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1.0 Innledning
Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med restaureringsarbeider på Fullriggeren
Sørlandet, et arbeid som startet opp i september 2005. Arbeidene utføres ved Bredalsholmen
Dokk og Fartøyvernsenter (BDF) i Kristiansand, etter bestilling fra Stiftelsen Fullriggeren
Sørlandet (SFS), og er finansiert ved tippemidler, tildelt over kulturdepartementets budsjett.
BDF utfører arbeidene sammen med Haugland Miljø Innredning AS som underleverandør på
treinnredninger og AS Elektrisk på elektriske installasjoner og skipselektronikk.
De tre skværriggerne Christian Radich, Statsraad Lehmkuhl og Sørlandet mottar alle statlige
driftstilskudd. Ansvaret for forvaltningen av tilskuddene ble i 1996 overdratt fra
Kulturdepartementet til Norsk museumsutvikling (NMU), som fra 2002 inngikk i ABMutvikling (ABMU) - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. ABMU har i tillegg til
ansvar for forvaltning av driftstilskuddene, også fått ansvar for fordeling av de statlige
investeringstilskudd som blir tildelt skværriggerne, her under de såkalte tippemidlene.
I 1997 utarbeidet NMU retningslinjer for restaurering av de tre skværriggerne,1 og i 2002 ble
skværriggerutvalget nedsatt, for å utarbeide et opplegg for fremtidig drift og vedlikehold av
skutene. Dette arbeidet er uttrykk for en økt satsing på maritim kultur, og forut for dannelsen
av skværriggerutvalget hadde Stortingets kulturkomité uttalt at de tre skutene er noen av de
viktigste kulturskatter vi har i Norge.2
I retningslinjene for vedlikehold og restaurering stilles det derfor særlig krav til utførelse og
til dokumentasjon. NMU inndelte mulige bevaringsformer for de tre skutene i tre nivå.
Gjennom en antikvarisk vurdering klassifiserte skværriggerutvalget Sørlandet til det
strengeste av disse nivåene, Strengeste nivå skal sikre at mest mulig originalt materiale, form,
utseende, kvalitet og funksjon blir ivaretatt ved eventuelle utbedringer. De to øvrige ble
klassifisert til nivå to, hvor en i større grad kunne akseptere utskiftninger og tilpasning til
regelverk. Særstillingen skyldes at Sørlandet ikke har blitt utsatt for så omfattende endringer
som Statsraad Lehmkühl og Christian Radich, og derfor fremstår som langt mer original.3
Når de to øvrige skutene har gjennomgått såpass omfattende endringer som har fjernet dem
fra opprinnelig utforming, er det etter press fra regelverk om bedre sikkerhet, og et ønske om
mer moderne løsninger. Staten har dermed ikke klart å følge opp sine mål om å bevare
skutene som autentiske kulturminner. Modernisering har dermed vunnet frem på bekostning
av bevaring. En skulle tro at skværriggerutvalgets rapport ville medføre en ny praksis og sikre
Sørlandet mot videre forringelse av antikvariske verdier. I tilfellet Sørlandet synes det for
dokumentasjonsansvarlig som om hele prosessen fra utarbeidelse av byggespesifikasjon til
anbudsinnbydelse og kontrakts-signering, ble gjennomført uten tilstrekkelig antikvariskfaglig
deltakelse fra ABMUs side. En vurdering av hvorvidt deres retningslinjer er tatt til følge, ble
dermed ikke gjort før skipet lå ved verftet og snekkere sto klare for å gå om bord for å
demontere innredninger. På tross av skjerpede antikvariske krav, klarte en med andre ord å
snuble over startstreken, fordi antikvariske forhold ikke var avklart.
I følge bestillingen fra SFS skulle alle arbeider utføres i henhold til de foreliggende
retningslinjer fra ABMU. Med andre ord var det strenge antikvariske krav til gjennomføring,
det vil si krav til dokumentasjon, utførelse og materialvalg. Likevel lå det ingen
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dokumentasjon til grunn for bestillingen, og opplyningene om innredningen om bord var
mangelfulle. Det ble gitt inntrykk av at eksisterende innredning var oppført etter 1979, mens
våre undersøkelser om bord viste at store deler av originalinnredningen fra 1927 i realiteten
fortsatt var på plass. BDF ble derfor overlatt en oppgave som ikke lot seg løse. En sto mellom
valgene, enten å unnlate å utføre arbeid beskrevet i ordrespesifikasjonen fra SFS, eller å
overse de statlige påleggene. I den konkurransesituasjonen som forelå med tilbud fra flere
verft, klarte ikke BDF å synliggjøre sitt dilemma i anbudsperioden, og bidro dermed til at
spørsmålet om antikvarisk ivaretakelse i realiteten først ble en sak ved prosjektstart.
De uavklarte forholdene ved oppstarten har fått visse konsekvenser for det videre arbeidet.
For det første måtte registreringer om bord foregå i et uønsket høyt tempo for ikke å sette for
store bremser på demonteringsarbeidet som startet omtrent samtidig. For det andre ble
dokumentasjonsarbeidet mer omfattende enn forventet ettersom store deler av innredningen
faktisk viste seg å være den originale fra 1927. Og for det tredje måtte demonteringsarbeidet
begynne før det forelå en bevisst bevaringsstrategi, med den konsekvens at i prinsippet all
innredning måtte håndteres som likeverdig antikvarisk materiale.
En hovedmotivasjon for SFS, er i følge ordren, å få til tekniske løsninger og materialvalg så
nær opp til 1927-versjonen som mulig. Likevel ser en at det av tekniske og komfortmessige
behov er ønskelig å foreta en modernisering. ABMU stilte på sin side krav om dokumentasjon
for å kunne gå inn for en tilbakeføring. Dersom en ikke var i stand til å dokumentere
originalversjonen tilstrekkelig, kunne det etter deres mening være riktigere å gjenoppbygge
båten slik den fremsto før demontering. Et overordnet mål for denne rapporten har derfor vært
å i størst mulig grad dokumentere hvordan fartøyet fremsto da det gikk av stabelen ved
Høyvold Verft i 1927. Det vil si at vi under registreringsarbeidene om bord, først og fremst
har konsentrert oss om 1927-versjonen.

Kilder
Hovedkildene til undersøkelsen er de fysiske elementene fra innredningen om bord, sammen
med byggespesifikasjon og tegninger fra 1925. Før demonteringsarbeidene startet, sto fortsatt
det meste av originalinnredningen igjen, til dels gjemt bak senere platekledning og til dels
som gjenbrukte elementer i inventaret. De fysiske levningene om bord er for det første
sammenholdt mot byggespesifikasjonen, som sier en del om de materialene som er brukt. For
det andre er det sammenholdt mot innredningstegninger, som sier litt om plasseringen av de
ulike elementene i innredningen. Vi må imidlertid huske at byggespesifikasjon og tegninger
ble utarbeidet før skipet ble bygget, og forteller ikke nødvendigvis hvordan resultatet ble. I
tillegg til spesifikasjon og tegninger har vi også benyttet oss av øvrig arkivmateriale fra
skipets byggeperiode, og de første årene i drift. Vi har vært på jakt etter gamle foto av
innredningen, men vi har hatt lite hell i vår leting. Et par foto fra Sørlandets egne utgivelser er
det eneste vi står igjen med. Noen holdepunkter er også hentet fra den sparsomme litteraturen
som er utgitt om skipet.
Kildetilfanget gir oss relativt god informasjon om skottene, deres oppbygging og overflatebehandling. Litt mer usikkerhet er det rundt det faste inventaret. Møbler som køyer, skap og
bord, fines fortsatt, men noe av det er endret under ombygginger, og når det gjelder lamper,
vasker og andre mindre detaljer, er det få fysiske spor. Hva som fulgte med det nybygde
skipet kommer i store trekk frem av spesifikasjonen, men når det gjelder formgivning er vi
avhengeige av å finne eksempler, gjerne bekreftet ved gamle fotografier. Dersom ikke slike
kilder finnes, må vi i større grad akseptere å ta utgangspunkt i hva som kan ha blitt brukt om
bord i et fartøy i 1927, basert på stilstudier og sammenlikning med andre fartøy.
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Metoder i registreringsarbeidet
I den første fasen med registreringer om bord har vi fotografert og beskrevet lugarene slik de
sto før demontering. I ettertid ser vi at vi med fordel kunne brukt mer tid på detaljer før
innredninger ble demontert. Dette gjelder særlig detaljer på det faste møblementet. Men tiden
var knapp, og i det videre arbeidet har vi i stor grad måttet forholde oss til våre egne
fotografier av inventaret, og ikke kunne nyttet oss av all den kunnskapen vi kunne lest av de
konkrete gjenstandene. Ettersom det var det faste møblementet som ble fjernet først fikk vi
noe bedre tid til å undersøke oppbyggingen av skottene, noe vi har hatt igjen for siden. I
denne sammenheng er det viktig å påpeke at skott og inventar er tatt vare på, slik at det kan
undersøkes nærmere under arbeidet med gjenoppbygging. Det er imidlertid ikke lagret slik at
en med enkelhet kan foreta nærmere undersøkelser før det pakkes ut for gjenoppbygging. Ved
arbeidet med gjenoppbygging må det derfor settes av tid til videre undersøkelser.
Vi mener likevel at denne rapporten om innredningen i akterskipet vil kunne danne grunnlag
for en gjenoppbygging med utgangspunkt i den opprinnelige innredningen fra 1927. Mange
spørsmål er uavklart, og de skal vi komme tilbake til.

Dokumentasjonsarbeidets omfang
Utgangspunktet for at Sørlandet skulle på verft var først og fremst behovet for nye dekk på
bakk og poop. I og med at dekket skulle av, ønsket en samtidig å sandblåse stål som ble
avdekket og eventuelt foreta utskiftinger dersom noe av stålet viste seg å være i dårlig
forfatning. I tillegg ønsket en å modernisere innredningen med brannsikring og bedre
komfort, samtidig som en ønsket en tilbakeføring til opprinnelig utseende. Når vi da begynte
arbeidet med en dokumentasjonsrapport over innredningen i akterskipet var det med tanke på
arrangementet for offiserer på hoveddekk, samt bestikken.
Når først noe av stålet ble avdekket, oppdaget en imidlertid et stadig økende skadeomfang, og
en stadig større del av innredningen måtte derfor ut for å få nødvendig tilkomst. Innredningen
på hoveddekket og det meste av akterskipets innredning på banjerdekket måtte dermed
demonteres. Dette understreker et forhold vi har erfart ved en rekke tidligere restaureringsoppdrag, et absolutt behov for en tilstandsrapport før en iverksetter større fartøyvernprosjekt.
Økt arbeidsomfang om bord førte til at også dokumentasjonsarbeidene økte, og vi måtte
innlemme innredningen i aktre del av banjerdekket i vår analyse. Vi har likevel avgrenset oss
til området aktenfor den åpne banjeren. Det er lugarene i dette området som er mest
interessant i forhold til 1927-versjonen. Dessuten var det denne delen som ble mest berørt av
arbeidene. Med denne avgrensningen har vi også tatt med en del oppbevaringsrom akterover.
I tillegg har vi tatt for oss et oppbevaringsrom rom på nivå under banjerdekket.

Om rapporten
Denne rapporten inngår i BDFs dokumentasjonssystem med en fastlagt struktur for
underkapitlene. Disse er inndelt etter SFI-gruppesystemet (Skipsteknisk Forsknings Institutt),
som BDF benytter ved prosjektstyring og dokumentasjon av fartøyvernoppdrag. SFIgruppesystemet er et norskutviklet verktøy, beregnet for verksteder og rederier til
spesifikasjon og kalkulasjon ved nybygging av skip. Det har en hovedinndeling som følger
strukturer på et fartøy, med underpunkter ned til detaljnivå. Med dette mener vi å oppnå en
kvalitetssikring av dokumentasjonsarbeidet, så vel som helheten i et fartøyvernprosjekt. I
dette tilfellet, først og fremst ved å definere hva som ikke er omfattet av den historisk tekniske
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dokumentasjonen. For en nærmere begrunnelse av valget, vil vi henvise til forfatters artikkel i
rapporten fra Nordisk Dokumentasjonsseminar 2005.4
For leseren av rapporten vil SFIinndelingen medføre at de nummererte
SFI-gruppe systemets hovedinndeling.
underkapitlene ikke følger en vanlig
1.
Skipet generelt
oppbygging. Det er strukturer på
2.
Skrog
fartøyet som bestemmer nummereringen
3.
Utstyr for last
og ikke rekkefølge i rapporten. Dermed
4.
Skipsutstyr
hopper vi f. eks over kapittel 2.2, 2.3 og
5.
Utstyr for besetning og passasjerer
2.4, som ville omhandlet henholdsvis
6.
Maskin-hovedkomponenter
7.
Systemer for maskin-hovedkomponenter
skrog, utstyr for last, og skipsutstyr,
8.
Skipsystemer
fordi dette ikke var gjenstand for vårt
dokumentasjonsarbeide. Ettersom
rapporten omhandler innredninger, faller rapporten i hovedsak inn under hovedgruppe 5,
Utstyr for besetning og passasjerer. Hovedgruppe 5 samsvarer med rapportens underkapittel
om innredningen i akterskipet.
Det er vedlagt en CD-rom med vårt fullstendige fotoarkiv fra innredningen, før- og under
demontering. Fotografiene er arkivert i et mappesystem med dekksflate som første nivå.
Deretter følger mapper over de ulike lugarene og funksjonelle områdene om bord.
Fotografiene er til slutt lokalisert i mapper for før- og under demontering.

4
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2.0 Historisk-teknisk rapport
Sørlandet ble bygget i 1927 ved Høyvolds Mekaniske Verksted.

Tekniske spesifikasjoner, 1987
Mål

Fremdrift

Lengde
LOA: 186`
LPP: 158`
Med baugspryd: 216`

28 seil med totalt 10360 kvadratfot
seilareal (1166 m2)
12550 kvadratfot mulig
Motor
Deutz diesel 564 BHk

Bredde: 29,1`
Dyptgående: 14`
Mastehøyde 115`over vannlinjen

Fart
Toppfart under seil: ca. 12 knop
Toppfart med motor: ca 8 knop

Sørlandet Generalarrangement 1925
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2.1 Hovedtrekk, historisk-tekniske endringer
Sørlandet sto ferdig som landets første nybygde skoleskip ved Høyvolds Mekaniske Verksted
i 1927. Det var verftets første bygg og Sørlandet markerte derfor også starten på et nytt
skipsverft i Kristiansand. Nybygget ble mulig som følge av en pengegave fra skipsreder
O.A.T. Skjelbred gitt i 1918. Kapitalen skulle først forrentes inntil summen var nådd en
million kroner, og i 1924 kom planarbeidet i gang for fullt.5 For vår del kan det være av
betydning at byggespesifikasjonen egentlig ble utarbeidet til et annet og mindre fartøy. Den
nydannede skoleskipsinstitusjonen henvendte seg til sine kolleger i Trondheim som også gikk
svangre med et nybygg. Skoleskipsinstitusjonen i Trondheim hadde seilt i flere år med
Tordenskjold, og hadde planer om å erstatte denne med et skip på om lag 300 brutto reg. tonn.
Skoleskipsinstitusjonen i Trondheim oversendte byggespesifikasjonen, og inviterte samtidig
til et samarbeid om bestilling, dersom en bestemte seg for like skuter. Men de var likevel klar
over at sørlendingene hadde planer om å bygge større. Med de erfaringene de hadde fra egen
drift, frarådet de dette ettersom de mente riggen fort kunne bli for uhåndterlig for unge gutter i
opplæring.6
Noe videre samarbeid ble det ikke, og trønderne bygget heller ikke ny skute. Deler av deres
erfaringer som seilende skoleskipsinstitusjon ble imidlertid brakt med i planene til
fullriggeren Sørlandet, som skulle bygges over 500 reg. tonn. Spesifikasjonen fra Trondheim
ble gjenbrukt, og for innredningen i akterskipets del ble den brukt tilnærmet uendret.
Konstruksjonen var det Carsten Thorvald Clausen Lund fra Arendal som sto for. Høyvolds
Mekaniske Verksted fikk altså byggeoppdraget,7 kanskje noe underlig, ettersom det uerfarne
verftet langt fra kom med det billigste anbudet.8
Etter 13 år i fart, med et USA-tokt i 1933 som absolutte høydepunkt, fulgte noen tragiske
krigsår for Sørlandet. Skuta ble rekvirert av Tyskerne i 1940 og skal ha blitt brukt som
losjiskip eller fangeskip. Om bord ser vi at lugarene ble utrustet med overkøyer. Ved havn i
Kirkenes skal Sørlandet ha blitt senket under et bomberaid da hun ble truffet under
vannlinjen. Hvor mye av skuta som sto under vann er ikke helt lett å få tak på. I det fleste
fremstillinger kan en lese at skipet var senket en kort stund. Gøthe Gøthesen bemerker at det
ikke finnes spor i skroget etter bombing9 og setter dermed påstandene noe i tvil. Innredningen
i akterskipet kan i alle fall ikke ha blitt nevneverdig skadet, ettersom det ikke kan sees
tydelige spor av opphold under vann.
Etter krigen var det uansett behov for en utbedring. Sørlandet fikk derfor igjen et opphold ved
Høyvolds Mekanisk Verksted fra 1947 til 1948. Dekksplanken på banjerdekket ble tatt ut, og
det ble lagt stål med sveiste plateskjøter over hele dekket. Ståldekket ble igjen belagt med
dekksplank. Av andre fornyelser som kom til å berøre innredningen må vi nevne at det ble satt
opp vanntett skott ved spant 16, det vil si akter for båtsmanns og aktre matroslugar.10 Trolig
var det av hensyn til nye sikkerhetskrav. Oppgraderingen medførte også at inventaret på
hoveddekket ble tatt ut, og skottene i lugarene kledd med trefiberplater. Dette var i tråd med
etterkrigstidens byggeskikk og hygieniske retningslinjer som krevde glatte flater for lettere
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renhold. Ved tilbakemontering av inventar ser det ut til at det ble gjort enkelte endringer som
at køyene ble gjort høyere, med plass til to skufferader under.
Sørlandet fortsatte som skoleskip, og frem til 1958 var hun det eneste av skoleskipene som
fortsatt seilte uten motor. Det ble da satt inn en 240 hk. Peter McLaren dieselmotor. Motoren
gjorde det mulig å anløpe steder som tidligere var uaktuelt, for eksempel innover
vestlandsfjordene11 Innsetting av dieselmotor førte også til skipsbibliotekets endelikt.
Rommet ble i stedet ny maskinsjeflugar.
I 1974 ble det satt strek for de seilende skoleskipene og M/S Sjøkurs overtok som
opplæringsskip for Sørlandet12. Etter den tid har det vært en noe skiftende tilværelse for
skipet. En periode var hun hjemmehørende i Arendal da Staubo ved sitt kjøp forhindret at hun
ble solgt ut av landet. På en tvangsauksjon i 1977 sørget Skjelbreds Rederi AS for at
Sørlandet igjen kom til Kristiansand. Posisjonen som landsdelens ambassadør var truet den
gang og har vært det siden, og i hovedsak er det dugnadsånden som har sikret fartøyet et
fortsatt liv i Kristiansand.
Ved tilbakekomsten ble Sørlandet for tredje gang satt på Høyvolds Mekaniske Verksted for
rehabilitering. Det utførte arbeidet ved verftet ble siden avløst av dugnadsarbeid. Det ble
installert en ny Deutz diesel maskin, gear og proppelleranlegg, og bygd opp ny maskincasing.
For innredningens del ble et omfatende arbeid gjort mot skutesider og opp under hyttedekk.
På begge dekk er skottene mot borde tatt ned og gjenoppbygd med isolasjon, rupanel og
finèrplater. I lugarene på hoveddekk er det også isolert opp under dekk og bygget ny himling
av finèr. Et moderne ventilasjonsanlegg og varmesystem ble i hovedsak lagt langs
skutesidene, innbygget i sofaskrog. Pantry ble ombygget og ominnredet, med finish av
furufinèr. Skottene i messa ble også kledd på samme måte. 13
Etter en lang periode uten nevneverdig aktivitet på sjøen startet en ny aktiv periode for skipet.
Med utallige kortere og lengre seiltokt har Sørlandet holdt det gående siden. Ombygginger for
å øke kapasitet, og komfort har også vært sett på som en nødvendighet. Utover 1980- årene
har nye områder blitt innredet for beboelse på bekostning av oppbevaringsrom. I akterskipet
gjelder det hekken eller det som tidligere var klesrom på hoveddekk, og køyrommet på
banjerdekket. Klesrommet er blitt til to lugarer, mens det i køyrommet er blitt to lugarer
kontor og bad. Også offisersbadet og sykelugaren er nyinnredet. Skott og deler av innredning
i denne perioden er utført med kryssfinèrplater med hvit film på overflaten.
Behovet for utskifting av tredekk brakte Sørlandet på verft igjen i 2005. Dette skulle bringe
skipet inn i en fase med omfattende skrog og innredningsarbeider.

11

Halvorsen 2002 s.15
Halvorsen 2002 s.16
13
Halvorsen 1987 s. 49-54
12

9

2.5. Innredningen i akterskipet
I vår gjennomgang av dokumentasjonsmaterialet vil vi først skissere hovedtrekkene for en del
konstruksjoner. For en stor del er dette summen av undersøkelsene fra hvert enkelt område
om bord. Men det er også gjengivelse av en del data fra byggespesifikasjonen som gelder
generelt for alle områder om bord. Senere kommer vi tilbake til en gjennomgang av
innredningen område for område.

Himling
Før demonteringsarbeidene i 2005 sto
fortsatt den originale himlingen i gangen.
Den synlige himlingen var av faspanel,
montert mellom dekksbjelkene. Ved
avslutning mot skottene var det montert
glattkantlist mellom dekksbjelkene, og for
øvrig, listet med hulkil mot dekksbjelker og
glattkantlister.
På kapteinens bad kunne vi observere den
samme himlingen som i gangen, men bare i
den halvdelen som vender mot pantry.
På badet akterut var himlingen av
kryssfinèr-plater. Himlingen ble dessverre
revet, uten at vi rakk å dokumentere
prosessen. Imidlertid kunne en etter
rivingsarbeidene se spor etter samme
himling som i offisersgangen. Noen biter av
faspanel ble observert over lysventilen. En
annen observasjon var at den nederste del av
dekksbjelkene var hvitmalt. Det forteller at
dekksbjelkene har vært synlige på badet, slik
som i gangen.
Ved demontering av platehimling i storesrommet akterut, så en at hele dekksbjelken
var malt, sammen med underside av tredekk
og stålkonstruksjon. Med andre ord har
konstruksjonen vært åpen i området, noe
som samsvarer med byggespesifikasjonen av
1925.

Bak kaoset av ledninger: Himlingen avsluttes mot
skott med hulkillist og klattkantlist. Hulkilen følger
også de åpne dekksbjelkene.

Faspanel som har vært skjult bak platehimling på
badet.

Også i bestikken har det vært himling av panel, men denne har vært fjernet ved en tidligere
anledning
I lugarene på banjerdekket har det vært himling under rennestein, og åpen dekkskonstruksjon
innenfor. Dette fremgår av byggespesifikasjonen, og originalløsningen sto fortsatt i de flest
lugarer. Lengderetningen på panelet har her gått langskips.
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Alle øvrige rom i seksjonen var platet med kryssfinèr, uten synlige spor etter tidligere
himling. I byggespesifikasjonen, kan vi lese at det i hele innredningen på hoveddekk forut for
klesrommet i hekken, skulle paneles i tak under dekksplank og vaterbordsplate. Det er ikke
spesifisert hva slags panel, men det er nærliggende å tro at den var lik over hele innredningen,
altså faspanel, slik den er bevart enkelte steder. En kan ”lese” hvor mye himlingen har vært
nedlektet ved å studere skottenes avslutning oppe. Det står igjen en malingskant fra underkant
av tidligere himling.
Når det gjelder utforming ved dekksbjelker i lugarer,
messe og salong gis det ingen hjelp i byggespesifikasjonen. Det er ikke spor av maling fra innredning på
dekksbjelkene slik det kunne vært om dekksbjelkene
hadde vært synlige, men et eventuelt malingslag kan ha
forsvunnet sammen med utskifting av tredekk og
rengjøring av stål. En malingskant ved
bjelkegjennomføringen i skottene, tyder imidlertid på at
dekksbjelkene har vært bokset inne. Dette ble observert
både i messe og i sykelugar. Trolig har dekksbjelkene
vært innbokset i alle lugarer og felles oppholdsrom på
hoveddekk. Innboksingen som sto montert før
demontering hadde malte bord på sidene og mahognibord
i underkant. Kanskje var det utformet slik opprinnelig,
men vi må da anta at det den gang ble brukt
mahognibeiset og polert trevirke på undersiden av
innboksingen.

Malingsspor ved dekksbjelke i
messa, tyder på at dekksbjelkene
har vært bokset inne.

Himlingen i hele seksjonen på hoveddekket, bortsett fra klesrommet i hekken har altså vært
panelt med dobbel faspanel. Vi målte dimensjonen før demontering til 15x115 mm. Alle spor
tyder på at lengderetningen på panelet har gått tverrskips over det hele. I oppholdsrom har
dekksbjelker vært bokset inne, mens det i gang og våtrom ha vært synlige dekksbjelker. Hvor
pantryen står i dette systemet er usikkert. I lugarene på banjerdekket har det bare vært himling
under rennestein. Dimensjonen på panelet før demontering var 15x110 mm. All panel på skott
og i himling har vært hvitmalt. Unntaket er salongen som har hatt hvitmalte plater i ramtre i
himling.

Dørk
Før demontering var det furudørk på banjer og hoveddekk. På
hoveddekk målte vi dekksplanken til 7,5x11,2 mm. I gangen på
hoveddekk var det lagt dørk av oregon pine oppå den tidligere
furudørken. I sykelugaren var det lagt platedørk, og i salongen
og kapteinslugaren, parkett av mørkt treslag, oppå furudørken.
Furudørken i de øvrige områder var, natet med et kunststoff og
lakkert. I følge byggespesifikasjonen av 1925, har det
imidlertid vært en annen finish opprinnelig. Hele innredningen,
med unntak av klesrommet på hoveddekk, toalett og bad,
skulle belegges med brun linoleum, kvalitet A. Ved
demontering har det dukket opp rester av linoleumsbelegg flere
steder.
Dørk i våtrom har vært i betong med
små glaserte fliser.

Linoleum fra dørken i
sykelugar
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Skott
I hovedtrekk var innvendige skott
intakte før demontering, slik de ble
bygget opp i 1927. I gang og i trapperommene på hoveddekk, var originalskottet fortsatt synlig, mens det i
lugarene var kledd med plater. En del
av rommene var kledd med trefiberplater i 1947- 48, mens andre var kledd
i nyere tid med nyere materialer.

40 mm

Bildet er fra en av køyegavlene, men planken som er
brukt er den samme som i skilleskottene. I tillegg til fas
ved not og fjær, er det frest inn en fas midt i planken.
Planken er dessuten profilert på begge sider, og laget for
å være synlig fra begge sider. Panelet i taket på badet
hadde samme utforming på den synlige siden, med
”falsk” fuge.

Frittstående skott var bygget opp av
stående plank. I langskipsskottene mot
gang på hoveddekk, var planken
montert på svill, utformet med en forhøyning mot gang som fungerer som
anlegg for planken, og fremstår som
gulvlist i gangen. Stolper ved dører og hjørner var
tappet ned i svilla. Mot dekket over, var den
stående planken avsluttet direkte under dekksbjelkene for å gi plass til luftespalte mellom
bjelkene. I tverrskipsskottene, det vil si skilleskott
mellom de ulike lugarene og øvrige rom, ble det
valgt enklere løsninger. Den stående planken ble
spikret direkte i dørken. I de fleste rom har
planken vært synlig med malt overflate på begge
sider av skottene. Begge sider har dermed fremstått som vanlig smal faspanel, hvor annenhver fas
har stått midt i planken. I spesifikasjonen er dette
omtalt som geifuspanel. Så langt vi kan observere,
er det brukt galvaniserte spikre i skottene. Dette
kommer ikke fram av spesifikasjonen, men
galvanisering som metode er nevnt i forbindelse
med utrustning og malerarbeid.

Gang

Maskinsjef
Svill i bunn av skott ved dør til
maskinsjeflugar. Anlegg for stående plank,
som brunmalt ”dørklist” mot gang.

Når det gjelder innredning mot stålskott, har vi få
fysiske spor å følge. Ut mot borde har hele innredningen blitt ombygget i senere tid. Det var isolert
mot skuteside, og gjenoppbygget med rupanel og
plater. På et foto fra en av dugnadene omkring
1980, gjengitt i Sørlandets jubileumsskrift ser en
Oppbygging av skott mot skuteside i
imidlertid det tidligere rupanelet. Bildet er tatt
sykelugar. Bak platene var hulrommet fylt
under pågående demonteringsarbeider, trolig for å
med isolasjon. Konstruksjonen hindret
isolere mot borde. Det viser et stående rupanel
lufting og forårsaket korrosjonsskader.
mellom lysventiler og liggende panel nedenfor
lysventiler. Denne kombinasjonen av liggende og stående rupanel har trolig bidratt til en
stivere konstruksjon mot lysventiler enn en løsning med bare liggende panel. Om løsningen er
original er uvisst, men det er i alle fall det eldste sporet vi har, og det er tvilsomt om det har
vært demontert mot borde ved tidligere ombygginger.
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I messa står et innvendig stålskott mot bad. Under synlig platekledning dukket det opp
liggende rupanel mot stålskottet. Om det er opprinnelig, er vanskelig å si. Det så ut til å være
nyere maling på dette skottet, enn på de øvrige, men det kan skyldes at skottet sto skjult bak
innredningen den gang det var nytt, og malt ved en senere anledning. Rupanelet har uansett
ikke blitt satt opp for å stå synlig. Det er også et stålskott akter i maskinistlugaren. Dette ble
imidlertid fjernet, før vi rakk å få det dokumentert. Snekkerne hevder i ettertid, at det var et
nyere panel under trefiberplatene.
I byggespesifikasjonen fra 1927 kan vi lese at det skulle anvendes rupanel, tjærefilt og
innvendig geifuspanel mot ”platevegge” hvor ikke annet er spesifisert. Med ”platevegge” i
dette tilfelle, menes stålskott. Noe annet vil ikke gi mening. Ettersom det ikke fremgår noen
distinksjon mellom innvendige stålskott og skutesider, må en anta at det gjelder begge deler.
Det finnes ingen andre beskrivelser som går imot dette.
Skott mot borde
Skott mot skuteside har hatt rupanel ytterst, Rupanelet har trolig vært liggende opp til
lysventiler og stående i lysventilfeltet. På rupanelet har det vært tjærefilt og sannsynligvis
liggende dobbel faspanel. I følge byggespesifikasjonen skulle kledningen mot borde på
banjerdekk og hoveddekket utformes likt. På det eneste fotografiet vi i dag har fra
innredningen, kan vi se at det er liggende panel mot borde på banjerdekket. Fotografiet gir lite
rom for å tolke detaljer, men en forsiktig måling viser at bredden mellom profilene, er omtrent
den samme som på skott med stående panel. Av hensyn til krumming på skuteside kan det
kanskje ha vært hensiktsmessig med smalere bord uten ekstra fas midt i bordet. Likevel er
krummingen så pass liten at det like gjerne kan ha vært brukt panel som i himling. Ellers kan
vi føye til at innboksing av lysventiler ble gjort med hardved og da har vel eik vært det mest
nærliggende valget.
Innvendige stålskott
Mot øvrige stålskott har det også vært rupanel, tjærefilt og stående dobbel faspanel. Det mest
sannsynlige er at rupanelet da har vært liggende, ettersom dette vil gi størst styrke. Dette har
vært gjeldende utforming, både for hoveddekk og banjerdekk.
Innvendige treskott på hoveddekk
Innvendige treskott på hoveddekk har vært bygget opp med stående profilert plank
40x115mm. Skott mot korridor har stått på sokkel på dekksplanken. Sokkelen er målt til
62x95mm. I viktige sammenføyninger som hjørner og dørkarmer er det brukt tapper ned i
sokkelen. Ellers ser det ut til at galvanisert spiker har kommet i bruk. Oppe har planken vært
avsluttet mot dekksbjelkene og gitt rom for luftespalte mellom dekksbjelkene. Tverrskipsskott
har ikke stått på sokkel. Den stående planken har da vært spikret mot dørk og himling.
Innvendige treskott i bestikk og på banjerdekk
I Bestikken var skilleskottene før demontering av tynnere plank på 35x110mm med sokkel på
50x90mm. På banjerdekk har planken hatt dimensjonene 35x110mm med sokkel på
50x110mm. Vi vet at lugarinnredningen på banjerdekket ble fornyet i 1947-48. Profilene ble
videreført fra tidligere versjon, men dimensjonen kan likevel ha blitt endret. Tilsvarende
fornyelser i bestikken kjenner vi imidlertid ikke til.
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Fast Inventar
Flere forhold peker mot at det opprinnelige møblementet, med dette mener vi faste møbler og
hyller, i de fleste rom har vært utført i mahognifarget tre. Salong og Kapteinslugar er da holdt
utenfor. Spesifikasjonen beskriver mahogni eller mahognibeiset. Ettersom det ikke er stilt
krav om ekte mahogni noe sted må vi anta at dette har vært for kostbart eller vanskelig å
anskaffe. Dette passer godt overens med den eksisterende innredningen, når en sammenlikner
innredning av mahogni med innredning av imitert mahogni. Det er flest mahogniimiterte
møbler om bord og de fremstår som eldst, med håndverksutførte sammenføyninger. De få
mahognimøblene som finnes om bord vil vi med forbehold vurdere som maskinbearbeidet.
Dette er imidlertid forhold som må kontrolleres nærmere ved gjenoppbyggingen, når
originalmaterialet hentes frem. Særlig interessant for gjenoppbyggingen er de mange skuffer,
skap, bord og hyller. Som spesielt interessant vil vi nevne et skap i aktre matroslugar. Før
demontering fungerte det som servantskap, en funksjon det kan ha hatt siden skipet ble
bygget. Vi vil også nevne at det i babord lugar i baug på banjerdekket, som ikke er omfattet
av denne dokumentasjonen står to mahognifargede hyller som trolig er flyttet fra akterskipet
en gang. Til slutt vil vi nevne at møblementet enkelt steder er lysere enn det øvrige, men
likevel mahognifarget. Kanskje dette har vært forbeholdt spesielle områder om bord, eller
kanskje det er produsert i ulike perioder. Felles oppholdsrom som bibliotek og messe, skulle i
følge spesifikasjonen ha inventar i eik, men vi har ingen sikre kilder på at det virkelig ble slik.
Lys og oppvarming
I spesifikasjonen er det nevnt ulike former for belysning, men
energikilde til disse er ikke beskrevet. Ettersom det ikke var
fremdriftsmaskineri om bord, må en tro at tilgangen til elektrisitet
har vært begrenset. I følge tegninger og spesifikasjon, skulle det
legges et maskinrom til dekkshuset, forut for bysse. Men etter våre
undersøkelser, kan vi ikke se at det er beskrevet noe maskineri,
verken for lys eller annet. Men beskrivelsene til Akselson i Våre
yngste vikinger,14 finner vi lysmaskinen, plassert i maskinrommet i
samme hus som byssa.
Våtrommene skulle utrustes med vegglykt. Antakelig har det da
vært ment oljelykter. Lugarene skulle ha lysholdere, trolig har
dette vært holdere med bevegelig ”vugge” for standardiserte
parafinlamper. Parafinlamper med glass og slike oppheng er
Spor etter original bryter
muntlig bekreftet at sto om bord i 60-årene.15 Men lugarene
til taklampe i en av
skulle også ha lamper, og med det må en tro at det mentes en
styrmannslugarene
bedre lyskilde enn lykt, slik som i våtrommene, enten olje- eller
mest sannsynlig elektriske lamper. Oppholdsrom som messe, salong og bibliotek skulle ha
taklamper.
Et spor i malingslaget etter strøminstallasjon på overstyrmanns-lugaren tyder på at lampene
var elektriske. Lysbryter og ledning ser ut til å ha vært montert etter første malingslag. Det vil
si enten fra skipet var nybygget, eller i alle fall før Sørlandet ble ominnredet av tyskerne.
Vi har ikke registret noen originale lamper eller lysholdere om bord. Alle taklamper var av
nyere dato. Vegglamper over køyer og skrivebord, må en anta er fra ombygging etter krigen.
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Akselson 1933 s. 7-8
Samtale med Brynildsen
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Bryterne på disse er så langt vi har registrert av plast, men de kan naturligvis være
ettermontert.
Oppvarming av rommene skulle ifølge bygespesifikasjonen skje med koksfyrte ovner.
Elektriske ovner ble ikke nevnt, og alle slike ovner må en derfor regne med er nyere
tilføyelser.
Servanter
Servanter vet vi at var i fayance, og at disse var innbygget
i skap eller konsoll. Ingen av disse, verken servanter eller
konsoll er bevart på hoveddekket. Men på banjerdekket
står et eldre konsoll, i dag med en moderne vask
innmontert, som sannsynligvis er et av de originale
servantskapene. Ben Bryildsen hadde fast tilhold i
båtsmannslugaren på 1960-tallet og kan bekrefte at et
tilsvarende servantskap, originalt utrustet sto på denne, og
i de øvrige lugarene på banjerdekket. Porselensservanten
dekket toppen på skapet og hadde plass med forsenkning
for to såpestykker. Over servanten var det et lokk som var
hengslet mot rygg på skapet, med krok for feste i skottet,
Over det oppslåtte lokket var det et speil.16 Servanten
hadde sluk med avløp til en beholder for spillvann i
skapet. På nederste hylle sto det ei mugge for
vannpåfylling. Ei vannmugge for servantskapet er bevart
hos Jan Halvorsen, som også hadde kjennskap til
beholderen for spillvann.17
Skjematisk illustrert servantskap. Skissen er laget etter
opplysninger fra tidligere mannskap. Servanten hadde
forsenkning til to såper mot rygg, og avløp mot en
oppsamlingsbeholder i kobber som sto på ei hylle inne i skapet.
Beholderen hadde fast topp med hull for avløp fra servant, tut for
tømming, og to håndtak. På den nederste skissen vises beholder og
utforming på håndtak. På nederste hylle sto kobbermugge for
påfylling av vann.

Kobbermugge for påfyll av vann, eiet av Jan Halvorsen.
16
17

Brynildsen
Halvorsen 2006
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Kroker og beslag
Antall kleskroker og håndklekroker
er spesifisert for hvert rom om bord.
I følge spesifikasjonen skulle synlige
kroker for dette formålet være av
”messing, sterk forniklet” Det er
brukt forniklet og sterk forniklet om
behandling av messing. Vi antar at
det sistnevnte betyr mer nikkel og
dermed en tykkere sliteflate. Ellers
ser vi av bildene at krokene har
runde former. Før demontering ble
det registrert en rekke eksempler på
både forniklede og rene
messingkroker for klær og håndklær.

Forniklede messingkroker av
gammel design.
Hånklekrok og
kleskrok.

Messingkroker av
gammel design.
Dobbel liten krok
og kleskrok.

Kroker og øvrige beslag for gardiner,
samt alle synlige beslag på møbler,
skulle ha samme kvalitet altså sterk
forniklet messing. Vi har ikke registrert gardinbeslag og gardinkroker om bord. I sterrids og
klesskap skulle krokene være av ren messing.

Utrustning
Ventilasjon
I underkant av dørene skulle det monteres ventilasjonsrister i messing i følge spesifikasjonen.
Skottene mot gang skulle ikke bygges høyere enn opp til bjelkene, og mellom bjelkene skulle
det monteres sterk netting.
En 5”svanehals skulle dekke luftebehovet til klesrom og våtrom i hekken. Til proviantrommet
skulle det i følge byggebeskrivelsen monteres en 10” og en 12” ventilator, mens det etter
tegningen ble en, ført gjennom messa. Det siste er i overensstemmelse med situasjonen før
demontering.
Dørskilt
Alle dører skulle ha skilt. På åpent dekk ble det bestilt dørskilt av messing sterk forniklet, med
opphøyde bokstaver. Innvendig skulle det imidlertid være emaljerte jernskilt. Vi har dessverre
ikke funnet eksempler på slike skilt om bord.
Matter, dørmatter og dørrister
Det skulle lages seks dørrister samt rist for ratt av eik. Det står imidlertid ikke hvilke dører
som skulle utrustes med rist. Foran alle dører på dekk, det vil vel si utvendige, skulle det være
kokosmatter. Innvendig skulle gang og alle lugarer bortsett fra kapteinslugaren utstyres med
fargede kokosmatter.
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Bøkkerarbeide
Bøkkerarbeide er beskrevet for seg, men betydningen av bøkkerarbeid går ut over vår
oppfatning av håndverket. Bøkkerarbeide skulle omfatte:
I kartkasse av teak
I flueskap av teak
I iskasse av furu
12 trepøser av teak med messingbånd
Taugstropper og to pøsrekker av teak, hver for 6 pøser
Lysventiler
Alle lysventiler i borde skulle i følge spesifikasjonen innkasses med hardved, festet med
metallskruer til skipssiden. Vi antar at det med metallskruer menes skruer med gjenger for
metall. Vannavløp og spillkopper skulle lages av forniklet messing
Dører
Alle dører til åpent dekk, med dørkarmer skulle utføres i teak, og festes til platevegg med
treskruer. Hengsler kroker og dørlåser skulle være av forniklet messing. Til hver dør skulle
det leveres nøkkel med skilt og nummer. Terskler skulle beslås med messingplate. Siden det
ikke er stilt spesielle krav til materialvalg for innvendige dører må en anta at disse ble utført i
vanligere treslag som furu. Dette stemmer overens med innredningen før demontering. Men
den øvrige utrustningen, som messingplate på tersklene er bare nevnt i forbindelse med
teakdørene. Dette står i motsetning til hva en finner om bord; messingbeslag på alle terskler.
Kommunikasjonsutstyr
I byggespesifikasjon kan vi lese: ”Ringeledning: Fra salong, messe, hospital og kapteins
lugar til sterrids anbringes samt klokke fra disse til dekk fra disse rom”
Overflatebehandling
Stål og jern som ikke var galvanisert, skulle ha to strøk mønje. Innvendig ble det presisert at
dette var fra sementens overkant. Alternativt kunne det påføres to strøk bitumastic-solution,
etter rederiets valg bak panelet. Synlige stålskott skulle imidlertid ha en annen behandling.
Om det betyr at dette kommer i tillegg, eller i stedet for mønje/bitumastic-solution er uklart.
Stålskottene skulle i alle fall påføres et lag sinkhvit, og derpå et strøk med hvit lakkfarge. Den
samme behandlingen ble bestilt på panel i skott og i himling. På treskottene ser vi også at
spesifikasjonen ser ut til å være i overensstemmelse med hva som faktisk ble gjort.
Tredekkene skulle skrapes grunnes og innsettes tre ganger med rå linolje, banjerdekk grunnes
kittes, sparkles og slipestrykes og påføres to strøk maling med hardtørrende gulvolje,
”osonolje” er tilføyd i en parentes.
Alt trevirke av hardved skulle oljes og gis to strøk med beste lakk.
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Hoveddekk, arrangement og funksjon
Innredningen på hoveddekket, slik
den fremsto før demonteringsarbeidene, er blitt formet gjennom de
snart 80 år skipet har seilt. Funksjonen som innkvartering for
offiserer, har seksjonen hatt
gjennom hele skipets historie,
bortsett fra avbruddet under 2.
verdenskrig da Sørlandet ble tatt i
bruk som losjiskip. Med dette
regner vi også bestikken på dekket
over, som en del av offisersarrangementet på hoveddekket.
Enkelte arrangementsmessige
endringer er gjort siden starten, noe
i hekken, og noe på styrbord side.
Den mest omfattende endringen, i
alle fall i forhold til originalinnredningen, er fjerning av
tidligere gang mellom kapteinslugar og messe. Fra denne gangen
var det også inngang til badet og
pantry. Dermed var pantryen, eller
sterridsen som den tidligere ble
kalt, og kapteinsbadet tilgjengelig,
både fra messa og fra kapteinslugaren. Løsningen kommer frem
på tegningen fra 1925, og fysiske
spor om bord, som listverk etter
døråpning mot pantry og merker på
skott etter ombygging, bekrefter at
innredningen faktisk ble bygget
slik. Det er noe usikkert når denne
gangen ble fjernet, men ettersom
den nye løsningen ser ut til å være
integrert i 1947-innredningen, kan
også de arrangementsmessige
endringene ha blitt gjennomført den
gang. Den tidligere gangen ble da en
del av pantryen.

Prosjektert innredning, 1925.

Under krigen fikk som nevnt Sørlandet funksjon som losjiskip. Vi kjenner ikke til
arrangements-messige ombygginger som er foretatt på grunn av dette, men skal vi tolke
malingslagene, ser det ut til at hele seksjonen bortsett fra kapteinslugar og salong, samt bad og
toalett, ble gråmalt. I det grå malingslaget ser vi også merker etter overkøyer i sykelugaren,
styrmannslugarene og maskinistlugaren.

18

Opprinnelig var det bibliotek i
akterskipet. Dette lå aktenfor
styrmannslugarene på babord
side, men har senere måttet vike
plass for lugar til maskinsjefen.
En må anta at endringen ble gjort
samtidig med at skipet fikk
montert maskin i 1958.
Den siste strukturmessige
endringen ble gjort i hekken.
Hekken var tidligere innredet
som lager og var rom for
oppbevaring av tøy. Ved
ombygging i 1980-årene, ble
området innredet til en enmanns
og en tomanns lugar. For å få
separate dører til de to rommene
som tidligere var ett, ble
korridoren forlenget noe
akterover, slik at det ble plass til
dør mot lugarene på hver
langvegg. Stuertlugaren ble gjort
mindre, trolig samtidig med
ombyggingene i hekken. Ved å
flytte akterskottet i stuertlugaren
noe fremover. Fikk en større rom
i hekklugaren på styrbord side,
som ble en tomannslugar.

Gangen i akterskipet 2005. I hovedtrekk en autentisk 1927
innredning.
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Gang
Før demontering fremsto gangen i akterskipet som det
mest autentiske interiøret om bord. Skottene fra 1927,
samt himlingen, sto bevart, og vi vil anta at også dørene
inn mot lugarer og andre rom er originale. I byggespesifikasjonen av 1925 er det påpekt at utvendige
dører skal være av teak, mens det ikke ble stilt krav til
innvendige dører. Malte dører av simplere treslag, slik
som de som sto om bord før demontering, har derfor et
visst samsvar med spesifikasjonen. Det var naturlig nok
lite inventar i gangen, og derfor få nye tilføyelser som
kunne forstyrre inntrykket av originalitet. De mange
ledningene, enten de var strømførende, eller en gang
hadde vært strømførende, kunne imidlertid fortelle om
moderniseringer opp gjennom historien.
Selv om materialvalget var relativt sparsomt, hadde
innredningen en markant stil. Synlige dekksbjelker,
noen av dem understøttet med synlige runde
bjelkestøtter, gjerne parvis gjennom korridoren, ga et
visst inntrykk av en søylegang. Inntrykket ble forsterket
av de avrundete hjørneløsningene, som besto av
pilastrer eller ¼ søyler, bearbeidet for hånd i et stykke.
Dørbelistingen var flat men likevel kraftig og med
vertikale lister gjennomgående fra dørk til himling. Det
kan se ut til at datidens industriarkitektur, med synlige
konstruksjoner og et visst klassisk preg har gitt
inspirasjon til utformingen. På den andre side har vi
trappa opp mot bestikk, hvor nedre avslutning har klare
trekk av Jugendstil.
Skott fremsto med smal faspanel. Undersøkelser viste at
dette var gjennomgående plank, som tidligere hadde
hatt synlig side også mot lugarene. Himlingen var
panelt med tilsvarende profil.
Tre kott, eller skap, var integrert i innredningen, uten at
dette kommer frem av originaltegningen. Det fremste
av disse sto ved trapp opp til bestikken, og dersom
trappekonstruksjonen hadde fulgt tegningen gjengitt på
neste side, ville skapet delvis stengt for oppgangen.
Både utforming på trapp og skap, tyder imidlertid på at
skapet ble montert originalt.
Øverst: Smal skapdør med lufting over ved trapp, og avrundet
hjørne mot nedgang.
I midten: Samme hjørne, avslutning mot himling.
Nederst: Nedre avslutning på trapp.
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Akter for nedgang til banjerdekk var det dør mot et bøttekott,
bygget inn i det som i følge tegningen skal være pantry. Det
fylte et område i pantryen som var forholdsvis utilgjengelig på
grunn av masta. Utforming ved dør virket original men ved
demontering av pantry kom det ikke frem skille etter
rominndeling for kott i malingslagene. Med noe usikkerhet i
mente, antar vi derfor at kottet er satt inn ved en senere
anledning.
Akter for nedgang til proviantrom, mot messa, sto nok et skap.
Det fylte et hjørne i gangen som etter tegningen skulle romme
en koksovn. Kottet var tydelig oppført i senere tid, med en noe
annerledes uforming på panel og hjørneavslutning.

skap

bøttekott

skap

Aktre del av korridor med støtter til dekksbjelkene inntil
skottet.

På tegningene er det inntegnet to koksovner i gangen. I tillegg til den nevnte var det tegnet inn
en koksovn forut for trapp til bestikk. I byggespesifikasjonen er det imidlertid bare beskrevet
en, utstyrt med skorsteinsrør, isolert med messingkapsel og med god isolasjon gjennom dekk.
Over dekk skulle skorsteinen være portabel. Hvorvidt det ble valgt en eller to ovner er derfor
usikkert, men som vi skal se under beskrivelsen av sykelugaren kan disse to rommene blitt
sett i sammenheng.
Tolv kleskroker er også nevnt i spesifikasjonen. Og av løst inventar skulle gangen utrustes
med skjerm for koksovn, kullboks og fargede kokosløpere.
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Sykelugar
Sykelugaren, slik den fremsto før demontering, var innredet i løpet av 1980-årene. Alle skott var kledd med
kryssfinèrplater med hard overflate. Inventaret var dels
av samme materiale, dels i teak eller hvitmalt treverk.
Et skap på akterskottet var av eldre dato, men om det er
fra den opprinnelige versjonen er uvisst. For øvrig var
innredningen ny. To køyer sto forut i borde, med vask
mellom disse og dør. For øvrig besto innredningen av
hyller og skap. Oppunder dekk var det kledd med
kryssfinèrplater mellom dekksbjelkene, som var bokset
inne. Også dørken var platebelagt. Med andre ord var
det få fysiske spor etter opprinnelig innredning. Ved
demontering kom de opprinnelige skottene til syne, og i
dørken dukket det opp deler av tidligere linoleum.
En sammenlikning av 2005-versjonen med beskrivelsene
i byggespesifikasjon og tegning, bekrefter inntrykket av
at det var lite originalt inventar i lugaren. Det var et helt
annet inventar som skulle monteres om bord i nybygget.
Opprinnelig skal det ha vært fire hvitlakkerte jernkøyer
forut i hospitalet, to i høyden mot borde og tilsvarende
mot gangen. Som eneste sted om bord ble køyene målsatt.
De skulle ha en lengde på 1,9 m og en bredde på 0,7 m,
og alle skulle utrustes med springfjærmadrasser og
skråpute. I 1960-årene sto fortsatt de fire jernkøyene om
bord, med nedfellbare sengehester og med sengebunn av
et flettverk med horisontale fjærer.18 Presiseringen er
nevnt her fordi en lett forbinder springfjærmadrass, slik
det er beskrevet i byggespesifikasjonen, som noe annet.
Servanten, igjen i følge byggespesifikasjonen, skulle
være av samme type som i offiserslugarene, og på
tegningen er den plassert mot skottet forut, der vasken sto
før demontering. På motsatt side av døra er det tegnet inn
medisinkiste. Kista, eventuelt et medisinskap skulle være
bearbeidet av hardved. I spesifikasjonen er det oppgitt to
små benker med løse puter, mens tegningen reduserer det
til en. To potteskap skulle det også settes inn. På
tegningen er det markert fire skap, to aktenfor hver
køyeseksjon, men om potteskapene inngår i disse er et
vanskelig å si.
Øverst: Plan over opprinnelig innredning i hospital.
Midten: Køyer mot borde og vask på fremre skott.
Nederst: Hylle ved skott mot gang

18
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Miljø i sykelugar anno 2005.

De to kildene spriker også når det gjelder koksovn. Den
er beskrevet, men ikke tegnet inn. Som nevnt var det
tegnet inn to koksovner, men bare beskrevet en, i
gangen. Kanskje har en vurdert to løsninger for dette.
Enten en i gang og en i sykelugar, eller to i gangen.
Ytterdør skulle være bred nok for en båre, og i
spesifikasjonen, er det oppgitt dobbel dør. Tegningen
viser at en med dette mente ytter- og innerdør.
Lysventilene skulle utrustes med rullegardiner og
damaskgardiner. For montering på vegg, nevnes to
karaffelhyller med karaffel og to glass i hver hylle, speil,
lampe, to lysholdere, fire kleskroker og fire
håndklekroker. Av løst utstyr og inventar nevnes en
sykebåre og to feltstoler. Dessuten skulle sykelugaren
som øvrige lugarer ha farget kokosløper på dørk.
Skap på aktre skott
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Styrmannslugarer.
Tre av lugarene på babord side er forbeholdt styrmenn.
På prosjekteringstegningene fra 1925, er imidlertid den
fremste av dem, strategisk plassert i forhold til
sykelugaren, avsatt til lege. De to neste var for 1. - og
2. styrmann. I byggespesifikasjonen av samme år, er
legelugaren omtalt som lugar for overstyrmann. I
kapteinens bokføringer for de første årene inngår ikke
lege i offisersstaben. Sannsynligvis ble derfor
løsningen som går frem av tegningen droppet, til
fordel for tre styrmannslugarer.
Før demontering var lugarene kledd med trefiberplater
på skilleskottene og finèrplater ut mot borde. Platene
har flere malingslag. Under demontering av
skilleskottene i 1. styrmannslugar, dukket det opp en
signatur på baksiden av en av trefiberplatene. Den var
signert Egil Jensen og Russel Skeie, og datert 1947. Vi
regner dette for en svært sikker datering av
platekledningen på skilleskottene. Den stemmer
dessuten overens med nye forskrifter etter krigen, som
av hygienehensyn krevde glatte skott om bord.
Mens trefiberplatene stammer fra ombyggingen i
1947-48, kan oppbyggingen mot borde, hvor det var
lagt inn isolasjon og kledd med finèr,
dateres til etter 1977. På et bilde i heftet
Innredningstegning fra 1925. Legelugar lengst forut, og
derpå lugar for 1. og 2. styrmann. Hovedelementer som
Fullriggeren Sørlandet - en skole under
køye, sofa og skap var plassert på samme måte på
seil fra 1987 sees demontering av det
tegningen, som det sto før demontering i 2005. På
gamle skottet mot borde. Det er skottet i
styrmannslugarene er det tegnet inn et møbel med
messa vi ser i bakgrunnen på bilde, men
servant, under lokk. Møbelet er bredere enn servanten
ettersom alle skott mot borde var
og har trolig også hatt funksjon som bord.
oppbygget etter samme konstruksjon og
materialvalg, antar vi at hele innredningen ble isolert ved dugnadsinnsats på
slutten av 1970-årene. Det samme
gjelder himlingen som også var av kryssfinèr med isolasjon bak, og avsluttet mot
skott med hulkillister. Det kom ikke til
syne noen eldre lag under kledningen,
verken ut mot borde eller i himling.
Isolasjonen fylte hele hulrommet i
konstruksjonen. Den hindret derfor
lufting, og forårsaket fuktskader.
Under trefiberplatene i skilleskottene,
kom den stående profilerte planken til
syne. I vår sammenheng er det dette
laget som har størst interesse, ettersom
den stammer fra nybyggingen i 1927.
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Skuffeseksjon for 2. styrmann. To skuffer i høyden og
skap i hjørne.

Planken har flere malingslag hvor det
ytterste er grått, et fargevalg som trolig
stammer fra krigen. Under det grå, er det
to malingslag. I følge spesifikasjonen
skulle nybygget først påføres et lag sink,
deretter et toppstrøk med hvit lakkmaling.
Fargene på begge fremstår i dag som
kremhvit, men det kan skyldes at malingen
over år har vært eksponert for lys. Det skal
også nevnes at det i disse malingslagene
står igjen spor etter lysbrytere, som
forteller om plassering og form i skipets
første periode.
Listverk rundt dørkarm var langt lettere
dimensjonert i lugarene, enn tilsvarende
listverk i gang. Ser en på malingsskillene
under trefiberplatene, ser en at det også
opprinnelig har vært smale lister i
lugarene. Ved nærmere granskning av
listverket, kunne en se at profilen varierte
mellom de tre lugarene. Mens 1.- og 2.
styrmannslugar hadde lister med avrunda
kanter, var lugaren til overstyrmann utført
med lister med skarpe kanter. Det siste
samsvarer med utforming i gangen og må
antas å være fra den opprinnelige
innredningen, mens de avrunda listene
trolig er fra en senere ombygging.
Alle de tre lugarene hadde køye med
skuffeseksjon plassert mot gang, mens
skap og sofa sto ute i borde. Dette
samsvarer også med originalinnredningen
slik den er tegnet inn i 1925.
Inventaret var i mahogni, eller av annet
materiale, beiset som mahogni. Det besto
blant annet av en køye med skuffeseksjon,
et høyskap, samt en pult eller bord i ulik
utførelse for de tre lugarene. I tillegg var
det en eller to hyller i hver lugar. Det
meste av denne innredningen, var
bearbeidet for hånd. Den var ikke laget i
mahogni men i et simplere treslag, trolig
eik, og mahognibeiset. Den innredningen
som faktisk var av mahogni var
maskinbearbeidet og av nyere dato.

Bord og seksjon under køye i 1. styrmannslugar.
Skuffene i skrivepulten er tatt ut og lagt på pulten.

Miljø fra 2. styrmannslugar, 2005. Skottene er
belagt med malte plater, Møbleringen er i
hovedsak i mahogni, eller mahognietterlikning.

Hylle og himling i overstyrmannslugar
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Dette ser ut til å være i overensstemmelse med opplysningene i byggespesifikasjonen fra 1925. Her kan vi lese
at innredningen i disse lugarene skulle
være i mahogni, eller beiset, polert
hardved. Formuleringen kan tyde på at
en ved bestilling har vært oppmerksom
på at mahogni kan ha vært for dyrt eller
for vanskelig å anskaffe. Ettersom vi
ikke har registrert eldre inventar, eller
det vi regner som originalmøbler i
mahogni, antar vi at dette alternativet ble
forlatt ved bygging av skipet. Tilbake til
spesifikasjonen, så ble det presisert at
det under køye og sofa skulle være
låsbare skuffer. Videre skulle det være
skrivepult med skuff, bokskap og
klesskap

Overstyrmannslugar. Nederst på skott mot gang,
sees omriss av køye. Umalt felt nederst viser eldste
versjon med lav køye. Etter krigen ble den hevet til
over det gråmalte feltet.

Ettersom innredningen ble demontert i
1947-48, og tilpasset en ny og moderne
platekledd lugar, har den også blitt
modifisert og endret. Spor i malingslagene
kan tyde på at skuffeseksjonen under køye,
som i dag har to skuffer i høyden, tidligere
har hatt en. Nærmest som et svar på dette
er skuffeseksjonen under sofaen, som er
beskrevet i byggespesifikasjonen, i dag
borte, til fordel for ventilasjonsanlegget..
Et annet eksempel kan en ta fra
klesskapene, hvor sidene er bygget opp
med kryssfinèr, noe som ikke samsvarer
med øvrig materialbruk i 1927. Det må
nevnes at gavl i køye, var bygget opp på
Isolert konstruksjon mot borde i overstyrmannslugar. Under platekledning og papp i aktre skott,
samme måte som skottene, det vil si i
sees omrisset av klesskap ved malingsskille.
stående plank. Spor i malingslagene viser
at køyeendene er originale. Ettersom køya
opprinnelig har vært lavere har køyeenden fungert som støtte for puter.
Skal en sammenfatte opplysningene en har om disse innredningskomponentene, kan en slutte
seg til at det opprinnelig sto lave køyer med høye gavler på seksjoner med en skufferad, mot
gang, Ut mot borde sto klesskap og sofa, og også sofaene hadde en rad med skuffer.
Den øvrige lugarinnredningen før demontering, besto av leselamper, vasker, speil ovn og
hyller. Datering av hyllene må foretas, men flere av disse fremsto som relativt nye.
Leselamper og ovn er ikke nevnt i spesifikasjonen og må derfor være senere installasjoner.
Trolig fra opprustningen i 1947-48.
I byggespesifikasjonen fra 1925, kan vi også finne opplysninger om annen utrustning.
Karaffelhylle med karaffel og glass er nevnt. I 2. styrmannslugar hang fortsatt ei karaffelhylle.
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Om den er original er uvisst, men dette må
undersøkes nærmere sammen med eksempler fra
andre lugarer om bord. Overstyrmann skulle ha 3
kleskroker og 2 håndklekroker, mens de øvrige skulle
ha 3 kleskroker og 3 håndklekroker. Eksempler på
slike kroker ble demontert i mange av lugarene.
Servanten skulle være en fayancebolle med
treinnfatning, lokk, skap for sinkavløpskasse, og med
tilhørende emaljert vandmugge. Verken skap eller
servant er bevart i styrmannslugarene, men på en av
Karaffelhylle 2. styrmannslugar
matroslugarene på banjerdekket sto et skap som før
demontering var i bruk som servantskap med moderne servant. På tegningene fra 1925 er det
ikke tegnet inn servant i legelugaren. Vi må imidlertid anta at denne ble utstyrt med servant
som de øvrige styrmannslugarene. Servant og bord er i følge tegningen montert ved siden av
hverandre mellom seng og sofa.
En del av utrustningen har vi mindre kunnskap om ettersom vi ikke har registrert eksempler
om bord. I følge spesifikasjonen skulle køya ha springfjærmadrass og skråpute. Sofa skulle
trekkes med jernbaneplysj. For lysventil, køye og dør skulle det være damaskgardin og
dessuten rullegardin for lysventilen, Videre leser vi: spyttebakke, speil, lampe, og lysholder.
Overstyrmann skulle ha 2 feltstoler mens de øvrige skulle ha 1 feltstol. Og alle lugarer skulle
utrustes med farget kokosløper på dørken.
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Bibliotek/ Maskinsjeflugar
Maskinsjeflugaren var opprinnelig bibliotek. I følge
tegningene, med sofa mot borde og bokseksjon mot
gang. I byggespesifikasjonen fra 1927 kan vi lese at
møbler i biblioteket skulle være av eik. En sofa, et stort
klaffebord, bokhyller med skap under (fremspringende
ca 12”). 4 gode stoler, 2 nette taklamper, karaffelhylle
med karaffel og to glass, vaskeservant, 8 kleskroker, 2
håndklekroker, rullegardiner og sidegardiner som for 2
styrmann.
Fullriggeren Sørlandet ble først utrustet med maskin i
1958, og med den antar vi det også fulgte endringer i
besetningen. Vi regner derfor med at biblioteket måtte
vike til fordel for lugar til maskinsjefen samme år.
Biblioteket, slik det ble tegnet inn i 1925.

Før demonteringsarbeidene var skott og himling, som
for styrmannslugarene, men inventaret skilte seg noe
ut. Den varierte også noe mer stilmessig,
sammenlignet med de øvrige. Køya sto mot skottet
forut, og i motsetning til køyene i styrmannslugarene
var den derfor lang nok for mannskap over 1.85.
Køya med skuffeseksjon, samt dør i klesskap, var i
mahogni eller mahognifarget, og det kan være grunn
til å tro at inventaret stammer fra en annen innredning
om bord. Skrivepulten var av eik eller annet lysere
treverk. Den kan også være gjenbrukt, enten fra
biblioteket eller flyttet fra en annen del av skipet.
Vasken var innbygget i en benk av malt finèr og
furuplate. Enheten var utvilsomt av nyere dato.

Miljø i maskinsjeflugaren. Skrivebord til venstre
for, og vask til høyre for klesskap.
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Stuertlugar
På prosjekttegningen fra 1925 er stuertlugaren lik
styrmannslugarene med køye langs skottet mot gang. I
så fall er akterskottet senere flyttet lengre fremover og
køya plassert tverrskips langs dette skottet. Spor etter
ombygging i nåværende innredning, tyder også på at
dette er gjort. Akterskottet var nyere og oppbygd med
bindingsverk, i stedet for den øvrige
plankekonstruksjonen.
Ellers var oppbyggingen av skott og himling, som i
styrmannslugar og maskinistlugar. Men i motsetning til
den ombygde maskinistlugaren var stuertlugaren
stilmessig gjennomført.
Byggespesifikasjonen fra 1927 viser at det skulle
monteres et nøklebrett i stuertlugaren. For øvrig
skulle den innredes som lugaren for 3. styrmann,
hvor det i spesifikasjon igjen henvises til
innredningen for 2 styrmann

Skrivebordet er håndverksmessig utført, og
har en overflate i tråd med
byggespesifikasjonen fra 1925.

Miljø fra stuertlugaren. Seksjonen under
køye er endret, men trolig er det gjenbrukt
skuffer fra tidligere seksjon.
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Messe
Før demonteringsarbeidene i 2005 var skottene i
messa platekledd med furufinèr. Den skilte seg
dermed noe ut fra lugarene, om enn ikke så
påkostet som salongen. Det er imidlertid ikke
støtte i byggespesifikasjonen på at innredningen
var utført annerledes i messe enn i lugarene.
Skottene skal opprinnelig ha vært utført av
malte, stående plank. Også himling må en anta
at har vært lik lugarene, med faspanel mellom
innboksede bjelker.
Inventaret, eller de fast-monterte møblene skal i
følge spesifikasjonen ha vært utført i eik. Messe
og bibliotek, begge felles oppholdsom for
offiserer, var dermed sett i sammenheng med
inventar i eik.Vi har ikke dekning for å si at det
Offisersmessa, anno 1927
virkelig ble slik. Sofa må ha vært bygget opp på
samme måte som køyene i lugarene, med høye
gavler i stående plank. Originale sider sto fortsatt
bevart. Dør som vises øverst på tegningen førte
originalt til tidligere gang. Den er senere fjernet og
skottet mellom sofa og nedgangstrapp ble flyttet noe
inn i messa.
Benkene skulle i følge spesifikasjonen ha stoppede løse
puter, og løse rygger, trukket med immitert skinn.
Bordet skulle forsynes med slingrebrett. Det skulle
være skap med hyller og skuffer. Taklampe var eneste
belysning. For øvrig nevnes karaffelhylle, spyttebakk,
speil og fire kleskroker. Av løst innventar nevnes
damaskgardiner og rullegardiner for lysventiler,
voksdukstrekk med filt, til bordet, og fire feltstoler.
Øverst: Miljø fra messa, før demontering.
Skottene var furufinèrt med mahogni lister.
Skapet er mahognifarget, trolig i eik. Det kan
være flyttet fra at annet sted om bord. Vi ser
også at skottet bak skapet, hvor det tidligere
var dør, er noe bygget ut for å bedre plass i
pantry.
Nederst: Aktre skott. Et skap har trolig vært
montert til høyre i bildet. Det har vært et
malingslag bak skapet som også har stått noe
forskjøvet i forhold til skap på tegningen over.
Det kan tyde på at skapet har vært flyttet. Til
venstre sees et felt med grønnmalte plank.
Avslutningen opp stemmer ikke overens med
det øvrige skottet. Skottet mot borde har trolig
vært fjernet tidligere for tilkomst til skrog. For
øvrig sees side på sofa, bygget i samme
materialer som skottene.

30

Pantry
I følge originaltegningene skulle pantry eller sterrids, være et
rektangulært rom avgrenset av nedganger til banjerdekk forut og
akter. I følge spesifikasjonen skulle skott, dørk og himling ha lik
utførelse som de øvrige rom av vanlig standard. Det vil si med
malt panel i skott og himling og linoleumsbelegg på tredørken.
Forskjellen fra denne beskrivelsen og rommets utseende før
demontering i 2005 var stor. Rommet var ikke lengre rektangulært
For det første var det bygget inn et bøttekott forut i pantry, med
inngang fra gangen. Bøttekottet dekket et noe utilgjengelig område
forut for masten. Den andre store forandringen var at rommet var
utvidet og omfattet det som tidligere var gang mellom
kapteinslugar og messe, og i tillegg, indre del av aktre nedgang til
banjerdekk.
At begge endringene var gjort i ettertid og ikke allerede ved
bygging, fikk vi bekreftet under demonteringsarbeidet, ved å
studere materialbruken i skottene. Rommet var platekledd før
demontering, men under platene kom det stående panelet av
pløyd plank til syne. Spor i malingslagene vist tydelig at skottene
var ombygget.

Opprinnelig rominndeling
med rektangulær pantry.

Hvordan utførelsen har vært i himlingen, om dekksbjelker har vært
innbokset som i lugarene, eller åpne som i gangen, er vanskelig å
si, ettersom dekksbjelkene var rustbehandlet og malt i nyere tid og
skottene var så pass mye flyttet på. Det gjensto dermed få spor
etter tidligere konstruksjon. Kanskje den lagrede planken fra skott
mot gang kan fortelle noe om dette. Demonteringen foregikk i høyt
tempo, og vi var ikke tilstrekkelig oppmerksomme til å få dette
registrert.
Også dørken var endret fra originalutførelsen. Linoleumsbelegget
var erstattet av fliser
Innredningen skulle etter byggespesifikasjonen være utført i furu.
Overflatebehandling er ikke nevnt, men en må anta at all
innredning var malt. Den skulle bestå av benk med skuffer og
skap, og med sinkbeslått benkeplate og vask. Som det fremgår av
tegningen var det benker mot skottene forut og akter, og med
Pantry, innsnevret og utvidvask innfelt i benken forut. Øvrig innredning i pantry var, i følge
et før demontering i 2005.
byggespesifikasjonen, tallerkenhyller i furu med kroker til
kopper. Originalinventaret var fullstendig skiftet ut før
demonteringsarbeidene i 2005. Originalskottet forut, det vil si skottet som før demontering
var fremre skott i bøttekott, var bevart inntil demontering. Hele skottet var gråmalt, med eldre
malingslag under. Vi undersøkte skottet for om mulig finne spor etter tidligere innreding.
Høyden på tidligere benk, kunne nok antydes, men tydelige merker fant vi ikke.
Av øvrige pantryinnretninger kan byggespesifikasjonen fortelle at ei emaljert spillvannsbøtte
skulle leveres med nybygget, samt at vannforsyningen skulle komme fra ferskvannstank opp
under hyttetak og at avløp fra vask skulle føres over bord.
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Kapteinslugar
I følge byggebeskrivelsen av 1925 skulle kapteinslugaren være panelt på lik linje med de øvrige
lugarene, det vil si med stående faspanel på
skilleskott, liggende faspanel mot borde og faspanel
i himling mellom innboksede dekksbjelker. Dette
ble bekreftet under demonteringsarbeidene da
finèrplater på både skott og himling ble demontert.
Mot borde var imidlertid sporene fjernet, slik som
for den øvrige innredningen. Dørken skiller seg
heller ikke fra øvrig innredning i spesifikasjonen.
En må derfor anta at det opprinnelig var brun
linoleum, en kontrast mot siste versjons
mahognidørk med brunmalte lister.
Likevel skulle kapteinslugaren skille seg fra de
øvrige lugarene. En forskjell var størrelsen.
Kapteinslugaren var større, og med bedre plass til
sittekomfort. Originaltegningen viser hjørnesofa med
rundt bord, en skrivepult med stol, og køye med
klesskap mot salongen. Før demonteringsarbeidene
var det imidlertid en rett sofa mot borde, med et
firkantet bord mot fremre skott, skrivepult som
oppgitt, men køye med to skap, et i hver ende av
køya. Endringene ved køya korresponderer med de
ombygginger som er gjort ved gangen inntil badet.
Demonteringen gikk raskt, og vi spolerte vår sjanse til
å undersøke malingslaget i skottet mot salong. Her
ville vi muligens kunne fått avklart hvilken
sofaløsning som ble valgt originalt.
En annen forskjell fra de øvrige lugarene var
materialvalg og overflatebehandling på møblene. Det
ble brukt tre av edlere slag, mahogni eller polert tre er
nevnt i spesifikasjonen. Ser vi på eksisterende
innredning før demontering var denne av polert bjørk.
Mye av dette inventaret er også av eldre opprinnelse
og trolig originalt. Vi har antydet tidligere at det trolig
var vanskelig å skaffe mahogni den gang skipet ble
bygget. Vi ser flere steder at det er valgt
mahognifarget eik.

Køy med klesskap ved baderomsdør.
Løsningen er ikke i overensstemmelse
med originalutgaven. Tidligere var det
dør til gang bak skapet og ikke direkte
dør til bad. Den uttrekkbare køya er nok
også en nyere løsning. Materialvalg og
utførelse er imidlertid i tråd med øvrig
innredning i lugaren.

Dørlister var også utført i polert bjørk, mens
belistning rundt lysventiler var i mahogni. Ettersom innredning mot borde, har vært tatt ut for
tilgang til skrog tidligere, antar vi at belistningen i mahogni er av nyere dato.
I følge byggespesifikasjonen skulle køye og sofa utrustes med henholdsvis springfjærmadrass
og springfjærsete. For sofaer var dette en luksus som bare kom kapteinslugaren og salongen
til gode. Rygg i køye og sofa samt løse puter skulle lages av stoppet ullavfall og alfa. Alt
skulle trekkes med plysj. Sofa skulle ha slingrebrett, og under både sofa og køy skulle det
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være låsbare skuffer. Av øvrig tyngre
inventar ble nevnt skrivepult, bokskap,
klesskap og foldeservant.
Av den lettere innredningen kjennes mye
igjen fra øvrige lugarer om bord, men
utrustning og materialvalg på enkelte
detaljer markerer også forskjell. For
eksempel skulle kapteinen ha
messingspyttebakk, brysselløpere og et
solid pengeskrin. Dessuten kommunikasjonsmuligheter med talerør til
bestikken. Utrustning som karaffelhylle
med karaffel og to glass, damaskgardin
for sideventiler, køy og dør, samt
rullegardin for ventilene, speil, lampe,
lysholder, to feltstoler, fire kleskroker, to
håndklekroker, kjenner vi igjen fra de
øvrige lugarene

Skrivebord ved skott mot bad, hvor det også er tegnet
inn på originaltegningen. Skapdør til høyre er ikke av
flammebjørk til forskjell fra skapdør til venstre og
øvrig finèrte flater i innredningen.

Rett sofa, og ikke hjørneløsning slik som
på originaltegningen. For øvrig er sofaen
trolig nybygget i forbindelse med
tilkomstarbeid mot skuteside. Originalt
antar vi det var skuffeseksjon under
sofa.

Karaffelhylle i Kapteinslugar
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Salong
Salongen var det mest påkostede rommet om bord. Her
skal en ha gått bort fra malt faspanel og bygget inne den
stående planken med ramtre og fyllinger av edlere
treslag. I følge byggespesifikasjonen skulle ramtre være
av polert mahogni, og fyllinger enten av polert bjørk,
eller mahogni. Det er grunn til å nevne at et malingslag
i skottet mot gangen, peker i en annen retning.
Faspanelet er grønnmalt og materialene bærer ikke preg
av å ha blitt flyttet fra et annet sted, slik en kan se
enkelte steder om bord. Et malt skott strider mot tanken
om at salongen har vært kledd med edeltre hele
perioden fra 1927 til 2005. En mulighet kan være at
salongen faktisk ikke ble bygget opp med bjørk og
mahogni, kanskje på grunn av material- eller
pengemangel.
På originaltegning er det skissert

koksovn, både i salong og i gang.
En annen mulighet er at den forseggjorte innredningen
senere har vært fjernet, for eksempel etter undervannsoppholdet under krigen, eventuelt at den har stått malt en periode i
forbindelse med oppussingen etter krigen, i påvente av materialer.

Før demontering i 2005 sto det en nyere innredning i salongen, etter
muntlige opplysninger stammer den fra begynnelsen av 1990 årene,
men skal ha vært bygget opp med utgangspunkt i tidligere
innredning. Denne var av polert bjørkefinèr, og mahogni ramtre. En
må anta at materialvalget er en videreføring av tidligere utførelse.
Det er også i overensstemmelse med planene for nybygget, mens
utførelsen kanskje ble gjort med ramtre i mahogniimitasjon.
Himlingen skulle utføres med hvitmalte fyllinger. Mest sannsynlig
har fyllingene vært avgrenset av ramtre på tvers av dekksbjelkene.
Før demontering i 2005, var det nyere plater i hele felt, mellom
dekksbjelkene. Dørken må vi anta at har vært linoleumsbelagt som
ellers i akterskipet. Mahognidørken som sto før demontering er nok
av nyere dato.
Det faste inventaret før demontering i 2005, var også utført i bjørk.
En del av dette ser ut til å kunne være originalt, men buffeen er
Siste rest av grønnmalt
trolig av nyere dato. Den kan likefullt være kopi av en original
skott mot gang
buffet. I spesifikasjonen er det oppgitt at møblene skulle lages i
mahogni. Som vi ved flere anledninger har vært inne på er det mye
som tyder på at mahogni som byggemateriale ble forlatt. Kanskje polert bjørk ble vurdert som
et godt alternativ for den mer eksklusive salongen. Uten annen bekreftelse må vi imidlertid la
usikkerheten følge oss videre.
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For øvrig viser byggespesifikasjonen en
relativt høy standard. Sofa skulle ha
slingrebrett og løse springfjærmadrasser,
løse puter og rygg stoppet med ullavfall
og alfa, trukket med plysj. Tre sofaputer
og tre ruller skulle følge med. Under
sofaen skulle det være låsbar kistebenk.
Spisebordet, plassert foran sofa skulle
festes til gulvet med forniklede
messingfotpanner. Det skulle ha
slingrebrett og uttrekksplate etter svensk
system. Dessuten skulle det følge med et
filtbordtrekk og en plysjbordduk
Buffeen skulle ha skap for dekketøy
nede og sølvtøy oppe. Over buffeen, et
speil flankert av 2 små skap for glasstøy
med ur og barometer montert i topp.
Skapene skulle være låsbare og forsynes
med nette beslag av forniklet messing.

Demontering pågår. I utgangspunktet ønsket en å
demontere sofa og innredning mot borde for tilkomst
til rennestein og skrog. Til venstre er derfor buffeen
beskyttet, med tanke på at den sammen med øvrig
innredning, ikke skulle demonteres.

Ved siden av dør, i kroken mot kapteinslugaren skulle det monteres en kokskamin med
skjerm, koksboks og ildtøy. Over lysventilene skulle det monteres brett, og på dette,
damaskgardiner med frynser. Som for kapteinslugaren skulle det være brysselløpere og
karaffelhylle med karaffel og to glass, og for øvrig en taklampe og seks feltstoler.
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Bestikk og gang

Miljø fra bestikken

Alle skott i bestikk og gang var kledd med
moderne kryssfinèr med hvit overflate. Lister
rundt åpninger var av teak. Oppunder dekk var
det åpen konstruksjon med synlige umalte
dekksplank, og på dørken var det gul-grønn
linoleum på furu. I byggespesifikasjonen kan
vi lese at bestikken skulle paneles som 1.
styrmannslugar. Ved demontering kom også
den samme skottoppbygningen som på hoveddekk til syne. Skottet som rammet inn
trappenedgangen sto på sokkel, men både
sokkel og plank var lettere dimensjonert enn
på dekket under. Ut fra den generelle
beskrivelsen i spesifikasjonen må en anta at
også ytterskott har vært oppført på samme
måte som for hoveddekket.
Antakelig har derfor bestikk og gang hatt
stående panel med fas på samtlige skott. Trolig
har det også vært himling med samme type
panel, mens dørken har hatt brun linoleum.
Bestikken skulle også innredes som 1. styrmannslugar, det vil blant annet si med møbler
av mahogni eller mahognifarget. Den skulle ha
sofa med skuffer under, samt et stort og et
Skrivebord i bestikklugar er trolig flyttet fra annen
lokalisering om bord.
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Bord mot skottet forut. Mye tyder på at den
brede skuffeseksjonen har stått i bestikken siden
skipet ble bygget mens den mindre til høyre kan
være flyttet, fra et annet sted om bord.

mindre bord. Det siste for kronometer. Som vi ser av
tegningen er det sofa på styrbord side og et stort bord
forut. Bordet for kronometer er imidlertid ikke
inntegnet. Sofaen må siden være tatt ut, men det store
bordet forut på tegningen, samsvarer med bordet som
sto før demontering i 2005. Under bordet var det tre
skuffeseksjoner og den ene med kartbredde, kan passe
i forhold til avstand mellom sofa og skott på motsatt
side. Både bord og skuffeseksjon var mahognifarget.
Annet mahognifarget møblement ser ut til å være
flyttet fra andre steder om bord. Det gjelder et stort
godt skrivebord med skuffer mot akterskottet og en,
kanskje to ekstra skuffeseksjoner under bordet forut.
På akterskottet i gang skulle det i følge
spesifikasjonen monteres et flaggskap, tilstrekkelig
stort for patentlogg og logglass. Dette stemmer
overens med hyllene som sto før demontering i noe
lysere mahognifarge enn øvrig innredning. I gangen
var det også montert ei hylle med ”rist” i front. I
Flaggskap mot akterskott i gang
byggespesifikasjonen er det under bøkkerarbeid nevnt
en del utstyr som vi i dag ikke vil forbinde med bøkkerarbeide. Blant annet er det nevnt ei
karthylle til bestikken. Et spørsmål er derfor om dette er den omtalte karthylla.
I byggespesifikasjonen for øvrig kan vi lese at bestikklugar av stål skal bygges slik det
fremgår av tegningen, med runde hjørner og seks 12” lysventiler til å åpne og inngangsdører i
teak. På veggene innvendig skulle det monteres karthyller, karaffelhylle, et mindre speil og
fire kleskroker. Lysventilene skulle ha rullegardiner og damaskgardiner, og for øvrig skulle
det monteres taklampe. Nedgangstrapp skulle ha mahogni rekkverk. Dagens versjon av
rekkverket er imidlertid i eik, noe som ikke forhindrer at den kan være original. Som vi har
vært inne på, ble det neppe innredet med mahogni andre steder om bord. Å velge
mahognifarge som overflatebehandling på rekkverket, har trolig ikke vært noen god løsning
med hensyn til slitasje. Eik kan derfor ha vært et godt alternativ.
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Våtrom
Våtrommene i akterskipet er bygd
opp med stålskott. I følge
byggespesifikasjonen skulle
samtlige av disse skottene hvitmales, og samtlige dørker skulle
flislegges. Himlingen ble ikke
spesifisert spesielt for våtrommene. Alle våtrom hadde
imidlertid malt panel før
demontering i 2005, enten synlig
eller gjemt bak nyere himling.
Panelet var lagt mellom synlige,
malte dekksbjelker, og listet med
hulkillister. Dette er også i
overensstemmelse med den
generelle beskrivelsen for
akterskipet

Offisers- og kapteinsbad var opprinnelig utrustet med badekar

I byggespesifikasjonen av 1925,
står det oppført emaljerte støpejerns badekar med støpejerns avløp
gjennom klaffeventil i skutesiden.
Vannforsyningen skulle komme fra
sanitærtank oppunder hyttetak. Det
Utsnitt av dørken på kapteinsbadet, til venstre sees fliser i
dusj og til høyre, større fliser på øvrig badedørk. Under disse
skulle leveres rister av hardved til
sees et tidligere lag med mindre brunrøde fliser.
dørken på hvert av badene.
Dessuten klaffebenk i tre,
vegglykt, såpekopp, speil og fire kleskroker på hvert bad.
Toalettene er nærmere spesifisert som dobbelt klaffet
fayanceklosett med hengslet hardvedsete og lokk.
Vanntilførsel skulle komme fra samme tank som
badekarene og avløpet skulle gjennom klaffeventiler i
skuteside. For øvrig skulle toalettene utstyres med
spyttebakk, vegglykt, to kleskroker og papirholder
Offisers toalett
På toalettet var det fortsatt malte stålskott og original
himling før demonteringsarbeidene, Dørken var fliselagt,
men utført med fliser av nyere dato. VVS utstyr var av
nyere dato.
Offisers bad
Badet akter var fliselagt med samme fliser som toalettet.
Skottene var platekledd, men under platene var
stålskottene hvitmalte. Som på toalettet var VVS utstyr,
sammen med øvrig innredning av nyere dato.
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Himling i offiserstoalett. Innerst ei
skyveluke mot lysprisme i dekk.

Kapteinens bad
Kapteinens bad var fortsatt utført
med malte stålskott,
hovedsakelig hvitmalt, men i
dusjen var det valgt en
grønnfarge. Dørken var
flisebelagt, små fliser i dusjen, og
noe større i øvrige del av
rommet. Under sistnevnte lag
kom det til syne et eldre lag, små
fliser, som sannsynligvis er
originalfliser. Disse kan også
danne grunnlag for en
rekonstruksjon av dørken på de
øvrige våtrom. Et todelt skap
med safe i øverste del, sto
montert i hjørne mot borde og
kapteinslugar. Skapet må ha blitt
satt inn etter at badekaret ble
fjernet, men safen kan være
flyttet fra kapteinslugaren jmf.
byggespesifikasjonen av 1925.

Safe, trolig tilhørende
kapteinslageren, montert i
nyere skap på bad.

Dør fra bad til kapteinslugar, samt tydelige spor
etter tidligere åpning mot
tidligere gang.

Nedganger
Nedgangen til proviantrommet,
eller rommet akter for akterskottet skal i følge byggespesifikasjonen av 1925, være ei trapp
med tilgang gjennom ei hengslet
luke fra gangen. Løsningen med
sjakt og dør slik vi kjenner den
før demontering i 2005, er ikke
beskrevet.
Nedgangen forut for pantry som
fører ned til det som tidligere var
køyrom, er ikke tatt med i
byggespesifikasjonen i det hele
tatt.

Nedgang til proviantrom
sett fra banjerdekk.

Nedgang til lugarer, sett fra
banjerdekk.

På tegningen derimot er begge
nedgangene inntegnet som atskilte rom med dør, nær på samme løsning som før demontering.
En forskjell finner vi ved å sammenlikne den opprinnelige tegningen med nyere tegninger. (se
utsnitt i avsnitt om pantry) Ved ombygging av pantry skal det innerste skottet i aktre nedgang
ha blitt flyttet noe inn i nedgangen, for å gi mer plass i pantry. Ellers ser vi av malingslaget, at
sideskott mot pantry i samme nedgang har vært demontert og satt opp igjen med gjenbruk av
tilsvarende materialer, mens skottet for øvrig trolig var i original forfatning før demontering.
Skap, strøminstallasjoner og utførelse på luker i nedgangene, tyder på fornyelser og det skal
nevnes at håndrekka i nedgang til proviantrom fremsto som langt mer troverdig enn
tilsvarende i nedgang forut for pantry.
39

Klesrom
Hekken på hoveddekk har opprinnelig inneholdt kleslager for ”guttenes beklædningssaker”
Tverrskips skilleskott mot lugar og gang var den gang i rett linje like akter for dør til
offisersbad. Ved ombygging til to lugarer, en tomanns på styrbord side og en enmanns på
babord side, ble skottet endret. Mot stuertlugaren ble det flyttet litt fremover for å få mer plass
til tomannslugaren. Korridoren ble derimot trukket noe inn i det tidligere kleslageret for å få
dør inn mot hver side.

Opprinnelig klesrom
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Hekken etter ombygging og
innredning av tomannslugar

Banjerdekk, arrangement og funksjon
På banjerdekket er akterskipet delt i tre områder med ulike funksjoner. Lengst forut, det vil si
akter for den åpne banjeren, er det innredet fire mannskapslugarer. I midtgangen mellom
lugarene er det den senere tid satt inn bad og toalett, men i følge tegninger og
byggespesifikasjon var det opprinnelig inngang til rommet aktenfor for oppbevaring av
hengekøyer. Skottet mellom disse områdene var nok opprinnelig av tre. I forbindelse med
utbedringene etter krigen, ble skottet gjort vanntett av sveiste stålplater, klinket til stivere, og
døra fjernet. I stedet ble det satt inn luke i skottet, og det opprinnelige tøyrommet har siden
vært definert som smørstikke. Akterover, skilt av et vanntett stålskott, er proviantrommet i
hekken. Funksjonen til rommet har vært uendret, og trolig var det en autentisk
lagerinnredning som ble tatt ut under demonteringsarbeidene i 2005.

Mannskapslugarene
På originaltegningen fremgår det at de fire
lugarene var tiltenkt båtsmann, styrmann,
kokk og tømmermann. Lugarene på
styrbord side, det vil si styrmannslugar og
tømmermannslugar er siden blitt
omdefinert til to matroslugarer.
Ståldekket, samt stålskottet mot akter er
fra 1947-48, og innredningen må
nødvendigvis, om ikke fullstendig, ha vært
demontert i forbindelse med dette arbeidet.
Ved gjenoppbygging har en da valgt å
bruke samme profilerte plank, og
panelbord som opprinnelig. En kan undre
seg på hvorfor det ikke er valgt å kle
skottene med trefiberplater slik det ble gjort
på hoveddekk.

Lugarer for båtsmann, styrmann, kokk og
tømmermann.

Skottene er tynnere dimensjonert enn
skottene på hoveddekk. Planken er 35 mm
tykk, mot 40 mm på dekket over, og noe
smalere. Dessuten er planken, lik med
langskipsskottene over, montert på sokkel,
men i dette tilfellet direkte på ståldekket.
Profilen på planken er imidlertid den
samme.
Mot borde er original kledning erstattet av
Himling under rennestein og synlige dekksplank i
rupanel og plater. I byggespesifikasjonen
aktre matroslugar.
fremgår det imidlertid at hele banjerdekket
mot skutesiden skal kles på samme måte som for offiserene på hoveddekk eller i hytten. Vi
har resonnert oss frem til en sannsynlig utførelse på hoveddekk og det er grunn til å tro at den
har vært lik i disse lugarene.
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Oppunder dekk var det synlige dekksbjelker, stålplater
og tredekk, men under rennesteinene var det montert
himling av samme type som på hoveddekk. Utførelsen
stemmer overens med beskrivelsene i
byggespesifikasjonen av 1925.
I følge samme spesifikasjon skal hele banjerdekket ha
tredørk. I disse lugarene skulle dørken belegges med
linoleum slik som på hoveddekk, i motsetning til det
øvrige banjerdekket som skulle males. Vi har registret
at tredørken i lugarer og gang er lagt inn til skottene og
er altså ikke gjennomgående. I gangen og fremste
matroslugar var det lagt dekksplank, mens
båtsmannslugaren hadde smale gulvbord, og de to aktre
lugarene malt furudørk.
Køyeplasseringen samsvarer ikke med tegningen, og
har sannsynligvis blitt omgjort ved ombyggingene
etter krigen. For øvrig ser det ut til at materialvalg har
vært det samme og at en har valgt å gjenbruke mest
mulig av originalinnredningen. I båtsmannsslugaren vil vi spesielt nevne et servantskap
med ny servant. Dette kan være et av de eldre
servantskapene som har stått montert i hver
lugar om bord.
I gangen mellom de fire lugarene er det tegnet
inn en koksovn, en løsning som samsvarer
med beskrivelsene i byggespesifikasjonen. For
øvrig vil vi se den nyere innredningen i
midtgangen i sammenheng med innredningen
midtskips på den åpne banjeren. Den vil
derfor ikke bli omfattet av denne
dokumentasjonen.

Lysere innredning.
Køye med skuffe-seksjon og bord, i
kokkelugaren
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Oppunder dekk i båtsmannslugar,
Malt underside av dekksplank og malt
panel på skott mot gang

Bord og servantskap i båtsmannsslugar.

Køyrom
I følge tegninger og byggespesifikasjon var det opprinnelig et
køyrom for oppbevaring av blant annet hengekøyer, akter for
de fire lugarene. Tegningen viser dør inn på babord side av
midten. I følge byggespesifikasjonen var køyrommet
innredet på linje med det øvrige banjerdekket, og
originaltegningen viser et skap på hver side for oljeklær. Av
utrustning for øvrig er det nevnt to vegglykter. Ved
ombygging etter krigen ble det som tidligere nevnt satt inn stålskott mot lugarene lengre forut.
Døra ble fjernet og i stedet ble det montert ei luke på styrbord side av midten. Elevene på
banjeren fikk da maten servert gjennom luka fra det som da var smørstikka. Etter
ombygginger i 80 årene ble området ominnredet til kontor, to lugarer og bad. Eneste inngang
var da nedgangen fra gangen på hoveddekket.

Proviantrom
I hekken akter for køyerommet er
det innredet proviantrom, med
nedgang fra gangen på hoveddekk.
Dagens innredning samsvarer med
byggespesifikasjonen av 1925. Et
unntak er et romslig skap, som ikke
er nevnt og fravær av sinkbeslåtte
binger for erter, mel og gryn. Om
innredningen er original, er likevel
usikket.
Hylleinnredning i proviantrom

Proviantrom under køyrom
På nivå under banjerdekket, med nedgang fra
det som tidligere har vært køyrom, er det et
hylleinnredet rom som etter tegningen har
vært proviantrom. Rommet har den senere tid
vært brukt som kleslager. Hyllene er
imidlertid av eldre årgang, men delvis panelt
som skap i nyere tid.

Hylleinnredning i rom under tidligere køyrom
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3.0 Konklusjon
Hovedmålsettingen med denne rapporten har vært å fremskaffe best mulig dokumentasjon på
hvordan akterskipet var innredet på det nybygde skoleskipet i 1927. Rapporten skulle danne
grunnlag for senere beslutninger om en eventuell tilbakeføring av den nyere innredningen om
bord. Det ble svært knapp tid til å foreta registreringer om bord før demontering. Dette
skyldes en strategi for gjennomføring som tok lite hensyn til at det ved restaurering, også må
gjennomføres en dokumentasjon. Omfanget av dokumentasjonsarbeidet kom også til å øke,
dels fordi premissene ble endret og dels fordi arbeidet fikk et langt større omfang enn
planlagt. Likevel er det de endrede premissene, det at store deler av originalinnredningen var
inntakt, som gjør at en i dag har relativt god kunnskap om innredningen i 1927. Det er den
fysiske innredningen som fortsatt sto før demontering, som har vært den viktigste
informasjonskilden.
Vårt arbeid har vært avgrenset av innredingen i akterskipet. Spørsmålet om tilbakeføring
gjelder bare denne delen av skipet. Ser en på skipet som en helhet, vil f. eks nye tilføyelser
som innsetting av maskin i 1959 gjøre spørsmålet om tilbakeføring mindre aktuelt. Men også
for akterskipsinnredningen vil visse endringer av 1948 gjøre en tilbakeføring på detaljnivå
umulig, uten omfattende ombygginger. Vi tenker da på ståldekket på banjerdekket og nye
vanntette skott, med de følger dette får for innredningen. Dette berører imidlertid et begrenset
område, og har svært begrensede følger for konstruksjonen. Men ved en tilbakeføring må det
foretas enkelte justeringer som tar hensyn til 1948-endringene.
Det er selvfølgelig slik at kunnskapen om senere versjoner, for eksempel 1948-versjonen, er
større enn den vi har om originalversjonen. Slik vil det nødvendigvis være ettersom de nyere
ombyggingene ikke er omgjort i ettertid. Likevel mener vi at kunnskapen om nybygget i dette
tilfellet er så vidt god at en tilbakeføring vil kunne være forsvarlig. Det er de mest
grunnleggende konstruksjonene en har mest grunnleggende kunnskap om. De løsere
komponentene i innredningen er det lettere å endre på siden, når en i ettertid kommer over ny
informasjon.
Med tanke på arrangement og skottkonstruksjoner, med dører og belistning, vil innredningen
av 1927, kunne gjenskapes med stor grad av sikkerhet. En vet hvor skottene opprinnelig sto,
og en kjenner til konstruksjon og overflate. Det demonterte materialet er bevart og kan i stor
grad gjenbrukes i en gjenoppbygging.
Når det gjelder fastmonterte møbler som køyer, skuffeseksjoner, bord og skap, har vi også
god kunnskap, men ikke tilstrekkelig til en fullstendig rekonstruksjon. En må akseptere noen
antakelser, og overføre kunnskap om detaljer fra en lugar til en annen. Annen utrustning har
en også varierende kunnskap om. Noe har vi klare eksempler på, som for eksempel
utrustningen av knagger, mens utforming av lamper forblir et emne i det uvisse. I slike
tilfeller må en innhente informasjon fra kilder av generell karakter, eller jobbe videre med
kildetilfanget.
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