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Tekniske data/historie
D/S Hansteen
Kjenningssignal:
Lengd:
Tonnasje:
Tidlegare namn:
Byggjeår:
Verft:
Maskin:
Rigg:
Opphavleg funksjon:
Eigar:
Heimehamn:

LDQF
101,6’
114 Brt
Haarek, Ivar Elias
1866
Nyland (byggjenr. 11)
Dampmaskin, compound, 125 hp
Tomasta gaffelskonnert
Oppmålingsskip
Stiftelsen Hansteen
Trondheim

1867- 1897: Forskingsfartøy for Noregs Geografiske Oppmåling. Nytta i samband
med havforsking langs heile kysten. Blei teken ut av teneste og nytta som
kongeskip for kong Oscar II i samband med tusenårsfeiringa i 1872.
1900-1950: Lokalrutebåt. Ein kort periode på Trondheimsfjorden, sidan ein lang
periode på Helgeland under namnet Haarek. Fekk påbygd stormdekk og nytt
overbygg i 1915.
1950-1962: Losjiskip med namnet Ivar Elias. Stasjonert i Florø til bruk for fiskarar
under sildefisket. Overbygget blei fjerna i 1957 og det blei reist brakke på
stormdekket.
1962-1978: Losjiskip for Blå Kors i Akerselva i Oslo. 57 sengeplassar fordelte på
to dekk.
1978-1986: Sett i stand og tilbakeført til perioden som forskingsskip
1986-2002: Hansteen blir overtatt av Stiftelsen Hansteen i Trondheim som set
fartøyet i drift
2002-2004: Totalrestaurering med skrogarbeid ved Bredalsholmen Dokk og
Fartøyvernsenter og dekksarbeid og oppbygging av ny innreiing ved Hardanger
Fartøyvernsenter.

Bakgrunn for synfaringa
Etter førespurnad frå Riksantikvaren avtalte Bredalsholmen Dokk og
fartøyvernsenter(BDF) og Hardanger Fartøyvernsenter(HFS) å gjennomføre
felles tilstandskontroll på SDS Hansteen ved dokksetting kommande vår på
Fosen mek. Verksted. BDF vurderer jernskroget og tekniske innretningar medan
HFS vurderer treverket.
Føremålet var å kartlegge vedlikehaldsnivå og tilstand i samband med at fartøyet
skal inngå ein femårig driftsavtale med Musea i Sør Trøndelag (MIST), og for å
ta stilling til kritikk i media vedkomande drift og antikvarisk nivå..
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Gjennomføring av synfaringa.
Synfaringa blei gjennomført torsdag 15. mai kl 10 til 16 medan SDS Hansteen var
dokksett ved Bergen Group, Fosen Mek verkstad på Rissa.
Det var kjølig opplett vær som etter kvart gjekk over til regn.
For fartøyet deltok Edmund Eilertsen (kaptein). For Sør Trøndelag
fylkeskommune deltok i starten av synfaringa Knut Wik (seniorrådgivar for
museum – kultur – fartøyvern).
Frå BDF deltok fartøyvernkonsulent Bjørn Anders Nesdal og pensjonert
veftsformann Sigbjørn Telstø.
Frå HFS deltok seniorkonsulent Geir Madsen
Synfaringa blei gjennomført ved visuell vurdering, lukt og stikkprøvar med kniv og
skrape.
Rapporten er skriven i to hovudavsnitt, ein del for treverket og ein del for
jernskroget.

Del 1 Tilstandkontroll av treverket.
Oppsummering / generelt inntrykk.
Treverket på fartøyet var generelt i bra stand både over og under dekk. Klimaet i
fartøyet virka til å vera sunt utan synlege spor av rotesopp.
Fartøyet bar preg av klargjering til seglingssesongen og hadde eit noko rufsete
preg. Dette bør rettast opp av mannskapet før fartøyet blir sett i drift.
Dekk og treverk over dekk såg gjennomgåande bra ut etter reperasjon og
overhalingsarbeid i mai. Natene var tette og dekksplanken smurd med rå linolje.
Berre i akterundingen fann eg ein roten dekksplank som må skiftast.
Luker og dekksoverbygg var lakka og i bra stand men litt slitt i overflata.
Dekksutrustning kan gjerne malast og smørast opp der naudsynt.
Ved montering av tilleggsutstyr for drifta bør dette gjerast med enda større omsut
mot det originale i høve materialval, skruetypar og design.
Master og bommar såg bra ut men blei ikkje kontrollert i høgda. Riggbeslaga har
ikkje god antikvarisk standard men er godt fungerande.
Innvendes opp under dekk var det nokre stadar spor etter lekkasje i natene.
Dette er truleg tett no men nokre dekkslekkasjar vil alltid oppstå på tradisjonelle
dekk. Tilsyn og tetting må skje kontinuerleg.
Lugarar og innreiing har stått seg bra sidan restaureringa med naturleg elde og
slitasje. Ved tilrettelegging for bruk var det nokre eksempel på bruk av feil
skruetype og «kjappe løysingar» med spiker i skotta og upassande hyller etc.
SDS Hansteen er eit unikt fartøy som er i drift med dei utfordringar det gir i høve
slitasje, vedlikehald og autentisitet. Med auka resursar, gode rutinar og enkle
tiltak kan den vedlikehaldsmessige – og antikvariske standarden løftast enda eit
hakk.
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Dekk
Tidlegare i månaden var dekka kontrollerte og overhala av Midtnorsk
trebåtverksted. Verkstaden skifta 4,5 meter med dekksplank mellom to kålluker
på bb side. Dei rabatta og beka nater der naudsynt i heile dekket. Dekka var
smurde med rå linolje. Det generelle inntrykket av dekka var godt. Heilt akter i
hekksrundinga var det roteskader i midtplanken. Denne må skiftast. Nokre
stader var dekket noko «svart» i veden men ikkje rote. Spor etter lekkasjar opp
under dekk innvendes tyder på at lekkasje har førekomme. Dette er normalt,
særleg på eit fartøy som ikkje er i dagleg bruk. Slike lekkasjar må tettast straks
dei blir oppdaga.

Fordekket ser ut til å vera i bra stand, men det er nokre
mørke felt som det må haldast auge med.

Hovuddekket var i bra stand men med nokre mørke felt som det må haldast auge
med. Mellom kållukene på bb side var det skifta ca 4,5 m dekksplank.
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t.v: Hovuddekk bb side sett frå akter.
Nye dekksplank mellom kållukene

Over: Brodekket var i god stand med
fungerande dreneringsrøyr i alle
hjørner.

Akterdekk i bra stand unnateke roteskader i hekksrunding. Oppbygging
av dekksmontert utstyr og septerar på klossar har fungert godt.

Roten dekksplank i akterunding må skiftast.
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Rigg
Rigg og master blei ikkje kontrollert spesielt under synfaringa da dette ikkje er
spesialfelt til konsulenten. Master og rundholt ser ut til å vera i bra stand. Beslaga
i riggen er ikkje antikvarisk utført men styrkemessig ok dersom boltane er i god
stand. Sprekker over kragen var tetta med trenaglar på ein god måte.
Fornying av vevlingar var på gang, delvis ved bruk av tretrinn.

Formast med rå. Solide men lite antikvarisk korrekte riggbeslag
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Aktermast med solide men lite antikvarisk korrekte beslag

Skostall med mastekrage.
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Dekkshus og luker
Navigasjonshus , nedgangskappar og luker er i lakka mahogni. Det var nokre sår
i lakken men treverket såg ut til å vera i bra stand. Generelt bør elde og slitasje
utbetrast med nye strøk lakk.

Skylight på fordekk

Nedgangskappe til banjer forut
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Luke over kongesalong

Vanskeleg å komme til for vedlikehald mellom luke og navigasjonshus.

Navigasjonshuset er stort sett i bra stand men har ei
sprekk ei ein rammeplank på sb side.
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Innreiing
Innreiinga gir generelt eit autentisk preg med naturleg elde og slitasje. Opp
under dekk er det nokre stader spor etter mindre lekkasjar. Dette er naturelg for
eit tredekk som må ettersjåast og tettast kontinuerleg. Det ser ut til å vera godt
og tørt klima om bord. Det var ikkje dårleg lukt eller synleg sopp eller mugg.
Improviserte løysingar med spiker og skruar som kleskrokar må ikkje
aksepterast og må erstattast med tidsriktige beslag. Feil type skruar er brukt
einskilde stadar men er under utskifting. Generelt kan orden og style prioriterast
høgare også under dekk. Dette blir vonleg betre nå båten kjem i drift og
mannskapet blir gjort merksame på dette.

Skjemmande hylleløysingar for dagens utstyr

Fint og tørt i akterstores
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Pantry akter med naturleg slitasje etter bruk

Kongesalongen er fin men med simple møbler

Lekkasjeproblem i overlyskasse til Kongesalong
er skjemmande og må reparerast

12

Opp under dekk i maskinrom. Bra tilstand men vasking ville gjort godt

Opp under dekk i mannskapslugar forut.
Fin tilstand men spor etter mindre lekkasjar
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Offiserlugar forut med eksempel på skjemmande improvisert klesknagg.
Maling med odring flassar av i rammeplank mot dekk. Truleg p.g.a. av
variasjon i fukt om bord. Under inspeksjonen stod det t.d. på sterk
varme i lugaren.

Mannskapsbanjer forut var i bra stand men fungerte
delvis som lager. Fartøyet burte ha meir lagerfasilitetar
på land for å unngå unødvendig lagring om bord.

Nokre råd
SDS Hansteen er eit eineståande nasjonalt maritim kulturminne som stort sett er
drifta av eit frivillig mannskap gjennom sommarhalvåret. Desse gjer ein stor
innsats men ordninga har sine begrensingar. Fartøyet treng auka resursar og ein
landbase med lager og verkstadmoglegheiter. Midtnorsk trebåtverksted har no
utarbeida ein vedlikehaldsplan for treverket på fartøyet som legg til rette for eit
meir systematisk vedlikehald. Presenning for overdekking av fartøyet om vinteren
er obligatorisk.

14

Del 2 Tilstandskontroll på stålskroget
Det ble utført en visuell undersøkelse av tilstanden på stålskroget i de
områdene der det er tilkomst for dette. I tillegg til utvendig skrog og dekk,
omfatter undersøkelsen deler av innvendig skrogbunn. Det var begrenset tilkomst
for å inspisere innvendige skutesider, da disse er kledd med panel og innredning.
Tilstandskontrollen på skrog innvendig ble derfor i hovedsak begrenset til der det
er innsyn gjennomluker i dørk og skott.
Generelt førsteinntrykk er at Hansteen har et normalt bra utvendig vedlikehold for
et fartøy som er i bruk. Vedlikeholdet er utført rimelig godt på områder som er
synlige og lette å komme til, som på utvendig skrog. Noe rustdannelse ble
observert, men dette kan utbedres med enkle tiltak.
Innvendig bak innredede områder og helt nede i bunnen under dørken, er det til
dels vanskelig å komme til for vedlikehold. Dette skyldes først og fremst at det
ikke er nok tilkomst for å kunne utføre vedlikeholdsarbeid i disse områdene.
Tilstanden noen steder bak innredningen bør sies å være urovekkende med
henblikk på rustangrep og fuktighet.
Det virker som det er mest rust forut for maskinrommet, og mindre akter.
Forskipet bør derfor prioriteres for tiltak først. For å kunne komme grundig til
overalt, bør innredningen demonteres. Dette fordi en ellers ikke vil komme til bak
spant og på andre vanskelige steder. Om en kan ta alt i en vending, eller ta rom
for rom, må vurderes. Det er en relativt stor jobb, men uten tilstrekkelig tilkomst
for grundig vedlikehold vil rustutviklingen fra innsiden bare fortsette.
Det kan i tillegg virke som tectylbelegget ikke har vært så beskyttende som en
skulle ønske. Det er imidlertid forskjeller i forhold til de enkelte områder i skipet.
Langs bunnen ble det observert vann stående langt opp på kjølsvinet. Dette er
ferskvann og har som det ble opplyst kommet fra lekkasjer i vann- eller
septiktank. Siden rustomfanget går såpass langt oppover skutesidene, kan en
likevel ikke utelukke at det også kan være lekkasjer ovenfra, det vil si som
regnvann rundt utette lysventiler, eller dekks-gjennomføringer og rennesteiner.
Malingen rundt innsiden av lysventiler og langs dekksbjelker har akseptabel
tilstand, og det trenger bare til fortsatt regelmessig vedlikehold.
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Innvendig skrog:

Forpeak:
Tilkomst gjennom luke på bakkdekk. Her er
plassert et aggregat. Det er tørt i rommet, og
tilstanden på innvendig skrog er akseptabel.
Det er noe rustgjennomslag i malingen på
spant og skuteside. Det bør derfor rengjøres
og males på nytt.

Forpeak med aggregat. Noe begynnende
rust langs spant og skuteside.

Kjettingkasse:
Tilkomst gjennom luke forut under dekk.
Ankerkjettingene var ikke trukket ut av skipet
så det var derfor ikke mulig å kontrollere
skrogbunnens tilstand, eller se om det er
vannansamling her. Rommet bør frigjøres
ved all dokking så en kan få kontrollert og
eventuelt vedlikeholdt området. En skal blant
annet forsikre seg om at garneringen som
skal skille ankerkjettingen fra stålskroget er
intakt. Samt at tilfredsstillende
lensemulighet er etablert og fungerer.
Sigbjørn Telstø undersøker og måler
kjettingledd. Det ble tatt stikkprøver i
henhold til sertifiseringskrav. Kjettingen
har like mål, og er ellers uskadet der vi
kunne komme til å se.

Bilde over og under viser skutesiden i
forskipet. Rustangrepet er fremtredende.

Forskip:
Området består av et større rom
(matroslugarer), og et
mindre(fyrbøterlugarer). Under
matroslugaren er det montert vanntank og
septiktank som fyller hele skrogbunnen. På
grunn av innredningen er det ikke mulig å
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kontrollere tilstanden på skroget under tankene.
I 2004 ble innvendig skrog med unntak av maskinområdet preservert med tectyl.
Det kan se ut som svært mye av Tectylbelegget i forskipet nå er slitt bort på
grunn av rust som kommer frem på skutesidene. Det ble også observert til dels
mye rust på kjølsvinet. Hva som er årsaken, kan ofte være en kombinasjon av
manglende tilkomst for vedlikehold samt fuktig klima.

Midtskip lugarområde:
Visuell tilkomst gjennom luker i innredningen. Det står vann langt opp på
kjølsvinet. Bunn og skutesider er dekket med rust.

Ved forre mastefot. Vann står høyt langs
bunnen.
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Bilder fra skutebunnen forut midtskip
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Maskinområde:
I maskinrommet er skutesidene malt. Vi vil
anbefale en nedvask og nytt vedlikehold på
malingen. Bunnen i maskinrommet flyter av
olje og vann. Området bør kunne holdes
renere.

Salong akter:
Nesten ikke tilkomst, men området virker
bedre og tørrere enn resten.

Lugarområde akter:
Ikke tilkomst til skuteside i disse områdene.
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Akterskip:
Tilkomst til innvendig bunn gjennom luke. Noe vann i kjølen her og, men
betongen i bunnen virker solid og skutesidene så langt det gikk å se har beholdt
tectyl overflaten noe bedre enn i forskipet. Men også her må det vedlikehold til på
sikt.
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Stores bak i hekken:
Området er tørt og rent. Ingen synlige skader eller korrosjon. Tectylbelegget er i
god stand.

Utvendig dekk og utstyr:
Røstjern med innfestinger er i orden. Rennesteinener , skansekledninger og
spygatt er godt vedlikeholdt. Lokk til kullbakser, casing, luftelyrer og skorstein
virker også å være i orden og godt vedlikeholdt. Fundament til lettbåt er i sveist
utførelse, og ser ut til å være i god stand.

Kjelecasing/skorstein:
Denne virker godt vedlikeholdt.
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Dekksutstyr/Rorarrangement:
Vi funksjonstestet ikke winsjer og utstyr, da dette skal ivaretas gjennom
sjøfartsdirektoratets kontroll. Det ble observert rust og manglende maling under
rorkvadranten. Dette må gås over og gjøres rent og males før rustomfanget
utvikler seg. Fundament til trossebrett er ikke malt.

Under rorkvadrant

Rorkjettinger og førerør, samt styremaskin er i god stand.
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Ankerwinchen trenger også til noe vedlikeholdsmaling. Bortsett fra dette er
dekksutstyret akseptabelt vedlikeholdt og uten synlige skader.

Utvendig skrog:
Undervannskrogets maling og bunnstoff ser ut til å holde så bra en kan forvente.
Bunnen ble vasket, og der bunnstoff og maling var løsnet, ble dette slipt bort for å
erstattes med nytt. Ved ett tilfelle kunne det observeres et lite punkt akter i
bunnen der det piplet vann ut innenfra. Det er betong på innsiden her. Det vil
derfor ikke være bare å tette hullet med sveis eller lignende, uten at en samtidig
meisler bort betongen og tørker opp og utbedrer innsiden også. Området bør gis
spesiell oppmerksomhet ved målinger under neste dokking.
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Forslag til tiltak:
1. Lense ut alt vann som flyter nede i kjølen. Deretter må det installeres en
avfukter for å tørke ut og bedre luftfuktigheten i området. Å holde fartøyet helt tørt
i fremtiden kan være vanskelig, så sannsynligvis vil rustutviklingen fortsette, om
enn i et saktere tempo.
2. Stoppe rustutviklingen som allerede er i gang. Dette gjøres best ved
sandblåsing og ny overflatebehandling. Alternativt kan all løs rust fjernes med
stålbørste og skrape før en setter inn med ruststopper type Ovatrol, eks. Til slutt
males på nytt med Mercasol 845.
3. Det bør vurderes om ikke det bør lages en mulighet for å få bedre
kontrollmulighet på skutesiden via inspeksjonsluker. Spesielt ved utsatte steder
som under lysventiler. Dette kunne kanskje gjøres ved at et par av de liggende
panelbordene kunne skrus av og på for enkel tilkomst?

Hansteen i dokk på Fosen. Mai 2014
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