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1. Innledning

Fraktseddel fra 1913, eier; Nordmøre Museum

Restaureringen av Hestmanden har pågått over 15 år fra 1996 til 2011. Våre retningslinjer for hva
som skal dokumenteres og hvordan, har endret seg gjennom disse årene. Den første tiden besto mye
av arbeidet i å summere opp hvilke fornyelser som ble gjort. Resultatene er senere strukturert i
tabellform. Denne form for registrering har fulgt prosessen videre. Det ble også tatt en del foto de
første årene, men da det digitale kameraet kom for mer allment bruk ble fotoapparatet et langt
viktigere verktøy. Det ble bygd opp ny struktur for lagring av bilder med referanse til områder om
bord i skipet. Før demontering av lugarer, utstyr og stålkonstruksjoner på hoveddekk ble det tatt
mange bilder, og fotografiapparatet kom til å følge det videre arbeidet tettere enn tidligere. Senere
har vi sett behovet for en enda større systematikk og enda flere bilder. Det ble for eksempel ikke tatt
god nok høyde for et så langt tidsaspekt og at skipet kanskje skulle leveres uten innredninger, slik at
et fremtidig innredningsarbeid må utføres under andre rammer og med andre folk. Gjennom
prosessen med å dokumentere har vi også utviklet et større fokus på hvilke betingelser som har styrt
de ulike valgene og hvilke alternativ som eventuelt forelå. Altså en større kritisk vurdering av
Hestmanden som restaureringsprosjekt.
Med et så langt tidsperspektiv har personalutskiftning satt et visst preg på dokumentasjonsarbeidet.
Vi som har ført dokumentasjonen i pennen har vektlagt detaljer noe forskjellig, og vært mer eller
mindre deskriptive i vår gjengivelse. Vi har også ført et noe ulikt språk i pennen. Dette vil prege
rapporten noe, men vi mener ikke det overskygger kontinuiteten.
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1.1 Fremdrift og milepeler i restaureringsarbeidet
Restaureringsarbeidet startet med utmeisling av betong i lasterommene og rengjøring for tilkomst i
maskinrommet. Deretter ble stålkonstruksjonen mot bunn fornyet. I den doble bunnen ble sveising
valgt som metode. Det var en lang vei frem til et ferdig restaurert skip og foreløpig liten oversikt over
hvilket arbeidsomfang vi ville møte. Det ble valgt et midlertidig mål for arbeidet, en milepel ved et
ferdig skrog opp til hoveddekk, altså et skip som kunne flyte. Dermed fortsatte arbeidet oppover
skutesidene. Plater og spant ble tatt ut og nye klinket på plass. I 2002 var skroget ferdig opp til
hoveddekk og Hestmanden kunne dokkes ut en periode for å gi plass for andre prosjekt.
En ny milepæl ble satt. Dekkene skulle fornyes og med nye tredekk kunne det midlertidige og
skjemmende overbygget fjernes. Men omfanget av arbeidet var fortsatt usikker og tilstanden på
stålkonstruksjonen viset seg å være overvurdert. Det kom pålegg fra sjøfartsmyndighetene om å
skifte så å si hele hoveddekket, og veien frem til neste milepæl ble for lang. Hele lugarinnredningen
måtte ut, dørkbelegget meisles opp og utstyr og rør i maskinrommet under dekk måtte fjernes for
tilkomst. Deretter var det å gå løs på plater, spant, knær og dekksbjelker. Vi startet i akterenden og
fremfor å fullføre arbeidet helt til baugen ble milepælen justert til en ytre ferdigstillelse av
akterskipet. Forskipet måtte med andre ord vente. I 2008 ble akterskipet avduket.
Fortsatt var det ikke foretatt en analyse av tilstanden og med arbeidene forut ble nye arbeidsomfang
avdekket. Både spant og hudplater måtte fornyes på hoveddekksnivået. På dette tidspunkt var det
satt opp et endelig budsjett for de gjenstående restaureringsarbeidene. Økt arbeidsomfang i
kombinasjon med andre forhold bidro til at budsjettene måtte revurderes til et langt høyere
kostnadsnivå. Dermed avslo riksantikvaren å gi penger til seilende skip og det ble full arbeidsstans i
2009. BDF presenterte deretter et tilbud på ferdigstillelse uten fungerende maskin og dampdrevet
utstyr, og bare delvis innredet. Det var et mål som skulle gjøre det mulig å formidle Hestmanden fra
en fast kaiplass, og som kanskje kunne danne grunnlag for en videreføring på et senere tidspunkt. Vi
gjengir et utdrag av tilbudet:

NORSKE KRISSEILERNE.
I 2011 er det 100 år siden D/S Hestmanden ble bygd ved Laxevaags Maskin- og Jernskipsbyggeri i
Bergen. 23. september 1911 ble skipet sjøsatt og 21. november ble det overlevert til rederiet
Vesteraalens Dampskibsselskab. Gjennom 100 år har skipet gjennomlevd mangt både som trofast
sliter i norsk kystfraktefart, som aktør i flere hevings- og bergingsprosjekter, og ikke minst som
fraktemann gjennom to verdenskriger. De siste 45 år har skipet enten ligget i opplag eller vært under
restaurering, og siden 1979 da Norsk Veteranskipsklubb overtok fartøyet, har det vært et ønske om å
ta det i bruk etter en istandsetting.
D/S Hestmanden er et av Norges mest verdifulle maritime kulturminner, og Stortinget vedtok i 1995
at det skulle være et minnesmerke og museum over de norske krigsseilernes innsats. Man er langt på
overtid for å ta skipet i aktivt bruk som minnesmerke og museum, og det er derfor nødvendig å få til
et løft frem mot 100-årsjubileet slik at skipet kan overleveres eierne og benyttes som nasjonalt
krigsseilermuseum driftet av Vest-Agder-museet. For å ferdigstille fartøyet som krigsseilernes
minnesmerke så raskt som mulig og innenfor så begrensede midler som mulig, prioriteres det nå å
ferdigstille fartøyet til en stand der det kan ligge ved kai som minnesmerke og museum. Arbeider
som skal til for å gjøre det seilingsdyktig utelates i denne omgang. På denne måten reduseres
kostnaden betydelig (over 50 %) samt at gjennomføringsrisikoen blir lavere. Målet for
istandsettingsarbeidene vil være å få et skip med stålskrog og tredekk satt i ordentlig stand
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til bruk for museumsaktiviteter. Alle hovedkomponenter i dampmaskineriet samt viktig skipsutstyr på
dekksområdene vil monteres slik at publikum kan beskue hvordan en gammel lastedamper virkelig så
ut. Bysse og korridorområdene på spardekk, alle lugarer på båtdekk, og kommandobro med styrhus,
bestikk og radiorom vil bli satt i fullgod stand som da skipet ble levert etter ombyggingen ved Akers
mekaniske verksted i 1947. Videre vil skorstein bli montert, og fartøyet vil bli overflatebehandlet og
malt både utvendig og innvendig. For en mer detaljert beskrivelse av istandsettingen - se
leveransespesifikasjonen. Basert på dette vil Bredalsholmen overlevere Hestemanden til eierne den
23. september 2011 innenfor en kostnadsramme på 22,5 mill kroner.
For å kunne levere et istandsatt fartøy klar til bruk for museumsdrift innen 100-årsjubileet er det
nødvendig å utelate eller utsette arbeider som hadde vært nødvendige i en fullverdig restaurering til
et seilingsdyktig skip. Full restaurering av maskineri og rørsystem, samt master og bomposter er
derfor ikke tatt med i tilbudet. Videre er det mulig å unnlate fornying av eksisterende skrogelementer
som ikke tilsvarer krav i regelverk for seilingsdyktig skip. Det kan i enkelte tilfeller også bli aktuelt å
benytte ikke-antikvariske tekniske løsninger og arbeidsmetoder. På bakgrunn av dette er følgende
arbeider ikke inkludert i tilbudet:
Master og bomposter
Innredning av lugarer på spardekk og hoveddekk
Ferdigstillelse av hovedmaskin, kondensere, pumper og utstyr i maskinrommet
Ferdigstillelse av hovedkjele med utstyr
Montering av røropplegg i maskinrom
Livbåter blir ikke kjøpt inn og montert
Damprør for drift av pumper vinsjer og utstyr blir ikke installert
Utstyr / komponenter monteres i den stand de er selv om de ikke funger
Montering av sanitæranlegg og elektrisk anlegg i lugarene

Tilbudet ble gjenstand for nye diskusjoner som blant annet førte til at ny rigg ble innlemmet i den
endelige spesifikasjonen. Det ble aksept for en sveiset utgave av riggen, og en rigg som ikke skulle
være sertifisert for løft. Senere har BDF tilbudt delvis å klinke riggen innefor de samme økonomiske
rammene. Høsten 2010 kom arbeidene i gang igjen med ny målsetting og endelig mål for
ferdigstillelse ved hundreårsmarkeringen for Hestmanden høsten 2011.
Arbeidene på forskipet ble ferdigstilt innenfor rammene av et skip som ikke skulle klasses, og utstyr
ble montert uten det formål at det skulle fungere. Pågående innredningsarbeider ble gjort ferdig og
riggen ble bygget opp.
Målet for landets foreløpig største fartøyvernprosjekt var et restaurert skip som kunne fortelle
historier, et minnesmerke over krigsseilere og norsk kystfart. Dette har vi nå fått, om enn noe
redusert i forhold til en del forventninger. Hestmanden ble sjøsatt den 23. september i 2011, det vil si
på 100-årsdagen for stabelavløpet i 1911, og fikk en ”gjendåp” på 100 årsdagen for dåpen den 22.
november.
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Tidslinje, Hestmandenprosjektet
2011

Maskin, montering av utstyr, Ny rigg. Skipet males i Nortraships
grå farge. Sjøsetting

2010

Skrogarbeid på hoveddekksnivå, i lasteområde og forskip

2009

Ingen aktivitet om bord. Det jobbes på ny med finansiering

2008

Rørlegging i lasterom og lugarer på båtdekk. Utberinger på
maskin. Tredekk i lugarområdet på spardekk. Styremaskin
monteres. Skorstein og røykopptak fullføres. Dyptanken bygges
om for museumsdrift

2007

Hestmanden dokkes igjen, Utstyr for maskin utbedres
Akterskipet males sort og hvitt

2006

Hestmanden ligger til kai med lite aktivitet. Babord spardekk
fornyes i lasteområdet, Båtdekk innredes

2005

Det legges tredekk på båtdekket, Byssa innredes. Hestmanden
dokker ut.

2004

Skrogfornyelser i forskip/ baug og båtdekk. I lasteområde skiftes
det stål på spardekk

2003

Røykopptak/kjerke prefabrikkeres. Dobbeltbunnen ferdigstilles

2002

Fornyelse i hekk og spardekk akter. Hestmanden dokker ut og
ligger til kai fra september til november

2001

Arbeid på styrbord skuteside, demontering av innredning på
hoveddekk. Stålutskiftning på hoveddekk. Ny rorkiste produseres

2000

Lite aktivitet

1999

Lite aktivitet

1998

Arbeid i bunn og fortsetter på babord skuteside

1997

Arbeid i bunn

1996

Oppstart av restaureringsarbeidet

1995

Stortinget bevilger de først 5 mill til restaurering

1994

Det blir reist nasjonal dugnad for Hestmanden

1993

Krigsseilerne engasjerer seg

1992

Hestmanden ankommer Bredalsholmen

8

1.2 SFI-gruppesystemet
BDF har benyttet seg av SFIgruppesystemet som struktur ved
planlegging, kalkulasjon,
gjennomføring og dokumentasjon av
arbeidene på Hestmanden.
Forkortelsen SFI, står for Skipsteknisk
Forskningsinstitutt, og systemet er et
norskutviklet verktøy, beregnet for
verksteder og rederier til spesifikasjon
og kalkulasjon ved nybygging av skip.
SFI-gruppesystemet har gitt oss en
overordnet struktur i beskrivelsen av
et omfattende arbeid. Og ettersom
systemet følger hele prosessen, har
det også bidratt til en kvalitetssikring
av dokumentasjonsarbeidet. Vi mener
faren for å glemme eller overse tema
har minsket ved at en fast struktur
følger hele prosessen.

SFI-gruppe systemet grupperer komponenter om bord i
et skip og har åtte hovedinndelinger, med utgangspunkt
i gjennomgående konstruksjoner.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skipet generelt
Skrog
Utstyr for last
Skipsutstyr
Utstyr for besetning og passasjerer
Maskin-hovedkomponenter
Systemer for maskin-hovedkomponenter
Skipsystemer

Under hovedpostene er det to nivå, representert ved
påfølgende sifre. Underpostene følger dels den samme
konstruksjonstenkning som hovedinndelingen og dels
lokalisering om bord. For eksempel er hovedgruppe 2.
Skrog, videre inndelt i 21 akterskip, 22 maskinområde,
23 lastområde og 24 forskip. Underordnet dette følger
konstruksjoner i et tredje nivå. For eksempel har
hudplater i akterskipet, SFI-nummer 211.

Valget om å ta i bruk SFI-inndelingen
er gjort vel vitende om at systemet
ikke er tilpasset restaureringsarbeider og dokumentasjon av disse. Faktisk er det utviklet spesielt
med tanke på seksjonsbygging av skip, en byggemetode som ligger relativt fjernt fra den
tradisjonelle, hvor spant og hud klinkes direkte på beddingen. Vi har derfor tillempet det noe for å
passe til arbeidet på Hestmanden
I rapporten vil SFI-numre og -benevnelser bli brukt som overskriftsinndeling. Imidlertid er det ikke
helt samsvar mellom tradisjoner for inndeling av overskrifter og SFI-inndelingen. Dette merkes særlig
ved at det i SFI-gruppesystemet er underkapitler på punkt 0, noe en ikke vil finne ved annen
overskriftinndeling. Dessuten forekommer en del gjentakelser mellom over og underpunkter.
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1.3 Inndeling av skipet
Ved fartøyvernsenteret har vi også tatt i bruk en områdeinndeling av skipet. Inndelingen lokaliserer
et funksjonelt område om bord, og er først og fremst brukt som referanse ved oppbygging av digitalt
bildelager. Nummereringen vil imidlertid også følge rapporten i noen grad.

Områdeinndeling, tanktopp og banjerdekk

10

Områdeinndeling, hoveddekk

11

Områdeinndeling, spardekk

12

Områdeinndeling, båtdekk og brodekk

13

14

2. Skrog

Hovedgruppe skrog, omfatter naturlig nok kjøl, stevner, spant og hud, dessuten skott, dekkshus og
overbygninger. I tillegg omfatter kapitlet skrogutrustning, det vil si faste innretninger på skroget, som
for eksempel fendring, sjøkasser og skorstein. Kapitlets inndeling følger en vertikal seksjonsinndeling
av skipet. Akterskipet omtales i første underkapittel, deretter følger maskinområde, lastområde, og
forskipet. Under hvert av disse avsnittene følger en inndeling hvor spant og hud kommer først,
deretter de horisontale flatene fra spardekk til bunn. Videre følger arbeidene i overbygning,
skrogutrustning og materialbeskyttelse.
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20 Generelt om skrogarbeid
Hestmanden har 10 plateganger til og med skansekledningen på spardekket. I tegningsmaterialet er
plategangene bokstavert i alfabetisk rekkefølge hvor A utgjør kjølgangen. Videre fortsetter det med
B-gangen, til K gangen oppunder spardekket. J er utelatt i rekkefølgen, trolig fordi den lett kan
forveksles med I-gangen. Benevnelsen ”plate C9” vil fortelle at plata befinner seg i tredje plategang,
regnet fra kjølen, og at det er niende plate regnet fra akterstevn. Platenummereringen følger den
opprinnelige strukturen i plategangene. Imidlertid er denne strukturen endret enkelte steder på
grunn av tidligere reparasjoner i platene. Halve plater er felt inn og sveisesømmer dekker over den
opprinnelige strukturen. Her vil nummereringen avvike noe fra originalversjonen. Enkelte tilføyelser
har vi også gjort. På originaltegningene eksisterer plater med benevnelsen K1 til K5 to steder,
henholdsvis akter og i sidene på øverste plategang. For å bøte på dette har vi kalt den aktre del av Kgangen, dvs. plate K1 – K5 i hekken, for AK 1-5 (aktre K-gang 1-5). Også svineryggen forut, som
egentlig er plategangen over K-gangen, er nummerert som en fortsettelse av K-gangen med K11 og
K12. Ettersom det tidligere var to plater i svineryggen mot dagens fire, innføres bokstaver for å få
med alle platene. Platenavn på svinerygg fra akter vil da bli: K 11a, K 11b, K 12a, og K 12b
Denne inndelingen av platene er brukt så vel på tegningsmaterialet som i teksten på denne
rapporten. Dessuten vil det gå frem om plata befinner seg på babord eller styrbord side, enten med
full tekst eller forkortet til BB eller SB.
I perioden 1996 til 2004 ble størstedelen av skrogarbeidene på hudplater og spant opp til hoveddekk
gjennomført, og hoveddekket ble fornyet fra hekken og frem til lasteområdet. I samme periode ble
hele 60 000 naglehoder under vannlinja utbedret ved sveising. Fra 2005 til 2008 ble arbeidet
konsentrert om akterskipet. Stålfornyelser ble gjort på spardekk, båtdekk og bro. Etter 2008 ble
arbeidet forflyttet til forskipet. Tanktoppen i forpiggen, samt hoved- og spardekk forut for
overbygningen ble utbedret. Dekkshuset forut for lastelukene ble ferdigstilt og i tillegg kom en del
fornyelser i hud og spant over hoveddekk.
Fra 2010, da det ble besluttet at fartøyet ikke skulle sertifiseres som seilende skip, ble gjenstående
arbeider i hudplater reparert med påleggssveis. Dette gjaldt følgende plater: H7, H8 og H10 på
babord side. Også arbeidene på hoveddekk ble gjort annerledes enn om skipet skulle være seilende:
alle gamle plater som var tiltenkt skiftet ut på fartøyets hoveddekk ble i stedet remontert med
klinking.
Enkelte skrogutrustningsarbeider ble påbegynt forholdsvis tidlig ved arbeid på bunnplugger og
bunnventiler i perioden før 2005. Arbeider på fartøyets fenderlist har pågått så og si i hele
prosjektperioden ettersom man har foretatt istandsettinger på hudplatene i nærheten av disse. Etter
2005 har arbeidene på rekke og skansekledning blitt fullført. Skorsteinen ble istandsatt i 2007/2008,
og endelig montert i 2011.
Før utdokking i 2002 ble skroget under vannlinja, samt akterskipet opp til spardekk vannjettet og
grunnet. Under vannlinja ble det i tillegg påført antifoulding og sinkanoder. I 2007 ble akterskipets
overbygg malt hvitt, mens partiet mellom vannlinje og overbygg som tidligere var grunnet, nå ble
sortmalt. Videre ble også skorstein, skylight, rennestein med mer malt opp i 1947-versjonens farger
etter de avgjørelsene som den gang ble tatt. I 2011 ble det besluttet at skipet i stedet skulle gråmales
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over vannlinja. I tillegg ble det overflatebehandlet på ny under vannlinja med sandblåsing, grunning
og antifoulding, klart for sjøsetting.
Følgende er gjort, i kronologisk rekkefølge, når det gjelder innvendige malingsarbeider på skroget:
Dobbeltbunntanker, ferskvannstank i akterpigg (2003); overbygning og lugarområder på hoveddekk
(2004); casing sandblåst og grunnet (2005); maskinrom, maskincasing, kjelecasing, styremaskinrom,
tonnasjerom, dyptanker (2007); utstyr i maskinrom, dørkplater, ”kjerke” (2008); ferskvannstank i
forpigg (2010); lasteområdet på hoveddekk (2011).

200 Antikvariske vurderinger ved skrogarbeidet
Ved restaureringsarbeidet på Bredalsholmen er det tatt utgangspunkt i at tidligere reparasjoner skal
synes. Dette gjelder også de sveiste platestøtene. Tilnærmingen er i tråd med det valget som er
foretatt med 1947 som utgangspunkt for tilbakeføring. Sveiste platestøter er derfor erstattet med ny
sveis.
Å skifte likt med likt har likevel ikke vært gjennomført som eneste metode i restaureringsarbeidet.
Klinking krever tilgang på begge sider av sammenføyningen. Dersom man ikke har denne tilgangen
må den lages ved å demontere andre konstruksjonsdeler. Da kan en stå overfor valget om en skal
fjerne originalt materiale for å utføre arbeidet tradisjonelt, eller ta i bruk moderne metoder for å
skåne det originale materialet. I dag gjør vi slike valg, uten å havne i noen store dilemma, men
Hestmanden har på mange måter vært en prøvestein i forhold til å finne løsninger som er antikvarisk
forsvarlig.
Dobbeltbunnen, hvor tilkomst med mothold flere steder er nærmest umulig uten å bygge opp hele
bunnen på ny, var gjenstand for slike diskusjoner. Både Riksantikvaren, og det som tidligere het
Hestmandens fagråd ble involvert, og en valgte til slutt å sveise alle skrogfornyelser i dobbeltbunnen.
Valget har en god antikvarisk forankring, men like fullt kan det være en farefull vei. Klinking er nemlig
også en svært arbeidsintensiv metode. Ofte er det store summer å spare på å velge sveising, og når
en først har åpnet for å erstatte klinkede konstruksjoner med sveising, vil diskusjonene lett følge hele
restaureringsprosjektet.
Flere spørsmål har dukket opp gjennom de årene som et gått siden Hestmanden ble dokksatt: Hva
gjør vi for eksempel der hvor tilkomsten er vanskelig, over vannlinja? Hvor går grensene for vanskelig
tilkomst, er det bare i bunntankene, eller gjelder det øvrige steder hvor det må demonteres for å
komme til med mothold? Hvor dyr skal en klinkeoperasjon være før vi velger å sveise av økonomiske
grunner? Til sist har vi spørsmålet som kanskje har hatt størst betydning. Kan vi felle inn en del av ei
plate med sveis, for på den måten å spare den gjenstående delen med tilhørende klinkesømmer?
Istandsettingen av Hestmanden har foregått over flere år, og i hele perioden er derfor
problematikken omkring klinking eller sveising vært drøftet både internt på fartøyvernsenteret, og i
samråd med fartøyeier og bevilgende myndighet (Riksantikvaren). Svarene på disse drøftingene
dannet etter hvert vår metode i restaureringsarbeidet med verneverdige stålskip. Noen
hovedprinsipper kan kort oppsummeres slik: 1) Når hele hudplaten må skiftes skal denne så langt det
lar seg gjøre klinkes inn lik den originale; 2) Skadede partier i ei plate kan erstattes med innfelling av
nytt stål ved reparasjonssveis. For å minske effekten av at fartøyet ser ut som et ”lappeteppe” av
sveiste innfellinger, anbefales det at sveisesømmene fremstår som støtet i ei plate; 3) I enkelte
tilfeller tillater også skipsfartsmyndighetene at man reparerer hudplatene i skadede partier med
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påleggssveis. Dette ble, for Hestmandens vedkommende, i særlig grad benyttet i siste periode i
istandsettingen da det var besluttet at fartøyet ikke skulle sertifiseres som seilende skip.
Det har også vært nødvendig å fornye en del av spantene. Ved fornyelse av spantene valgte vi kun å
demontere og fjerne den delen av spantet som ikke var anvendbar. Nytt stål er felt inn i det originale
spantet med sveis. Dette var også den reparasjonsmetoden som ble brukt da skipet lå ved Akers
Mekaniske verksted i 1946-47, og vi mener det er en god istandsettingsmetode. Et alternativ uten
sveising kunne vært å skifte hele spantet. Dette ville vært kostnadskrevende, dessuten ville originale
spant gått tapt sammen med originale klinkesømmer. En annen mulighet kunne vært å binde nytt og
gammelt sammen med klinkede lasker på spantet. Håndverksmessig ville det vært en god løsning.
Fartøyet ville blitt reparert etter samme metode som det er bygget, og slik det naturlig ville blitt
reparert før sveis ble tatt i bruk på skip. Metoden ville imidlertid kostet mer enn løsningen som er
valgt.
Mot dobbeltbunnen, hvor vi som nevnt valgte å foreta alle skrogreparasjoner med sveis, ble
spantene utbedret ved å skifte ut halve vinkler. Det vil si at vinkelfjærer med anlegg mot hud ble
fjernet, mens vinkelsteget fikk stå. Ny fjær ble så sveist til det gjenstående steget.
For øvrig er reparasjonene i det store og hele utført etter tradisjonelle arbeidsmetoder med klinkede
forbindelser. Plater og spant er i hovedsak klinket med ¾” nagler. Mot baug er forbindelsene
forsterket med 7/8” i de nederste plategangene. Det samme gjelder hele B-gangen i natet mot
kjølplata, men denne ble ikke berørt av våre arbeider ettersom utbedringer i dobbeltbunn ble sveist.
Ved fornyelser i stålkonstruksjonen er det brukt stålkvalitet etter dagens normer. Tykkelse på vinkler
og plater er tilnærmet lik originalt, men kan avvike noe, ettersom stålet leveres etter andre mål i dag
enn i første halvdel av forrige århundre.

204 Prøving av tanker.
Det foreligger egen rapport for prøving av tanker

205 Ultralydkontroll av skrogdeler
Det foreligger ingen helhetlig oversikt over ultralydmålingene som er foretatt i forbindelse med
restaureringen av skipet. Men generelt kan man si at det i forkant av alle utskiftninger i platekledning
og dekkskonstruksjoner er foretatt ultralydmålinger for å kunne bestemme hvilke deler som er
nødvendig å fornye. Målingene, og vurderingen av resultatene av disse, er hele tiden utført i nær
konsultasjon med Det norske Veritas.
I 2007, etter at svært mye av istandsettingen av skrogkonstruksjonen var utført, ble det foretatt en
systematisk måling av de resterende hudplater, dekksplater, etc. Målingene ble foretatt i områder
hvor man mente rusttæringene var størst, og man hadde stadige konsultasjoner med Det Norske
Veritas angående hvilke hudplater som skulle fornyes eller repareres på annen måte. Med denne
gjennomgangen fikk man oversikt over gjenstående utskiftninger i stålkonstruksjonen som ble brukt
som utgangspunkt for planleggingen av de videre arbeidene i perioden 2007-2011.
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207 Sveising av nagler og tæringer
60.000 naglehoder er utbedret ved
sveising. Denne metoden er brukt for å
gjenoppbygge stålet på tærte
naglehoder. Det som umiddelbart høres
ut som et bedre alternativ, å brenne ut
naglen og deretter klinke inn en ny, har
betenkeligheter og har også vært
unngått ved reparasjoner generelt. I en
nagleforbindelse vil det over tid oppstå
rust og dermed uregelmessigheter.
Ved en slik gjenoppklinking vil rustflak
kunne løsne og forårsake tomrom, noe
som igjen vil bidra til utett forbindelse.

Arild Lien har reparert over 60.000 tærte naglehoder på
Hestmanden. Naglehodene ble bygd opp ved sveising.
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21 Akterskip
Akterskipet er her definert fra akterende til maskinromsskott. Ettersom flere konstruksjonsdeler som
blant annet hud- og dekksplater strekker seg fra akterskipet til forut for skottet, er avgrensningen
ikke helt eksakt. Dette gjelder også de øvrige vertikale inndelinger av skipet.

210 Spant
I akterstevnen ble det fornyet flere spant og bjelker. De to midterste hekkspantene på hver side av
rorkista var i bra forfatning. Det samme gjaldt spant 3 fra senter på styrbord side. Sammen med
tilstøtende skipsknær og dekksbjelker i spardekket ble disse bevart. Øverste del av spant to på
styrbord side, og likedan alle spant på babord side ble imidlertid fornyet. De tre forreste spantene på
styrbord side ble byttet i sin helhet med tilstøtende skipsknær og dekksbjelker. Originalt var
spantene bøyd i ”knekken” mellom I- og K-gangen. For å lette arbeidene ble de fornyede spantene
delt i denne knekken, og sveist.
Lengre forover ble spantene fra spant 2 til 7 både på babord og styrbord side, delvis fornyet.

211 Hudplater
På styrbord side ble det felt inn fem mindre
felt i plate B2. Alle innfellingene var etter
åpninger for tilkomst til dobbeltbunnen. På
babord side ble B-gangen skiftet fra spant 6,
det vil si fra og med plate 2 og forover. Alt
arbeid i B-gangen ble utført med sveising. Vi
har nevnt at forholdet mellom å bevare
originalt materiale og en håndverkstro
gjenoppbygging, førte til diskusjoner om
metode i dobbeltbunnen. Det ble valgt en
metode som bevarte innvendige konstruksjoner og som var økonomisk besparende,
men som ikke var håndverkstro.
Reparasjoner i huden ble derfor utført med
sveising. Arbeidene videre oppover
skrogsiden brakte diskusjonen frem på ny.
Plate D1 på styrbord side ble brent ut
innenfor nat og støter. Det vil si at samtlige
klinkeforbindelser til tilstøtende materiale
over, under og på sidene, ble stående igjen.
Dette lot seg gjøre fordi plate D1 var tært inn
mot midten, mens tilstanden mot
ytterkantene var god. Ny plate ble felt inn i
den gjenstående delen ved bruk av sveising
og klinket til spantene.

Del av plate D1 SB er demontert. Nat og støter står
igjen.

Hudplater ved munningen av rorkista, sett fra
storesrom, akter.

Et liknende tilfelle sto vi overfor i maskinrommet og plate G4 på samme side. Her var aktre ende av
plata tæret, mens den fremover inn i oljetanken var i god forfatning. I dette tilfellet unngikk vi
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demontering av et tankskott ved å tillate sveising. I likhet med sveising i dobbeltbunnen ble disse
tilfellene grundig drøftet, også med Hestmandens fagråd. Tilkomst for mothold var vanskelig
ettersom platenes innside vendte mot henholdsvis akterpeaktank og brennoljetank, men like umulig
som i dobbeltbunnen var det ikke. Vektige argument for å tillate sveising, er at metoden gjør det
mulig å bevare originalt materiale, dessuten er det en rimeligere løsning ettersom arbeidet er langt
mindre omfattende. En demontering av hele plater ville medført demontering av tilstøtende
konstruksjoner som skott og tanktopp. I motsetning til tilfellet i dobbeltbunnen, ble ikke tradisjonelle
metoder forlatt. Det var bare innfellingen i eksisterende plate som ble sveist. Alle øvrige
sammenføyninger ble klinket.
Med valget på disse løsningene foretok en
også et metodevalg for fremtidige
plateutskiftninger. Innfelling med sveis er
blitt en vanlig måte å utbedre lokale tæringer
på, fremfor å skifte hele plater. Som
hovedregel har vi da av estetiske hensyn,
slipt sveisesømmene plane på den synlige
siden, men latt dem stå ubearbeidet på
innsiden for å tydeliggjøre hva vi har gjort. På
Hestmanden vil vi se at det nærmest er blitt
en standard metode i skott og overbygning.
Underveis har også andre muligheter blitt
drøftet, men ikke blitt gjennomført.
Ettersom slike innfellinger kan fremstå
svært iøynefallende, med glatte innfellinger
i patinerte hudplater, har vi drøftet
mulighetene for å felle inn brukte plater, det
vil si plater med godt gods, men med patina
som ikke skiller innfellingen vesentlig fra den
originale platedelen. I så fall måtte
fartøyvernsenteret bygget seg opp et lager
av gode, brukte plater, noe som ikke er gjort.
En annen variant som har vært drøftet er å
utføre slike lokale fornyelser med nye
klinkesømmer, fremfor ved innfelling med
sveis. Metoden ville dermed vært
håndverkstro, men medføre endringer i
platekledningens struktur. I noen tilfeller
tror vi dette kunne vært vellykket men for
mye ”lapping” kan også gi et uheldig inntrykk.

K-gangen og rennestein i hekken er fornyet. Det
samme er spantene som forøvrig ble sveist i knekken
under K-gangen.

Hekkspant på babord side fornyes. ”Knekken
mellom I og K gangen sees ved natet.

I akterstevnen ble plater rundt munningen på rorkista, det vil si de to mindre trekantede platene på
hver side aktenfor F1, samt plate G1 på begge sider fornyet samtidig med rorkista. Plate G1 ble delvis
fornyet og den fornyede fremre delen ble sveist i aktre støt mot den originale gjenstående delen. På
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babord side ble F1 og G2 skiftet sammen med platene lengre forut i maskinområdet. Begge ble
klinket etter tradisjonell metode.
K-gangen ble skiftet rundt hele akterstevnen fra og med AK4 på babord side, til og med AK5 og K1 på
styrbord side.

214 Hoveddekk
I lugarområdet på hoveddekket kom det til
syne store rustskader, etter hvert som innredninger og dekksbelegg ble fjernet. Særlig var
nederste felt på skottene, samt dekksplatene
utsatt.
De første oppdagelsene var ved arbeid i akterskipet, hvor det kom til syne rusttæringer i
dekksplatene i messa. Senere, under arbeid
med å skifte spant fra maskinrommet og opp til
like over hoveddekk, kunne en konstatere store
rustskader, også på platene ut mot borde i
lugarområdet. De omfattende skadene kom
som en overraskelse. Etter hvert måtte
dekksbelegget i hele lugarområdet fjernes for
tilkomst. Likedan alle rør og arrangement
oppunder dekk i maskinrommet. For å lette
tilgangen ble det også skåret ut åpninger for
inngang til lugarområdet gjennom
tonnasjerommet, både på styrbord og på
babord side.
Det ble foretatt tykkelsesmålinger for å
avgrense plateutskiftningene i messedørken.
Mot styrbord og akterover viste det seg å
være tykkelse nok. Skaden begrenset seg til et
område forut på babord side, som strakk seg
forut for skottet mot gang og vaskerom. To
plater ble brent av like akter for spant 6. Nye
plater ble felt inn med sveis samme sted. En
plate på babord side ble skjøtet med sveis like
forut for spant 8 i gang, mens plata på styrbord
side ble sveist til neste plate under skottet ved
spant 7. Begge platene ble skiftet i sin fulle
bredde og klinket til tilstøtende plater.

Arbeidene startet ved spant 6 på babord side,
hvor ei mindre trekantet plate ble fornyet.

Nedre del av skott og bindevinkel ved spant 7
er demontert.

-

Og fortsatte under skott ved spant 7

Skott ved spant 7 før demontering
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Sammen med rustskadene i dekket, var det
også mye tæringer i nederste del i flere av
skottene. Nederste plate i skottet ved spant 7,
mellom messe og gang, ble skiftet sammen
med bindevinkler og en del av spantet på
babord side.

#7

Gang
Messe
Skott ved spant 7 er demontert

215 Spardekk
Vaterbordsplate, rennesteinsvinkel og bindevinkel ble skiftet rundt hele hekkpartiet, fra spant 5 ¼
ved skottet mellom fryserom og akterste lugar på babord side, til spant 5 ¼ på styrbord side. I det
samme området ble hekkspantene fornyet. I akterstevnen strekker senterplata seg helt akter mot
skroget og danner rennestein. Denne ble skiftet til om lag 700 mm forut for rennesteinen, hvor den
ble sveist mot gjenstående del.

Rennesteinsplate frem mot fryseromskott
på babord side, lages til i platehallen.

Resultatet av å klinke fra begge sider er et
avrundet kopphode i rennesteinen.

Ny senterplate med rennestein, lages til i
platehallen.

Avslutning i rennestein mot lugarskott på
styrbord side. Det opprinnelig smidde
hjørne ble forenklet ved en sveist løsning.
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Vaterbordsplate 1 BB på tegningen
består i realiteten av to plater som vi har
gitt benevnelsen a og b hvorav a ligger
lengst akterut. Plate 1a var resultat av
en tidligere reparasjon, og klinket til 1b
med en reparasjonslask mellom
hekkspant 3 og 4.
I hekken ble forbindelsen mellom det
stående steget på bindevinkelen, og
skroget, klinket fra begge sider. Dette
ble gjort for å få en utførelse med
koppede naglehoder i rennesteinen.

Øyvind Solbakken og Sven Johansson
klinker fra to sider i rennesteinen.

I senterlinja på aktre spardekk er det ei støtte mellom dette dekket og båtdekket. Denne ble skåret
av i topp ved legging av tredekket, og deretter sveist på igjen etter dekket var lagt. Mellom tredekk
og støtte ble det lagt tjærefilt med en blanding av sinkhvitt og tjære på begge sider.

216 Hekkseksjoner hylseskott, Akterpeak
Utskifting av plater i hoveddekket kom også til å berøre konstruksjoner i tanken under. Langsgående
slingreskott i akterpeak var gjennomrustet flere steder. Hele skottet ble derfor fornyet. Når
arbeidene i akterpeak var avsluttet ble en midlertidig gjennomgang fra maskinrommet lukket igjen.
Samtidig ble deler av skottet mot styrbord side fornyet.

slingreskott
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Til venstre: Langskips slingreskott i
akterpeaktank, før fornyelse.

Til høyre: Sveist innfelling i skott
mellom maskinrom og akterpeak,
klinket til stivere og spant.

Bindevinkler mellom skott og hoveddekk var
i god stand og ble gjenbrukt.

218 Rorkiste
Rorkista fra spardekket gjennom proviantrommet og ned til hoveddekket fremviste et håndverk som
imponerte. I utgangspunktet fremsto den som vanskelig å rekonstruere, men etter noen runder kom
løsningene på bordet. Hvorvidt en skulle velge å lage en tro kopi ble likevel et tema, først og fremst
av økonomisk art.

Rorkista var satt sammen av to
valsede halvbuer som var
klinket sammen til et rør.
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Ved utløpet oppe på spardekket var det
smidd ut en flens i røret. Flensen var
forsterket med en plate som var lokket i
tilpasningen mot røret.

Mot huden nede, på nivå med
hoveddekket, var det også smidd en
flens.

flensen var klinket

- og boltet gjennom huden i om lag
annet hvert hull. Unntaket var i
flensens skjøt hvor to nagler kom ved
siden av hverandre, slik det fremgår
av bildet.

Boltene var gjennomgående for feste av
flens på utsiden.
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Skipets akterstevn var ført inn gjennom skroget like foran
rorkista og fungerte som feste og forsterkning nede. Bildet er
tatt etter at rorkista er fjernet.
Rorkista var festet til akterstevnen med vinkeljern

Korrosjonen var mest omfattende i den nederste delen, hvor
det flere steder var gjennomrustet. Ultralydmålinger kunne
tyde på at det var mulig å bevare den øverste delen, men etter
demontering viste det seg at dette likevel ikke lot seg gjøre.
Hele konstruksjonen måtte derfor bygges opp på ny.
Med tanke på rekonstruksjon av rorkista ble ulike løsninger
drøftet, både internt på Bredalsholmen, med Riksantikvaren og
i Hestmandens fagråd. Verftet sto uten esse til å gjennomføre
smedarbeidet på flensene. Dersom vi skulle
få til en autentisk kopi, måtte det investeres i
nytt produksjonsutstyr, noe driften ved
verftet ikke var klar for. Det nærmeste vi
kunne komme en tro kopi, ville vært et
klinket rør med flenser som var smidd med
gassflamme. Et enklere alternativ var å sveise
flensene til røret. Det ble dessuten foreslått å
skifte det klinkede røret med et helt støpt
rør. Løsningen med å smi flensene med gass
ble forkastet, begrunnet med at resultatet
ville blitt kostbart og likevel ikke autentisk
så lenge esse for smiing ikke var på plass.
Valget falt likevel på et splittet rør som etter
å ha blitt delt i to, skulle klinkes sammen
igjen. Dermed har en ei rorkiste som er
bygget opp lik den originale. Men med den
forskjellen at buene i røret ikke er valset, og
at flensene ikke er smidd.
Den originale rorkista ble festet til
arbeidsbenken for maltaking og videre
oppbygging. Vinklene som festet rorkista
til stevnen, var intakte. De ble derfor
demontert for å benyttes til
rekonstruksjonen.

Det ble laget maler av flensene, først i
papp og deretter i stål.
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Malene ble deretter festet til benken, inntil de originale flensene. Den gamle rorkista ble så fjernet,
slik at bare malene sto igjen på benken. Nye flenser ble bearbeidet og festet til malene i samme
posisjon som de originale

Parallelt med arbeidet på flensene, fortsatte arbeidet med å bygge opp et nytt rør. Vinkelen mot
flensen og utsparing til feste ved akterstevnen, ble overført til maler av papp.
Det lot seg ikke gjøre å få kjøpt inn rør som tilsvarte dimensjonen på rorkista. Det nye røret var noe
større dimensjonert. Differansen minsket en del etter at røret var splittet i to og føyd sammen igjen,
men fortsatt kunne den ytre diameteren på den originale rorkista måles lik den indre diameter på
kopien. Forskjellen fikk konsekvenser for innfestingen i nedre flens mot hudplatene. Gamle hull
måtte sveises igjen, og nye bores opp.
Det nye røret ble som nevnt splittet i to og de
to partene klinket sammen til et rør igjen.
Det ble laget en egen motholdsanordning
festet på ei stang for å komme til med
mothold i hele rørets lengde. Det klinkede
røret ble deretter tilpasset de fastspente
flensene og heftet fast.
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22 Maskinområde
Maskinområdet er avgrenset av
maskinromskottene. I maskinområdet var de største
tæringene under, ved og ut mot borde i
hoveddekket

220 Spant
Et relativt stort antall plater og spant mot
maskinrommet ble demontert grunnet
rusttæringer, særlig under og ved hoveddekk. På
styrbord side ble alle spant fra spant 9 til spant 28,
skiftet i lengder fra 0,3 til 2 meter i forbindelse med
overgangen til dekk. Av disse ble spant 9-12 skiftet
fra hoveddekk og halvveis ned mot dørk i
maskinrom. Det samme ble gjort lengre forut
mellom spant 18 og 22. Også enkelte kneplater ble
skiftet i forbindelse med spanteutskiftningen.

Plate G3 (oppe) og livholt (nede) er
demontert. Plate F2, samt spant og vinkel
for livholt står fortsatt igjen.

For å komme til spant og plater på styrbord side
måtte en livholt demonteres og fornyes. Nagler ble
brent ut. Det samme ble en sveist forbindelse
mellom livholt og skott i spant 9 og mot spant 12.
På babord side ble spantene skiftet i litt større
omfang, men for øvrig etter omtrent samme
mønster som styrbord side.

Fornyelse av kneplate og
spant 11 og 12, babord side.

Naglene har vært slipt av for å gi plass til
livholt.

Fornyelse av kneplate og
spant 12, styrbord side.

Fornyelse i skott ved spant
9, kneplate og spant 10,
samt kneplate ved spant 11,
på styrbord side
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En meter av spant 10 ble fornyet sammen med
kneplate mot hoveddekk, mens det i spant 13 til 28
ble fornyet halv meters lengder under hoveddekk.
Det var med andre ord mindre tæringer i spantene
over hoveddekket.
Også på babord side ble livholten demontert for
tilkomst. Denne var tidligere reparert mellom spant
15 og 20, og da gjenoppbygd i sveiset utførelse.
Akter og forut for dette ble ny livholtsplate og
livholtsvinkel skiftet. Alle bindevinkler mellom
livholt og hud, samt kneplater mot skott, ble
skiftet.

Kneplate, livholtsbindevinkel og bindevinkel
mot hud ved spant 9 på styrbord side, før
demontering.

221 Hudplater
På styrbord side ble plate F2 og G3 skiftet hele og
klinket i støter og nat, mens det var tilstrekkelig å
skifte deler av plate F3 og H4. Fornyelsene ble
innfelt med sveis i gjenstående platedel og klinket i
støter og nat. Plate G4 ble fornyet i to omganger
etter først en vurdering i 2001 (også omtalt under
punkt 121) og en revurdering 6 år senere. Første
vurdering førte til fornyelse fra spant 15 ½ til spant
20 ½. Etter ny vurdering og pålegg fra Veritas ble
den gjenstående platedelen fra spant 20 ½ til spant
25 ½ fornyet. Mens arbeidet med plate G4 pågikk
observerte man tæringer og svakheter også i
hudplata under, dvs. plate F4 på styrbord side. Den
ble fornyet fra spant 19 ½ til spant 27. Plata
fortsetter videre til spant 29 ½, men i det forreste
området er det lagt en dobling utenpå, og det ble
besluttet å spare denne delen. Plateganger og støt
mot tilliggende plater ble klinket mens de vertikale
plateskjøtene ved spant 20 ½ for G4s
vedkommende og ved spant 27 for F4 ble sveiset.
Etter montering på styrbord side var det behov for
å etablere en midlertidig nødutgang fra
maskinrommet. Åpning for dette ble brent ut i
plate F2.
På babord side ble platene E2, F2, F3 og G3 fornyet
og klinket på tradisjonelt vis. Aktre ende av E3 ble
erstattet med en ny innfelling som ble sveist til den
Naglene i plate F4 på styrbord side er i ferd
med å brennes ut.

30

Fornyet kneplate og bindevinkler i livholt,
spant 9 på babord side.

Montering av plate F2 styrbord side

gjenstående delen. I plate G4 ble et midtre
parti felt inn og sveist både for- og akter til
de gjenstående delene. Lengre oppe ble
også en del av plate H4 felt inn.

Oddmund Espegren og Bjørn Nesdal
former plate E3 på babord side.

Plate G4 BB, under montering.

Plate H4 SB, sett fra setlingstank mot skott, spant 28.

Innsveising av B-gangen i kjølplate
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223 Indre bunn, avstivninger
I dobbeltbunnen er det utført en del tilkomst-, og forsterkningsarbeider. Nærmere
spesifisering av arbeidene som er gjort, finnes i tabell for spant, og tabell for senter- og
sidebærere.

224 Hoveddekk
Ved gjennomgang av spardekket så vi at
tæringene var mest omfattende nær de åpne
områdene. Ettersom hele hoveddekket er
overbygget skulle en kanskje anta at
tilstanden før restaureringen var bedre enn
på spardekket. Imidlertid var tilfellet det
motsatte. Samtlige dekksplater og rennestein
ble skiftet fra vaskerommene akterut og
gjennom hele lugarområdet. Videre fremover
i tonnasjerommet, ble det bevart en plate på
hver side. For øvrig ble platene fornyet frem
til aktre lasteluke i lastområdet. I forbindelsen
med fornyelsen av dekksplatene ble også
alle bindevinkler mot casing skiftet.
Etter at store deler av dette arbeidet var
gjort, ble det oppdaget en feil ved
nagledimensjoneringen. De nye
dekksplatene var lokket og klinket til
dekksbjelkene med 3/4 nagler i samsvar
med spesifikasjonene på tegningen.
Imidlertid var det ikke samsvar mellom
denne spesifikasjonen og de naglene som
faktisk var benyttet, enten da skipet ble
bygd, eventuelt ved en senere utskifting.
Naglene og hullene i dekksbjelkene var
større dimensjonert, dvs. til 7/8. Teknisk sett
så vi lite problem med det arbeidet som var
utført. Forskjellen var liten og naglene fylte
godt ut de noe større hullene i
dekksbjelkene. Vi valgte derfor å la naglene
stå med ulike størrelser på hullene i bjelker
og plater. Imidlertid gikk vi over til 7/8 nagler
på den gjenstående del av dekket, i samsvar
med tidligere materialbruk.
Skottene mot vaskerommene var sveist til
dørk og tilstøtende skott. På babord side ble
en mindre platedel mot tverrskipskott ved
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Bindeplater og rennetein på styrbord side, delvis
rustet vekk.

Bindeplater og rennestein fornyes på babord side.

Jan Astor Holand fornyer bindevinkel mot casing.

spant 7 fornyet. Likedan nederste del av samtlige vaskeromsskott og skott forut på styrbord side
mellom lugarområde og tonnasjerom. Alle innfellinger er gjort med sveising til øvrige del av skottet.

225 Spardekk, lugarområde
De mest omfattende tæringene i spardekket
var i de åpne områdene Det vil si områder
som står mest eksponert for vann ovenfra.
Dette mønsteret kan sees både på selve
dekkskonstruksjonen og på skottene over.
Det vil si at en omfattende utskiftning på
akterdekket var avgrenset av skottene mot
fryserom, spant 5 på babord side og
lugarskottet ved spant 7 på styrbord side.
Området ved nedgangen fra båtdekket på
babord side har også vært utsatt for vær og
vind. Dette resulterte i flere utskiftninger i
binde- og rennesteinsplater på babord side.
Når det gjelder rennesteinsplatene ble det
foretatt en reparasjon hvor rustsprengninger
ble fjernet ved spant 7 i plateskjøtet mellom
rennesteinsplate nummer 3 og 4. Videre ble
det foretatt innfellinger i rennesteinsplate
nummer 3 ved spantenummer 13-14, og i
rennesteinsplate nummer 4 ved
spantenummer 18-19 (se også tabeller
vedrørende utskiftet stål i skroget side 8586). Til sist skal det nevnes at bindeplater
under langskipskottene mot lugarene i stor
utstrekning måtte fornyes.

Spant 22 på styrbord side er skiftet.

Reparasjon i skjøt mellom to vaterbordsplater
måtte utføres før tredekket ble lagt i
lugarområdet (foto: Thomas Olsen)

Langskipsskott mot babord vaskerom. Et felt mot
skott ved spant 7, samt nederste del er brent ut.

Innfelling i skott mot tonnasjerom,
spant 28 på styrbord side.
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226 Tanker
Områdene med setlingtanker og
dyptanker for brennolje er radikalt
forandret ved at det på styrbord
side er etablert en
gjennomgangstunnel, samt at det
både på styrbord og babord side er
bygget to nye rom for hjelpmaskin
og annet utstyr slik at
bunkerskapasiteten er redusert fra
169,5 tonn til 65,5 tonn.
Setlingtanker
For å kunne etablere en gangvei fra
lasterom til maskinrom ble det i
styrbord setlingtank brent ut åpning
i både skott mot maskinrom og
skott mot dyptank.

T.v. detalj fra bunnstokk hvor stål er brent ut, t.h. nytt
stål satt inn i samme bunnstokk

Arbeidene i de tidligere tankområdene med å lage gangvei for publikum på styrbord side og nytt rom
for hjelpemaskin og annet utstyr ble avsluttet i 2008. Arbeidene i dette området er ikke underlagt
antikvariske prinsipper fordi det representerte en ombygging for ny bruk av skipet. Stiftelsen
Hestmanden ønsket her, av flere årsaker, å legge større vekt på universell utforming og tilkomst for
publikum enn å bevare skipet slik det fremstod i 1947. Ombyggingen er akseptert av Hestmandens
fagråd.
Dyptanker
Det ble brent ut åpning i skottet som skiller
lasterommet fra styrbord dyptank. De hele
bunnstokkene i styrbord dyptank er utbedret ved at
korrodert stål er skjært bort og nytt sveiset inn.
Den vertikale fjæra på bindevinklene og deler av
selve bunnstokkene ble skjært bort: Dermed ble
det bare sveiset inn nytt stål i den delen av
bunnstokkene som ble fjernet (se foto ovenfor).
Alle åpninger i langskips skvalpeskott i styrbord
dyptank mellom tanktopp og nytt dekk er tettet
med doblingsplater som er sveiset for å få tette
forbindelser (se tegning nedenfor).
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Tidligere klinkede forbindelser mot
dyptanken har blitt sveist (foto: Thomas
Olsen).

Trykktesting av nye dyptanker
Etter ombyggingen av dyptankområdet ble de nye drivstofftankene trykkprøvd. Det viste seg å være
langt vanskeligere å få disse tankene tette enn først antatt. Flere av de eldre klinkede forbindelsene
var ikke tette. Dette førte til at man flere steder måtte sveise disse forbindelsene. Mellom
plateforbindelsene lå det gammel tungolje, den trakk ut da man begynte å sveise og førte til
poredannelser i sveisesømmene. Antikvarisk sett var det ingen god løsning at man i dette og
tilstøtende områder, for eksempel i skott mot aktre lasterom, fikk unødig mange sveiste forbindelser.
I ettertid ser man at andre løsninger burde blitt valgt, for eksempel kunne man sveist flere
forbindelser fra innsiden i stedet for utsiden av tanken. På denne måten kunne man unngått flere
skjemmende sveisesømmer, spesielt i området som skal fungere som publikumsgjennomgang.

Forandringer i langsgående styrbord skvalpeskott. Ombyggingen av bunkerstaker hvor
etablering av ny gangbane mellom lasteområdet og maskinrom ble påbegynt i desember 2007.
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23 Lastområde
Lastområdet er avgrenset akterover av skott ved spant 28 mot kjele og innredninger. Mot forskipet
går skillet ved fremre lasteromskott, spant 87.

230 Spant
De mest omfattende rustskadene på spantene i lasteområdet
forekom der hvor de krysser hoveddekket. Enkelte spant var nærmest
rustet bort i dette området. Korrosjonsskadene her skyldes en stadig
strøm av kondensvann ned langs spantene. Før 2010 ble spantene i
fremre del av lasteområdet (SB: #75-86 og #28-30; BB #71-86)
utbedret ved at omtrent 400 mm, der hvor spantene skjærer gjennom
hoveddekket, ble fornyet. De opprinnelige spantene består av
bulbvinkeljern (150 x 75 x 10). Disse er ikke lenger i handelen, og man
måtte tilvirke slike ved at et bulbjern og et vanlig flattjern ble sveist
sammen til en vinkel. De nye bulbvinklene ble ved montering sveist i
topp og bunn til det opprinnelige spantet, og klinket til platekledning.
I alle tilfeller der hvor denne reparasjonen ble gjort, fornyet man også
kneplate mellom spant og dekksbjelke. Her ble det tatt kopier av
opprinnelig kneplate, og ny plate ble klinket til konstruksjonen. Det
var planlagt å utføre lignende utskiftninger av spant og kneplater i
midtre og aktre del av lasteområdet (SB: #30-75; BB #28-70), men
dette er ikke gjort da det i 2010 ble besluttet at skipet ikke skulle
sertifiseres som seilingsdyktig.
På enkelte spant i lasteområdet ble det også foretatt mer omfattende
reparasjoner enn utskiftningene nevnt ovenfor. Dette gjelder særlig
styrbord side hvor enkelte av spantene er skiftet ut i forholdsvis store
lengder. Spant 35 er fornyet fra slagbærer til hoveddekk (4500 mm),
mens spantene fra 36 til 38 er fornyet fra slagbærer til
banjerdekksnivå (2300 mm). Årsaken til disse utskiftningene var
forholdsvis store rustskader der hvor det hadde ligget betongfylling i
rennesteinen. Også bindevinklene mellom
platekledning og lasteromskott på spant 56,
både på styrbord og babord side ble fornyet
fra slagbærer til hoveddekksnivå. Spant 85 på
styrbord side ble dessuten fornyet fra like
under hoveddekk til opp under spardekk i en
lengde på 2100 mm.

Tæringer på spant 76 ved
hoveddekk, babord side.
Ny kneplate og innfelt stål.

231 Hudplater
Under vannlinja, i dobbeltbunnen ble B6, B7
og C7, styrbord side fornyet med sveis. Det
samme ble et smalt område øverst i Dgangen, det vil si natet, fra spant 34 ½ til 70 ½.
Like over fortsatte utskiftningene etter
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Plate E7 babord side, demontert.

tradisjonell klinkemetode i E-gangen. E5, E6 og
E7 ble fornyet. Lengre forover ble plate C 10 og
D 11 skiftet etter samme metode fra
henholdsvis spant 80 ½ og 77 ½.
På babord side ble B gangen sveist fra
akterskipet og frem til midten av plate B6 ved
spant 56, likedan plate B9. I C-gangen ble det
samme gjort i platene C7-8, spant 55-65, og
lengre fremme ble det lagt en innfelling i øvre
nat fra spant 77 ½. Ved spant 80 ½ ble
innfellingen i natet avløst av full utskiftning av
hele plategangen, frem mot forskipet. Øvre nat
av D-gangen ble også felt inn med sveis fra
spant 35 ½ til 69 ½. Over dette ble plate E5
sveist i akterkant ved spant 35 ½ og for øvrig
klinket tradisjonelt sammen med platene E6 og
E7. Det samme ble plate D11 lengre forut.
Under arbeid med spardekket ble enkelte
hudplater fornyet i rennesteinsområdet. Dette
gjaldt plater i K-gangen med lokale tæringer i
øverste del. Fornyelsen ble gjort ved innfelling
av nytt stål i et smalt felt øverst i eksisterende
plate. En slik innfelling ble satt inn i fremre del
av plate K6 og hele K7, det vil si fra spant 66 til
spant 80 på styrbord side. På samme side ble
også øvre del (250mm) av hudplate K3 fra
spant 30 ½ til 35 ½, og K4 fra spant 35 ½ til 44
½ fornyet. På babord side ble det samme gjort
mot baug i plate K 10.

Aktre del av plate D11 styrbord monteres.
Platestrukturen har en gang blitt endret slik at
en fremre del av plate D11 fortsatt står
demontert i det på bildet er tatt. De to delene
skal sveises og utgjør ei lang plate i D-gangen. I
plategangen over vises plate E9, demontert.

Øyvind Larsen fornyer øverste felt, forut i plate
K6

Som en følge av beslutningen om at Hestmanden ikke skulle sertifiseres som seilende skip, ble også
plateutskiftningen begrenset. Plater som tidligere var pålagt å skiftes ble enten reparert med mindre
innfellinger og en del tynne partier ble stående. Det var påvist tæringer på hudplate H7 babord i
området mellom spant 55 og 57. Platen ble reparert ved påleggssveis i et 30 cm bredt belte i
overkant av bindevinkelen mellom hudplate og hoveddekksplate. På hudplate H8 babord var det
tæringer mellom spant 71 og 73. Platen ble reparert ved påleggssveis i et ca. 100 mm bredt belte i
overkant av bindevinkelen mellom hudplate og hoveddekksplate. Hudplate H9 på babord side ble
skiftet i sin helhet. Ny plate i dimensjon 9 x 950 x 2900 mm ble klinket på plass. Tæringer i hudplate
H10 babord ble reparert

232 Bunn, kjøl og kimingsplater
Ved fornyelse av mannhull i tanktoppen, valgte vi å lage noe større hull og montere noe større
mannlokk, enn tidligere. Det er svært trangt for et menneske å komme seg gjennom de originale
åpningene, og endringen ble gjort for å gjøre tilkomsten lettere og i henhold til dagens krav.
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For enkelte mannhull var fornyelsene nødvendig
på grunn av tæringer. Dette gjaldt en i
maskinrommet ved spant 21 på babord side, og i
aktre lasterom ved spant 47-48, på styrbord side.
Mot kofferdammen ble det derimot installert to
nye mannhull, alene fordi en lettere tilkomst ble
vurdert som viktig. Disse er i aktre lasterom ved
spant 35-36. I fremre lasterom står de originale
mannhullene for tilkomst til sugeskålene, plassert
flere spant forut for sugeskålene. Trolig var
sugeskålene flyttet akterover ved ombyggingene
i 1947, da bunntankene ble delt langskips med et
skilleskott, og røyrsystemet flyttet fra midten og
ut til sidene. Ettersom tilkomsten var svært
vanskelig, valgte vi å montere to ekstra mannhull
lengre akter ved spant 64-65. Som allerede omtalt
ble det valgt større åpninger i de nye lukene. De
øvrige mannhullene ble stående uendret, men
fikk nye pinneskruer for montering av lokk.
For tilkomst til tankene, ble det brent ut vel 100
midlertidige mannhull i tanktoppen fra
lasterommene. Ved en midlertidig oppdokking og
trimming av skroget ble hullene også tettet
midlertidig. Deretter ble arbeidet i tankene
avsluttet. Ballast i form av betong ble fylt i, og alle
hull sveist igjen.
Ute i slaget ble det skiftet kneplater ved babord
spant 35 og 49. Fornyelser i senter og sidebærere
i dobbeltbunn vil fremgå av tabell vedlagt
kapittelet. Samtlige kneplater på senterstøttene i
lasterommene ble fornyet.
Arild Lien forsegler tanktoppen

Kneplate ved spant 49, BB, brennes ut
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Oversikt over midlertidige og permanente
mannhull i aktre ende av aktre lasterom

Midlertidig tilkomst for bunntankene,
påmontert anleggsflater for lokk

Tilstand og
utskiftning i aktre
senterstøtte.

233 Indre bunn, avstivninger
I bunnstokker og spant er det gjort en del arbeid for å lette
tilkomst, samt for å forsterke konstruksjonen. Flere letthull i
bunnstokk er utvidet. Og, i og med en slik utvidelse vil svekke
bunnstokkens avstivningsevne, ble det sveiset et flattjern i de
utvidete åpningene.

Utvidet letthull i senterbærer, forsterket med flattjern.

Videre er en del bunnstokker forsterket med et påsveiset
avstivningsjern.

Bunnstokk forsterket med flattjern.

Flere steder ble bindevinkler mellom tanktopp
og bunnstokk fornyet. Det samme ble gjort på
bjelker mellom bunnstokkene. Langskips ble det
foretatt utbedringer av bindevinkler mellom
tanktopp og senterbærere, samt i bjelker mellom
spantene.

Rusttæring i bjelke, spant 66.
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Se for øvrig tabell for spant, og tabell for senter- og sidebærere i slutten av kapittelet, for
nærmere spesifisering av arbeidene som er gjort i dobbeltbunn.

Bjelkeskjøt under tanktopp,
spant 76.

Innfelt bjelke under
tanktopp, spant 52.

Innfelling i langskipsbjelke ved spant 53.

234 Hoveddekk
Alle plater på hoveddekket var opprinnelig pålagt skiftet
med tanke på at fartøyet skulle kunne sertifiseres som
sjøgående skip. Platene ble i første omgang skiftet frem
til aktre lasteluke spant 36 i forbindelse med arbeid i
lugarområdet. I 2008 ble platene fornyet fra baug og
akterover til spant 73, og nagler i de gjenstående platene
fra spant 36 til 73 ble brent ut for videre utskiftning. Som
en følge av at Hestmanden likevel ikke skulle sertifiseres,
kunne de originale dekksplatene likevel beholdes og
platene mellom spant 73 og 36 ble remontert og klinket
på nytt. Deformerte naglehull ble sveiset for å muliggjøre
brotsjing og forsenking. Det ble klinket med
nagledimensjon 3/4” (19mm) mellom dekksplatene og
nagledimensjon 7/8” (22mm) mot rennesteinsplate.
Rundt fremre del av aktre lasteluke finnes fire hull i
dekksplatene, sannsynligvis opprinnelig laget for diverse
utstyr. Åpningene lå parallelt på styrbord og babord side
ved spant 41-42 og spant 50-52, alle 1650 mm fra
skuteside. Før arbeidet startet i 2010 var hullene dekket
av provisoriske doblingsplater som var montert på en
visuelt sett lite tilfredsstillende måte. Platene ble derfor
byttet. De nye doblingsplatene hadde størrelse 420 mm x
420 mm og ble klinket til dekksplatene.
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Nye vaterbordsplater legges på
babord side av spardekk (foto:
Bjørn Nesdal)

På babord side, fra spant 38 til 43, ble det sveiset
inn en innfelling i lengde 2450 mm og bredde 220
mm i plate 24. Innfellingen ble klinket mot
vaterbordsplate. På samme måte ble det sveiset inn
en 2700 mm lang og 220 mm bred innfelling i plate
på styrbord side, mellom spant 37 og 42, som ble
klinket mot vaterbordsplate. Begge innfellinger
ligger 600 mm fra skuteside. Det ble videre foretatt
fire mindre innfellinger i dekksplatene; to under
braketter på styrbord og babord side av aktre
lasteluke, en ved rennesteinsvinkel mot spant 56
babord side og en innfelling 600 mm inn fra
skuteside samme sted. Sistnevnte innfelte plate
hadde mål 300 x 300 mm og ble innfelt ved sveising
samt klinket mot vaterbordsplate og dekksbjelke.
Innfellingen ved rennesteinsvinkel målte 250 x 250
mm og ble innfelt ved sveising samt klinking til
dekksbjelke. Rennesteinsvinkelen ble samme sted
fornyet i en lengde av 300 mm. Innfellinger under
braketter inntil aktre lasteluke, ved spant 43
styrbord og babord side, målte begge 250 x 430
mm. Brakettene ble remontert med bolter etter
innfelling.

Italo Aballay klinker plate 14 babord
side på hoveddekk. Innfelt ny plate i
forgrunnen (foto: Endre Wrånes)

Bindevinkler og rennesteinsvinkler
20 stk bindevinkler (75x75x8x600mm) på babord
side fra spant 74 til 94 og fornyelse av 13 stk
bindevinkler (75x75x8x600mm) på styrbord side fra
spant 74 til 8 ble fornyet. Videre ble
rennesteinsvinklene både på babord og styrbord
side fornyet mellom spant 75 og 87. På begge sider
ble vinklene lagt i to stykker: En fra spant 75-83
(75x75x8x4800) og en fra spant 83-87
(75x75x8x2400). Ved spant 56 babord side ble
rennesteinsvinkelen fornyet i 300 mm lengde.
Ny rennesteinsvinkel og bindevinkel
Støtter mellom hoveddekk og spardekk
ved spant 75 styrbord side på hoveddekk
I forbindelse med etablering av ny rømningsvei
(foto: Thomas Olsen).
gjennom dekkshuset forut, ble 3 midtskips støtter
mellom hoveddekk og spardekk midlertidig fjernet.
Støtte forut for mast ble montert tilbake samme sted som tidligere mens de to neste ble flyttet 670
mm mot babord for å komme klar av trappenedgangen. Samtlige tre ble sveiset i nedre ende mot
hoveddekk. Sveising ble valgt for å unngå nytt stillas fra tanktopp for å få tilkomst
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235 Spardekk
Vaterbordsplater, rennesteins- og bindevinkler ble
fornyet i hele lasteområdet fra spant 28 til 85.
Sammenføyninger i plater og vinkler ble klinket.
Et unntak er gjort ved spant 62 styrbord, hvor en
skjøt i plata ble sveiset. I forbindelse med arbeidet
på rennesteinen, ble kneplate ved spant 64 skiftet.
Her er naglene forøvrig koppet. På babord side er
også bindevinkelen mellom hudplate og
vaterbordsplate fornyet og klinket inn i original
utførelse fra spant 28 til spant 35 og fra spant 35
til spant 44 ½. Og fra spant 46 til spant 86.
På dekket innenfor rennesteinsplatene ble
fornyelsene mindre omfattende. I bindeplate forut
for luke 1 var det et svakt område på babord side
for senter. Her ble en innfelling sveiset inn. To
strekkplater, nr 15 og 16 ved spant 49-62 styrbord
og babord side var i god stand men måtte
demonteres i forbindelse med annet arbeid. De ble
reparert og klinket på plass igjen. Bindeplate i
akterkant av luke ble fornyet. På babord side av
spardekket ble plate nr. 5 brent av ved spant 28 slik
at bare den delen av plata som går fra spant 28 til
spant 33 ble fornyet. Ved spant 28 ble plata klinket
til strekkplaten i forkant av overbygningen.

Innfelling i bindeplate forut for lasteluke 1

Fornyet nedre del av lukekarm og
bindeplate i dekk. Original bindevinkel er
bevart.

Ved lastelukene griper konstruksjonene i stor grad
inn i hverandre. Demontering av de svekkede
platene medførte derfor også demontering av
andre konstruksjonsdeler. Ved lasteluke 1 ble
ruteplate under dekksbjelkene, mellom dekksbjelke
og langsgående bjelke (losholt), på styrbord side
demontert og fornyet. Demonteres måtte også
bindevinkel mellom dekk og lukekarm. Denne var i
et sammenhengende stykke med smidde hjørner
fra og med styrbord hjørne, langs aktersiden av
Nytt stål i karm til lasteluke 1, styrbord side.
karm, til og med babord hjørne. Vi fant det tilrådelig
å bevare vinkelen og monterte den tilbake etter
utskiftning i karm og dekk. Innvendig i karm ble alle bindevinkler og støpte hjørnevinkler midlertidig
demontert. De to vertikale bindevinklene mellom kortside og langsider ved spant 64 ble fornyet,
ellers ble de demonterte delene klinket på plass igjen.
Aktre lukekarm så tilsynelatende hel ut men ble likevel underkjent ved nærmere besiktigelse. Veritas
krevde at nedre del av karmen skulle fornyes fra bindevinkel i dekk til 200 mm over. Det nye stålet
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ble sveiset inn. På sidene ble den nederste sveisen skjult fra yttersiden ved at bindevinkelen ble brukt
som ”backing”.
På innsiden av karmen ble det øverste leidertrinnet restaurert og klinket inn på ny, mens det
nederste ble fornyet.
På utsiden av begge karmene er flere av skalkehakene fornyet, mens noen av de gamle er tatt av og
klinket på ny. På utsiden av forre karm til lasteluke 1 er også en av festeringene fornyet.

Originale støpte vinkler for innvendig
avstivning av lukekarm, før montering

Gammel festering fornyes av øyebolt.
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236 Tverrskips skott mellom lasterommene
Skottet mellom lasterommene, spant 56 ble fornyet i plater stivere og kneplater. Platene ble fornyet
ut mot borde på begge sider. Kneplatene ned mot tanktopp ble fornyet i rekkefølge fra babord side:
1, 5 og 6. Ved den sistnevnte ble også stiver skiftet ut fra tanktoppen. ( I skottet forut for
lasterommene ved spant 87 ble det brent ut ei luke for tilkomst, som siden er sveist igjen.)

Plateutskiftning i
skott mot
styrbord
side.

Plateutskiftning i
skott mot
babord
side.

Kneplate mot tanktopp.

44

24 Forskipet
Forskipet avgrenses av fremre lasteromsskott ved spant 87 og baug.

240 Spant
På spantene i forskipet er det gjort forholdsvis
store reparasjonsarbeider. Samtlige spant
både på babord og styrbord side er reparert
ved at nytt bulbvinkelspant er tilvirket og felt
inn med sveis i det opprinnelige spantet.
Svært mange av spantene har gjennomgått
flere slike reparasjoner. Reparasjonene på
spantene kan grupperes i følgende tre
områder: 1) Bunn/forpigg, 2) Gjennom
forpiggens tanktopp, 3) Gjennom hoveddekk.
I bunn/forpigg er samtlige bulbvinkelspant
mellom spant 88 og 95 fornyet både på
styrbord og babord side i lengder fra 860 mm
til 4200 mm. Også flere av kneplatene mellom
spant og bjelke på undersiden av forpiggens
tanktopp er fornyet. Videre ble det i
forbindelse med utskiftningen av ny tanktopp
over forpiggen også gjort utbedringer på flere
spant der hvor disse krysser tanktoppen. På
styrbord side er 2350 mm av spant 91 fornyet
fra like under tanktoppen til oppunder
hoveddekk. På babord side er samtlige spant
fra og med 88 til og med 94 fornyet i lengder
fra 120 mm til 1000 mm, der hvor de kysser
tanktoppen. Tilslutt er det også foretatt
reparasjoner på spantene i hovdedekksnivå.
På styrbord side er samtlige spant fra og med
88 til og med 92 fornyet i forbindelse med
kryssing av hoveddekket i lengder fra 400 mm
til 2400 mm. På babord side er samtlige spant
fra og med 88 til og med 93 fornyet på samme
vis i lengder fra 400 mm til 1500 mm. Det er
dessuten nye kneplater mellom
hoveddekksbjelke og spant i alle tilfeller hvor
det er gjort reparasjoner på spantene.
Isspant
Hestmanden er utstyrt med isspant framfor
spant 87. Dette er vinkelspant med en noe
mindre dimensjon enn hovedspantene (100 x

Tæringer i spant og livholt på babord side, før
demontering.

Livholt og spant på styrbord side.

Nye spant og livholt på styrbord side.
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75 x8). Utskiftningene av isspant er særlig
foretatt under forpiggens tanktopp, hvor
samtlige mellom spant 87 ½ og 95 ½ både på
babord og styrbord side er fornyet i lengder
fra 1800 mm til 3850 mm. På enkelte av
isspantene (8 stk.) er også kneplate (400 x
400 x9) mellom isspant og underside av
tanktopp skiftet ut. Disse var sammenføyd
til tanktoppen med en bindevinkel (75 x 75 x
10 x 450) som også er fornyet sammen med
isspantene. På oversiden av forpiggens
tanktopp er også enkelte av isspantene
fornyet. På styrbord side gjelder dette spant
Smidd bindevinkel over tanktopp til forskarp,
90 ½ - 92 ½ som er skiftet ut i lengder på ca
styrbord side spant 95.
1900 mm. På babord side er ca 900 mm av
isspantene fornyet like over tanktoppen for 91 ½ -93 ½. På babord side ble også kneplatene som
forbinder ovennevnte isspant og overside av tanktopp fornyet, da disse var deformert etter en
tidligere kollisjonsskade.

241 Hudplater
Plate F10 på babord side ble demontert fra
spant 89 ½ til like aktenfor spant 95. Den
gamle plata gikk helt til forstevnen, men den
resterende del ble vurdert som brukbar. Vi
aksepterte derfor en vertikal sveisesøm
aktenfor spant 95.
I bunnen på styrbord side ble C-gangen
sveist fra spant 80½ til 94.
Bunnen på babord side er fornyet med sveis
i C-gangen fra spant 80-94, og D-gangen fra
77-94. På babord side er utskiftning etter
samme metode gjort i B-gangen fra spant
76 ¼ til 94, i C-gangen fra spant 80 ½ til 94,
og i D-gangen fra spant 77 ½ til 93.
Lengre oppe på styrbord side ble plate E9
skiftet og klinket i støter og nat. I F-gangen
på styrbord side var platestrukturen noe
endret i forhold til tegningene. I plate F10,
var det klinket en dobling fra spant 95 og
forut. Aktre del, det vil si hovedlengden av
plata, fra spant 95 og akter til opprinnelig
støt ved spant 90, måtte skiftes. F-gangen
er innergang og av den grunn vanskelig å
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Maltaking av plate B9 på babord side. Flere plater
mot baug er tatt ut.

Innfelling i plate C9, styrbord side.

skifte. Både E- og G-gangene, henholdsvis
nedenfor og ovenfor, stenger for
demontering og montering. Fremste del av
G10 og aktre del av G11, ble derfor
midlertidig demontert for tilkomst. Ved
remontering av G10 og G11 ble de sveist til
de gjenstående platedelene.
På plate F10 babord gjensto en bulk som
antas å stamme fra en av hendelsene under
2. Verdenskrig. Den var lenge tiltenkt en
rolle i formidlingen og skulle bevares. Men
etter en besiktigelse fra Veritas i 2007 måtte
den ut, først og fremst på grunn av skadene
på spantene innenfor. Den ble demontert
fra spant 89 ½ til like aktenfor spant 95. Den
gamle plata gikk helt til forstevnen, men
den resterende del ble vurdert som brukbar.
Det ble derfor akseptert å godta en vertikal
sveisesøm aktenfor spant 95.

Plate G11 styrbord, midlertidig demontert for
tilgang til innerplater.

Plate H10 har tidligere vært reparert. Den
var delt i to ved en lask ved spant 93 ½.
Plata ble nå skiftet fra lasken og akterover.
I K-gangen på styrbord side ble det felt inn
en mindre del øverst i K8, fra spant 85 og
forut til 85 ½. Innfellingen ble sveist. Hele
plate K9 ble skiftet tradisjonelt. I K 10 ble et
smalt stykke i natet mot svineryggen felt inn
med sveis. Likedan en innfelling mot baug
både på styrbord og babord side.

F- og G-gangen på styrbord side er demontert.

I svineryggen ble plate 11 a og b samt plate
12 b fornyet. Alle platestøtene er utført
med lask og sammen med
plateutskiftningen ble også lasken mellom
12 a og b fornyet.
På babord side ble det i K10 lagt en
Innfelling (1800 x 200 x 9mm) fra spant 91,5
til forstevn. Denne innfellingen er sveist i
akterkant og bunn, ellers klinket. Et belte
med tæringer i overkant og underkant av
bindevinkelen mellom hoveddekk og
hudplate ble utbedret ved påleggssveis.

Innfelling i plate C9, babord side
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Hudplate K9 babord hadde ble ikke fornyet i
1947 og kan derfor være fra 1911 da fartøyet
ble bygget. Platas opprinnelige dimensjon
var 0,36”, dvs.9,1 mm. I 2010 hadde plata en
gjennomsnittstykkelse på 5,94 mm og øverst
i plata var det tæret hull. Flere steder var
tykkelsen mellom 2 og 3 mm. Den måtte
derfor fornyes. Ny plate i dimensjon 9 x 950
x 2900 mm ble montert ved klinking.
Standard nagledimensjon i hudplatene på
Hestmanden er 19 mm, men i plate K9 hadde
det vært brukt 22 mm nagler både i støter og
nedre nat. Ved en feiltakelse ble plata
kopiert for klinking med kun 19 mm nagler.
En del hull måtte derfor i etterkant bores
opp til å passe 22 mm nagler, før
påmontering.

Innfellinger i plate K10, styrbord side.

Samtidig med øvrig arbeid mot baug ble det
klinket til sammen 15 nagler i plate G11,
styrbord og babord side. For å forhindre
videre rustangrep ble det fjernet 30 mm i
enden av G11 babord side, og påført en
vertikal sveis.
Baugbåndet, en trekantformet stålplate ca
2000 x 2000 x 2450 mm, tykkelse 9 mm, ble
remontert ved klinking til skansekledningen
fremst i baugen.

Plate K12a i svinerygg, monteres.

48

Remontert baugbånd og gatt i baugen (foto:
Endre Wrånes)

Hudplate F10 på babord side er demontert fra
spant 89 ½ til like akter for spant 95 (foto: Thomas
Olsen).

244 Hoveddekk
Bindevinkler og rennesteinsvinkler
20 stk bindevinkler (75 x 75 x 8 x 600 mm) på babord side fra spant 74 til 94 og fornyelse av 13 stk
bindevinkler (75 x 75 x 8 x 600 mm) på styrbord side fra spant 74 til 8 ble fornyet. Videre ble
rennesteinsvinklene både på babord og styrbord side fornyet mellom spant 75 og 87. På begge sider
ble vinklene lagt i to stykker: En fra spant 75-83 (75 x 75 x 8 x 4800) og en fra spant 83-87 (75 x 75 x 8
x 2400). Ved spant 56 babord side ble rennesteinsvinkelen fornyet i 300 mm lengde.

245 Spardekk
Hele rennesteinen med rennesteinsplater,
bindevinkler og rennesteinsvinkler ble fornyet fra
spant 85 til baug. Ved spant 85 ble ny dekksbjelke på
om lag 1,5 m ut mot borde på styrbord side skjøtet inn
ved sveis. Det samme ble gjort ved spant 91 i om lag 1
m lengde. Her ble for øvrig også kneplate skiftet.
Fremover mot baug, ved spant 93 og 95 ble
dekksbjelkene skiftet fra borde til borde sammen med
kneplater på begge sider. Bindeplater og strekkplater
ble fornyet fra lasteluke til baug.

Ny dekksbjelke med kneplater ved
spant 95. I baug sees også innfellinger i hudplatene K10 på begge sider.

Nye vaterbords- og strekkplater, samt en
fornyelse øverst i K-gangen mot baug

Ny bindeplate under puller forut, babord side

Kjettingpipa på babord side er laget av rør med påsveist brille over bindeplata i dekk, mens den på
styrbord side er helstøpt. Brillen på styrbord kjettingpipe ble fornyet.
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246 Utskifting av tanktopp i forpeak
Med hensyn til plateinndeling samsvarte
ikke tanktoppen, slik den framstod før
restaureringsarbeidet i 2010, med det
foreliggende tegningsmateriale fra 1911.
Mens tegningsmaterialet fra 1911 viser kun
en vaterbordsplate på hver side, ble det i
2010 funnet to plater på styrbord og babord
side. Også i senter tanktopplater var det to
plater, der det på skissen fra 1911 bare var
en (se skisse neste side). Hovedspantene var
pr 2010 gjennomgående med smidde
bindevinkler (3 ¼” x 3 ¼” x 7/20”), mens
isspantene mellom disse var avsluttet med
kneplate mot tanktopp. Bindevinklene
mellom spant, hudplater og tanktopp var
smidd slik at de lå utenpå hovedspantet.
Dette var gjort for å få maksimal tetting
mellom tanktopp og hudplater. Det er
ellers tydelig at tanken flere ganger i årenes
løp er tettet ved sveising av bindevinkler
mot hudplater og spant
Både spant, kneplater og hudplater i
tanktoppen var før utbedringene i 2010
påvirket av plastisk deformasjon etter
kollisjon. Tanktopplatene var for tynne,
grunnet tæringer, og måtte av den grunn
fornyes.

Spant, isspant og bindevinkler babord side på
tanktoppen slik de fremstod før arbeidene i 2010 (foto:
Jon Helge Aas)

Tanktopp under demontering i 2010 (foto: Jon
Helge Aas)

Fjerning av bindevinkler på hovedspant
En ønsket i utgangspunktet å brenne ut tanktopplatene rundt bindevinklene, og deretter sveise de
fornyede tanktopplatene på plass som innfelling. Dette for å spare bindevinklene. Forekomst av
tjærefilt mellom bindevinklene og de andre konstruksjonsdelene, som vanskeliggjør sveising,
forhindret imidlertid dette. Filten har vært brukt for å få en vanntett tank, noe som var vanlig på
steder hvor dikking var vanskelig.
Bindevinklene viste seg også å være vanskelige å demontere. Årsakene til dette var at vinklene i
utgangspunktet var i dårlig forfatning og at både nagler og overganger mellom vinkler og plater
mange steder var blitt sveist for å oppnå tetting av tanken. Dette medførte at vinklene måtte tas av i
mindre stykker.

50

Da det ble klart at de originale
bindevinklene ikke kunne benyttes,
valgte en ikke å bruke store ressurser
på å kopiere disse. Det ble klinket
flattjern til naglehullene mot skutesida,
for å ivareta nagleradene på utsiden av
hudplatene. Tanktopplatene ble sveiset
til skrog og skott. Mot skott ble den
klinkede, originale flensen av
bindevinkelen mellom tanktopp og
skott gjenspart. Flens mot
tanktopplatene ble brent av ved
plateskift
Tanktopplater
Samtlige tanktopplater ble fornyet og
sammenføyd med klinking. Platene ble
sveiset mot skuteside og skott for å
oppnå tett tank. Den fremre plata i
tanktoppen, foran spant 95, kunne
delvis bevares. Større deler av plata var
imidlertid sterkt korrodert og måtte
byttes.
Innfellingen ble sveist til den
omkringliggende opprinnelige plata og
klinket til dekksbjelker. Mot skott var
det heller ikke, grunnet tjærefilten,
mulig å sveise tanktopplater mot
bindevinkel. Vinkelen ble fjernet og en
ca 100 mm bred innfelling ble sveiset
på plass i hele lengden mellom skott
og tanktopplate. Aktre tanktopplate
på styrbord side ble ved en feil laget
kortere enn den opprinnelige plata, og
plata måtte derfor forlenges 200 mm i
akterkant. Den ble sveiset på plass
mot innfelling mot skott

Skissen viser dagens plateinndeling på tanktopp, babord
side, markert med rødt på tegning fra 1911. Mørke røde
streker angir plateinndeling i 2010 som samsvarer med
inndeling i 1911. Lyserøde streker A og B angir
plateinndeling i 2010 som ikke samsvarer med tegningen
og inndelingen i 1911. Stiplede linjer F, D og E viser
sveisede innfellinger foretatt i 2010. C angir mannhull
750 x 550mm slik det var plassert i 2010. Mannhull er
ikke inntegnet på skissa fra 1911 (skisse: Endre Wrånes).

Støtter mellom tanktopp og hoveddekk
Fire støtter ved spant 89, 91, 93 og 95 ble remontert etter fornying av tanktopp. Disse ble klinket i
topp (mot dekksbjelke) og sveist i bunn mot tanktopp, unntatt den ved spant 95 som ble klinket både
i topp og bunn. Ved et tidspunkt har alle støttene vært klinket mot tanktopp, men det mangler
dokumentasjon for hvordan dette var i 1947.
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Kjettingkasse
I regningen fra Akers Mekaniske Verksted fra januar 1948 står det om kjettingkassa at: ”En skillevegg
mellom kassene oppsatt i senter av 0.30” plate 6`4”x5`6” med doble vinkler i under kant og forkant, i
alt 23 vinkeljern 3”x 3” x 0.30”. Dette samsvarer med kjettingkassa slik den framstod i 2010.
I forbindelse med arbeidene på forpiggens tanktopp hindret skilleskottet i kjettingkassa for tilkomst.
Dette ble derfor kappet av 1200 mm over tanktopp. Etter arbeidet på tanktoppen var utført ble
rammeverket for kjettingkassa remontert. 25 mm av vinkeljernene mot tanktoppen ble fornyet og
sveist mot tanktopp, dessuten ble 850 mm av babord langskips vinkeljern (75 x 75 x 8) fornyet og
sveist inn i opprinnelig konstruksjon.
Mannhull
Mannhull i tanktopplate (750 x 550 mm) ved spant 91 ble brent løs i forbindelse med bytte av plater.
Kransen for mannhullet var originalt sveiset til tanktopplaten på ukjent tidspunkt, og ble remontert
til nye plater ved sveising.
Montering og sveising av rør for ankerkjetting
Rør for ankerkjetting mellom spardekk og kjettingkasse var i forbindelse med tidligere skifte av
dekksplater i spardekk og hoveddekk (forpigg) kappet løs og løsnet fra begge dekk. Da rørene skulle
remonteres i 2010 måtte de forlenges i varierende 10 til 20 cm lengde øverst. De øverste og
gjennomgående delene av rørene i spardekk ble således fornyet. Rørene var tidligere kappet skrått
og forlengelsen ble nå tilpasset dette og montert ved sveising. På hoveddekksnivå kunne de originale
flensene mot dekket beholdes. Disse ble slipt og sveiset til rør og dekk. På spardekk ble flensene
fornyet og montert til rør og dekk ved sveising.
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25 Overbygninger og dekkshus
Hestmanden har ett dekkshus forut på spardekket. Tidligere har det i tillegg stått et sidehus på hver
side. På akterskipet er det en overbygning med lugarområde opp til båtdekket og over båtdekket opp
til brodekket og broa.

251 Dekkshus
Dekkshuset står foran lasteluke 1 i senter fra spant 81 til spant 87. Det har følgende mål: Lengde
3450 mm, bredde 1240 mm, høyde 2000 mm.
I 1947 ble det gjort store endringer på ”dekkshusarrangementet”. Følgende ble blant annet gjort i
følge regningen fra Akers mek. Verksted:
”Sidehus forut sb. og bb. sider løst fra dekk og skansekledning og fjernet. (…) Den gamle
nedgangskappen forut forandret. Forre del av kappen kuttet og fjernet, og kappen løst og
flyttet lengre forover. (…) Ny nedgangåpning i dekket utbrent i forreste rom i den gamle
kappe. (…) Nedgangskappe til pakkrommet forut tilbygd lengde akterover som erstatning for
rommene i de utløste sidehus. I det tilbygde, aktre rom innredet lampeskap med oppsetting
av nye jernhyller med stengejern for skipets lanterner. (…) Midtre rom i kappen innredet til
malerskap, og nye hyller oppsatt. (…) Inngangsdøren fjernet til det forreste rom i kappen som
har gjennomgang i dekket til pakkrommet, og en ny, vanntett dør med alle hengsler, skruer
og beslag samt hasp for hengelås forarbeidet og oppsatt”
Lampeskapet hadde i 1947 inngang fra babord, mens malerskap og trappenedgang hadde inngang fra
styrbord.
Det er besluttet at dekkshuset skal
fungere som trappenedgang for
museumsutstillingene på hoveddekk,
samt fungere som rømningsvei med de
sikkerhetskrav det innebærer. Dette
medførte følgende endringer på 1947versjonen: Aktre dør på styrbord side
ble sveiset igjen, slik at den ikke kan
åpnes. Det ble satt inn ny dør i forkant
på babord side, tilsvarende fremre dør
på styrbord side, slik at en fra toppen
av trappa kan gå ut begge sider. Trappa
ble vent fra tverrskips til langskips,
bygget bredere og vinklet langt mindre
Utsnitt av tegning for ny trappeløsning fra spardekk
bratt. Trappa fyller dermed det meste
til hoveddekk (Webb marine AS).
av dekkshuset slik at forre innvendige
skott måtte fjernes helt, og aktre
innvendig skott måtte kappes av og skråstilles i nederste del. Dette medførte igjen at deler av
hylleseksjonen i det tidligere lampeskapet måtte fjernes.
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Toppen av dekkshuset måtte
fornyes. Denne er klinket og dikket
til gammel bindevinkel unntatt i
forkant hvor ny bindevinkel er satt
inn på samme måte som den
opprinnelige. Videre er 300 mm stål
over spardekket på dekkshusskott
skiftet ut. Dette er sveiset i overkant
og klinket til bindevinkelen mellom
dekkshusskott og spardekk. Disse
vinklene er for øvrig fornyet på alle
fire sider. Til dette kan det bemerkes
at aktre halvdel (spant 81-84) av
dekkshuset i 1947-versjonen var
Helge Møvik, Trygve Larsen og Ivan Høgeli smir
sveist til spardekket uten
hjørne på bindevinkel tilhørende D/S Hestmandens
bindevinkler. Nå ble det bindevinkel
dekkshus (foto: Thomas Olsen).
hele veien rundt, klinket til
spardekket. De klinkede
bindevinklene fra 1910-versjonen hadde
følgende dimensjoner: 4” x 3” x 0,35”, disse
ble erstattet med vinkler på 100 mm x 75
mm x 10 mm. Hjørnene på vinklene ble
smidd. Alle nagleforbindelser i
bindevinklene ble erstattet med samme
nagledimensjon som oppgitt på
tegningsmaterialet fra 1910.
I 1947 ble alle innerskott og ytterskott
tilvirket i 0,25” plater. Disse er i dag erstattet
med 6 mm plater. Alle hjørne- og stagvinkler
i dekkshuset hadde 2 ½ ” x 2 ½ ” x 0,25”. Disse
måtte flere steder fornyes med vinker på 65
mm x 65 mm x 6 mm. Vinklene ble skjøtet
med sveis horisontalt.

Dekkshuset ferdig montert på spardekket
(foto: Thomas Olsen).

Dekksplata som vil utgjøre dørken i dekkshuset ble også fornyet. I 1947-versjonen var dekket på
begge sidene av senterlinjen mellom spant 81 og 89 sammensatt av et lappverk av stålplater, noen
forbundet med sveising andre med klinking. Slik hadde det blitt fordi trappenedgangen i 1947 var
blitt flyttet forrover. Da hele dette dekket likevel måtte skiftes ble dette lappverket erstattet av en
hel plate som går fra spant 81 til spant 89, og med en bredde på omtrent 1700 mm. I det tidligere
lappverket av plater varierte tykkelsene fra ¼ ” til 6/20”. Dette ble erstattet med 9 mm platetykkelse.
Ved montering av dekkshuset ble bindevinkel klinket til spardekket, samt spardekksplaten kinket til
dekksbjelkene. 1245 mm av eksisterende dekksbjelker ved spant 83 og 85 måtte brennes av for å få
plass til den nye trappenedgangen, samtidig som man måtte stive av med to langskips dragere fra

54

spant 82 til spant 87 på begge sidene av trappenedgangen (se tegning ovenfor). Disse dragerne er
nye elementer og ble derfor sveiset til dekksbjelker og dekksplate.
Til slutt ble utstyret tilhørende dekkshuset montert. Leider i forkant av dekkshuset hadde i 1947versjonen vært sveist til dekkshuset, men i leideren var det tydelige spor som viste at den engang
tidligere hadde vært klinket. Denne gang ble den imidlertid festet med bolter.

253 Overbygning spardekksnivå
I skottene på spardekket var det mye tæringer i
nedre del, mest omfattende akter og forut, mot
de åpne dekkene. Ettersom tilstanden var langt
bedre lengre oppe, må en anta at fuktigheten har
stått ned mot stål- og tredekk, særlig der
beskyttelsen mot vann ovenfra har vært minst.
Alle skott i kjølerom, ble fornyet ved at nedre del
av skottplatene ble brent ut og bindevinkler
skiftet. Den nye innfellingen ble sveist mot
gjenstående del av skottet, og klinket til vinklene.
En tilsvarende innfelling ble gjort på hjørnet
mellom korridor og åpent dekk, spant 5, mot
lugarene på styrbord side.

Nedre del av skott i fryserom mot gang er
demontert. Bindeplate i dekk er fornyet.

I det øvrige lugarområdet var det separate plater
i nederste del av skottene. Her unngikk en
sveising og skiftet hele plater. Dette gjaldt
langskipskottene mot offisersmesse og kontor.
Likedan i tverrskipskottene ved spant 19 i
dusjrom, og lengst akter, spant 5 på styrbord
side.
I casingen, mellom det åpne akterdekket og
toaletter samt nedgang til hoveddekket, område
438, 440, og 443, ble bindevinkel mellom dekk
og skott fornyet.

Nye plater i hud og dekk, samt i
fryserommets akterskott (til venstre).

Mot bysse, samt nedgang til hoveddekk, fra gang på styrbord side, var det satt inn en dobling på
nederste del av skottet, det vil si fra spant 22 til skott ved spant 28. Denne ble demontert sammen
med deler av plata bak doblingen, det vil si fra spant 24 til 28. Samme sted ble bindeplate i dekk mot
bysse demontert, fra spant 22 til 28. Ved montering av bindeplate og skott, ble det gjort visse
endringer for å skåne dørken i byssa. Mens nederste del av skottet tidligere var bøyd utover
bindeplata i dekket, ble det ved rekonstruksjon satt inn bindevinkel. Rekonstruksjonen fraviker fra
utførelsen akterover på casing og tilsvarende på styrbord side.
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Nederste del av casing hvor dobling, og nedre
skottplate, bak dobling, er tatt ut. Bak skottet
sees nedgang til venstre og bysse til høyre.

Nedre plate i skott mot offisersmesse gjøres
klar for klinking. En mindre innfelling helt
forut, er sveist til øvre plate.

Fornyelser i skott 28. Til venstre: en innfelling mot borde på styrbord side. I midten: Nedre plate,
som også strekker seg under dør til styrbord gang, samt en innfelling i øvre plate mot dør. Til høyre:
Øyvind Solbakken monterer nedre plate på babord side Øvre plate er montert og klart for klinking.
Hjørne mot borde ble ikke berørt.

Forut ved det åpne dekket var tæringene krøpet noe lengre opp i skottene. Mindre innfellinger ble
sveist inn i langskipsskottene mot offisersmesse på babord side, og mot kontor på styrbord side. I
skottet mot det åpne dekket ved spant 28, ble det utskiftning i full høyde mot offisersmesse. Hjørne
mot borde ble imidlertid ikke fornyet. På styrbord side ble nedre plate, samt innfellinger mot dør og
ut mot borde, fornyet. Likedan en vinkel mot borde fra kontor.
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De siste innfellingene i lugarområdet på spardekket. Til venstre: Under toalettdør. Til høyre:
over dør til aktre nedgang.

Våren 2004 ble området sandblåst og malt opp. Under arbeidet oppdaget en dessverre enkelte nye
tæringer. To innfellinger ble satt inn i langskipskottene på styrbord side. En ved aktre nedgang til
hoveddekk, og en mot toalettet.

254 Overbygg, båtdekksnivå
Sammenføyningene på båtdekket er delvis utført med klinkede nagler og delvis med sveising. Hele
båtdekket ble bygd opp under ombyggingene på Aker i 1947, og konstruksjonen viser hvordan disse
to sammenføyningsmetodene ble kombinert ved reparasjoner i overgangsfasen. Mens bindeplater er
klinket og likedan forbindelser mellom plater og vinkler, er vinkellengdene sveist.
Omfanget av tæringer var relativt begrenset og fornyelsene ble konsentrert til områder ved
inngangene til lugarområdene, langs casing og i rennestein
Bindeplater
Et relativt lite antall bindeplater, og
rennesteinsplater ble skiftet, slik det
fremgår av tegningen. Innfellinger ble
sveist, men alle naglerader som ble
berørt, ble klinket opp igjen. Det ble
også sveist en del groptæringer langs
med bindevinkelen i rennesteinen.

Utskifting av bindeplate ved omr. 506, sett fra
kapteinssalong. Platene klinkes langskips men
sveises forut mot de gjenstående platedelene.

57

Rennesteins- og bindevinkler
Et kort parti av rennesteinsvinkelen ble
bevart på styrbord side mellom spant 14 og
19. Resterende del på styrbord og babord
side ble skiftet. Bindevinkel mot hud ble
bevart på samme side, fra spant 8 til skottet
ved spant 22 ¾.

Bindevinkler, rennesteinsvinkler og
hekkplate i akterenden er demontert.

Fornyelse av bindevinkel
Det er bindevinkler både på underside og overside av dekket. I mellom disse kommer dekksbjelker og
rennesteinsplater. Konstruksjonen er klinket sammen fra bindevinkel under dekk, gjennom
dekksbjelker, rennesteinsplate og bindevinkel over dekk. De løpende lengdene av vinkler ble sveist
sammen, slik de var tidligere.

Bindevinkel
Rennesteinsplate
Bindevinkel

Vinklene er sveist
sammen i
lengderetningen.

Bindevinkelen på undersida av dekket var inntakt.
Derimot var bindevinkelen på oversida preget av tæringer og slitasje. Den ble derfor fornyet.
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De originale vinklene ble deformert under demontering. Kurvene fra skroget ble derfor overført til
maler for videre kopiering i platehallen.

Ny vinkel er lagt ut på
arbeidsbordet, og det
sveises knaster for mothold
på ytterside og press på
innerside.

Harald Olsen får hjelp av
Helge Møvik til å sette
vinkelen i et forsiktig
spenn, før den skal varmes
opp.

Det er innerkanten av det som skal
bli en kurvet bindevinkel som
varmes opp. Etter oppvarming vil
stålet på innsiden komprimere og
kurven formes, dels som følge av
oppvarming og dels som følge av
presset. Etter avkjøling settes
vinkelen under press på ny og
prosessen gjentas til vinkelen har
fått den rette kurven.

Jan Astor Holand har fått vinkelen om bord i
fartøyet. Vinklene blir spent fast i rett posisjon,
og merket av for lokking. Hullene lokkes og
bindevinkelen festes med bolter. Arbeidet starter
i en kant, og vinkelen jages i rett posisjon
ettersom monteringen skrider fremover.
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Hekkplate
Etter montering av bindevinkler rundt hekken, ble
det boret og brotsjet hull i stående vinkel, for
montering av hekkplate. Hekkplata ble tilpasset
med hull til bindevinkler, både på overside og
underside av dekksplata.

Hekkplate monteres.

I de fleste klinkede konstruksjoner vil
naglen bygge litt, først med en kant
mot plata og videre mot en topp i
senter av naglen. Hekkplata på
båtdekket var imidlertid klinket slik at
den ferdigklinkede naglen kom helt
jamt med plata. Ved rekonstrueringen
ble naglelengden nøye tilpasset for at
naglen skulle fylle forsenkningen i
hullet, men ikke ligge utenpå plata.
Naglen er i dette
tilfelle for lang, slik at
den bygger.

Lengden på naglen er
nøyaktig tilpasset.

Rennesteinsvinkel
Rennesteinsvinkelen ble tilpasset
kurven på bindevinkel og skrogside. Den ble presset i posisjon og etter hvert som kurven ble formet
ble vinkelen festet med braketter. Hullene i rennesteinsvinkelen ble boret opp fra undersida etter de
eksisterende hullene i rennesteinsplata. Før montering ble skipsfilt lagt mellom vinkel og plate.

Tilpasning av
rennesteinsvinkel
på båtdekk
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Skrogsider og skott i dekkshus
I babord skrogside mot kapteinslugaren ble ei plate felt inn mellom spant 23 og 24. I samme side
akter for salongen, ble det felt inn stål i hele vindskjermens lengde fra spant 18 til spant 23 ¾. På
samme side ble nederste del av casing skiftet ut

Innfellinger i babord skrogside akter og forut for skott ved spant 23 ¾.

Innfelling under døråpning,
babord side i casing

Nederste del av plate mot skorstein, babord
side i casing, demontert,

I toalettet ble begge innvendige skott fornyet i nederste del. For å få plass til randplank i tredekket
mot leider, noe det ikke hadde vært tidligere, ble det tilføyd ei ekstra plate ved øvre avslutning av
hver leider.

Babord nedgang mot ved spant 22. Tilføyelse
for anlegg av ramme rundt nedgang.

Fornyelser i skott mot toalett.
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255 Overbygning, brodekksnivå
Tilstanden i plater og stivere på broa var relativt god. Ståldelen av dekkshuset var helt
inntakt. Noe tæring var det på aktre del av brovingene. Her ble nederste del av
vindskjermplatene skiftet

Fornyelser i vindskjerm mot styrbord
skrogside.

Fornyelser i vindskjerm mot babord
skrogside og akter ved nedgang.
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Fornyelser i vindskjerm akterover på
styrbord side.

Fornyelser ved nedgang, babord side,
sett fra båtdekk.

26 Skrogutrustning
261 Merker på skrog

Skisse over innhentede mål for plassering av bokstaver på K9 i mm (skisse: Endre Wrånes)

Skipets navn hadde vært malt på K9. Det er
rimelig å anta at de påmalte bokstavene
stammer fra etter Vegafjord-perioden, da
Norsk Veteranskibsklubb overtok skipet og ga
det tilbake sitt gamle navn. Ut fra eldre
illustrasjoner og fotografier kunne det se ut til
at plassering på skrog, skriftstørrelse og type
stemmer forholdsvis godt med slik navnet
fremstod tidligere.
Ut ifra de flekkvis bevarte restene av hvitmaling
Maltaking av hudplate K9 babord side med
var det mulig å ta enkelte mål av bokstavene
rester av hvite bokstaver (foto: Endre Wrånes)
størrelse og plassering på plata. Disse er
gjengitt på skissa nedenfor. Bokstavene hadde
gjennomgående vært 250 mm høye og 160-165 mm brede med 45-50 mm tykk strek. Avstanden
mellom bokstavene varierte fra 45 til 50 mm. Navnet hadde vært plassert 200 mm fra øvre platekant
og 560 mm fra nedre kant. Skriften ble kopiert over på den nye plata kun med enkelte justeringer:
Skriften ble flyttet 50 mm ned og 120 mm forover, dessuten ble bokstavenes omriss bort inn i plata.

Gamle
fotmerker
kom til syne
og ble
frisket opp.
Akterende
til venstre
og baug til
høyre.
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262 Bunnplugger, sjøkasser og lensebrønner
Bunnplugger
Hestmanden var utstyrt med 16 bunnplugger.
Disse besto av vanlige gjengebolter med
sekskanthode, gjenget direkte i hudplatene.
Mens pluggene stort sett var inntakt, var det
mye tæring i gjennomføringen i hudplatene. I
utgangspunktet regnet vi utskifting av
bunnpluggene som en mindre affære. Før
pluggene kunne skiftes ut, var det imidlertid
gått med to fagrådsmøter, flere interne møter,
telefoner og mailer, samt fire måneder. Men
verft, reder, Riksantikvaren og Veritas kunne til
slutt samle seg om et kompromiss, og
forhåpentlig har det vært en lærerik prosess for
alle parter.

Original bunnplugg, med del av skrogplate.

Veritas frarådet å benytte de originale
bunnpluggene på Hestmanden. Disse besto av
gjenga plugger i messing med sekskanthode.
Pluggene var gjenget direkte i hudplatene. To av
dem var dessuten gjenget gjennom et spant, i
tillegg til hudplata.
Det er ikke påkrevd for Hestmandens
fremtidige klasse at bunnplugger er montert,
men dersom skipet skulle utstyres med
bunnplugger, anmodet Veritas om at disse ble
utformet etter dagens standard. Dette ville
innebære at det ble montert en gjenget flens i
huden for gjennomføring av pluggen. Dermed
ville godset med gjenger bli tykkere, samt at
hode ville bli forsenket i godset som beskyttelse
mot skader utenfra.

Moderne bunnplugg med flens.

Med bakgrunn i at området befant seg under
Hull etter bunnplugg gjennom hud og
vannlinja og dessuten i et område hvor det var
spant.
sveist mye i øvrige konstruksjoner, ble det
vurdert som en mindre viktig sak fra verftet side, men vi ønsket likevel å konsultere Hestmandens
fagråd og Riksantikvaren før vi fulgte Veritas anmodning. Med forbehold om enighet med Veritas gikk
fagrådet og Riksantikvaren inn for bevaring av flest mulig originale plugger. Etter noen runder klarte
en også å komme frem til enighet. Plugger til oljeholdige tanker, og som dermed er lite utsatt for
korrosjon, fikk i dette henseende høy prioritet. Det fikk også plugger i plater med solid gods.
Dessuten ble den a-typiske pluggen som var gjenget gjennom spantet, prioritert. Seks bunnplugger
var på dette tidspunktet skiftet ut med nye. Disse ble ikke tilbakeført igjen. For øvrig ble plugger i
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områder som ikke tilfredsstilte kravene som skissert, erstattet med nye. I tråd med dette ble det
brent ut nye hull og montert moderne plugger på begge sider ved spant 21 og 35.
Bunnventiler.
Skroggjennomføringer under vannlinja er
temaer som viste seg å være svært omstridte.
Motsetningene mellom hensyn til vern og
hensyn til sikkerhet ble skjerpet gjennom flere
diskusjoner. Dette gjaldt også bunnventiler.
Skroggjennomføringene til bunnventilene var
utført med andre materialer og med andre
løsninger enn slik det ville blitt gjort i dag. I
original utførelse var det en 10 mm. blypakning
Utbedrede bunnventiler.
mellom bunnventiler og hudplater. Ventilenes
flens mot pakningen var støpt med en profil
som hindret vanninntrengning. Flensen var festet til huden med gjennomgående bolter. Disse var
gjenget gjennom hudplata med hodet på utsiden av skroget. Boltene var ført gjennom flensen til en
mutter på innsiden.
Det ble advart mot denne løsningen fra Veritas side. Frykten for korrosjon der boltene var gjenget
gjennom huden var stor. Selv om løsningen hadde fungert i mange år var det tydelige
korrosjonskader i gjengene på huden. Et moment i vurderingen var blyet som det ble hevdet kunne
virke som en katalysator for slik korrosjon. Et fremtidig økt strømforbruk om bord, kan representere
en ytterligere fare mot kombinasjonen bly og gjennomgående bolt.
I likhet med saken om bunnpluggene støttet
verftet seg til Veritas, og gikk inn for en
løsning hvor pakningen ble skiftet med en
moderne pakning, noe som ville innebære en
nedsliping av den markerte profilen i flensen.
Dessuten ville en skifte de gjennomgående
boltene med pinnebolter, sveist på en dobling
på innsiden av huden. Men, som ved
bunnpluggene ble avgjørelsen overlatt til
fagrådet og Riksantikvaren.
Det ble også her funnet løsninger som i størst
Profilen på flensen ville gått tapt, dersom
moderne løsninger hadde blitt valgt.
mulig grad tok utgangspunkt i den
opprinnelige utførelsen. Bunnventilene var på
dette tidspunkt kontrollert med ultralyd, og funnet i bra stand. Korrosjonen befant seg med andre
ord i gjennomføringene i hudplatene. De steder korrosjonen var for stor til at de opprinnelige
boltene kunne skrues gjennom platene ble det benyttet en såkalt engelskmann. Denne bolten var
større dimensjonert nær hodet eller den delen som skulle skrues i platene. Den ytterste delen som
skulle gjennom flensen var dimensjonert som de øvrige boltene.
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En forutsetning for de løsningene som ble valgt, er at faren for korrosjon som følge av blypakningene,
skal kompenseres ved tettere tilsyn ved videre drift.

263 Fundamenter
I maskinrommet ble fundamenter for lense-, ballast- og donkeypumpe, samt fundament for
hjelpekondenser, fornyet, ettersom de originale ikke var i tilfredsstillende stand.

Fundament for donkeypumpe, original og rekonstruksjon.

Fundament for hjelpekjele
Fundamentet for hjelpekjelen er restaurert
og montert på plass. Fundamentet er laget
etter originaltegning (maskin og
kjedelfundament for Bn. 104) fra
Laksevaag Maskin og Jernskibsbyggeri.
Samtidig har man forsøkt å bevare det
meste av det gamle fundamentet som
siden 1956, etter at hjelpekjelen ble tatt
ut, har vært brukt til hjelpemotoren. Dette
fundamentet har antakelig vært ombygd
ved flere anledninger. De originale delene
er sammenføyd ved klinking. Ved
ombyggingene har man brukt sveis. For å
kunne bevare mest mulig av de originale
delene i fundamentet var det mest
hensiktmessig å sveise inn de elementene
som måtte fornyes. Man ville dessuten
unngå at hjelpekjelen kommer for nær
kaskadetanken, og fundamentets topplate
ble derfor laget omtrent 300 mm kortere i
skipets lengderetning i forhold til
originaltegningen.
Utsnitt av tegning for maskin og kjedelfundament,
Hestmandens tegningsarkiv).
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Fundament for capstan
Det er laget nytt fundament for capstan akter på spardekk, etter mal fra original Den ble imidlertid
forlenget i forkant for bedre tilpassing til utstyret. Det er klinket mot rennestein mens det over
tredekket hviler det mot en trefisk.
Fundament for vanntank
En del av fundamentet til vanntankene på toppen av casing er fornyet, og montert på plass. Det
gamle fundamentet ble brukt som mal.

264 Fenderlist
I plateknekken i hekken mellom I- og
K-gangen var det montert ei
fenderlist for å avrunde overgangen.
Denne var hul, og uten
konserverende midler i hulrommet
hadde den gitt sitt bidrag til
rustutviklingen nede på platene i Kgangen. Selve fenderlista var
imidlertid nærmest uberørt. Etter
sandblåsing ble den tatt vare på og
montert tilbake på plass.
Klinking av den hule lista krevde
spesielle metoder. Dersom det hadde
blitt klinket på vanlig måte med
Fenderlist med skruehull for påfyll av grease.
glødende nagle ville naglen ha utvidet
seg i hulrommet, og godset som
skulle danne mothold på utsiden ville
forsvunnet inn i lista. Naglene ble i stedet montert kalde og nagletuppen varmet mens naglen sto i.
Metoden viste seg å fungere. Det oppsto ikke problemer under klinkingen. Anlegget mot skrog var
imidlertid ikke tilfredsstillene. Under dikkearbeidet ble det derfor lagt inn sveis enkelte steder. For å
hemme nye tæringer i overgangen, ble lista fylt med fett, det vil si grease. Ettersom fettet i ettertid
har begynt å sive ut av åpninger mellom list og skrog, kan en se at en burde valgt et annet stoff til
beskyttelse.
Fenderlista på babord side 200 mm over spardekk i området spant 46 til 86 er flere steder restaurert
ved at brudd og sprekker er sveiset. Gliper og rustspreninger mellom fenderlist og hudplater er også
utbedret, enten ved sveising, eller ved at fenderlista er demontert, rengjort og klinket på ny.
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268 Skorstein
Høsten 2007 ble skorsteinen hentet frem fra lager
og restaureringen ble påbegynt. Ytre skorstein ble
skilt fra indre, og pipa, stigen, samt ulike
dreneringsrør ble demontert.
Det var omfattende tæringer i ytre skorstein, med
rustsprengninger i de klinkede plateskjøtene. Men
vi fant det riktig å gjenbruke den og felle inn nytt
stål framfor å produsere ny. Ulempene ved at det
ferdige resultatet ville fremstå som noe lappete
med sveiste innfellinger ble underordnet.
Nederste 200 mm ble helt fornyet sammen med
bindevinkel i bunn. I toppen ble også 180 mm
skåret av og restaurert. Selve den ytterste
toppkransen, en ring på 130 mm som ligger
utenpå platene, ble bevart, mens det på innsiden
av denne ble sveiset inn tre nye plater som til
sammen utgjør omtrent ¾ av skorsteinens
omkrets. Etter sandblåsing oppdaget man nye
lokale tæringer. Disse var mindre i omfang og ble
bygget opp med påleggssveis.
En ny dreneringsordning i toppen av ytre skorstein
ble tillaget. Her ble det også laget gjennomganger
for dreneringsrør, samt for avblåsningsrør fra
hovedkjelen. På innerskorsteinen ble det laget
flere nye braketter, og det ble sveist en ny krage

Plater med klinkede skjøter sveises inn i
skorsteinen.

Nederste del av skorsteinen er skåret av for
å bli restaurert.

70 mm fra toppen, for feste i ytre skorstein.
Før montering ble ny stige påmontert. Både
dreneringsrør, dampavblåsningsrør, samt damprør
for skorsteinsfløyta ble tilvirket og montert. Når
det gjelder dreneringsrøret ble det gamle skjært
av ca. 150 mm fra toppen, og deretter ble det lagd
en overgang som var tilpasset gjennomgangen i
den nye dreneringsordningen. På avblåsningsrøret
fra hovedkjelen ble det laget en klaffventil i topp,
ellers er rørene i skorsteinen originale.
Ny dreneringsordning i ytterskorsteinen
(foto: Thomas Olsen).
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Skorsteinen monteres midlertidig under dampskipstreffet på Bredalsholmen
22. juni 2008 (foto: Bjørn Nesdal).
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27 Materialbeskyttelse utvendig
Utvendig fargevalg har vært et diskusjonstema gjennom hele restaureringsprosessen. Akerversjonen som ble valgt som mål for restaureringsarbeidet tilsier at skroget skulle males sort og
overbygget hvitt, mens rigg og lyrer skulle være mastegule. Men med skipets rolle som minnesmerke
over krigsseilerne var det også åpnet for å male skipet grått slik handelsflåtens skip var under siste
verdenskrig. I 2007 ble det etterlyst en beslutning fra Hestmandens styre, og -fagråd ettersom vi sto
overfor maling av akterskipet fra bunn til topp. Etter en diskusjon falt valget på etterkrigstiden med
svart skrog og hvitt overbygg og mastegul rigg. Det ble lagt vekt på at dette i tillegg til å være
antikvarisk riktig i forhold til den øvrige restaureringen, også dekket det meste av skipets historie,
inkludert 1. verdenskrig som også var en del av krigsminnesmerket. Den gråmalte handelsflåten
under siste krig måtte dermed formidles på annen måte. Akterskipet ble malt i henhold til dette men
et par år senere ble det gjort retrett. Skipets rolle under andre verdenskrig fikk større vektlegging og
Hestmandens styre fikk aksept fra Riksantikvaren om at handelsflåtens grå farge skulle prege hele
skipet. Her vil vi kommentere både fargevalgene som ble gjort i den tidlige fasen så vel som den siste.
Ved all maling av stål, har vi på Hestmanden så vel som på de øvrige fartøyvernprosjektene som til nå
er utført ved Bredalsholmen, valgt å bruke moderne malingstyper. Valget er ikke uproblematisk,
ettersom vi sier fra oss en anledning til å videreføre malingstradisjoner innen
skipsbyggingsindustrien. Når valget likevel er tatt, er det begrunnet både ut fra miljøhensyn og ut fra
at de tradisjonelle malingstypene ikke beskytter jern og stål på en tilfredsstillende måte. Vi ser
dermed det nye malingslaget som en beskyttelse av kulturminnet og ikke som en del av det. Valget
bidrar altså ikke til å ivareta malingstradisjonene.
Før utdokking i 2002 ble skroget overflatebehandlet under vannlinja, samt i akterskipet opp
til spardekket. Vi valgte da å vannjette skroget
fremfor å sandblåse det. Deretter ble det påført
grunning. Under vannlinja ble det i tillegg stoffet
og montert 30 sinkanoder.

Antifouling på babord side.
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Akterskipet er grunnet.

I 2007 ble hele overbygget sandblåst og
malt utvendig. Fire strøk maling ble
påført: først ble det brukt sinkmaling,
deretter to strøk med jotamastic, og
tilslutt et strøk med hardtop. Selve
skroget ble sortmalt, mens overbygget ble
malt hvitt. Toppen av kjelecasing ble i
henhold til dette malt hvit med et strøk
jotamastic.
Rennesteiner
Ut i fra eldre fotografier ser man at
rennesteinene er malt i mørk farge, mest
sannsynelig sort. Hestmandens rennestein
ble derfor malt i denne fargen.

Overbygget males hvitt

Rekke rundt aktre del av båtdekket
Både septre, rørrekker og topprekke i
akterskipet ble malt hvite. Senere har vi
oppdaget at topprekkene i 1947versjonen var brunmalt (se Rasmussen s.
227).
Skylight
Denne ble malt med såkalt mastegul.
Denne fargen er brukt flere steder på
master, bommer, luftelyrer med mer.
Fargekoden er Yellow 414.

Etter at maling er påført høsten 2007.

Skylight og luftelyrer males mastegule.

Luftelyrer
Luftelyrene ble malt mastegule med en
signalrød farge innvendig.
Skorstein
Ytterskorsteinen ble i første omgang
sandblåst og grunnet med et strøk
sinkmaling. Etter dette ble den malt i
fargene som skorsteinene Vesterålske
Dampskipselskap hadde. Selve
skorsteinen var sort, mens skorsteinsmerket består av to horisontale hvite
striper, og med ei blå stripe plassert
mellom disse. Elisabeth Holsether ved
hurtigrutemuseeet kunne opplyse at
denne blåfargen har fargekode S15880122, kalt VDS-blå.

Skorstein males i VDS-farger
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Deksel for styremaskinkjetting
Eldre fotografier av Hestmanden viser at
dekselet for styremaskinkjettingen antakelig
har vært malt mastegult fra skylight og
akterover, mens den forut for skylight
antagelig har vært hvitmalt. Etter ny
beslutning om å gråmale skipet ble hele
dekselet malt grått
Gråmalt skip
I 2011 ble det besluttet å male skipet grått
slik det var i Nortrashipperioden under 2.
verdenskrig. Det ble en stund vurdert å
beholde skorsteinsfargene fra VDS.
Hestmanden seilte faktisk det første
halvannet året under krigen med skorstein i
VDS farger før den ble gråmalt. Til slutt falt
valget på grå skorstein. Fargen er den samme
som ble brukt i den britiske marinen under
siste krig.

Hestmanden forlater Bredalsholmen gråmalt
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Det er problematisk å studere farger ut i fra eldre
sorthvitt fotografier, men likevel kan en del
opplysninger framskaffes slik. Her ser vi et
fotografi tatt på båtdekket i 1951.

28 Materialbeskyttelse innvendig
Etter at dobbelbunntanker, samt tank i akter- og
forpeak, var kontrollert og funnet tette, ble de
sandblåst og overflatebehandlet. Bunntankene
ble malt med jotacoat og ferskvannstankene ble
sementslemmet.

Bunntankene er sandblåst og Leif Kåre
Bakke støvsuger sandblåsesand.

Jan Astor Holand maler opp bunntankene. Det var utallige flater som skulle behandles, og liten
plass til bevegelse.

Hele det innvendige akterskipet med overbygninger er sandblåst og påført grunning. Likedan
hoveddekket forut for overbygget som i tillegg er påført et toppstrøk, Intergard 263 Light Grey. De to
store rommene på tanktoppen er beholdt umalte over rennesteinen.

Styrbord side på spardekk (oppe) og hoveddekk (nede) er
sandblåst. Arbeidet avdekket nye skader. Slitte nagler mot
bindevinkel måtte utbedres før maling.

Styrbord side på båtdekk (oppe)
og spardekk (nede), grunnet med
kontrast farge før toppstrøk.
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Etter at maling er påført det gamle skroget, legger
en lett merke til forhold som tidligere var skjult eller
lite fremtredende. Rustsprengninger mellom
konstruksjonsdeler som ikke er fornyet dukket opp.
Dette ble registrert mellom kneplater og spant. En
del av dem er i områder som skal innredes.
Ettersom godstykkelsen på stålet var funnet
akseptabelt valgte vi ikke å demontere slike
konstruksjoner for å fjerne rust. Forutsatt at
området holdes tørt i fremtiden vil ikke
rustdannelsene få utvikle seg videre.

Rustkake mellom kne og dekksbjelke i
lugarområdet oppunder spardekk.

Ubehandlet åpning mellom kne og
dekksbjelke i salong oppunder spardekk.
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Maskinrommet og innvendig maskincasing ble sandblåst og malt to strøk. Det første strøket med
jotamastic og det andre med hardtop. Med bakgrunn i visuell sammenlikning av malingsprøver fra
luftekanaler i maskinrommet valgte man fargen Ral 1013 Perlweiss både i maskinrom og
maskincasing.

Maskinrommet nymalt i november 2007.

Både styrbord og babord dyptanker er også sandblåst og påført ett lag med sinkmaling.
I vanntanken i forskarpen ble det påført calsitt relativt tidlig i restaureringsprosessen. Dette viste
seg å ikke holde gjennom de senere restaureringsarbeidene, enten det var fordi tanken sto
uvirksom uten fuktighet, eller fordi belastningene fra pågående arbeid i nærområdet fikk calsitten
til å løsne. I 2010 ble det skiftet noe stål øverst i tanken. Det nye stålet ble malt innvendig med ett
strøk Jotamastic. I resten av tanken, på skott og bjelker, ble løs kalsitemalje fjernet, men stålet ble
ikke malt. Bakgrunnen for dette var forekomsten av betong i området mot baugen. Betongen ville
ha vært umulig å fjerne uten et større stålarbeid. Til gjengjeld ble 19 stk anoder plassert som
følger: 5 stk på flens på bunnstokkene, 2 stk på hver skuteside, 2 stk på skott ved spant 87, 3 stk på
hver side av senterskott og 7 stk under tanktopp.
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Plassering av anoder i ferskvannstanken i
forskarpen (skisse: Jon Helge Aas)

Overflatebehandling av forpigg og kjettingkasse
Forpigg, tanktopp og kjettingkasse ble sandblåst og malt med ”Intergard 263 Light Grey”
produktkode FAJ034/A20LT fra Internasjonal. Ut fra visuell observasjon av malingrester i førnevnte
område på Hestmanden var dette så nær originalfargen en kunne komme.
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29. Skisser og tabeller vedrørende skrogarbeidet
Skisser, fornyelse av hudplater
Plater som ble fornyet i årene 1996 – 2004 er merket med rød farge, senere fornyelser er merket
med gul farge. Sveisesømmer er market med blå strek
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Skisser, fornyelser i hoveddekk
Plateutskiftning i hoveddekk 2002-2004

Plateutskiftning i hoveddekk 2010

Hele og deler av plater som er fornyet er merket med rødgrå farge. Sveisesømmer er markert med
blå strek.
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Tabell, utført arbeid på hudplater
Komponent

Sb

Hudplate

x

Hudplate
Hudplate

Bb

x
x

Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate

Plate

Utbedring

B2

B3
B3
B4
B5
B6
B9
B 10
B 11

Fornyet plate mellom # 10 – 11 L 450 x B 700 x T 10 Utbrent for tilkomst. Fornyet plate
mellom # 12 – 13 L 450 x B 600 x T 10 Utbrent for tilkomst
Ny plate L 2300 x B 900-1020 x T 10 fra # 6 + 200 til # 10 + 300. Ny plate L 2450 x B 1020
– 1270 x T 10 fra # 10 + 300 til # 14 ½
Ny plate L 5750 x B 1430 – 1550 x T 10 fra # 18 til 28. Fornyet plate mellom # 14 – 15 L
400 x B 630 x T 10 Utbrent for tilkomst. Fornyet plate mellom # 16 – 17 L 420 x B 650 x T
10 Utbrent for tilkomst
Ny plate L 3020 x B 1450 – 1550 x T 10 fra # 18 ¼ til 23 ½
Ny plate L 2270 x B 1550 – 1590 x T 10 fra # 23 ½ til 27 ½
Ny plate L 5120 x B 1920 x T 10 fra # 27 ½ til # 36
Ny plate 3900x1900x10 # 36 – 46 Alle nater og støter sveiset
Ny plate
Ny plate L 4350 x B 1500-1150 x T 10 # 76+200 til 83 ½
Ny plate L 3000 x B 1150-700 x T 10 # 83 ½ til 88 + 400
Ny plate L 3200 x B 750-450 x T 10 # 88 ½ til 94

C9
C9
C 10
C 10
C 11
C 11

Ny plate L!000 x B 150 X T 10 # 78 ¾ - 80 ½ Innfelling i øverste nat
Ny plate L 1800 x B 250 x T 10 # 77 ½ - 80 ½ Innfelling i øverste nat
Ny plate L 4100 x B 1500 x T 12 # 80 ½ - 87 ½
Ny plate L 4080 x B 1420 x T 12 # 80 ½ - 87 ½
Ny plate L 400 x B 1200 x 12 # 87 ½ - 94
Ny plate L 4000 x B 1200 x T 12 # 87 ½ - 94

B2
B3

x
x
x
x
x
x
x
x

Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate

x

Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate

x
x
x
x

D5
D6
D7
D8

Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate

x
x
x

D9
D 10
D 11
D 11
D 12
D 12

Ny plate L 2500 x B 250 x T 10 # 34 ½ - 38 ½
Ny plate L 4960 x B 250 x T 10 # 38 ½ - 46 ½
Ny plate L 4250 x B 250 x T 10 # 46 ½ - 53 + 300
Ny plate L 2250 x B 260 x T 10 # 53+300 – 57+200 og plate L 2560 x B 200 x T 10 #
57+200 – 61+200
Ny plate L 4900 x B 200 x T 10 # 61+200 – 69+200
Ny plate L 800 x B 200 x T 10 # 69+200 – 70+400
Ny plate L 4750 x B 1350 x T 11 # 77 ½ - 85 ¼
Ny plate L 4720 x B 1350 x T 11 # 77 ½ - 85 ¼
Ny plate L 5420 x B 1250-1070 x T 12 # 85 ¼ - 93 ¾
Ny plate L 5300 x B 1250-1170 x T 12 # 85 ¼ - 94

E2
E3
E5
E6
E7
E9
E9
E 10

Ny plate L. 4600 x B. 960 – 1100 x T. 10 # 7 ½ - 14 ½
Ny plate L. 2500 x B. 1100 – 1150 x T. 10 # 14 ½ - 18 ½
Ny plate L 6040 x B 1250 x T 10 # 34 ½ - 44 ½. helklinket
Ny plate L 7750 x B 1250 x T 10 # 44 ½ - 57 ½ helklinket
Ny plate L 7820 x B 1250 x T 10 # 57 ½ - 70 ½ helklinket
Ny plate L 5200 x B 1080 x T 12 # 83 ½ - 91 ¾ helklinket
Ny plate L 5200 x B 1080 x T 12 # 83 ½ - 92 helklinket
Ny plate L 1320 x B 950 - 1030 x T 12 # 91 ½ - 94 ½ helklinket

F1
F1
F2
F2
F3
F3
F4
F 10
F10

Ny plate B. 600 x L. 700 x 10 # 0 – 1 og ny plate L 1400 x B 650 x T 10 # 0 til – 1 ½
Ny plate B. 1400 x L. 4200 x T. 10 # 2 – 5 ½ og ny plate L 1400 x B 650 x T 10 # 0 til – 1 ½
Ny plate B 1200 x L. 4700 x T. 10 # 5 ¼ - 12 ½ Mellomlegg fl. stål 80 x 10 x 850
Ny plate B 1320 – 1350 x L. 4700 x T. 10 # 5 ½ - 12 ½
Ny plate B 1050 x L. 2400 x T. 10. # 15 til 19 Sv. innfelling, klink i spt. og nat oppe; ¾ ”
Ny plate B 1350 – 1380 x L. 4350 x T. 10 # 12 ½ - 19 ½
Ny plate B 1380 x L. 4500 x T. 10, # 19 ½ -27. Plate klinket, sveist i fremre støt.
Ny plate L 3800 x B 1330 x 12, # 89 ½ til 95 + 100, klinket støt akter, sveiset forkant
Ny plate L 3600 x B 1330 x 12, # 89 ½ til 95, klinket støt akter, sveist forkant.

G1

Ny plate B 1050 – 1130 x L. 3200 x T. 10 # - 1 – 3 ½ Mellomlegg fl. stål 80 x 10 x 850 og ny
plate L 1000 x B 700 x T 10 # 0 til – 1 ½
Ny plate B 1050 – 1100 x L 2500 x T. 10 # 0 - 3 ½ og ny plate L 700 x B 500 x T 10 # 0 – 0 ½

Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate

x

Hudplate

x

Hudplate

x
x
x
x
x
x
x
x

x

G1
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Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate

Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate

Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Hudplate
Sidehus
Svinerygg
Svinerygg
Svinerygg
Svinerygg
Svinerygg
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x

x

G2
G3
G3
G4
G4

x
x

G10
G11

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ny plate B 1050 – 1070 x L. 3230 x T. 10 # 3 ½ - 8 ½
Ny plate B 1100 – 1200 x L. 4440 x T 10 # 8 ¼ - 15 ½ Mellomlegg fl. stål 80 x10 x 850
Ny plate B. 1070 – 1240 x L. 4270 x T. 10 # 8 ½ - 15 ½
Ny plate B 1310 L. 2000 x T. 10 # 19 ½ - 23 sveist begge støter
Ny plate B akter 1200 B forut 1300 x L 3070 x T 10 fra # 15 ½ til 20 ½. Sv. støt forut. Ny
plate B 1300 x L 3007 x T 10. Plate klinket, aktre støt sveist. ¾ ”
Plate # 89 til 92 ½ tatt ut for å få montert den nye F 10.
Plate L 1900 x 1200 x 12, # 92 ½ - 95+100, sveiset støt i forkant. Plate tatt ut og klinket
inn igjen for å komme til å demontere, fornye og montere den nye F 10

H1
H4
H4
H7
H8
H10
H10

Ny plate L 500 x B 1100 T 10 sveist støt i akterkant klinket forut
Ny plate L 4550 x B 950 x T 10 fra # 17 ½ til 25 ¼ sveist begge støter
Ny plate L 3850 x B 950 x T 10 fra # 21 til 27 ½ sveist støt akter klinket forut
Gammel plate reparert med påleggssveis.
Gammel plate reparert med påleggssveis.
Gammel plate reparert med påleggssveis.
Ny plate L 2200 x B 950x T 10 # 90 ½ til 93 ½ Klinket med overlapp akter, på ribbe i
forkant

K1
K3
K4
K6
K7
K8
K9
K9
K10

Ny plate L 700 x B 500 x T 10 # - 1 til 0
Innfelling i pl.: L 3000 x B 250 x T 12 i topp av plate # 30 ½ -35 ½.
Innfelling i pl.: L 5400 x B 250 x T 12 i topp av plate # 35 ½ - 44 ½.
Innfelling pl. L 1750 x B 225 x T 12 i topp av plate # 66-68 ½
Innfelling pl. L 2000 x B 225 x T 10 i topp av plate # 68 ½ -71
Innfelt pl. L 500 x B 520 x T 10 # 85til 85 ½ ved sh.dekk
Ny plate L 3950 x B 1050 x T 9, # 85 ½ til 91 ½, klinket med overlapp.
Ny plate L 3950 x B 1050 x T 9, # 85 ½ til 91 ½, klinket med overlapp.
Innfelt pl. L 1100 x B 280 x T 10 i øvre nat # 95 – 96 ½ og innfelt mot stevn pl. L 280 x B
980 x T 10
Innfelt mot stevn pl. L 280 x B 980 x T 10 (aktre støt sveist).
Innfelt i topp av plate # 85 ½ til 96 ½ L 4000 x B 260 x T 10
Ny plate i senter av hekk L 1240 x B 1475 x T 10, klinket med overlapp
Ny plate L 950 x B 1475 x T 10 kinket med overlapp
Ny plate L 950 x B 1475 x T 10 klinket med overlapp
Ny plate L 1450 x B 1450 x T 10 klinket med overlapp
Ny plate L 1550 x B 1400 x T 10 klinket med overlapp
Ny plate L 2040 x B 1325 x T 10 klinket med overlapp
Ny plate L 1600 x B 1325 x T 10 klinket med overlapp
Ny plate L 2300 x B 1250 x T 10 klinket med overlapp spt. ÷ 1 til 3

K10
K10
AK 1
AK 2
AK 2
AK 3
AK 3
AK 4
AK 4
AK 5
# 2 til 5
K 11 A
K 12 A
K11 B
K 12 B
K 12 B

Innfelling mot J gang L 1650 x B 280 x T 6 natet i I gang er klinket
Ny plate L 2700 x B 950 x T 6 # 83 til 87
Ny plate L 2600 x B 1000 x T 8 # 91 ½ til 96
Ny plate L 1400 x B 950 x T 6 # 87 til 89
Ny plate L 3350 x B 950 x T 8, # 93 til forstevn.
Ny plate L 400 x B 950 x T 8 # 96 til stevn
Se egen tabell for skansekledning og rekkestøtter.

Tabell, utført arbeid på spant
Komponent

Sb

Bb

Spant

Utbedring

Strålespant

x

x

1

Strålespant

x

Fornyet spant i hud fra spt. 0 og akterover. Vinkel 100 x 75 x 9 x 1150, nye kneplater
950 x 670 x 8 klinket med overlegg til vinkelspt og med knekket flens til spt. 0
Fornyet spant i hud aktenfra - vinkel 100 x 75 x 9 x 1950, ny knepl. 450 x 450 x 10 som
forbindelse mellom strålespt.og hekkspt.
Fornyet spant i hud aktenfra – vinkel 100 x 75 x 9 x 2350 knepl. 450 x 450 x 10 som
forbindelse mellom strålespt. og hekkspt.
Fornyet spant i hud aktenfra – vinkel 100 x 75 x 9 x 1950, ny knepl. 450 x 450 x 10 som
forbindelse mellom strålespt. og hekkspt.
Fornyet spant i hud aktenfra – vinkel 100 x 75 x 9 x 2600, ny kneplate 450 x 450 x 10
som forbindelse mellom strålespt. og hekkspt.
Fornyet spant i hud aktenfra – vinkel 100 x 75 x 9 x 1200, ny knepl 450 x 450 x 10 som
forbindelse mellom strålespt. og hekkspt.
Fornyet spant i hud aktenfra mot spt. 0 – vinkel 100 x 75 x 9 x 2200, ny knepl. 450 x 450
x 10 som forbindelse mellom strålespt. og hekkspt.
Fornyet spant i hud aktenfra mot spt. 0 – vinkel 100 x 75 x 9 x 2200, ny knepl. 450 x 450
x 10 som forbindelse mellom strålespt og hekkspt.
Fornyet spant i hud aktenfra mot spt. 0 – vinkel 100 x 75 x 9 x 1650, ny knepl. 450 x 450
x 10 som forbindelse mellom strålespt. og hekkspt.
Fornyet spant i hud aktenfra mot spt. 0 – vinkel 100 x 75 x 9 x 1700, ny knepl. 450 x 450
x 10 som forbindelse mellom strålespt. og hekkspt.

2

Strålespant

x

2

Strålespant

x

3

Strålespant

x

Strålespant
Strålespant

x
x

Strålespt
Strålespant

4
4
5
x

x

5
6

Strålespant

x

6

Hekkspant
Hekkspant
Hekkspant
Hekkspant
Hekkspant
Hekkspant
Hekkspant
Platespant
Bindevinkel

x
x

2
3
4
4
5
5
6
0
0

Bindevinkel
Vinkelspant
Steg i spant
Vinkelspant
Vinkelspant
Skott
Steg i spant
Vinkelspant
Vinkelspant
Avstiv. vinkel
Slingreskott
Vinkelspant
Steg i spant
Bindevinkel
Bindevinkel
Steg i spant
Slingreskott
Lugarskott
Steg i pant
Vinkelspant
Bindevinkel
Vinkelspant
Skott
Skott

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nytt spant under sh.dk. fra hekk mot spt. 0 vinkel 100 x 75 x 9 x 1300
Nytt spant under sh.dk. fra hekk mot spt. 0 vinkel 100 x 75 x 9 x 900
Nytt spant vinkel 100 x 75 x 9 x 2100
Nytt spant under sh.dk. fra hekk mot spt. 0 vinkel 100 x 75 x 9 x 1400
Nytt spant under sh.dk. vinkel 100 x 75 x 9 x 1750
Nytt spant under sh.dk. fra hekk mot spt. 0 vinkel 100 x 75 x 9 x 1400
Nytt spant under sh.dk. vinkel 100 x 75 x 9 x 1300
Innfelt plate i senter 850 x 900 x 10
Ny vinkel 150x75x10x1550 plateg H og I, Ny vinkel 150x 75 x10 x 700 fra senter mot
borde o. H.dk.
0
Ny vinkel 150 x 75 x 10 x 3000 fra senter mot borde
1
Ny vinkel 150 x 75 x 9 x 1200 fra hoveddekk og oppover
2
Nytt stag av flatstål 150 x 10 x 300 fra hoveddekk og oppover
2
Ny vinkel 150 x 75 x 10 x 1350 o. h.dk.
2
Ny vinkel 150 x 75 x 9 x 800 fra hoveddekk og oppover
2 + 100 Ny plate B 1650 x H 400 x T 6 i bunn av skott til fryserom Innfelt ny plate i rundt hjørne
B 900 x H 400 x 6
3
Nytt steg 150 x 10 x 800 fra hoveddekk og oppover
3
Ny vinkel 150 x 75 x10 x 1600 o.h.dk.
3
Ny vinkel 150 x 75 x 9 x 800 fra hoveddekk og oppover
3–5
Ny vinkel 75 x75 x 7 x 2500 som avstiving i forkant av skott
3 – 5 ¾ Ny plate 1870 x 2430 x 8 fra bunn til topp i tank
4
Ny vinkel 150 x 75 x 10 x 1900 o. h.dk.
4
Nytt steg av flatstål 150 x 10 x 200 fra hoveddekk og oppover
4–6
Ny vinkel 100 x 100 x 10x 1150 feste for skott mot tankbunn
5
Ny vinkel 100 x 100 x 10 x 800 fra bunn av akterpigg og nedover
5
Nytt steg av flatstål 150 x 10 x 150 fra hoveddekk og oppover
5 ¾ - 9 Ny plate 1900/700 x 2400 x 10 fra bunn til topp i tank
5½
Ny plate i bunn av skott B 1800 H 450 x 6 helklinket Innfelt nytt rundt hjørne ned mot
dekk pl. 450 x 280 x 6
6
Nytt steg av flatstål 150 x 10 x 200 fra hoveddekk og oppover
6
Ny vinkel 150 x 75 x 9 x 1400 fra bunn i akterpigg og nedover.
6–9
Nye vinkler 100 x 100 x 10 x 500 3stk. feste av skott mot tankbunn
7
Ny vinkel 150 x 75 x 9 x 1200 fra bunn av akterpigg og nedover
7
Ny plate nede mot dekk pl. H 530 x B 3750 x T 8, med ny bindevinkel 75 x 75 x 10 x 3750
7
Ny plate 550 x 900 x 7 innfelt mot h.dk. i borde
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Skott; toalett
Skott i
x
toalett
Bindevinkel
x

x

Bindevinkel
Bunnstokk
Bunnstokk
Bunnstokk
Bindevinkel
og skott

x
x

7 – 10
7-11
7

Bunnstokk

x

10

Ny vinkel 150 x 75 x 10 x 850 o. h.dk.
Fornyet 400x400x10
Fornyet 350x300x10
Fornyet del 600x300x10 Brent ut større letthull og forsterket med fl.jern 70x10
Ny bindevinkel skott - hud vinkel 100 x 100 x 10 x 2000 fra hoveddekk og nedover.
Nye plater i skott mot borde pl. 750 x 340 x 8 og pl. 1200 x 900 x 8. Ny kneplate 400 x
400 x 10 i akterkant av skott på ytterste stiver under hoveddekk. Mellomlegg fl. stål 100
x100 x 10 x 850 under G gang
Nye stivere vinkel 100 x 75 x 9 x 2250 2stk. med kneplate 470 x 500 x 10 mot tankbunn
Nye stivere vinkel 100 x 75 x 10 x 2250 3stk. med kneplate 470 x 500 x 10 mot tankbunn
Ny kneplate 400 x400 x 10 under h.dk. på ytterste stiver SB
Fornyet del 600x300x10
Nytt # bulbvinkel 160 x 90 x 9 x 1400 ved plate D-F skjøtet 450 over livholt
Sveiset
sammen av bulb 160x9 og fl.stål 80x10
Nytt # bulbvinkel 160 x 90 x 9 x 2400 ved plate G – F skjøtet 500 over livholt Sveiset
sammen av bulb 160 x 9 og fl. stål 80 x 10 Ny kneplate 400 x 400 x 10 under hoveddekk
Brent ut større letthull og forsterket med fl.jern 70x10

Skott; toalett

x

10

Ny plate I bunn av skott L 1150 x B 580 T 6 og L 760 x B 580 x T 6

11

Ny plate i bunn av tverrskott L 1800 x H 250 x T 6

11

Nytt # bulbvinkel 160 x 90 x 9 x 2300 ved plate D-I skjøtet 400 over H.DK: Sveiset
sammen av bulb 160x9 og fl.stål 80x10 Ny knepl. 400 x 350 x 10 spant – bjelke under
hoveddekk
Nytt # bulbvinkel 160 x 90 x 9 x 2300 ved plate G – F skjøtet 500 over livholt Sveiset
sammen av bulb 160 x 9 og fl. stål 80 x10 Ny kneplate 400 x 400 x 10 under hoveddekk
Fornyet del 1150x300x10 Brent ut letthull og flenset med fl.jern 70x10
Nytt # bulbvinkel 160 x 90 x 9 x4350 ved D – H skjøt 200 over H.DK.
Sveiset sammen
av bulb 160x9 og fl.stål 80x10
Nytt # bulbvinkel 160 x 90 x 9 x 2130 ved plate D – F skjøtet 600 over livholt Sveiset
sammen av bulb 160 x 9 og fl. stål 80 x 10 Ny kneplate 400 x 400 x 10 under hoveddekk
Brent ut større letthull g forsterket med fl.jern 70x10
Nytt # bulbvinkel 160 x 90 x 9 x 4450 ved D – H skjøtet 400 over H. DK. Sveiset sammen
av bulb 160x9 og fl.stål 80x10 Ny knepl. 400 x 350 x 10 spant – bjelke under hoveddekk
Nytt # bulbvinkel 160 x 90 x 9 x4450 ved D – H skjøtet 400 over H. DK. Sveiset sammen
av bulb 160x9 og fl.stål 80x10 Ny knepl. 400 x 350 x 10 spant – bjelke under hoveddekk
Nytt # bulbvinkel 160 x 90 x 9 x 2100 ved D – F
Sveiset sammen
av bulb 160x9 og fl.stål 80x10 Ny knepl. 400 x 350 x 10 under hoveddekk
Nytt # bulbvinkel 160 x 80 x 9 x 350 ved h.dk. Ny knepl. 400 x 350 x 9 spt - bjelke under
h.dk.
Nytt # bulbvinkel 160 x 80 x 9 x450 ved hoveddekk Sveiset sammen av bulb 160 x 9 og
fl.stål 70x10
Nytt steg bulb 160x 9 x 300 Felt inn over h.dk.
Nytt # bulbvinkel 160 x 90 x 9 x 2100 ved D – H skjøtet 400 over H. DK Sveiset sammen
av bulb 160 x 9 og fl. stål 80 x10, Ny knepl. 530 x 480 x 8
Nytt # bulbvinkel 160 x 80 x 9 x 730 ved hoveddekk , sveiset sammen av bulb 160 x 9 og
fl.stål 70 x 10
Brent ut større letthull og forsterket med fl.jern 70x10
Nytt # bulbvinkel 160 x 90 x 9 x 4200 ved F og G gang, skjøtet 400 over H.DK. Sveiset
sammen av bulb 160 x 9 og fl.stål 80x10 Mellomlegg F gang fl.stål 80 x10
Nytt # bulbvinkel 160 x 80 x 9 x 450 ved hoveddekk sveiset sammen av bulb 160 x 9 og
fl.stål 70 x 10, Ny knepl. mellom bjelke og spant 400 x 350 x 10
Nytt # bulbvinkel 160 x 90 x 9 x 2000. ved F og H gang, skjøtet 300 over H.DK. Sveiset
sammen av bulb 160 x 9 og fl.stål 80 x 10. Mellomlegg F gang fl.stål 80 x 10 x 1020
Nytt # bulbvinkel 160 x 80 x 9 x 500 ved hoveddekk. Sveiset sammen av bulb 160 x 9 og
fl.stål 70 x 10, Ny knepl. Mellom bjelke og spant 400 x 350 x 10
Fornyet bjelke i hoveddekk , vinkel 130 x 75 x 9 x 2150 fra casing til skuteside. Bjelken er
skjøtet på midten med 400 i overlapp, ved å snu fjærene hver sin vei
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Skott; toalett x
Bulbvinkel

7
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Ny plate L 1750 x H 330 x T 6 Fornyet stivere i bunn 3stk. vinkler 65 x 65 x 6 300
Ny plate i bunn av langskipsskott toalett L 2300 x H 260 x T 6 Fornyet 3 stk stivere i
bunn vinkel 65 x 65 x 7 x 170
Ny vinkel 150 x 75 x 10 x 1050 fra h.dk. og oppover
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22
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Ny bindevinkel 100 x 100 x 10 x 300 over h.dk.
Innfelling i skott 900 x400 x 6 mot h.dk og til bindevinkel i borde

28

Ny pl. under båtd. I offisersmesse L2045 x B 1750 x T 6 og ny pl. over sh.dekk L 2850 x B
450 x 8. Skottet har fått 2 nye stivere vinkel 65 x65 x 7 x 1950 og ny bindevinkel i sh.dekk
75x75x9x2150, ny bindevinkel for langskipsskott 75x75x9x2100
Nytt steg i vinkel 120 x 9 x 200 innfelt over h.dk.
Ny vinkel 150 x 75 x 9 x 300 innfelt over h.dk.
Nytt # bulbvinkel 150 x 70 x 9 x 10 x 4750 sveiset sammen av bulb 150 x 9 og fl.jern 70
x10 fra slagb. til over h.dekk
Nytt # bulbvinkel 150 x 70 x 9 x 10 x 4750 sveiset sammen av bulb 150 x 9 og fl.jern 70
x10 fra slagb. til banjerdekk
Nytt # bulbvinkel 150 x 70 x 9 x 10 x 4750 sveiset sammen av bulb 150 x 9 og fl.jern 70
x10 fra slagb. til banjerdekk
Nytt # bulbvinkel 150 x 70 x 9 x 10 x 4750 sveiset sammen av bulb 150 x 9 og fl.jern 70
x10 fra slagb. til banjerdekk
Ny vinkel 75x75x7 x 1650 skiftet fra slagbærer mot senter.
Nytt # bulbvinkel 150 x 70 x 9 x 10 x 4750 sveiset sammen av bulb 150 x 9 og fl.jern 70
x10 fra slagb. til banjerdekk
Ny vinkel 75x75x7 x 1300 skiftet fra langskipsbærer mot borde.
Ny vinkel 75x75x7 x 1400 skiftet fra langskipsbærer mot midten
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Bjelke i t.t.
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x
x

48
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Nytt # bulbvinkel 160 x 90 x 9 x 4200 ved D – H skjøtet 450 over H.DK. Sveiset sammen
av bulb 160x9 og fl.stål 80x10
Ny HP 100x8x1500 fra senterb. til slagb.
Nytt # bulbvinkel 160 x 90 x 9 x 4550 ved C – H skjøtet 450 over H. DK Sveiset sammen
av bulb 160x9 og fl.stål 80 x 10
Nytt # bulbvinkel 160 x 90 x 9 x 2550 ved F og G gang , skjøtet 400 over H. DK. Sveiset
sammen av bulb 160x9 og fl.stål 80x10 Mellomlegg F gang fl.stål 80 x10 x 1020.
Ny plate 3230 x 430 x 8 nederste del av skott i off. messe mot gang
Ny plate 1130 x 330 x 6 nederste del mot borde og ny plate 1230 x 220 x 6 nederste del
mot gang, off. messe
Nytt # bulbvinkel 160 x 80 x 9 x 250 over h.dk. sveiset sammen av bulb 160 x 9 og fl.stål
70 x 10
Nytt # bulbvinkel 160 x 90 x 9 x 300 o. h.dk. sveiset sammen av bulb 160 x9 og fl.stål 70x
10
Ny HP 100x8x1850 fra senterb. til tank
Ny HP 100x8x1700 fra senterb. til tank med ny knepl. 450x250x8 mot brennolje tank
Nytt # bulbvinkel 160 x 80 x 9 x 250 over h.dk. sveiset sammen av bulb 160 x 9 og fl.stål
70 x10
Nytt # bulbvinkel 160 x 80 x 9 x 250 o. h.dk. sveiset sammen av bulb 160 x 9 og fl. stål
70 x10
Ny hele fra senterb. til bindevinkel i t.t. pl. 2320 x 650x10
Ny nedre del fra senterb. pl. 2250x520x10
Nytt # bulbvinkel 160 x 80 x 9 x 250 over h.dk. sveiset sammen av bulb 160 x 9 og fl.stål
70 x 10
Nytt # bulbvinkel 160 x 80 x 9 x 200 o. h. dk. sveiset sammen av bulb 160 x 9 og fl.stål
70x10
Fornyet bjelke fra borde med vinkel 159 x 75 x 9 x 2150 i h.dekk
Ny nedre del 2250x370x10
Ny nedre del 1000x520x10 fra tank mot senter
Nytt # bulbvinkel 160 x 80 x 9 x 250 over h.dk. sveiset sammen av bulb 160 x 9 og fl.stål
70 x 10
Nytt # bulbvinkel 160 x 80 x 9 x 200 o. h.dk. sveiset sammen av bulb 160 x 9 og fl.stål
70 x 10
Ny nedre del 1020x350x10 fra senter
Ny nedre del 2000x500x10
Nytt # bulbvinkel 160 x 80 x 9 x 250 ved h.dk. sveiset sammen av bulb 160 x 9 og fl. stål
70 x 10
Nytt # bulbvinkel 160 x 80 x 9 x 250 over h.dk. sveiset sammen av bulb 160 x 9 og fl.stål
70 x 10
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Ny vinkel 75x75x7 x 800 skiftet midt i ytterste plategang.
Ny vinkel 75x75x7 x 500 skiftet ved langskipsbærer
Ny vinkel 75x75x7 x 1400 skiftet fra langskipsbærer mot borde
Ny vinkel 75x75x7 x 450 skiftet ved langskipsbærer
Ny vinkel 75x75x7 x 300 skiftet ved langskipsbærer
Ny vinkel 100 x100 x 10 x 4400 mellom slagb. og h.dekk. Nytt m.legg, fl.jern 100 x10 x
1005 i G gang
Ny vinkel 100 x100 x 10 x 4400 mellom slagb. og h.dekk. Nytt m.legg, fl.jern 100 x10 x
1005 i G gang
Ny plate H 2400 x B 750 x T 8 fra slagb. til 400 over banjerdekk mot borde. Ny pl. H 500 x
B 650 x T 8 fra over banjerd. mot borde.
Ny plate H 2400 x B 750 x T 8 fra slagb. til 400 over banjerdekk mot borde. Ny pl. H 2100
x B350 x T 8 fra 400 over banjerd. til h.dekk mot borde. Ny knepl. 500 x650 x 8 i banjerd.
forkant skott
Ny vinkel 75x75x7 x 350 skiftet ved langskipsbærer.
Ny vinkel 75x75x7 x 3700 skiftet fra senter til slagbærer
Ny vinkel 75x75x7 x 800 skiftet mellom senter og langskipsbærer
Ny vinkel 75x75x7 x 3700 skiftet fra senter til slagbærer
Ny vinkel 75x75x7 x 900 skiftet mellom senter og langskipsbærer
Ny vinkel 75x75x7 x 1500 skiftet fra langsskipsbærer mot senter
Ny vinkel 75x75x7 x 1600 skiftet fra langskipsbærer mot senter
Ny vinkel 75x75x7 x 1500 skiftet fra langskipsbærer mot senter og ny vinkel 75 x75 x7 x
900 skiftet fra slagbærer mot langskipsbærer
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomf. i hoveddekk. Ny kneplate 400x450x10 under h. dekk
Ny vinkel 75x75x7 x 1400 skiftet fra langskipsbærer mot senter.
Ny vinkel 75x75x7 x 3150 skiftet fra slagbærer til senter
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Ny vinkel 75x75x7 x 2850 skiftet fra slagbærer til senter
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Påsatt kraveller i letthull fl.jern 70 x 10 x 800
Påsatt kraveller i letthull fl.jern 70 x 10 x 800
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Påsatt kraveller i letthull fl.jern 70 x 10 x 800
Påsatt kraveller i letthull fl.jern 70 x 10 x 800
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Påsatt kraveller i letthull fl.jern 70 x 10 x 800
Påsatt kraveller i letthull fl.jern 70 x 10 x 800
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Påsatt kraveller i letthull fl.jern 70 x 10 x 800
Påsatt kraveller i letthull fl.jern 70 x 10 x 800. Utvidet letthull til 350 x 700 forsterket med
fl.jern 60 x 10
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
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Påsatt kraveller i letthull fl.jern 70 x 10 x 800
Påsatt kraveller i letthull fl.jern 70 x 10 x 800 Utvidet letthull til 350 x 700 forsterket med
fl.jern 60 x 10
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Påsatt kraveller i letthull fl.jern 70 x 10 x 800 Utvidet letthull til 350 x 700 forsterket
med fl.jern 60 x 10
Påsatt kraveller i letthull fl.jern 70 x 10 x 800 Utvidet letthull til 350 x 700 forsterket
med fl.jern 60 x 10
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Utvidet letthull til 350 x 700 forsterket med fl.jern 60 x 10
Utvidet letthull til 350 x 700 forsterket med fl.jern 60 x 10
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Ny vinkel 150x75x9x2100 fra h.dekk til sh.dekk Under h.dekk Bulbvinkel 160x 70 x9x600
sveiset sammen av HP160x9 og fl.jern 70x10
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Ny vinkel 140x70x10x400 gjennomføring hoveddekk. Ny kneplate spant – dekksbjelke
400x450x10 under h. dekk
Ny vinkel 100x75x8x 3150. Knepl. 400 x400 x 9 med bindev. 75x75x8x450 under T.T
Ny pl. 3200x750x10 med avstivningsvinkel 75x5x8x 3200
Ny vinkel 150x75x10x2450 knepl. 200x200x9 under T.T; Ny vinkel 150x75x10x400
gjennomgang hoveddekk; Ny knepl. spant-bjelke 350x300x10 under h.dekk
Ny vinkel 150x75x10x2450 knepl. 200x200x9 under T.T.; Ny vinkel 140x70x9x120
gjennomføring forpiggens T.T.; Ny vinkel 150x75x1500x10 gjennomgang hoveddekk; Ny
knepl. spant-bjelke 350x300x10 under h.dekk
Ny vinkel 100x75x8x3850 . Knepl. 400 x400 x 9 med bindev. 75x75x8x350 under T.T
Ny vinkel 150x75x10x2600 knepl. 250x200x9 under T.T ; Ny vinkel 150x75x10x400
gjennomgang hoveddekk, Ny knepl. spant-bjelke 350x300x10 under h.dekk
Ny vinkel 150x75x10x4200 knepl. 250x200x9 under T.T; Ny vinkel 140x70x9x120
gjennomføring forpiggens T.T.; Ny vinkel 150x75x10x400 gjennomgang hoveddekk, Ny
knepl. Spant-bjelke 350x300x10 under h. dekk.
Ny pl. 2730x750x10 med avstivningsvinkel 75x75x8x2750
Ny vinkel 100x75x8x 3150. Knepl. 150 x200 x 9 under T.T
Ny vinkel 100x75x8x 3150. Knepl. 350 x300 x 9 under T.T
Ny pl. 2400x760x10 med avstivningsvinkel 75x75x8x2400
Ny vinkel 150x75x10x2200 under T.T Ny vinkel 150x75x9x1200 i G-H gang. Ny knepl.
spant-bjelke 350x300x10 under h.dekk
Ny vinkel 150x75x10x1800 under T.T; Ny vinkel 140.70x9x160 gjennomf. i forpiggens
T.T.; Ny vinkel gjennomgang h. dekk 150x75x10x400, ny knepl 350x300x10 under h. dekk
Ny vinkel 100x75x8x3100 fra TT. og ned. Ny vinkel 100x75x9x1900 over T.T.
Ny vinkel 100x75x8x3100 fra TT. og ned
Ny pl. 2030x750x10 med ny avstivningsvinkel 75x75x8x2030
Ny vinkel 150x75x10x1600 fra bunnstokk og oppover. Ny vinkel 100x75x9x2150 fra
h.dekk til sh.dekk og fra T.T til h.dekk vinkel 150x75x9x2350. Ny knepl. spant-bjelke
350x300x10 under h.dekk
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Spant

Dekksbjelke
sh.d.
Isspant
Isspant
Bunnstokk
Spant

x

x

91

x
x
x

Spant

Isspant

91

x
x

91 ½
91 ½
92
92

x

92

x

92 ½

Isspant
Spant
Spant

x

Dekksbjelke
Sh.d.
Isspant
Isspant

x

Spant
Spant

x

Isspant
Isspant
Spant
Spant
Dekksbj. Sh.d
Isspant
Isspant

x

x

92 ½

x

93
93

x

93

x

93 ½
93 ½

x

94
94

x

94 ½
94 ½
95
95
95
95 ½
95 ½

x
x
x
x

x
x

x

Ny vinkel 150x75x10x1600 fra bunnstokk og oppover; Ny vinkel 140x70x9x800
gjennomføring forpiggens T.T.; Ny vinkel gjennomgang h. dekk 150x75x10x500, ny knepl.
under h. dekk 350x300x10
Ny bjelke, bulbvinkel, sveiset sammen av HP 150 x 9x 1100 og flatstål 70 x 10 x 1900 med
knepl. 500x 420 x 8 mellom spant - bjelke
Ny vinkel100x75x8x3100under T.T. Ny vinkel 100x75x9x1900 over T.T. til under h.dekk
Ny vinkel100x75x8x3100under T.T.; Ny vinkel 100x70x10x900 over forpiggens T.T.
Ny pl. 1800x900x10 med avstivningsvinkel 75x75x8x1800
Ny vinkel 150x75x10x1800 til under T.T. Ny vinkel 150x75x9x2400. Ny knepl. spantbjelke 350x300x10 under h.dekk
Ny vinkel - 150x75x10x1300 til under T.T.; Ny vinkel 140x70x9x1000 gjennomføring
forpiggens T.T.
Ny vinkel 150x75x10x1500 gjennomgang h. dekk; ny kneplate 350x300x10 under
hoveddekk.
Ny vinkel - 100x75x8x2850 fra bunnstokk ti under T.T. Ny vinkel 100x75x9x1850 over T.T
til h.dekk
Ny vinkel - 100x75x8x2850 fra bunnstokk ti under T.T.; Ny vinkel 100x70x9x900 over
forpiggens T.T.
Ny vinkel – 150x75x10x2050 mellom bunnstokk og T.T.
Ny vinkel – 150x75x10x2050 mellom bunnstokk og T.T.; Ny vinkel 140x70x9x120
gjennomføring forpiggens T.T.; Ny vinkel – 150x75x10x1500 gjennomgang h.dekk; ny
kneplate 350x300x10 under hoveddekk
Ny bjelke bulbvinkel –sveiset sammen av HP 150 x 75 x 9 x 42000 og flatstål 70x 10x
4200med knepl. 430 x 350 x 10
Ny vinkel - 100x75x8x3100 under T.T.
Ny vinkel - 100x75x8x3100 under T.T. .; Ny vinkel 100x70x10x900 over forpiggens
tanktopp.
Ny vinkel – 150x75x10x1600 over bunnstokk. Kneplate under T.T. ny del l50x350x8
Ny vinkel – 150x75x10x860 over bunnstokk.; Ny vinkel 140x70x9x160 gjennomføring
forpiggens T.T.
Ny vinkel – 100x75x8x3000 med knepl. 350x450x8 under T.T
Ny vinkel – 100x75x8x3000 med knepl. 350x450x8 under T.T
Ny vinkel - 150x75x10x1550 med knepl. 400x450x8 under T.T.
Ny vinkel - 150x75x10x1550 med knepl. 400x450x8 under T.T.
Ny bjelke. vinkel – 150 x 75 x 9 x 2050 med knepl. 430 x 350 x 10
Ny vinkel – 100x75x8x1800under T.T.
Ny vinkel – 100x75x8x1800under T.T.

Tabell, utført arbeid på dekks- binde- og vaterbordsplater på hoved- spar- og båtdekk
Komponent

Sb

Vaterbordspl.
Vaterbordspl.
Vaterbordspl.
Vaterbordspl.
Vaterbordspl.
Vaterbordspl.
Vaterbordspl.
Vaterbordspl.
Vaterbordspl.
Vaterbordspl.
Vaterbordsplate
Vaterbordspl.
Vaterbordsplate
Vaterbordsplate

x
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Bb Plate / Spant

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nr. 1 spt 1 – 2
Nr. 1 spt 1 – 2
Nr. 2 spt 3 – 4
Nr. 2 spt 3 – 4
Nr. 2 spt 4 – 5
Nr. 3 spt. 9 ½ - 16 ½
Nr. 3 spt 11 – 16 ½
Nr. 4 spt 16 ½ - 22 ¼
Nr. 4 spt 16 ½ - 22 ½
Nr. 5 22 ½ - 28
Nr. 8 spt 56-57
Nr 11 spt 74 ½ -83 ½
Nr 11 # 74 ½ -83 ½
Nr 12 #83 ½ -88 ½

Beskrivelse/merknader
Innfelt ny plate 650 x 500 x 10 ut mot borde
Innfelt ny plate 500 x 600 x 10 ut mot borde
Innfelt ny plate 450 x 450 x 10 ut mot borde
Innfelt ny plate 400 x 400 x 10 ut mot borde
Innfelt ny plate 500 x 600 x 10 ut mot borde
Ny plate L 3700 x B 700 x T 12, sveist støt akter.
Ny plate L 3050 x B 700 – 640 x T 12 sv. akterstøt
Ny plate L 3650 x B 650 – 670 x 12 Klinket
Ny plate L 3830 x B 700 x T 12, sveist støt i forkant
Ny plate L 3150 x B 700 x T 12 sveiste støter
Sveist innfelling 400x200x10.
Ny plate L 5400 x B 750 x T 12
Ny plate L 5400 x B 750 x T 12
Ny plate L 3000 x B 750 x T 12

Vaterbordsplate
Vaterbordsplate
Hoveddekk
Hoveddekk
Dekksplate
Dekksplate
Hoveddekk
Hoveddekk
Hoveddekk

x
x
x
x
x
x

Hoveddekk
Hoveddekk
Hoveddekk

x
x
x

Hoveddekk
Hoveddekk
Dekksplate
Dekksplate
Dekksplater
Dekksplate
Dekksplate
Dekksplate
Dekksplate

Dekksplate
Hoveddekk
Hoveddekk
Dekksplate
Hoveddekk

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Hoveddekk

x

Hoveddekk
Hoveddekk
Hoveddekk
Hoveddekk
Dekksplate

x
x

Dekksplate

x

Dekksplate
Dekksplate
Dekksplate
Dekksplate
Dekksplate
Dekksplate
Dekksplate
Dekksplate
Rennesteinsvinkel
Bindevinkel
Rennesteinsvinkel
Bindevinkel
Rennesteinsvinkel
Rennesteinsvinkel

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nr 12 #83 ½ -88 ½
Nr 13 # 88 ½ -93 ½
Nr. 2 spt. 5 ¼ -7
Nr. 2 spt 28 – 36
Nr. 5 #73-83 ½
Nr 6 #83 ½ -90 ½
Nr. 7 spt. 6 – 8
Nr. 7 spt. 7-8
Nr. 8 spt. 10 ½ - 12

Ny plate L 3000 x B 750 x T 12
Ny plate L 3000 x B 750 x T 12
Innfelt ny plate L 750 x B 1550 x T 8 klinkede nat og sveisede støt
Ny plate L 4450 x B 1610 x T 8 klinket med sveiste støter
Ny plate L 6300 x B 1550 x T 8
Innfelt ny plate L 4200 x B 1550 x T 8, sveist støt ved # 90 ½
Innfelt ny plate L 1370 x B 1570 x T 8 klinkede nat og sveisede støt
Innfelt ny plate L 400 x B 640 x T 8 i korridor ved dør til messe
Innfelt ny plate L 1080 x B 350 x T 10 Klinket nat og støt. sveis for
resten
Nr. 8 spt. 8 – 15 ½
Ny plate L 4250 x B 880 x T 10 klinket nat og støt, sveiset nat mot
casing
Nr. 9 spt. 12 – 17
Ny plate L 2740 x B 900 x T 10 Klinket. sv. nat mot casing
Nr. 9 spt. 15 ½ - 28
Ny plate L 7350 x B 950 og 880 x T 10 Klinket, Sveiset nat mot
casing og støt 100mm fra skott 28. Sveiset skjøt mellom spt. 21 og
22.
Nr. 10 spt. 28-33 og 33- Ny plate L 1650 x 1600 x 8 og 2000x 1600 x 8 Klinkede nat og
36
sveiste støter
Nr 11 spt 28-33 og 33-36 Ny plate L 1650 x 1600 x 8 og 2000x 1600 x 8 Klinkede nat og
sveiste støter
Nr 12 spt 43-44
Innfelling (sveist) L400xB200xT8
Nr 13 spt 43-44
Innfelling (sveist) L400xB200xT8
Nr 14 spt 62-64
Innfelling L1200xB1000xT8 klinket nat, sveist støt.
Nr 15 spt 62-64
Innfelling L1200xB1000xT8 klinket nat, sveist støt.
Nr 17 # 73-80 ½
Ny plate L 4500 x B 1530 x T 8
Nr 18 # 73-80 ½
Ny plate L 4500 x B 1530 x T 8
Nr 18 # 80 ½-91
Hele plate 18 er skiftet, mens en del av plate 19 er felt inn, Ny plate
L 6300 x B (#80 ½ -89) 1530 mindre etter #89 x T 8, sveist støt ved
#91
Nr 19 # 80 ½ - 87 ½
Hele den gamle plate 19 er skiftet, mens en del av plate 20 er felt
inn, Ny plate L 4200 x B 1530 x T 8
Nr. 20 spt. 6 - 7
Innfelt ny plate L750 x B 460 x T 8 Klinket nat sv. støt
Nr. 20 spt. 9 – 13 ½
Ny plate L 2400 x B 980 - 1280 x T 10 sveist støt spt 10
Nr 20 # 87 ½ -90 ½
Ny plate L 2400 x B 1530 (ved # 87 ½ ) x T 8
Nr. 21 spt. 13 ½ - 28
Ny plate L 6350xB1280-1670xT 10 klinket. Sveist skjøter spt.18 ½ og
24 ½,
Nr. 22 spt. 24 ½ - 28
Ny plate L 2050 x B 1670 x T 10 sveiste støter, forreste 100mm fra
skott 28
Nr. 22. spt. 10 ½ - 15 ½
Ny plate L 2850 x B 1050 – 1450 x T 10. Klinket
Nr. 23. spt. 15 ½ - 21 ½
Ny plate L 3700 x B 1450 – 1650 x T 10. Klinket
Nr. 23. spt. 29 ½ - 37 ½
Ny plate L 4780 x B 1730 x T 8 klinket
Nr. 24. spt. 29 ½ - 37 ½
Ny plate L 4780 x B 1750 x T 8 klinket
Nr 24 spt. 37 ½ -43
Innfellinger 2 stk.: 1) Ut i borde av plate L3300xB200xT8 klinket i et
nat eller sveist; 2) Klinket doblingsplate #41-42 400x400x8.
Nr 25 spt. 37 ½ -42
Innfellinger 2 stk.: 1) Ut i borde av plate L2700xB200xT8 klinket i et
nat eller sveist; 2) Klinket doblingsplate #41-42 400x400x8.
Nr 25 spt 50-51
Klinket doblingsplate 400x400x8.
Nr 26 spt. 50-51
Klinket doblingsplate 400x400x8.
Nr 26 spt 56
Innfelling sveist ut i borde av plate: 300x300x8.
Nr 29 #74 ½ - 78 ½
Innfelt ny plate L 2400 x B 1300 x T 8, sveist støt ved # 74 ½
Nr 29 # 78 ½ - 84 ½
Ny plate L 3600 x B 1300(ved # 78 ½) 770(ved 84 ½ ) T 8
Nr 30 # 78 ½ -81
Innfelt ny plate L 1500 x B 1300 (ved #78 ½ ) 1150 (ved #81) x T 8,
sveist støt ved #81
Nr 30 # 84 ½ - 89
Ny plate L 2700 x B 770 (ved #84 ½ ) og går ut i spiss ved #89 x T 8
Nr 31 # 84 ½ -89
Ny plate L 2700 x B 770 (ved #84 ½ ) og går ut i spiss ved #89 x T 8
Spt. 10 – 24
Ny vinkel 75 x 75 x 7 x 8000
Spt. 10 – 23
13 stk. nye vinkler 75 x 75 x 7 x 500 klinket mot hud mellom spt.
Spt. 11 – 24
Ny vinkel 75 x 75 x 7 x 7500
Spt. 11 til 23
12 stk. nye vinkler 75 x 75 x 7 x 500 klinket mot hud mellom spt.
Spt. 74 ½ - 83
Ny vinkel 70x70x9x5000
Spt. 74 ½ -83
Ny vinkel 70x70x9x5000
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Bindevinkel
Rennsteinsvinkel

x
x

Rennesteinsvinkel
Bindevinkler

x

Spt. 87
Spt. 83-87

Nye vinkler (2 stk) 75x75x10 klinket mot skott spant 87 og dekk
Ny vinkel 75x75x8x2400 klinket mot vaterbordsplate.

x

Spt. 83-87

Ny vinkel 75x75x8x2400 klinket mot vaterbordsplate.

Spt. 74-87

13 stk. nye vinkler 77x75x8 klinket mot hud og vaterbordsplate.

Spt. 74-87

13 stk. nye vinkler 77x75x8 klinket mot hud og vaterbordsplate.

x

Bindevinkler

x

Rennesteinsvinkel x
Rennesteinsvinkel
Bindevinkler

Senterplate i hekk x
Vaterb. Plate
x
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4 stk. nye vinkler 77x75x8 klinket mot hud og vaterbordsplate.

x

Spt. 87-88, 88-89, 91-92,
92-93
Spt 87-94
SPARDEKK

Vaterbordsplater/ bindeplater/bindevinkler og rennesteinsvinkler

Mellom hekkspanter 2
Nr.1 hekkspt. 2 til spt. 1

Fornyet plate L 1200 x B 1700 x T 10 flens for klinking smidd i plate
Nye plater L 5000 x B 600 x T 10 klinket støter, flens for klinking
smidd i plate
Ny plate L 2500 x B 600 x T 10 sveist støt i forkant, klinket akter
Ny plate L 3800 x B 600 x T 10 klinket støter
Innfelling L 450 x B 900 x T 10 støter sveiset
Innfelling L 450 x B 930 x T 10 støter sveiset
Ny plate L 3850 x B 910 x T 10 sveiset støt i akterkant
Ny plate L 3850 x B 910 x T 10 sveiset støt i akterkant
Ny plate L 6000 x B 910 x T 10 klinket
Ny plate L 6000 x B 910 x T 10 klinket
Ny plate L 5500 x B 910 x T 10 klinket
Ny plate L 5350 x B 920 x T 10 klinket
Ny plate L 5400 x B 910 x T 10 klinket
Ny plate L 5450 x B 920 x T 10 klinket
Ny plate L 5450 x B 930 x T 10 klinket
Ny plate L 6000 x B 920 x T 10 klinket
Ny plate L 5450 x B 930 x T 10 klinket
Ny plate L 5450 x B 930 x T 10 klinket
Ny plate L 4800 x B 920 x T 10 klinket
Ny plate L 4800 x B 920 x T 10 klinket
Ny plate L 4600 x B 800 x T 10 klinket
Ny plate L 4600 x B 800 x T 10 klinket
Fornyet L 400 x B 400 x T 7 sveist støt i forkant, klinket i vaterbord

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Bindeplate
Bindeplate
Bindeplate
Bindeplate
Bindeplate
Bindeplate
Bindeplate
Bindeplate
Bindeplate
Bindeplate
Bindeplate
Bindeplate
Bindeplate
Bindeplate
Bindeplate
Bindeplate

Ny vinkel 75x75x8x2400 klinket mot vaterbordsplate.

x

Bindeplate
Bindeplate

Ny vinkel 75x75x8x2400 klinket mot vaterbordsplate.

Spt. 87-94

x

Bindevinkler

Vaterb. Plate
Vaterb. Plate
Vaterb. Plate
Vaterb. Plate
Vaterb. plate
Vaterb. plate
Vaterb. plate
Vaterb. plate
Vaterb. plate
Vaterb. plate
Vaterb. plate
Vaterb. plate
Vaterb. plate
Vaterb. plate
Vaterb. plate
Vaterb. plate
Vaterb. plate
Vaterb. plate
Vaterb. plate
Vaterb. plate
Bindeplate

Spt. 87-89
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Nr.2 spt. 1 til 5
Nr. 2 spt. 1 til 7 ½
Nr. 3 spt. 13 til 14
Nr. 4 spt. 18 til 19
Nr. 5 spt. 27 til 33 ½
Nr 5 spt. 28 til 33 ½
Nr. 6 spt. 33 ½ til 43 ½
Nr. 6 spt. 33 ½ til 43 ½
Nr. 7 spt. 43 ½ til 52 ½
Nr. 7 spt. 43 ½ til 52 ½
Nr. 8 spt. 52 ½ til 62
Nr. 8 spt. 52 ½ til 62
Nr. 9 spt. 62 til 71 ¼
Nr. 9 spt. 62 til 72 ¼
Nr. 10 spt. 71 ¼ til 80 ½
Nr. 10 spt. 71 ¼ til 80 ½
Nr. 11 spt. 80 ½ til 88 ½
Nr. 11 spt. 80 ½ til 88 ½
Nr. 12 spt. 88 ½ til 95
Nr. 12 spt. 88 ½ til 95
Hekkspt. 3 mot
vaterbord
Hekkspt. 3 mot
vaterbord.
Fra spt. 4 til 6 mot
vaterb. pl
Fra spt. 4 til 6 mot
vaterb.pl
Fra senterpl. i hekk sp 2
Fra senterpl, hekk til sp 0
Nr. 6 spt 4 til 6
Nr. 6 spt 4 til 6
Nr. 7 spt. 6 til 11 ½
Nr. 8 spt. 11 ½ til 18
Nr. 5 spt. 21 til 28
Nr. 12 spt. 33-41
Nr. 13 spt. 41-48
Nr. 19 spt73 til 81
Spt. 82 ½ til 87
Spt. 85 til 89
Nr. 20 spt.89 til 96
Nr. 20 spt.89 til 96
Nr. 17 spt.62 til 64

7 stk. nye vinkler 77x75x8 klinket mot hud og vaterbordsplate.

Fornyet L 300 B 400 x T 7 sveist støt i forkant, klinket i vaterbordpl.
Ny plate L 1400 x B 1550 x T 8 klinket til spt.
Ny plate L 1300 x B 1600 x T 10 klinket til spant
Ny plate L 4500 x B 150 x T 6 ligger langs vaterbord
Ny plate L 2400 x B 150 x T 6 ligger langs vaterbordspl.
Ny plate L 1400 x B 1550 x T 8 klinket til spt
Ny plate L 1300 x B 1600 x T 10 klinket til spanter.
Ny plate L 3300 x B 250 x T 8
Ny plate L 3800 x B 250 x T 8
Ny plate L 3700 x B 420 x T 8
Ny plate L 4000 x B 560 x T 12 klinket
Ny plate L 4500 x B 560 x T 12 klinket
Innfelt pl. L 1000 x B 800 x 10 fra spt 76 til 77 ½
Ny plate L 1500 x B 200 x T 10
Ny plate L 2650 x B 600 x T 10
Ny plate L 2050 x B 1230 x T 10 klinket
Ny plate L 2050 x B 1230 x T 10 klinket
Ny plate L 1025 x B 4200 x 10 en plate som dekker begge sider

Bindeplate
Bindevinkler
Bindevinkel
Bindevinkler
Bindevinkel
Bindevinkel
Bindevinkler
Bindevinkler
Bindevinkler
Bindevinkler
Bindevinkler
Bindevinkel
Bindevinkel
Bindevinkler

x
x

Rennesteinsvinkel
Rennesteinsvinkel
Rennesteinsvinkel
Rennesteinsvinkel
Rennesteinsvinkel
Rennesteinsvinkel
Rennesteinsvinkel
Rennesteinsvinkel

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

Rennesteinsvinkel

x

Bindeplate
Bindeplate

x
x

Bindeplate

x

Bindeplate
Bindeplate
Bindeplate
Bindevinkel

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Bindevinkel
Bindevinkel

x
x

Rennesteinplate
Rennesteinplate
Rennesteinplate
Rennesteinplate
Rennesteinsvinkel x

x
x
x
x

Rennesteinsvinkel
Rennesteinsvinkel

x
x

Tilh. dekkshus sp. 81-89
Fra spt 0 til 5
Fra spt 0 til 5
Fra spt. 28 til 51
Fra spt 28 til 35
Fra spt 35 til 46
Fra spt. 51 til 80
Fra spt. 80 til 95
Fra spt. 46-56
Fra spt. 56-76
Fra spt. 76-83
Fra spt. 83-89
Fra spt. 89-95
Fra spt. 81-87 (dekkshus)
Fra senter til spt 5
Fra senter til spt 2
Fra spt. 28 til 51
Fra spt. 28 til 43
Fra spt. 43 til 51
Fra spt. 51 til 80
Fra spt. 51 til 80
Fra spt. 80 til 95

Ny plate L 4800 x B 1700 x T 9. Platen dekker bb og stb side.
Ny vinkel 75 x 75 x 10 x 3000 klinket til hud og vaterbordplate
Ny vinkel 75 x 75 x 10 x 3000 klinket til hud og vaterbord
Ny vinkel 75x 75 x 8 x 13455 klinket til hud og vaterbordplate
Ny vinkel 75x75x8x4200 klinket til hud og vaterbordsplate.
Ny vinkel 75x75x8x6600 klinket til hud og vaterbordsplate.
Ny vinkel 75x75 x 8 x 17600 klinket til hud og vaterbordsplate
Ny vinkel 75 x 75 x 8 x 9400 klinket til hud og vaterbordplate
Ny vinkel 75 x 75 x 8x 6000 klinket til hud og vaterbordplate
Ny vinkel 75 x 75 x 8x12000 klinket til hud og vaterbordplate
Ny vinkel 75 x 75 x 8x 6000 klinket til hud og vaterbordplate
Ny vinkel 75 x 75 x 8x3600 klinket til hud og vaterbordplate
Ny vinkel 75 x 75 x 8x3600 klinket til hud og vaterbordplate
4 stk nye vinkler 65x65x6 på til sammen 9400 mm klinket til
dekkshus og bindeplate.
Ny vinkel 75 x75 x 7 x 7400 klinket til vaterbordsplate
Ny vinkel 75 x75 x 7 x 5650 klinket til vaterbordsplate
Ny vinkel 75x 75 x 8 x 13455
Ny vinkel 75x75x8x9000 klinket til vaterbordsplate.
Ny vinkel 75x 75 x 8 x 4000
Ny vinkel 75x75 x 8 x 17000
Ny vinkel 75x 75 x 8 x 17000
Ny vinkel 75 x 75 x 8 x 10350

Fra spt. 80 til 95
BÅTDEKK

Ny vinkel 75x 75 x 8 x 10350
Binde- og rennesteinsplater, samt binde- og rennesteinsvinkler

Spt. 3 aktenfor nedgang
Spt. 5 ¼ forkant av
nedgang
Spt. 5 til 7 ved lugarskott
i korridor
Spt. 22 forkant nedgang
Spt. 22 til 22 ½
Spt. 23 til 24
Spt. 5 mot borde

Plate 1080 x 300 x 6
Plate 1200 x 240 x 6

Fra senter hekk til spt. 8
Fra senter hekk til spt.
23
Spt.-2 akterkant
Spt. 5 ½ til 19
Spt. 19 til 20 ¾
Spt. 20 ¾ til 22 ½
Fra senter hekk til spt.
23
Fra senter hekk til spt. 8
Fra spt 15 til 23.

Ny vinkel 75 x 75 x 7 x 10000
Ny vinkel 75 x 75 x 7 x 19000

Plate1300 x 150 x 6
L 140 x B 1100 x 6
Plate L 170 x B 3000 x 6
Ny vinkel 75 x 75 x 7 x 850 bindevinkel i skott

Ny plate L 500 x B 700 x 8
Ny plate L 2200 x B 400 x 8
Ny plate L 1030 x B 530 x 8
Ny plate L 1050 x B 300 x 8
Ny vinkel 75 x 75 x 7 x 19000
Ny vinkel 75 x 75 x 7 x 8500
Ny vinkel 75 x 75 x 7 x 4800

Tabell, utført arbeid på senter- og sidebærere
Komponent
Senterbærer
Senterbærer
Senterbærer
Senterbærer

Side

Spant

Utbedring

5–6
6–7
7-8
8–9

Forsterket letthull med flatjern 70 x 10 x 1000
Forsterket letthull med flatjern 70 x 10 x 1000 Fornyet nedre del med pl. 250x150x10
Forsterket letthull med flatjern 70 x 10 x 1000 Fornyet nedre del med pl. 570x250x10
Fornyet nedre del med pl. 570x250x10
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Senterbærer
Senterbærer
Sidebærer
Sidebærer
Senterbærer
Sidebærer
Sidebærer
Senterbærer
Sidebærer
Sidebærer
Sidebærer
Sidebærer
Senterbærer
Senterbærer
Sidebærer
Sidebærer
Sidebærer
Sidebærer
Sidebærer
Sidebærer
Sidebærer
Sidebærer
Sidebærer
Sidebærer
Senterbærer

10 - 11
12 - 13
12 – 13
12 – 13
14 - 15
14 – 15
14 – 15
16 - 17
16 – 17
16 – 17
17 – 18
19 – 20
18 - 19
21 - 22
22 -24
22 – 24
24 - 25
24 - 25
25 - 26
25 - 26
26 -27
26 -27
27 - 28
28 – 29
87 – 88

Sb
Bb
Sb
Bb
Sb
Bb
Bb
Sb

Sb
Bb
Sb
Bb
Sb
Bb
Sb
Bb
Bb
Bb

Senterbærer

88 - 89

Senterbærer

89 – 90

Senterbærer

90 - 91

Senterbærer

91 - 92

Fornyet nedre del med pl. 570x250x10
Fornyet nedre del med pl. 570x250x10
Brent ut og forsterket letthull med flatjern 70 x 10
Brent ut og forsterket letthull med flatjern 70 x 10
Fornyet nedre del med pl. 570x250x10
Brent ut og forsterket letthull med flatjern 70 x10
Brent ut og forsterket letthull med flatjern 70 x10
Fornyet nedre del med pl. 570x250x10
Brent ut og forsterket letthull med flatjern 70 x10
Brent ut og forsterket letthull med flatjern 70 x10
Brent ut og forsterket letthull med flatjern 70 x10
Fornyet nedre del med pl. 540 x 100 x 10
Fornyet nedre del med pl. 570x250x10
Fornyet nedre del med pl. 570x250x10
Fornyet pl. 1160 x 610 x 10 til bindev. i T.T.
Fornyet pl. 1160 x 610 x 10 til bindev. i T.T.
Fornyet pl. 580 x 570 x 10 til bindev. i T.T.
Fornyet pl. 580 x 600 x 10 til bindev. i T.T.
Fornyet nedre del pl. 470 x 390 x 10
Fornyet pl. 580 x 600 x 10 til bindev. i T.T.
Fornyet nedre del pl. 500 x 440 x 10
Fornyet nedre del pl. 580 x 600 x 10
Fornyet pl. 580 x 250 x 10
Fornyet pl. 580 x 350 x 10
Ny plate 550 x 670 x 10 Avstivningsvinkler i topp 2 stk 75x75x8x550 og bindevinkel i
forkant 75x75x8x550. 15 stk. ¾ nagler
Ny plate 550 x 670 x 10 Avstivningsvinkler i topp 2 stk 75x75x8x550 og bindevinkel i
forkant 75x75x8x550. 19 stk. ¾ nagler
Ny plate 550 x 670 x 10 Avstivningsvinkler i topp 2 stk 75x75x8x550 og bindevinkel i
forkant 75x75x8x550. 19 stk. ¾ nagler
Ny plate 550 x 670 x 10 Avstivningsvinkler i topp 2 stk 75x75x8x550 og bindevinkel i
forkant 75x75x8x550. 19 stk. ¾ nagler
Ny plate 550 x 670 x 10 Avstivningsvinkler i topp 2 stk 75x75x8x550 og bindevinkel i
forkant 75x75x8x550. 26 stk. ¾ nagler

Tabell, utført arbeid på tanktopp
Komponent

Side

Spant / Plate

Beskrivelse

Tilkomstluker
Tilkomstluker
Avgrensningsjern
Doblinger
Doblinger
Lugs for støtter
Mannlokk
Mannlokk
Tanktopp
Tanktopp
Tanktopp
Skottflenslufting
Skottflenslufting
Søyler
Sveisemuffer

SB
BB

#34-87
#34-87
#34
#37-76
#38-73
#50-85
#35-36, 47-48, 64-65
#35-36, 64-65
#42-45, plate 20
#46-72
#39-63
# 46-47, 62-63
#46-47, 62-63
#36, 47, 64, 73, 79
#36, 47, 64

Det finnes 52 tilkomstluker på stb side som nå er sveiset igjen
Det finnes 50 tilkomstluker på bb side som nå er sveiset igjen
Nytt jern satt inn
13 gamle doblinger er fjernet
12 gamle doblinger er fjernet
7 av disse doblingene er fjernet
3 nye mannlokk (650 x 450)
2 nye mannlokk (650 x 450)
Et større område med nytt stål er sveiset inn (1900 x 1500)
19 steder er mindre områder nytt stål sveiset inn i tanktoppen
15 steder er mindre områder nytt stål sveiset inn i tanktoppen
Skottflensluftingene er skiftet både i tank 2 og i tank 3 (disse er 3 ”)
Skottflensluftingene er skiftet i både tank 2 og i tank 3 (disse er 3 ”)
10 stk kneplatene er skiftet ut (to på hver søyle)
6 stk sveisemuffer for peilerørene er satt på ved søylene (to på hver av
de tre søylene).
Satt inn 3” sveisemuffe for lufting i tank
Nytt mannlokk (600 x 400)

Sveisemuffe
Mannlokk
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SB
BB
SB
BB
SB
SB
BB
SB
BB

BB

# 87
#47-48

Mannlokk
Mannlokk
Mannlokk

SB
BB
BB

#49-50
#47-48, 54-55
#66-67, 72-73

Mannlokk

SB

#72-73

Mannlokk

SB

#34-35, 38-39, 4344, 54-55, 66-67

Blindede mannhull
Blindede mannhull
Fornyet begrensningsjern, samt felt inn ny plate og klinket på nytt
mannlokk
Fornyet begrensningsjern, samt felt inn ny plate og klinket på nytt
mannlokk
Fornyet begrensningsjern

Tabell, utført arbeid på forpeak tanktopp
Komponent

Side

Spant/plate

Beskrivelse

Rennesteinsplate

SB

# 87-91 ½

Rennesteinsplate

SB

# 91 ½ - 94 ½

Rennesteinsplate

BB

# 87-91 ½

Rennesteinsplate

BB

# 91 ½ - 94 ½

Dekksplate

SB

# 87-92 ½

Dekksplate

BB

# 87-92 ½

Dekksplate

SB/BB

#87-90 ½

Dekksplate

SB/BB

#90 ½ -94 ½

Dekksplate

SB/BB

94 ½-forstevn

Flattjern

SB

#87-??

Flattjern

BB

#87-90

Avstivningsplate

SB/BB

#95

Plate fornyet, klinket til omkringliggende plater og dekksbjelker, sveist til
skuteside. Platetykkelse:9mm.
Plate fornyet, klinket til omkringliggende plater og dekksbjelker, sveist til
skuteside. Platetykkelse:9mm
Plate fornyet, klinket til omkringliggende plater og dekksbjelker, sveist til
skuteside. Platetykkelse:9mm
Plate fornyet, klinket til omkringliggende plater og dekksbjelker, sveist til
skuteside. Platetykkelse:9mm
Plate fornyet, klinket til omkringliggende plater og dekksbjelker.
Platetykkelse:8 mm
Plate fornyet, klinket til omkringliggende plater og dekksbjelker.
Platetykkelse:8 mm
Plate fornyet, klinket til omkringliggende plater og dekksbjelker.
Platetykkelse:8 mm
Plate fornyet, klinket til omkringliggende plater og dekksbjelker.
Platetykkelse:8 mm
Opprinnelig plate bevart, men med sveist innfelling. Denne har følgende
dimensjon: L:?x B??xT:8.
7 stk flattjern har erstattet bindevinkel mellom dekk og hud. Nye flattjern
(60x8x600) er kun klinket til skuteside.
3 stk flattjern har erstattet bindevinkel mellom dekk og hud. Nye flattjern
(60x8x600) er kun klinket til skuteside.
Påsveist plate mellom spantene.

Tabell, utført arbeid på livholt
Komponent

Sb

Bb

Spant

Beskrivelse / merknader

Livholtplate

x

9 – 15

Ny plate 3800 x 250 x 10

Livholtvinkel

x

9 – 15

Ny vinkel 100 x 75 x 8 x 3800

Kneplate

x

9

Bindevinkler

x

9 – 15

Nye vinkler 75 x 75 x 8 x 450 6 stk. for feste av livholtplate til hud

x

Bindevinkler

Ny kneplate 700 x 600 x 10 Klinket til livholdt og mot skott # 9

10 – 15

Nye vinkler 100 x 75 x 8 x 200 6 stk for feste av livholtvinkel til spant

Bindevinkler

x

15 – 23

Nye vinkler 75 x 75 x 10 x 500 8 stk. for feste av livholtplate til hud.

Livholtplate

x

18 ½ - 23

Ny plate 250 x 10 x 2500

Livholtplate

x

20 – 23

Ny plate 1750 x 250 x 10

Livholtvinkel

x

20 –23

Ny vinkel 100 x 75 x 8 x 1750

Kneplate

x

23

Ny plate 350 x 400 x 10 med knekket flens på 100 avslutter livholdt mot skott # 23
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Bindevinkler

x

20 – 23

Nye vinkler 75 x 75 x 8 x 450 3 stk. for feste livholtplate til hud

Bindevinkler

x

21 og 22

Nye vinkler 100 x 75 x 8 2 stk. for feste livholdvinkel til spant
Ny plate 230 x 5400 x 10

Livholtplate

x

x

87 – 95 ½

Livholtvinkel

x

x

87 – 95

Ny vinkel 90 x 90 x 9 x 5400

Bindevinkel

x

x

88 – 95

Nye vinkler 100 x 100 x 8 x 170 Knekket av plate for feste av livholtvinkel til spant

Bindevinkler

x

x

Bindeplate

x

x

87 ½ - 94 ½
94 ½ - 95 ½

Nye vinkler 90 x 160 x 8 x 180 knekket av plate til feste av livholtvinkel til isspant
Ny pl. 900 x 700 x 9 Binder sammen SB og BB livholt

Tabell, utført arbeid på fundamenter
Komponenter

Side Spant

Ballastpumpe
fundament
Capstan
fundament
Donkeypumpe
fundament
Hjelpekondenser
fundament
Hjelpekondenser
fundament
Donkeykjele
fundament
Vanntank
fundament.

Bb
S

Beskrivelse / merknader

10 – 12

Nye knepl. 550 x 550 x 10 # 10 og 12 Nye bindevinkler 75 x 75 x 8 x150 # 10 og 11.
1stk. mellomlegg fl.stål 80 x 10 x 600 # 11
Akter,sh.dk. Ny plate L 900 x B 1500 x T 12 Knekket flens for klinking til hud.

Bb

14 – 15

Bb

20 – 22

Bb

21 – 22

Bb

16 ½ -20

Bb

22

Ny topplate 950 x 500 x10 Ny knepl. # 15 550 x 300 x10. 2stk. nye bindevinkler 75 x
75 x 8 x 550 # 14 og 15. 2 stk. nye bindevinkler til spant 75 x 75 x 8 x 150
2stk. pl. 200 x 1130 x 10 med knekket flens på 100
Plate 400 x 600 x 12 med knekket flens på 100. 2stk.knepl. 180 x 200 x 12. 2stk.
knekket vinkel 100 x 140 x 12 x 220
Fundamentets topplate er fornyet. Plata har en langskipslengde på ca. 2000 millimeter
og en tykkelse på 15 millimeter.
Fundamentet er fornyet og plassert på toppen av casing ved spant 22 .

Tabell, utført arbeid på rekkestøtter og skansekledning
Komponent

Side

Spant

Beskrivelse

Rekkestøtter

Bb

#44-68

Skanse
Rekkestøtter

Bb
Bb

#66-71
# 28-44

Skanse
Skanse
Rekkestøtter

Bb
Bb
Bb

Rekkestøtter

Sb

Rekkestøtter
Skanse

Sb
Sb

35-40 ½
40 ½ -44
Akterstevn #0
Akterstevn#4
#28-78
#35-44

11 rekkestøtter (90x90x9x1050) er kopiert og lagd nye i dette området. Ved #63 er
den originale bevart.
Ny skansekledning 3200x920x6
6 stk rekkestøtter (90x90x9x1050) er kopiert i dette området. Ved #38 og 42 er de
originale bevart.
Ny skansekledning 3300x920x6
Ny skansekledning 2100x920x6
3 stk. fornyet. T-jern dim.: 90x90x9x1050

Skanse

Sb

#66-75
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5 stk. fornyet. T-jern dim.: 90x90x9x1050
23 rekkestøtter (90x90x9x1050) er kopiert og lagd nye i dette området.
Skansekledning fornyet på styrbord side av lasteluke 2. 2 stk plater (35-40 ½, 40 ½45) begge med en bredde på 920 og en tykkelse på 6 mm.
Skansekledning fornyet på styrbord side av lasteluke 1. 2 stk plater (spt. 66-71, spt.
71-75) en bredde på 920 og en tykkelse på 6 mm.

3. Utstyr for last
Utstyr for last på Hestmanden omfatter hele riggen med innfestinger i dekk, bomvinsjer med
damptilførsel samt lukedekslene på lastelukene.

Kausespleis på forstaget

Riggen har to master, stormast og fokkemast. Begge er utført i stål opp til merset mens toppene er
av tre. Disse står direkte i stålmasta. I 1947 var stormasta malt svart ned til et stykke under merset
og tremasta var utrustet med salingshorn. Fokkemasta var mastegul over det hele og uten
salingshorn. Bompostene på hver side av begge mastene hadde tilleggsfunksjon som luftekanal
ned til lasterommene. Fire bommer for lettere last var festet til bompostene, mens en titonns bom
hadde innfesting i fokkemasta. To dampdrevne løftevinsjer sto forut for hver mast. Begge mastene
hadde to overvant og tre undervant. Fokkemast hadde forstag til baug, mens stormasta var staget
akter til styrehuset. Lasterigg med utstyr er gjenoppbygget med utgangspunkt i slik den var i 1947.
Men enkelte endringer har det blitt, først og fremst fordi økonomiske hensyn har spilt en relativt
stor rolle ved gjenoppbygging av riggen slik at deler av den er sveiset, men også fordi
referansegrunnlaget var magert ettersom hele riggen manglet da skipet ble reddet fra opphogging
i 1980. Dessuten er den nye riggen som nevnt i innledningen, ikke bygget med sertifisering som
mål..
Hestmanden har to lasteluker hvorav den forreste, lasteluke 1 er størst. I tillegg er det ei
tonnasjeluke inn mot overbygget som ikke er ment for last. Den fører til tonnasjebrønnen og er
etablert fordi Hestmanden er en såkalt paragrafbåt hvor lasten på hoveddekk var unntatt måling
og avgiftsbelastning. De to lastelukene har åpning på spardekk og på hoveddekk, men det er bare
spardekket som er utrustet med lukedeksler.
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30 luker og porter
301 Lukedeksler
Langskips skjærstokker på begge lasteluker hadde store tæringer og ble helt fornyet.
Tverrskipsskjærstokker lot seg derimot gjenbruke. De hadde varierende rustskader og ble reparert
dels ved sveising av tæringer og dels ved lokale innfellinger.
De tidligere lukedekslene besto av to plank, sammensatt med gjennomgående stålbolter og med
innfelt håndtak. Om lag halvparten av dekslene ble kassert og de brukbare ble samlet på luke 1. Ny
plank uten håndtak og sammenbinding ble lagt over luke 2, samt tonnasjeluke.
Det ble sydd nye presenninger, formsydd for lukene i linstoff, impregnert med linolje og kritt.
På lukekarmene er det feste for løse bomkrybber. Tre av de originale krybbene ble gjenbrukt etter
ny overflatebehandling mens den fjerde krybba ble laget ny.

Aktre lasteluke tekket med ny presenning, foto fra sjøsettingen 23. september 2011
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34 Master og bomposter
341 Master og bomposter
Ved demontering på hoveddekk
ble det også oppdaget spor etter
flenser for mast og bomposter
like aktenfor aktre lasteluke. At
riggen faktisk har vært montert
lengre fremme, kjenner vi
imidlertid ikke til.
På fokkemasta måtte ring for
innfesting fornyes. Den originale
ringen var smidd i ett stykke
med en klinket lask i skjøten.
Den nye ringen ble smidd av
vinkeljern (100 mm x 75 mm x
10 mm), og pga. både
manglende utstyr for
smedarbeid og manglende
kompetanse på dette området
måtte man nå smi ringen i to
halvsirkelformede stykker.
Hvorpå man i begge skjøtene
lagde en klinket lask.
Nederst på mastene finnes det
et t-formet spor, i dette går det
et t-formet jern bestående av to
Hestmanden med nye master i 2011
sammenklinkede vinkler som
igjen er klinket til hoveddekket.
Dette jernet ble fornyet pga. tæringer, utførelsen var lik den originale.

Original del av
stormasta
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I spardekket er dekksgjennomføringen for
master og bomposter forsterket med en
kurvet bindevinkel i to deler. Vinkelen er
smidd slik at de to delene utgjør hver sin
halvsirkel. På mastene var denne ringen
smidd av et bulbvinkeljern med en klinket
lask på innsiden i skjøten. Slike vinkler er ikke
lenger å oppdrive. Ved rekonstruksjon ble
det valgt en noe enklere løsning,
På stormasta ble ny forsterkningsring laget
av et valset flattjern med påsveiset rundtjern
som forsterkning øverst. Originalen bestod
av et smidd bulbvinkeljern med klinket lask
på innsiden av skjøten. Selve ringen måtte
fjernes, men den originale, klinkede flensen
mot spardekk kunne spares.

Håvard Berntsen dikker skjøt i ring for innfesting av
fokkemast på hoveddekk (foto: Thomas Olsen).

På fokkemasta ble hele nederste del (om lag
90 mm) av ringen med flens fornyet. Man
valgte å sveise inn nytt stål, og fikk dermed
en sveiseforbindelse mot restene av
originalringen, og en sveis mellom selve
ringen og flensen. Tykkelsen på det nye
stålet var 8 mm i selve ringen og 10 mm på
flensen.
På bompostene ved stormasta og på babord
side ved fokkemasta ble forsterkningsringene
gjenbrukt og montert tilbake. På styrbord
bompost ved fokkemasta ble det smidd nye

Fornyet smidd flens til styrbord bompost forut.
Montering gjenstår

vinkler.
Over dekk var begge mastene med
bomposter kappet av og fjernet. Det var med
andre ord ca tometers lengder av master og
bomposter som sto igjen, som delvis ble
gjenbrukt, og for øvrig ble benyttet som
referanse for videre gjenoppbygging av
riggen. Det eksisterte også tegninger av
riggen fra 1936 da det ble gjort visse
endringer i forhold til den opprinnelige.
Enkelte foto etter 1947 kom også til nytte
ved rekonstruksjonen.
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Den originale delen av stormasta forlenges ved å
klinke sammen to og to halvrunde plater

Av kostnadsmessige hensyn ble det besluttet å
sveise den øverste delen av mastene, dvs. fra
punktet hvor mastene går over til kon, ca 2 m.
over dekk. Bompostene ble utført tradisjonelt
med klinking i full lengde.
Det oppsto en stor utfordring ved tilpasning av
krumming og platedimensjon. Mastene var
svakt ovale mens emnene var helt sirkulære.
Endring av krummingen påvirket også hvor
langt platene strakk seg rundt masten.
Tilpasningen ble særlig utfordrende i
dekkshøyde hvor masten er dobbel i et par
meters lengde.

Fokkemasta: I en lengde opp til bompostene er
masta forsterket med doble plater.

Mersene har innfesting av tre vant samt
blokker for sidebommene. Ved rekonstruksjonen ble de laget av enkle plater med vinkel
over og under. Vantene ble ført sammen til et
eget feste under merset. Det skulle vært doble
plater
i mersene, slik at sjakler for vantene kunne
vært ført gjennom og fått et stabilt anlegg å
hvile på. Dette ville gjort innfesting av vant
langt enklere og mer elegant.
Over mersene er det tilhøvlet tremaster, også
disse i følge tegningene. Tremastene er satt
Mothold på naglene er en spesiell utfordring
inn med linolje og blackvarnish, noe som har
innvending i masta
gjort dem svarte. Originalt er det bare
aktre mast som har vært svart og da ned til under merset.
Stormast ble ikke utrustet med salingshorn som i 1947.
Bompostene, rekonstruert etter tegninger av 1936,
stemmer heller ikke overens med 1947 utgaven. På
fotografier ser vi at de var høyere og at innfestingen til
bommene dermed kom høyere opp, slik at bommene ble
liggende mer parallelt med dekket når de ble lagt i
krybbene.

Merset, oppbygget av enkel plate med vinkel over og under.
Vantene er festet til en ring under merset (inn mot masta).
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Forsterkningsplata som forbinder
bompostene til masta har etter all
sannsynlighet vært valset av ei hel plate,
og deretter klinket til mast og poster.
Hvordan dette opprinnelig har blitt gjort
er vanskelig å si. Det er ikke mulig å
klinke den etter at mast og poster er
montert, ettersom det ikke vil være
tilkomst for mothold i rundholtene. Å
klinke bomposter sammen med mast før
det løftes om bord som en
sammenhengende konstruksjon er
usannsynlig. Kanskje den delvis har vært
boltet med lange bolter gjennom
rundholtene. Vi valgte å valse ei plate til
hver rundholt og klinke denne før de ble
løftet om bord. Deretter ble mellomstykkene sveiset til de krumme platene.
Rundt hullene for gjennomføring av
damprør i spardekk, rett foran aktre mast,
ligger det en original støpekant av flattjern
i tilnærmet kvadratisk form: ca 590 x 570
mm. Jernets størrelse er ca 9 x 100 mm.
Dette området har høyst sannsynlig vært
støpt tidligere. I området mellom
bomposter, aktre mast og lukekarm til
tonnasjeluke er det svært trangt og vi ville
forventet å finne en tilsvarende støpekant.
Området er dårlig egnet for legging av
dekksplank. Det var ikke spor etter
støpekant og vi fant heller ikke huller i
dekksplatene, som kunne fortelle oss
hvordan dekksplanken hadde vært
montert. Vi besluttet å legge til rette for
støping. En ny støpekant av flattjern i
størrelse ca 8 x 90 mm ble lagt mellom
lukekarmen, bomposter og gammel
støpekant rundt damprør.

Skissert rød linje viser ny støpekant
med lengder i mm slik den ble anlagt
rundt aktre mast og bomposter (foto og
skisse: Endre Wrånes).
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Stormast med bomposter. Ole Langeland sliper
til forsterkningsplate på babord post for
montering av mellomstykke

Mellomstykke er sveiset til forsterkningsplate på
stormast og babord bompost

342 bommer
Hestmanden ble utrustet med bommer av stålrør i 1947. Det lå en løs stålbom om bord, og målene
sannsynliggjør at den tilhører skipet. Bommen ble brukt som referanse for de fire andre bommene
som ble laget nye. Den originale ble plassert på fokkemasta, mens de fire nye ble montert på
bompostene.

343 Stående rigg
Dekksbeslag
Braketter og innfestninger som forbinder løpende- og stående rigg med skroget eller tredekket, ble
remontert etter overhaling og overflatebehandling. De var med å definere riggen som for øvrig ble
rekonstruert med utgangspunkt i originale riggtegninger og eldre foto.
Stag og vant
Dimensjon på wire ble hentet ut av tegningsmateriale. Alle sammenbindinger av wire ble spleiset,
smertet med duk og tjære og bendslet. Her følger vi rigger Arne Røskeland i arbeidet med å
spleise, smerte og bendsle nedre ende av forstaget til DS Hestmanden.
Dimensjonen på wiren er 4 ¾ ” eller 38 mm, og angir wirens omkrets. Det er store spenninger i en
så kraftig wire og følgelig er det et fysisk krevende arbeid. En spleis i stålwire følger vanligvis
kordelenes vridning. Dette står i motsetning til tauspleising hvor spleisen krysser kordelene. I følge
Røskeland er det bare australere som spleiser wire på den måten. Til gjengjeld er det eneste tillatte
spleis i Australia
En tidligere utbredt og enkel spleis er Liverpoolspleisen. De løse kordelene spleises da under og
over kordeler uten variasjon. En svakhet er at den kan tvinne seg opp i gitte situasjoner, og i dag vil
den derfor ikke kunne godkjennes. Nå er riggerspleisen mest utbredt, og også godkjent av Lloyd.
Den følger et bestemt men variert mønster for hvordan de løse kordelene spleises med wiren.
Wiren har seks kordeler og kalv,
det vil si en fettimpregnert
kjerne. Kalven kappes etter
første innstikk

Ved første innstikk som
omfatter en omgang med alle
seks kordelene står wiren
montert i ei stikke. Stikken
justeres etter størrelse på kause
og wire, og holder wiren stramt
rundt kausen. Det første
innstikket har et mønster som
skiller seg fra senere innstikk,
og er også det mest kompliserte.
Kalv

Kause og wire er midlertidig bendslet
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Første kordel føres under fire faste kordeler.

De løse kordelene skal legges i ei løkke som
motvirker kreftene i kordelen, før de føres inn i
wiren. Dette og gjør at den lettere smetter på plass
når den blir trukket til.

Andre kordel føres under tre faste kordeler.

Tredje kordel føres under to faste kordeler
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Fjerde kordel føres under en fast kordel, og
det samme gjør femte og sjette kordel.

Etter første innstikk legger Røskeland på en midlertidig bendsling mot kausen for å sikre den mot å
åpne seg. Kauseenden løsnes fra stikka og monteres i en dreibar jigg, mens ei skrustikke holder
andre side av arbeidstykke på plass. Ved hjelp av jiggen kan arbeidstykket dreies på en enkel måte
etter hvert som arbeidet flytter seg.

I det videre arbeidet ble flere kordeler så tunge å trekke inn
på plass at det måtte brukes talje på kordelen.

Ved andre og de påfølgende innstikkene skal
kordelene følge et fast mønster; over en og under to.
Ved en vanlig norsk spleis vil den sjette kordelen
være eneste unntaket fra dette mønsteret. Denne er
spesiell ettersom den kommer ut på samme sted
som første kordel. Alle øvrige kommer ut hver for
seg. I stedet for å gå over en og under to, blir den
sjette lagt over en og under en gjennom hele den
videre prosessen. Dette avviket fra det øvrige
mønsteret binder wiren og hindrer en opptvinning.

Røskeland kompliserer dette ytterligere, noe han har gjort siden han gjennomførte et kurs i
Tønsberg, og mener derfor vi kan kalle hans spleis for en Tønsbergspleis. Han lar de to kordelene
som kommer ut samme sted, den første og den sjette alternere, slik at når den første har fulgt det
ordinære mønsteret med over en og under to vil den i neste innstikk gå over en og under en.
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Sjette kordel som ved andre innstikk (og første som var spesielt) går over en og under en, vil ved
tredje innstikk gå over en og under to. Ved fjerde innstikk bytter de to kordelene plass igjen, og
likedan ved femte.
Ettersom forstaget er en del av stående rigg, avsluttes spleisen etter fem innstikk. Løpende rigg
skal i tillegg tåle arbeidsbelastning som innebærer bevegelse, og skal etter regelverket ha et sjette
innstikk før den avsluttes.

Spleisen er smurt med tjære, ett lag med seilduk
som smerting og deretter et lag tjære over duken.
Her legges et nytt lag duk. Kausespleisen skal bli
til nedre ende av forstaget. Smertingen surres
derfor fra kausen slik at vann vil renne over
overlappingene i duken og ikkefinne veien inn
til wiren.

Ved øvre ende av staget vil duken bli lagt motsatt, fra andre ende av spleisen og surres mot
kausen. Røskeland smører ikke tjære over andre lag med duk. Smertingen er ferdig.

Bendsling med tjæret hamp begynner derimot inne på wiren og surres mot kausen, uavhengig av
om spleisen skal vende opp eller ned. Bendslingen starter med noen halvstikk, deretter surres
tauet stramt og jevnt rundt smertingen. Det benyttes et eget verktøy for å få surringen stram.

Røskeland bruker relativt korte taulengder til bendslingen. Det gjør arbeidet lettere. Dessuten vil
det ved eventuelle skader og reparasjoner gjøre det lettere å skifte ut et kortere stykke. Ved
skjøtene skal de løse endene minimum festes med tre omfar, men Røskeland bruker helst flere.
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344 Løpende rigg
Blokker og en del andre riggdetaljer lå
lagret om bord. Vi har ingen sikre
bekreftelser på at dette har tilhørt
Hestmanden eller om det er utstyr fra
andre båter som er lagt om bord. De er
uansett gjenbrukt i riggen så langt det har
vært mulig.
Feste for wire til rigg demontert fra
spardekk ved spant 31 babord for
overhaling i 2010 (foto: Endre Wrånes)

Jo Leif G. Strønen monterer løpende rigg i fokkemasta

345 Løftevinsjer
Hestmandens originale løftevinsjer er gått tapt. Skipet har tre vinsjer som ble gitt i gave før skipet
forlot Trondheim i 2002, mens en fjerde vinsj mangler. Trefiskene til de tre løftevinsjene ble
tilpasset erstatningsvinsjene og ikke tegningene. De består av dekksplank som er drevet og er
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pakket mot tredekk og vinsjfundament med tjærefilt og
linoljekitt. Damprørene fra maskinrom til løftevinsjene
på dekk ble ikke fornyet og montert. Valget var i tråd
med beslutningen om ikke å gjenoppbygge maskineri til
funksjonsnivå. Etter overhaling og reparasjon ble
løftevinsjene montert, men uten damptilkoblingen. Ved
lasteluke 1 ble det som var igjen av rørgjennomføring i
dekk kappet av, og ved lasteluke 2 ble det støpt rundt
gjennomføringene slik at den ene ligger skjult i
betongen mens den andre er blendet over støpen.
Begge gjennomføringene må fornyes dersom systemet
en gang skal i drift.

Skoleelev under veiledning av Sven
Johansson, er med og overhaler vinsj til
babord bom ved stormast

373 Ventilasjon for lasterom
Bompostene på hver side av stormast og fokkemast har
også funksjon som luftekanal for luftelyrer med tilførsel
av luft til lasterommene. Luftelyrene på samtlige fire
bomposter manglet ved gjenoppbyggingen. Det ble laget
nye sveiste lyrer av ”øyatypen”. (se generelt om
luftelyrer under SFI-nummer 57)
Ved stormasta ble luftesystemet ombygget, trolig i 1947
da aktre del av lasterommet ble omgjort til dyptank. Det
ble montert en skrånende kanal fra hver bompost som
førte luftingen til en gjennomføring i hoveddekk to
meter lengre forut.

Kanal fra bompost/ lyre, til gjennomføring lengre fremme på hoveddekk.

Opprinnelig dekksgjennomføring i bunn av bomposten
ble da skalket igjen. Disse kanalene ble ikke montert
tilbake ved gjenoppbyggingen.

Kanalen er demontert. Betong i
nederste del av bomposten. Flens
mot hoveddekk brennes løs.

Bomposten er løftet opp fra tidligere åpning for
luft gjennom hoveddekk
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4. Skipsutstyr
Til hovedgruppe skipsutstyr tilhører ror og øvrig system for å manøvrere fartøyet, samt
forankrings- og fortøyningsutstyr. Mye av dette er satt i stand, selv om styresystemet ennå ikke er
tilkoblet og fullt ut reparert. Skipsutstyr omfatter også Hestmandens navigasjons- og
kommunikasjons utstyr. Dette er det gjort lite med, dels fordi mye av utstyret var ødelagt eller
fjernet på et tidligere tidspunkt, og derfor av hensyn til ressursbruk har blitt nedprioritert, og dels
fordi en del av utstyret var fra tiden etter 1947 og dermed ikke en naturlig del av det restaurerte
skipet. Radiorommet står f. eks uinnredet og uten radio fordi tilstanden var svært manglefull, mens
radarsystemet ikke er montert fordi Hestmanden ikke hadde radar i 1947. Utstyr som ikke er tatt i
bruk er fortsatt lagret.

Hestmandens nødratt

105

40 Manøvreringsmaskineri og -utstyr
401 Ror
Roret ble demontert for utbedring i forbindelse
med arbeidene med rorkista. Endestoppere ble
fornyet sammen med motsatsen på skroget.
Arbeidet ble utført med sveising, noe som ikke sto i
motsetning til original utforming i 1947.

402 rorbærer, rorstamme, styrelager
Dette er overhalt og montert, bortsett fra to
treklosser på spardekk som skal holde på plass
rorstammen under bruk.

403 Styremaskin og styresøyle
Styremaskinen ble løftet på land hvor den ble
overhalt og malt. Nødrattet som i flere år har
fungert som veggpryd i et møterom på land, ble
montert om bord sammen med den overhalte
styremaskinen.

Ror, påmontert nye stoppere

Styrekjettingen løper fra styremaskinrom til ror
over båtdekket og er innkapslet av deksler.
I dekslene er det innfelt nytt stål flere steder på
grunn av tæringer. Vinklene for montering av
topplatene på dekselet, samt enkelte av vinklene
mot dekk måtte byttes. Til slutt ble det hele
sandblåst og malt. Ved montering ble dekslene
hevet noen millimeter ved å legge til et mellomlegg
ved skruefestene. Dette for å åpne for avrenning
av regnvann mellom dekksplank og deksel. Det var
også nødvendig tilsvarende å heve trinser for
føring av kjetting for å gi nødvendig høyde.
Dekslene som tidligere var sveiset til hverandre ble
denne gang montert mot hverandre uten feste.
Det gjør det lettere å demontere konstruksjonen
for et bedre vedlikehold av dekksplankene under.
Aksling fra styremaskin til rattstamme er montert
sammen med rattstamme og ratt.
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Helge Møvig, Ivan Høgli og Øyvind Larsen
monterer styremaskinen (foto: Thomas
Olsen)

41 Navigasjons og søkeutstyr
411 Radaranlegg
Søyle for radarmottaker sto på styrbord side i styrehuset. Og radarmast lå lagret om bord. Dette er
imidlertid utstyr fra tiden etter 1947. Det er derfor ikke istandsatt eller montert, men lagret.

412 Radiopeileanlegg
Antenne for radiopeileanlegg er montert på styrehustaket over radiorom. På tegninger fra
ombygging i 1947 er antenna tegnet inn midtskips og i front av styrehustaket. Ved
istandsettingstidspunktet var den imidlertid rast gjennom et råttent styrehustak ned i
radiorommet, og fotografier av båten tyder også på at den var plassert lengre akter og på babord
side. En eike på radiopeilerattet er reparert.

413 Kompass
Natthus for brua er pusset opp og montert, mens natthus tilhørende styrehustaket verken er
istandsatt eller montert

414 Ekkolodd, fartslogger
Det sto svinger i skutebunn for ekkolodd som ikke er montert igjen. Hestmandens har løs logg som
er inntakt og lagret.
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42 Kommunikasjonsutstyr
421 Radioanlegg
Det er oppbevart diverse rester etter det ødelagte radioanlegget.

425 Kommandoanlegg
Maskintelegraf er delvis montert, men ikke tilkoblet i maskinrom og kjede til broa er avsluttet i rør
mellom båtdekk til bro.
I kapteinssalongen var det tidligere en ringeknapp, trolig for tilkalling av personell. Den er ikke
montert. I stedet står et stikk montert i uttaket.

426 Talerør
Talerør mellom maskinrom og bro, med taletut på bro er montert. Det gjenstår en siste lengde
med taletut i maskinrom.

427 Lys og signalutstyr
Strømkabler er strukket til lanternepunktene men lanterner ikke montert.
Det har stått en aldis lampe på styrehustak med morseknapp over styrbord utgang i styrehus. Det
var kun et skilt med ”Morse” som sto igjen sammen med egen sikringsboks for morseutstyret.
Dette er ikke montert tilbake.
Dampfløyta er istandsatt og montert men mangler snortrekk til bro.
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43 Forankrings-, fortøynings og slepeutstyr
431 Anker, kjetting og kjettingkasse
De fysiske sporene etter garneringen i kjettingkassa var få. Tregarneringen, bortsett fra to plank i
bunnen mot aktre stålskott og en vertikal innboksing av et rør samme sted, var fjernet før området
ble dokumentert med tanke på rekonstruksjon. I Tom Rasmussens historisk tekniske rapport står
det at kjettingkassa i dag (1996) består av; ”bingejern i ustål, der ca 2 ½ toms bord ligger som
garnering i sporene.” Sammenholdt med fotomaterialet stemmer beskrivelsen dårlig i forhold til
langskips sider, men gir en god forklaring på hvordan fronten kan ha vært oppbygd. Det er denne
rapporten sammen med foto fra trekonstruksjonen, og foto av stålvinklene før demontering, samt
de fysiske sporene som fortsatt sto igjen, som har dannet grunnlaget for rekonstruksjon.
Bunn: Boltehull i eksisterende vinkler, samt foto
av plank, viser at bunnen har vært av
tverrskipsliggende plank, delt av
midtskipsskottet. Planken har vært boltet til
vinklene i ytterkant og til vinklene mot skottet.
Bunnen ble gjenoppbygd på samme måte med
2 ½ ” plank.
Sider: Før demontering sto det igjen gjengebolter med firkantmuttere i stålvinklene for
innfesting av plank i sidene. Huller og bolter
viser tydelig at garneringen har vært av
liggende plank festet med en bolt imot vinkel i
hver ende. Boltene sto i fra utsiden med
mutterne på kjettingkassas innside. Boltehull i
nedre vinkel kunne tyde på en stående
garnering. Men i så fall mangler de sitt
motstykke oppe. Det er vanskelig å se at disse
hullene skulle ha noen funksjon i forhold til
kjettingkassa. Konstruksjonen ble imidlertid
ombygd i 1947, og vinkelen kan være gjenbrukt
fra tidligere. Hullene kan alternativt være for
innfesting av innredning eller utstyr i rommet
utenfor kjettingkassa, mot skroget.
Akterskott og skilleskott i stål: Mot
akterskottet var et rør innbokset med stående
plank ned mot plankebunnen, altså ikke helt
ned til ståldekket. For øvrig var det ingen spor
etter garnering mot de to skottene. Før 1947
hadde skillekottet i senter en garnering
bestående av 2 ½ ” plank, og det er sannsynlig
at både senterskott og akterskott har hatt
tilsvarende garnering, også i etterkrigstiden.

Garnering rundt stående rør og innerste
planke i bunn var det eneste som sto igjen av
treverk i kjettingkassa. Til høyre bolter i
stålvinkelen etter tidligere konstruksjon

Ny bunn er lagt. Feste for ankerkjetting er
sveiset på skottet.
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Ettersom vi mangler kunnskap om dette, og ut fra at det med de foreliggende planer for bruk av
skipet, ikke vil bli noe stort behov for ankring, valgte vi å la disse to skottene stå uten garnering.
Skott forut: De eneste sporene å forholde seg til
er vinklenes boltehull som tydet på en
fastmontert liggende garnering, slik som på
sidene. Planken kan i så fall ha vært innfestet med
en bolt mot vinkel i ytterkant av begge rom. Men
dette ville komme i konflikt med boltene for
sideskottene. I dette tilfellet sto heller ikke
boltene igjen ved demontering slik som for
sideskottene. Etter en nøye vurdering mener vi
beskrivelsen fra den historisk-tekniske rapporten
kan ha vært gyldig i forhold til fronten som
dessuten er den mest synlige delen av
kjettingkassa. Med to ujern i forkant av
senterskottet, og et i hver ytterkant, alle avsluttet
et stykke før dekket over, får kjettingkassa løs
garnering i front, og tilkomst til kjettingkassa blir
mulig.

Lask på ankerspillfundament

Hestmanden mangler et av sine ankere. Det ene
ble montert på babord side, slik at det blir best
eksponert når skipet ligger med babord side til kai.
Det ble sveiset på nytt feste for ankerkjettingen
som også ble montert mot stålskottet i
kjettingkassa.

432 Ankerspill med stoppere

Ankerspill med stoppere

Ankerspillet ble overhalt og fundament reparert
med en lask. I de årene restaureringen har pågått
har ankerspillet blitt flittig brukt i formidlingen på
land.

434 Capstan
Det er ikke Hestmandens originale capstan som
nå står om bord. Dagens capstan produsert ved
Pusnes Mekaniske Verksted kom først om bord i
1963. Vi har likevel overhalt og montert den
tilbake igjen. Et brudd i øvre ende ble ikke
reparert og et manglende lokk ble erstattet for å
unngå vannansamling. Det var spor av gråmaling
på capstan´en før demontering med et svart
fundament. Vi valgte å se til annet dekksutstyr for
fortøyning og rigg når vi malte den opp. Både
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Italo Aballay og Svein Mosby testkjører
capstan

pullere vinsjer og nokker for øvrig var svartmalt, og vi malte denne like ens. Det er også tillaget nytt
fundament.

435 Fortøyningsgods fast
Pullere
Pullerne for fortøyning befinner seg på
spardekket, fire på akterdekket, to midtskips og
fire forut. Helt akter, spant -2 på babord side
manglet pulleren et horn. Et nytt horn laget av rør
ble sveiset til setet og deretter påsveiset ny topp.
Neste puller, ved spant 2 på samme side er av
nyere dato, med avvikende form og størrelse.
Denne ble beholdt, på linje med originalpullerne.
På styrbord side var pullerten ved spant 2 delt i
setet, og den ene delen manglet. Et nytt horn ble
rekonstruert etter samme metode som beskrevet
over og påsveist en ny fjerdepart av setet. Ny og
original del av setet ble deretter sammenføyet
med sveising. Sveising i støpegods gir store
utfordringer og i pulleren ved spant 2 var det mye
slagg som rant ut og skapte store hulrom i godset.
Sammenføyningen ble vurdert som noe svak. Det
ble derfor boret opp fire ekstra boltehull for å
forsterke innfestingen på dekk. Ved spant 80 var
puller på babord side delt i to i setet. De to
originaldelene ble sveist sammen med et relativt
vellykket resultat. De øvrige pullerne var hele og
hadde bare behov for overflatebehandling.

Fornyelse av babord puller, spant - 2

Fornyelse av styrbord puller, spant 2, før
sveising.

Ved bruddstedet ble pulleren (SB spant 2)
forsterket med ekstra boltehull til to nye bolter
for innfesting i fundament.
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Fortøyningsruller
Fortøyningsrullene i hekken på spardekket var rustet
slik at rullene ikke fungerte. Rullene har fremtredene
slitespor. Vi valgte å sandblåse dem og male dem
opp uten reparasjon. Når vi valgte å ikke reparere
dem, var det avgjørende at vi ikke regnet med at det
ville bli behov for dem ved fremtidig drift. Rullene
står dessuten montert åpent, og en eventuell
reparasjon kan utføres senere, uten at andre
konstruksjoner vil bli berørt.

Fortøyningsrulle på spardekk, styrbord
side akter, før demontering.

Gatt
Halegatt ved spant 37 på babord side var delt i to
midt i gattet og ble reparert ved sveising. Tilsvarende på styrbord side ble sandblåst og gjeninnsatt.
Det samme gjelder bussgattene i skansekledningen som omslutter de to halegattene og et originalt
kryssholt ved spant 45, babord. Et fortøyningsfeste ble klinket til rennesteinen ved spant 62
babord side.
Forut ved spant 80 ble også to bussgatt og halegatt sandblåst og montert tilbake. To gatt ved spant
94 babord i skansekledning ble remontert og klinket. Det er en skade på babord gatt som ikke ble
reparert. Også to halegatt over skansen helt i baug ble sandblåst og montert tilbake.

Halegatt ved spant 37, babord var delt i to

Halegatt og bussgatt på styrbord side.

Forankrings- og fortøyningsutstyr på spardekket ble montert på trefisker og fundamenter av furu,
dels laget i et stykke og dels limt for å få tilstrekkelig bredde. Fundamentet under ankervinsjen ble
bygget opp av dekksplank og drevet. På poopen ble sjiktene over og under trefiskene pakket med
tjærefilt innbakt i steinkulltjære, mens det på fordekket ble brukt linoljekitt og tjærefilt.
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5. Utstyr for besetning og passasjer
Utstyr for besetning og passasjer
omfatter all innreding og inventar i
lugarer, salonger, bysse mm. Både
utvendig og innvendig vil tredekk,
dekksbelegg, leidere og håndrekker
være omtalt. Dessuten kommer
innredninger og utstyr for
oppbevaring og transport av
proviant, samt ventilasjonsanlegg,
sanitærsystem og elektrisk anlegg.
Rednings og verneutstyr inngår også
som en del av utstyret for besetning
og passasjer.
Dekksleggings- og
innredningsarbeide er gjort i tett
samarbeid med Hardanger
Fartøyvernsenter (HFS) På enkelte
områder har de to fartøyvernsetrene
jobbet fysisk sammen og
dokumentasjonen har i de tilfellene
tilfalt BDF. Andre områder er
gjenoppbygd av HFS alene.
Dokumentasjonen har i disse
tilfellene falt utenfor denne
rapporten. Dette gjelder
dekkslegging på spardekk forut for
dekkshuset, innredningsarbeid i
lugarer på spardekk og all møblering.

To luftelyrer på båtdekk. Den bak er reparert. Nye
stålinnfellinger har erstattet dårlige partier. Den
nærmest er en ny kopi av original luftelyre.
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50 Redningsutstyr
501 redningsbåter med utstyr
I forbindelse med stålarbeider og riving av tredekk, ble
krybber, daviter og annet livbåtutstyr demontert og
lagret på land. Livbåtene manglet, og var ikke en del av
det demonterte utstyret.
Det har vært vurdert ulike rimelige løsninger for å
erstatte tidligere livbåter. Under 2. verdenskrig ble
livbåtene av tre erstattet av båter i stål som skulle tåle
større påkjenninger fra fiendens våpen. Etter krigen ble
de svært tungt håndterlige stålbåtene erstattet av nye i
tre. Vi hadde to livbåter i aluminium for hånd, som
med sin klinkede utførelse kunne fungert som en
Ukjent sjømann ved styrbord livbåt i 1951
erstatning for krigsutgaven. De var imidlertid litt store.
Det er også vurdert et par eldre livbåter i tre som ligger oppbevart på Bredalsholmen, men disse
var en meter for korte. Begge alternativer ville krevd en ombygging av riggutstyret for å kunne falle
naturlig på plass. Foreløpig blir Hestmanden presentert uten livbåter på båtdekk. Istandsetting og
montering av båtkrybber, samt korger for tauverk er også avventet. Øvrig utstyr som daviter,
vinsjer, festeringer og septer for løs rekke ble montert. Det samme ble to pullere på babord side og
én på styrbord side. Siste puller på styrbord side manglet ved montering. Utstyret ble sandblåst og
hvitmalt. Trefisker ble fornyet. I fundamenteringen til tredekket ble det lagt en pakning av tjærefilt
i en flytende blanding av tjære og sinkhvitt.

502 Redningsflåte med utstyr
Også en redningsflåte som lå oppbevart i lasterommet er
demontert og lagret på land. Denne har vært plassert på
et tilpasset stativ over rorkvadranten på båtdekk

503 Rednings- sikkerhets - og nødutstyr
Redningsbøyene var påskrevet; ”DS Vegafjord”. Fremfor
å overmale dette med nytt skipsnavn, valgte vi å vende
redningsbøyene og malte DS Hestmanden og
hjemmehavn på baksiden. Når det gjelder hjemmehavn
har eierne valgt å bruke den gamle skrivemåten
Stokkmarknæs, som var påmalt Hestmanden som
nybygg.

Redningsflåten, fotografert i
Hestmandens lasterom
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51 Skott, panel, dører, lysventiler
Lugarene på Hestmanden fordeler seg på fire dekksnivå, og
tilstanden var ulik fra dekk til dekk. På hoveddekk sto
innredningen fortsatt montert men den hadde store
vannskader og var noe ramponert, det vil si noen knuste
vasker og ødelagte møbler. På spardekk var det meste av
innredningen fjernet før denne dokumentasjonen kom i
gang. Det var bare skott med rupanel og enkelte møbler og
vasker som sto igjen. Vi er usikre på når den ble demontert
og hvor mye som faktisk sto om bord. Deler av
innredningen er lagret ved HFS. Båtdekket var ombygd til
lagerrom, trolig i høvdingperioden. Her gjensto bare enkelte
spor i skottene etter tidligere innredning. På brodekket var
radiorom og bestikk innredet, men svært ødelagt av vann
og fysiske påkjenninger, blant annet fra montert utstyr på
styrehustak som hadde rast ned i rommene.
På hoveddekket ble det i første omgang forsøkt å unngå
demontering av de fleste skottene, men etter hvert som
stålet ble avdekket så en at dette ikke lot seg gjøre.
Innredningene er ikke restaurert og montert, men merket
og lagret for en eventuell videreføring på et senere

Tilstanden før demontering i lugar,
omr. 321, på hoveddekk.

tidspunkt.

511 Skott og himling, båtdekk og bro
På båtdekket, var de fleste skilleskott mellom de
ulike rommene bevart. Unntaket var skottet mellom
kapteinslugar og kapteinssalong som var revet. Men
selv om selve skottkonstruksjonen var på plass, samt
rør for skjult elektrisk anlegg, var innvendig kledning
og alt fast inventar fra den gang det var
beboelsesrom, revet ut i tre av rommene. Unntaket
var kapteinssalongen hvor kledning og listverk var
bevart på de tre gjenstående skottene. Salongen
hadde den senere tid blitt benyttet som lager og var
derfor innredet med fastmonterte lagerreoler.

Mikkel Rust fra HFS i gang med
gjenoppbygging av skilleskott på broa.
lysventiler/ vinduer
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Med tanke på rekonstruksjon var det altså
kapteinssalongen som hadde flest spor etter
tidigere utførelse. Platekledning på skott og i
himling sammen med innboksing av
dekksbjelker, var inntakt. Dessuten var dører og
kasser rundt lysventiler med belistning på plass.
Av inventar sto en radiator med rørtilkoblinger
inntakt mot akterskottet. I de øvrige rom
gjensto kasser for lysventiler og dører
Alle lugarskott på båtdekket ble gjenoppbygd
med nye materialer. Konstruksjonen i utvendige
skott, med rupanel på reisverk, deretter et
vindtett sjikt og til slutt trefiberplater, ble
beholdt. Imidlertid ble det benyttet
forhudningspapp i stedet for tjærefilt i det
vindtette sjiktet. Håndverkerne mente
tjærefilten, slik den leveres i dag, er for ujevn til
å kunne gi et vellykket resultat ved slike
arbeider. Ettersom det innvendige skottet er
kledd med tynne trefiberplater, vil ujevnhetene
komme til syne på overflaten. Innvendige skott
er kun bygget opp av rupanel kledd med
trefiberplater
På de opprinnelige lysventilkassene er bordene
lagt butt i butt i hjørnene, uten fals. Kassenes
over og underkant fulgte bjelkebuktens kurve i
noen grad, men likevel ikke tilstrekkelig til å
tilfredsstille normene. To av disse, det vil si
frontventilene i passasjerlugarene, ble bevart. De
øvrige ble laget nye ettersom treverket i
originalene var råteskadet. De nye
lysventilkassene ble konstruert med en fals i
sammenføyningene og kassene i front ble laget
slik at de samlet sett fikk litt større kurve, lik
bjelkebuktens.
Et par endringer ble gjort for å sikre luftgjennomstrømning og mulighet for inspeksjon. Det
ble lagt inn luftspalter ned mot dørken og
oppunder himling slik at det blir
gjennomstrømning i skottene. Under hver lysventil
ble det lagt inn inspeksjonsluker for tilsyn med
stålkonstruksjonen. Deler av himlingen i ganga ble
montert med skruer for å kunne nå inn til
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Spikerslag og trekkerør for el-kabler i
himling.

Oppsetting av rupanel og gjenbruk av to
lysventilkasser i frontskottet.

Trefiberplater i salong. Støtter for brodekk er
bokset inne mot senterskott. Ny kasse for lysventil mot venstre og original kasse til høyre.

kabelgate fra styrbord side og inn mot
midtskips. Av hensyn til senere montering av
brannvarslingssystem er enkelte himlingsplater
bare heftet midlertidig og likedan er taklistene
forut i gjestelugarene heftet for senere
elektrikerarbeid.
Aktre del av dekkshuset på brodekket er av stål,
mens fremre del, det vil si styrehusfronten med
sider, samt innvendige skilleskott, er oppbygd i
tre. Fronten var blitt fjernet en gang mens
båten lå i opplag, og bortsett fra sporene i den
gjenstående konstruksjonen mot sideskott og
styrehustak, er det lite tilgjengelig
dokumentasjon av den tidligere

Gjenstående takbjelke mot front hadde blant
annet informasjon om styrehusfrontens kurve,
og sideveis inndeling av styrhusvinduer

styrehusfronten.
For å få tilkomst til stålet på brodekket, ble all
innredning og gjenstående trekonstruksjon
demontert. Stålarbeidene ble avsluttet i 2004
og nytt tredekk kom på plass ved inngangen til
2005. Deretter ble det utført arbeid med
gjenoppbygging av de ytre treskottene, samt
skottet som delte av styrehuset fra bestikk og
radiorom. Skilleskott er oppbygd i en
ramtrekonstruksjon. Originale materialer i
hovedkonstruksjonen ble gjenbrukt. Ødelagte
partier ble skåret ut og nytt treverk felt inn. I
fyllingene ble det montert rupanel som deretter
ble kledd med trefiberplater på begge sider.
Ytterskott i radiorom og bestikk ble utført på
samme måte som skott på båtdekk.
Med hensyn til styrehusfronten er
gjenoppbygging basert på våre slutninger om
hvordan den trolig har vært. Noen forhold var
kjent. Krumming på skottet og bredden på
vinduer kom frem av overligger som fortsatt
”hang igjen” i styrehustak, før demontering.
Høyde på vinduer ble ”lest” av eldre
bildemateriale og sammenholdt med høyden på
håndrekka på brovingene. Det samme gjaldt
utvendig utforming av fronten. På gamle foto
uten særlig detaljrikdom, kan vi ”lese” at det
tidligere har vært glatt, malt panel, med
teakavslutning under vinduene. Det samme

Gjenstående inventar i radiorom før
demontering. Radiomasta har funnet veien
gjennom råte i tak.

Tverrskips skilleskott på bro
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bildemateriale var utgangspunkt for å
bestemme høyden på fals i vinduskarm og
godsbredde i vindusramme. Dessuten
sammenliknet vi rammene med tilsvarende i
skottet mot bestikk. For øvrig har vi
sammenliknet vår versjon av styrehusfronten
med konstruksjoner på andre fartøy fra
samme periode. Når det gjelder metode for
sammenføyninger i konstruksjonen, hadde vi
også få holdepunkter, og valgte en løsning vi
faglig sett kunne stå inne for, men som ikke er
hentet fra originalversjonen.
På spardekket er rommet for aktre
trappenedgang som for øvrig også er gang for

På det nyolja dekket står den buede
ramtrekonstruksjonen til styrehusfront til
venstre og tverrskips skilleskott til høyre

toalettene akter (omr. 436) det eneste
område om bord hvor deler av de
opprinnelige skottene fortsatt står. De sju
nederste rupanelbordene på langsgående
skott mot korridor ble fornyet sammen med
nye trefiberplater på den forre
skapseksjonen, mens resterende
trefiberplater er bevart. På toalettene (omr.
438 og 440) er skilleveggen fornyet med
stendere og trefiberplater. Ellers måtte også
ale skott i lugarområdet på spardekket
demonteres for tilkomst. 3 rom på babord
side er gjenoppbygget av HFS.

Rekonstruksjon av styrehusfront

Søren Brandsnes på broa. Fargen på skottene er
hentet fra malingsprøver av originalmaterialet
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512 dører i innredning
For innvendige og utvendige dører i innredningsområdet, henvises det til HFS. Unntak er dører til
toalettene akter som ikke har vært demontert og likedan skapdørene i samme område.

513 Dører for publikumstilkomst
For å bedre publikums tilkomst til ulike deler av skipet har det de siste årene blitt laget
gjennomganger i flere skott på fartøyet, der dører originalt ikke fantes. Tilkomsten til forpiggen
hadde fra 1947 vært gjennom luke og leider fra spardekk ved spant 90 babord (se tegning forrige
side). Denne tilkomsten ble ikke gjenoppbygget. I henhold til planene for museumsskipet ble det
laget til en døråpning i skott ved spant 87 på hoveddekk, for gjennomgang til forpigg. Åpningen
ble i størrelse 590 x 1780 mm. Denne ble forsynt med omramming i stål (flattjern: 6x60mm) helt
rundt. På forpiggen ble eksisterende åpning (700x720mm) i dekksplater med leider ned til
tanktopp, utstyrt med et låsbart, hengslet lokk av sikkerhetshensyn.
I skott mellom lasterommene på tanktoppen, ved spant 56, er det brent ut to døråpninger for
publikumsgjennomgang i størrelse 1220 x 2300 mm på babord og styrbord side. Døråpningene har
karm i form av påsveisede vinkeljern i størrelse 70 x 70 x 7 mm rundt kantene, og påmontert
vanntette dører. I samme skott var det fra tidligere brent ut en provisorisk gjennomgang. Siden
gjennomgangen ikke var egnet for videre bruk og den opprinnelige plata var for hånden i
lasterommet, ble den nå remontert ved klinking.
I skott ved spant 28, mot styrbord
skuteside og mellom aktre lasterom og
gjennomgangen mot maskinrom, ble det
også vedtatt å montere vanntett dør. En
døråpning på ca 1220 x 2300 mm med
påsveiset karm i form av vinkeljern i
størrelse 70 x 70 x 7mm rundt kantene.
Det ble videre sveiset inn to
stk1500x1200mm innfellinger mot
hjelpemaskinrom i samme skott. Disse
åpningene var tidligere laget for tilkomst
i forbindelse med montering av tanktopp
i hjelpemaskinrommet.
Ny åpning i lasteromsskott, før montering av
vanntett dør
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515 Lysventiler
Alle lysventiler er demontert og enten overhalt eller
skiftet ut. De var pakket med stry og blymønje.
Hengslepinner dels av messing og dels av støpejern, ble
tatt ut. En del av dem måtte kappes får å få hengslene av.
Glassene var kittet med linoljekitt, og enkelte steder var
det tettet med silikonbasert tetningsmasse. Det ble brukt
varme på glassene for å få dem til å slippe.
Støpegodsdeler ble sandblåst og sprekker i godset
reparert med sveis. Deretter ble de påført et strøk
grunning med to komponent jota mastic. Messingdeler
ble pusset, og sprekker utbedret med slaglodding.
Deretter ble de grunnet med Penguard. Det samme ble
gjort med ventiler av aluminium.

I flere av lysventilene var glassene ubrukelige

Sveising av sprukket lysventil.

Rengjorte og pussede deler til lysventiler.

En stor del av glassene måtte fornyes, likedan en del rammer. Det ble brukt linoljekitt ved
montering av glassene, men enkelte ventiler på spardekk og hoveddekk ble utilsiktet natet med et
moderne erstatningsprodukt. Ved montering i skroget ble det brukt messingskruer og
krommuttere, lik de opprinnelige
Fem lysventiler i maskincasinga, to på styrbord side, og tre på babord side ble fornyet. På styrbord
side i casinga, er dessuten en lysventil blendet. I skott ved spant 28 ble alle tre ventiler fornyet. Her
var borsirkelen for monteringsskruene på de innkjøpte lysventilene noe mindre enn på originalene.
Det ble derfor boret opp nye hull for montering av ventilene, mens de gamle hullene ble sveiset
igjen.
I skutesida ble 1 ventil på spardekk og tre på hoveddekk, alle på babord side mellom spant 8 og 28
fornyet. For øvrig ble blindlokk fra spardekk gjenbrukt på ventiler uten blindlokk på hoveddekk, slik
at alle lysventiler på hoveddekk nå er utrustet med blindlokk.
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52 Innvendige dekksbelegg, trapper, leidere og rekkverk
521 Dekksunderlagsbelegg, innvendig
På hoveddekket besto dekksbelegget av en porøs og
rødlig lettbetong i gang og lugarer og en noe hardere
betong i vaskerom. Hele belegget ble meislet bort for
tilkomst til stålet. Prøver er bevart

Lettbetong i korridoren på hoveddekk.

522 Dørkbelegg
Det er lagt brun linoleum på dørken i alle lugarene og i salongen. Belegget er så nær vi kunne
komme de originale restene av gulvbelegg som var igjen før demontering. I tråd med
byggebeskrivelsene fra Aker, ble det ikke lagt gulvbelegg i gangen.

524 Leidere i innredninger
Samtlige leidere i innredning og øvrig akterskip er restaurert eller fornyet helt av HFS.

525 Maskindørk
Det meste av fundamentet til maskindørken er originalt, men enkelte av vinklene måtte fornyes.
Vinkeljernet ved spant 13 er også kortet ned 30 mm i forhold til det originale for å gjøre
rørleggingen enklere i dette området. I forlengelse av maskindørken på styrbord side er det lagt
nye dørkplater der hvor tidligere setling- og dyptank var. Dette utgjør nå dørk i den nye gangveien
for publikum. På styrbord side av hovedkjelen er dørken hevet 16 mm slik at den gamle
maskindørken i dette området kan flukte med den nye gangveien og resterende maskindørk. For
øvrig er dørkplatene sandblåst og malt

527 Leidere i tanker
I akterpeaktank er det satt inn ny leider, laget tilsvarende original. I forpeaktanken er leideren
delvis fornyet.
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528 Leidere, reposer, rekkverk etc. i lasterom
Rullestolrampe
I forbindelse med den nye publikumsgjennomgangen
fra lasterommene til maskinrom på styrbord side er
det lagd en rullestolrampe fra lasterommets tanktopp
og opp til svill for inngangsdør i tidligere
lasteromskott. Denne utgjør et helt nytt element, og
man har derfor foretatt utførelsen etter moderne
metoder med sveising.
Leidere
I fremre lasteluke, ved spant 64, var det montert en
nyere, provisorisk leider over restene av en eldre
leider. I aktre lasterom var den eldre typen leider ennå
intakt og det har tydelig vært samme konstruksjon
også i fremre lasterom. I en
restaureringssammenheng ville det derfor være
naturlig å montere gammel type leider i fremre
lasterom. I tråd med beslutningen om ikke å tilvirke
nye deler og kun montere de delene en hadde for
hånden, ble dette imidlertid ikke utført. Den
provisoriske leideren i fremre lasterom ble fjernet
mens restene av den gamle ble bevart.
Leideren mellom hoveddekk og spardekk i fremre
lasteluke, ved spant 64 ble demontert i forbindelse
med stålarbeider på luka. Leideren ble remontert ved
klinking i toppen og sveising i bunn.

122

Provisorisk leider montert over restene
av eldre type leider i fremre lasterom.
Den provisoriske leideren ble fjernet i
2010 (foto: Endre Wrånes).

53 Utvendige dekksbelegg, trapper og rekkverk
532 Tredekk
På Hestmanden er det tredekk av furu,
natet med hamp og bek over hele
spardekk, båtdekk og bro. All dekksplank
ble demontert. Det ble gjort forsøk på å
bevare deler av planken i lugarområdet
på spardekket ettersom tilstanden var
god et stykke fra skrogsidene, men
lengdene som eventuelt kunne blitt
bevart var for korte til at vi så noen
hensikt med det. Det ble etablert et
samarbeid med Hardanger
Fartøyvernsenter som i denne fasen sto
for den faglige ledelsen, og deltok i deler
av arbeidet sammen med Bredalsholmen.
Arbeidet og samarbeidsformen forstsatte
på styrehustaket og i lugarområdet på
båtdekk. På båtdekket overtok BDF
gradvis arbeidet, men fortsatt var HFS
tilgjengelig for, og ble brukt til faglig
veiledning. BDF fortsatte likedan på
spardekket, i lugarområdet og på
poopen. Det ble arbeidsstans ved
inngangen til 2009, og da
dekksleggingsarbeidet ble gjenopptatt i
2011 og det store arbeidsdekket forut for
overbygget sto for tur, var det HFS som
sto for hele gjennomføringen, også
dokumentasjonen.

Dekkslegging på broa ved Håkon Danielsen
og Jan Christensen. Starten på et omfattende
trearbeid om bord.

Dekksplank med bredde 5” og tykkelser
på 3 ½”, og 3 ¼” var skåret til flere år før
Broa er natet og beket.
arbeidet startet. 3 ½ ” passet på
spardekket, mens det på bro og styrehustak hvor vi startet arbeidet skulle være mindre
dimensjoner med tykkelser på henholdsvis 3” og 2 ½”. Vi valgte å høvle ned en del materialer til
brodekket. Ved oppstarten oppdaget vi også at det ikke var tilskåret emner for randplank. God
randplank var vanskelig å få tak i, og den første bestillingen fra Materialbanken AS viste seg uegnet
til formålet. Det ble innkjøpt et mindre parti lokalt, fra Hobbesland Sagbruk. Virket hadde god
kvalitet men var ikke tørket. Hele leveransen ble derfor lagt til tørk, for senere bruk. Ny
forsendelse fra Materialbanken AS kom, og viste seg å være tilfredsstillende.
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Oppvarming/koking av bek, medførte også
et oppstartproblem. Ei bekhøne for
formålet ble sendt til reparasjon.
Reparasjonen tok tid ettersom asbestholdig
materiale skulle erstattes med annet,
egnet, brannhemmende stoff. Den første
bekingen ble derfor utført med en stor
kaffekjel, med litt ekstra spill av bek
skraping og rengjøring før resultatet ble
bra.
Brodekk
I slutten av november 2004 kom arbeidet i
gang med dekkslegging på broa. Planken
ble høvlet kraftig ned til original tykkelse på
2 ½”. Innen nyttår var dekket lagt med nat
og tjæredrev. Arbeidet fortsatte ut på
brovingene og øvrige dekksplan. Deretter
ble det lagt styrehustak samt båtdekk.

Åpning akterut på båtdekk for nedgang til
spardekk. Originalt var dekksplanken avsluttet
med endeved mot åpningen

Etter samråd med Riksantikvaren valgte vi å
gjøre enkelte endringer fra 1947-versjonen.
Spesifikke originale løsninger virket uheldig
i forhold til drenering, mens andre ville
Samme åpning ved legging av nytt tredekk.
medføre fare for lekkasje. Åpninger i dekk
Tredekket avsluttet mot åpningen med
for leidere ble derfor utstyrt med
randplank. Randplanken bygger høyere enn
randplank, i motsetning til
dekksplanken.
originalutførelsen. For å lede bort vannet
fra åpningen ble randplanken forhøyet noe i forhold til øvrig dekksplan. Ved dekksgjennomføringer
nær randplanken ble utformingen endret for å oppnå større styrke, mens den originale løsningen
ble beholdt ved liknende gjennomføringer inne på dekket. Mellom feste for daviter og rennestein
på båtdekket, ble det lagt betong fremfor dekksplank, fordi det ellers ville være vanskelig og
stedvis umulig å komme til med driving og øvrig vedlikehold.
Styrehustak
Det ble tilstrebet å bygge opp styrehustaket identisk i forhold til før demontering. Bjelker som ble
fornyet, ble kopiert ut fra originalutgaven, likedan randplanken. Akterover ble likevel taket et par
centimeter kortere enn opprinnelig, ettersom ikke alle plankene var lange nok. Dette ble
kompensert ved å oppjustere dimensjonen på listverket som går tverrskips i akterkant av
styrehuset.
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Båtdekk
På båtdekket var planken originalt 3” tykk og planken vi hadde for hånden var som nevnt tykkere.
Vi valgte å høvle ned planken som skulle legges innvendig, for ikke å miste takhøyde i rommene, og
for å unngå endringer i innredningen. Derimot økte vi dimensjonen til 3 ¼ ” utvendig. En annen
utfordring oppsto på grunn av setninger i dekksbjelkene. Det oppsto et søkk på babord side, som
kunne vært unngått ved justering av bjelkebukten. Søkket ble delvis rettet opp ved høvling av
dekket til slutt.
Spardekk
Det ble kjøpt inn nye forsyning med
randplank til spardekket med dimensjon
på 3 ½ x 8 tommer Kvaliteten var ikke slik
den burde være og deler av den måtte
kasseres, enten på grunn av
sprekkdannelser eller for lite kjerneved.
Resultatet ble knapphet på gode
dimensjoner når dekket skulle legges.
Dekksplanken på 3 ½ ” tykkelse hadde
frest inn staff på undersiden, ettersom
den utgjør himling i gangområdene på
hoveddekk. Dekket er boltet med ½ x 3
tommes dekksbolter, felt ned med en 1
¼” furupropp over dekkboltens hode. I
natene er dekket drevet med tjæret
linfiber, tre tråder og beket.

Hjørne mot tidligere fryserom akterut på
spardekk tilvirkes. I dette tilfellet ble
dekksplankens endeved liggende mot stålskottet.
Hjørnet er også eksempel på et sted man måtte
anvende Epoxylim (foto: Thomas Olsen).

Restene av det gamle tredekket viste at
det tidligere var forskjellige utførelser på
hjørnene mot stålskottene. Disse
hjørnene er spesielt utsatt for råteskader.
Det ble derfor valgt å avslutte
randplankene før hjørnene. Det gjør det
mulig bare å fornye hjørneklossen,
dersom det senere skulle oppstå
råteskader.

Hadde ikke dekksplankene blitt korrigert
ville de kommet langt høyere enn
randplanken i hekken (foto: Thomas Olsen).
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Ideelt sett skulle hjørneklossen vært lagt
med veden skråstilt i forhold til øvrig
plank for å unngå endeved mot stålet.
Knapphet på virke førte til at enkelte
hjørneklosser likevel ble lagt med
endeved mot stålet. Det ble også laminert
enkelte plank med epoxy for å oppnå
større bredde. I hekken ble randplanken
lagt på en annen måte enn det var gjort i
1947 ved at denne er breiere enn den
originale randplanken.

Slik er dekksplankene normalt lasket (skisse:
Hardanger fartøyvernsenter).

Alle skjøter i randplanken som kom over
ei strekkplate, ble langt butt i butt. 3,5
cm fra oversiden av planken er det et
skråkutt på 3 grader slik at drevet kan
kiles ned. Andre støter ble lasket på
vanlig måte.
Springet i spardekket flater ut fra
dekksbjelken ved spant 6 og akterover.
Derfor måtte dekksplankene forsenkes
slik at dekket flukter med randplanken i
hekken. Hadde ikke dette blitt gjort ville
Enkelte dekksbolter er kommet ut svært nær
dekksplanken kommet omtrent 50 mm
og delvis på naglehodene i dekksbjelken,
høyere enn randplanken. Forsenkningene
mens den nærmeste er kommet pent ut ved
i dekksplankene førte til at en av skjøtene
siden av nagleholdet. (foto: Thomas Olsen).
ikke kunne laskes på vanlig måte over
dekksbjelkene, og ei strekkplate måtte
derfor sveises inn slik at man kunne ta i bruk skjøt av typen butt i butt.
I alle lugarer, kontor og i offisersmessa ble dekket lagt uten randplank i tverrskipsretningen slik det
var i 1947. Ellers kan det bemerkes at støtenes plassering i forhold til hverandre enkelte steder
fraviker fra prinsippene om at dersom to planker ved siden av hverandre må skjøtes skal skjøten
plasseres slik at en dekksbjelke blir liggende mellom skjøtene, og at dersom støtene må komme på
samme dekksbjelke skal det ligge tre dekksplanker mellom to skjøter. Særlig i de smale korridorene
var det vanskelig å legge planken etter sistnevnte prinsipp. Vi må også ta med at noen dekksbolter
er kommet forkjært gjennom dekksbjelken, slik at de på undersiden har kommet ut svært nær
naglene i dekksbjelkene.
I gangområdet akter for maskincasinga (omr. 436) er det originale tredekket bevart, men drevet på
ny med tjæret linfiber, samt beket og smurt inn med rå linolje.
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533 Håndrekker, rekkverk og rekkeporter
Rekka rundt hekken på spardekket ble demontert for tilkomst ved arbeidene på skroget. Ved
gjenoppbygging ble rekkestøttene på styrbord side, videre rundt hekken til de to fremste på
babord side, fornyet. De nye rekkestøttene ble fremstilt i to deler og skjøtet med sveis i ”knekken”
ned mot innfestningen. Håndrekka var inntakt men med tydelige slitespor, og er derfor remontert.
Hele rekkekonstruksjonen er klinket til rennesteinen. For øvrig er horisontale rør og håndrekke
sveiset til støtter og skott, slik de også var tidligere.

Oppmåling av
rekkestøtte

Det var også behov for å skifte deler av rekke og
rekkeporter forut på shelterdekket. I motsetning til
rekka på poopen, dominerte de smidde løsningene på
fordekket. Den er også eldre, og mange detaljer er
opprinnelige. Rekkverket består dels av ei åpen rekke,
og dels av felt som er platekledd. Platekledningen ble
oppført i 1947, og denne har erstattet tidligere
avtakbare partier i rekka som sto parallelt med
lukene. Nå er platene fastmontert mot hudplate ved
rennestein, dels med nagler og dels med bolter.

Innfesting for rekkestøtte

Oppvarming og pressing av nye innfestninger for rekkestøtte

Horisontale rør i rekka var dels av svart stål, men deler av den var fornyet med galvaniserte rør.
Ettersom dette er en utsatt del av konstruksjonen, særlig fordi vann kommer inn i rørene, og
gjennomføringer i septere lett ruster, valgte vi å gå over til galvaniserte rør over det hele ved
gjenoppbygging.

127

Parallelt med lastelukene har rekkestøttene stått
i holdere av smijern, slik at denne delen av
rekken en gang kunne løftes bort ved lasting og
lossing. Senere er det løse feltet erstattet med
plater som skansekledning, festet til hudplatene
ved rennesteinen, dels med nagler og dels med
bolter. En del av smijernsholderne sto fortsatt
om bord og ble tatt vare på og remontert. Mens
der disse manglet ble støttene festet direkte.
Det er også mange andre smidde detaljer i
konstruksjonen. Disse er fornyet der dette har
vært nødvendig. Til en viss grad er også senere
sveiste konstruksjoner tilbakeført til
En hullete skansekledning måtte fornyes
smijernsløsninger. Hele rekka ble demontert.
(foto: Thomas Olsen)
Deler måtte fornyes, mens andre deler kunne
repareres og monteres på plass igjen. Skansekledningen fra spant 71 til 75 på babord side ble f.
eks. bevart. I håndrekka er det felt inn nye partier med sveis

Ny smidd port til fallrep

Montering av håndrekke

De gamle fallrepsportene tilhørende skipet
eksisterte ikke lenger, derfor måtte portene
konstrueres ut i fra eldre fotomateriale og
liknende porter på andre skip. Tegninger for
port ble laget og porten tilvirket av smiefirma
Kniv og Kunst Steen Nielsen.
Ved montering av fallrepsportene måtte disse
justeres noe. Høyden ble justert ved å senke
innfestningene på håndrekka ved
varmbøyning. Bredden måtte derimot
reduseres ved kapping og sveising i
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Ny smidd port til fallrep

Smidd fallrepsport ved spant 33 babord side
ferdig montert (foto: Endre Wrånes)

rørrekkene. Portens fester mot resten av rekka er i midtre rørrekke. En krok på porten hektes i en
øyebolt innfestet i rørrekka. I denne kroken settes en splint for å unngå at porten hektes av. Til
skutesidene ved spant 33 og 35 ble det klinket inn fire fester for fallrep, to på babord og to på
styrbord side.
Med utgangspunkt i Tom Rasmussens dokumentasjon ble det besluttet å male rørrekke signalhvit
og topprekke mahognibrun (RAL kode 8016).
Brovinger
Tidligere gikk de fem skråstøttene til skansekledningen på
brovingene gjennom tredekket og var festet i strekkplatene
under dette. Under restaureringen ble denne løsningen vurdert
som lite hensiktsmessig fordi det kunne føre til lekkasjer i
tredekket. Det ble i stedet valgt å feste disse skråstøttene i
tredekket. For å kunne gjøre dette måtte man for det første
korte dem ned ved å ta ut et stykke tilsvarende tykkelsen på
dekksplanken, og for det andre måtte det tilvirkes ei stålplate
(10 x 10 mm) som ble sveist i enden av skråstøtta og deretter
skrudd fast i tredekket (se fotografi). Mellom tredekket og
skråstøttene er det lagt pakninger og tettet med sikaflex. En
bedre løsning hadde vært tjærefilt innsmurt med blanding av
tjære og blyhvitt.

Skråstøtte for skansekledning på
babord broving (foto: Thomas
Olsen).

535 Trapper og leidere utvendig
Trappa akterut på spardekk og opp til båtdekk er istandsatt ved at vangene, samt de tre nederste
trinnene er fornyet. De gamle trappenesene er brukt. Lengre fremover er trapp utenfor sters
gjenbrukt mens trapp opp til bro er nylaget ettersom originaltrappa manglet. Det ble brukt eik i
stedet for teak i den nye trappa. Den ble også noe lengre enn tidligere trapp, noe som medførte at
rekka (som er original) måtte justeres på høyden i nedre ende.
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54 Møbler og inventar
Møbler og inventar er restaurert i lugarområdet på båtdekk, samt på bro og i bestikklugar på
brodekk. HFS har stått for arbeidet.

Kapteinssalong
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55 Bysse
Utstyret i byssa ble demontert, sammen med øvrig innredning. Ettersom en har valgt å endre det
elektriske anlegget ombord fra 110 volts likestrøms- til 220 volts vekselstrømsanlegg, måtte en del
utstyr ombygges. Når det gjelder utstyr i byssa, to ventilasjonsvifter og vifte for bysseovn, ville en
ombygging ført til så store endringer at vi valgte å få installert omformer for 110 volt. Viftene ble
dermed reparert uten endringer.

Bysseovnen er restaurert. Ny dagtank er konstruert med utgangspunkt i brakettene.
Brytere og koblingsbokser ble dels gjenbrukt og dels erstattet med tilsvarende
komponenter.

Ettersom bysseovnen bare rette flater og kanter uten ornamenter anså vi sandblåsing som en
akseptabel løsning. Innvendig ble brennkammeret utbedret.
Dagtanken for bysseovnen var tidligere fjernet, og lot seg derfor ikke gjenbruke eller kopieres.
Med utgangspunkt i eksisterende oppheng ble det konstruert ny tank i kobber ved Kobber og
Blikkenslagerverksted Johan Berentsen DA. Benk med skuffer beslag og vask på forskottet ble
reparert, pusset opp og gjeninnsatt.

Byssa, interiør mot forskott
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57 Ventilasjon og oppvarming
Før andre verdenskrig har antakelig alle
luftelyrer på Hestmanden vært laget i
klinkede utførelser. Disse ble enten laget på
verftene, eller hos kobber- og blikkenslagere
som fungerte som underleverandører for
verftene. Da skipet ble bygd om på Akers
mekaniske verksted i 1947 ble også flere
luftelyrer fornyet. Disse er sammenføyd ved
sveising eller lodding, og samtlige av disse
luftelyrene er antageligvis produsert ved Øya
verksted i Brevik. Dette kan vi vite pga deres
karakteristiske konstruksjon hvor luftehettas
rygg er splittet. Så langt vi vet, var det bare
Øya verksted som lagde denne typen
luftelyrer.
Etter å ha undersøkt både restene av
Hestmandens luftelyrer samt regningen fra
AS Aker Mek. verksted fra 1947 kan vi
fastslå med forholdsvis stor sannsynlighet
hvilke luftelyrer som var i klinket utførelse,
og hvilke som er såkalte ”Øyalyrer”.
Ved BDF hadde vi et prosjekt i 2007-2008
hvor vi lærte å bygge luftelyrer slik det ble
gjort ved Øya Verksted i Brevik. Siden er det
også bygget en platevals beregnet på
dobbeltkrumming av plater og produksjon av
luftelyrer Dette gjorde oss i stand til å sette i
gang produksjon våren 2008. Det ble tidlig
gjort forsøk på å lage de to 21 tommers
luftelyrene som forsyner fyrplassen med
oksygen, Dette er klinkede lyrer noe som
viste seg å være svært komplisert. I denne
omgang ble forsøket derfor gitt opp.

Luftelyre av øya-typen tilvirkes for
Hestmandens båtdekk (foto: Thomas Olsen).

Italo Aballay produserer nye luftelyrer

Se også BDFs prosjektrapport:
Bygging av luftehette for skip. Sikring og etablering av håndverks- og tradisjonskunnskap om
tynnplateteknikker.
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Oversikt over Hestmandens 15 luftlyrer etter ombygging i 1947
Plassering på skipet

Tilstand

Dim.

Type

Farge

Akterskipet, spardekk styrbord side,
ned til mannskapets messerom.

Ingen rester igjen, må
fornyes

10”

Ny i 1947, ant.
”øya-typen”

Akterskip, på båtdekk over nedgang til
mannskapsinnredning.

12”

”Øya-typen”

Akterskip, på båtdekk over nedgang til
proviantrom.

Strekt korroderte rester
finnes (telt på høyden),
må lages ny
Flere korrosjonsskader,
kan restaureres.

Gul
eller
hvit
Gul

6”

”Øya-typen”

Gul

Akterskip, båtdekk på toppen av
maskinskylight

Forholdsvis god, må
overflatebehandles

12”

”Øya-typen”

Gul

Akterskip, kommandobrodekk babord
side, ned til kapteinens soverom og
lugar
Akterskip, kommandobrodekk styrbord
side, ned til passasjerlugar

Forholdsvis dårlig, må
vurderes om man skal
lage ny
Mangler, finnes ant. et
sted på Bredalsholmen.

6”

”Øya-typen”

Hvit

6”

Ant. ”øyatypen”

Hvit

Akterskip, forut for skorstein babord
side, til korridor utenfor
mannskapslugarer på hoveddekk
Akterskip, forut for skorstein styrbord
side, til korridor utenfor
mannskapslugarer på hoveddekk
Akterskip, babord side av skorstein, til
fyrplassen
Akterskip, styrbord side av skorstein,
til fyrplassen
Forskipet, styrbord side av stormast

Sterkt korroderte rester
finnes, må lages ny

12”

”Øya-typen”

Sort

Sterkt korroderte rester
finnes, må lages ny

12”

”Øya-typen”

Sort

Sterkt korroderte rester
finnes, må lages ny
Sterkt korroderte rester
finnes, må lages ny
Ingen rester igjen, må
lages ny
Ingen rester igjen, må
lages ny
Ingen rester igjen, må
lages ny

21”

Klinket type

Sort

21”

Klinket type

Sort

14”

Ant. klinket
type
Ant. klinket
type
Ant. klinket
type

Gul

Forskipet, babord side av fokkemast

Ingen rester igjen, må
lages ny

14”

Ant. klinket
type

Gul

Forskipet, styrbord side omtrent ved
spant 90, ant. montert i tredekket

Ingen rester igjen, må
lages ny

Ant.
6”

Ant. klinket
type

Ant.
Gul

Forskipet, babord side av stormast
Forskipet, styrbord side av fokkemast

14”
14”

Gul
Gul
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571 Ventilasjon til lugarområder
Luftelyrer til kapteinslugar og salong,
samt til passasjerlugarer på båtdekk
står på henholdsvis babord og
styrbord broving. Begge er Øyalyrer
og var i relativt dårlig forfatning. Vi
valgte likevel å reparere dem fremfor
å lage nye kopier. Luftekanalen
videre, oppunder dekk i
kapteinslugaren var gjennomrustet
og ble fornyet.
I forkant av skorsteinen på
henholdsvis babord og styrbord side
står luftelyrene til korridorene i
lugarområdet på hoveddekk. Dette
var også sveiste lyrer fra Øya i relativt
dårlig forfatning. Det ble likevel valgt
reparasjon fremfor nyproduksjon.

Reparerte luftelyrer; to fra båtdekk og en fra
styremaskintak (i forkant av skorstein) bak, og to fra
brovingene foran

På båtdekket, like i akterkant av
skylightet står luftelyre for
trappenedgang og toaletter akter.
Denne var såpass korrodert at det
ble laget en ny kopi.
På spardekket, forut ved spant 90 sto
ei luftelyre til lufting av området
forut for stålskottet ved spant 85.
Denne var fjernet slik som øvrig
utrustning på spardekket. Den er ikke
gjenoppbygget. På samme dekk,
akter på styrbord side ble luftelyre til
mannskapsmessa reparert.

Italo Aballay foretar omfattende reparasjon av
luftelyre fra båtdekk

I front av overbyningen på spardekk
ble lufteventiler for henholdsvis offisersmesse og kontor demontert på grunn av
overflatebehandlingsarbeider for deretter å bli remontert. To av lugarene har i lufting ut til
korridoren. Disse ble ikke berørt.
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De øvrige lugarene på spardekk har lufting i form av et rør opp til over båtdekket. Luftekanalen er
skjermet for været med soppformede hatter som også fungerte som lukkemekanisme. De var
festet til en gjenga bolt, og kunne skrues ned med hjelp av et håndtak på innsiden. Ettersom
samtlige bolter var rustet fast og hadde fått gjengene ødelagt, valgte vi å skifte til bolter av rustfritt
stål. Vi gikk opp en dimensjon for å få gjenget godset på nytt. De originale håndtakene ble sveiset
til de nye boltene. Det var ikke alle lufteventilene som lot seg reparere. Og ettersom lugarene på
styrbord side ikke skulle monteres valgte vi å redusere antall lufteventiler på denne sida. Det er
altså et tilstrekkelig antall så lenge rommene ikke er inndelt.

Reparasjoner i luftelyre. Øverst er nytt stål felt
inn ved sveis. Nedenfor er ett belte felt inn med
nagler. Originalt har denne delen vært formet av
et emne.

Luftekanal for lugar på spardekk.
rustfri gjengbolt er montert og
håndtak (liggende) skal sveises på.
Kanalen skal vendes slik at flensen
kommer over båtdekk, med ”kinahatt”
montert på gjengebolten

572 Ventilasjon til proviantrom
Luftelyrer til proviantrom står på båtdekk like over nedgang til proviantrommet. Dette var også ei
øyalyre i en forfatning som muliggjorde restaurering.

575 Ventilasjon til maskinrom
Akter for skorstein på babord og styrbord side står lyrene for fyrplassen i maskinrom. Dette var
klinkede lyrer som dessverre ikke lot seg restaurere. Det er ikke laget nye erstatninger for disse.
Luftelyre på skylighten er ikke å finne på generalarrangementet fra 1947, men vises på foto fra
1950-tallet. Denne ble reparert. I maskincasinga på spardekksnivå ble lufterørene ned til
maskinrommet utbedret. Rustområder ble skjært bort, og nytt stål ble lappet inn med sveising og
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enkelte steder klinking. Fra båtdekket og opp var imidlertid lufterørene så ødelagte at det måtte
produseres nye. De originale lufterørene over båtdekk var utført i sveiste utgaver, og de nye ble
laget på samme måte.

577 Sentraloppvarmingssystem med radiatorer
Radiatorene for lugarområdet er demontert,
rengjort, trykktestet og malt opp. Ventilene er
overhalt. Radiatorene for lugarområdet på båtdekk
og bro er montert sammen med et i hovedsak
originalt røropplegg. Rørene ble sanert for asbest, og
isolert med ny glassfiberduk. Duken ble sydd på
rørene på samme måte som asbesten var tidligere
(se fotografi).

I radiorom, bestikk, kapteinens salong og wc på
båtdekk var radiatordekslene i messing bevart. På
broa er de montert med maling over, mens malingen
er fjernet og messingen blankpusset på båtdekk. I
kapteinens lugar og i passasjerlugarene var dekslene
borte, og kopier av de gamle ble laget eksternt av
blikkenslager. Alle øvrige radiatorer er lagret.
Nymontert radiator med isolerte
varmerør (foto: Thomas Olsen).

Fra passasjerlugar på båtdekk, t.v. nytt
deksel for radiator, t.h. ny vask (foto:
Thomas Olsen).
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Varmerør for radiatorene var tidligere
isolert med asbest, dette ble fjernet og ny
isolasjon i glassfibermateriale sydd på.

58 Sanitær avløpssystem, drenssystem for innredning
581 Sanitær tilførselssystem
Båtdekk
Det er lagt 1-tommes galvaniserte rør for tilførsel av kaldt vann fra vanntank på casingtoppen og ut
til alle lugarene og toalettet på båtdekket. Røropplegget i dette området fraviker svært lite fra det
opprinnelige. Gjennomføringen fra casingtoppen i taket ved babord inngangsdør er dessuten
fornyet, og i dørken er det laget ny gjennomføring ned til bysseområdet.

Spardekk
Fra kapteinens soverom på båtdekket er det gjennomføring for sisternevann ned til offisersmessa
på spardekket. Dette røret fortsetter ned langs skottet mot stersen, videre er røret lagt gjennom
stersen med gjennomføring til stuertlugaren. I stersen er det dessuten også gjennomføring ned til
hoveddekk.

582 Sanitær avløpssystem, drenssystem for innredning
Drenering
Drensrør fra båtdekk gjennom offisersmesse ble fornyet. Det samme ble drenering fra fryserom på
spardekket, mellom spant 2 og 3, samt drenering fra rennestein på begge sider ved spant 34.
Sanitær avløpssystem

T.v. fotografi av sluk produsert på
BDF, th. arbeidsskisse av samme
sluk.

Det er produsert nye sluker for lugarområdene. Disse ble produsert etter tegninger utarbeidet av
Norsk verkstedsindustris Standardiseringssentral, men tilpasset Hestmandens bruk.
Samtlige vasker på DS Hestmanden var utstyrt med s-formede blyrør som vannlåser. Å få tak i slike
blyrør viste seg vanskelig. Dessuten er blyrør problematisk i forhold til nye miljøkrav Det ble derfor
gjort et forsøk med å lage en kopi av denne typen vannlåser i kobber, men det var ikke mulig å
bøye røret tilstrekkelig.. I samråd med riksantikvaren ble det derfor besluttet å bruke vanlige
vannlåser, av forniklet messing.
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På båtdekk er nytt avløpssystem med 1 ½
tommes galvaniserte rør er lagt opp i
passasjerlugarer og på toalett, dette
fraviker lite fra det opprinnelige.
På spardekk er avløpsrør er lagt opp
parallelt med tilførselsrør i offisersmesse
og sters, både dimensjoner og opplegg på
rørsystemet fraviker ikke fra det
opprinnelige. Det er lagt opp rør fra
toaletter og bad

T.h. original vannlås, t.v. forsøk på kopi av
denne i kobbermateriale.

583 Dusjer, klosetter og servanter
Dusjer
Rørsystemet til dusjene, med dusjhoder er demontert
Klosetter
Klossettene er demontert. Etter planen skulle to av de originale klosettene monters på toalettene
akter uten istandsettelse, mens toalettene på styrbord side, henholdsvis spardekk og båtdekk
skulle erstattes med moderne utgaver.
Servanter
På båtdekket er det tre lugarer med vask, men alle
tre manglet. Hardanger fartøyvernsenter har
fremskaffet nye vasker i tidsriktig utforming som er
montert av BDF. Tilkoblingsarbeidet ble imidlertid
avsluttet ettersom vaskene i denne omgang ikke
skal benyttes.
Også på spardekket manglet de fleste vaskene,
men ettersom området ikke er gjenoppbygget er
det ikke gjort arbeid med å finne erstatninger. Vi
har imidlertid gjort følgende registrering:

Mål på de vaskene vi har lagret på BDF, er
som følger: Vask tilhørende baderommet
på styrbord side (omr.427) har bredde
570mm, dybde 410mm, vasken loslugaren
(omr.435) har bredden 520mm, men er
dessverre knust. Det er også et foto av
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Vask i en av passasjerlugarene

stuerlugaren (omr.430), men vasken er per d.d. borte, og det eneste vi har igjen av denne er
brakettene.
Enkelte vasker fra hoveddekk er intakte.
Ut i fra fotomaterialet ser det ut til at vaskene på lugarene i omr.326, 328 og 330 er i
noenlunde god stand, mens vaskene på lugarene i omr.321 og 325 er knust. Vaskene fra
lugarene i omr.326 og 328 er lagret i på BDF, mens de fra lugarene i omr.321 og 325
antagelig er kassert. Den fra lugaren i omr.330 er på beklageligvis borte. Alle vaskene på
hoveddekket hadde følgende mål: bredde 500mm og dybde 310mm.
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6. Maskin-hovedkomponenter
Hovedkomponentene for maskinen består av Kjele og dampmaskin med kondenser. Da
beslutningen ble tatt om i denne omgang ikke å restaurere Hestmanden til seilklart skip, gjensto
fortsatt mye arbeid i på hovedmaskin og kjele. Samtidig var det et omfattende arbeid og flere store
investeringer som allerede var gjort med tanke på å få skipet seilklart. Kjeleskallet hadde vært
gjennom en omfattende reparasjon, og nye røykrør lå klar for montering. Med hovedkondenseren
var situasjonen omtrent den samme, og hovedmaskinen sto delvis overhalt. Vendepunktet innebar
at arbeidet på de tre hovedkomponentene ble avsluttet, og de ble i stedet satt sammen slik at de
ytre sett fremstår som hele. En ny hjelpekjele eller donkeykjele som var kjøpt inn, ble montert på
plass men ikke gjort driftsklar.
Resultatet gir et maskinrom som fremstår som helt. For oss har det betydning å få formidlet at selv
om maskinen ikke er driftsklar, så er det mye som er på plass bak ”fasaden”. Dette vil ha nytte
dersom arbeidet en gang skal gjenopptas.

Sven Johansson sinkgrunner hovedmaskinen (foto Svein Vik Såghus)
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61 Dampmaskin
618 Dampmaskineri med kondenser
Hovedkondenser
Endestykker mellomstykker og endelokk på
hovedkondenser ble demontert og sandblåst. Det ble
konstatert groptæringer i godset, og overflaten på
innsidene ble gjenoppbygd med metallsement.
I hovedkondenserens to rørplater var det oppstått flere
sprekker som ble forsøkt reparert ved lodding. Disse
forsøkene var mislykkede, og det ble derfor produsert
nye rørplater etter mal av de gamle. Vennesla
metallstøperi støpte platene i bronse, mens National
Oilwell Søgne AS maskinerte dem. Den ene plata ble
dessverre feilmaskinert (gjenget fra feil side), og måtte
derfor senere utbedres. Gjennomgangshullene måtte
bores opp og gjenges helt gjennom, videre måtte det
installeres plugger som stoppere fra innsida.
Hovedkondenseren er ferdig montert med nye
kobberrør, men den er ikke klargjort for drift. Innfesting
av kobberrør med festemutter er ikke pakket
ettersom skipet i denne omgang ikke skal seile.
En eventuell pakning ville ha hardnet til og blitt
ubrukelig etter en viss tid uten drift. Det er
heller ikke montert offeranoder, på
sjøvannssiden, og de ytre dekslene er ikke
overflatebehandlet for saltvannspåvirkninger.

Aktre ende av hovedkondenser med
demontert endelokk

Sprekker i hovedkondensers originale
endeplate (foto: Thomas Olsen).

Hovedmaskinens påhengte pumper
Hovedmaskinen har seks pumper drevet av eksentere på veivakselen. Via et åk overføres en
vertikal bevegelse til pumpene på babord side av hovedkondenser. I et horisontalt samleåk
beveges de seks pumpene: to fødevannspumper, to lensepumper, ei vakuumpumpe, og ei
sjøkjølvannspumpe. Ei av lensepumpene befinner seg i akterkant og ei i forkant av pumpehuset,
mens vakuumpumpa og sjøkjølvannpumpa befinner seg midt i pumpehuset.
Sjøkjølevannspumpa skal sende så mye sjøvann gjennom fortetteren (hovedkondenseren) at
denne skal kunne holdes avkjølt til en så lav temperatur at mest mulig av dampen som kommer fra
maskinen går over til vann. Denne temperaturen ligger på tilnærmet 32,5 grader celsius ved 95 %
vakuum. Sjøkjølvannspumpa har et ventilhus delt i fire seksjoner eller kammer. I hvert kammer er
det to femtommes plateventiler.
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I forbindelse med restaurering av
sjøkjølvannpumpa ble det horisontale
samleåket demontert og alle stemplene til
de seks pumpene trukket ut av sylindrene.
Stemplet til sjøkjølvannspumpa var eiret fast
i sylinderen og måtte ”terses” ut med
hydraulisk jekk. De åtte plateventilene i
ventilhuset måtte totaloverhales. På den ene
plateventilen måtte ei plate fornyes, denne
ble dreid og tilpasset. Alle plateventilene
måtte ha nye distanseskiver, disse ble dreid
og montert. Det ble dessuten konstatert en
del sprekker i noen av ventilsetene, disse ble
likevel vurdert som akseptable. På grunn av
stor slitasje på ventilsetene ble ”eikene” i
setene frest ned før ventilplatene ble slipt til.
Ventilhus og sylindrer tilhørende
sjøkjølvannspumpa viste seg å ha stor
rustoppbygging innvendig. Rusten ble fjernet
og ventilhuset sparklet med ca. 2-3000 gram
megametall der det var nødvendig for at
pumpen igjen skulle kunne fungere. Flere
pinneskruer for feste av ventilene ble
dessuten skiftet, en av disse ble festet med
megametall. En del slitasje ble også
Skisse, foring og stempel, sjøkjølvannspumpe
konstatert mellom foring og stempel i denne
(Sven E. Johansson 29.09.2009).
pumpa (se skisse ovenfor), disse ble likevel
vurdert som akseptable, og ble derfor kun rengjort før pumpa igjen ble montert på plass.
Pumpeplungere (kolbestempel) for fødevannspumpe og lensepumpe er demontert, og overflaten
slipt med smergel. Plungerene har en del langsgående riper og er noe preget av slitasje. Foringene
har klaring på 0,3 mm, noe som vurderes som akseptabelt. Fødevannspumper og lensepumper ble
dessuten montert med nye bokspakninger (16 mm).
Alle overflater i ventilhus og sylindere som vil komme i kontakt med sjøvann er behandlet med
Apexior nr. 3.
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Aktre ventilhus tilhørende lensepumpe påhengt dampmaskinen
Det ble påvist en forholdsvis lang horisontal
sprekk (270 mm) i dette ventilhuset som
antagelig har oppstått ved frostsprengning (se
foto). Dette ble utbedret ved bruk av megametall
både på utsiden og innsiden av sprekken. Denne
løsningen ble valgt fremfor å støpe nytt ventilhus
både for å bevare mer av originalmateriale, og
fordi denne løsningen var langt rimeligere.
Ventilhuset ble deretter trykkprøvd med 20 kilos
trykk per kvadratcentimeter i en time, og tilslutt
montert på plass i maskinrommet.
Veivakselen
Veivakselen ble tatt i land og
overhalt på maskinverkstedet Det
ble funnet flere skader på
lavtrykksveiven, blant annet
slagmerker på veivskinke og rundt
veivtappens kortende (se foto t.h.),
dessuten så det ut til at
veivskinkene på lavtrykksveiven var
forkskjøvet slik at de ikke lenger sto
parallelt. På grunn av dette var det
også en viss fare for at
parallelliteten i rammelagertappene
på lavtrykkveiven kunne være
forskjøvet. Det var også enkelte
sveisemerker i holflensene.

Aktre ventilhus for påhengt lensepumpe før
reparasjon (foto: Thomas Olsen).

Kontroll av parallelliteten på lavtrykksveivens
rammelagertapper gjøres ved Kristiansand Hydraulikk og
Maskinering AS

Lavtrykkveiven ble koblet av slik at man kunne ha mulighet for å måle rammelagertappenes
parallellitet i en dreiebenk. Målingene ble utført ved Kristiansand Hydraulikk og Maskinering AS i
januar 2008, og viste at parallelliteten på det meste ikke avvek mer enn 33/100 millimeter noe som
ble vurdert som et akseptabelt avvik. Etter overhalingen ble veivakslingen montert om bord igjen.
Thrustelageret ble satt på plass provisorisk og mellomaksel lagt i og koblet til veivaksel. Her
gjenstår justeringer før maskinen kan tas i bruk.
Sylindere, stempler og stempelstenger er overhalt, men hvitmetallagere i veiv og rammelager er
ikke utbedret.
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63 Propellanlegg
Akslingen er inntil videre plassert ut i borde i
publikumsgjennomgangen mellom
maskinrom og lasterom. Denne må utbedres
før montering. Cedervall utvendig
tetningsboks er anskaffet og klar for
montering
Hestmandens propell er av støpejern. Det ble
satt inn ny propell under krigen i følge
mannskapets dagboksnotater. Om dette er
den samme som dagens er uvisst, men vi kan
slå fast at originalpropellen er borte. Det var
en del groptæringer i støpegodset på
støpejernspropellen. Gropene er dels bygd
opp med sveis, og dels sparklet med et
keramisk tokomponent produkt.

Demontering av støpejernspropellen
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64 Kjeler
641 Hovedkjele

Kjelefronten med fyrganger før demontering. Til
høyre i bildet: ventiler for fødevann og brennolje

Hestmandens hoved-dampkjele ble bygget
sammen med skipet ved Laksevågs maskin- og
stålskipsbyggeri i1910. Vi vet i følge
Rasmussen (1997) Skibet arbeidet voldsomt i
sjøen… s. 100 at det i perioden 1949-51 ble
sveiset flere sprekker i hovedkjelens
fyrganger, blant annet ”en 18 tommer lang
sprekk mellom babord og senter fyrgang …”. I
januar 2005 ble den inspisert av Norsk
Kjelekontroll AS, i samarbeid med BDF. Kjelens
tegninger ble fremlagt, og man foretok en
visuell inspeksjon av utside, samt innvendig
både på kjelens vannside og i dens
fyrkammere. Flere forhold angående kjelens
tilstand ble konstatert: blant annet måtte
kjelens røykrør, stagrør, samt stagbolter
undersøkes nærmere ved ultralydmålinger,
videre måtte boltene som holder øvre plate
av vendekammeret skiftes pga. tæringer i de
originale, og ingen sveising på kjel eller
fyrkammer måtte foretas uten at Norsk
Kjelekontroll ble informert på forhånd. Norsk
Kjelekontrolls konklusjon etter inspeksjonen i
januar 2005 ble at ”Skottekjelen kan foreløpig
anses som et godt mulig restaureringsobjekt,
uten at NK kan gi noen garanti om en endelig
sertifisering.”
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Stag og kjelerør samt åpning til vendekammer,
sett gjennom mannhull i kjeletoppen

Hovedkjelens vannside etter at flere av røkrørene
er tatt ut.

Tæringer på stag og røykrør i kjelen

I fyrgangene er all ildfast stein demontert for tilkomst til stålet. Ultralydmålinger ble foretatt av alle
røykrør og stagrør og det ble utført en grundigere kontroll av rør som ble tatt ut og fremlagt for
Norsk Kjelekontroll. Denne inspeksjonen viste at stagrørene hadde forholdsvis mye gods igjen, mens
de fleste av røykrørene hadde større korrosjonsskade, særlig ved endeplatene, og konkusjonen ble
derfor at alle røykrør måtte fornyes.
Man konkluderte også med at
når røykrørene var fjernet ville
tilgangen til kjelens indre bli
bedre, og dermed muliggjøre en
grundigere kontroll av både
fyrganger og stagrør før
eventuelle videre tiltak blir
gjort. Ved inspeksjon av kjelen,
ble det gitt pålegg om å
demontere topplokk på
midterste vendekammer. Dette
for å kunne kontrollere
godstykkelse, samt foreta
innvendig besiktigelse.
I januar 2008 foretok firmaet
IKM Inspections AS en såkalt
sprekktest (MPI) i hovedkjelens
tre fyrganger. Dette munnet ut i
en Magnetic Particle Report
som ble oversendt både til BDF
og Norsk Kjelekontroll. Av
rapporten fremkommer det til
sammen 19 feil eller sprekker i
fyrgangene. De tre vanligste
feilene fremgår av fotografiene
på neste side: øverst til venstre
ser vi sprekker rundt nagler som
tidligere er blitt reparert med
Øverst t.v: sprekker rundt nagler. Øverst t.h: sprekker i
sveising, øverst til høyre har det
reparasjonssveiser. Nederst: sprekk mellom nagle og platekant
oppstått flere sprekker i
i fyrgangen (foto: IKM Inspections).
reparasjonssveiser, nederst er
det oppstått sprekk mellom nagle og platekanten i fyrgangen.
Etter instruks fra Norsk Kjelekontroll begynte vi å slipe sprekkene i kjeleskallet. Dette var et
tidkrevende arbeid i og med at de fleste sprekkene viste seg å være forholdsvis dype. Det ble
dessuten også påvist sprekker rundt en del av boltene for de tidligere kullristene.
Etter at sprekkene var slipt var det autoriserte kjelesveisere fra Peder Halvorsen Industrier AS i
Kvinesdal som utførte sveisearbeidet i kjelens fyrganger.
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Før selve valsingen av rørene kunne begynne
måtte gjennomgangene i endeplatene
rengjøres, både rust og gammelt glødeskall ble
derfor slipt bort.
Stagrørene gjenges inn i endeplatene, derfor
måtte de tre rørene som skulle fornyes gjenges
opp. For å kunne gjøre dette måtte rørenes ene
ende først valses ut til den rette diameteren.
Valsingen ble utført i en matrise etter
endeplatenes gjennomgangshull. Etter ønsket
diameter var oppnådd ble rørene gjenget opp.
Disse er nå klare, men må glødes på ny før
montering. Det er laget nye røykrør som er
polert og satt inn med fett for lagring.

Svein Mosby valser stagrør

Svein Mosby valser stagrør

Ny topplate på midtre vendekammer ble
bestilt fra Peder Halvorsens Industrier A/S,
hvor denne ble tilvirket i kjelestål og
maskinert lik den originale. Deretter ble den
klinket på plass. Topplata må dikkes dersom
kjelen skal i bruk.
Det ble maskinert bolter, muttere og skiver for
samtlige bukkestag (terser) tilhørende
vendekammernes topplater. Det er tre
topplater med hvert sitt bukkestag. I hvert
bukkestag er det fire bolter som både er gjenget
inn i bukkestaget og i topplata. I begge ender er
det skiver og muttere. Samtlige bolter er
tidligere blitt underkjent av Norsk kjelekontroll,
og det måtte derfor produseres 12 nye bolter
med 1 ½ tommes UNC-gjenger (10 gjenger per
tomme), samt 24 muttere og skiver (T: ¼ ”)
tilhørende disse. Tre stagbolter mellom
vendekammer og kjeleskall måtte fornyes, to på
styrbord side og en på babord. Nye stagbolter
ble dreid og gjenget opp lik de originale, men
ikke montert. De originale og slitte stagboltene
står med andre ord fortsatt på plass.
Topplokket er demontert og funnet i orden,
Siden er terser på samtlige tre lokk demontert
og sandblåst. Ved montering ble tersene skiftet,
men det gjenstår å dikke topplokket.
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Skisse av bukkestag for avstivning av
topplate (K. Gleditch Maskinlære, Bergen
1945, s. 68).

Smidde hjørner på åpning til vendekammer

Alle innfestninger til armaturer på kjelskall og kjelfront er boret opp og gjenget på ny. Det samme
gjelder de fleste flensene, men det gjenstår å bore og gjenge på to av dem.
De tre brennerne er rengjort men ikke fult ut overhalt. De er montert på kjelen med vanlige
stålplater. Disse må med andre ord byttes ut dersom kjelen skal brukes.

644 Hjelpekjele
Donkeykjelen som ble satt inn i Hestmanden i byggeåret 1911, var produsert av Cochran & Co Annan
ltd. i Skottland for et arbeidstrykk på 100 pund per kvadrattomme. Kjelen ble testet av Veritas`
stedlige besiktigelsesmann ved fabrikken i Skottland, og fikk sitt godkjenningsnummer påført: ”N.V.
No 464. Test 200 Ibs. 29-3-11 O.M.H”.
I juni 1929 lå Hestmanden til reparasjon i Bergen. Forruten en grundig oppussing av skipet og
dekksutstyret, ble det satt inn donkeykjel. I dekksdagboka står det at dette var en ny kjele produsert
ved Laksevåg mekaniske verksted, mens det ut i fra tegningsmaterialet fra Bergen mekaniske
verksted avdeling Laksevåg kan se ut til at det var snakk om en større reparasjon på donkeykjelen fra
1911 (tegn.644.01 Hestmandens tegningsarkiv).

Hjelpekjele sett forfra: t.h. utsnitt fra tegning over tidligere hjelpekjele (Hestmandens
tegningsarkiv 644.01), t.v. ny hjelpekjele produsert ved Peder Halvorsen Industrier AS.
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I mai 1957 ble donkeykjelen, antakelig den versjonen som var satt inn i 1929, fjernet ved et opphold
på Nyland mekaniske verksted i Oslo. Vegafjords maskinrapport forteller følgende: ”Høvding
skipsopphugging, Oslo, demonterte og fjernet (stykkevis) donkeykjelen. Brødr. Davidsen elektriske
foretning, Oslo, foretok nymontering og reparasjoner av det elektriske anlegget. Monterte 2
kabelgater og 2 tavler til det nye dieselaggregatet og for batteriene…”
Høsten 2007 ble det i samråd med Riksantikvaren og Hestmandens fagråd besluttet å reetablere
hjelpekjele i Hestmandens maskinrom. Vesentlige funksjoner om bord ble i 1947-versjonen drevet av
dampkraft fra skipets hjelpekjele. Skulle disse kunne fungere slik de gjorde den gang, måtte det igjen
installeres en slik kjele. Svært mye av dekksutstyret, vinsjer og kraner, ble for eksempel drevet av
damp fra donkeykjelen. Alle originale dusjer og radiatorer kan dessuten også benytte seg av damp
fra denne kjelen. Videre får kjelen også en svært viktig funksjon for museumsskipet; med damp fra
denne kjelen ønsker man å varme opp Hestmandens tidligere lasteområde som ved museumsskipets
etablering vil fungere som utstillingslokaler. Med andre ord har hjelpekjelen funksjoner knyttet til
både restaurering av skipet, og til det nye museumsskipet.
Produksjonen av ny hjelpekjele foregikk sommeren og høsten 2008 ved Peder Halvorsen Industrier
AS. På avdelingskontoret i Kvinesdal ble en ny kjele konstruert med utgangspunkt i det gamle
tegningsmaterialet fra Bergens Mekaniske Verksted avdeling Laksevåg. Etter konsultasjon med
fagråd og riksantikvar ble det besluttet ikke å lage en nøyaktig kopi av den tidligere kjelen, da en slik
ville bli både svært kostnadskrevende å tilvirke og drifte. Det ble derfor bestemt at kjelen skulle
sammenføyes ved sveising, og at man skulle forta nødvendige forandringer i konstruksjonen slik at
kjelen kunne automatiseres og dermed drives uten kontinuerlig tilsyn. Den nye kjelens form og
størrelse ble forholdsvis lik den gamle, men ellers ble den produsert etter moderne prinsipper (se
tegning ovenfor) Automatisering innebar også at den nye kjelen måtte leveres med en del
ekstrautstyr den originale ikke hadde, bl.a. styreskap, nivåtank, vannstandglass og system for
vannbehandling. Kjelen ble produsert og sertifisert etter Det Norske Veritas regelverk.
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7. Systemer for maskin-hovedkomponenter

En av rørplatene til hjelpekondenser

I likhet med arbeidet på maskinens hovedkomponenter ble også restaureringesarbeidet på
brennoljesystemet, smøresystemet, fødevannstilførsler, samt avgass og luftesystemer avsluttet til
fordel for et monteringsarbeid hvor det visuelle skulle gis fokus.
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70 Brennoljesystem
Oljeforvarmer/ heater ble tatt ut sammen med øvrig rør og utstyr i maskinrommet for tilkomst til
arbeid på skrogsider og hoveddekk. Forvarmeren ble demontert og gjennomgått og det er konstatert
tæringer med hull i rørspiralene innvendig. Ettersom oljeforvarmeren teknisk sett vil bli overflødig
ved ny drift, er videre utbedring avventet.

701 Brennolje dren- og transfersystem
Både på styrbord og babord side er det lagt fylleledninger fra spardekket, via tonnasjerom og nytt
hjelpemaskinrom, til skipets bunkerstanker. Fra spardekk til tidligere tanktopp er de opprinnelige
rørledningene fra 1947 brukt, mens det fra tonnasjerom til nåværende tanktopp har blitt produsert
nye rør. På babord side er også transfersystemet mellom dyptank og setlingtank ferdigstilt, mens
dette rørsystemet på styrbord side er fjernet som en følge av den nye publikumsgjennomgangen.
Alle ventiler, hurtiglukkere o.l. tilhørende fyllings- og transfersystemet er dessuten overhalt
(rengjort, pakninger skiftet m.m.), og montert på plass.
Forpumpe, brennolje
Det finnes to slike pumper på Hestmanden,
begge er plassert i borde på styrbord side
mellom spant 18 og 20 i maskinrommet.
Tilstanden til den ene pumpa er slik at vi ikke
har funnet det formålstjenelig å restaurere
den, mens den andre er overhalt og kan settes
i drift. Disse pumpene kom om bord i skipet i
1947 da kjelen gikk over fra å være kullfyrt til
å bli oljefyrt. Da Hestmandens drivstoff etter
restaureringen mest sannsynlig vil gå over til å
bli diesel vil disse to brennoljepumpene bli
overflødige. De er derfor satt på plass uten
montering til det øvrige systemet, men bidrar
til at maskinrommet i større grad fremstår slik
det gjorde i 1947.
Transferpumpe, brennolje
Det som skiller transferpumpa for brennolje
fra vannpumpene er at stempelfjærene er av
metall og ikke av fibermateriale som på
vannpumpene, dessuten er stempelstengene
Forpumpe for brennolje før istandsetting (foto:
av stål og ikke av gulmetall. Til denne pumpa
Thomas Olsen).
ble det bestilt inn fire nye dampstempelfjærer
(diameter:115mm) fra Standard dieselservice i
Oslo, produsert i England (se også pkt 803): Disse ble montert høsten 2008.
Fem nye kikkraner er også montert på denne pumpa, fire under dampsylinderen og ei på oljesida for
lufting på toppen. De gamle ”sleidemutterne” er dessuten erstattet med nye slik som på lense- og
fødevannspumpa, se pkt. 3.803. Ellers er pumpa overhalt og de originale delene beholdt.
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704 Varmerør i brennoljetanker
Grunnet opprettelsen av gjennomgangstunnel fra skipets lasteområde til skipet maskinområde på
styrbord side, ble varmerørene for brennolje demontert i styrbord setlingtank.

Varmerørene demonteres og tas ut av styrbord setlingtank.
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71 Smøreoljesystem
713 Smøreapparat og smøreoljesystem for hylse
Smøreapparat
D/S Hestmandens smøreapparat for alle de forskjellige lagrer og sliteflater tilhørende maskinen er
overhalt ved Bauer-Nilsen AS i Haugesund.
Hylse
Demontering av plate D1 på styrbord side, ga oss en
tilgang til propellhylse og rør for smøreolje. Tre rør
var ført gjennom skottet ved spant 5, for smøring av
propellhylsa.
Anledningen med god tilkomst ble benyttet til
ettersyn, smøring og rensing av hylsa. Rørene ble
demontert og erstattet med nye.

Tre rørgjennomføringer rundt flensen i
skottet ved spant 5, sett forfra.

Aktenfor skott ved spant 5:
Smøretilførsel mellom spant 4 og 5,
for overside og underside av hylse.

Et tredje rør fortsetter akterover forbi
spant 4.

Dagtanker
De to lagertankene som er plassert under leideren i maskinrommet er for dampsylinderolje og
maskinolje. Etter sandblåsing og maling ble de montert på plass.
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74 Avgass- og luftinnsugningssystem
742 Røykopptak
Røykopptaket fører avgassene fra kjelen og opp til skorsteinen. På Hestmanden består dette av tre
deler. Nederst står den såkalte kjerka montert på kjelefronten. Over denne er det montert to
mellomstykker før selve skorsteinen. Det nederste er en overgang fra firkantet til sirkulært rør (se
fotografi over t.h.), mens røret over dette er sirkulært og har et påmontert varmeskjold (se fotografi
over t.v.). Det ble besluttet å lage en kopi av førstnevnte, mens det andre sirkulære røret kunne
istandsettes.

Hestmandens røykopptak.

Kjerka
Røykopptaket eller kjerka, som fører
avgassene fra kjelefronten og opp til
røykløpet og skorsteinen, måtte fornyes. Det
var lite gods igjen både i plater og vinkler. Et
parti i fronten, med dører, samt
mellomstykke med hengsler til dørene, var
imidlertid i god nok stand, trolig fordi et
varmeskjold på innsiden, hadde tatt av for
en del av varmeutviklingen.
Røykopptaket ble tatt i land og
rekonstruksjonen utført i platehallen. Det
var imidlertid ikke mulig å få røykopptaket ut
av skipet i hel tilstand. Dette ville gjort en
rekonstruksjon langt enklere, ettersom
fasongen ville blitt bevart inntil den nye
kunne stå ferdig. Konstruksjonen ble derfor
demontert om bord og tatt i land i deler.

Kjerka før demontering. Den står festet på kjelen
med fronten og dørene vendt mot maskinen.
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Det viste seg å være en vanskelig oppgave å
rekonstruere fasongen. Det var mange variabler
og forholde seg til og en så at en mer omfattende
måltaking før demontering kunne vært
formålstjenlig. Men, både vinkler og plater fikk
fasong og alt ble prøvemontert på land før det ble
fraktet om bord i deler og montert på plass.
Kjerka har store dører i frontveggen, for at man
skal komme til å feie, reparere eller skifte ildrør.
Sotlukene og tilhørende innvendige varmeskjold
kunne delvis bevares og ble restaurert. Hengselen
på dørene ble løsnet og klinket på nytt, flere av
lukkemekanismene ble tatt av og restaurert ved
at gjennomgangshullene ble gjort mindre. Bolter og
muttere ble skiftet ut på alle avstandstykker
mellom selve sotluke og de indre varmeskjold.

Røykopptaket innvendig med røykrørene
fra kjelen til venstre, og tydelige
rusttæringer til høyre.

Alle kjerkas deler er dessuten sandblåst, og påført
ett strøk varmebestandig aluminiumsmaling.
Denne delen av røykopptaket er dermed klargjort
for montering etter at hovedkjelens ildrør er
valset på plass. Kjerka ble rekonstruert og
midlertidig lagret i prefabrikkerte deler i 2004.
Bunn og sider var lagret med vinkler klinket til
platene.
I januar 2011 begynte arbeidet med montering
om bord. Innfesting mot kjelen ble gjort med
gjenga bolter som ble pakket med hamp på
innsiden av kjelen. Som pakning mellom
anleggsflatene mot kjele og kjerke ble det
benyttet et ”bånd” av glassfiberduk påsmurt en
blanding av linolje og grafitt. Originalt var
elementene i kjerka montert med nagler, bortsett
fra bakstykket hvor tilkomst for mothold mot
kjeleskallet ville vært vanskelig. Her var det brukt
bolter med muttere både mot vinkel for feste til
kjele og i plateforbindelsene.

Helge Møvik monterer pakning av
glassfiberduk (erstatningsmateriale for
asbest) bakt i linolje og grafitt
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Rekonstruksjonen nærmer seg ferdig.

Ved rekonstruksjonen på stedet ble alle
sammenføyninger gjort med gjenga bolter,
også på forside og i forbindelse mot
mellomstykket i røykløpet over. Det er med
andre ord bare de prefabrikkerte side- og
bunnstykkene som er klinket. Dette var et valg
som ble gjort for å begrense kostnadene.
Det oppsto en stor utfordring ved
monteringsarbeidet. Delene til kjerka var i sin
tid laget med de originale platene og vinklene
som mal, og delene ble delvis montert og
klinket før de ble tatt om bord. Selv om
delene passet sammen når de ble
prøvemontert på land, var dette ikke en
selvfølge når de skulle plassmonteres med
anlegg mot kjelen og føres inn i røykløpet mot
skorsteinen. En annen utfordring oppsto som
følge av at det videre røykløpet var så
deformert av tæringer at det var vanskelig å
rekonstruere med riktige mål. En del
oppvarming for bøying av plater og vinkler,
samt sveising for tilpassing mot røykløpet var
helt nødvendig. Originalt røykløp har trolig
hatt en noe større helling akterover enn
rekonstruksjonen, noe som indikeres av
avstanden som oppsto ved festebrakett på
kjeletoppen. Det måtte tilpasses en ny vinkel
med et noe større steg for å få røykløp og
kjerke festet.

Helge Møvik monterer kjerkas innerstykke mot
pakning og kjele

Kjerka delvis montert

Ved videre istandsetting vil det sannsynligvis være nødvendig å demontere deler av kjerka for
innvalsing av rør i kjelen.
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743 Røykopptak, mellomstykker
Overgang firkantet-rund
For å kunne produsere en kopi av den delen
av røykopptaket som er overgang fra
rektangulært til sirkulært røykrør, ble det
laget en jigg hvor både sideplater og
hjørneplater kunne spennes opp for
montering. Den rektangulære delen av denne
jiggen ble laget ut i fra målene i toppen av
kjerka, mens den sirkulære delen måtte ha
korrekt diameter i forhold til røykrøret over.
Mellom disse ble det også laget ei støtte for
sideplatene slik at konstruksjonen kunne
beholde den riktige fasongen under
monteringen.

Oddmund Espegren bruker mal fra det gamle
røykopptaket for å finne korrekt fasong på det
nye (foto: Thomas Olsen)

Etter at alle de fire sideplatene var montert
observerte man at disse ikke var helt korrekt
valset, dette gjorde det vanskelig å montere
hjørneplatene. Men ved en del tilpassninger
av både sideplater og hjørneplater kunne
delene monteres sammen ved klinking slik
det var utført på den originale delen av
røkrøret.
I november 2008 ble denne delen av
røykopptaket montert i kjelecasinga, slik at
den såkalte kjerka skulle kunne sammenføyes
med denne etter at hovedkjelen er ferdig
restaurert.
Røret under skorsteinen
Mellom den ovennevnte del og selve
innerskorsteinen er det et rør med påmontert
varmeskjold som går gjennom casingen.
Varmeskjoldet ble demontert, naglehull og
skruehull med tæringer ble sveiset opp, det
hele ble sandblåst og montert sammen igjen
slik det hadde vært.

Oddmund Espegren borer hull for ny nagle i
røykopptakets mellomstykke, overgang fra
firkantet til rund (foto: Bjørn Nesdal).

745 Avgassystem for kjeler
I skorsteinen ble det montert et ekstra rør for
avgass fra en eventuell
hjelpemaskin/strømaggregat.
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Helge Møvik og Carl Petter Nielsen tilpasser
mellomstykke til kjerka

75 Damp-, kondensat- og matevannssystem
755 Primært kondensatsystem
Reserve vakuumpumpe

Pumpenes plassering i maskinrommet, skissert etter opplysninger fra Svein Mosby (Thomas
Olsen 02.12.2008).

Vakuumpumpenes oppgave er å fjerne fra fortetteren (hovedkondenseren) den gjenværende damp,
det dannede vann, og den innlekkede luft, samt holde vakuumet ved like i hovedkondenser. Når
maskinen er i gang er det den påhengte vakuumpumpa som gjør dette, mens reservepumpa brukes
ellers. Denne pumpa er overhalt, og nytt smørapparat for den er levert av Bauer-Nilsen AS i
Haugesund. Pumpa er plassert ved spant 16 i borde på styrbord side i maskinrommet (skisse
nedenfor viser D/S Hestmandens ulike pumper i maskinrommet).

756 Primært fødevannsystem
Systemet omfatter fødevannspumper og fødevannsforvarmere, samt ledninger med ventiler etc.
mellom fødevannspumpene og forvarmer og videre til kjelen. Vannsirkulasjonssystem mellom
hjelpekjele og avgasskjel inngår også her, samt utstyr for filtrering av fødevann.
Tilbakeslagsventil for pumpe påhengt dampmaskinen
Pumpene som blir drevet direkte av maskinen ved hjelp av en vektarmforbindelse fra et av
maskinens krysshoder, og som har som formål både å bringe fødevannet inn på kjelen og kunne
pumpe ut lensevannet, er utstyrt med tilbakeslagsventiler. En av disse ventilene var sprukket og
ødelagt slik at den ikke kunne repareres. Det ble valgt å støpe ny ventil. Den opprinnelige ventilen
var laget av støpejern, men etter å ha drøftet forholdet med Vennesla Metallstøperi valgte vi å støpe
kopien i bronse..
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Original ventil med bruddskade

Ny ventil i bronse, før maskinering

Vi fikk laget støpemodeller etter originalen ved Arendal Modellverksted og støpt ventilen med
ventillokk ved Vennesla Metallstøperi. Ventilen ble til slutt maskinert og nøyaktig tilpasset ved
Kristiansand Hydraulikk og Maskinering AS.

Å støpe ventilkopi er en omstendelig prosess. Her vises tremodell og former
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Fordelingskasse for matevann
Den originale fordelingskassa for fødevann lot seg heller ikke reparere. Det ble vurdert å lage en kopi
i støpgods i dette tilfelle også, men ettersom konstruksjon og fasong gjorde det mulig å produsere
en kopi i sveiset utgave, falt valget på dette. Det gjorde det langt enklere og rimeligere Etter at alle
delene var produsert og sveiset sammen måtte den ferdige fordelingskassa glødes ved Kristiansand
Jernstøperi AS for å få bort spenningene oppstått under sveisingen.

Fra produksjonen av ny fordelingskasse for fødevannet fra dampmaskinen

Reserve fødevannspumpe
Denne pumpa har tidligere vært plassert på styrbord side i
maskinrommet mellom spant 14 og 16, men var
beklageligvis borte den gang Hestmanden kom til
Bredalsholmen. Fartøyvernsenteret hadde stående ei
liknende pumpe fra Kristiansands mekaniske verksteds tid.
Denne er nå restaurert slik at den kan anvendes, blant annet
er fire nye stempelringer produsert av plaststoffet polyacetal
for pumpas vannside.

Fra maskinrommet slik det så ut i desember 2008.
Rørledning midt i bildet går fra påhengt
fødevannspumpe til fordelingskasse for fødevann,
øverst i høyre hjørne (foto: Thomas Olsen).

Rørsystem
Ut fra maskinens påhengte fødevannspumper er rørledningene i systemet gjennomgått, glødet,
trykkprøvd og montert.

161

759 Sekundært kondensat og fødevannsystem
Hjelpekondenser
Hjelpekondenseren har opprinnelig hatt
støpejernsskrog, men ved senere
utbedringer har det sylindriske skrogpartiet
blitt erstattet med en sveiset konstruksjon.
Et av endelokkene og et mellomstykke ble
antatt å være originale, mens utforming på
motstående endelokk tyder på at dette er
en nyere tilføyelse, likevel utført i støpejern.
Begge de to originale delene var fullstendig
ødelagte og lot seg ikke reparere. Å støpe
nye deler ble vurdert som for svært
kostbart. Det ble derfor valgt å sveise nye
deler. På grunn av de store skadene måtte
rekonstruksjonen delvis baseres på
antakelser om utforming. Som sveiste lokk
har de selvfølgelig fått et annet uttrykk en
de ville fått ved støping.

Sylinder i sveiset utførelse. Det nyere endelokket
blir løftet i bakgrunnen

Mellomstykket, originalt men ødelagt av
rust.

Endelokk, originalt men sprukket og
rustet. Store deler av lokket er borte.

Den største utfordringen i tillagingen av hjelpekondenserens vendekammer var å presse ut den
midtre buede delen på en nøyaktig måte slik at det verken oppstår skjevheter eller at den fraviker
nevneverdig fra det originale vendekammeret. Dette ble gjort ved at en 10 mm stålplate ble presset
ut med former både over og under. Etter å ha prøvd seg frem flere ganger ble resultatet til slutt
tilfredsstillende slik at kransen rundt midtstykket kunne påmonteres, og vendekammeret kunne
sendes til maskinering.
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Det nye mellomstykket er bygd opp av flere utformede stålelementer. Under utformingen måtte
flere av elementene glødes og eventuelt bearbeides i den hydrauliske pressa for å oppnå den
ønskede fasong. Deretter ble de utformede ståldelene sveist sammen Etter arbeidet med å sveise
delene sammen, ble også mellomstykket maskinert før montering til kondenser og mantel.

Fra produksjonen av nytt mellomstykke til Hestmandens hjelpekondenser.

Innvendig består hjelpekondenseren av 22 stk kjølerør for sjøvann. Dette er 19 mm rør i bronse.
Rørene er festet med rørplugger til rørplatene som står i
hver ende. Alle rør, rørplugger og pakninger er skiftet,
og rørplatene er gjenget opp på ny. Den ene rørplata
hadde 40 ødelagte gjenger, og en del rørplugger ble
sølvloddet til rørene, ettersom gjengene i rørplaten var
for slitt til å bli reparert.
Før arbeidet ble avsluttet ble kondenseren trykktestet.
Den ble fylt med vann, slik at trykket på mantel og
endestykker tilsvarte 0,21 kg per kvadratcentimeter.
Resultatet viste seg positivt. Det vil sannsynligvis være
påkrevet å skifte pakninger når kondenseren en gang
skal i drift.

Svein Mosby maskinerer rørplate i
hjelpekondenser
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8. Skipssystemer

Skipssystemer omfatter flere overgripende funksjoner. Brannslukning er et viktig område, lense- og
ballastsystemer et annet og elektriske anlegg og fordeling et tredje.
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80 Ballast og lensesystem, drensystem utenom innredning
Kompetanse på antikvarisk utført rørleggerarbeid er så langt vi kjenner til viet liten oppmerksomhet i
fartøyvernprosjektene, så vel som i øvrig kulturminnevern. Det er også et problematisk felt ettersom
nye rørkomponenter eller fittings, tilsvarene de originale, ikke er lett å oppdrive, og godt brukte
deler som oftest ikke lar seg gjenbruke av hensyn til teknisk standard. Gjennom arbeidet på
Hestmanden har vi møtt en del utfordringer og tilegnet oss en del kunnskap om håndverk og eldre
utforming i møte med moderne krav til sikkerhet .

801 Ballastsystem
Fast ballast
380 tonn betongballast ble sprøytet inn i tankene i
Hestmandens bunn. Betongen erstatter tidligere
flytende ballast, og endringen er gjort for å
tilfredsstille sikkerhetskrav fra sjøfartsmyndighetene.

Betong sprøytes i dobbeltbunn

Ballastpumpe
Dette er ei dampstempelpumpe med to
horisontale stempler, og er fabrikkert ved
Wortington-Simpson Ldt i England. Når denne
pumpa ble installert på D/S Hestmanden vet vi
ikke, den er verken nevnt i den historisk-tekniske
dokumentasjonen av skipet eller i regningen fra
Aker mek. verksted i 1947. I mai 2008 henvendte
vi oss til Standard Dieselservice i Oslo angående
anskaffelse av dampstempelringer til pumpa.
Disse kontaktet videre sin leverandør i England
som dessverre ikke hadde tegninger av denne
typen eldre pumper, men likevel sa seg villige til å
produsere ringene for oss om de fikk nøyaktige
mål og ei skisse. I august 2008 ble de nye
dampstempelringene levert og montert på plass.
Stempelringer til vannsiden av pumpa ble dreiet
av plaststoffet polyacetal. Ballastpumpa er
montert i maskinrom, ute i borde på babord side
mellom spant ti og tolv.

Stempel med ødelagt stempelring (foto:
Thomas Olsen)
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Skisse, innvendig diameter i ballastpumpas
sylinder (Sven E. Johannson, Thomas Olsen
09.06.2008)

803 Lensesystem
De eldre rørsystemene til
ballastankene ble
demontert under
restaurering av skroget. En
så ingen mulighet til å
bevare de gamle rørene
med tanke på et skip i drift.
Hele systemet ble derfor
fornyet. Ved fornyelsen har
en valgt og ta i bruk
galvaniserte stålrør, fremfor
rør av svart stål, slik det var
opprinnelig.

Fleksible blyrør i
gjennomgang i skott 56 SB,
før demontering.

Gjennomgang i skott 56, SB.
Blyrør-stykke er erstattet
med gummikompensator.
Mot rennestein er
lenseledning fornyet.

Gjennomføringer i vanntette skott ble
også endret. Mens det tidligere var blyrør i
gjennomføringene, ble det nå lagt inn
moderne gummikompensator. For øvrig
ble dimensjoner på rør og flenser beholdt.

Nye lufte- lense, og ballastrør legges
ut på babord side i aktre lasterom.
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I lastområdet er alle ledninger fra
tanker og kofferdammer fornyet
opp til hoveddekket, og likedan i
forskarpen. Sugeskåler i tankene
ble bevart, i den grad det lot seg
gjøre, og erstattet med
tilsvarende, der det har vært
nødvendig. Det er også montert
ny lenseledning fra rennestein på
tanktoppen.
I maskinområdet er rørene
fornyet ned mot tankene, mens
gjennomføring i maskinrommet
gjenstår. Alle rør som er ført
gjennom brennoljetankene, er
foreløpig avsluttet ved
maskinrommet.

Ballast og lenserør samles i aktre maskinromsskott for
gjennomføring i tunnel gjennom dyptank.

Ny gjennomføringsplate i kjeleromskott for
rør i tunnel gjennom tank.

Spindelforlenger til ventil i forpeaktank, ble fornyet.
Forlengeren går her gjennom tanktopp i forskarp, foran
kollisjonskott, spant 87
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Lensepumpe

Deleliste for Eureka Horisontal Duplex Pump (brosjyre fra A/S Eureka mekaniske verksted).

Lensepumpa er produsert av Eureka mekaniske verksted AS i 1955 (serienummer 32 890).
Diameteren på dampsylinderen og vannsylinderen, samt slaglengden er 150 mm. Stempelfjærene til
både vannsida og dampsida var defekte og måtte fornyes. Etter å ha vært i kontakt med firmaet
Hamworthy Pump System AS, det tidligere Eureka Mek Verksted som produserte dampdrevne
stempelpumper fram til tidlig på 1970-tallet, kom følgende anbefalinger:
”På disse pumper har vi minimalt med deler på lager. For stempelfjærer til Dampstempler har jeg
funnet følgende: Vår leverandør for disse er fortsatt i drift og heter Standard Diesel og befinner seg i
Oslo. Fjærene for 32890 (Dim ø150 heter Art.nr 20469-028) kan bestilles hos dem.”
(e-post 20.02.2008)

Videre ble det i denne e-posten dessuten nevnt at stempelfjærer til brennolje transferpumpa, også
av merket Eureka (Art.nr 20469-027, dimensjon 115-115-115), kunne leveres (se pkt 3.700).
Stempelfjærene ble bestilt, og i månedsskiftet april-mai fikk vi fjærene både til lensepumpa og til
brennolje-transferpumpa, de gamle ble skiftet ut og de nye montert på plass. Når det gjaldt
stempelfjærene på vannstempelsida var svaret mer negativt:
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”De ringene som ble brukt i gamle dager
var kalt Beacon Pakninger ½”. Jeg
snakket i går med vår leverandør for
pakninger de siste 30-40 år, og han
kunne ikke levere dette lenger,”
(e-post 20.02. 2008)

Vi valgte derfor å benytte plaststoffet
polyacetal, og produserte ringene selv. De
ble dreid etter målene av de tidligere
ringene, tre for hvert stempel.
Videre ble den ene stempelstanga produsert
ny ved BDF. Den gamle var ikke brukendes,
fordi konene var slitt ned. Konene i selve
stemplene ble også utbedret slik at de
passet til den nye stempelstanga.

Ny stempelring for vannstempelsida (Foto:
Thomas Olsen).

”Toppkula” til smørekoppen på sleidelokket,
kraner (8 stk) for å tappe vann ut både av
damp- og vannsylinderen, samt flere
pinneskruer med muttere ble fornyet. De
gamle ”sleidemutterne” ble også erstattet
med nye (se foto). Det må også bemerkes at
sylinderdekselet for dampstempelet ikke var
fra originalpumpa, men tillaget av ei 10 mm
stålplate på et senere tidspunkt. Ettersom
opprinnelig tykkelse var på 16 mm, ble
dekselet fornyet til original tykkelse.

Nye ”sleidemuttere” (Foto: Thomas Olsen).

Lenserør og ballastrør, og ventilkasser
for disse i maskinrommet
I maskinrommet ble lenserørene fra forre og
aktre lasterom, og ballastrørene fra
ballasttankene demontert. Alle rør måtte
produseres nye med unntak av noen
originale flenser som kunne brukes. Det er
brukt galvaniserte rør lik de originale, og i
tilvirkingen av de nye rørene er det brukt
tradisjonelle teknikker for rørleggerfaget.
Ved å fylle sand i rørene og gløde dem kan
man bøye den enkelte vinkel nøyaktig slik
den var på det opprinnelige røret.

Harald Olsen og Italo Aballay bøyer rør på
gamlemåten (foto: Thomas Olsen).
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Etter at rørene var ferdig tilvirket ble de montert etter 1947-tegningene fra Aker mek. Verksted. De
originale ventilkassene er benyttet. De ble demontert og overhalt og montert til lense- og
ballastrørene.

Fornyede lenseledninger og ballastrør i maskinrommet pr 09.04.08. Rørene til ballasttankene i
forre og aktre lasterom er merket røde. Disse vil ikke være i bruk i og med alle ballasttanker på
Hestmanden, unntatt forpeaken, er fylt med betong. Rørene vil kunne benyttes for lensing om
skipet springer lekk. Rørene for lensing av rennesteiner er merket blå (DS Hestmandens
tegningsarkiv nr. 16 657).

804 Drensystem utenom innredning
Hoveddekk
Dreneringsrørene i aktre lasterom ved spant 34 på babord og styrbord side var tidligere demontert
og planlagt fornyet i sin helhet. Etter at det ble besluttet at Hestmanden ikke skulle sertifiseres som
sjøgående skip, valgte en å remontere de originale rørene med nødvendige reparasjoner. Dette
omfattet fornyelse av de sterkt korroderte nederste 3000 mm på hvert rør og tetting av mindre hull
med påleggssveis høyere oppe på rørene.
Tonnasjerommet på hoveddekk var utstyrt med
lensesluse på styrbord side. Like bak skottet, ved
spant 31 var det montert en kanal med åpning i
skrogsida. I kanalen sto det en klaffeventil med en
vertikal aksel med ratt for justering, festet over
spardekket. På styrbord side var det tydelige spor
etter en lik sluse med klaffeventil. I rennesteinen
sto det igjen stålkanter etter sluse med samme
mål og i spardekket sto fortsatt gjennomføringen
etter akslingen på plass. Det er gjenoppbygget
komplett sluse med ventil på styrbord.

Lensesluse, styrbord side.
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Spardekk
I forbindelse med fornying av vaterbordsplate nr. 6 på
spardekket er dreneringsrør demontert og satt opp
igjen slik det var før. Nye skruer og muttere er satt inn
for gjennomgangen til spardekk. Avløpsrør i
rennesteinen ved spant 28 og 32 styrbord og babord
side ble demontert, galvanisert og festet igjen til
rennesteinen med skruer.
Styrehustak
Dreneringsrørene fra styrehustaket og ned til båtdekk
er fornyet. På styrbord side var deler av røropplegget
Rekonstruksjon av lensesluse.
fra 1947 ennå eksisterende, men i dårlig forfatning.
Nytt røropplegg måtte derfor tilvirkes i samme
materiale og utførelse som i 1947 (1 ¼ ” galvaniserte
stålrør) både på babord og styrbord side. I aktre skott på overbygningen kunne man se
dreneringsrørene var festet med klammer. På klamrene mellom rør og skott var det lagt et
mellomlegg på ca 6mm tilvirket av eik. Også disse ble erstattet av tilsvarende i samme materiale og
utførelse. Mellom stål og tre ble det brukt en pakning av tjærefilt smurt inn med blanding av
sinkhvitt og tjære på begge sider.
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81 Brannalarm og brannslukningssystem
Det er montert nytt brannvarslingssystem med sentral på forskottet i bestikklugaren, og håndholdte
brannslukkingsapparat om bord. Dette kommenteres ikke ytterligere her.
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82 Lufte og peilesystem fra tanker til dekk
821 Lufte og peilesystem fra tanker til dekk
I akterskipet er peilerør og lenserør fra akterskarp fornyet opp til spardekket. Se for øvrig 803
Lensesystem
Gjennomgang for peilerør til babord setlingtank ved spant 30 på babord side spardekk er demontert
og gjenoppsatt i forbindelse med utskiftning av vaterbordsplate. Ny plugg til peilerøret er satt inn.
Ved spant 28 er luftrørene fra dyptankene ferdigstilt. Fra spardekk og gjennom tonnasjerom er de
originale rørene beholdt, mens det måtte produseres nye rør fra tonnasjerom til den nye
tanktoppen. Også lufterøret til babord setlingtank er restaurert og montert på plass, mens det til
tidligere styrbord setlingtank ikke blir gjeninnsatt pga. den nye publikumsgjennomgangen (babord
setlingtank er fjernet i forbindelse med denne).
Når det gjelder peilerør for styrbord og babord dyptank, er også disse lagd nye fra hoveddekksnivå
og til bunn av dyptank.
I forbindelse med sandblåsing av overbygning ble både lufterør og peilerør for dyptankene, samt
lufterør for styrbord og babord bunntank nr. 4 og kofferdam mot maskinrom, demontert på
spardekk i front av overbygningen. Disse er gjeninnsatt, men alle luftrør forut for dette er av
kostnadshensyn avsluttet over hoveddekk. Disse har originalt vært ført opp til svanehals over
spardekket.

174

89 Elektrisk fordelingssystem
Det elektriske arbeidet er i hovedsak utført av Sørlandets Elektro AS. Vår rolle har vært å
dokumentere tidligere system og gi råd i forhold til valg av armaturer, brytere og koblingsbokser ved
montering. Originale deler er til en viss grad utbedret og remontert, men store deler er også kassert
eller lagret. Når det gjelder sentraler og skap er originalt utstyr montert tilbake på sin opprinnelige
plass, men ikke tilkoblet. Ny sentral er satt opp i rommet for hjelpemaskin og moderne utstyr, mens
fordelingskap er forøkt plassert så diskret som mulig. Ettersom sentral og fordelingskap har fått ny
plassering følger også fordelingskablene nye trasseer. Originalt har Hestmanden hatt et 110 volts
likestrømsanlegg. Dette er nå omgjort til et vekselstrømsanlegg på 220 volt.
Det skjulte anlegget i innredningen på båtdekk ble dokumentert i samarbeid med Shelten Elektro
som også sto for montering av trekkerør i en tidligere fase av prosjektet. Her ble det lagt stor vekt på
å gjenskape de originale løsningene. I praksis møtte vi en del hindringer i forhold til målet.

892 Belysning i maskinrom
I maskinrommet er originalbelysningen gjenoppbygget med originale armaturer oppunder dekk og på
hovedmaskinen

893 Elektrisk anlegg med belysning for innredning.
I innredningen er det definert tre ulike områder som har hatt ulik oppbygging med ulike
komponenter.
Korridorene/ gangarealet på spardekk er i realiteten en utvendig sone. Originalt har det vært brytere
og koblingsbokser i messing eller annet metall, og vi antar det har vært lamper for utvendig bruk med
gitter. En del brytere og koblingsbokser av denne typen lot seg gjenbruke. Nyanskaffelse var
imidlertid et godt alternativ ettersom handelsvare i dag er svært lik de originale. Byssa og toalettene
på spardekk og båtdekk har vært utrustet på samme måte med samme type komponenter. I byssa
ble originallampene bygget om med ny sokkel for 220 volt. Brytere og koblingsbokser ble dels
gjenbrukt og dels erstattet med tilsvarende
komponenter.
Lugarene på spardekk, hele innredningsområdet
med korridorene på hoveddekk, samt båtdekk
utgjør et inneområde. Brytere og koblingsbokser
har vært av bakkelitt og lamper opp under dekk
har så langt vi kjenner til bestått av runde kupler.
Dokumentasjonen er basert på innredningen på
hoveddekk og rester eller elementer av
komponenter i lugarene på spardekk. Det er
anskaffet nye brytere og koblingsbokser for
området. Disse skiller seg fra de originale i form
og størrelse, men blant dagens handelsvarer er
disse det nærmeste man har kommet.

Lysbryter, kontakt og koblingsbokser i
bakelitt i mannskapsmesse på hoveddekk
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Lugarer og salong på båtdekk utgjør det siste
området. Først og fremst er det forskjellig fra
de øvrige ved at det elektriske anlegget var
skjult. Taklamper, vegglampe og køyelamper
har vi ingen eksempler av for dette området.
Det som imidlertid gjensto var tresokler for
taklamper. Disse tyder på at det opprinnelig
har stått en mindre kuppel enn de som faktisk
er montert. For brytere gjelder det samme
som nevnt i forrige avsnitt. De er forskjellige i
form og størrelse, men det nærmeste man har
kommet blant moderne artikler.
Sokkel for taklampe i kapteinssalong

Opprinnelig var det trukket enkeltisolerte
enledere gjennom 16 mm
galvaniserte stålrør. Rørene endte
åpent ved elpunkt i himling og skott,
uten koblingsbokser. Anlegget var
lagt opp for 110 volts likestrøm, mens
det ved gjenoppbygging var forutsatt
at dette skulle endres til 220 volts
vekselstrøm. Et anlegg med denne
utførelsen ville vært problematisk å
gjenoppbygge med tanke på
brannfare, i alle fall som et 220 volts
anlegg. Dermed sto vi overfor et valg
om enten å montere koblingsbokser
Gang sett mot dør til toalett. Strømtilførselen til bro og
ved alle punkt, eller skifte ut enledere
dels til båtdekk kommer opp langs akterskottet til
med isolerte kabler. Begge
venstre. Videre fordeling er lagt via lyspunkt i himling.
løsningene ville medføre en vesentlig
endring fra det opprinnelige, særlig
fordi det også ville påvirke andre
forhold som utforming, materialvalg
og dimensjoner. I og med at vi
oppfattet valget som komplisert i
forhold til målet om en autentisk
gjenoppbygging, vil vi skissere de to
alternativene, slik vi fikk dem forlagt,
nærmere.
1
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Bruk av koblingsbokser.
Koblingsboksene vil i seg
selv være en vesentlig
endring og medføre
endringer i
trekonstruksjoner som

Lysbryter i kapteinslugar

Punkt for bryter ved
dørkarm

2

reisverk panel og plater. Dersom vi skulle holdt oss til galvaniserte deler ville det som
følge av koblingsboksene være påkrevd å bruke spesialrør. Disse er tykkere i godset enn
de opprinnelige rørene og ville ikke latt seg bøye på samme måte. Dermed måtte en også
bruke faste bend. Den mest synlige forskjellen ville likevel være at koblingsboksene ikke
vil passe til den typen brytere som sto originalt.
Overgang til kabler i stedet for enledere ville medført bruk av større rørdimensjon. Også
disse ville vært vanskeligere å få bøyd enn det opprinnelige og medført bruk av bend.
Dessuten måtte vi på grunn av begrensninger i utvalget ha økt dimensjonen så mye at
alle gjennomføringer i dekksbjelker og stivere måtte ha blitt boret opp på nytt. Dette
kunne igjen ha medført endringer i enkelte traseer.

Med disse utsiktene var det mange forhold som pekte
mot at en overgang fra galvanisert stål til oksygenfrie
fleksible plastrør ville være en bedre løsning. Plastrør av
tilstrekkelig dimensjon, ville kunne føres gjennom de
samme hull i dekksbjelker og stivere som tidligere.
Ettersom rørene gav plass for kabler i stedet for enledere,
kunne en også unngå koblingsbokser, i alle fall de fleste
steder.
Valget vårt kom derfor til å ende på dette tredje
alternativet. Alle punkt på skott ble da avsluttet direkte
uten koblingsboks. I himlingen var det imidlertid så
mange forgreininger samlet i hvert punkt at det ikke ble
ansett forsvarlig uten koblingsboks. Løsningen medførte
få endringer i øvrig konstruksjon og muliggjorde bruk av
samme type brytere og kontakter som tidligere, det vil si
bakelittkomponenter for åpent anlegg.

Nye strømuttak i kapteinslugar. I
himlingen er det lagt opp koblingsboks,
mens trekkerørene er avsluttet direkte i
skottet.

For øvrig la vi vekt på å bruke samme antall kurser og
følge de samme traseer med uttakene plassert samme
sted som tidligere. Kurs for belysning i kapteinssalong og
lugar er dermed lagt ut fra forskott i maskincasing. Mens
tilsvarende kurs for passasjerlugarer kom opp i kabelgate fra spardekk langs akterskottet i gang,
utenfor toalett. I samme kabelgate kom også kursen til kontakter, lokalisert i nærheten av vask. Vi
var usikre på hvorvidt kontakten i kapteinslugaren opprinnelig var knyttet til denne kursen, men
valgte å gjøre det for å kunne koble jordfeilbryter til alle de utsatte kontaktene. Kontaktpunkt som
tidligere sto montert like ved vask, ble forøvrig flyttet opp til himling og noe ut til siden, for å få en
akseptabel avstand mellom vask og kontakt. I Kapteinssalongen ble det trukket rør til ringeklokke på
senterskottet, slik den var plassert opprinnelig.
I tillegg til det opprinnelige anlegget, ble det lagt opp ei kablegate for tilførsler til nyere el. utstyr på
brua. Denne fikk gjennomgang fra spardekket i styrbord skuteside, og fortsetter til oppunder brodekk
forut for toalettskottet. Deretter følger traseen tverrskips oppunder dekk til og gjennom båtdekket til
bestikken ved skottet mot radiorommet.
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Når kabler ble trukket noen år senere ble det gjort endringer fra dette utgangspunktet. Den
opprinnelige traseen for tilførsel langs akterskottet i gang ble flyttet og bryterne for ringeklokke ble
ikke montert.

895 El. belysning utvendig
I front av overbyningen på spardekksnivå ble lamper, stikkontakter og kabler demontert på grunn av
overflatebehandlingsarbeider. El systemet er gjenoppbygget, og i tillegg er det montert lys forut på
dekkshuset slik det har vært tidligere. Det ble montert dekksbelysning i riggen, det vil si to soler i
hver mast. Solene er moderne men med utforming så nær originalen vi kunne komme.

896 El. belysning i lasterom
I regningen fra Aker Mekaniske Verksted, datert januar 1948, opplyses det at eldre anlegg for lys med
kabler, tavler, koplingsbokser, brytere og beslag, er fjernet over hele skipet. Et nytt anlegg var på det
tidspunkt blitt montert. I forbindelse med skifte av dekksplater i hoveddekk, måtte lysarmaturer med
tilhørende kabler og koplingsbokser tas ned i begge lasterom. Det er sannsynlig at dette utstyret
stammer fra 1947.
Fremre lasterom
Før demontering hang det tre lysarmaturer
oppunder hoveddekk i fremre lasterom; ett forut
for lasteluka og to aktenfor. Det har opprinnelig
vært fire. De to aktre armaturene, med tilhørende
to koplingsbokser og kabel, var begge montert i
forkant av spant 62. Armatur forut på babord side,
også dette med tilhørende koplingsboks og kabel,
var plassert aktenfor spant 77. På babord side var
armaturene plassert 190-195 cm fra skutesida
(målt fra senter av armatur), mens bakre armatur
på styrbord side var montert 220 cm fra skutesida.
Ut ifra armaturenes parallelle plassering i rommet
er det rimelig å anta at det fjernede armatur ved
spant 77 styrbord har vært montert 215-220 cm fra
skuteside. Belysningen er remontert, dels med
originale armaturer og dels med nye erstatninger.
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Koplingsboks i lasterom ved spant 51
styrbord (foto: Endre Wrånes).

Lysanlegg med armaturer, koplingsbokser, brytere og kabel i fremre lasterom (skisse: Endre
Wrånes).

Aktre lasterom
I aktre lasterom hang det tilsvarende fire armaturer
av samme type som i fremre lasterom. De to
fremre armaturene var montert mellom spant 50
og 51 med tilhørende koplingsboks for bryter og
kabel montert i bakkant av spant 51. Begge fremre
armaturer var montert 250cm fra skutesida.
Armaturene aktenfor lasteluka var montert mellom
spant 38 og 39 og befant seg 240cm (babord) og
225cm (styrbord) fra skutesida.
På samme måte som i fremre lasterom gikk også i
aktre lasterom kabel for strømforsyning langs
styrbord side, i ca 80cms avstand fra skutesida. Det
er boret huller i dekksbjelkene for passering av
Lysarmatur i lasterom ved spant 62 babord
(foto Endre Wrånes)
kabel. Kabelen fortsatte inn i fremre lasterom ved
spant 56. I forkant av spant 35, ca 20cm fra
skutesida, er det boret hull i dekksplate for gjennomføring av kabel fra hoveddekk.
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Lysanlegg med armaturer, koplingsbokser, brytere og kabel i aktre lasterom (skisse: Endre
Wrånes).

To brytere er plassert henholdsvis aktenfor og forut for lasteluka. Kabel for strømforsyning gikk
som fortsettelse fra aktre lasterom langs styrbord side i fremre lasterom i 80-85cms avstand fra
skutesida. Det er boret huller i dekksbjelkene for passering av kabel. Brytere var plassert midt
aktenfor og forut for lasteluka. Belysningen er remontert, dels med originale armaturer og dels med
nye erstatninger.

Stikkontakt i lasterom ved spant 64 (foto:
Endre Wrånes).
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Byssa har originale lamper, brytere og elektriske vifter. (foto: Sigbjørn Telstø).
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Arne Røskeland har kastet Hestmandens siste trosse til Bredalsholmen, 19 år etter ankomst(foto: Svein Vik
Såghus)
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