (65 mm). Nødvendig
bredde på emnene vil være fra 40-65 cm.
Tømmeret skal ligge 4 cm innenfor sargen i senterlinja akter.
Denne avstanden minkes fremover for å møte hudplanken i
akterkant av oppbakkinga. Det ble tatt mal av fasongen på
lenning før tømmeret i hekken ble demontert. Mal merket med
senterlinje og lodd merket ned til arbeidsplattform bak båten.
Høyde på senterlinje helt akter avsatt fra sarg med vannvater
på porten i hallen. Høyden også målt fra referanselinje i
forbindelse med oppmåling/tegning.
Det ble laget en kraftigere mal av 2 lag 17 mm bord skrudd i
hverandre. Støtter ble reist bak båten for å legge malen på.
Høyden blir avsatt med vannvater.

Sargen montert på bærere og spant

Tømmeret bygges opp mot en mal.
Lektene angir vinkelen på tømmeret
ved et utvalg posisjoner.

Malen plasseres oppe på støttene og siktes grovt inn mot aktre
rekkestøtter og festes i disse. Senterlinje og akterkant av mal
loddes til merket på platt. Snittlinjer fra tegning markeres på
sargen og ut fra disse avmerkes 4 vilkårlige punkter likt på
hver side av senter langs sargen.
Lekter reises i vinkel fra sargen og opp til ytterkant av malen.
Lekterne utgjør da ytterkant av hekktømmeret og svaien tas
fra disse. Skjøter i sarg som blir liggende under tømmeret,
drives og kittes i forkant. Formen på malen var kontrollmålt for
skjevheter. Helling på lektene kontrollmålt med gradbrett.
Forbløffende likt og godt innenfor marginene fra side til side.
Dette til tross for at båten er noe bredere på babord side
målt fra senterlinje.
Deretter kunne vi begynne å tilpasse og legge første lag med
tømmer mot lektene. Det er en viss bukt i sargen og det første
laget prøver man å legge slik at overkanten blir mest mulig
plan. Det krever at man har tykkere tømmer i utgangspunktet.
Det er ikke helt enkelt å få et plan og det viser seg nødvendig
med justeringer på de fleste lagene. Mellom hvert lag smurte
vi en tykk tjære. Tømrene er innfestet med 6 og 7” spiker. Etter
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å ha lagt 4 lag, grovslettet vi tømmeret innvendig. Etter 5. lag,
ble det gjort justeringer av rekkestøtter mot tømmer i hekk. Det
5. laget er anlegg og spikerslag for dekksplankene. Det 6.
laget blir synlig som et slags skandekk rundt hekken, og må
derfor ha en jevn fin linje langs natet mot dekksplankene. De
to siste lagene er synlige over dekk, og noe smalere enn de
underliggende lagene. Disse er avslutningen av hekktømmeret
og må slettes pent og jevnt. Toppen av hekktømmeret flukter
med toppen av rekkestøttene, og lenningsplanken ligger på
hekktømmeret. Tjeldsund har 3 rekkestøtter i hekken som går
gjennom dekk, langs hele tømmerhekken og er innfestet i
bærer og spant. Disse er med og forsterker hele
tømmerkonstruksjonen og forbinder den til sarg og øvrig
hekkonstruksjon.

3 av tømrene er synlige over dekk.
Over dem skal lenningen monteres.

Knær, slemholt/daumann
Dimensjon:




Knær: 3” tykkelse, legg mellom 40-50cm
Ant. knær: 12 stk. totalt
Daumann forut: Dybde på rot 30 cm. Legg mot kjøl 70 cm. Legg
mot stevn 54 cm.

Skisse overgang lot og forstevn med
slemholt.

Knær i hoveddekket er plassert ute i bordet mot spant ved
lukeendebjelker for romluke og casing. Knærne ligger på
vegeren og det er en luftespalte mot dekket. Knær er festet
med 12mm bolt gjennom hud/spant og dekksbjelker. Spiker
på ende.
Det er knær mot bakkplankene akter- og forut. Boltet gjennom
rekkestøtte og bakkplank. Her ligger dekket ned på kneet og
reim er nedfelt.

Samtlige knær var råteskadd.

Samtlige knær er utskiftet, mens slemholt og daumann er de
opprinnelige.

Kjølsvin
Dimensjon:


Nye horisontalknær vis a vis romluke

bredde 8” x høyde 9,5”

Kjølsvinet er det opprinnelige. Dette er tynnet til 6” fra spant
nr. 2 og fram og felt mot slemholdt, og avsluttet i forkant av
motorens svinghjul.
Kjølsvinet er avsluttet mot, og boltet
gjennom slemholtet og lottet.
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DEKK
Dekk generelt
Før man river dekket er det viktig å registrere utformingen av
dekket, og plassering av alt utstyr, gjennomføringer, skjøteplan
etc. Dette kan gjøres med skisser, foto skriftlige nedtegnelser,
ulike systemer med rutenettinndeling osv. Det er viktig å sikre
seg gode referansepunkter å måle fra. På Tjeldsund bestemte
vi tidlig å foreta en oppmåling av hele skroget, samt lage
arrangementstegning. Under oppmåling spenner man ulike
referansesnorer og benytter loddsnor for å ta
referansepunkter på dekk og skrog. Tegningene er utformet
slik fartøyet stod på slippen etter at det var loddet opp
sideveis. Alle deler som skulle benyttes, eller brukes som mal,
ble registrert, merket og lagret.
Likevel, på tross av nitidig registrering kan det skje glipper.
Eksempelvis på fordekket til Tjeldsund skulle de fire midtre
dekksplankene gå helt fram mot reimene, men under legging
av dekk er det kun de to midtre som er ført helt fram. Dette
kan synes som uvesentlige detaljer, men dersom det blir
mange av dem kan karakteren til fartøyet fort endres.

Alt dekksutstyr merkes og lagres.

En fot for davit stod fortsatt på dekk

Dimensjon:



50 mm x 125 mm
Mengde: 273 meter

Garn og linespill

Dekk
Rive dekk
HOVEDDEKK
Hoveddekket var i svært dårlig forfatning. Det var
gjennområtnet flere steder. Dekket er lagt med bue mot
skipssiden ca. 3 cm på midten målt fra en referanselinje. Første
dekksplank, randplanken, er lagt i hele hoveddekkets lengde
med største bredde 16,5 cm avsmalnende til 7 cm framme,
12,5 cm akter. Dekket er inndelt med 26 bredder
Gjennomføring i dekk
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(dekksplanker) mot oppbakkinga framme; 27 bredder forkant
maskinromscasing.
AKTERDEKK
Dekket er lagt med visning mot senterlinjen i akterkant, slik at
midtfisk får kileform. På sidene av rorhuscasingen er det 7
dekksplankebredder og 15 i akterkant casing. Ytterste
dekksplank støtte mot en kort hakaplank mot hekken. Det har
tidligere vært gjort utskiftinger både i dekk og deler av
tømmeret i hekken. Styrbord side virker å ha original utførelse;
tømmer mot reim. Den fjerde dekksplanken fra casingen, er
skjøtt på aktre lukeendebjelke. Herfra er tykkelsen økt til
65mm og den er felt ned i de aktre bjelkene som reim. På
enden er det bolt fra sargen.

En dekksplank var nedfelt som
drivreim på akterdekket.

FORDEKKET
Det er 28 dekksplanker på fordekk. Den første på hver side
og de 4 midterste støter mot reima. Dekket viser noe mot
senterlinje, og plankene i forkant kappe er spisset noe mot
stevn.

Legge dekksplank, endringer
Ved rekonstruksjon av dekket viste det seg at skrogsidene
hadde lagt seg noe ut. Dette førte til problemer med å få
løpet på dekksplanken til å gå opp med det opprinnelige. Vi
måtte legge inn en ekstra randplank mot reimene på hver side
i hoveddekket for at vi ikke skulle få en svært bred randplank.
Akterdekket var ca 6 cm bredere på bb side av styrhuset, her
var det gjort mye utskiftninger så oppmåling ble bare utført
på stb side som var mer opprinnelig. For å få lik utførelse på
begge sider måtte bredden på dekksplankene på bb side
økes med 1,5 cm. Ved fremre hjørner på motorcasing var det
pluggede åpninger i dekket. Trolig kan dette ha vært for start
av motor med tau rundt svinghjul. Åpningene er ikke
rekonstruert.

Drive/beke dekk

Utforming av dekket mot forstevn.

Innenfor drivreima måtte det legges
en ekstra randplank.

Forbruk:



Drev: Inkl kappe og styrhusdørk, 36 kg
Bek: 25 kg

Randplank/hakaplank
Det ligger hakaplank på for- og akterdekk og langs
maskinromscasingen. Snittbredde: 19 cm
Totalt er det 14 meter med hakaplank.
Dekket drives med to tråder.

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Skandekk
Skandekket består av overkant av øverste hudplank,
fyllstykkene og drivreimene. Reimene ligger på innsiden av
rekkestøttene. Planken mellom rekkestøttene kalles fyllstykke.
Disse var på Tjeldsund innfestet med 14 mm bolter som går
gjennom øverste hudplank, skandekksplanken, fyllstykkene og
er klinket i drivreima. Reima er nedfelt i dekksbjelkene. Dette
blir en stiv og sterk konstruksjon som skal motstå kreftene fra
drivinga av dekket. På akterdekket er det en bolt i hvert
fyllstykke unntatt det akterste som har 2. Dette er også boltet i
hekktømmeret. For øvrig er det 2 bolter i hvert fyllstykke.
Tykkelse på fyllstykkene er 50 mm. De nye skandekksboltene
er 12 mm. Overkant fyllstykker og drivreim på for- og
akterdekk ligger 2-3 cm over dekk. Drivreima på akterdekket
støter mot hekktømmeret som visuelt gir uttrykk for at reima
fortsetter rundt hekken. Ved midtstøtta på hekken går
imidlertid denne kanten jevnt med dekksnivå. På hoveddekket
er skandekket plant med dekksplankene.

Hakaplanken ligger innenfor
skandekket. Forut og akter er
skandekket hevet om lag en tomme.

Reimer
Dimensjoner:




Fordekk: h 90 x b 75 mm
Hoveddekk: h 50 x b 90 mm
Akterdekk: h 90 x b 80 mm

Det er 1 drivreim i skandekkskonstruksjonen. På akterdekket
har den 8 cm bredde, men er avsmalnende til 5 cm mot
hekktømmeret. Alle reimene er felt 15 mm ned i bjelkene. Etter
aktre styrhusbjelke er reima på akterdekk jamn med
underkant dekk og hviler i akterkant på hekktømmer. En
tykkere dekksplank har funksjon som drivreim på de to
akterste dekksbjelkene.

Overflatebehandling dekk
Dekksmurning blandet med om lag 1/3 tjære, linolje og
terpentin.

Skandekk akter. Aktre del av
dekksplank nr. 4 fungerer som
drivreim fra skjøten.

Kraveller/bærer
Dimensjoner kraveller:






Kappe: h 5” x b 5”
Romluke: h 4” x b 4”
Maskincasing: h 7” x b 7”
Styrhuscasing: h 5” x b 5”

Skandekkskonstruksjonen. Drivreima
er nedfelt i bjelkene.

Ved Nordnorsk Fartøyvernsenter har vi benyttet betegnelsen
dekkskravell om rammen som kapper, ruffer og luker er bygd
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på. Dette stammer fra betegnelse benyttet på Rognan i
Saltdal. Dette kan kanskje forklares med at på enkelte
lukeåpninger var det ikke benyttet langsgående tømmer
(kravell) mellom lukendebjelker, men kun en kraftig ramme på
bjelkene som stikkbjelkene er boltet oppunder. Praksis andre
steder er å kalle det langsgående tømmer mellom lukeendebjelker for kravell. Denne betegner vi som bjelkelagskravell
eller bærer.
Bærer og dekkskravell er tidligere skiftet på romluke. Det er
innfelte klosser av ulik dimensjon ved bærerens felling i
lukeendebjelker på innside i alle fire hjørner. Dette er trolig
på grunn av felling av ny bærer mot eksisterende stikkbjelker.
Disse var ikke felt med svalehale. Muligvis har lysåpningen
også blitt noe større. Ekstra spikerslag for dekk i for og
akterkant er tidligere skiftet. Dekkskravellen på
lukeendebjelkene har tidligere vært festet med en bolt i
senterlinje. Hullet i bjelken er plugget. Nåværende kravell er
festet med to bolter og spiker i hver ende. Skråfelling i
hjørnene. 0-2 cm. Bærer er felt med skrå enkel svale i
lukeendebjelken. Dybde 9 cm. bæreren er 5 x 5”. Stikkbjelke
var felt i bærer med enkel tapp h 7 cm, d 5 cm, b 11cm. Trolig
har det vært svalehale felling opprinnelig. Rekkebolt 10”
nedfelt horisontalt i overside bjelke fra innside lukekarm.
I øvrige åpninger i kappe, casing og styrhus er det kun
dekkskraveller som stikkbjelker er boltet i. I disse kravellene er
stikkbjelkene utført med tapp på enden for å motstå
drivekreftene.

Bærer (kravell) i romlukeåpning

Stikkbjelke boltet i dekkskravell. På
enden av stikkbjelken er det en
drevstopper innfelt i kravellen.

Kraveller for maskincasing er felt inn i bakkbjelken.

Bakkplank
Dimensjon:


tykkelse 55mm

Opprinnelig var bakkplanken framme utført i ett stykke med
høyde 29 cm på endene og 26 cm på midte av bukt.
Bakkplanken har tidligere vært reparert med deler opp mot
bakkdekket på hver side av kappe.

Tilvirke bakkplank
Høyden på bakken ble justert på babord side for å rette
skjevhet i forskipet. Det er gjort utskiftinger i forskipet og hele
babord side tidligere. Bakkplanken framme ble laget i 2
deler. På dette tidspunkt hadde vi ikke materiale av nok stor
dimensjon til å lage den i ett stykke. Den aktre bakkplanken er
noe mindre og utført i et stykke.
Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Skisse av bakk akter. Bakkplank er
innfelt i rekkestøtte. Bakkbjelken er
felt rundt rekkestøtta.
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Bjelkebukt på bakken framme har blitt ca. 2 cm lavere enn
originalt. Dette skyldes at bakkplanken ble målt og tilvirket
etter den gamle. Dvs. bjelkebukthøyden ble ikke registrert som
eget mål. Siden en skjevhet i skroget ble rettet opp, har
høyden på oppbakkinga ute i borde økt. Men høyden på
bakkplanken midt på bjelken, er som før. Derav slakere
dekkskurve (bukt). Dette ble oppdaget for sent, og vi besluttet
å ikke gjøre dette arbeidet om igjen.
Bakkplank er felt og innfestet i rekkestøttene på hver side.
Disse rekkestøttene har grovere dimensjon enn de øvrige.
Bakkplanker er overflatebehandlet med linolje.

Pullert bakk
2 pullerter montert mot bakk opprinnelig. En ny pullert var
montert på stb side. Dimensjon var 6” x 6” og var innfestet
med syrefast gjengestang. Den gamle nedfellinga i
bakkbjelken på bb side var 5” bred (2 cm dyp) og hakket ned
i bjelken fra bakkplank mot dekksplank. 2 stk. bolter gikk på
skrå ned i bakkbjelke og bakkplank. Om dette er originalt,
vites ikke. Det kan ha vært gjort fordi bakkplanken var dårlig.
Vi monterte boltene i vinkel på bakkplank. Fordi den nye
bakkplanken er laget av 2 deler (en del originalt), benyttet vi
flatjern på innsiden. Dette er felt inn i bakkplank og
bakkbjelke for fordeling av trykk. Boltene klinket i flatjern og
med mutter i pullert. Pullertene var kledd med listjern på hvert
hjørne.

Pullerten er tappet i dekket.

Pullertene er boltet i bakkplanken.
Siden bakkplanken ble todelt ligger
det et flatjern på innerkant som
pullertene er boltet i.

Rundholter/rigg
Riggen ble demontert en tid før selve arbeidet med fartøyet
tok til. Det var trolig de opprinnelige mastene som stod på
fartøyet. Wirevantene på formasta var imidlertid erstattet
med stenger.
Gamle bilder av fartøyet viser at masta sto på dekk mellom
kappa og romluka. Det ble i samråd med Riksantikvaren
bestemt å tilbakeføre riggen til opprinnelig utførelse med
mastefot på dekk. Det ene av de gamle bildene gir oss en del
opplysninger, men det er rom for tolkninger. Bildet viser et
kraftigere dimensjonert dekk under mast, mellom kappe og
luke. Det er 5 plank i et område omtrent like bredt som
åpningen til nedgangskappa. Midtre plank, som masta står
på, er noe bredere enn selve masta. Nåværende mastefot er
19,5 cm bred oppe på kappe. Vi øker dimensjon noe nede på
dekk, og gjør midtplanken 21 cm bred ved mastefot. Da går
natene utenfor masten.

Gamle foto viste mye av utførelsen
på den opprinnelige riggen.

Et utsnitt av et eldre foto viser
dekkssåle for masta.

Åpningen for dekkssåle er 6 cm smalere mot bakk enn mot
luka til lasterommet.
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Kileformen blir fordelt på alle 5 plank. De 4 ytre plankene
har ca. 17 cm bredde ved mast. Opprinnelig tykkelse er
ukjent. Vi tok utgangspunkt i tegning fra 1934 som angir ”4”
dekkssåle” rundt mast. Det er laget en skrå kant mot bakk og
luke. På det gamle bildet er ikke utførelsen tydelig men den
synes å ha en jevntykk flate. Problemet blir overgangen mot
kravellen ved luke og bakk som ligger i nivå med øvrig dekk.
Før nevnte tegning viser en skrå mot dekksnivå tilnærmet vår
utførelse.
Endring av riggen medførte produksjon av ny formast.
Masteemne ble skaffet til veie med hjelp fra Nordmøre
museum. Det nye masteemnet lå i sjøen fra 31. mai til 17. juli
for å motvirke oppsprekk. Det har ikke vært vesentlig
oppsprekking av masta etter bearbeiding og montering.

Utformingen av dekkssåle for mast

Mastefot mesan er en kloss som ligger oppe på dekk.
Dimensjon:


lengde 40 x bredde 19 x tykkelse 7,5 cm.

Den gamle mesanmasten ble benyttet om igjen. Se også egen
delrapport for riggarbeidene.

Flytting av mast til dekk krevde også
gjennomføring for strømkabel. Vi
hadde ingen holdepunkter for
opprinnelig utførelse.

Overflatebehandling rundholt
Mastene er behandlet med rå linolje som impregnering, og
deretter en blanding av kokt linolje, tjære og terpentin. På
endeveden ved mastefot ble det spikret fast en svamp som
stadig ble dynket i linolje. Når mastene ble montert i på
dekket ble mastesporet fylt med en grøt av tjære og
sinkhvittpulver.

Rekke
Riving rekke
All lenning, svinerygger og skansekledning var tidligere
utskiftet på fartøyet. Vi må anslå at dimensjoner og utførelse
er tilnærmet lik den opprinnelige. Utfra tilgjengelig
fotodokumentasjon synes dette å være tilfelle. Skjøter og
utførelse på lenning var forskjellig fra stb til bb side. Det var
svalkeluker på fartøyet ved prosjektoppstart, men eldre bilder
viser at det tidligere bare var åpning under skansekledningen.
Vi har vurdert åpningen til om lag 1”. Det synes på bilde som
om skansekledningen opprinnelig har vært utført med bredere
bord. Vi ble ikke oppmerksom på dette før vi hadde lagt ny
av smalere bord. Alle glattpaneler er spesialbestilt fra
sagbruk.
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Et gammelt foto viser at
skansekledningen tidligere bestod av
bredere bord.
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Svinerygg
Dimensjon:


høyde 25 cm x bredde 13 cm

Svineryggene er bygd opp av to lag der det underste
strekker seg om lag 4,5 meter fra stevn til bakkplanken.
Begge tømmerene er felt mot side og innerkant av forstevn.
Det øvre laget er avsluttet ca 2,2 meter fra stevn og derfra
skrår det nedre laget ned mot en høyde på 4 cm. Det nedre
laget består av to deler. Begge lag har bredde og høyde 5”.
De øvre lagene er forbundet til stevn med 3” baugband.
Svinerygger er behandlet med linoljemaling.

Svineryggene er tømmer som ligger
på lenningsplanken.

Lenning
Dimensjon:



Tykkelse 2,5”
Bredde: 6”, 8” på hekk

Lenningen felles ned på tappene i
rekkestøttene.

Eksisterende lenning er ikke original. Det er ulike skjøter fra
styrbord til bb side.
Gjennoppbygging blir derfor utført skjønnsmessig etter
faglige vurderinger. Lenningen består av tre deler på hekken
forbundet med kalver. Langs sidene mot stevn er det tre deler
forbundet med hakelask mellom rekkestøtter, ca 50 cm lengde.
2 stk 12mm bolter pr lask. Mot stevnet er lenningen forbundet
med baugbrok og boltet. Lenning er innfestet i rekkestøtter
med smidde fjærbolter. Lengder på disse ved bakker: 160mm.
Langs hovedekk: 210mm. Tykkelse 14mm. Fjærboltene ble
smidd ved Hardanger Fartøyvernsenter etter tegning.

Skansekledning
Skjøtestykke på lenningsplank.

Dimensjon:


21 mm x 75 mm

Skansekledningen består på hoveddekket av pløyde bord. Det
er lagt 6 bord fra fenderlist til underkant lenning. På
hoveddekket er høyden over dekk ca 55 cm. For og akter
består skansekledningen av et helt bord stukket i fasong.
Skansekledningen ligger tett mot dekk den første meteren fra
forstevn, før det blir en åpning på om lag 2,5 cm langs
bakken.
Skansekledning av pløyde bord.
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Fenderlist
Dimensjon:


3” x 3”, knekte kanter under og overside mot listjern

Fenderlisten lå utenpå skansekledningen på hoveddekk ved
prosjektstart. Vi antar at dette ikke er originalt da begge
sider tidligere var skiftet. Vi la fenderlist direkte på
rekkestøttene, innfeste med 6” spiker og belagt med 38mm
halvrundjern.

Naglebenk
Naglebenken bar preg av å være påsatt i forbindelse med
rigging for seil som ble utført på Sortland omkring 1980,
ettersom utførelsen ikke virket å være gammel. Det er
imidlertid synlig naglebenk på et eldre fotografi, men vi
hadde ikke noe flere holdepunkter enn utformingen på de
eksisterende. Vi endret imidlertid avstivningen fra halvrundjern
og skipsspiker til smidde stag og benyttet
gjennomgangsbolter.

Fenderlista steames på plass

Naglebenk

Dimensjon:


Lengde 142 cm x bredde 14 cm x tykkelse 5 cm

Det er 3 stk kofilnagler i hver benk. Største tykkelse 30mm,
22mm i brettet.

Overflatebehandling rekke
Skansekledning behandles med linoljemaling innvendig og
utvendig. Rekkestøtter og lenning behandles med rå og kokt
linolje.

Skansekledningen pusses mellom
malingsstrøkene.

Kryssholt
Tjeldsund hadde to kryssholt av stålrør på akterdekk ved
ankomst.
De to akterste rekkestøttene på stb side har gamle
gjenpluggede boltehull som antyder tidligere kryssholt. Det er
i spesifikasjonene angitt kryssholt av tre. Det er laget
rekonstruksjon av kryssholt i tre. Høyden mellom dekk og
lenningsplank gir lite rom. Dimensjonen på kryssholtet er 4”.

Utforming på kryssholtene akter ble
utført skjønnsmessig.
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Bjelker
Rive bjelker
Dimensjoner gamle bjelker:







Bjelker hoveddekk varierte fra 126mm til 175mm.
Bjelker framme varierte fra 120 til 135mm
Bjelker akter varierte fra 105 til 130mm
Høyde i senter: 5”, ved ende 4,5”.
Bjelkebukt målt fra en rettlinje satt 1 m fra senter: 2,4 cm
2 m fra senter: 9,1 cm

Etter at alt av dekk var revet, ble det klart at hele bjelkelaget
og alle bjelkevegere måtte skiftes. Det var store råteskader
og flere tidligere reparasjoner. Det ble målt bjelkebukt på
bakkbjelke framme som er understøttet av skott. Øvrig del av
dekksbjelkelaget var flatet noe ut. Det var spor som tydet på
at en bjelke var utskiftet tidligere, ved at det var felt inn kloss
ved siden av bjelken.

Kloss ved bjelkefelling kan tyde på
tidligere utskiftning av bjelke.

Synlige dekksbjelker i rom var profilert med perlestaff i
underkant, med unntak av bakkbjelker. Bakkbjelken har en
synlig del over dekk som en slags kravell for bakkplanken (se
skisse). Dekket er felt inn i bjelken. Bakkbjelkene er felt rundt
rekkestøtter ute i borde og støter mot skandekksplanken. Dette
er et svakt punkt for lekkasjer.
Originalt var bjelkene i oppbakkinga felt uten svale i veger.
Det var rett felling, 2-3 cm, hovedsakelig kun felt i
bjelkeveger. Men det ble bestemt å felle bjelke nr. 2 og 3 på
fordekket med enkel svalehale. Dette på grunn av en
fagprøve som ble utført med disse bjelkene. Lukeendebjelken i
maskincasing var som den eneste opprinnelig felt med enkel
svalehale.

Tilvirking bjelker
Nye bjelker er dimensjonert etter følgende system:

Profil bakkbjelke.

Bakkbjelkens avslutning ute i borde.

Dimensjoner:




Bakkbjelker: 6”/ 175 x 240 mm på største høyde
Lukeendebjelker: 6”/ 150mm
Øvrige dekksbjelker og stikkbjelker: 5”/ 125mm

Høyden på bjelker er største høyde lik bredde, redusert med
1” på høyden mot endene.
Samtlige bjelker er utskiftet.
Bjelkelaget ferdigstilt.
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OVERBYGG
Generelt, overbygg
Tjeldsund har nedgangskappe, luke, motorcasing, ruff og
styrhus over dekk.
Navneskiltet er rekonstruert

Styrhus
Utvendige mål:




Lengde: 223 cm
Bredde: 190
Høyde fra dørk: 193 cm

Noen dimensjoner:











Stolper: 11,5 x 11,5 cm
Stolper ved dører: 6,5 x 11,5 cm
Svill nede: 6,5 x 15, 3 cm
Svill oppe: 6,5 x 13,3 cm
Bjelker: 5 x 5 cm
Bukt tak: 2,5 cm
Tykkelse spikerslag mellom innv/utv kledning: 3 cm
Utvendig kledning av glattpaneler: 2,1 x 9,5 cm
Taktro, pløyde bord: 28 x 12 cm
Hulkillist utvendig oppunder takutstikk: 4 x 4 cm

Beskrivelse styrhus
Styrhuset er bygd oppe på en ruff over akterlugar.
Konstruksjonene er adskilt med unntak av stolpen i stb aktre
hjørne som er gjennomgående fra casing og opp i styrhus.
Resterende stolpeverk i styrhus står ned på dekket på ruffen.
De fire hjørnestolpene er forbundet i topp og bunn med
line/svill. For øvrig er det stolper ved dører og vinduer.
Hjørnestolper, dørstolper og sviller er synlige og ytterkledning
er felt i disse. Dette gir en speilfyllingseffekt. Helning på
styrhuset ble målt før demontering.

Ferdig styrhus med maskincasing.

Styrhusdelen ble plassert i hallen.

Styrhuset med casing ble løftet helt av båten etter at
akterlugar var oppmålt. Kledninger i lugar måtte kappes for å
kunne løfte av styrhuset. Styrhuset ble plassert på golvet i
hallen like aktenfor Tjeldsund.
Styrhuset var i svært dårlig forfatning. Deler av fronten og
hjørnestolpene var tidligere kappet og skiftet ut. Vi besluttet å
bygge et nytt styrhus ut fra skadeomfanget. Vi vurderte det
slik at det dermed var mulig å bygge en eksakt kopi med
opprinnelige fellinger, i stedet for delvise utskiftninger som
nødvendigvis ville gi kompromisser på utførelse. En ytterligere
Nordnorsk Fartøyvernsenter
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kompliserende faktor var at det var en felles hjørnestolpe for
ruff og styrhus. Det ferdige styrhuset ble overflatebehandlet
med linoljemaling. Opprinnelige håndtak og stigtrinn er
benyttet.
Det var usikkerhet omkring taktekke som var benyttet
opprinnelig. Ved påbegynt prosjekt lå det galvaniserte
blikkplater på styrhustaket og disse var tydelig lagt i senere
år. På motorcasing var det glassfiberduk. Ingen informanter
hadde en klar formening om type tekke, men flertallet mente
det måtte ha vært en form for metallplater. Ved kontakt med
blikkenslagerfirma (Hans Stormo a/s, Harstad) mente disse at
det var sannsynlig at det var benyttet sinkplater. Disse var
mye benyttet på 30-tallet, og de står seg brukbart i maritimt
miljø. De er også lettere å lodde både vertikalt og horisontalt
en galvaniserte plater.

Kledning av pløyde glattpaneler.

Casing/ruff
Ruff
Utvendige mål:




Det ble valgt sinkplater til taktekke.

Høyde tom ruffdekk: 59 cm (fra dekkskravell)
Bredde front: 203 cm, akterkant 197 cm
Lengde: 225 cm

Dimensjoner:




Stolper: 130 x 130mm
Sider: 50mm
Dekk: 50mm

Ruff

Ruffen er bygget opp med plankesider innfestet i synlige
hjørnestolper og boltet i dekkskravellen. Toppdekket på ruff
er av dekksplank som øvrig dekk. Dekksplanke 3 fra ytterkant
er nedfelt som drivreim. Det er to faste lysventiler i sider, og
nedgang til skipperlugar i akterkant på stb side. Hjørnestolpen
her er gjennomgående i ruff og styrhus og fungerer også som
karm for dør til nedgang.
Døren i nedgangen er todelt vertikalt. Den ene bredeste er
opprinnelig og den smale er nyprodusert. På dører i nedgang
er det benyttet støpte kanthengsler med dim 90 x 70.
Ruff er overflatebehandlet med rå og kokt linolje.
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Maskincasing
Utvendige mål:




Lengde sider 140 cm
Front 149 cm
Høyde 170 cm (fra overkant dekkskravell)

Dimensjoner:





Hjørnestolper: 130 x130 mm
Spikerslag: 42mm
Kledning: 32 x 100mm

Rammeverk maskincasing.

Maskincasingen er bygd opp med reisverk, synlige
hjørnestolper og stående glattkantet kledning. Nedre karm i
sider er 22 cm høy. Øvre 13,5. Karm i front 18 cm. Tykkelse
4,3. Alle karmer var felt i stolper. Det er en svak bukt i
takbjelkene, ca 1,5 cm. Taktroa er av pløyde bord, tekket
med glassfiber. I taket var det en gjennomføring som trolig er
benyttet for løft ved stempelsjau. I fronten var det to faste
ventilglass med messingring. Lysåpning 18 cm.
Maskincasingen har tydelig vært gjenoppbygd tidligere. På
L. T. Selsvik sin veiledende arrangementstegning fra 1934 er
det i maskincasingen inntegnet bysse over motor, kombinert
med nedgang til motorrom. Dagens casing i ”Tjeldsund” er helt
åpen over motoren. Det er ikke noe som tyder på et annet
tidligere arrangement. Håndpumpe er plassert ved styrbord
åpning. Hovedtavla er plassert ved nedgang bb side.
Casingen ble gjenoppbygd i sin helhet. Overflatebehandlet
med linoljemaling. Taktekke av sinkplater som på styrhustak.
Platene strekker seg opp på styrhusfronten til oppunder
vinduene. I midtlinjen på casingtak var det tidligere en
dekksflens. Denne kan ha vært benyttet i forbindelse med
stempelsjau på motoren. Flensen er foreløpig ikke montert.

Utforming hjørnestolpe casing

Ferdig kledd og listet casing.

Trolig var det de originale dørene som stod i casingen. Disse
var i svært dårlig forfatning og bar preg av flere tidligere
reparasjoner. Det er en dør på hver side og disse er delt
horisontalt slik at men kan åpne den øvre delen separat.
Klinger og hengsler var skiftet tidligere. Nye hengsler av støpt
type med dimensjon 86 x 100 mm. Det ble laget kopier av de
gamle dørene. Dimensjonering som styrhusdører.
Overflatebehandlet med linojebeis og linoljeferniss.

Luke
Lukekarmen ble demontert og lagret for senere vurdering om
det skulle utføres restaurering eller bygges en kopi. Det er
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foretatt utskiftninger av bjelkelagskravell(bærere) tidligere.
Lukeåpningen er muligvis gjort bredere. Lukekarmen er
dermed trolig ikke original.
Dimensjoner:






Lysåpning romluke: b 105 x l 126
Karmer: t 7 x h 30 cm (2 stk 15cm plank) hjørnefellinger med
svale 10 cm
Fals for lemmer 2,5 cm
3 stk lemmer, 50mm tykkelse

Lukekarmer er sinket i hjørnene.

Halvrundjern er lagt rundt toppen av karmen som opprinnelig.
Luke lemmene som fulgte fartøyet blir nyttet om igjen.
Lukekarmer og lemmer blir overflatebehandlet som dekket.

Kappe
Utvendige mål:





Lengde: 2,16 m
Bredde 0,84 m
Høyde lyskasse: 43 cm (fra kravell)
Høyde nedgang: 105 cm (fra kravell)

Ferdig luke med gamle lukelemmer.

Kappe ble demontert hel fra fartøyet. Tilstanden ble vurdert
til å være så dårlig at det ble tatt beslutning om å lage en
kopi. (se tegning)
Kappa er tidligere forsterket for å kunne bære formasta. To
ekstra stolper er boltet på side av kappe som understøttelse
for mastefot over nedgang. Dette arbeidet ble utført på
Danielsen Båtbyggeri i Harstad, trolig mot slutten av 50årene. Da det ble bestemt å føre riggen tilbake til original
utførelse fra -35, ville kappa få sitt opprinnelige utseende
tilbake. Kappa ble utført som fagprøve. Det er fire
hjørnestolper der kappesider er falset inn. Fremre del av
kappe, ruffen, er belagt med 5” dekksplank som er drevet og
beket. Tre gjennomgående bolter er montert i dekket for å
motstå drive kreftene. I selve nedgangen består toppdekket
av pløyde bord i dimensjon 28 x 75mm. Disse er kittet i not og
fjær for tetting. Langs kappesiden er det høvlet su for å legge
drev til tetting. I overkant, der nedgangsbuen flater ut, oppstod lekkasjer. Området ville ikke trutne, og de fremste
bordene ble derfor skiftet ut. For å sikre mot fremtidig
lekkasje ble disse limt sammen med epoxy. I overgang
lyskassedekk og nedgang ligger en kravell. Denne ble
dimensjonert 20 mm for lav. Dette er limt på underside
innvendig i etterkant.
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Dørene var tydelig utskiftet tidligere og de hadde en annen
utførelse en de øvrige. Begge ble laget nye med utgangspunkt
i dørene til nedgangen akter.
Dimensjoner:





Ramtre: 36 x 100mm
Fals ramtre: 12mm
Tapper: 12 mm
Speil: 12mm

Ferdig nedgangskappe.

Utførelse i furu, to like store dører, speilfylling delt av ramtre,
tapper utført med hylsestemmemaskin. Midtre og nedre ramtre
har skråfals på overkant. Nye støpte kanthengsler i messing
med dim: 60 x 100mm. Lås er av eldre type i messing fra
delelager. Nøkkel er produsert av NNFA. Dører til lugarer har
klinge med kule og ring.
Det er tre faste lysventiler på hver side av kappa. De består
av 8mm glass falset inn i side og montert med linoljekitt.
Utvendig er det skrudd på en flat messingring ca 4mm tykk for
å holde glasset på plass.
Lysåpning: 22 cm
Kappesider er behandlet med rå og kokt linolje. Dekk i
forkant er smurt med tjære.
Rekonstruerte kappedører.

INNREDNING
Generelt, innredning
”Innredningen skal utføres av fortrinsvis høvlede furumaterialer,
mestmulig kvistfri, enkel, smakfull og grei”.
Innredningen er delvis rekonstruert etter opplysninger og
bevarte komponenter på fartøyet. Samtlige hengsler og låser
med klinger er skiftet på alle dører. Det var foretatt
utskiftninger tidligere på samtlige dører med unntak av
innvendig lugardør akter. Men her manglet det ene hengselet.
Utforming på øvrige hengsler er uviss, men oftest er det
benyttet en kraftig type støpt bladhengsel av messing på de
fleste fartøy. Disse var tidligere lett tilgjengelig i
jernvarehandler, men i de senere år har man bare hengsler i
mindre dimensjoner. Øvrig opprinnelig utstyr er benyttet om
igjen. Der det manglet utstyr er det montert tidsriktige
komponenter.
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messinghengsler på dørene under
restaureringen.

Nye kastekroker med tilnærmet
samme utførelse som opprinnelige
kroker.
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Overflatebehandling innredning
I spesifikasjonene heter det: ”Lugar og kahyt ekemales, og
dekkshuse gis minst 2 strøk oljemaling efter rederiets anvisning.”
Utgangspunkt for overflatebehandling var fragmenter fra
demontering av benker og skott i skipperlugar samt demontert
styrhus. I tillegg var det tatt vare på en del innvendige dører,
skuffer, leider og skap i skipperlugaren samt sengesider,
leider/dør og skuffer i lugaren framme. Utvendig var det tatt
vare på styrbord dør til skipperlugaren samt babord dør på
styrhus. Alt av dører ellers er nylaget.

Skuffene til mannskapslugaren under
overflatebehandling.

Lugaren framme var helt nedrigget når båten kom inn på
fartøyvernsentret. Her ble fargebruk fra skipperlugaren brukt
som mal, i tillegg til bevarte komponenter.
Siden det var bestemt at fargene skulle gjenskapes som da
båten var ny ble alle flater og detaljer som skulle behandles,
undersøkt på følgende måte: Avdekking av maling i små flater
i en såkalt fargetrapp helt ned til reint treverk. - Slike
fargetrapper står igjen som dokumentasjon på følgende
steder: På sengeside i lugaren forut, på leider og dør inn til
lasterom i lugaren forut, på bakvegg og frontvegg inne i
styrhuset, på en skapside i skipperlugaren. - På noen steder
var det begrenset med dokumentasjonsgrunnlag og vi har
rekonstruert farger fra små fragmenter og antagelser.

Fargetrapper er laget på
opprinnelige innredningsdetaljer.

På en del innredningsdetaljer i skipperlugaren vistes en form
for enkel beising/ådring gjort med brei kost. Fargen her kan
minne om mahogni. Denne fargen fant vi også igjen i benker,
skuffer, list rundt køyer, bakskott i trappeoppgang samt på
leider/dør og sengesider i lugaren framme. Alt nytt innvendig
treverk som ble beiset er påført linoljemaling ”guldgul” som
bunnfarge. I vedlikeholdsmanualen for Tjeldsund er de
spesifikke farger beskrevet med koder.

Lugar
Beskrivelse mannskapslugar
Innrammet fargetrapp fra en
original køyside er montert opp i
mannskapslugaren.

Dimensjoner:





Dørk i lugar.: 100 x 32 mm pløyde bord
Skott: glattkantet kledning med dimensjon 100 x 32 mm
Kledningen: 12 x 70 geyfus (faspanel)
Det er benyttet 21mm hulkillister og 12mm kvartstaff i
innredningen.

Original innredning var fjernet før fartøyet kom til NNFA.
Store deler av garneringa var også revet. Dette ble gjort
mens skipet lå ved kai på Drag i Tysfjord. Det var påbegynt
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arbeid med å legge ny garnering helt fremme på babord
side. Det var også påbegynt arbeid med å lage nye benker.
Disse ble fjernet og all garnering revet for å komme til
utskiftning av spantetømmeret. Det eneste opprinnelige utstyret
fra lugaren var luke mot rom, messinghåndtakene i
nedgangskappa, en lampekuppel, 4 køyesider og skuffer med
handtak. Innredning rekonstrueres etter muntlige opplysninger,
samt ett gammelt foto og bevarte komponenter fra original
innredning. Det var tidligere ferskvannstank på utside av
lugarskottet i rommet på stb side. En tappekran var montert i
lugar ved siden av ovnen. Eier ville selv få laget og montert
vanntank.

Oppbygging av styrbord sittebenk.

GJENOPPBYGGING
Opprinnelig luke mot rom er oppmontert. Opprinnelig leider
er fastmontert på lukedør.
Køyene i lugaren er bygd etter de spor som var synlige på de
gamle sidene. En gammel side kunne benyttes. De øvrige tre er
laget ny etter de gamle. Skott oppført på fremre overkøye og
oppunder dekk for å skjule klyssene. Dette er synlig på et foto
fra før original innredning ble revet. Det er laget en skapdør i
skottet etter opplysning fra tidligere mannskap Sverre Vollen
og Torgeir Hårvik.
Informanter opplyste at det var noe rart med helningen på
den gamle innredningen og at det ikke var så godt å sitte i
lugaren. Det knytter seg imidlertid stor usikkerhet til nivåer og
høyder av innredningen da det gamle var revet. Trolig er
nivået på dørk i lugar nå hevet 7-10 cm i forhold til det
opprinnelige ved skottet. Det ble gjort på bakgrunn av
trimmen i båten som lå veldig på hekken. Dermed er det mulig
å legge i mer ballast framme. Innredningen er nå grei å
sitte/ligge i. En bakdel skulle vise seg å bli da høydene i
køyene blir tilsvarende redusert. Da innredningen nå blir en
ganske fri rekonstruksjon ble det kompensert for dette ved å
gi skuffe delen under nerkøyene minimal høyde. Skuffene
ligger nede på benk, med sitteplass i forkant. Det er laget tre
lokk i benkene.

Skuffeseksjon mellom benk og køye.

Rekonstruert benkeløsning i
mannskapslugaren.

Høyder, bredder og lengder på køyer/benker er beregnet ut
fra lugarene i kutterne Brottsjø og Vally og de opprinnelige
delene. Det viste seg vanskelig å beregne nøyaktig
oppbyggingen for å kunne nyttiggjøre seg alle fire av de
gamle køyesidene. Det ble laget tre nye køyesider. Mellom
for- og akterkøyer sto det et halvskott. Dette er nå plassert i
vinkel på midtskipslinjen slik det var i Vally, men det har trolig
stått i vinkel på benken.
Kledningen er stående på skott og skutesider. Retningen følger
skottet. Panelet er foret ut fra garnering og vi har forsøkt å gi
utluftning mot endene og bjelkeveger. I front ender kledningen
Nordnorsk Fartøyvernsenter
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i skott som skjuler klyssene. Det er boret luftehull bak panelet
gjennom akterskottet mot rommet. Det er opplyst at det var
lufteluker i kledningen. Det er laget 2 stk i hver side ved
bjelkeveger. Lufte luker i kledning mot skrog utføres etter
modell av Brottsjø. Enkle lister ca 10x15 mm rundt åpning og
skyveluke av 7mm helved. Utføres som speilfylling.
Dimensjon: h 14 x b 23 cm.
Innredning er laget med tanke på tilgang for de fleste
kjølbolter. Inspeksjonsluke i benker mot stevn og i dørken. Skap
og bord er plassert i styrbord side, og er en fri rekonstruksjon
av tidstypisk utførelse. Veiledende utforming er tidligere utført
skap/bord på M/K Vally 1917, og eksisterende originale
innredning på M/K Brottsjø 1936. Disse fartøyene har lugarer
av omtrentlig samme størrelse og utforming.
Skap går fra bordplate og helt opp under himling. Det er
laget en skapdør og 3 hyller. Skapdør har ramme med
bordfylling. Fast del av bord benyttes som bunn i skap.
Overkant skap innfestes i dekksbjelker.

Resultat mannskapslugar mot rom.

Mannskapslugar sett fra rommet.

Skapsider bygges i vinkel på sittebenk både horisontalt og
vertikalt. Skapsider er av glattpaneler. Front parallell med
benk.
Noen dimensjoner:






Ytre mål på skap: 75cm bredde.
Dybde 28 cm nede i akterkant.
Bord: b 75 x l 100 cm med klaff, 62 cm nedfelt
Skuffer: h 14 cm, b 40-46 cm, varierende dybder
Køysider: aktre 174 cm, fremre 190 cm.

Beskrivelse skipperlugar
Skipperlugaren var delvis bevart og et godt utgangspunkt for
rekonstruksjon. Fra nedgangen er det en innvendig dør til
lugaren. Det er køye ute i begge sider med sittebenk i forkant.
I akterskottet er det benk og ovn ute i babord side. Det er
vaskeservant under lokk på benken og bakenfor servanten var
det skap med skuffeseksjoner. Ovnen har 1 plate. Ved siden
av ovnen i benken, er det luke til kullbinge. Fortsatt fantes
noen kullbiter, selv om det har vært oljefyrt ovn i mange år.
Benk/køye på styrbord side var mest komplett. Det har vært
panelt oppunder bjelkene i køya med 2,5” geyfus. Så er det
panelt fra himling i ruffen og ned på benken. Det er en åpning
i kledningen inn til køya. Lister omrammer køyeåpninga.
Skottene i lugaren var panelt med 2,5” geyfus. Skottet mot
maskinrom var fjernet. Utførelsen av dette er usikker. I ruffen
er det to lysventiler i hver side. Lysåpning: 20,5 cm. Det er en
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liten luke i nedgangen på stb side og bak leider mot hekken. I
dørken er det luke for tilgang inspeksjon av hylse og aksel.
Skuffe og vaskeskap ble demontert i likhet med innvendig dør
og skuffer fra benkene. Disse ble benyttet om igjen.
Dimensjoner:




Bredde skap: 38,5 cm
Dybde skap: 35 cm
Høyde fra benk: 138 cm

Innredningsdetaljer fra skipperlugar
ble demontert og lagret.

Det var 4 stk skuffer i skapet med bredde 32 cm og høyde
15,5 cm. Høyde vaskebenk med lokk var 18,5 cm og dybde
31 cm. Diameteren på vaskefatet av emaljert blikk er 30 cm.
GJENOPPBYGGING
Skott mot maskinrom ble rekonstruert etter synlige spor og
bygd av glattpaneler med dimensjon 32 x 100mm. Vi antok at
skottet var kledd med faspanel (geyfus) som for øvrig i
lugaren.
All kledning, køyer og benker er laget nytt i lugaren. Den
opprinnelige innvendige døren og skapet med vaskebenk ble
tilpasset og montert. Disse komponentene har beholdt den
opprinnelige fargesettingen. De originale skuffene i benkene
ble også benyttet om igjen. Det er montert nye
messinghåndtak på skuffene. På den innvendige døren var det
bevart et hengsel som muligens er originalt. Utført i jern med
messingbolt. Tilsvarende lot seg ikke skaffe. Dim 90 x 78. Det
er nå benyttet støpte kanthengsler med dim 90 x 70.
Det ble laget laget 2 skapdører montert med nye
messinghengsler i nedgang. Det lyktes ikke å finne tilsvarende
de originale jernhengslene. Trolig har det stått et bord mot
maskinskott, men dette er ikke rekonstruert i denne omgang.
Ingen av informantene kunne med sikkerhet beskrive utførelsen
av et slikt bord.

Dørk ferdigstilt i skipperlugar

Benk og køye bygges opp med
opprinnelige skuffer.

Den opprinnelige leideren er benyttet om igjen.
Noen dimensjoner:





Køyelengde styrbord: 165 cm
Køyelengde babord: 195 cm
Høyde benker 46 cm
Skuffer: b 46, h 18, d 78 cm

Resultat skipperlugar mot akterskott.
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Styrhus
Beskrivelse
Det gamle styrhuset var løftet helt av og ble benyttet som mal
for et kopibygg. Innredningen i styrhuset bestod av en hylle
under styrhusvinduene der magnetkompasset var plassert samt
hendler til motor. Det gikk kabler for strøm til lanterner,
dekkslys og innvendig belysning langs skott. Styrhuset var
avdelt med bestikk i aktre del. Skottet imellom var opprinnelig
bygget med skyvedør, men denne var tidligere demontert på
grunn av innfesting av ekkolodd og moderne strømfordelingsskap. Den innbygde nedgangen til skipperlugar gir en benk i
bestikken, som fungerer som kartbord (h 88, d 77 cm) samt et
lite skap. I akterskott er det en liten sittebenk. Røykrør fra ovn
i skipperlugar kommer opp gjennom dørk og tak i bestikken.
Det er 4 vinduer i bestikken hvorav et i akterskottet har vært
til å åpne. I styrhuset var det 5 skyvevinduer i front og 1 på
hver side. Innvendige kledning er 2,5” geyfus og glattpaneler.

Restaurert innredning med
opprinnelig fargesetting.

GJENOPPBYGGING
Den gamle hyllen for kompass og hendler i styrhusfront ble
demontert fra det gamle styrhuset og benyttet i
gjenoppbyggingen.
Innvendig skyvedør til bestikk ble laget ny og tilnærmet
behandlet som opprinnelig. Metode er usikker men det virker
å være en slags oljebeis.
Skyvedør mot bestikk er rekonstruert.

Den opprinnelige skyvedøren ble funnet i naustet til Fritjof
Hårvik etter at ny dør var produsert og vi valgte å benytte
kopien for å slippe å gjøre noe med den originale
overflatebehandlingen på den gamle som var delvis overmalt.
Døren går inn i skottet og sklir på en messingskinne. Gammel
glideskinne er montert.
En gammel skapdør er montert på kartbordet. For øvrig er alt
interiør bygget på nytt.
Ny sittebenk (h 48, d 34 cm) er lukket med lokk og skrå front
av stående glattpanel. Grunnen til dette var at dersom
fartøyet skulle sertifiseres er det krav om nødstrømsbatterier
over dekk. Vi vurderte dette til den beste og minst synlige
plasseringen av batteriene.
Sittebenk i bestikk ble bygget som
lukket benk med lokk. Opprinnelig
var det åpent innunder. Dette ble
gjort for å kunne skjule eventuelle
nødstrømsbatterier.

Skottplassering:
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Dører
Samtlige dører er tilpasset i karm med hengsler og låser. Det
er uvisst hvilken type hengsler og låser som har vært originalt.
Det har tydelig vært utskiftninger. Vi tok sikte på å anskaffe
støpte kanthengsler i messing som vanligvis er benyttet i båt.
Tidligere standard 90 mm x 80 mm lot seg ikke skaffe.
Dimensjon økt til 100 x 86. Disse er i overkant kraftige for
enkelte av dørene. Hengslene er benyttet på casingdører og
nedgang akterlugar. Det er også benyttet løftehengsler i
messing på styrhusdører med dimensjon 110 x 75 mm. Det er
nyttet gamle messing låser fra eget lager i samtlige dører
med unntak stb casingdør. Det er opplyst av informant at
denne døren sjelden var benyttet, så for å spare låser
benyttes kun skåte på innside. Det må produseres nøkler til
samtlige låser. Det kan ha vært låskasser i blikk originalt.
Vanlige dørhåndtak vises på gammelt bilde av casingdør og
tilsvarende er benyttet på casing/styrhus. Det er laget en ny
styrhusdør og en original dør er benyttet. På denne er det
utført reparasjoner med spunser. Dørene slår inn i styrhuset,
noe som fører med seg vanninntregning ved slagregn.
Kappedørene ser på gamle bilder ut til å være oljet og
relativt mørke. Vi antar at alle dører og vinduer har vært likt
behandlet. Da disse har vært malt flere ganger opp gjennom
årene og var relativt stygge, valgte vi å grunne med
hvitmaling før en mørk farge med mahogniimitasjon ble påført
der ny og gamle elementer skulle benyttes sammen. Deretter
ble de behandlet med Tonkonois linoljeferniss. Dørene og
vinduene ble smurt med rå linolje for impregnering før maling.

Et gammelt foto viste opprinnelig
utforming av kappedørene.

Dør til nedgang skipperlugar.

Se vedlagte skisser for mål og dimensjoner.

Vinduer styrhus
Alle vinduene i styrhusdelen er skyvevinduer. De gamle er
restaurert. Det er benyttet vanlig 3 mm vindusglass. Fagene er
tappet og forbundet med treplugger. I bestikken er vinduene
faste med unntak av aktre bb, som er hengslet i overkant med
vanlige bladhengsler. Vinduer er overflatebehandlet som
utvendige dører.

Nye vinduskarmer monteres.

Rom
Binger
I spesifikasjonene heter det:
”Rummet innredes med binger av solide løstagbare materialer i
passende størrelse som vist på tegningen. Bingestøtter av jern,
festes forsvarlig. Bingene gjøres innbyrdes like lange, således at
de løse bingebord, passer overalt. Bingebordene gjøres av
1¼"x6”, mest mulig kvistfri materialer.”
Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Skyvevinduene i styrhuset stopper
mot klosser med slangebiter som
demping.
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Binge stolpene i Tjeldsund var av 4 x 3” boks. Det var saget
spor for 1” bingebord på to sider, for øvrig lister. Det er ikke
montert bingestolper da bruken av rommet ikke var avklart.
Dimensjoner:



Ytre mål vindusramme skyvevindu: 37 x 59 cm
Ramme: t 3 x h 4 cm

Kjettingkasser rom
Det sto en kjettingkasse på hver side forrest i lasterommet mot
skottet til mannskapslugaren. Disse var i brukbar stand, men
måtte demonteres slik at man kom til garneringen som igjen
måtte rives for å komme til spantene. Det så også ut til å ha
vært utskiftninger av materialer tidligere. Det ble laget nye
kasser. Vi laget drenering i bunnen av disse slik at ikke sand
og mudder skal samle seg i bunnen.

Rist i bunnen av kjettingkasse.

Ballast
Ballasten måtte fjernes i rom og lugar for tilgang skifte av
spant. Den bestod av et betongdekke over løsere støp med
mye fjæresand og elvestein. Det er en spylevannskasse mot
maskinskott. Det var ikke spygatt i bunnstokker for drenering.
Nedre støp med blanding 1:6. Øvre lag 1:3. Den magre
blandingen er for lettere å kunne hugge ut ballast ved behov.
Siden ballasten ligger høyere i rom enn lugar er det lagt
drensrør fra lugar til spylevannskasse i rommet over kjølsvinet.

Kjettingkassene står mot lugarskottet.

Det er satt av plass i ballasten på bb side for gjennomføring
til eventuell ekkoloddbåt.
Forbruk ny ballast:



6,5 sekk a 40 kg.
Totalt beregnet vekt ballast: 2500 kg

Maskinrom
Da fartøyet ankom Fartøyvernsenteret var skottene mot rom
og akterlugar revet. Utførelsen er dermed utført med antatte
dimensjoner og løsninger. Det nye skottet er bygd av 45 x
100 mm pløyde bord. Det er laget åpning tilsvarende
motorens bredde for å lette monteringsarbeidet og eventuelt
senere arbeid på motor. Denne del av skottet er innfestet med
franske treskruer.

Ny ballaststøp heises om bord med
lastebilkran.
Blandingsforholdet er 1:6.

De eksisterende hyllene i maskinrom virket ikke å være i
opprinnelig utførelse. Hyllen for batterier er flyttet over på bb
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side i akterkant av drivstofftank. Det er lettere tilgang og
kortere vei til plassering av tavle. Hyllen er ført framover til
skott foran tank som en verktøybenk.
Motorfundamentet er fulltømret og belagt med tynne
langsgående bord av eik. Det er ikke gjort endringer på
fundamentet.
Leider til maskinrom er laget ny på grunn av skade og behov
for ny tilpasning.
Det lå to gamle platedørker i stål på hver side av motoren
som ble renovert og montert.

Maskinromsskott med åpning for
luke.

ANNET
Arbeidene på Tjeldsund har vært stoppet i lengre perioder
grunnet andre prioriterte prosjekter samt påvente av
finansiering. Dette gjorde at prosjektet dro ut i tid, noe som
ikke er heldig for kontinuiteten i arbeidet. Prosjektet har
imidlertid vært svært interessant for senteret, som det første
restaureringsobjektet der vi har fått bruke kompetanse fra alle
fagfeltene vi arbeider med.
Under opplag ved kai i februar 2008, ble Tjeldsund skadet i
uvær da et annet fartøy slet fortøyningene. Skadene var
hovedsakelig gnag på skrogside og hekkparti. Deler av
tømmeret i hekken ble slått noe ifra hverandre. En fullverdig
reparasjon ville medført store demonteringer og riving av
fullgode konstruksjoner. En løsning med spunser og
limreparasjoner ble valgt, da de fleste ble overmalt og ikke
ble synlige i det ferdige skroget. Eier inngikk avtale med
forsikringsselskapet om avkortning og utbetaling av erstatning
som kompensasjon.
På Tjeldsundprosjektet er det utført 15900 timeverk, tatt om
lag 3500 bilder og seilt ca 450 nm prøveseilas. Den totale
kostnaden for prosjektet ble om lag 7,5 mill kr.

Ytterligere anbefalte tiltak:








Søke om bruk av opprinnelig fiskeriregistrering
Skaffe tilveie opprinnelig fiskeriutrustning som
garn/linekorter, dorry etc
Tilbakeføre septere på hekk til opprinnelig utførelse
Glødetopp på Unionmotoren
Anskaffe opprinnelig type ovner for ved og kullfyring
Sy om og fjerne et panel i fokka, som viste seg å være et
nr. for stor
Lage presenningsoverdekning på romluke med
kileinnfesting

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Ny leider og hylle for batterier og
verktøy.

Mye av fiskeriutrustningen finnes
fortsatt hos familien til første eier,
Frithjof Hårvik.

Tjeldsund ble tatt inn i hallen for
utbedring etter stormskade.
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Leverandører til prosjektet:

















Spillum Dampsag, høvellast
Treformidling nord, røtter
Magnus Nicolaisen sagbruk
Odd Hundershagens sagbruk
Carl Faannessen as , drev og bek
Toplicht, hengsler og beslag
Åkerhamn trålbøteri, riggwire
Veteranrigg, blokker, tau
Lyngør seilmakerverksted, seil
Trebåtservice, Jeppe Juul-Nilsen, Lanterner
Hardanger Fartøyvernsenter smidde rekkebolter
Geitbåtmuseet masteemne
Smith stål
Neumann, festemidler
Otto Olsen as, balatareim
Galvano Fauske, galvanisering

Bidragsytere rapport











Gunnar Holmstad
Ronny Grindstein
Knut Solvoll
Stein Trondsen
Endre Lund
John Åge Sørlie
Agnar Kalseth
Nils Marius Johansen
Alle foto NNFA der ikke annen fotograf er oppgitt
Historiske bilder utlånt av Hans Andreassen, Lenar Arntsen

Relevante dokumenter:




Vedlikeholdsmanual, Holmstad/Johansen, 2010
Riggrapport, Arne-Terje Sæther 2009
Rapport fra samtale informanter, Rognan, Nils Marius Johansen, 2004
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Kilder
Tidligere og nåværende eiere:




Fjærvoll/Trond Hermansen A/L Maritim undervisning tidl. eier
Arnfinn Iversen, Tysfjord tidl. eier
Lenar Arntsen, eier

Tidligere mannskaper:





Hans Andreassen
Othelius Arntsen
Bjørn Hveding
Øystein Jacobsen

Båtbyggere:





Ole Olsen, Rognan
Ivar Vassbotn, Rognan
Kjell Øygård, Bodø
Paul Evjen, Bodø

Motor:



Oddmund Brunvoll
Kåre Andvik, tidl. installatør for Union-motoren

Andre:






Kulturkontoret Tjeldsund kommune
Kulturkontoret Saltdal kommune
Statsarkivet i Bergen, merkeregisteret
Hardanger Fartøyvernsenter
Fiskeridirektoratet

Litteratur:





Tjærelukt og hammerslag, Å. Kristansen, K. Linde, 2006
Statsbåtene, G. M. Gerhardsen, 1944
I storm og stilla, Fiskerihistorie for Nordland, Eivind Thorsvik
Prosjekt skjøtselplan for fartøyer 1992-93 Gøthe Gøthesen
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VEDLEGG
Skisser

Kravell, ruff.
M/K Tjeldsund
Nordnorsk Fartøyvernsenter

Nr.: 1

Nils Marius Johansen

2004
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Midtskipsspantet.
M/K Tjeldsund
Nordnorsk Fartøyvernsenter

Nr.: 2

Nils Marius Johansen

2004

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Sideriss, hekk-konstruksjon.
M/K Tjeldsund
Nordnorsk Fartøyvernsenter

Nr.: 3

Nils Marius Johansen

2004
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Detalj oppbakking, akter.
M/K Tjeldsund
Nordnorsk Fartøyvernsenter

Nr.: 4

Nils Marius Johansen

2004

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Utførelse kjøl, stevn, lott og kjølsvin.
M/K Tjeldsund
Nordnorsk Fartøyvernsenter

Nr.: 5

Nils Marius Johansen

2004
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Hekk-konstruksjon.
M/K Tjeldsund
Nordnorsk Fartøyvernsenter

Nr.: 6

Nils Marius Johansen

09.01.2004

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Nedgangskappe, mannskapslugar.
M/K Tjeldsund
Nordnorsk Fartøyvernsenter

Nr.: 7

Peter Brennvik

21.06.2005

Side 67

www.nnfa.no

Holmstad/Johansen

M/K TJELDSUND

Nedgangskappe, mannskapslugar. Aktenfra.
M/K Tjeldsund
Nordnorsk Fartøyvernsenter

Nr.: 8

Peter Brennvik

21.06.2005

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Nedgangskappe, mannskapslugar. Detalj kappebjelke.
M/K Tjeldsund
Nordnorsk Fartøyvernsenter

Nr.: 9

Peter Brennvik

21.06.2005
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Nedgangskappe, mannskapslugar. Hjørnestolpe forkant, sb-side.
M/K Tjeldsund
Nordnorsk Fartøyvernsenter

Nr.:10

Peter Brennvik

21.06.2005

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Nedgangskappe, mannskapslugar. Dørstolpe/hjørnestolpe, sb-side.
M/K Tjeldsund
Nordnorsk Fartøyvernsenter

Nr.: 11

Peter Brennvik

21.06.2005
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Dører til nedgang, skipperlugar.
M/K Tjeldsund
Nordnorsk Fartøyvernsenter

Nr.: 12

Endre Kavli Lund

01.09.2006

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Dører til nedgang, mannskapslugar.
M/K Tjeldsund
Nordnorsk Fartøyvernsenter

Nr.: 13

Endre Kavli Lund

01.09.2006
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Styrhusdør, styrbord
M/K Tjeldsund
Nordnorsk Fartøyvernsenter

Nr.: 14

Endre Kavli Lund

30.08.2006

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Styrbord dør. motorcasing.
M/K Tjeldsund
Nordnorsk Fartøyvernsenter

Nr.: 15

Endre Kavli Lund

29.07.2006
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Skyvedør i bestikk, rorhus.
M/K Tjeldsund
Nordnorsk Fartøyvernsenter

Nr.: 16

Endre Kavli Lund

30.08.2006

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Rekonstuksjon. Davit.
M/K Tjeldsund
Nordnorsk Fartøyvernsenter

Nr.: 17

Nils Marius Johansen

07.08.2007
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Rekkebolter.
M/K Tjeldsund
Nordnorsk Fartøyvernsenter

Nr.: 18

Nils Marius Johansen

12.06.2006

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Arrangement ved oppstart prosjekt 2003.
M/K Tjeldsund
Nordnorsk Fartøyvernsenter

Nr.: 19

Nils Marius Johansen

12.06.2006
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Statsbåt, 42 fot.

Fiskeridirektoratet
L. T. Selsvik

Nordnorsk Fartøyvernsenter
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Statsbåt, 47 fot..

Fiskeridirektoratet
L. T. Selsvik
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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

