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INNLEDNING 
Kontinuerlig vedlikehold er helt nødvendig for å bevare et trefartøy som M/K Tjeldsund.  

Det finnes like mange skråsikre meninger, som det finnes fartøyeiere, hva gjelder vedlikehold. 
Mange bygger sine meninger på personlige erfaringer, mens andre støtter seg til teorier, 
”meninger” og noe, de har hørt fra andre. Uansett utgangspunkt for ens egen oppfattelse kan vi 
allerede her fastslå:  

DET FINNES INGEN FASIT! 

Følgende vedlikeholdsmanual bygger på tradisjonelle metoder benyttet ved Nordnorsk 
Fartøyvernsenter. 

Utgangspunktet for bevaring og vedlikehold etter kulturhistoriske korrekte metoder er at de 
tradisjonelle produkter som tjære, linolje, drev og bek benyttes. Disse produkter har vist sin styrke 
gjennom tidligere generasjoners bruk. 

Manualen er utarbeidet etter modell fra den danske Skibsbevaringsfonden v. Tom Rasmussen, og 
inneholder bl.a. navn på produkter, produsenter, forhandlere etc. 

Vedlagt denne vedlikeholdsmanual følger rapporteringsskjema over beskrevet hovedvedlikehold 
samt hvilke materialer og teknikker som er benyttet.  

Det anbefales i tillegg og føre en kontinuerlig dagbok under drift der det noteres behov for 
mindre vedlikehold og utbedringer. 

 
M/K TJELDSUND KLARGJORT FOR SJØSETTING 2006 

  



Motorkutter Tjeldsund  

Nordnorsk Fartøyvernsenter www.nnfa.no Side 2 

Kategori Område Temaark Side  

1 Utrustning Anker/Fortøyning 1.1 3  

  Garnspill/vinsj 1.2 4  

  Styring/fremdrift 1.3 5  

  Annet utstyr 1.4 6  

  Leverandører/produsenter 1.5 7  

2 Motor/fremdrift Bruk og vedlikehold 2.1 8  

  Leverandører/produsenter 2.2 11  

3 Elektrisk 
installasjon 

Elektrisk anlegg 3.1 12  

  Leverandører/produsenter 3.2 14  

4 Skrog Undervannsskrog 4.1 15  

  Fribord 4.2 16  

  Leverandører/produsenter 4.3 17  

5 Dekk/Rigg Dekk 5.1 18  

  Lenning og skansekledning 5.2 19  

  Rundholter 5.3 20  

  Stående rigg 5.4 21  

  Løpende rigg 5.5 22  

  Blokker 5.6 23  

  Seil 5.7 24  

  Leverandører/produsenter 5.8 25  

6 Overbygg Overbygg 6.1 26  

  Leverandører/produsenter 6.2 28  

7 Innredning Lugarer 7.1 29  

  Styrehus/bestikk 7.2 30  

  Leverandører/produsenter 7.3 31  

8 Annet Ventilasjon og opplag 8.1 32  

  Anbefalt litteratur 8.2 33  

  Bilag 8.3 35  

  



Motorkutter Tjeldsund  

Side 3  www.nnfa.no  Nordnorsk Fartøyvernsenter 

UTRUSTNING TEMA: 1.1 

Anker, fortøyning 

Ankerspill: Anker hives på garnspill 

Ankerkjetting:  

Ankersjakler:  

Hovedanker: Patentanker, ca 100kg 

Klyss: Støpejern, alkydprimer/maling Jotun Pilot II hvit. 

Kjettingsaks: Type skrutvinge med profillås, merket Bodø 

Vedlikeholdsintervall: Ved slippsett. 

Ettersyn: 
Kjettingen besiktiges for slitasje og tæring. Tvilsomme ledd kontrollmåles. Ankerkjettingens 
innfesting i kjettingkassen kontrolleres. 

Anker besiktiges for skader. Eventuelle feil/skader på anker og kjetting noteres i vedlikeholdsbok. 

Vedlikehold: 
Kjettinger tas i land og strekkes. Rustpikkes. Kjettinglengder (lås) som ikke holder minstemål skiftes 
ut.  

Ankeret bankes rent for løs rust, slipes og stålbørstes. Bruk en anerkjent rusthindrende olje f.eks. 
Owatrol, alternativt linolje før maling. 

Kjettingsakser overflatebehandles, smøres og funksjonstestes. Tjære smøres på skruen for å hindre 
fastrusting. Det er benyttet alkydoljemaling på sakser og klyss. 
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UTRUSTNING TEMA: 1.2 

Garnspill/vinsj 

Garnspill: Ukjent fabrikat. Drives via balatareim fra reimskive på svinghjul, til 
aksling, - kobling, gir. Separate hendler på dekk for kobling og 
rotasjonsretning/hastighet 

Nokker over og under to linskiver med forskjellig diameter 

Balatareim: 3,6 meter. 5” bredde skjøtet med alligatorlåser. 

Gir: Ukjent fabrikat. To hastigheter per rotasjonsretning. Tannhjul og 
kjededrift. Plaskesmurt. 

Kobling: Friksjonskobling med koblingskon i reimhjul for balatareim. 

Olje i gir: Vanlig gearolje. Om lag 3,5 liter 

Smørefett: Lagerfett 

Overflatebehandling: Alkydprimer og Pilot II på malte flater 

Ettersyn: 
Alle smørepunkt, 12 stk, smøres før bruk. Disse sitter langs 
drivaksling fra balatareim, på gir, i toppen av spillet og ved 
hendlene. En blanding av nipler og kopper. 

Sjekk nivå på girolje og etterfyll ved behov. Sjekk også at oljen 
ikke har en kremet konsistens hvilket betyr at det har kommet 
vann i den. 

Spillet bør funksjonstestes noen ganger per sesong for å unngå at mekanikken setter seg, og å 
sikre seg at man er i stand til å lette anker dersom dette slippes. Giret er plaskesmurt, og smøres 
ikke opp før det er bevegelse i de interne delene. Ved lengre stillstand vil de øvre delene i giret 
tørke ut. 

Vedlikehold: 
Mekanikken oljes/fettes ved antydning til rustanløp. Spill og hendler utvendig etterses for sår i 
overflatebehandling, og stålbørstes og males ved behov. 

Eventuelle kommentarer: 
Friksjonsspray kan sprayes på reimhjul dersom balatareima slurer. For eksempel CRC Belt grip.  
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UTRUSTNING TEMA: 1.3 

Styring/fremdrift 

Styremaskin: Produsert på Haagensen-slippen på Rognan. Utveksling via tannhjul med 
overføring til kjettingkabelar 

Kjetting: Ført i løkke fra rorkult på hekken via hjørnetrinser og rør langs keising, 
videre inn i styrhus til nye hjørnetrinser ved fot av styremaskin og i kryss 
over kabelar 

Sjakler: Kjetting er sjaklet til rorkult 

Smørefett: Vannfast grease 

Roraksling: Roraksling fra dekk via stålhylse. Kun opplagret og innrettet med trekiler 
på dekk. Festet i overkant av ror med to tverrgående sveiste beslag. 

Rorhylse: Stålrør med opplagring på dekk 

Ror: Treror. Hengslet med tapp og beslag i stilk, og i fylltømmer i overkant. 

Propellaksel: Hel aksling uten trekkstang 

Propell: Union, tobladet, vridbar. Thrustlager  i pokkenholt ved stevnflens. 

Vedlikeholdsintervall: Ved slippsett. 

Ettersyn: 
Vannbestandig fett presses i hylse ved start, stopp og ellers hver annen time underveis – 
greasekoppene vris til en kjenner god motstand. Dersom det tyter grease ut av pakkboksen 
etterstrammes glanden, dersom dette ikke nytter sjekkes pakningene. Husk at du risikerer 
varmgang dersom du strammer glanden for mye, - etter å ha stammet denne bør derfor 
temperaturen sjekkes – kroppstemp.  

Vedlikehold:  
Når båten er slippsatt bør sentreringa av rorakslingen i 
hylsa kontrolleres, og slakke tas inn. Dette gjøres ved å 
løsne på beslagene over eikekilene ved rorkulten og 
kakke på eikekilene til akslingen er i senter. Etterpå 
trekkes mutrene på beslagene til igjen. Se bilde. 

Ved slippsetting sjekkes de vridbare propellbladene for 
slakke. Sjekk også propellen for slakk i både aksial og radial retning. Ved aksial slakk bør 
thrustlagrene sjekkes. Ved stor radial slakke bør lagrene i hylsa utbedres – slitasje her vil også 
merkes som stort forbruk av fett på hylsa. 

Styrekjettingen besiktiges for slitasje og tæring. Tvilsomme ledd kontrollmåles. Greases ved å 
legge maksimalt rorutslag til en side. Fyll ei fille med grease og hold denne rundt kjettingen mens 
roret styres over til andre siden. Gjøres både i styrhus og på hekken, sørg for å dekke mest mulig 
av kjettingen.  
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UTRUSTNING TEMA: 1.4 

Annet utstyr 

Ovn lugar forut: Hovde-ovn. To plater. Pottebrenner. Regulering med krane med 
dryppglass. Overskuddsolje går i rør til flaske på dørk. 

Oljetank ovn forut: Sveist ståltank sb side av kappe, tilpasset kappeprofil, om lag 15 liter. 
Pung for avtapning av kondensvann.  

Overflatebehandling 
oljetank ovn forut: 

Alkydprimer. Pilot II – Grå. 

Ovn lugar akter: Hovde-ovn. En plate. Pottebrenner. Regulering med krane med 
dryppglass. Overskuddsolje går i rør til flaske på dørk. 

Oljetank ovn akter: På aktersiden av styrhus bb side. Ingen pung. Om lag 20 liter. 

Overflatebehandling 
oljetank ovn akter: 

Alkydprimer. Pilot II – Hvit. 

Dieseltank: Bb side i maskinrom. Mannhull med gummipakning. Avtapning for 
kondensvann ved laveste hjørne 

Overflatebehandling 
dieseltank: 

Alkydprimer. Pilot II Grå 

Vedlikeholdsintervall: Ved slippsett. 

Ettersyn: 
Sjekk dieseltanken(e) for lekkasjer, på tank, kraner, rør og koblinger. Tapp av vann et par ganger 
pr. sesong.  

Vedlikehold: 
Hold ovnene rustfire, og fjern sot etter behov. Tanker overflatebehandles ved behov. Hovedtank 
rengjøres innvendig hvert femte år. 
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UTRUSTNING TEMA: 1.5 

Leverandører/produsenter: 

Hovde-ovn: Hovde maritim A/S, Henningsvær 

Kjettingstopper: Bodø Skipsverft (nå Rapp Bomek) 

Balatareim: Otto Olsen A/S 

Alle glidelager: Nordnorsk Fartøyvernsenter 

Kjetting og sjakler: Løvold A/S, Bodø. 

Alkydprimer og Pilot 
II: 

Jotun. 

CRC Belt grip: Panvulk A/S, Oslo 
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MOTOR/FREMDRIFT TEMA: 2.1 

Bruk og vedlikehold 

Fremdriftsmotor: 30 HK Union, 1935 

Kjøle/lensepumpe: Union, stempelpumper drevet av eksenter på veivaksel bak 
svinghjul sb side 

Smøreapparat: Bauer, trykksmøreapparat 

Smørolje på smøreapparat: Statoil Dieselway 30. Mineralolje SAE-30 

Annet utstyr: Longva-topp med elektrisk gløding 

Vedlikeholdsintervall: Før og etter sesongen 

Pakninger 

Pakningsflater mellom: Tykkelse Kvalitet 

Toppdeksel – mellomstykke 1,6 mm Klingersil 

Mellomstykke – topplokk 1,6 mm Klingersil 

Topplokk – sylinder 1,6 mm Klingersil 

Sylinder – stativ 0,3 mm Papir 

Stativ – veivluker 1,6 mm Kork 

Stativ – bunnramme O,2 mm Papir 

Sylinder – eksospotte 1,6 mm Klingersil 

Eksospotte – rør 1,6 mm Klingersil 

Eksospotte - endelokk 1,6 mm Klingersil 

Sylinder – spjeldhus 1,2 mm Papp 
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Startprosedyre: 

- Fjern tildekning over eksosrør 
- Åpne bunnventil 
- Alle smørepunkter smøres med kanne. Husk også smørepunkt i 

akterste koblingsdel like foranreverseringstannhjulet. For å finne 
disse må deksel over kobling åpnes. Se bilde. 

- Hendelen på smøreapparatet dreies 4-5 tørn. Sjekk at det 
kommer olje fra alle smørekanaler i apparatet 

- Dekompresjonsventilen åpnes og stempelet dreies på topp. 
Merket på svinghjul skal markere riktig posisjon – kan også høres når ventilen begynne å suge 
luft inn. 

- Forvarme topp med gløding. Ca 2 minutter 
- Juster regulator, halvt åpen er tilstrekkelig – kan reduseres for å få en roligere start. Spissen 

stenges – dvs. dreies medsols til den stopper (den har da full spredning av diesel). 
- Kontroller forvarmen ved å gi en manuell drivstoffinnsprøyting på pumpe hendelen. Dersom 

det er varmt nok vil dieselen antennes og det freser ut av 
dekompresjonsventilen. Det er klart for start. 

- Åpne ventilen på startluftflasken. 
- Mutteren på start/lade ventilen åpnes slik at hendelen har stor 

nok bevegelse til å åpne ventilen 
- Steng dekompresjonsventilen 
- Åpne startventilen i ca 0,5 sekunder slik at motoren dreier en 

kvart omdreining før startventilen stenges. Motoren vil begynne 
å gå.  

o Ved mislykkede startforsøk kan motoren ruse pga. 
tilført diesel. Pumpehendelen holdes da litt nede slik at 
pumpeslag fra regulatoren hindres, og motoren vil roe seg. Ved gjentatte mislykkede 
startforsøk bør veivhuset tørkes tørt for diesel for å unngå bunntenning og rusing. 

o Hvis motoren går feil vei justeres turtallet ned med regulator hendelen til ca 70 
omdr./min., pumpe hendelen holdes ned til motoren ikke vil helt rundt. (den vil gynge 
frem og tilbake) det gis så et press på pumpehendelen idet motoren gynger riktig vei. 
Den vil da gå rett vei, dvs. overkant av svinghjul skal rotere mot styrbord. 

- Gløding slås av 
- Husk å fylle(lade) startluftflasken til 12-15 bar. Dette gjøres ved at start/ladeluftventilen 

åpnes 1,5-2 omdreininger. Luft fra forbrenningen vil da gå fra motor til trykkluftflaske. 
o  Det er viktig at startluftrøret ikke blir varmere enn at man kan holde hånden på det. 

For høy varme kan føre til at uforbrent gass fra motoren antennes og startluftflasken 
eksploderer.  

- Start/ladeluftventil stenges.  
- Ventilen på startluftflasken stenges.  

o Dersom man ikke opp når høyt nok trykk på flasken før røret blir varmt, lades flasken i 
to omganger. 

- Sjekk at kranen for priming av lensepumpe er åpen 
- Sjekk at kjølvannspumpen virker ved å se etter om det kommer 

vann ut av kjølvannsutløpet.  
o Merk: Det vil ta et par minutter før kjølesystemet er fylt 

med vann dersom dette har vært tappet ned.  
o Dersom kjølepumpa ikke virker, og det ikke kommer 

vann fra utløpet, stoppes motoren og problemet løses – 
sjekk at inntaket er åpent (silen utenfor gjennomføringa 
kan være tett) og at ventilene i vindkjelen fungerer. 
Prøv ikke å utbedre dette mens motoren går da kalt 
vann på varmt gods kan føre til så store spenninger i 
godset at det sprekker.  
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Ettersyn: 
Daglig under bruk. Motor kontrolleres visuelt for lekkasjer, løse deler osv. Smøreapparat på motor 
kontrolleres jevnlig og etterfylles ved behov. Drivstoffiltre og smøreoljefilter kontrolleres og renses. 
Vær oppmerksom på ulyder i motor. Det er viktig at kjølevannets temperatur ikke overstiger 60 
grader. Overskuddsolje fra smøring av aktre rammelager havner i bunnpanna under koblinga, 
denne oljen må fjernes/trekkes opp jevnlig, da den ellers vil smøre friksjonskoblinga – hvilket ikke 
er ønskelig. Dersom olje kommer på friksjonskoblinga kan koblinga renses ved å skylle denne med 
diesel. Kontroller temperatur på rammelager jevnlig under gange, - bør ikke overstige 40˚C. 
Lager og ledd på manøvreringstenger oljes. Startluftflasken må jevnlig blåses ren for kondensvann 
(en gang i uken ved vanlig bruk), og bør trykktestes hvert tredje år.  

Eventuelle mindre reparasjonsbehov registreres i vedlikeholdslogg. 

Dersom motoren spytter olje ut via eksosen tappes lydpotta for olje. Dette er for øvrig en 
indikasjon på at smøreapparatet leverer for mye olje, og at dette trenger justering. 

Vedlikehold: 
Stempelet må rengjøres regelmessig (to ganger pr. år i yrkesbruk), spesielt ved mye 
tomgangskjøring. Dersom fjærer er fastbeket, må de løsnes forsiktig og rengjøres. Til dette kan 
grønsåpevann benyttes. Det er også viktig å rense eksoskanalene. Kjølekanaler renses årlig for 
avleiringer. Ved frost tappes kjølesystemet for sjøvann dersom det ikke er mulighet for 
oppvarming av maskinrommet. Ved vinteropplag fylles kjølesystemet med frostvæske, da det 
ellers vil ruste om luft får stå i kanalene. Avtapning av kjølesystemet skjer gjerne ved bunnventil og 
ved avtapningsplugg under lydpotte – denne står i forkant under lydpotta. 

Bunnventilenes bevegelige deler smøres med spesialfett. Sluseventiler av den gamle type skal 
åpnes og ventilhusets innside hones etter behov. Delene innsettes med spesialfett, og ventilen 
samles. Ventilens tetthet kontrolleres etter sjøsetning. Ventillokket strammes etter, hvis den drypper. 
Sjekk ellers nøye treverket rundt skroggjennomføringer for tæringsskader. 
Godt råd: Sørg for å ha et utvalg koniske treplugger om bord ved eventuelle brudd i ventiler. 

Eventuelle kommentarer:  
Gangretningen på motoren er mot styrbord. Se ellers instruksjonsbok for Unionmotoren, samt 
Fartøyvernsentrenes informasjonsark om sjøvannskjøling og innretning. Innretning på motoren bør 
kontrolleres årlig, gjerne noen dager etter et slippsett. Kontroll utføres da minimum ett døgn etter 
sjøsetting.  

Eksosrøret skal alltid være tildekt når motoren ikke er i bruk, til dette kan et spann, en blikkboks 
eller lignende brukes. 
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MOTOR/FREMDRIFT TEMA: 2.2 

Leverandører/produsenter 

Smøreolie: Statoil 

Fett til pakkboks: Statoil 

Pakninger til 
pakkboks: 

Båt- og industriservice AS, Harstad 

Pakninger motor: A. E. Olsen 
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ELEKTRISK INSTALLASJON TEMA: 3.1 

Elektrisk anlegg 

Elektrisk utstyr 
Sidelanterner: Aqua signal 50 

Topplanterne: Aqua signal 50 

Akterlanterne: Aqua signal 50 

Dekksbelysning: Originale komponenter 

Lamper: Originale komponenter 

Generator: Lucas altenator, 24 Volt/ 55 Amp. 2P.  

Kabler: Godkjent halogenfri skipskabel 

Batterier: 24 volt (2 x 12volt i serie) 

Beskrivelse av installasjon  

• Båten er utstyrt med 2 stk. 12 Volt batteri, som er seriekoblet. 24 Volt. 
• Generatoren leverer 24 Volt. Ladespenning ca. 28,4–28,8 Volt. To-polt anlegg. 
• Generatorbryter er plassert ved siden av knivbryter for gløding.  
• Foreløpig er semidieselen utstyrt med 12 Volt glødeplugg. Det vil si at det er montert egen 

strømleveranse fra batteri, 12 Volt til knivbryter, hvor det er plassert sikring. Ved utskifting av 
glødeplugg til 24 Volt, vil direktekobling på batteri bli fjernet og 24 Volt kabel fra 
hovedtavle tilkobles knivbryter. Se etter at kabeltilkoblinger på glødeplugg/jord er i orden. 

• Hovedtavlen er plassert ved nedgang/leider til maskinrom. Den er utstyr med 5 kurser TZ II og 
2 kurser TZIII. 
 Fra venstre: 

1. Navigasjonspanel. 
2. Lugar akter. 
3. Kappe/rom/lugar forut. 
4. Maskinrom. 
5. Gløding semidiesel. 
Venstre element: Generatorkurs. 
Høyre element: Hovedsikring. 

Slå av hovedbryter, når semidiesel har stanset, eller når det elektriske anlegg ikke er i 
bruk. 

Hvis båten blir liggende i lengre tid, ta ut hovedsikring.  

Hovedtavla er utstyr med to brytere. En kippbryter og en dreiebryter.  Kippbryteren er 
for Voltmeter og dreiebryter er for grønn kontrollampe. 
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Styrhus 

• Navigasjonstavlen er plassert her. De forskjellige funksjoner for bryterne er merket. I 
tillegg er bryter for dekkslys akter plassert i styrhus. 

Ettersyn: 
Daglig i driftsesong. El-anlegget funksjonstestes og kontrolleres visuelt.  

Når semidieselen har startet og er stabilisert, slås generatorbryteren på. Kontroller Voltmeter og 
Ampermeter, at generatoren leverer ladestrøm. Når semidiesel stanses, slås generatorbryter av. 

Unngå gnister/bruk av åpen flamme i nærheten av batteriene. 

Unngå søl av vann/vannsprut i nærheten av generatoren. Kontroller kilereim for slakk og slitasje.  

Prekære skader utbedres umiddelbart. Eventuelle mindre reparasjoner noteres i vedlikeholdsbok. 

Vedlikehold: 
Kontroller at batteriene er fylt opp med riktig mengde batterisyre og kontroller syrevekt. 1.28–
1,30. Pass på at batteriene ikke blir overladet. 

Hovedtavlen står utsatt til for saltinntrengning med påfølgende korrosjon og må preserveres 
jevnlig. Anbefalte preserveringsmidler: CRC 2-26 og CRC SP400. Bruk 2-26 først, la det renne av 
og gå så på med SP400. 

Øvrige komponenter som brytere, lamper og lanterner er også utsatt og bør under vedlikehold 
demonteres og behandles med preserveringsmidler. 

Se for øvrig utarbeidet el-rapport. 

Eventuelle kommentarer: 
Det elektriske anlegget er en rekonstruksjon av en tidstypisk installasjon. Det består av en 
kombinasjon av nye og eldre komponenter og er tilpasset dagens lovverk. 
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EL-INSTALLASJONER TEMA: 3.2 

Leverandører/produsenter 

Elektrisk utstyr 
Lanterner: Jul-Nilsen Trebåtservice, Risør 

Kabler, klemmer, etc. Elektroskandia Norge A/S 

Alternator: Harstad Marina Båt A/S 

CRC-spray: Panvulk A/S, Oslo 
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SKROG TEMA: 4.1 

Undervannsskrog 

Nat: Premium tjæredrev, 2 tråder. Drevet beskyttet med Dansk marinebek 

Grunningsmaling: Black Varnish, tre/stål opprinnelig og ved levering. Alternativt Jotun 
Vinyguard silvergrey  

Bunnstoff: Jotun AF Seaqueen. Sort, forbruk 10 liter 

Anoder: 4 stk 3kg langs stråkjøl(stål), 2 stk 1kg på rorbeslag 

Vedlikeholdsintervall: Årlig, ved slippsett 

Ettersyn: 
Hele undervannsskroget besiktiges. Løse propper avmerkes med kritt og noteres. Lekkasjer 
avmerkes med kritt og noteres. Løst bek/drev avmerkes med kritt og noteres. Treverk og kjølhaker 
kontrolleres. Kjøl og stevnsko kontrolleres for rust/tæringsskader i likhet med rorbeslag og 
lignende. Anoder og kontaktkabler til metall ettersees. Bart treverk grunnes før bunnstoff påføres. 
Alt bart treverk må overmales grunnet fare for angrep av marine skadedyr. 

Vedlikehold: 
Bunnen børstes, eller spyles ren umiddelbart etter slippsetning. Groing og løst bunnstoff skrapes 
av, mens bunnen enda er våt. 

Løse propper pirkes ut med kniv, skrujern el. lign. Nye propper settes i. NB: Proppens årringer skal 
gå parallelt med veden i planken. Proppen hugges slett med stemjern. 

Løst drev slås inn, evt. fjernes med en krok, og natet drives på nytt. - Natet skal bekes/kittes med 
det samme, da drevet ellers vil krype ut igjen og må slås inn på nytt. 

Områder med bar ved primes. Bunnen gis så bunnstoff etter produsentens anbefalinger. - Hvis 
fartøyet males med tradisjonelt kobberstoff, skal fartøyet sjøsettes senest 12 timer efter maling. - 
Anoder skal ikke males over! - Bunnventilenes sil skal stikkes opp etter maling. 

Bunnventilenes bevegelige deler smøres med vannfast fett. Sluseventiler av den gamle typen skal 
åpnes og ventilhusets innerside hones etter behov. Delene settes inn med vannfast fett, og ventilen 
samles. Ventilens tetthet kontrolleres etter sjøsetting.  

Godt råd: Sørg for å ha et utvalg av koniske treplugger om bord, til å slå inn i bunnventilen, hvis 
den ryker. 

  



Motorkutter Tjeldsund  

Nordnorsk Fartøyvernsenter www.nnfa.no Side 16 

SKROG TEMA: 4.2 

Fribord 

Material: 2” furu 

Festemiddel: 5” skipsspiker og 30mm furu trenagler 

Nat: Premium tjæredrev 2 tråder, linoljekitt 

Impregnering: Rå linolje tilsatt ca 7% soppdreper, smøres vått i vått til treverket er 
mettet 

Sluttstrøk: Kokt linolje, tørkes mellom hvert strøk. Siste strøk tilsettes ca10% 
Benarolje 

Vedlikeholdsintervall: Årlig. Månedlig i sesongen. 

Ettersyn: 
Hele fribordet besiktiges. Løse propper avmerkes med kritt og noteres i vedlikeholdsliste. Lekkasjer 
avmerkes med kritt og noteres i vedlikeholdslogg. Stevnene etterses, eventuelle skader noteres i 
vedlikeholdslogg. 

Vedlikehold: 
Løs olje skrapes av. Ved full overflatebehandling skrapes hele fribordet med skarp skrape. Bart 
tre slipes med grovt våtslipepapir (grad 80) dyppet i rå linolje. - Vinkelslipemaskiner skal ikke 
benyttes, da de avsetter merker.  

Løse propper tas ut med kniv, skrue el. lign. Hvis proppene er presset ut ved rustsprengning, skal 
spikerhodet behandles med rusthindrende olje, eventuelt utskiftes spikeren. Ny propp isettes. - 
Proppens årringer skal ligge parallelt med veden i planken. Proppen hugges slett med stemjern. 

Løst drev slås inn, evt. fjernes med en krok, og natet drives på ny og kittes. 
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SKROG TEMA: 4.3 

Leverandører/produsenter 

Undervannsskrog 
Impregnering: Faannessen A/S, Claessons Trätjära AB 

Grundingsmaling: Claessons Trätjära AB 

Bunnstoff: Jotun 

Anoder: Marcussens Metallstøperi AS 

Asfalt/filt/ullpapp: Faannessen A/S 

Drev: Faannessen A/S, Claessons Trätjära AB 

Bek: Faannessen A/S, Claessons Trätjära AB 

Stråkjølshaker: Faannessen A/S 

Fribord 
Impregnering: Faannessen A/S, Claessons Trätjära AB 

Grunningsmaling: Claessons Trätjära AB 

Sluttstrøk: Claessons Trätjära AB. Jotun 

Kitt: Faannessen A/S, Claessons Trätjära AB 

 

  

http://www.bedriftsdatabasen.no/firmainfo.aspx?id=735353�
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DEKK/RIGG TEMA: 5.1 

Dekk 

Treverk: Furu, 2 x 5” 

Innfesting: 4” skipsspiker 

Nat: Premium skipsdrev, 2 tråder, beket Dansk marinebek 

Impregnering: Rå linolje 

Sluttstrøk: Tjære, iblandet kokt linolje og terpentin 

Vedlikeholdsintervall: Kontinuerlig i sesongen, ellers etter behov. Minimum årlig. 

Ettersyn: 
Hele dekket kontrolleres visuelt, og skader noteres. Løse propper registreres og noteres i 
vedlikeholdslogg. Lekkasjer registreres og noteres i vedlikeholdslogg. 

Skandekk/vaterbord kontrolleres visuelt. Rekkestøtter kontrolleres visuelt, nater kontrolleres med 
kniv, syl el lignende. Det er spesielt viktig å holde oppsyn med lekkasjer ute i borde.  

Så ofte som mulig bør dekket spyles med sjøvann for renhold og hindre opptørking av dekket. 
Dette har størst effekt på ettermiddag/kveld når solen ikke er så sterk. Videre bør dekket holdes 
ryddig for tau og lignende som holder på ferskvann som kan skape råte over tid. 

Vedlikehold: 
Løs dekkssmurning skrapes av med en skarp skrape. - Vinkelsliper må ikke benyttes, da den setter 
slipemerker og drar beket utover. Dersom dekket er svært tørt og treverket er blitt bart, kan det 
impregneres på ny med rå linolje før tjæreblanding påføres. 

Løse propper tas ut med kniv, skrujern el. lign. Hvis proppene er presset ut ved rustsprengning, skal 
spikerhodet behandles med rusthindrende olje. Ny propp settes i. - Proppens årringer skal ligge 
parallelt med veden i planken. Proppen hugges slett med stemjern. 

Løst drev slås inn, evt. fjernes med en krok, og natet drives på ny og kittes. 

År om annet bør fenderlist/nedre skansekledning demonteres for kontroll og etterdriving på utside 
av rekkestøtter. 
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DEKK/RIGG TEMA: 5.2 

Lenning og skansekledning 

Rekkestøtter: 5 x 5” furu mm 

Skansekledning: 21 x 76 mm pløyde furubord 

Innfesting kledning: Spiker 65 mm.  

Lenning: Tresort og dimensjon 

Innfesting lenning: Smidde rekkebolter. To typer er brukt. Korte på bakken og lange på 
resten av lenningen. Det korte Er 16 cm, og de3l lange 21 cm. 14 mm 
diameter. 

Impregnering: Rå linolje tilsatt soppdreper 

Sluttstrøk støtter: Kokt linolje 

Sluttstrøk skansekl: Hvit linoljemaling. 

Sluttstrøk lenning: Kokt linolje 

Pullerter: Tre, behandles som dekk 

Kryssholt: Tre, behandles som støtter/lenning 

Vedlikeholdsintervall: Månedlig i sesongen eller etter behov. Minimum årlig. 

Ettersyn: 
Hele lenningen kontrolleres visuelt, skader noteres i vedlikeholdsliste. Rekkestøtter kontrolleres 
rundt langs dekket visuelt og med en kniv, nater kontrolleres med kniv. Lekkasjer registreres og 
noteres i vedlikeholdsliste. 

Vedlikehold: 
Løs olje skrapes av. Bart tre slipes med grovt våtslipepapir (grad 80) dyppet i rå linolje. Ved full 
overflatebehandling skrapes lenning med skarp skrape og impregneres med rå linolje. - 
Vinkelslipemaskiner skal ikke benyttes, da de avsetter merker.  

Løse propper tas ut med kniv, skrujern el. lign. Hvis proppene er presset ut ved rustsprengning, skal 
spikerhodet behandles med rusthindrende olje. Ny propp isettes. Romme propper kan dyppes i 
lakk eller limes. - Proppens årringer skal ligge parallelt med veden i planken. Proppen hugges 
slett med stemjern. 

Listjern og andre umalte beslag på rekka oversmøres med olje. Løse komponenter festes. 
Svinerygger og skansekledning behandles med linoljemaling. 

Skansekledning/fenderlist bør demonteres ved rekkestøtter  for kontroll og tilgang driving på 
ytterside hvert femte år.  
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DEKK/RIGG TEMA: 5.3 

Rundholter 

Stormast: Furu 

Mesanmast: Furu 

Bommer: Furu 

Gafler: Furu 

Beslag: Samtlige beslag er smidd og galvanisert. Beslagene oversmøres i likhet 
med treverket. 

For dimensjoner: se riggrapport 

Vedlikeholdsintervall: Årlig. 

Ettersyn: 
Alle rundholter besiktiges. Vær nøye på ender og områder rundt beslag og skruer. Sprekker, 
misfarging og steder med mye slitasje registreres og noteres i vedlikeholdsliste. Beslag, sjakler og 
strekkfisker etterses for rust, mangler og sikring. 

Vedlikehold: 
Bommer og gafler tas ned ved sesongens avslutning. Der overflatebehandling er slitt vekk påføres 
impregnering og sluttstrøk. Unngå bruk av elektrisk pussemaskin. Behandles i henhold til 
produktliste. Mange tynne lag er bedre end få og tykke. 

Misfarging (blåved) skyldes inntrengning av vann. Dette har kun en kosmetisk effekt. Flekker kan 
behandles med blekemidler: Skrap området rent. La veden tørke godt ut og gi området en 
behandling før ny impregnering med soppdreper påføres. 

Blåved kan blekes ved hjelp av rustfjerner, f.eks. FerroBet, eller med en oxalsyreoppløsning 
(krystaller, som skal oppløses i 9 deler vann) og deretter nøytraliseres med en salmiakkoppløsning 
og skylles med rikelige mengder vann. 

Mastene tas ned hvert 5. år, eller oftere, hvis vedlikeholdsbehovet tilsier det. Alle beslag 
demonteres. Masten  skrapes ren og overflatebehandles etter produktlisten. Mastens ender og 
behandles med et soppdrepende middel og impregneres inntil veden ikke suger mer. 

Dype sprekker kan behandles med impregnering og olje. De bør ikke fylles med kitt, som blir 
hardt og kan holde på fuktighet.  

Man bør være spesielt oppmerksom på området ved godset. Stag, vant og barduner løftes av. La 
veden tørke godt, helst over vinteren. Området impregneres og oljes etter produktlisten. 

Løse surringer strammes til eller utskiftes. Benytt merling av naturfiber i en god kvalitet. 

Kommentarer:  
Mastefot til formast er ikke drenert.  
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DEKK/RIGG TEMA: 5.4 

Stående rigg 

Wire 
 

Netto Kause + bendsel Omkr. mast Brutto 14 mm. 6x7 wire 18 mm. 6x19 wire 

Stormast       
1. vant bb 5,9 m 0,6 m 0,6 m 14,3m 

28,6 m  2. vant bb 6,0 m 0,6 m 0,6 m 
1. vant sb 5,9 m 0,6 m 0,6 m 14,3m 2. vant sb 6,0 m 0,6 m 0,6 m 
Stag 7,2 m 0,6 m 1,2 m 9,0 m  9,0 m 
Mesan       
1. vant bb 5,35 m 0,6 m 0,6 m 12,5 m 

25,0 m 
 
 2. vant bb 5,35 m 0,6 m 

1. vant sb 5,35 m 0,6 m 0,6 m 12,5 m 2. vant sb 5,35 m 0,6 m 
Sum     53,6 m 9,0 m 

Ettersyn: 
Alle stag og vant etterses visuelt for slitasje, rust og defekter. Vær spesielt oppmerksom ved 
spleiser og bendslinger. Alle uregelmessigheter noteres i vedlikeholdsliste. 

Vedlikehold: 
All stående wirerigg skal tjæres (lapsalves) med ren, ufortynnet tretjære. Arbeidet utføres vår og 
høst eventuelt også i løpet av sesongen, hvis det er tegn til rustdannelse. 

Det kan benyttes en liten stiv kost, alternativt hanske av saueull og tjæren arbeides godt inn i 
kledningen eller kordellene. Begynn ovenfra og fortsett nedover. Tjæren kan varmes opp i 
vannbad, før påstrykning. 

Det er viktig at øyer, som er tredd over masten, blir løftet opp og smurt hele veien rundt. Løsne 
alle vant og stag ved dekket. Wire løftes og bindes opp fra kinnbakkene, så de får anledning til 
å tørke. Alle øyer lappsalves og legges på plass, og vantene strammes. 

Sjaklenes kontrolleres med merlespiker. Gjenger på bolter smøres med fett eller tjære. Sjakler, 
vantskruer og blokkroker skal være muset (sikret) med surring.  

Se også: Fartøyvernsentrenes informasjonsark, vedlikehold 
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DEKK/RIGG TEMA: 5.5 

Løpende rigg 

Manila 
 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 
Storseil      
Bomløft  16 m    
Pikfall   27 m   
Klofall   16 m   
Skaut    20 m  
Lastebom   30 m   
Fokk      
Fokkefall   20 m   
Skaut   20 m   
Skautstjert     2 m 
Mesan      
Bomløft 12 m     
Pikfall  23 m    
Klofall  13 m    
Skaut   15 m   
Sum 12 m 52 m 128 m 20 m 2 m 

Material: Manila (Musa textilis) 
Manila, eller abacà, kommer fra en bananpalme på Filippinene. Det er bladskjeden som støtter 
opp de lange bladene som brukes. De kappes av og tørkes, før de strippes, bankes og skvises til 
det bare er de lange, sterke fibrene igjen. 
Manila overtok mer og mer for hamp som råvare til tau, og hovedgrunnen til dette var at den var 
billigere og enklere å få tak i. Manila råtner ikke så fort som utjæret hamp, er omlag like sterkt 
(de tynne manilatauene er svakere, de tykke sterkere), det beholder mer smidighet enn hamp i våt 
tilstand men sveller og krymper betydelig mer. Et annet problem er at de harde fibrene er mer 
utsatt for friksjon og sliteskader. Manila tar ikke til seg impregnering særlig godt, da for eksempel 
tjære ikke kan trenge inn i selve fiberen, men blir liggende utenpå. Manillatauene ble derimot 
barket for å forlenge levetiden. 

Ettersyn: 
All løpende riggning etterses daglig i driftsesongen. Mindre feil rettes umiddelbart. Tauverk som 
viser tegn på slitasje, endevendes eller utskiftes. Alle uregelmessigheter noteres i vedlikeholdsbok. 
Fall kveiles pent opp, så de henger over dekket for ikke å samle fukt og urenheter. Tauverk i 
kveiler bør tørkes med jamne mellomrom. Løse ender takles. 

Vedlikehold: 
Tauverk som f.eks. fall og skjøter kan med fordel endevendes før eller etter driftsesongen, for å 
fordele slitasje og dermed forlenge dets levetid. Ved opplag bringes alt tauverk i land. Det kan 
med fordel vaskes i ferskvann og henges opp til tørk på et luftig sted. 

Tauverket kan med fordel barkes sammen med seilene. 

Mer om vedlikehold av rigg: http://www.fartoyvern.no/filer/1368.pdf 
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DEKK/RIGG TEMA: 5.6 

Blokker 

 4” enkel 
m/krok 

5” enkel 
m/krok 

6” enkel 
m/krok 

6” enkel 
m/krok og 
hundsvott 

7” dobbel 
m/krok 

7” dobbel 
m/krok og 
hundsvott 

Storseil       
Bomløft  1     
Pikfall   3    
Klofall   1 1   
Skaut     1 1 
Lastebom   1 1   
Fokk       
Fokkefall   1 1   
Mesan       
Bomløft 1      
Pikfall   3    
Klofall   1 1   
Skaut   2    
Sum 1 1 12 4 1 1 

Vedlikeholdsintervall: Før sesongen, ellers etter behov. Minimum årlig. 

Ettersyn: 
Alle blokker kontrolleres visuelt før seilas. Feil rettes umiddelbart eller noteres i vedlikeholdsbok.  

Vedlikehold: 
Alle blokker tas ned etter sesongen og merkes etter plassering og funksjon. Slitte blokker 
demonteres. Blokkhuset pusses ned og legges i linoljebad. Bolter og skiver av metall renses og 
smøres med fett. Hundsvott, kroker og beslag undersøkes for rust og defekter, primes og males 
eller påføres rustolje, alternativt linolje. 

Se også: Fartøyvernsentrenes informasjonsark, vedlikehold 

Eventuelle kommentarer: 
Se riggrapport for utførelse blokker. 
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DEKK/RIGG TEMA: 5.7 

Seil 

Duk: Bomull, 650g natur. 

Liktau: Hamp __mm 

Vedlikeholdsintervall: Årlig, etter sesongen, og ved behov. 

Fartøyet er rigget med fokk, storseil og mesan. Se riggrapport for opplysninger om dimensjoner, 
areal og rigging. 

Ettersyn: 
Alle seil kontrolleres visuelt under seilas. Små feil rettes umiddelbart. Andre feil og mangler 
noteres i vedlikeholdsbok. Riktig trim bevarer formen på seilene lengre. Følg med på skamfiling, 
forsterk områder der det er slitasje, eller benytt luseplatter og lignende for å beskytte seilene. 

Vedlikehold: 
Det daglige vedlikehold består i å sørge for at alle seil er forsvarlig beslått. Seilene beslås slik at 
regnvann renner av og ikke samler seg i foldene.  

Alle seil, uansett material, vil mugne og få jordslag hvis de blir liggende sammenrullet i fuktig 
tilstand. Våte seil av naturfiber må luftes og tørkes så snart været tillater det. 

Etter sesongen skal seilene rigges ned. Lik og skjøtsbarmer kontrolleres. Eventuelle skader 
utbedres. Seilene skylles/rengjøres og henges til tørk. Lagres tørt og luftig. Etter to driftssesonger 
bør seilene barkes for impregnering. Dette gjentas etter behov avhengig av bruk. Barking bør ikke 
utføres før seilet har strekt seg og fabrikkimpregnering er vasket ut. Likene vil strekke seg om lag 
2,5%. - Mus elsker bomull og hamp. Naturfiberseil skal derfor alltid henge luftig og musesikkert 
utenfor sesongen for å unngå skader. 

Se også: Fartøyvernsentrenes informasjonsark, vedlikehold 
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DEKK/RIGG TEMA: 5.8 

Leverandør/produsenter 

Dekk 
Impregnering: Faannessen A/S, Claessons Trätjära AB 

Drev: Faannessen A/S, Claessons Trätjära AB 

Kitt: Faannessen A/S, Claessons Trätjära AB 

Bek: Faannessen A/S, Claessons Trätjära AB 

Rigg 
Master og rundholt: Geitbåtmuseet (mast) og NNFA (øvrige nye rundholter) 

Impregnering: Faannessen A/S, Claessons Trätjära AB 

Overflatebehandling: Faannessen A/S, Claessons Trätjära AB 

Øvrige oljeprodukter: Jotun Benarolje, Owatrol rustolje 

Rigningswire: Åkerhamn trålbøteri 

Kauser og sjakler: Lyngør seilmakerverksted, Albert E. Olsen 

Tauverk og blokker: Veteran-rigg 

Seilgarn: Lyngør seilmakerverksted 

Seil: Lyngør seilmakerverksted 
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OVERBYGG  TEMA: 6.1 

Overbygg 

Nedgangskappe: Impregnert med rå linolje tilsatt soppdreper, Overflatebehandlet videre 
med kokt linolje. Sistestrøk tilsatt ca 10 % Benar. Kraveller smurt med 
dekkssmurning. Ventilringer og glass er satt i linoljekitt. Alle kittfalser i 
treverk er pimet med lakk. 

Lasteluke: Som nedgangskappe. 

Maskincasing: Behandlet med linoljemaling. Farge: Hvit. 

Akterruff: Som nedgangskappe. 

Styrehus: Dørk behandlet som dekket. Styrhussider behandlet utvendig med 
linoljemaling. Farge: Hvit. 
Tak er kledd med ubehandlede sinkplater. Kan overmales med sort 
linoljemaling. 

Vedlikeholdsintervall: Årlig og etter behov i løpet av driftssesongen. 

Ettersyn: 
Overbyggene ettersees for sprekker, lekkasjer, løs maling og løse beslag. Skader noteres i 
vedlikeholdsbok. Glass og kittfals i lysventiler etterses i likhet med styrhusvinduer. Hengsler og 
låser etterses.  

Vedlikehold: 
Revner i malingsoverflaten og løs maling skrapes av, kantene og bart tre pusses ned med 
sandpapir korning 80 - 120. Bar ved grunnes før det påføres mellomstrøk og sluttstrøk. Det kan 
benyttes egen linoljegrunning. Øvrige malte flater rengjøres og påføres et sluttstrøk ved behov. 
Linoljemaling slites ned naturlig og kan etter hvert gi en matt overflate. Dersom det fortsatt er 
tilfredsstillende malingslag kan fargen friskes opp ved å smøre et tynt lag med rå linolje. 
Overskudd tørkes av med en ren klut. NB: husk fare for selvantennelse! Det er meget god 
dekkevne på linoljemaling og det er viktig å påføre tynne strøk for å unngå sig og få god 
utherding. Ved overmaling av kittfalser er det viktig å male litt inn på glasset. Ved bruk av rå 
linolje til impregnering må denne få herde tilstrekkelig før det overmales. Ca 1 uke på sommeren. 

Lakkede eller oljede flater pusses med fint sandpapir, f.eks. korning 160. Det kan også benyttes 
våtslipepapir og rå linolje til oppfriskning. Fuktinntregning ii overflaten ses ved at treverket er blitt 
grålig eller mørkt. Da må olje- eller lakklaget skrapes vekk, og treverket skal ha tid til å tørke, før 
det får en ny behandling. Det kan med fordel benyttes soppdrepende middel , før man begynner 
å bygge overflaten opp igjen. 

Påfør alltid overflatebehandling om morgenen, etter at duggen er fordampet, men innen solen har 
fått tak. Dette sikrer at overflaten er blitt noenlunde tørr, før kveldsdoggen kommer. Begynn på 
østsiden og arbeid rundt etter solen, så du alltid arbeider i skygge. Våren er den beste tiden for 
overflatebehandling. - Bruk kun kost eller pensel – rull gir ikke korrekt overflate for gjeldende 
tidsepoke. 
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Sprukne glass i et vindu eller ventil skal skiftes. Skru av messingringen. Falsen renses for gammelt 
kitt og grunnes med linolje eller tynn linoljemaling. Glass stiftes fast med glasstift. Innen kittet 
legges i langs glasskantene, renses glasset med litt terpentin. Bruk tradisjonelt linoljekitt. En 
passende klump knas i hånden, til den blir bløt og smidig. Et tynt lag kitt legges i falsen med en 
kittkniv, og glasset presses ned i kittet. Kittet legges ovenpå mellom glass og messingring. 
Overskudd skjæres vekk. La gjerne kittet danne en hinne, ved overmaling. - Kittet skal males over, 
da det ellers tørker hurtig ut. Kittfalser på glass males 1 til 2 mm ut over glasset, så kittet blir 
fullstendig dekket. 
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OVERBYGG TEMA: 6.2 

Leverandører/produsenter 

Beslag ol: Toplicht, Jul-Nilsen Trebåtservice, Skips og Båtutstyr 

Overflatebehandling: Claessons Trätjära AB 
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INNREDNING TEMA: 7.1 

Lugarer 

Maling dørk: Linoljemaling, ferdigblandet. Farge: 762 Kapri(grå), S125-40104 

Maling skott: Linoljemaling blandet. Bunnfarge vegger i lugar: Guldgul base + 
antikkhvit tilsvarende NCS S 1020-Y  
Lasurolje: Guldgul base + antikkhvit + brent umbra + okerrød .Tynnes 
med Whitesprit for å få den transparent. Tilsvarende NCS S 2040-Y10R 

Maling nedgang: Linoljemaling blandet. Farge: Antikkhvit base + koboltblå + ekte grønn 
+ kromoksyd grønn. Tilsvarende NCS S 1010-B70G 

Beisede detaljer: Alt nytt innvendig treverk som ble beiset er påført bunnfarge av 
linoljemaling i farge: Guldgul. Beis: kokt linolje som base + Whitesprit 
samt fargepulver: brent umbra + gul oker + jernoksyd. Tilsvarende 
farge fra HERDINS SVB 377. Alle beisede flater er påført et sluttstrøk  
med  Le Tonkinois olje. 

Under dekk/himling: Linoljemaling ferdigblandet: antikkhvit 

Leider Kokt linolje + bensort, tilsvarende NCS S 6502-B 

Grunning: All grunning er utført med fortynnet hvit linoljemaling 

Ovn: Hovde-ovn med en plate. Diesel.  

Vedlikeholdsintervall: Årlig 

Ettersyn: 
Innredning etterses kontinuerlig i driftssesong. Mindre slitasje utbedres fortløpende. Større defekter 
noteres i vedlikeholdsbok. Se til at evt. trekkluker, skuffer, luker og dører er åpne for best mulig 
lufting. 

Vedlikehold: 
Daglig utluftning. Ved opplag lagres puter og madrasser tørt og luftig på land. Alle luker åpnes 
for ventilasjon. Dører og vinduer låses i halvåpen stilling. Eventuelt kan en vifte benyttes for 
sirkulasjon. Se for øvrig innledningskapittel om ventilasjon. 

Eventuelle kommentarer:  
Innvendig dør og skap med skuffer i skipperlugar har opprinnelig overflatebehandling 
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INNREDNING TEMA: 7.2 

Styrhus/bestikk 

Dørk Som øvrig dekk 

Skott styrhus øvre del: Linoljemaling, antikkhvit base + kromoksyd grønn  tilsvarende NCS  S 
1010-G50Y 

Skott styrhus nedre 
del: 

Kokt linolje base med kromoksyd grønn + okergul tilsvarende NCS S 
3020-G20Y 

Skott bestikk: Linoljemaling, antikkhvit base + ekte grønn + koboltblå. Tilsvarende NCS 
S 1010-B90G. 

Himlinger: Ferdigblandet linoljemaling: antikkhvit 

Benk, kartbord og 
skapdør: 

Ferdigblandet linoljemaling  Farge : 762 Kapri(grå), S125-40104 

Dører og vinduer 
utvendig: 

Grunnet med hvit linoljemaling. Beis: kokt linolje som base + Whitesprit 
samt fargepulver: brent umbra + gul oker + jernoksyd. Tilsvarende 
farge fra HERDINS SVB 377. Alle beisede flater er påført et sluttstrøk  
med  Le Tonkinois olje. 

Skyvedør: Beis: kokt linolje som base + Whitesprit samt fargepulver: brent umbra + 
gul oker + jernoksyd. Tilsvarende farge fra HERDINS SVB 377. Alle 
beisede flater er påført et sluttstrøk  med  Le Tonkinois olje. 

Innramming vindu: Ferdigblandet linoljemaling Titan/zinkhvit. 

Svill innvendig: Ferdigblandet linoljemaling  Farge : Kapri 

Vedlikeholdsintervall: Årlig 

Ettersyn: 
Innredning etterses kontinuerlig i driftssesong. Mindre slitasje utbedres fortløpende. Større defekter 
noteres i vedlikeholdsbok.  

Vedlikehold: 
Daglig utluftning. Ved opplag lagres puter og madrasser tørt og luftig på land. Alle luker åpnes 
for ventilasjon. Dører og vinduer låses i halvåpen stilling. Eventuelt kan en vifte benyttes for 
sirkulasjon. Se for øvrig tema 8.1 om ventilasjon. 
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INNREDNING TEMA: 7.3 

Leverandører/produsenter 

Linoljemaling: Ottosons Fargmakeri, leverandør Claessons Tretjæra, Gøteborg. Jotun, 
Vari linoljemaling 

Fargepulver: Ottosons Fargmakeri, leverandør Claessons Tretjæra, Gøteborg 

Beslag ol: Toplicht, Skips og Båtutstyr 
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ANNET TEMA: 8.1 

Ventilasjon og opplag 

Foruten godt tilsyn og fortøyning av skipet under opplag, er ventilasjon det viktigste konstruktive 
instrument for å opprettholde et fartøy. Det er trist, men sant, at mange båteiere ikke synes å 
forstå dette helt grunnleggende krav til forebyggende tiltak. Det er nok å stikke nesen under dekk 
i et opplagret fartøy. Lukten vil umiddelbart avsløre om eieren har innsett viktigheten av 
ventilasjon.  

Det er spesielt utenom sesongen at fartøy råtner. På grunn av risiko for innbrudd er mange fartøy 
hermetisk forseglet med låste dører og lukkede deksler. I et slikt miljø, med solens varme om 
dagen og kjølige netter, kondenserer luften på kalde overflater. Fuktigheten kan lett nå 95%, og 
treverket suger til seg all den fuktighet det klarer.  

Alle fartøy må rigges til slik at de blir tilført frisk luft. Sopp har gode vekstvilkår i et fuktig miljø. 
Selv i fuktig luft rundt frysepunktet kan den mest hardføre sopp overleve. Dess lavere relativ 
fuktighet, dess mindre sjanse har soppen til å overleve.  

For å redusere muligheten for sopp og råte, bør fartøyet tømmes for løst inventar under opplag. 
Alt som kan samle fuktighet (madrasser, puter, dyner, osv.) bæres i land. Det må rengjøres over 
alt. På dekket er det særlig rundt rekkestøtter og vanskelig tilgjengelige områder som må etterses. 
Fliser, sagmugg og skitt som blir liggende på dekket holder på fuktighet, og dette kan være 
starten på et råteangrep. 

Alle luker og dører holdes åpne. Skuffer fjernes for å oppnå tilstrekkelig luftsirkulasjon.  
Overdekning skal være åpen i endene for å sikre gjennomlufting. Om mulig, bør en kraftig vifte 
plasseres om bord for å sirkulere kaldluft. Dette vil redusere faren for kondens. Mange 
fartøyeiere har gode erfaringer med avfukteranlegg. Dette krever imidlertid at 
overdekningen er tett og hindrer tilførsel av ny fuktig luft. 

I stedet for et kostbart elektrisk alternativ, kan en gammel velprøvd, men nesten glemt 
metode fra seilskutetiden benyttes. Det består av en sydd kanal, som henges opp i 
riggen. Kanalen holdes strukket ved å sy inn spiler eller ringer. En vindhane på toppen 
av kanalen sørger for at inntaket alltid vender mot vinden. Den nedre enden 
føres ned gjennom en luke eller skylightåpning og munner ut så langt ned i 
fartøyet som mulig. Med en diameter på 50 cm er det enorme mengder luft, 
som vil bli ført under dekk kun ved hjelp av vindkraften. Med denne løsningen 
unngår man montering av skjemmende ventilatorer.  

Opplag/Overdekning 

Ved lengre perioder i opplag anbefales det og anskaffe overdekning. Denne 
bør være av en slik utforming at det allikevel er luftgjennomstrømning i 
fartøyet.  
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ANNET TEMA: 8.2 

Anbefalt litteratur 

Bøker 
Arisholm, Torstein, Morten Hesthammer, Åsmund Kristiansen og Tom Rasmussen 
2008. Kravellbygging i Norge : historie, teknikk, utvikling.  Norheimsund 
[Oslo]: Hardanger fartøyvernsenter og Norsk sjøfartsmuseum. 

Buchanan, George 2010. Båtreparasjoner. Cappelen Damm 

Kusk Jensen, Jens Kusk 1982. Haandbog i praktisk sømandsskab. København: 
Høst. 

Larsson, Thomas 2002. Träbåtsrenovering. Att underhålla och bevara ett 
kulturarv. Stockholm. Nautiska Förlaget. 

Teigstad, Joh. 1947. Fiskeren og hans båt: en kortfattet veiledning i puss 
og vedlikehold av fiskefartøyer. Den Norske stats fiskeribank. 

Winther, Bjarne 1940. Hvordan vedligeholder jeg mit skib. København. 
Gyldendal. 

Lefring, Nils 1928. Lærebok om eksplosjonsmotorer for motorreparatører og 
andre motorpraktikere. Oslo. Aschehoug. 

Rasmussen, Tom m.fl. 1998. Flytende kulturminner. En innføring i fartøyvern. Riksantikvarens 
rapporter nr. 25. Oslo 

Artikler 
Dunge Manne og Morten Hesthammer 2008. Hvor mye vedlikehold krever et fartøy? I: Fartøyvern 
nr. 12, s. 28-30. Hardanger Fartøyvernsenter. Norheimsund. 

Helland-Hansen, Peter 2005. Reparasjon og vedlikehald av trebåtar. I: Fartøyvern nr. 9, s. 23-27. 
Hardanger Fartøyvernsenter. Norheimsund. 

Hesthammer, Morten  2001. Synfaring av trefartøy. I: Fartøyvern nr. 5, s. 8-13. Hardanger 
Fartøyvernsenter. Norheimsund. 

Hesthammer, Morten og Åsmund Kristiansen 2004. Tett dekk. Vedlikehold av tredekk på stålfartøy. I: 
Fartøyvern nr. 8, s. 36-45. Hardanger Fartøyvernsenter. Norheimsund. 

Hertzberg, Anja 2001. Tauverk - egenskaper og vedlikehold. I: Fartøyvern nr. 5, s. 16-25. 
Hardanger Fartøyvernsenter. Norheimsund. 

Hertzberg, Anja og Åsmund Kristiansen 2001. Barking, smøring og talging av segl. I: Fartøyvern nr. 
5, s. 33-35. Hardanger Fartøyvernsenter. Norheimsund. 

Kure, Bernt 2003. Vedligeholdelse - den uendelige historie I: Fartøyvern nr. 7, s. 13-15. Hardanger 
Fartøyvernsenter. Norheimsund. 
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Linde, Kai 2006. Spikerdrager. I: Fartøyvern nr. 10, s. 46. Hardanger Fartøyvernsenter. 
Norheimsund. 

Mæhl, Karsten 2006. Korrosjon og elektrokjemisk nedbryting av treverk. I: Fartøyvern nr. 10, s. 25-
30. Hardanger Fartøyvernsenter. Norheimsund. 

Mæhl, Karsten 2007. Om sopp, tre og båter. I: Fartøyvern nr. 11, s. 12-15. Hardanger 
Fartøyvernsenter. Norheimsund. 

 Mæhl, Karsten 2008. Beskyttelse av treverk i fartøy. I: Fartøyvern nr. 12, s. 31-33. Hardanger 
Fartøyvernsenter. Norheimsund. 

Mæhl, Karsten 2008. Om lakk og maling. I: Fartøyvern nr. 12, s. 34-37. Hardanger 
Fartøyvernsenter. Norheimsund. 

Rasmussen, Tom 2003. Skibe og den friske luft. Lidt om ventilation på bevaringsværdige skibe. I: 
Fartøyvern nr. 7, s. 16-21. Hardanger Fartøyvernsenter. Norheimsund. 

Strømgren, Trond 2002. Støyping av lager til semidieselmotor. I: Fartøyvern nr. 6, s. 10-13. 
Hardanger Fartøyvernsenter. Norheimsund. 

Trondsen, Stein 2009. Restaurering av elektriske anlegg. Skipselektriske 
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Fartøyvernsenter. Norheimsund. 

Annet 
Fartøyvernsentrenes informasjonsark om vedlikehold. 

Skibsbevaringsfonden. Pjecer om bevaring. (Dansk). 
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ANNET TEMA: 8.3 

Bilag 

Arrangement 

 



Vedlikeholdslogg – M/K Tjeldsund 

Dato Nødvendig/Utført arbeid Sign 

   

 



Rapporteringsskjema - M/K Tjeldsund 

Arbeidsoperasjon/tema: 

 

Dato utført: 

 

Utførende person/verksted: 

 

Beskrivelse arbeid: 

Teknikk/metode: 

 

Merknader: 

Forbrukt materiell, type produkt: 

Kostnader: 
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installasjoner 
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