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1.0 Innledning 
 
Kysten kom til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i desember 2003 for å få 
utført en mindre reparasjon innen en kostnadsramme på 3,9 mill kr. Bakgrunnen for 
verkstedoppholdet var et pålegg fra Skipskontrollen i Larvik, som ville ha enkelte 
dårlige hudplater skiftet. Det forelå den gangen ingen tilsagn om midler fra 
Riksantikvaren. Derimot var oppdraget finansiert gjennom privat lån.  
 
Det var ikke første gang Kysten oppsøkte verksted for å foreta reparasjoner etter at 
den gikk ut av ordinær drift. Den hadde bak seg flere tidligere opphold ved Framnes 
Mek. i Sandefjord og et enkelt hos Hansen og Arntzen på Stathelle.1 
Tilbudet fra BDF tok utgangspunkt i å gjenoppbygge all innredning slik det var før 
demonteringen. Oppdraget var beregnet å skulle være ferdig til våren 2004, da 
viktige inntekter for driften av skipet er knyttet opp mot seilinger i sommersesongen.  
 
Ved avdekking av innvendig skuteside på hoveddekket viste det seg imidlertid at 
hele rennesteinen og store deler av dekket var så opprustet at det var fare for båtens 
sikkerhet. Bedre ble det ikke senere da sandblåsing under vannlinjen blåste hull i 
skroget, og mange flere hudplater viste seg å måtte skiftes. Etter hvert som det ble 
avdekket at skipet var i langt dårligere tilstand enn antatt på det stålmessige, førte 
dette til stadig nye pålegg fra Skipskontrollen i Kristiansand om utbedringer. Dermed 
økte omfanget, og følgelig kalkylene for istandsettingen. Eierne var til å begynne 
med i stand til å klare de økte omkostningene, men etter hvert gikk det ikke lenger, 
og fra høsten 2005 ble Kysten liggende uvirksom i dokka.  
 

Bakgrunn for rapporten 
Etter at arbeidet stoppet opp, er Riksantikvaren kommet med som bidragsyter. 
Denne ga tidlig signaler om at det var ønskelig at Kysten blir restaurert tilbake til slik 
den var i de siste år før den gikk ut av drift. Videre ble det bestemt at det måtte lages 
en teknisk – historisk rapport som skulle danne grunnlag for en fremdriftsplan. Til 
denne bevilget RA kr 60 000,- til Kystens eiere høsten 2005. Oppdraget med å 
utferdige rapporten ble videre overført til BDF. Av forskjellige årsaker er ikke arbeidet 
med rapporten kommet skikkelig i gang før 20092. 
Mens arbeidet med rapporten har foregått, har det fysiske stålarbeidet (i områder 
som ikke vil være avhengig av hvilken versjon en velger), kunnet gjenopptas 
innenfor allerede mottatte bevilgninger for 2009. 
 
Det nåværende utgangspunktet for denne rapporten og videre restaurering av 
Kysten har altså en målsetting om tilbakeføring til da den gikk ut av drift som 
lokalruteskip i 1964. Vi har ikke klart å oppspore tilstrekkelig informasjon som tilsier 
at skipet skulle se annerledes ut da, enn det gjorde etter ombyggingen i 1951 
(ombyggingen varte fra februar 1949 til mai 1951). Derimot har det latt seg gjøre å 

                                            
1
 Mer detaljert beskrivelse lenger inn i rapporten 

2
 BDF påbegynte arbeidet, men i en periode ville Kysten selv overta,  

før oppgaven igjen ble overført BDF i 2009. 



5 
 

spore opp betydelig flere opplysninger som peker på at Kysten ikke gjennomgikk 
større forandringer i de tretten årene mellom ombyggingen og ut driftsperioden. Når 
vi også tar i betraktning at Namsos Dampskipsselskap allerede hadde investert store 
summer i Kysten, vil vi kunne anta at viljen til nye investeringer mot slutten av 
fartstiden ikke var fremtredende. 
 
Det som senere har vært utført av forandringer, har så langt vi har kunnet bringe på 
det rene blitt gjort først i Grimstadperioden som opplæringsskip, og deretter i 
Tønsberg under A/S Jubileumsskipets eie. 
 
Studerer man tegninger som viser innredningsplaner før ombyggingen i 1951, vil 
man oppdage at disse stemmer godt overens med hva som ble det ferdige 
resultatet. Dette gjelder både i forhold til planinndeling og plasseringer av diverse 
utrustning.  
Det vil med andre ord si at en tilbakeføring til da båten gikk ut av drift, vil basere seg 
på tegninger og opplysninger som henviser til 1951-versjonen. 
 

Kysten ved kai på TMV etter ombyggingen i 1951.  

Fotograf Schrøder. 
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Kilder 
Hovedkildene til den tekniske del av rapporten er de fysiske elementene fra 
innredningen om bord, sammen med tegninger fra 1909 og 1949. 
  
I tillegg har den viktigste informanten vært Arne Lannerstedt, Oslo (f.1941), som har 
stor kunnskap om, og genuin interesse for Kysten etter å ha fulgt den tett fra slutten 
av 1960-tallet frem til i dag. Han var cateringansvarlig mens skipet var losjiskip i Oslo 
i 1970, og har derfor god førstehånds kunnskap til skipets utseende like før det 
havnet i Tønsberg og i tiden etter. Lannerstedt har bidratt med flere bilder og 
dokumenter fra tiden etter 1951. Han har på eget initiativ, for flere år siden, oppsøkt 
Trondheim mekaniske verksted og fått førstehånds opplysninger fra ansatte 
angående ombyggingen i 1951.  
 
Lannerstedt har bidratt med de fleste historiske opplysninger i denne rapporten. 
 
 
Vi har vært på jakt etter gamle foto av innredningen, fra tidsrommet mellom 
ombyggingen og til skipet gikk ut av drift, men vi har hatt lite hell i vår leting.  
Besøk ved statsarkivet og Universitetsbiblioteket i Trondheim viste seg etter grundig 
gjennomgang av arkivene kun å frembringe: 
 

Statsarkivet:  

-Anbud på diverse reparasjonsarbeid ved sertifikatfornyelse 1952. Dokumentet er 
datert 8. april 1952 og består av en 39 punkters liste over arbeid som skal utføres 
om bord.   
 
-Begjæring om besiktigelse av skipkontrollen i forbindelse med nytt farts- og 
passagersertifikat, datert 15. april 1950. 
 

TMV-arkivet: 

-Regnskap med navn på håndverkere og medgåtte arbeidstimer, fra byggingen i 
1909. Arbeidsoppgavene er spesifisert, og en god del utstyr og interiør er listet opp. 
 
-Tegningsoversikt fra tidlig 1900-tallet, med oppdatering etter ombyggingen medio 
1950-tallet. 
 

Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Trondheim (Gunnerusbiblioteket) 

Kunne bidra med kopier av diverse profilbilder av Kysten før og etter forlengelsen.  
 

Namsos Trafikkselskap 

Hadde kun flåteliste og et profilbilde av Kysten etter forlengelsen. Jens Johannesen 
ved selskapet opplyser dessuten at all historisk-teknisk dokumentasjon for perioden 
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1909-1940 ble ødelagt under bombingen av Namsos i 1940. Det finnes heller ikke 
dokumenter som omhandler Kysten fra perioden 1940-1964. 
 

Bergen Sjøfartsmuseum 

Bidro med flere profilbilder av nyere og eldre dato, blant annet fra forliset i 1926. De 
sistnevnte bildene stammer fra Norsk Bergningskompanis arkiv. 
 

Andre instanser ble naturligvis også forespurt om dokumentasjon, uten særlig hell 

hva nyttig dokumentasjon i forhold til restaureringen angår. Blant annet undersøkte 
skipskontrollen /sjøfartsdirektoratet og Norsk Sjøfartsmuseum ved Bård Kolltveit sine 
arkiver, men meldte tilbake at de ikke hadde noe av interesse.  
 
Vi fikk i januar 2007 satt inn en artikkel om restaureringen av Kysten i Adresseavisa, 
Namdalsposten og Trønderavisa. Vi opplevde en viss respons, men stort sett fra folk 
som hadde tatt bilder av skipet i helt nyere tid, i Tønsberg. 
 

 
Før demonteringsarbeidene startet, sto fortsatt det meste av 1951 innredningen 
igjen, til dels med nyere platekledning på skott og i himling, og til dels med nyere og 
andre materialer enn opprinnelig. 
 
De fysiske gjenstandene om bord er for det første sammenholdt mot 
innredningstegninger, som sier litt om plasseringen av de ulike elementene i 
innredningen. For det andre er de sammenholdt med tidstypiske detaljer, deriblant 
aktersalongen fra DS Frøya3, som befinner seg på Aust Agder kulturhistoriske 
senter. Sist, men ikke minst, har vi sammen med Arne Lannerstedt foretatt en 
grundig gjennomgang av skipet.4 

                                            
3
 Bygget ved Trondheim mekaniske verksted i 1912, hugget i 1966 

4
 Arne Lannerstedt var på Bredalsholmen tre dager i juli 2009 
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Om rapporten 
Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med pågående restaureringsarbeider på 
Dampskipet Kysten, et arbeid som startet opp i desember 2003. Arbeidene utføres 
ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter (BDF) i Kristiansand, etter bestilling 
fra Jubileumskipet A/S, nå Kysten A/S. 
 
Kysten har hatt offisiell status som verneverdig siden 1989 og mottar statlige 
tilskudd, finansiert gjennom Riksantikvarens bevilgninger til fartøyvern. 
Restaureringsarbeidet er derfor underlagt gjeldende antikvariske retningslinjer. 
 
Rapporten inngår i BDFs dokumentasjonssystem, med en fastlagt struktur for 
underkapitlene. Disse er inndelt etter SFI-gruppesystemet (Skipsteknisk Forsknings 
Institutt), som BDF benytter ved prosjektstyring og dokumentasjon av 
fartøyvernoppdrag. SFI-gruppesystemet er et norskutviklet verktøy, beregnet for 
verksteder og rederier til spesifikasjon og kalkulasjon ved nybygging av skip. Det har 
en hovedinndeling som følger strukturer på et fartøy, med underpunkter ned til 
detaljnivå. Med dette mener vi å oppnå en kvalitetssikring av 
dokumentasjonsarbeidet, så vel som helheten i et fartøyvernprosjekt.  
 
Denne rapporten tar for seg 
hvordan Kysten ble seende ut 
etter ombyggingen i 1949 – 1951 
og sammenligner med de 
forandringer som senere er gjort, 
samt at den tar opp til drøfting 
enkelte antikvariske 
problemstillinger. 
 

For leseren av rapporten vil SFI-
inndelingen medføre at de 
nummererte underkapitlene ikke 
følger en vanlig oppbygging. Det 
er strukturer på fartøyet som 
bestemmer nummereringen, og ikke rekkefølgen i rapporten. Dermed hopper vi over 
kapitler som ikke er gjenstand for vårt dokumentasjonsarbeid. 
 Ettersom hovedfokuset har vært rettet mot innredningen, faller rapporten i hovedsak 
inn under hovedgruppe 5; Utstyr for besetning og passasjerer.  

 

Inndeling av skipet 

I tillegg til den inndeling av skipet som er foretatt ved å benytte SFI gruppesystemet 
som hovedstruktur, og som baserer seg på en konstruksjonsmessig inndeling, har 
det vært nødvendig med en funksjonell inndeling som referanse for de forskjellige 
områder. Vi har derfor utviklet BDF`s Områdeinndeling. 
Grunnen til dette er at det er lettere å stedfeste hvor i skipet lugarer og gjenstander 
vi henviser til, spesielt ved demontering og gjenoppbygging. 

 

SFI-gruppe systemets hovedinndeling. 

1. Skipet generelt 
2. Skrog 
3. Utstyr for last 
4. Skipsutstyr 
5. Utstyr for besetning og passasjerer 
6. Maskin-hovedkomponenter 
7. Systemer for maskin-      
hovedkomponenter 
8. Skipsystemer 
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Vi har derfor valgt å inndele skipet i funksjonelle områder om bord. Vi følger 
fortrinnsvis den naturlige oppdeling som allerede finnes med skipets ulike rom.  
 
Et område kan f. eks. være en lugar. Innredning og utrusting i lugaren har en felles 
funksjon avgrenset av denne ene lugaren. Et annet område kan være et åpent 
dekksareal.  
 
I noen tilfeller har det vært hensiktsmessig å dele et større rom eller et åpent område 
i flere funksjonelle områder.  Hvert område har fått tildelt sitt nummer, basert på tre 
sifre. Første siffer refererer til en vertikal inndeling. Bunn har vi gitt hovedinndeling 0, 
banjerdekket 200, hoveddekket 300, værdekket 400, båtdekket 500, og tak på 
styrehus 600.  Hver horisontal flate er deretter nummerert fra forut til akter, med 
partall på babord side og oddetall på styrbord side.  
 
 
På de følgende sider vises områdeinndelingen for banjerdekk, hoveddekk, 
storm(vær)- dekket, og båtdekket.  

Eksempel på merking av rør før demontering. Disse hører hjemme på 
lugar 309, som er pikelugar styrbord. De beskriver også rør som går 
gjennom flere områder. 
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Dekksplan av banjerdekk i 
1951 versjon. Dette fremstår 
som et åpent rom i dag, 
sammen med forre 
lasteromsområde.  
NB! Spantenummereringen på 
denne tegningen følger 
gammel rekkefølge før 
forlengelsen. Ved å legge til 7, 
får vi dagens spantenummer.
 

[Skriv inn et sitat fra 
dokumentet eller sammendrag 
av et interessant poeng. Du 
kan plassere tekstboksen hvor 
som helst i dokumentet. Bruk 
kategorien Tekstboksverktøy 
for å endre formateringen av 
tekstboksen for sitat.] 



11 
 

 
 

 

Hoveddekkplan forut i 1951versjon  
Spant 48 - 68 
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Hoveddekkplan midtskip i 1951versjon  
Spant 26 - 48 
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Hoveddekkplan akter, 1951versjon  
Spant 8 - 26 
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Hoveddekkplan i 1951versjon  
Spant 0 - 12 
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Områdeinndeling værdekk,  
1951 versjon lugarområde 
spant 20 - 41 
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Områdeinndeling værdekk, 
1951 versjon, salong/hytte 
Spant 0 - 22 
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Områdeinndeling båtdekk 
Spant 1 - 42 
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2.0 Historisk-teknisk rapport 
 
Kysten ble bygget i 1909 ved Trondheim Mekaniske Verksted (TMV) som 
byggenummer 139, på oppdrag for Namsos Dampskibsselskap.(NSD) 
TMV utførte senere flere verkstedoppdrag på Kysten, blant annet en omfattende 
rehabilitering og en forlenging av skipet med 14 fot i perioden 1949 – 1951. 
 
Da Kysten startet i rute i 1909, utmerket den seg som et topp moderne skip med de 
beste fasiliteter om bord. En av nyvinningene var et strømaggregat for elektrisk lys, 
noe som så tidlig ikke var vanlig på lokalbåter og mindre kystfartøy.  
 
NSD fulgte opp med nødvendige oppgradringer og sto for et bra vedlikehold av sine 
fartøy. Nykontraheringer og vedlikehold ble alltid Trondheim mekaniske verksted til 
del, inntil årene 1963-70, da de gamle steamerne ble rasjonalisert bort, og de to 
dampskipsselskapene Namsos og Namdalens ble til Namsos trafikkselskap, noe 
som førte til at Kysten ble solgt. 

Tekniske spesifikasjoner etter ombygging 1951, og nåværende: 

Mål                                                                   Fremdrift  
LOA: 148`                                                        Motor: Triplex compound dampmaskin 
Bredde: 21`                                                      Fart: Ca 10 knop 
Dyptgående: 15,4`                                                        
                                            
 
 
 
                                                                                      

             Kysten anno 1909 
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Namsos Dampskibsselskap startet beskjedent opp i 1879,først i nærdistriktet og litt 
senere på ruten mellom Namsos og Trondheim. Dette var en rute som var 
økonomisk gunstig og derfor ettertraktet av flere aktører. Den første tiden slet 
selskapet med utilstrekkelig tonnasje, i konkurranse med Innherred Aktie – 
Dampskibsselskap. Det var nemlig ikke grunnlag for mer enn en operatør. 
Innherreds hadde bedre tonnasje og fikk dermed større omsetning. En viss 
lokalpatriotisme rådet generelt den gangen, så Namsosselskapet etterstrebet å få 
herredømme over strekningen. 
 
Selskapets første nybygg Nauma i 1891 var et skritt på veien, men det var først da 
Kysten kom i 1909 at slaget var vunnet. Vi har lite dokumentasjon fra tiden 1909 til 
1949, på eventuelle tekniske endringer som er foretatt, bortsett at vi vet at en 
grunnstøting i 1926 med akterskipet sunket, og et etterfølgende havari i dokka på 
TMV må ha ført til innredningsutskiftinger i akterskipet. Den beste dokumentasjonen 
vi kan støtte oss til er arrangementstegningene fra 1909, og senere de redigerte 
tegningene fra 1949.  
 
 

Tiden etter 2. verdenskrig 
I etterkrigsårene mot slutten av1940-tallet, var det en uttynnet norsk flåte etter alle 
krigsforlisene, og det som var igjen var både nedslitte mannskap og skip som følge 
av alt ”dobbeltkjør” og derav manglende vedlikeholdsmuligheter. 
Det var følgelig ikke økonomiske ressurser eller verftskapasitet til å fornye i den takt 
det var behov. Resultatet var at gammelbåtene ble rustet opp for en 

   Kysten etter ombygging i 1951 
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overgangsperiode, samtidig som eldre fartøy ble importert fra Sverige og tilpasset 
forholdene. Dette falt også sammen med store trafikkomlegginger som fikk en 
betydelig utvikling de nærmeste tiårene. Eksempelvis økt bruk av bilferger, utbygging 
av veinett og broforbindelser. En tiltagende utbygging av kortbaneflyplasser var også 
med å forskyve reisemønsteret. For båttrafikkens del skulle det bli mer lastbasert 
frakt for de gamle dampskipene mens moderne hurtigbåter gradvis overtok person- 
befordringen. 
 
I løpet av 1950-årene ble det satt inn flere moderne motorskip som fraktet 
passasjerer og last på trøndelagsrutene. 
Namsos Dampskipsselskap hadde tre dampskip i rute, Nauma, Bjørnør og Kysten5.  
I løpet av 1960 årene ble flåten redusert til to pallebåter med bare ti anløp hver vei, 
og resten gikk som landtransport. 
(Pallebåter er en betegnelse som oppsto ved at godsfrakten ble rasjonalisert ved 
innføringen av paller og gaffeltrucker til lasting og lossing). 
 
Kysten som før krigen var berømt for sin høye standard og gode vedlikehold, var 
kraftig preget av slitasje etter krigsårene. Blant annet hadde kjelen fått hard medfart 
som følge av tyskernes sprengfyring i forbindelse med evakueringstransport i nord. 
Etter krigen var det kullmangel, og Kysten gikk i opplag mens rederiet satte inn 
motorskip på rutene.  
 
På slutten av 1940-tallet kontraherte rederiet et nytt motorskip, mer tilrettelagt for de 
moderne tider som var i emning, til seks millioner og med 5 år leveringstid (Namsos 
levert 1954). Samtidig tok Trondheim mekaniske verksted inn Kysten i februar 1949 
som et ”inn i mellom oppdrag”.  
              
I følge Kystens 70-års jubileumsavis6, ble det etter verkstedsoppholdet reist kritikk 
over at når man hadde investert så mye som 1,7 mill. kroner i ombyggingen, ikke 
samtidig hadde skiftet til en dieselmotor. Dette ville gitt båten en større fart enn de 
9.5 knop hun kom til å gjøre etter ombyggingen.  
En ombygging til moderne motordrift som erstatning for den gamle dampmaskinen 
ble nok også vurdert, men på grunn av den lange leveringstiden etter krigen på nye 
dieselmotorer, samt de store omkostningene dette ville medføre, ble det til at man 
valgte og heller bygge om og tilpasse den gamle kjelen til oljefyring.  
Det ble full modernisering av Kysten, samt forlengelse av skroget. Innredningen ble 
gjort ny og mer tidsmessig komfortabel.  
 
Pressen var med på prøveturen i mai 1951, sammen med representanter fra rederiet 
og dets styre, TMV, forsikringsselskap, havnefogd, postverket, skipskontrollen og 
samferdselsdepartementet!  Alle lovpriste resultatet. Den elegansen som ble 
kommentert besvarte styreformann for TMV, høyesterettsadvokat Dahl slik under 
tilstelningen ombord: - Vakkert utstyr lærer folk å oppføre seg bedre om bord. Den 

                                            
5
 As Namsos trafikkselskap flåteliste 1879 – 1994 av Finn R. Hansen. 

6
 Utgitt 1979, med Kjell Øren som ansvarlig redaktør,  

og trykket hos Tønsberg Aktietrykkeri i et opplag på 60 000. 



21 
 

tid er forbi da man bød kystbefolkningen annen og tredjeklasses 
kommunikasjonsmidler; hvorfor skal den ha det annerledes enn folk i innlandet?7 
 
Kysten var for øvrig i 1951 det første, og skulle det vise seg, ett av svært få 
lokaldampskip som ble utstyrt med radar. 
Dermed var skipet på nytt blitt namsosrederiets flaggskip på Trøndelagskysten. 
Samtidig ble Kysten også dets siste dampskip. Moderne tider med omlegging av 
landets infrastruktur for frakt, og nye rederikonstellasjoner, førte til at tiden for 
”ulønnsomme” dampskip var i ferd med å renne ut. 
 
I 1964 var dermed fartstiden for Kysten over, etter 55 år i rute på trøndelagskysten.  
Skipet ble da solgt til skipsreder Jens Marcussen og selskapet Audun i Grimstad. 
Etter en mindre ombygging og under navnet D/S Askaas, fungerte fartøyet som 
opplæringsskip for utdanning av personell til handelsflåten. To år senere ble 
fartøyet solgt på nytt. Skipskontrollen hadde da gitt pålegg om utbedring av 
propellakslingen. Marcussen så seg tjent med å selge fremfor å påkoste en 
utskifting av akslingen. Ny eier ble I/S Havø i Oslo, som fikk skadene utbedret og 
fortsatte med samme drift et år til. Fra 1967 og til 1970 ble skipet periodevis brukt 
som losjiskip.  
 
På vårparten 1970 lå Askaas som losjiskip ved Nylands mek i Oslo. I april var 
losjikontrakten avviklet, samtidig som en interessegruppe fra Tønsberg var på jakt 
etter et dampskip til å frakte turister i skjærgården. At Tønsberg sto foran sitt 1100 
års jubileum anså gruppen som en god anledning overfor sponsorer til å få 
gjennomført et kjøp.  
 
Dermed ble gamle Kysten i april 1970 solgt til interessegruppen fra Tønsberg. Selger 
var I/S Havø som hadde overtatt skipet i 1966.  
En liten historisk kuriositet var da Askaas først ble lagt ut i Frognerkilen, for der var 
det kaiplass utenpå Frøya og Børøysund (som den gang het Trøndelag og Odin). 
Dermed lå det tre pensjonerte TMV-dampere samlet utenpå hverandre. 
I mai 1970 ble så Askaas tatt under slep til Tønsberg. 
 
Askaas var utvendig i en shabby forfatning etter tre år som losjiskip uten 
rutinevedlikehold. Det var derfor et vågestykke man ga seg i kast med, men skipet 
sto den gang i fare for å bli hugget, og tiden var knapp. Å stable penger på bordet til 
kjøpesummen hadde heller ikke vært enkelt. Men - ved hjelp av iherdig innsats ved 
salg av andelsbrev pålydende 100 kroner stk, ble kjøpesummen på 125 000 kroner 
nådd, og skipet fikk navnet Kysten1.  
 
Den første perioden fikk man engasjert frivillige som satte i gang med skraping og 
sliping av dekk. Blant annet var Sandefjordverkstedet Framnes svært hjelpsomme 
og hjalp til, slik at Kysten kunne sertifiseres. Den første eiergruppen, som var et 
andelslag, trakk seg i løpet av det første året da de innså omfanget på prosjektet. 
Deretter ble det dannet et aksjeselskap, - A/S Jubileumsskipet, - og aksjebrev 
pålydende relativt beskjedne beløp ble omsatt for å finansiere oppussing og 

                                            
7
 Avisa Nidaros den 12. mai 1951 
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ombygging. Etter hvert kom kommunen også med og bidro8. Venneforeningen 
Kystens venner støtter i tillegg aktivt og helhjertet opp om skipet.  
I følge vår kilde Arne Lannerstedt, var flere i Jubileumsskipet helt fra starten av 
bevisst på den kulturhistoriske verdien av skipet, og de var bestemt på at oppussing 
og vedlikehold av Kysten skulle foregå etter de beste tradisjoner fra 
namsosrederiet.9 For og etter hvert klare opp med utfordringene, ble Sjøfartsmuseet 
som kulturvernfaglig instans kontaktet for et samarbeid og ”for å gi retningslinjer som 
i best mulig grad ivaretar den kulturhistoriske side ved den videre restaurering av 
”Kysten1”, som det står i brev fra Svein Molaug ved Norsk sjøfartsmuseum, gjengitt 
senere i denne rapporten. 
 
På 1970 tallet var offentlig støtte til verneverdige fartøyer kanalisert gjennom Norsk 
Kulturråd, som i 1977opprettet et eget fartøyutvalg som skulle utrede fartøyvernet i 
Norge gjennom en fartøyplan. Fartøyvernet var i utvikling, men de økonomiske 
midlene var knappe, det var først i 1983 at miljøverndepartementet bevilget penger 
til fartøyvern over sitt budsjett. Det skulle ennå gå noen år før fartøyvernet ble lagt 
inn under Riksantikvarens ansvarsområde i198910 
 
For Kystens del ble det sent på 1970 tallet søkt kontakt med Norsk Sjøfartsmuseum 
for å stå best mulig rustet i kampen om offentlige midler.  
Bakgrunnen var de omfattende reparasjonene skipet sto overfor. Noe som krevde 
verkstedopphold, spesielt den nødvendige utskifting av tredekket forut på værdekk i 
1984. Nå ble det i tillegg til å skifte tredekket, også lagt et helsveist ståldekk under.11     
 Etter at Jubileumskipet A/S overtok Kysten ble deler av vintersesongene brukt til 
vedlikehold, mens det gjaldt å ha mest mulig seilingsoppdrag om sommeren. 
  
På de neste sidene gjengir vi et brev fra museumsdirektør Svein Molaug etter en 
henvendelse fra Jubileumskipet i 1979, samt et brev angående verkstedoppholdet i 
1982.  
Et tredje brev som ikke er gjengitt i sin helhet her, fra Birte Wetlesen i Jubileumskipet 
A/S, til NSM, har denne formuleringen om værdekket som skal skiftes og som endte 
opp med helt ståldekk under tredekket;  
”Jeg sender herved (….) og tillater meg å minne om at vi i nærmeste fremtid skulle få 
en instruks vedrørende restaureringen av vårt dekk fra Dem. Denne er meget 
nødvendig for oss for å kunne innhente rigtigt anbud fra Framnes Mek. Verksted i 
Sandefjord.”  

Brevene har historisk interesse ved at de gir et innblikk i hvordan eierne og NSM i 
en tidlig periode tenkte i forhold til inngrep i fartøyet, men er ikke fyllestgjørende 
for alle beslutninger og valg av arbeidsmetoder som er utført i perioden fra 1970 til 
2003. Kopi av brevene er utlånt og gjengitt med tillatelse fra Arne Lannerstedt. 

                                            
8
 Intervju med Tor Melsom Sr. Han var aktiv i mange år i A/S Jubileumskipet, og Rolf Brevig, turistsjef i Tønsberg 

1970. 
9
 I 1978 laget Birthe Wetlesen og Arne Lannerstedt iflg. Sistnevnte en restaureringsplan som Sjøfartmuseet 

godkjente.  
10

 Opplysningene er hentet fra boka ”Flytende kulturminner” 
11

 Også beskrevet side 67 om værdekket. Det er ukjent på hvilket antikvarisk grunnlag det ble valgt å sveise inn 

et ståldekk. 
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2.1 Hovedtrekk, historisk – tekniske endringer  
 
 

Innredning 1909  

Da Kysten ble bygget i 1909, benyttet man trematerialer. Ikke kryssfinér men heltre. 
Det var furu i deleskott og bak synlig panel. Panel som vendte inn mot innredning var 
likeledes furupanel som ble malt.12 
På 2. Klasse og i mannskapsinnredning var kledningen faspanel på skott og i 
himlinger. I vinkler der skott og himling møtes var det hulkilbelistning. Ned mot 
dørkvinkelen var det en enkel profilert list med 45` skråkant øverst. 
 
Mot loddrette stålskott var det faspanel og mot sluttende skutesider var det liggende 
faspanel. Ellers kan vi anta at det etter datidens skikk var heltre 3 cm tykt faspanel i 
skilleskott der det ikke var stålskott. For eksempel var det liggende bord mot den 
sluttende skuteside og stående mot tverrskott i samme rom. Dørene hadde trolig 
todelte speilfyllingsdører med lufterist under nedre speil. 
 
1. Klasse og offisersinnredning hadde kledning fyllingspanel med profillister i 
overganger, både på skott og himlinger. Dører var av samme konstruksjon men med 
flere profiler og detaljer. Sannsynligvis var de i polert mahogni. Salongene hadde 
beiset og polert bjørk i mahognitone. Aktersalongen fra D/S Frøya som i dag står 
utstilt på Aust Agder kulturhistoriske senter, 13 tilsvarer i store trekk Kystens etter hva 
tidligere restauratrise14  på Kysten skal ha fortalt. Bygd i samme periode ved samme 
verft er det naturlig at de to skipene hadde mange like detaljer. 
I innredningen var dørkene belagt med brun linoleum. På 1. Klasse og i offisers- 
innredning var det teppeløpere overalt. 2. Klasse hadde teppeløper i salong. 
 
Foruten lugarer med enten køyer eller sofakøyer, var også sofaer i salonger 
beregnet på overnatting. Det var kroker i himling og hengslede rygger.  
På 2. Klasse var det ingen lugarer, men man kunne gjøre salongene om til 
sovebanjere. Disse lå på hoveddekk forut, delt opp i dame- og herre avdeling. 
 
På 1. Klasse var sofaene trukket med grønn plysj i lugarer på hoveddekk, og rød 
plysj på værdekk, samt rød plysj i damesalongen. I røkesalongen var det lærtrekk. 
 
På 2. Klasse var det kun trukket med brun skinnimitasjon såkalt pergamoid. Dette 
kunststoffet har gått ut av produksjon.   
 
På 1. Klasse var belistninger, utstyr, som karaffelhyller og lignende utført i mahogni, 
på 2. Klasse i eik, og hos mannskap i malt furu eller eik. 
 

                                            
12

 Opplysningene i dette kapittel kommer fra Arne Lannerstedt. 
13

 Bygget ved Trondheim mekaniske verksted i 1912. Hugget opp i 1984, iflg. Olaf T. Engvigs bok ”Gamle 

Dampen”, Tapir forlag 2008.  
14

 Trisa på Kysten het Ågot til fornavn. Var om bord i Kysten fra 1951 til 1964. Hennes opplysninger ble gitt til 
Arne Lannerstedt. 
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Elektriske installasjoner 

1909 

Innsatt steamaggregat for 4 Kw likestrøm, 110 V til lanterner, dekkslys, lys i laste- og 
maskinrom, samt innredning. 
 

1951 

Innsatt dieselaggregat for 15 Kw likestrøm, 220 V. Ett reserve steamaggregat for 10 
Kw likestrøm, 220 V. Forsyner i tillegg til belysning, mastlys, capstan, 3 viftemotorer 
til friskluftanlegg i innredning, Decca radar og kjølerom i byssa. 
 

1964 

Innsatt varmtvannstank. Landstrøm betjener undervisningsmaskiner i lasterom forut, 
til opplæring av motormenn. 
 

1970 

Annet dieselaggregat for 12 Kw vekselstrøm, 220 V installeres. Forskriftsmessig 
oppvaskmaskin (5 Kw) og seksjonskomfyr installeres i byssa. 
 

1984 

Nytt dieselaggregat for 40 Kw Vekslestrøm, 220V installeres. Aggregatet til kjølerom 
fornyes. Kjølevifte til bruslager på shelterdekk monteres. Nytt fryseanlegg til 
matfryser i kreaturstall omr. 320 
Ny OSO varmtvannstank installeres i kreaturstall for kombinert steam og elektrisk 
oppvarming. El-tilkopling fungerer som temperaturregulering 
 

 

Vann og sanitæranlegg 

1909 

Det var kaldtvanns håndpumpe forut for byssa på hoveddekk. Her hentet man vann 
til håndvaskefat og oppvaskbaljer. Oppvarming kom fra steamrør eller kjele på 
komfyr. 
Vanlig praksis fra oppvask av skaffetøy var en såpe- og en skyllebalje. Skaffetøyet 
ble så kokt i kjele på komfyren i etterkant. 
 
På lugarene var det kommodeskap med servant og hengslet lokk. I skapet var det 
henholdsvis vanndunk og spillvannsdunk, betjent av den kvinnelige stab. I 
klaffevasker var det vanntank bak speil med kran over servantbeslag og samletank 
under, der spillvannet rant ned når servantlokket ble slått opp. 
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Vannklosetter hadde vannlås under skål tilkoplet en spylespak. Saltvannspyling ut i 
sjøen under vannlinjen, med tilbakeslagsventil ut i borde. 
 

1951 

Trykktank installert for rennende vann. I den utvidede bysseregionen ble det ut mot 
S.B. side innsatt en benk med rustfritt beslag og to store kummer, samt en 
utslagsvask ved siden av. Rennende kaldtvann og steamrør i kantene av kummer til 
å varme vann og regulere på kok av service i etterkant av oppvask. 
 
I innredningen ble det montert inn trerammer med hengslede lokk i stedet for 
vaskekommodene. Gamle servantbeslag ble brukt om igjen. Disse ble tilkoplet 
kaldtvanns- og avløpsrør. Avløpsrøret gikk ned i skutebunn.  
I klaffevaskerne ble tanker erstattet med rørsystem.  
Toaletter beholdt samme saltvannspyling ut i sjøen og spylespak. Nye klosettskåler 
ble innsatt og finnes igjen på dame og herre toalett, hoveddekk, B.B. side akterut.  
 

1964 

Til undervisningsformål var det nødvendig å installere varmtvannstank i maskinrom. 
Steamoppvarming i oppvaskkummer ble fjernet og varmtvannsrør tilkoplet. Aktre 
sykelugar, omr. 313, ble innredet som elevdusj. Klosettsystem forble uforandret. 
 

1971 

Etter nye regler ble håndvasker med kaldtvannstilkopling innsatt på alle WC. 
Klosettskåler er skiftet både da og siden med trykkspyling. Det ene WC forut ble 
omgjort til pissoar, omr 319.  
Det er to WC på hoveddekk akter, omr. 334 og 336 der det ene klosettet er likt med 
1951 utgaven. 

1984 

Ny varmtvannstank type OSO for kombinert steam og elektrisk ble innsatt i 
kreaturstall omr. 320.  
 
 

Ombygging og modernisering utført ved Trondheim Mek Verksted, 
1949-51 

Utvendig skrog og utrustning 

Overbygget ble revet og skroget strippet for innredning. 
Skroget ble forlenget med 14' midtskips gjennom kombinert sveising og klinking.  
 
Overbygning forlenget midtskips og helt båtdekk lagt. Ytterskott og skorsteinscasing 
utført i stål. Styremaskinhus aktenfor den nye styrmannslugaren ble utført i stål. 
Midtgangskott, dekkspanel, dekkshus akter, skanseplate akter, kommandobro og 
styrmannslugar utført i aluminium, Skorsteinen ble utført i aluminium. 
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Skorsteinen ble altså laget ny i 1951. På riggtegningen fra ombygningen ser man at 
det er beregnet at skorsteinen skal ha rett topp, men underveis har det sannsynligvis 
blitt bestemt annerledes, slik at skorsteinen fremstår i dag med skråkuttet topp.  
 
Aktre lukekarm, vinsj og bom ble på grunn av det nye overbygget flyttet opp til 
båtdekk. 
 
Maskinskylight midtskips ble erstattet med påbygg i aluminium med nedgang til 
maskinrom. 
 
Master, bommer og mastehus ble utført i stål 
 
Dekkene ble lagt med grantre og fuget med marineglue15. 
 
 

Maskinteknisk 
Hovedmaskin fra 1909 er beholdt med utvidet pumpesystem.  
Kjelen omlagt til oljefyring, TODD`s patent. (Trykk nedsatt fra 175 lbs. til 160 lbs.), da 
tyskerne tildels sprengfyrte under krigen.  
Nye bunkerstanker anbrakt i forlengelsen mellom kjele- og lasterom, I henhold til 
regler om tankplassering. 
 
Et likestrøms dieselaggregat, 220 V 15 Kw installert i tidl. B.B.kullbaks. 
Et likestrøms steamaggregat, 200 V 10 Kw installert til nødbruk. 
 
Elektrisk tavle installert i tidligere S.B. kullbaks. 
Steamdrevet styremaskin anbrakt på båtdekk i separat stålhus. 
 
Elektriske vifter innsatt i lyrer ved kjelen. 
 
Capstan anbrakt på akterdekk og motor anbrakt under, på hoveddekk. 
(Denne er 110 volt, og kan ikke brukes på dagens anlegg.) 
 
Decca radar, levering nr.3 i Norge gjennom Lehmkul. Den var også 110 volt. 
 
Friskluftsanlegg til innredning med ett viftehus på mastehus samt to på båtdekk med  
likestrømsmotorer. 
Kjølerom innredet i byssa S.B. side Kullbysse ble omlagt til oljefyr. 
 

                                            
15

 Denne opplysningen stammer fra Lannerstedt. Det vanlige ville vært å bruke oregon pine eller furuplank, og 
drive med bek, selv om marineglue også kunne forekomme på passasjerbåter i 1950. Det er ingen tredekk fra 
denne perioden igjen om bord som kan bekrefte opplysningen. Dette er også kommentert på side 36 i rapporten 
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Annet 
Kysten, som er en værdekker16, hadde opprinnelig delt overbygg mellom midtskip og 
akter. Skroget er i klinket utførelse, med stangkjøl og loddrett stavn.  
Det er ett lasterom forut med lukesjakt opp til fordekket og en steamwinch med 
bommen lenket til formasten.  
 
Det er også ett lasterom akter, med lukesjakt opp til båtdekk midtskips og 
inngangsdør fra værdekket. Steamwinsj med bom befant seg tidligere på værdekket 
festet til skorsteinen, ett nivå lavere enn i dag. 
 
Kreaturstall var innrettet på hoveddekkets babord side midtskips, det som nå er 
innredet som bysse. 
 
Dagens bro med bestikkhus og styrmannlugar kom ved ombyggingen i 1951, da 
overbygningen ble ombygget i aluminium. Blant annet gjennomgikk 1. klasse salong 
i dekkshytta akter en stor forandring fra tidligere ved at inngangspartiet ble flyttet til 
midten, og de to salongene ble lagt i hver sin ende. Trappen ned til hoveddekket ble 
flyttet akterover. 
 
Ved TMV beholdt dampskipene karakteren selv om de ble grundig modernisert til 
tidsmessig standard. Verftet hadde i etterkrigstiden mange gode håndverkere som 
fulgte en viss tradisjon. Likevel var det moderne og funksjonelt. 
 
Mye av snekkerarbeidene som representerer hoveddelen av innredningen ble 
betydelig forenklet. I stedet for å bruke speilfyllinger på skott og himlinger, ble det 
brukt hele plater og belistning som ga inntrykk av førstnevnte. Sofaprofiler var de 
samme, møbler og utstyr ble forsatt produsert i mahogni. For å skille standarden på 
klassene, benyttet man på 2. Klasse tilsvarende i ask og eik. 
 

                                            
16

 Også kalt shelterdekker, stormdekker 
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En annen side ved hele platekledninger i stedet for oppstykket treverk var nye krav til 
hygiene, veggdyrplager etc. Huntonitt var et lettstelt materiale og det var rimelig.  
 
1. Klasse beholdt fortsatt sin style, med polert tre i kryssfinér panelt på skott i 
salonger. Plysjen ble erstattet av epingle`- stoff i lugarer, på hoveddekk gikk det i 
grønt og på shelterdekk i rustrødt. Se for øvrig postlugar slik den fremstår i dag. 
 
Det ble diskutert og valgt å erstatte tidligere malte flater med linoleumsbelagte 
kryssfinérplater. Da kunne en spare oppmaling hvert år, da disse var behandlet for å 
slippe vedlikehold. 
 
Linoleumsplatene ble så panelt i ganger akterut, og i 2. Klasse salong og lugarer. 
Akter ble de belistet med mahogni og forut med ask eller eik. Det ble ikke mere 
penger igjen til å kle himlinger med spantekasser og andre profiler. Det ble derfor 
montert glatt platehimling med trefiberplater. 
 
Det ble mere komfort etter ombyggingen. 4-mannslugarer på 1. Klasse ble erstattet 
av 2-manns, og jernkøyer ble erstattet av sofakøyer. Og på 2. Klasse kom det i 
tillegg til sovebanjeren to 4-manns lugarer, samt en dobbel damelugar med til 
sammen åtte soveplasser. 
 
Mannskapsinnredning på banjerdekk byttet plass med 2. Klasse på hoveddekk etter 
nye krav om mannskapsstandard, der lugarene ble romsligere for dem som skulle 
leve om bord. Damelugarene fikk sofatrekk med stoff mens 2. Klasse for øvrig hadde 
den tradisjonelle skinnimitasjonen pergamoid. 
 
På hoveddekk ble det lagt ståldekk med bunnstøp. I gang fra mannskapslugarer, 
WC og kreaturstall ble dette malt. I innredning for øvrig, ble det belagt med 
brunmelert linoleum, omtrent som skottpanelene. Teppeløpere ble lagt i ganger, 
salonger og på lugarer på 1. Klasse, mens 2. Klasse fikk løper kun i salongen 
 
Ved Kystens modernisering ble all innredning om bord skiftet ut med nytt, i flg 
muntlige opplysninger. 
I forhold til tidligere utgave ble det omrokert på enkelte lugarer, spesielt i forskipet. 
Men også akter på 1. Klasse ble det nå en ombygging av lugarene. Skottet mot 
hovedsalongen er beholdt på samme sted, men toblad døren ble byttet ut med 
enkelblad dør. 
 
Nedgangstrappene både forut og akter på hoveddekket ble fornyet og flyttet lenger 
bak i henhold til ombyggingen av kahytten på værdekket.  
 
Forut på hoveddekket ble det nå ominnredet med lugarer for mannskapet der det 
tidligere hadde vært 2. Klasse salonger, og lugarer for førstestyrmann og 
førstemaskinist, i tillegg til to stuepike lugarer.  
Aktenfor trappen kom det nå to 2. Klasse damelugarer/salonger på babord side. 
2. klasse toalett ble fjernet og det ble 2. Klasse bagasjerom i stedet.  
På styrbord side kom det tre toaletter. 
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Før ombyggingen i 1949 - 1951 besto hoveddekket av tre fra spant 1 til spant18, og 
fra spant 47 til spant 65. Området i mellom som var over maskinrommet var 
ståldekk. Ved ombyggingen ble som tidligere nevnt tredekket fjernet og nytt ståldekk 
lagt. 
 
Banjerdekket, som hadde vært los og mannskapslugarer, ble bygget om til 2. klasse 
familielugarer og herresalong. På tegning av profil og dekksplan forut 1909, ser vi at 
stålskottet som skiller forre lasterom, omr 206, fra lugarene foran var opprinnelig 
plassert på spant 47, eller spant 54 etter vår nummerering. Dette betyr at ved 
ombyggingen ble skottet flyttet fra spant 54 til spant 50. Spor etter skottet på spant 
54 er også tydelige. 
Trappen fra hoveddekket og ned til lugarene var også opprinnelig plassert lenger 
forut, da den gikk fra spant 54 på hoveddekk og ned. I dag er den plassert fra spant 
49 og ned. 
På samme tegning ser vi en ferskvannstank plassert oppetter skottet inne i 
lasterommet. Denne er det ikke spor etter i dag. Ved ombyggingen ble det laget nye 
vanntanker under banjerdekket. Disse er stort sett i sveist utførelse. 

Profil forut 1909 
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På hoveddekket var det før 1951 et åpent mellomdekk rundt forre lasteluke, med 
port i hver skuteside. Dette området måtte vike plassen da det nå ble bygget inn 
langt flere lugarer på hoveddekk. Det ble dermed sammenhengende innredning hele 
veien, bare avbrutt av området rundt byssa midtskips, der det var kreaturfjøs i 
babord side, og oppvaskbenk til styrbord.  
 
1. Klasse ble fortsatt lagt til de to dekksnivåene akterut, men supplert med nye 
lugarplasser på værdekket i dekkshuset midtskips som nå ble utvidet til 9 lugarer 
for offiserer og passasjerer, i tillegg til postkontor og billettkontor.  
 
Også det aktre dekkshuset fornyet, og båtdekket ble bygget sammenhengende fra 
styrehuset til hekken.  
 
1. Klasse bagasjeoppbevaring har sin plass i forkant av salonghytta styrbord. 
Plassen var utført i hyller eller reoler. I dag er det ingen eller få spor etter hvordan 
det så ut, men den andre bagasjeplassen, utenfor postkontoret, har fremdeles 
hyller nærmest intakt.  

 
Oppe på båtdekket ble nytt styrehus med kartrom og styrmannslugar satt opp. 
 
Ved å sammenligne tegningen fra 1909 med den fra 1949, kan vi se de store 
forandringene som Kystens rominndeling gjennomgikk. 
 

 

På de seks neste sider ser vi i rekkefølge; 

 1909 alle dekk forut 

 1909 hoveddekk og værdekk midtskips 

 1909 hovedekk og værdekk akter 

 1951 alle dekk forut til midtskip, også den nye broa 

 1951 værdekk og hoveddekk midtskip til akter 

 1951 båtdekk 
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       1909 Alle dekk forut 
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1909 hoveddekk og værdekk midtskips 
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1909 Hovedekk og værdekk akter 
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1951 alle dekk forut til midtskip, også den nye broa 
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1951 værdekk og hoveddekk midtskip til akter 
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Båtdekk etter 1951 
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Utvendige farger i 1951 
Skroget var sortmalt opp til værdekket og til toppen av skansekledningen forut. 
Rekker var hvitmalte. Den nye overbygningen var også hvitmalt, unntatt broa som 
ble brunlasert. 
 
I ”nordvestpassasjen”, som gjennomgangen på værdekket mellom lugarene kaltes, 
var det brunlaserte skott hele veien rundt. 
 
Hytta akter var hvit med grå sparkekant. Akterskottet av hytta var brunmalt for der 
var det arbeidsplass for mannskapet.  
 
På fordekket var det sort sparkekant mot overbygningen. Det svarte fulgte 
rennestein og avslutning mot dekkshus som ramme rundt tredekket. 
 
Etter ombyggingen ble broa utvendig og den innvendige passasjen gjennom 
overbygningen brunlasert. Ellers var overbygningen hvitmalt utvendig, bortsett fra 
akterskottet mot poopen. Dette var et arbeidssted, og var brunmalt. 
 
Skorsteinen er sortmalt og har namsosrederiets merke med de norske fargene 
påmalt igjen i dag. 
 
Luftelyrer følger fargen til mastene og skal være gule, bortsett fra de to store lyrene 
som står opp langs skorsteinen, og som er malt sorte. Vinsj bak skorsteinen var grå, 
og ikke sort som i dag. Daviter var og er hvite. 
  
Skroget var sortmalt, inkludert den forre skansekledningen som i dag er hvitmalt. 
 
 
 

 

          Kysten på prøveturen i 1951. 
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2.2 Hovedtrekk, historisk – tekniske endringer 1970-2003 

Overbygning midtskips 
 
I 1985 inngikk AS Jubileumsskipet og Postverket en avtale om istandsettelse av 
postlugaren tilbake til 1951 versjon. Avtalen innebar økonomisk bidrag fra 
postverket.  
 
Postlugaren ble deretter komplett renovert. Til øvre del av døråpning er det tillaget 
treramme med glass å sette inn så reisende kan få en gløtt inn på turene. 
Postskapet for sekker har i de senere år vært i bruk som kjølelager for brus. 
Forandringen kan med relativt enkle grep reverseres. 
 
Ny kiosk, omr. 413,  er innredet i mannskapsdusjen (opprinnelig sykelugar.)Her er 
det panelt med baderomsplater og belistet med tilhørende treprofiler. Båreluke fra 
tidligere sykelugar og passasjerlugar er inntakt. Dørken er belagt med 10x10 cm 
klinkerfliser. 
Benkeskap og overhyller utført i mahognitre, med stålbeslag og kum. Vanntilkopling. 
 
Nytt dusj og vaskerom for mannskap innredet i foranliggende sykelugar. Panelt med 
baderomsplater og belistet med tilhørende treprofiler. Dørken belagt med 10x10cm 
klinkerfliser. Vask og armaturer valgt i nøytral utførelse. 
 

Postlugaren ferdig restaurert i 1984.  

Foto: Arne Lannerstedt 
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Forsamlingslokale og restaurant – Banjerdekkområde  
 

1970 

A/S Jubileumskipet så det tidlig som nødvendig å få innredet et større brukslokale til 
forsamling og felles bespisning ved innføring av charterturer og utleie. De valgte å 
sette fokus på banjerdekket forut til dette formål. 17 
2. Klasse lugarene lå etter deres mening for isolert til for ordinær bruk og 
lasterommet var en dødplass som ville kunne ende opp som skrotlager. 
Da skipskontrollen godkjente å fjerne tverrskott mellom 2. Klasse og lasterommet, 
skott 50, da det ikke hadde status som vanntett, mente man at problemet var løst18. 
Det ble dermed gjort enkle grep ut i fra en slunken kasse. Tverrskottet ble brent ut og 
de innenfor liggende to passasjerlugarer ble tatt ut. 2. Klasse salongen ble noe 
lengre og det åpne rom ga sitteplasser ved bord til 100 personer. 

Lasterom omr. 206 

En trestige til bruk som nødstige opp i lasteluke ble rigget. Skottene rundt ble kledd 
inn med 
brannsikre 
eternitplater. En 
sofabenkerad 
med stoppede 
puter og 
ryggpøller ble 
rigget til 
langsskips og 
tverrskips. Dertil 
kom løse 
langbord og 
stoler, samt 
sofabenker 
langs skottene. 
Den åpne 
stålhimlingen 
med 
lysarmaturer er 
beholdt. Dørk av 
treplank i 
lasterommet ble 
belagt med 
heldekkende 
tepper. 
 

                                            
17

 Opplysning fra Arne Lannerstedt 
18

 Skott på spant 50. Dokumentasjon  

Fra Kystens jubileumstur i 1979. Foto Arne 

Lannerstedt 
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1984 

Omr 202 til 205:  
I forbindelse med et verkstedopphold for fornyelse av kollisjonskott # 65,mot 
kjettingkasse ble følgende oppgradering utført; Tepper ble erstattet med 
linoleumsbelegg.  
Sofabenker byttet ut med smalere seter og høyere ryggpøller. Faste bord erstattet av 
løse langbord og stoler rundt. I baugen ble det satt opp en bardisk tverrskips.  
Dørken ble belagt med samme type heldekkende teppe. 
Omr. 206: Nødstige i tre ble erstattet av en mere solid aluminiumstrapp. I lukekarm 
på værdekk ble det brent ut og satt inn en port i tilknytning rømningstrappen. 
Lysarmaturer i lasteromsdelen ble supplert med fire nye i tillegg. 

 

1988 

Bardisken i baugen ble fjernet igjen. Utslitte stoler ble skiftet ut. De oppsmuldrende 
bordplater erstattet av finerplater belagt med linoleum, og eikebelistning rundt. 
Benkeputer fornyet og ryggpøller erstattet av høye rygger tilsvarende i salonger. 
Til erstatning for lanterner, fiskegarn og kuler er det montert karaffelhyller i hjørner, 
speil, barometer, kronometer og portrett av Kong Haakon og Dronning Maud, på 
akterskott. På henholdsvis S.B. og B.B. side er det montert opp fotorammer av 
Namsosbåtene. Dette er utført av Ole Wetlesen og Arne Lannerstedt. 
 
 

Lasterommet 1984. Foto Arne Lannerstedt 
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Innretninger for rundturer og chartertrafikk. 

1970 

Travaljebåt akter på båtdekket ble fjernet  
 
To vifteanlegg på båtdekk til friskluftsystemet i innredning ble fjernet, og skrotet. 
Etter dette er det kun et vifteanlegg igjen på fordekk. 
 
 
Likestrøm dieselaggregat i maskinrom ble byttet med et brukt vekselstrømaggregat. 
 
Oljebysse, ombygget fra kull fra 1951, ble utskiftet med brukt Beha seksjonskomfyr. 
Godkjent oppvaskmaskin installert. 
  
Etter nye regler ble det innsatt håndvask med kaldtvann i samtlige WC.  
 
Det ene WC forut på styrbord ble innrettet som pissoar. 
 

Innredning på hoveddekk etter 1970 
 
Messeinnredning, Omr. 320- 19 i 
den gamle kreaturstallen ble 
fjernet for bruk til bysseformål, og 
innredet med benker og hyller. 
Det ble skåret ut gangåpning i det 
langsgående skottet ved spant 35 
mellom kreaturstall og bysse.  
 
2. Klasse damelugar, omr 310 og 
312,20 ble tatt i bruk som 
mannskapsmesse, hvorav den 
ene delen ble innrettet som 
selvbetjent pantry. 
Vaskeskatoll med hengslet lokk 
og speil i damesalong ble fjernet. 
Innredning fra dette området er 
etter sigende borte. 
 
 
 
 
 

                                            
19

 Kreaturstallen eller fjøset ble innredet til spisemesse for elevene da skipet het Askaas og lå i Grimstad 
20

 Omr. 310 har beholdt en del original innredning, men har et nytt og større bord, mens omr. 312 er helt ombygd. 

Omr. 320 Kreaturstall slik den ser ut i 
dag. 
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Reparasjoner og fornyelser utført ved Framnæs Mek. Værksted, 
Sandefjord. 
 

1980 

Omlegging av båtdekk med furubord, fuget med sikaflex og smurt med benarolje. 
Underliggende himlinger panelt med kryssfinér. Nedtatt aktermast fikk ny lyskabel fra 
topplanterne og ført ned i hel lengde og tilkoplet nytt forskriftsmessig lyspanel på 
kommandobro. 
Elektrisk anlegg i innredning på værdekk fornyet og sikringer oppgradert fra 5 amp. 
Til 10 amp. 
 
Ny og påkrevet kaskadetank bygget under B.B. maskindørk. 
 

Anmerkninger: 

Verkstedets tømmermann reagerte mot selskapets egen anskaffelse av for dårlig 
furuplank, fuging med sikaflex med garntråd i stedet for nedslått stry og annen 
fugemasse. Det ble etter eiers krav utført. Dertil skulle dekket brunbeises. 
Resultatet ble lekkasjer etter 14 dagers bruk, og etter få år oppsto begynnende råte. 
Kryssfinéret i innvendig himling beholdt profilen og var uskadet. Nytt dekk ble igjen 
lagt i 1992. NB! Dette dekket fremstår i dag i svært dårlig stand og fører til lekkasjer 
ned i innredningen. 
 

1984 
Fordekk belagt med stålplater og deretter furubord. Fuget med formflex. Betongstøp 
i trau under ankerspill. 
Nytt kollisjonsskott sveiset inn mellom kjettingkasse og 2. Klasse salong. Bulket plate 
i forskip fornyet. 
3 plater på hver side i F-gang i 1. Klasse salong fornyet med klinking. Utbedring av 
akselfundament. Ny betongstøp i akterbunn, lasterom akter. 
 

Innredning 

Himlinger og ytterskott i halv høyde i lugarer under fordekk isolert med Glava og 
panelt med kryssfinér. Elektrisk anlegg fornyet.  
 
På 2. klasse salong og i lasteområdet ble teppebelegg skiftet ut med 
linoleumsbelegg.  
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Reparasjoner og fornyelser utført ved Hansen&Arntzens båtbyggeri, 
Langesund. 

1992 

Båtdekket som var råtnet etter 12 år ble omlagt med furubord og fuget med et nytt 
stoff - Arbocol. Dette stoffet ble også benyttet på kongeskipet Norge, og fullriggeren 
Christian Radich der det var problemer med å få dekkene tett. 
 
Riksantikvarens representant 21kom på befaring og krevde Arbocolen frest opp og 
dekket drevet på ny med stry og bek i henhold til det tradisjonelle og antikvarisk 
riktige. Grunnen til at det var brukt marineglue, ble forklart med at det var av hensyn 
til utflyting av bek i varmen som folk tråkket i og dro med rundt i skipet. I 
kuldeperioden var det problemer med at beket sprakk.22  
Det ble enighet om å prøve det ut i 2 år. På Riksantikvarens initiativ ble også 
værdekket helt akter lagt på nytt, men der ble det fuget med stry og bek. 
I dag er båtdekket igjen i dårlig forfatning, med råte, fugemasse som har sluppet, og 
derav lekkasjer. 
 
Samtidig med at båtdekket ble lagt nytt, ble himlingen i lugarinnredning på 
værdekket ytterligere fornyet med kryssfinér og Glava- isolasjon.  
 

 

 

 

 

Forandringer i Grimstad under navnet D/S Askaas 
Til bruk som undervisningskip ble følgende endringer utført: 
Lasterommet forut ble innrettet til verkstedspraksis for motormenn. 
 
Mannskapsmesse23 forenom byssa ble innrettet som bakeri til kjøkkenpraksis. 
 
Kokkelugaren ble24 endret til lager for skaffetøy ved at den originale innredningen ble 
fjernet og erstattet med hyller for skaffetøy. 

                                            
21

 Fartøyvernkonsulent Fredrik Dennecke. Kilde; A. Lannerstedt 
22

 Denne episoden er referert av Arne Lannerstedt. Vi vet ikke sikkert hvilket natingsmiddel dekket hadde i 

perioden 1951 til 1964. I dag er det marineglue på alle dekk. 
23

 Omr. 318 
24

 Omr. 327 
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Kreaturstall omr. 320, ble endret til 
elevmesse. Ytterskott ble panelt inn 
med plater, noe det fremdeles er. 
Matluke skåret ut mot byssa.  
Tverrbord og brisker ble rigget opp og 
støttet mot ytterskott. 
 
Innredning i postlugar omr. 410, 
værdekk ble delvis revet ut for bruk 
som betjent  
verktøybur. 
 
Tverrskott mot dame og røkesalong i 
kahytten akter, omr. 430, ble slått ut, 
sofa på hver side av dør fjernet og 
garderobenisje i damesalong revet ut. 
Dette for å få en oppholdssalong med 
TV. 
Dekks- WC, omr. 425, ble merket for 
offiserer. 
 
 
 
Akterste sykelugar omr. 413, S.B. side 
ble innrettet til elevdusj. I dag brukes 
lugaren som kiosk. 

Omr.. 327, kokkelugar 

Omr. 413, Tidligere sykelugar 



Hoveddekk 

Innredning. 
Enkelte forandringer etter 
ombyggingen var generelle for 
større deler av hoveddekket, og vil 
bli beskrevet under ett her. 
Deretter følger det en mer detaljert 
beskrivelse av enkelte områder. 
 
På midtspant-tegningen fra 1909 
er det vist at Kystens hoveddekk 
var oppbygd på datidens vanlige 
måte, med strekkplater og tredekk. 
Det var ståldekk over 
maskinområdet. I 1951 ble 
tredekket fjernet. Ved 
gjenoppbyggingen var det mest 
rimelig og enkelt å erstatte 
tredekket med et ståldekk. Dekket 
ble sveist i skjøtene og mot 
strekkplater og klinket til 
dekksbjelkene. 
Oppå ståldekket ble det støpt en 
betonglignende masse25 som er 
tilført et stoff som gjør den 
elastisk. Sementmassen ble 
grønnmalt i gang og WC forut, 
bysse og kreaturstall. Ut over det 
var det brunmelert linoleum. 
Denne er fremdeles på plass, 
unntatt i dagens bysse, i fjøset og på toalettene, der det ble lagt sorte og hvite fliser 
etter et hygienekrav fra skipskontrollen overfor eierne i Tønsberg på 1990-tallet. 
Enkelte lugarer har fjernet linoleumen, og erstattet med malt dørk og tepper. 
 
Det er to typer brunaktig linoleum om bord. En lys og en mørk, hvorav den lyse er fra 
1951. Det mørke ble tatt i bruk etter behov fra slutten av 1970-tallet. 
 
Ved restaurering av styrbord side hos BDF måtte store deler av støpen meisles opp, 
fordi ståldekket under flere steder var rustet helt i stykker og måtte skiftes. Ved 
gjenoppbyggingen var ikke den tidligere brukte Semtex tilgjengelig vare lenger, BDF 
valgte derfor en påstøp – Opitroc Marine Elastic -med tilsvarende egenskaper som 
tidligere støp. Under støpen ble det først malt med to-komponent maling på stålet. 
I blandingen når det ble støpt ble det blandet inn Leca kuler etter produsentens 
anvisninger. Støpen ble lagt i 3-5 cm tykkelse. 
 
 

                                            
25

 Semtex belegg, iflg. Reparasjonsbestilling ved sertifikatfornyelse TMV 1952. 

Korridor på 1. Klasse Linoleumsplater  i 
flammebjerkmotiv. Foto B. Nesdal 
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Til slutt ble det lagt støp i borde, slik 
at vann som renner ned skutesiden 
ledes ut i rennesteinen. 
 
 
Etter en grunnstøting der Kysten sank 
og ble liggende halvveis under vann i 
1926, og et påfølgende havari i dokka 
på TMV året etter, ble deler av 
innredningen skiftet. Det er ikke 
funnet dokumentasjon på hvilken del 
av innredningen dette gjelder. I 1927 
ble det som var ødelagt satt opp i 
samme stil som tidligere26. 
 
All innredning fra dekk til himling på 
hoveddekket ble fjernet i 1951, ikke 
bare som en følge av at tredekket på 
hoveddekket ble fjernet, men også 
fordi den 40 år gamle innredningen 
var nedslitt og trengte sterkt til 
fornying, slik at namsosrederiet 
fortsatt skulle kunne hevde seg i kon- 
kurransen om passasjertrafikken.  
 
I følge Kystens 70 års jubileumsavis 
fra 1979, ble all innredning fornyet, 
men det ble valgt å videreføre 
mahogni og bjerkeinnredningen på 
1. Klasse.  
2. Klasse salong og gang fikk 
linoleumsplater med askebelistning i 
stedet for malt panel som var vanlig.  
Noen vesentlige forandringer ble det 
også gjort, som vi skal se. Den lave 
himlingen som gjør at det ikke er 
plass til blindlokk, stammer blant 
annet fra 1951 og vil fordre en 
annen løsning hvis det skulle 
komme pålegg om å montere 
blindlokk. 
 
Den gamle innredningen kan ikke ha 
vært i særlig god stand når man tar 
hensyn til at det var vanskelig 
tilgang etter krigen på gode 
materialer, og det gjaldt å bruke om 
igjen alt man kunne. Men vaskene 

                                            
26

 Jmf. D/S Frøyas innredning i aktersalong som ble delvis fornyet i 1928 ved TMV. 

Vaskeservant med speil. Kapteinslugar, omr. 348. 
Foto S. Telstø 
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og klappsetene på lugarene ble i hvert fall beholdt. Toppen av lokket over vaskene 
ble i likhet med klappsetene kledd med grønn linoleum. 
 
Når det gjelder 1.klasse korridor på hoveddekk, ble det vurdert frem og tilbake om det 
skulle settes opp lasert fyllingspanel, slik det var før27. Valget falt på en nærmest 
vedlikeholdsfri løsning, da man endte opp 
med å montere kryssfinerplater med pålimt 
linoleum i brunt tremønster. De samme 
plater ble satt opp på den nye 2. klasse 
trapp og salong nede på banjerdekket. 
Dermed slapp man å måtte male på nytt 
hvert år. 

VVS 

Det var ikke trykkvann på lugarene før 
1951,men det var vasker på alle lugarer 
unntatt matros og fyrbøterlugaren nede, 
samt første og andre klasse 
hovedsalonger. Første og andre klasse 
damesalonger hadde vasker.28 
 
Fra 1909 var vaskene nedfelt i skap. Inne i 
skapet var det to hyller, der det var 
plassert en sinkkanne med hank som 
gråvann rant ned i på øverste hylle, samt 
en rundformet vannmugge til påfyll i hyllen 
under. Det var sluk i vasken og avløpsrør 
ned i sinkkannen.   
  
I 1951 kom det så trykkvann (kun kaldtvann) 
på alle lugarene. Mens de gamle 
porselensvaskene ble beholdt, ble det laget 
nye trerammer med hengslet lokk kledd 
med grønn linoleum. Vaskene fikk montert 
svingbare armaturer som kom opp på siden, 
og nye avløpsrør som gikk ned til 
maskinrommet.  
 
Noen lugarer fikk nye elegante vaskeskatoll. 
Dette var forseggjorte mahogniskap med 
glassholder og speil over. Vasken var festet 
til et hengslet lokk midt på fronten av 
skapet. Porselenet (Shanks), var formet 
med en helletut i bakkant. Når man slo igjen 
lokket kom vasken på høykant og vannet 
rant ned. Som avløp under vasken ble det 

                                            
27

 Iflg. Arne Lannerstedt som fikk opplysningene ved TMV. 
28

 Iflg. Tegning av 1909. 

Vask slik de så ut etter 1951. Fra omr. 306. 
Under : Klaffevask omr.308, piker. 
Foto: B. Nesdal 
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laget en trakt av blikk som var koblet til avløpsrøret. 
De stedene som fikk denne type vask er: Postbetjentlugar, passasjerlugar, og de to 
loslugarene. Alle på værdekket. 1. Klasse salong, kapteinslugar, triselugar, babord 
pikelugar, og 2. Klasse damelugarer på hoveddekket. I alt 10 klaffevasker på 
tegningen.  
I dagens utgave finnes det bare 4 skap med 3 vasker igjen.  
Trykkvannet kom fra en ferskvannstank i maskinrommet som ble installert i 1951. 
Også en saltvannstank ble installert samme sted for spyling av toalettene. Noe 
merkelig kan det synes at det ikke ble lagt opp vasker på toalettene i 1951. Det ble 
først gjort i Tønsberg. 
Over oppvaskbenken ved byssa ble det installert en heater som steamer vannet ved 
oppvaskkummen. Denne er fremdeles på plass. 
 
I 1964, i Grimstad som opplæringsskipet Askaas, ble det installert en varmtvannstank 
i maskinrommet, til byssa og dusjene. I 1984 ble denne igjen erstattet av den store 
varmtvannsberederen som står i det tidligere fjøset, nå bysseområde. 
 
På flere av lugarene i dag er vannrørene lagt opp med 1980 talls kobberrør og 
tilsvarende plastklammer og armatur, mens noen lugarer har originale rør og armatur. 
 

 

Toaletter 

I 1909 var det to 
toaletter om bord. Begge 
var på hoveddekket. På 
2. Klasse rett aktenfor 
damesalongen babord 
side var det ett. Det 
andre, som var plassert 
styrbord akter ved spant 
18 – 20, var forbeholdt 
1. Klasse og besto 
foruten WC, av et rom 
ved siden av som hadde 
vask med falltrykkvann 
fra en 
180 liters tank som sto 
plassert oppe bak 
skorsteinen. Avløpet fra 
vasken gikk ned i 
maskinrommet.  
2. Klasse måtte nøye 
seg uten vask på 
toalettet. 
Etter ombyggingen i 1951 på hoveddekket er det nå seks toaletter. To dame og 
herre, akter på 1. klasse, og tre forut, der det var dame, herre, og pissoir.  I tillegg er 
det ett i forkant av kahytten på værdekket, men dette er ikke i stand da avløpsrøret er 
rustet av under dekk og sluket er støpt igjen. 

Omr. 334. Eneste gjenværende toalett fra 1951. 
Håndtak for saltvannspyling og tømming på siden. 
Foto: B. Nesdal 
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Alle toalettene ble nye og saltvanns- drevne i 1951. Det var ikke speil, og ikke vask 
på toalettene.  
1. og 2. klasse hadde mahogniringer, mens mannskapet hadde eikeringer. Ellers var 
standarden lik. I dag er det bare ett 1951 modell toalett tilbake. (omr. 334) 
 

Oppvarming  

Alle rom og lugarer, ble fra 
1909 av oppvarmet med 
radiatorer, drevet av steam fra 
maskinrommet. Bortsett fra 1 og 
2 plass salong og matroslugar. 
På disse var det installert 
kokskaminer. Om kaminene sto 
til ombyggingen i 1949-51, vites 
ikke sikkert, men fra tegninger 
etter ombyggingen vises ikke 
kaminene lenger. I dag er det 
radiatorer her. På tegning av 
1909 er det tegnet inn både 
liggende og stående radiatorer. 
Varmeanlegget har ikke vært i 
bruk på mange år, da Kysten 
kun har drevet sommertrafikk i 
Tønsberg.  
 
Steamrørene er kledd i asbest 
og går gjennom forborede hull i 
skottene. Under demonteringsarbeidet på styrbord side ved BDF, var det ikke annet 
valg enn å pakke rørene forsiktig inn i plast og kutte de av ved skottene for så å 
fjerne dem på grunn av asbesten.  
Det viste seg at rørene i 
tillegg var tette innvendig 
og de ble derfor kastet.  
 
Ved demontering av 
innredning på babord side 
vil en støte på det samme 
asbest -problemet, og det 
bør derfor på et tidspunkt 
vurderes hvilke løsninger 
en ønsker med 
varmeanlegget. Slik 
tilstanden nå er, vil det 
måtte påregnes omfattende 
skifte av rør og kuplinger, 
samt reparasjoner av utette 
radiatorer hvis man skal ha 

Forskjellige varianter av radiatorer om 
bord denne er fra omr. 305. 

Steamradiator i kapteinslugar. Mer elegant utgave enn 
liggende versjon. Omr. 348 
Foto: B. Nesdal 
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det tilbake til å fungere på steam.  
 
I dag er det flere elektriske panelovner montert forskjellige plasser.   
Oppvarming innvendig i skipet var i 1951 versjonen også lagt opp med oppvarmet luft 
fra vifter på dekk som fungerte som varmevekslere. 
I tillegg var det før 1951 plassert koksovner i 1. og 2. klasse salonger på 
hoveddekket.  
 

Ventilasjon 
De to ventilasjonsviftene på båtdekket ble fjernet i Tønsberg da en mente de sto i 
veien for ferdselen til passasjerene. Så langt vi har brakt på det rene er de 
forsvunnet. Vifta på fordekket er fremdeles på plass og står oppe på dekkshuset.  

De to originale viftenes plassering på 
båtdekket.  
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Belysning 
Lysarmaturene før 1951 var dråpeformede kupler, utført som krystallprismer i 
1.Klasse salongene (tilsvarende kan betraktes i museumsutstillingen av 
aktersalongen til D/S Frøya29 ved Aust-Agder museet). 
Mannskapslugarene hadde en vanlig pære. Etter 1951 kom det mattglasskupler i 
salongene og pærer med porselensholder på lugarene 
 
Ved ombyggingen 1949-1951 ble de dråpeformede kuplene fjernet og forsvant. Så 
langt vi har kunnet skaffe på det rene, finnes det ingen slike kupler fra Kysten igjen i 
dag. Det ble, i takt med tidens enklere stil, satt opp halvrunde kupler i alle rom. 
Denne fasongen har vist seg i ettertid ikke å være gunstig, for da Kysten gikk ut av 
ordinær drift var det slutt på regelmessig vedlikehold av de utvendige tredekkene. At 
skipet stort sett har ligget i opplag om vinteren uten den oppvarming et skip i 
kontinuerlig drift får, har også medvirket til fuktproblemer. 
Dermed har lekkasjer og kondens ført til at det har lekket vann ned i kuplene, og de 
forniklede holderne har rustet i stykker.  
Etter hvert er det på Lannerstedts initiativ, kommet på plass åpne pæreholdere med 
nye dreide sokler i tre ut fra modell av 1909 i de fleste lugarer. 
Leselys på lugarene forut er lik de som var i 1951 og som er ødelagt eller borte. 30 
 

                                            
29

 Bygget ved TMV i 1912, deler av salong skal være fra 1928. Det er interessant i forhold til at Kysten 
sannsynligvis fikk sin salong restaurert i 1927. Begge arbeider utført ved TMV.  
30

 Leselampene er hentet fra hotellskipet Håkon Jarl. Bygget 1952. 

Prismekupler fra aktersalongen til D/S Frøya. 
Foto: B. Nesdal 
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Denne og neste side: Forskjellige typer 
belysning om bord på Kysten i dag.  
Fra venstre øverst: Omr. 338  og Omr. 340 
passasjerlugarer, nede tv. omr 338 kapt. 
Lugar og nede th.omr 306 mannskaplugar. 
Foto B. Nesdal   

Typisk 1951 kuppel. Omr. 338. 
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Original 1951 ledninger og armatur på 
Omr. 336 1. Kl. toalett, 

Omr. 348. Kapteinslugar. Innvendig i 
klesskap. Den ledningen som går 
nedover i bildet går til kontakt over 
skrivebordet. Og muligens til det som er 
beskrevet i dette kapittel som stikkontakt 
til nattbordlampe. 
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Det var altså elektrisk lys på alle lugarer. Om det fantes stikkontakter også, har ikke 
latt seg påvise, men når vi leser et anbudsdokument fra TMV til rederiet i 1952, som 
dreier seg om reparasjonsarbeider ved sertifikatfornyelse av Kysten, ser vi at ett av 
punktene gjelder ”reparasjon av stikk-kontakt for nattbordlampe”, uten at det er 
utdypet nærmere.  
Hvor denne nattbordlampen befant seg ombord er usikkert. Lannerstedt mener at det 
ikke var kontakter på lugarene i 1951. Men muligens at det var det i kapteinslugaren. 
I dag er det montert typiske 1980-talls brune brytere og kontakter, og moderne 
utenpåliggende ledninger og koplingsbokser.  
Det var skjult elektrisk anlegg bak belistning både i 1909, og etter 1951. Unntaket er i 
bysseområde midtskips på hoveddekk. 
  
For øvrig var det også en elektrisk signalknapp i salongene, for påkalling av trise eller 
lugarpike.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra omr 338, Kapteinslugar ved skrivebord. original type lampe med 80-talls brun 
stikkontakt. Det interessante er at ledningen til kontakten som går inne i skapet er fra 
1951. Foto B. Nesdal 
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Lysventiler og blindlokk 

Før 1951 var det blindlokk på alle lysventilene, men den nye lave himlingen gjorde at 
det ikke lenger var høyde nok til at lokkene kunne henges opp slik de skal i åpen 
stilling. Blindlokkene som ble demontert i 1951 ligger i aktre lasterom. 
Lysventilene på hoveddekket er i dag slik at det er hengslefeste til blindlokk på alle, 
unntatt et par, som i så fall må skiftes eller ombygges.  
Et annet moment som tilpasning for blindlokk også fører med seg, er at gardinbrett 
og ventilkasser ble utført på en måte i 1951 som krever ombygging av disse også.  

 

 

Listverk   

Første klasse hadde mørke mahognylister, mens andre klasse hadde lyse askelister. 
Dette var for å skille de to klassene. Listene var trappet i to og tre trinn. Det er 
fremdeles slike lister om bord. I nyere tid er det også brukt mer slette lister, samt 
kvartstafflister i himling. 
Ved å studere bilde av toalett forut, får man inntrykk av hvordan himlingen og lister 
var i 1951. 
 

Fra 2. klasse toalett på hovedekk slik det så ut i 1951. 
Bildet er utlånt av Arne Lannerstedt omr. 319 
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Skott 

I hovedtrekk var innvendige skott på hoveddekket intakte før demontering på BDF, 
slik de ble bygget opp i 1951. Det ble den gangen satt opp spikerslag på spantene 
langs begge skutesider. Oppå dette ble det montert to lag rupanel med et lag tjærefilt 
mellom.  
Unntaket er lugarene i forskipet der det var isolert rett på skutesiden med Glava i 
1985. Der var det tjærefilt utenpå isolasjonen og ett lag rupanel under platene. 

Eksempel på oppbygging av innredning som er foretatt etter 1951.  
Foto B. Nesdal 
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Ytterst ble det montert trefiberplater av type huntonitt. Det ble ikke lagt inn noen form 
for isolasjon på hoveddekksplan, slik det er eksempler på at det ble gjort etter 1970 i 
Tønsberg. Det var altså luft mellom panel og stålside, men det var ikke gjort noen 
tiltak for å skape luftsirkulasjon bak panelet. Ved den påbegynte gjenoppbyggingen 
av styrbord side som ble påbegynt ved BDFsiden 2005, er det lagt to lag rupanel 
med tjærefilt mot det ytterste laget og utlekting for lufting mot det innerste laget. 
Videre er det ut fra tanken om lengst mulig holdbarhet, laget en liten luftespalte 
nederst på skottet for å gi best mulig lufting.  
Vi har valgt å ikke montere tilbake isolasjonsmaterialet igjen.  
Tverrskipsskottene ble i 2005 bygget opp igjen likt med slik det ble demontert, med 
stående og liggende rupanel mot hverandre, og platekledd med trefiberplater.  

Eksempel på oppbygging av panel mot skuteside i 1951 versjon. To lag rupanel med filt 
mellom og plater utenpå. Her er det lufting. 
Foto: S. Saaghus 
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Himling 

Under værdekket er det montert himling på forskjellige måter. Dette skyldes at det er 
utført dekksutskifting i flere omganger etter 1951. Himlingsplatene var trefiberplater 
av typen huntonitt som lå på rupanel i 1951. 
Det ble montert plater med trappede lister både i plateskjøtene langs dekksbjelkene, 
og i overgangen mellom skott og himling. Spantenes kneplater som stikker inn i 
lugarene er bokset inn med glatte lister.  
 
Det er hovedsakelig forskjell på forskipets himling ved at det er innboksede 
dekksbjelker, i motsetning til akterskipets slette himling. 
 

Ståldekket på værdekk forut kom i 1984. For øvrig ble det den gang sveist noen 
profiler på sidene av dekksbjelkene i forskipet på undersiden av værdekket. Årsaken 
var for å lage plass for Glava isolasjon. På disse profilene ble så finerplatene skrudd 
fast, og dekksbjelkene ble deretter bokset inne med lister.  
 
Om bord i Kysten er det en blanding av huntonitt fra 1951, og nyere finerplater i 
himlingen på hoveddekket. 
 
Felles for alle lugarer om bord var at skottene var malt i kremgult. Skapdører og 
køyesider var på første klasse i mahogni, mens det på andre klasse var eikelasert tre 
på det samme. 

Matroslugar omr. 306. Himlingen er satt opp i 1984. Foto B. Nesdal 
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Følgende er basert på et notat da innredningen på styrbord side ble demontert ved 
BDF i 2004: 

Skott og himling 

Banjerdekk 

Mot huden var det lagt spikerslag langs spantene med liggende rupanel. På 
rupanelet var det spikret et belegg av linoleum med imitert tre/ ådring. 
Linoleumsbelegget var listet mot alle overganger med hjørner og skjøter. 
 
Innredningen på banjerdekket  
Rekke 
følge  

Konstruksjonsdel Dim. Materiale 

1 Spikerslag  furu 

2 Rupanel  furu 

3 belegg  linoleum 

    

1b Isolasjon   Glassvatt 

    

 

Hoveddekk  

Kledning eller garnering mot borde var oppbygd etter to ulike mønstre. Etter 
tradisjonell måte var det meste av kledningen bygget opp med to lag panel med 
tjærefilt og luftlag, både  mellom panellagene og ut mot stålet. I to av lugarene var det 
brukt andre løsninger over livholten, det vil si rundt lysventilene. Panel og luftsjikt var 
erstattet med isolasjon. Isolasjonen lå mot hudplatene og var kledd med trefiberplater 
på innsida. Et liknende mønster kom til syne ved demontering av himling oppunder 
dekk.  
 
Himling hoveddekk 
Rekke 
følge  

Konstruksjonsdel beskrivelse Materiale 

1a Spikerslag  furu 

1b Isolasjon  glava 

2 Rupanel  furu 

3 Plate  Finer 

 
Rekke 
følge  

Konstruksjonsdel beskrivelse Materiale 

1a Spikerslag  furu 

1b Isolasjon  Glava  

2a Plate  Trefiber 

2b Plate  Finer 

 
 
 
 
Område 302, kollisjonskott ved spant 67 
Rekke 
følge  

Konstruksjonsdel beskrivelse Materiale 

1a Diffusjonslag Kun et mindre felt øverst BB tjærefilt 

1b Spikerslag  furu 
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1c Isolasjon Kun et mindre felt øverst BB  glava 

3 Rupanel, stående  furu 

4 Faspanel, 
liggende 

 furu 

5 Plate  trefiber 

 
Område 302 og 303, mot hud over livholt 
Rekke 
følge 

Konstruksjonsdel Dim. Materiale 

1a Spikerslag  furu 

1b Isolasjon   glava 

2 plater  trefiber 

 
Område 302 og 303, mot hud under livholt 
Rekke 
følge 

Konstruksjonsdel Dim. Materiale 

1 Spikerslag  furu 

2 Rupanel  furu 

3 Diffusjonslag  tjærefilt 

4 lekter  furu 

5 Faspanel, liggende  furu 

5 Plate  trefiber 

 
Område 305 og 309, mot hud, over og under livholt 
Rekke 
følge 

Konstruksjonsdel Dim. Materiale 

1 Spikerslag  furu 

2 Rupanel  furu 

3 Diffusjonslag  tjærefilt 

4 lekter  furu 

5 Faspanel, liggende  furu 

5 Plate  trefiber 

 
Hoveddekk toaletter, omr. 315,317 og 319 Toaletter 
Malt stålplate 
 
323 som 302-309 nede 
 
325 isolasjon oppe 
 
345 panel mot skuteside oppe 
 
Omr 252 

 
 
 
 
 

 
347 liggende rupanel nede 
 
350 lekter ved spant og isolasjon, liggende fas, luftrom. Dernest følger innredning: 
plater oppe liggende fas som rygg på benk nede 
 

Rekke 
følge 

Konstruksjonsdel Dim. Materiale 

1 spikerslag  fure 

2 Rupanel  furu 
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Tverrskipsskottene var bygget 
opp med stående og liggende 
panel mot hverandre, og 
platekledd med trefiberplater 
Himlingen var isolert med 
steinull. Dessuten var det  brukt 
diffusjonssperre av plast. Flere 
steder hadde denne samlet 
store mengder vann fra 
lekkasjer i dekk.  
 

Trappegelendre og 
slingrehåndtak 

Som med resten av 
innredningen er det også 
forskjell på trappegelendrene, 
der 1. Klasse trappen ned fra 
dekkshytta utmerker seg med en 
mer elegant profil.  De to 
trappene forut på 2 klasse har 
enklere gelendre, likt som med 
trappen helt akter utvendig til 
båtdekket. Det er enda en 
utvendig trapp til båtdekket 
midtskips, og den har 
stålrørsgelendre. Begge 
utvendige trapper kom ved 
ombyggingen i 1951.  
 
 
Det finnes slingrehåndtak, 
(slike man griper fatt i når man 
går langs dekk i høy sjø), fra 
både 1909 og 1951 om bord. 
Begge er i rundholt trevirke. 
1909-utgaven finner vi utvendig 
langs 1. Klasse røke- og 
damesalong på værdekk. De 
har en annen profil på 
messingholderne som nå er 
malt, men som egentlig skal 
være høyglanspolert.  
1951 utgaven som vi finner 
utvendig forover i nordvestpassasjen, (som den ble kalt, gangen mellom 
overbygningen på værdekk. Omr. 415). Også på  
toalettene finner vi holdere som opprinnelig var forniklet, men nå brunmalte.

Slingrehåndtak i ”nordvestpassasjen” fra 1951. Foto: B. Nesdal 

1.Kl. Trappegelender omr 346 



65 
 

Spesifikk beskrivelse av enkelte områders innredning. 
 

1. Hoveddekk 

Omr. 302 

Forrest i baugen ble det en dobbellugar for to fyrbøtere, med klesskap forut mot 
kollisjonsskottet, to små benker og et bord mot styrbord og to køyer i høyden på 
babord side. På grunn av skrogets spisse form ble det et trekantet åpent felt forut mot 
tverrskottet, og likedan i akterkant av køyene. Brunlasert panel midtveis opp på skott, 
hvitmalte plater over. Døra er brunlasert begge sider. 
 

 

 

Omr. 305. Maskinistlugar 

Lugaren har sofa trukket i brun skai. Skottene er malt lysere enn de originale 
kremgule. 

 

 

Fyrbøterlugar, omr. 302. Her er det satt opp brystpanel av lakkede finerplater i 
ask. 
Foto: S. Saaghus 
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Omr. 307. Gang 

Gangen forut er brunlasert finer, også kalt ”lasaronteak”. Dører er likedan behandlet 
mot gang, og innvendige hvitmalt eller likt med lugarskott. 
 

omr. 310 og 312  

2. plass damer  

Damelugarene, omr. 310 og 312, 
er i løpet av 1970 tallet gjort om til 
mannskapsmesse for dagens 
mannskap. Den fremste av de to 
lugarene har beholdt 
innredningen, men bordplaten er 
forstørret, og vasken er fjernet. 
Den akterste har fått fjernet all 
innredning og er nå innredet som 
et pantry for det samme 
mannskapet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Skyvedøra inn til omr. 
310, skal etter sigende 
være original fra 1951. På 
tegningen fra denne 
perioden er det riktig nok 
utslående hengslet dør 
mot lukeskottet. I dag er 
det også en klinket 
ståldør som går til 
lasterommet  
via lukesjakten ved omr. 
314. Denne døra vises 
ikke på tegningen fra 
1951. 
 

 

 

Omr. 310 og 312. Dagens 
mannskapsmesse sett mot det ”nye” 
pentry. Panel og listverk og sofaer er 
beholdt i omr. 310. Foto: S. Telstø 

Omr. 314. Bildet viser skyvedør mot 
damesalong, og ståldør til lasterom. 
Foto: B. Nesdal 
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Omr. 318 Mannskapsmesse  

Møblementet er fjernet i 
Grimstad, og rommet brukes i 
dag av stuerten ved 
matservering til passasjerene.  
 

Omr. 323 Offisersmesse  

Messa har beholdt sin 
innredning og brukes i dag av 
cateringpersonellet til å spise i. 
Benkene er trukket i rødt stoff. 
Og på dørken er det lagt 
linoleumsfliser. I 1951 var 
benkene trukket med 
pergamoid, og det var brun 
linoleum på dørken. 
 

Omr. 322 Bysse. 

Byssa var kullfyrt med røykrør 
inn gjennom skorsteinen. Kullbyssa var omlagt til oljefyr i 1951, og skiftet ut i 1970. I 
dag er det en elektrisk bysse. 
 

omr. 327 Kokkelugar 

Innredningen ble tatt ut i Grimstad ved ombygging til skoleskip, og lugaren brukes i 
dag til lagerplass for restaurantdriften. 
 
 

Omr. 329 Gang 

I dette området som opprinnelig var besetningens, er skottene ut mot gang malt i 
samme kremhvite farge som lugarene. 
 
 

Omr. 335 og 337 

Dagens kjølerom var tidligere delt i to, kjøl forut og proviantskap akter. 
 

Omr. 341 lugar 

Sofarygg i 51 talls mønstret rød epingle`. Setet er trukket om i nyere rødt stoff.  
Vann- og avløpsrør fra lugarer på shelterdekk kommer ned i et innbokset hjørne av 
denne lugaren. 
 

Omr. 318. Opprinnelig mannskapsmesse frem til 1964, deretter 
elevbakeri i Askaas-perioden.Bildet viser dagens utseende med 
hyller til cateringdriften.  
NB. Verktøy og rot skyldes arbeid ved BDF. 
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Omr. 336 og 334, 1. klasse toaletter 

Det er ett originalt 1951-modell toalett igjen om bord, og det står i omr. 334. Vasker 
som er montert er fra 1970. Det henger gamle speil på begge toalettene disse kom 
på 1. Klasse i 1951, men forut først i 1980. 
 

Omr. 338 og 339 Pass.lugar 

Vasken på 338-lugaren er knust. Store vann og muggskader på innredning. 
Sofa i grønn original epingle` helt ødelagt. 

Omr. 347 Passasjerlugar 

Møblementet er fjernet og lugaren tatt i bruk som lager. 
 

Omr. 348 Kapteinslugar 

Møblementet, skap, skrivebord osv, er i god stand. Sofaen er i rød plysj. 
 

Salong hoveddekk omr. 350 

I første klasse salongen akter på hoveddekket ble ved ombyggingen 1949-1951, ble 
det tidligere speilpanelet skiftet ut med plater i bjerkekryssfiner, og med glatte lister i 
mahogni langs skjøtene. Møbler ble, som opprinnelig, laget i mahogni og trukket med 
rød plysj.  
Det sto en kaminovn der som servantskapet som kom i 1951 står nå. Selve vasken 
er i dag borte, mens skapet står igjen. Skjenken er etter sigende eldre enn 1951, 
men står ikke på tegningen fra 1909.  

1. Klasse spisesalong i 1951. Bildet viser mange 
interessante detaljer for standarden den gang. 

        Fotograf Schrøder. 
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Himlingen i 1.klasse salongen på Kysten ble lagt slett.  
Dette skal ha vært på grunn av økonomiske og tidsmessige årsaker på tampen av et 
langt verkstedsopphold, og ikke noe som ble foretrukket som bedre enn det hadde 
vært. I 1984 ble himlingsplatene på hoveddekket igjen tatt ned. Denne gang i 
forbindelse med legging av nytt spardekk på forskip og tredekk på akterskip. Det ble 
da isolert med glassvatt og plastfolie oppunder dekk før himlingsplatene ble satt opp 
på nedlektet rupanel. 
 

2.Banjerdekk 
 
Mannskapslugarene ble demontert i 1951, og området ble omgjort til ny 2. klasse 
som besto av to familielugarer og en salong. Alle tre rommene hadde sofabenker 
som enkelt kunne gjøres om til sovekøyer ved å svinge opp ryggene og henge dem i 
kroker som var plassert oppe under dekk.  
 
Blindlokkene på banjeren, fire på hver side, ble sveist igjen i 1951 fordi vekten av det 
nye overbygget gjorde at båten ble liggende tyngre i vannet.  

 
Det ble også utført annet stålarbeid på skutesidene i 1951, blant annet ble noen 
spant delvis utskiftet, og vann og ballasttanken ble lagd ved at det ble lagd ny topp 
der stivere og alt ble sveist.  
Skutesidene ble kledd med eldre type Glava isolasjon før garneringen kom på plass. 

Omr. 302 styrbord slik det ser ut i dag. Foto: S. 
Saaghus 
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På skottene kom kryssfinerplater pålimt lys brun linoleum med tremønster. 
 
Etter at Kysten kom til Tønsberg i1971, ble all innredning på banjerdekket fjernet og 
området ble ombygd til dagens versjon. Innredningen bygger på salonginnredningen 
fra 1951, men benkene ble gjort smalere, og de ble trukket i rødbrun skai. 
Opprinnelig var det Pergamoid. 
Profiltaklistene på banjerdekk er fra 1951. 
Skottet mellom andre klasse og lasterommet ble fjernet på 70 tallet med 
godkjennelse av skipskontrollen.Dørk på tanktopp består av betongstøp med brunt 
linoleumsbelegg. 
 
 
 

3.Værdekk 
Ståldekket forut fra baug til forkant av overbygning ble lagt på verkstedets anbefaling 
i 1984. Det ble valgt et minimum av tykkelse på stålplatene for ikke å løfte tyngde- 
punktet for mye. Stålplatene ble lagt oppå eksisterende strekkplater, og ellers sveist 
”butt i butt” med hverandre og mot den gamle vaterbordsplaten. Tredekket ble lagt 
med Marineglue som nating.  
Deler av værdekket aktenfor fordekket er skiftet i årene 1980 – 1992. 
Innvendig himling har alltid vært slett her oppe. 
Pullerne på fordekket er sveist på fundament i rennesteinen og ikke klinket til dekket. 
Sannsynligvis for å unngå lekkasjer.  
 
Før 1951 var det også stående treplank mot fronten av dekkshuset, for beskyttelse 
mot skader fra last. Dette ble derimot utelatt etter ombyggingen i 1951.  
 
Det var montert hengslede trebenker til passasjerene både forut og akter i 1909. 
Forut på 2. Og 3. Klasse var benkene i furu, eller pitch pine, mens de var i teak akter. 
Det er ingen spor etter benkene eller innfestinger forut på værdekket i dag siden det 
er nyere rekkestøtter som er sveist i dekket. 
 
Lastelukene var gråmalt over det hele, ingen sparkekant.  
 
Capstanen (1951) som står på poopdekket er elektrisk drevet på 220volt likestrøm. 
Den er ikke teknisk komplett, og trenger en ombygging til vekselstrøm hvis den skal 
kunne brukes. 
 
Nedgangskappa var brunlasert inni, hvit utvendig, med grå sparkekant og grå på 
toppen. Det har stått skipsklokke på stativ over kappa.  
 
Dekkshuset forut var likt malt som nedgangskappa. 
 
Vinsjer og utstyr på dekk var gråmalt og ikke sort som i dag. Bommer og master har 
alltid vært gule, mens aktermasten var sort på den øvre delen slik som vanlig var på 
dampskip. 
 
De utvendige dørene på dekk er av doussie - et teaklignende materiale. 
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Sykelugarer omr. 413 og omr. 411 

Det var ikke installert dusjer om bord i Kysten da den gikk i rute for NDS. Behovet 
meldte seg nok først i Grimstad, da skipet ble bosted over lengre tid. 
Sykelugaren omr. 411 ble gjort om til dusj for elevene da skipet het Askaas. Samtidig 
ble den andre sykelugaren tatt i bruk som verktøybur. I Tønsberg følte man derimot 
behovet større og plasseringen gunstigere for å bygge den aktre av de to lugarene 
om til dusj for mannskapet. Den forreste sykelugaren ble først bygd om med pissoar -
renne for passasjerer. Senere ble denne lugaren dusj for mannskapet, og aktre 
sykelugar bygd om til kiosk.  
 
All original lugarinnredning er fjernet, men i skottet mellom de to lugarene finner man 
fremdeles båreluken med rulle. Dette tyder på at passasjerlugaren også kunne 
fungere som sykelugar ved behov. Skottene er kledd med våtromspanel. På dørken 
er det fliser. Område 411 er på tegning fra 1949 definert som passasjerlugar og 
kunne nok tas i bruk som det, men i en beskrivelse i avisa Nidaros etter 
ombyggingen står det at det er kommet to nye sykelugarer i den nye overbygningen. 
Båreåpningen i skottet mellom lugarene underbygger dette. 

 

Styrmannslugar omr. 402 

Lugaren er i dag i bruk som kapteinslugar. Det har den vært siden 1980-tallet, da 
kapteinen overlot sin lugar nede på 1. klasse til stuerten. Lugaren på værdekket 
hadde i Kystens senere driftsår tilhørt overstyrmannen, da denne også var befrakter 
og hadde derfor behov for en stor lugar.  
Da den ble tatt i bruk som kapteinslugar i Tønsberg ble den utvidet ved at et skottet 
mot loslugaren ble fjernet. Køya ble flyttet til akterskott, og sofaen i styrmannslugaren 
ble fjernet og erstattet med køya fra loslugaren. Fordi skottet ble fjernet, ble dørken 
belagt med mørkbrun linoleum oppå den lysebrune. Det var rødbrunt epingle` på 
sofaene, nå er det rødt stoff. 
 
Loslugaren har hatt klaffevask og var tidligere lik på passasjerlugarene på motsatt 
side.  Skrivebord er intakt i lugaren. Her er også de originale stolene fra 1951. Slike 
stoler sto i postlugar, billettkontor, og kapteinslugar.  
 
Himlingen på lugarene på værdekket er lagt med finer, i og med at det ble lagt nytt 
båtdekk i 1992. 
Ellers har det ikke skjedd store forandringer med lugarene etter 1951. Stilen kan 
derfor i noen grad brukes som retningslinjer for lugarene på hoveddekket. 
 

Postkontor 

I den senere tid er det gjort en innsats for å bringe postkontoret tilbake i original 
stand.  
Posthylla ble fjernet i Grimstad, men er senere gitt tilbake som gave. Parafinlampa er 
fra 1909. Det var slike parafinlamper overalt som nødlys den gang. 
Belistningen i taket ser ikke ut til å følge tidligere struktur.  
Postkontoret var ikke en sovelugar, men en hvilelugar, derav sofaen. 
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Sofaen var ikke av den oppslagbare typen. Det var et hengslet arbeidsbord over 
sofaen der ekspeditøren kunne stå og sortere post. 
 
Kysten hadde egen postekspeditør om bord. Det å få status som postskip betød mye 
for rederiet, og det ble lagt ekstra vekt på materialbruk og funksjon ved byggingen av 
postkontoret. Det er brukt både mahogni og teak her. Døra er original todelt for 
overlevering av post.  
Like utenfor lugaren er det et eget lite rom som ble brukt til post og pakker. Det er blitt 
innvendig kledd med nytt panel og brukes i dag som kjølerom for brus. 

1.klasse røke- og damesalong 

Dagens åpne salong i hytta akter på værdekket var etter ombyggingen i 1951 delt i 
tre rom; røkesalong lengst akter, damesalong lengst forut, og en gang mellom 
salongene med utgangsdører på hver side og trappenedgang til hoveddekk i midten. 
Det er fremdeles synlige spor etter de originale 1951 - veggene bak tildekkingen. 
 
 
 

 
 
 

Damesalong 5. Sept. 1979.  
Fra venstre advokat og styreformann i Jubileumsskipet, Josef Haraldsen Disponent Georg 
Kamfjord, Arne Næss, Birthe wetlesen, Erling D. Næss, Med ryggen til er ukjent. 
Foto utlånt av A. Lannerstedt. 
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Det var også en vask med 
speil i damesalongen. 
Ellers var 
møbelplasseringen i de to 
salongene lik. 
Sofaryggene i 
damesalongen kunne 
svinges opp, slik at det ble 
sovekøyer. Ellers var 
sofaene her i 1951 kledd i 
blått stoff, epingle`.  
 
Damesalongen har 
beholdt sine vegger i lys 
bjørk, og det er linoleum i 
pakkerommet forut over 
sofaryggen. Sofaene er nå 
trukket i rødbrun skai.  
 
Det var et garderobeskap 
på styrbord side i 
damesalongen, og 
skapets vegger var kledd 
med linoleum. Skapet er 
borte, men det skal ha 
vært likt med det som står 
i 2. klasse damesalong. 
Røykesalongen lengst 
akter har i følge 
Lannerstedt beholdt sin 
mørke innredning fra 
1950-tallet, med blant 
annet skinn i møblene. 
Rommet framstår i dag 
slik det gjorde den gang. 
I ganga mellom salongene 
var veggene kledd med 
linoleum. Trappa ned til 
hoveddekk var dekket 
med vinrødt teppebelegg, som fortsatte på hoveddekket.  
 
Etter at veggene mellom dame- og røkesalong ble fjernet, ble det satt opp rør som 
støtter mot dekket over. Disse ble malt brune. 
 

To støtter der veggen mot røkelugaren har stått. På motsatt side mot 
damelugaren står det en støtte. Under: Damesalongen i 1971 . 
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I røkelugaren var det brunt skinn, pergamoid, som i 1980 ble skiftet til rødbrun skai I 
Grimstad ble skottene mellom damesalong og røkesalong tatt bort for at elevene 
skulle ha en dagligstue. Det er visstnok isolert med Glava i himlingen.31 
 

                                            
31

 Opplysningene om broen og kahytten stammer fra Arne Lannerstedt. 
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4. Båtdekk, Bro 
Båtdekket ble bygd i 1951, og 
har den samme strukturen i 
dag der det går 
sammenhengende fra broa til 
hekken.  Det var opprinnelig to 
livbåter og en travalje her oppe. 
I dag er det bare en livbåt igjen, 
og den er fra 1980. 
Beredskapen består i moderne 
redningsflåter. 
  
Det er som vi allerede har 
nevnt av stor viktighet å ta 
hensyn til at tredekket her oppe 
må utbedres før det 
provisoriske taket kan fjernes. 
Om det kan la seg gjøre ved 
oppfresing av nat og ny driving, 
eller om det må legges nytt er 
usikkert. Man skal huske at 
dekket ble skiftet både i 1980 
og i1992.   
Det må også tas i betraktning 
at det pr i dag ikke har latt seg 
gjøre å skaffe oversikt over 
hvor alle lekkasjene oppstår. 
 
Kysten ble bygd med en åpen 
bro i 1909. Utvendig var den 
kledd med teakpanel. Den 
neste forandringen kom i 1930- 
eller 40-årene. Det har ikke latt 
seg spore nøyaktig, men da ble broen innebygd. Dette ble i følge Lannerstedts 
opplysninger utført med svært enkle materialer og så ikke bra ut.  
 
Dagens bro med kartrom og 2.styrmannlugar kom i 1951. Utvendig ble den 
brunlasert, for å illudere utseendet til trepanel. Fronten og sidene var brunlasert, det 
samme var livbelteboks under benk, mens sidene mot bestikk og styrmannslugar 
skal være hvite som i dag. Innvendig i bestikk og styrhus skal det være brunlasert 
panel. Dagens panel er i dårlig forfatning og bør skiftes eller pusses opp. Himlingen 
som er underside av toppdekket var malt lys gul. 
 
Originale skap og livbeltekasser på båtdekker er også i dårlig forfatning, det samme 
med utvendige dører (som er i doussie) og vinduskarmer som trenger til vedlikehold. 
Skap for barnevester var opprinnelig matskap, eller flueskap som det også het, på 
poopdekket.  To benker som er nyere er laget etter modell fra DS Vesterålen. Andre 
benker er originale. Styremaskinen er fra 1951. Den skal være grønnmalt slik 
dampmaskinen er (Hempels 40 – 90).  

Kaptein Pettersen på brua med den nye radaren i 
1951. Pettersen var kaptein om bord fra 1920 til 
1957.  
Fotograf Schrøder. 
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Øverst: Den åpne broen som Kysten hadde 
først. 
Under: 1951 versjonen 
Fotografier utlånt av Arne Lannerstedt 
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5.Maskinrom 
Det er den originale dampmaskinen fra 1909 som står i Kysten. Det samme gjelder 
kjelen, som selvfølgelig er ombygd til oljefyring. Maskinrommet fremstår i god stand, 
Men babord vaterbordsplate i hoveddekket over maskinrommet må skiftes. Noe 
rørarbeid må også påregnes. 
 
Brannrør er av nyere dato. Plater på rist ved nedgang og i leider er lagt i 1977. 
Ventilasjonen er to luftelyrer  
opp langs skorsteinen til øvre dekk. Disse har elektrisk vifteavtrekk. 
 
 
 
 

 

 

 
 

Maskinrommet. Litt av kjelen til venstre og el-tavlen rett 
frem. 
Helt innerst ser vi skottet mot dieseltankene. 
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Konklusjon 
Kysten representerer en viktig periode i lokalrutefartøyenes utvikling, der de 
tradisjonelle dampskipene måtte tilpasses nye krav til komfort og effektivitet. 
Løsningen ble ofte å bygge om deler av fartøyene for å forlenge driftsperioden. 
Kysten vil kunne bidra med et tidsriktig inntrykk av denne type ombygging dersom en 
gjennomfører å restaurere skipet tilbake til 1951 – 1964 perioden.  
 
Rapporten har beskrevet de forskjellige forandringer som er gjort i skipet, men for å 
kort oppsummere dekk for dekk:  

 Bunn/ banjer: Aktre lasterom er uforandret, men det er tidligere skiftet plater 
og spant som har medført en del uheldige sveiste løsninger, som å lappe over 
dårlig stål i rennesteiner, og sveise avkappede nagler i skutesiden. Lukesjakt 
går etter ombyggingen opp til båtdekk 

      Forre lasterom er helt ombygd til forsamlingsrom. Stålskott er fjernet. 
           På banjerdekk er all innredning og rominndeling fjernet. Området er ombygd til       
           en stor passasjersalong. 

 Hoveddekk: Forandringer etter at skipet gikk ut av drift ligger hovedsakelig i 
bysseområde og enkelte lugarer som er ombygd for å passe til dagens drift. 
Nyere elektrisk anlegg og vvs.  

 Værdekk: Mye lugarinnredning er bevart i forhold til slik det ble etter 
ombyggingen. Ett unntak er sykelugarene. Nytt ståldekk lagt forut foran 
overbygg.  

 Båtdekk: Stort sett lik løsning, men tredekket fra 1992 må restaureres. 
Livbåter og mob-båt av nyere dato.  

 
  
Kysten er siden overtagelsen i 1970 blitt lagt til rette for passasjerfart i skjærgården. 
Dette har medført en del større inngrep, i innredningen spesielt. Siden overtakelsen 
har eierne opprettholdt en drift av Kysten selv om de ikke helt har greid å oppnå det 
vedlikeholdet som er nødvendig for et så stort skip. Da tenkes det i første rekke på 
vedlikehold av utvendige dekk, noe som har ført til lekkasjer og forringelse.  
   
Ved en tilbakeføring til 1951- 1964 versjonen, vil det være flere utfordringer. Det er 
ikke denne rapportens mandat å bestemme hva som skal gjøres. Men for å 
oppsummere og sette fokus på noen av de utfordringer de senere års ombygginger 
fører til, vil vi bare nevne noen av de største utfordringene for en tilbakeføring: 
 

 All møbelinnredning som er demontert ved diverse ombygginger er forsvunnet, 
og det er derfor ingen fysiske rester som kan danne grunnlag for restaurering. 

 Stålskott på banjeren må tilbakeføres.  

 Mannskapsmesse må tilbakeføres til 2. klasse damelugarer. 

 Byssefasiliteter må tilbakeføres, stuertens arbeidsplass omgjøres til 
mannskapsmesse. 

 Kokkelugar tilbakeføres. 

 Fryseskap fjernes, og kreaturstall gjøres om til slik den var. 

 Byssa var kullfyrt 

 Det var ikke varmtvannsbereder om bord. 

 Det må også, som nevnt, tas stilling til om sentralvarmesystemet, radiatorer 
osv. skal oppgraderes igjen. 
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 Røropplegg og armaturer på lugarer må skiftes. Spesielt armaturene vil være 
vanskelige å gjenskaffe. 

 Flere vasker på lugarer er knekt eller borte. 

 Elektrisk anlegg i innredning må skiftes til tidsriktig utseende. 

 Kiosk på spardekk må tilbakeføres til sykelugar, i tillegg til at 
mannskapsdusjen igjen blir passasjerlugar. 

 Skott for røkesalong og damesalong må på plass igjen. 

 Ventilasjonsmaskineri på båtdekket bør på plass, men dette kan ha mer å 
gjøre med de krav som vil bli stilt av skipskontrollen.  

 
Skal ståldekket forut fjernes, og strekkplatene gjenoppbygges før man legger nytt 
tredekk, vil dette medføre at all innredning forut må demonteres. Ståldekket må 
brennes bort, innredningen må bygges opp igjen, og antagelig må en del da fornyes. 
Videre må man kunne garantere et omfattende og nøye vedlikehold av tredekket i 
fremtiden (som i båten for øvrig), for å unngå lekkasjer ned i innredningen.  
 
Ved stålarbeid på styrbord side er all innredning blitt demontert på hoveddekket.  
Foreløpig tilstandsvurdering og målinger av stål i rennestein og dekk på babord side, 
tilsier helt klart at arbeidsomfanget vil bli like stort her. Ved en tilbakeføring til 1951-
versjon, vil en del innredning måtte reproduseres eller pusses opp, og en del møbler 
vil måtte trekkes om da de er blitt fuktskadet. 
Det gjenstår pr 2010 å avdekke tilstanden bak innredning i lugarer på værdekk,i 
kahytt og styrhus, samt under båtdekk på strekkplater og dekksbjelker.  
Ved utskifting av stål på babord side hoveddekk må storparten av innredningen på 
denne side demonteres. 
 
 
  
 
Bredalsholmen Dokk og 
Fartøyvernsenter  
mars 2010 
 
Bjørn Nesdal 
Fartøyvernkonsulent. 
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