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Innledning
Fra rundt 1870-årene gikk skipsverft i Norge gradvis over fra å bygge jernfartøyer til stålfartøyer. I de
påfølgende årene tok verftene i bruk luftverktøy til klinking. Verktøyene kom inn i industrien rett etter
1900.1 Klinketeknikkene og valg av løsninger var ikke helt ensformig på noe tidspunkt, men varierte
mellom verftene, konstruktørene og de individuelle klinkerne. Den dag i dag finnes det et begrenset
antall fartøyer som ble bygget i årene før 1900. Flere av dem som fremdeles finnes, ble bygget på Akers
mekaniske Verksted (AMV). Disse gir en mulighet til å undersøke nærmere forskjellene på
klinketeknikker over tid, fra 1860-årene og frem til rundt 1900, basert på færrest mulig variabler, altså
med tanke på forskjeller mellom verft.
Ved Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter (BDF) repareres i dag jernfartøy fra 1800-tallet med
moderne stålplater og klinketeknikken som var vanlig på 1950-tallet. Det spørs om det gir et annet
resultat enn ønskelig, eller om det kan være en forsvarlig antikvarisk måte å arbeide på.

Formål
Formålet med prosjektet er følgelig todelt. Formålet er å:
1) Sammenligne håndverkstradisjonen knyttet til platearbeid, først og fremst ved Akers
mekaniske Verksted i årene frem mot 1900.
2) Avgjøre om det er antikvarisk forsvarlig å bruke nyere materialer, som stålplater, og prosesser
og metoder, som bruk av luftverktøy, til å restaurere og istandsette fartøy fra 1800-tallet, da
klinketeknikken ble gjennomført med andre verktøy enn i dag, og materialvalg var annerledes.
For å avklare dette ser vi nærmere på hvordan klinking og platearbeid har utviklet seg gjennom tidene.
Det knyttes opp mot påvirkning fra en gradvis standardisering innenfor praksis og regelverk, samt
betydningen av nye verktøy.

1

Olstad (1990) s. 100
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Kilder og utgangspunkt
I dette prosjektet har hovedkilden vært fartøyene selv.
En annen viktig kilde har vært BDFs verktøy, samt filmklipp av håndklinking som har gitt informasjon
både om håndverksmetode og verktøy.
Erfaring fra håndverkere på BDF og historisk og teknisk litteratur om emnet har vært et avgjørende
rammeverk. Litteraturen kan ordnes i følgende kategorier:
-

rapporter utarbeidet ved BDF, om tidligere skrogundersøkelser og om utskiftning av hudplater
på fartøy ved hjelp av klinking

-

litteratur om norske mekaniske verksteder, og om arbeider- og industrihistorie

Se litteratur- og kildelister avslutningsvis for videre informasjon.
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Metode
Befaringer
Det er gjennomført befaringer på flere fartøyer. De fleste fartøyene er bygget av AMV, men det er også
hentet eksempel fra et fartøy bygget på Oddernæs mek. Værksted (senere KMV).
Fartøyene som har vært undersøkt har stått på land, hvilket har vært avgjørende for tilkomst.
Informasjonen det har vært mulig å fremskaffe har likevel vært begrenset av mye korrosjon og slitasje
på fartøyene, samt av maling og tidvis av betong og innredning. Korrosjon på gamle nagler kan for
eksempel gjøre det bortimot umulig å se spor etter hammerslag den dag i dag.
Andre utfordringer har vært:
-

Å skille opprinnelige konstruksjoner fra senere utskiftninger i skroget. Fartøyene er i dag
konglomerater av metoder, både ulike klinkemetoder og sveising, samt materialer.

-

Flere senere reparasjoner på fartøyene gjør gjerne at det blir få steder igjen at manuelt
håndverktøy har vært brukt. På flere fartøyer var det få steder man potensielt kunne se spor.

-

Ulike folk har klinket på ulik måte. Det er alltid en menneskelig faktor i utførelsen av en
håndverksteknikk. Utfra en nagles utseende lar det seg derfor ikke gjøre å si med full sikkerhet
om den har vært håndklinket eller om det har vært brukt luftverktøy, selv om
tommelfingerregelen er at jevne naglehoder betyr bruk av luftverktøy.

-

Det lar seg vanskelig gjøre å se med det blotte øye om en hudplate er av jern eller stål. En
metallurgisk undersøkelse ville kunne ha gitt et presist svar, men det ble for omfattende for
dette prosjektet. Vi har nøyd oss med å ta utgangspunkt i det som finnes av historisk kunnskap
om ombygginger på fartøyene, og i tillegg basert oss på det man kan se av andre faktorer, som
nagler og generell tilstand på platene, for å avgjøre om platene var stål eller jern. Alle
jernfartøyene har i dag reparasjoner av stål, i større eller mindre grad.

Praktisk gjennomgang
Utover befaringene har det vært gjennomført en test av håndklinking med håndverkere på BDF. Det
er gjort til sammenligning med de gamle og slitte håndklinkede løsningene på fartøyene, og til
sammenligning med resultater fra maskinklinking. BDF bruker luftverktøy i det daglige, og har derfor
utstyret som er nødvendig til dette. I tillegg benyttes det håndmothold. Det ble for øvrig gjort søk på
BDFs lager for å finne frem eldre klinkehammere til håndklinking, med begrenset hell.
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Generelt om klinking og dikking
Utstyr og verktøy
Til klinkingen benyttes en naglevarmer, nagletang, mothold og klinkehammer. Naglevarmeren kan
være en propan- eller kullfyrt esse, eller det kan være en elektrisk naglevarmer. Både mothold og
klinkehammer kan være luftdrevet eller manuelle, og det finnes flere versjoner av begge deler.
Manuelle

klinkehammere

hadde

gjerne et

forholdsvis langt skaft, men det har nok variert.
Også selve hammerhodet var forholdsvis avlangt
og avrundet. Pressmaskinene til klinking som ble
tatt i bruk utover 1900-tallet kunne være
hydrauliske,

pneumatiske,

pneumatisk-hydrauliske,

elektriske,

elektrisk-hydrauliske

Håndklinkehammer på Bredalsholmen.

eller rent mekaniske, faste eller flyttbare.
Ståldelene ble presset sammen med stort trykk
samtidig som naglen ble formet. Delene ble holdt
sammenpresset til naglen var avkjølt. Til å
begynne med var det i hovedsak de største
verftene som brukte pressmaskinene, som var
store og dyre, før utviklingen gikk videre og
verktøyene ble bedre.
Ved

Bredalsholmen

brukes

luftdrevne

slagmaskiner av typen Ingersoll-Rand eller Atlas.2
De ulike trykklufthammerne har forskjellig
slaglengde, noe som kan gi litt ulikt utseende på
naglene som klinkes. Selv med luftverktøy kan det
unntaksvis være nødvendig å stadig klinke for
hånd, hvis tilkomsten, eller snarere mangelen på
tilkomst, krever det.

Forskjellige håndmothold på Bredalsholmen.

2

Høgeli m.fl. (2020) s. 23
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Spesialtilpassede håndmothold brukes gjerne med luftklinkehammer den dag i dag, der tilkomst for
luftmothold er vanskelig. Det har også vært i bruk hammere som mothold ved håndklinking.3
Avhengig av forskjellige konstruksjoner vil valg av nagler variere noe. Det finnes flere ulike typer, med
forskjellige hoder til ulike formål. Alle ferdig klinkede nagler har et:
-

setthode, som er naglens hode fra før den klinkes. Dette er motholdsiden av naglene.

-

oppklinket hode, som er naglens «nye» hode som ble dannet under klinkingen. Med andre ord
er dette klinkesiden av naglen.

Til dikking benyttes dikkemeisler. Det finnes et utvalg av slike. I likhet med klinking, ble det den første
tiden dikket manuelt. Senere ble også dikking utført med luftdrevne maskiner for å effektivisere
arbeidet.

Utførelse
Forarbeid går ut på klargjøring av platene eller delene som skal klinkes. Delene boltes godt sammen.
Klinkingen utføres av et arbeidslag bestående av klinker, motholder, naglevarmer og potensielt en
naglelanger.
Motholderen holder press imot naglehodet under klinkingen. Når naglen begynner å stuke seg kan
motholderen løsne litt på presset og la motholdet svare klinkehammeren, så naglen får slag fra begge
sider. Et godt klinket naglehode skal dekke hele forsenkningen og ligge tett inn mot platen.4
Klinkeren slår først, idet naglen settes inn, noen raske slag på siden av naglen, for å drive den helt inn.
Klinkingen starter ved at klinkeren slår midt på nagleenden, før naglen formes ved at hammeren sirkles
rundt naglekanten. Ved norske verft som KMV og BMV var det vanlig å kaldklinke naglene deretter,
altså når naglen ikke lenger var rødglødende.5 Det var likevel ulik praksis på ulike verft, mellom ulike
land, og ikke alle klinket to ganger. Det var forskjeller på om man kaldklinket eller ikke både for
håndklinking og maskinklinking.6
Da man håndklinket naglene på 1800-tallet var det to klinkere til å veksle på den tunge jobben med å
hamre løs på naglen: én forklinker og én medklinker.7 Naglene som har vært håndklinket slik ble i
3

Se bl.a. filmer Charlie Dean Archives – Shipbuilding – 1940’s British Council Film Collection, og Britsh Pathé –
Birth of a Liner A – reel 1 (1928)
4
Høgeli m.fl. (2020) s. 28-29
5
Høgeli m.fl. (2020) s. 29
6
For håndklinking se filmene Charlie Dean Archives – Shipbuilding – 1940’s British Council Film Collection, og
Britsh Pathé – Birth of a Liner A – reel 1 (1928)
7
Kjeldstadli (1989) s. 45-46
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hovedsak mindre jevne enn nagler klinket med luftverktøy. I tilfeller der naglehodene (setthodene) er
blitt veldig flate ble det gjerne brukt håndmothold. Motsatt var det typisk brukt luftmothold der
setthodene har beholdt mye av panhodefasongen.
Vi vet at Bergens mekaniske Verksted fikk luftverktøy i 1906, og at Framnæs mekaniske Verksted fikk
luftverktøy på et tidspunkt i hvert fall etter 1902.8 Finn Olstad skriver at de luftdrevne klinkemaskinene
ble introdusert i jernindustrien like etter 1900. De kom da til å skyve den gamle håndklinkingen til side.9
Det betydde likevel ikke at naglene nødvendigvis må ha blitt klinket jevnere og bedre dermed. I alle
fall på BMV ble de erfarne håndklinkerne skiftet ut med uøvde folk med svært lav lønn til å håndtere
det nye trykkluftverktøyet. Det var billigere for bedriften, men kan ha gått ut over resultatet. HansJakob Ågotnes, som skriver om BMVs historie, poengterer at «Selv om en slik effektivitetstenkning var
spesiell for BMV, var tiltak for å heve arbeidstempoet og i det hele tatt øke presset på arbeiderne
populære på mange verksteder.»10 Ågotnes trekker frem at også Fredrikstad mekaniske Verksted
lønnet maskinklinkerne lavere enn håndklinkerne, fordi verkstedet mente at arbeidet ikke krevde
særlig øvelse.11
Klinking kan i alle tilfeller gjøres med eller uten forsenkede hull. Forsenkede hull brukes ved vanntette
forbindelser, og er sterkest hvis huden blir utsatt for krefter som virker i naglens lengderetning. En
nagle i et ikke forsenket hull vil ha større kraft til å motstå skjærkrefter.
Etter klinkingen kontrolleres at ingen nagler har løsnet. Det gjøres ved å holde en finger på den ene
siden av naglen og slå lett med en hammer på den andre.12
Skal konstruksjonen være vann- eller oljetett, må det dikkes. Dette gjøres fortrinnsvis på den siden
som skal være tett. Dikking kan som nevnt gjøres manuelt med hammer og dikkemeisel, men det kan
også gjøres med luftverktøy. Platekant stukes mot en tilstøtende underliggende plate, eller to
motstående platekanter stukes mot hverandre. Naglenes oppklinkede hoder i for eksempel tanker ble
ofte dikket, og ellers unntaksvis på skutesiden hvis nagles viste seg å lekke.13
Etter at klinkejobben er ferdig testes forbindelsene for tetthet ved å spyle vann på.14

8

Olstad (1990) s. 100. Myran (1955) s. 115-116. Magdahl (1993) s. 72.
Olstad (1990) s. 100
10
Ågotnes (1990) s. 78
11
Ågotnest (1986) s. 110
12
Høgeli m.fl. (2020) s. 31
13
Svært lekke nagler skiftes likevel helst helt ut. Høgeli m.fl. (2020) s. 32-33
14
Høgeli m.fl. (2020) s. 35
9
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Regelverk
Klasseselskapenes regelverk har endret seg over tid. Regelverkene har også variert mellom ulike land.
Det Norske Veritas (DNV) fikk sitt første regelverk for bygging av jernskip i 1871.15 DNV er et av de mest
brukte regelverkene for norske vernede skip. Selskapets første norske regler for bygging av jernskip
var i stor grad det DNV selv beskrev som en forbedring av de dagjeldende prinsippene som lå til grunn
for de britiske reglene. Reglene var derfor i stor grad i overenstemmelse med Lloyd’s Registers regler.
I 1881 vedtok Veritas nye regler, denne gangen også for stålskip. I hovedsak var det mye de same
reglene som for jernskip. De påfølgende årene ble det videre vedtatt en rekke detaljerte endringer i
bygningsreglene for jern- og stålfartøyer, idet flere og flere stålfartøyer ble bygget. De ulike reglene
for jern og stål var en følge av forskjeller i forhold til reduksjon i materialene, og av større uensartethet
for stål i forhold til jern.16
DNV-GLs regelverk har i dag vokst til over 20 000 sider.17 Reglene spiller blant annet inn på dimensjoner
og materialvalg, på antall og plassering av nagler.
Som en følge av at klasseselskapenes regler økte og utviklet seg, vil et fartøy bygget i 1860-årene kunne
være ganske annerledes enn et fartøy bygget noen tiår senere, hvilket igjen kan ha hatt betydning for
byggepraksis.

15

DNV (1914) s. 30 og 66. Såghus (2014) s. 12
DNV (1914) s. 67-68
17
Høgeli m.fl. (2020) s. 17
16
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Fartøyer
På befaringer har vi undersøkt nagler, spant, hudplater og dikkekanter på fartøyer. Vi har sett etter
spor fra håndverksteknikkene som har vært brukt og sammenlignet funnene.

Fartøyer fra AMV
Undersøkelsene av fartøyer har altså tatt utgangspunkt i hovedsak i fartøyer bygget av AMV. Akers
mekaniske Verksted i Oslo ble etablert i 1841 og startet virksomheten i 1842. Verkstedet vokste til å
bli et av Norges største verft. Det var i drift frem til 1982, og bygget nesten 600 fartøyer. 191 av dem
ble bygget før 1900.18 Flere av jern- og stålskipene fra denne perioden eksisterer i dag og er vernet av
Riksantikvaren. Fire av disse ble undersøkt:

Navn
Bjoren
Dalen
Teisner
Jan

Byggeår
1866
1871
1874
1877

Undersøkte fartøyer fra AMV
Byggenummer Bygget som type Lengde og bredde (2020)
35
Passasjer
L: 52' B: 11'
60
Passasjer
L: 82' B: 14,6'
78
Slep/passasjer
L: 63,7' B: 12,8
88
Slep/passasjer
L: 62' B: 15,6'

Vernet?
Ja
Ja
Ja
Ja

Fartøyene Oscarsborg (bygg nr. 79 fra 1874, vernet) og Victoria (bygg nr. 95 fra 1882, ikke vernet) ble
ikke undersøkt, på grunn av årsaker som lang reisevei og vanskelig tilkomst om bord og omfattende
ombygginger. Fartøyene listet over i tabellen ble ansett som et tilstrekkelig utvalg.
Riksantikvarens verneliste inkluderer ellers også fartøy fra AMV bygget senere utpå 1900-tallet, men
disse faller utenfor denne rapportens formål.

18

http://www.lardex.net/aker/skipsliste.htm (internett, lastet 04.03.2020)
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Bjoren, bygg nr. 35, fra 1866
Bjoren ble bygget av AMV, men satt sammen ved Byglandsfjorden. Båten har vært gjennom både
forlengelser og store utskiftninger i skroget. I 1897 ble båten forlenget med 6 fot, og i 1914 ble båten
forlenget med 10 fot. I årene 1991-1994 ble fartøyet restaurert ved Drammen Skipsreparasjoner etter
å ha ligget nedsunket i mange år. Prosjektlederen ved verftet, Trygve Haugen, regnet med at det var
cirka 15-20% igjen av det originale skroget.19
De hudplatene som vi med en forholdsvis stor grad av sikkerhet kunne regne som gamle, dvs. omtrent
fra før 1914-forlengelsen, eller originale, befant seg i forskipet.
Bjoren er et fartøy i drift på sommerhalvåret, og var malt både innvendig og utvendig. Undersøkelsene
ble gjort mens fartøyet stod på slipp.
Nagler
Rundt de små naglene i baugen kunne man se enkelte sår i huden fra klinkingen. Mange av de små
naglene var videre ujevne fra håndklinking. Innvendig i forskipet var setthodene forholdsvis flate, idet
det trolig ikke har vært brukt luftmothold selv ved utskiftning av større nagler, i hvert fall der tilkomsten
har vært god. Ved bruk av luftmothold ville ikke naglehodene blitt like flatslåtte.

Ujevne, håndklinkede nagler i Bjorens skuteside. Rundt de to naglene lengst til høyre i bildet er det synlig enkelte sår i
huden etter klinkingen.

Setthoder på nagler i ulik størrelse, sett innvendig. De mindre naglene var de eldste, men selv for de større, som kan ha
vært klinket med lufthammer, har det trolig vært benyttet håndmothold.

19

Drammens tidende og Buskeruds blad, 20.05.1994
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Den forreste B-platen på babord side hadde to ulike størrelser på naglene. I forreste del av platen var
det små, ca. 12 mm nagler, mens den akterste delen av platen hadde større, ca. 16 mm nagler. De
største naglene satt veldig tett inntil hverandre, mens det var mer rom rundt hver av de små
naglehodene. Opprinnelig var det øyensynlig kun små nagler i platen. Ved en senere utskiftning av
naglene i akterdelen av platen brukte man altså større nagler, noe som også ga inntrykk av at
avstanden mellom dem var mindre, selv om naglehullenes nære plassering nok var lik i hele platen.
Små nagler i de eldste partiene ser ut å ha vært et typisk trekk ved alle de undersøkte fartøyene i dette
prosjektet.

Den forreste B-platen på babord side hadde mindre nagler i den forreste delen av platen, og større nagler i den akterste
delen. Naglene satt svært tett mot platekanten. Naglene var sikksakk-klinket langs natene.

Naglene var plassert svært tett til platekanten. Plasseringen var ikke i overensstemmelse med
regelverk, men det kunne heller ikke forventes, med tanke på Bjorens tidlige byggetidspunkt.
Det var gjort på denne måten også der det tilsynelatende var blitt foretatt endringer/utskiftninger etter
byggingen. På de eldste platene var det klinket i sikksakk langs natene, som bør kunne sies å være et
særtrekk for Bjoren. (Heller ikke dette er i overensstemmelse med regelverk.) Også der natene var
klinket med en rett rekke med nagler, var de helt tett til platekanten.
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Naglene var plassert like mot platekanten. Senere ville ikke dette blitt godtatt av klasseselskapene.

Hudplatenes støt var sikksakk-klinket med enkle rader på Bjoren. Der støtene var dobbelt eller
firedobbelt klinket, var laskeplatene plassert inntil spant i skroget, som resulterte i at det var færre
klinkerader på siden som vendte mot spantet – for eksempel var det laskeplater med 2 klinkerader på
den ene siden og 1 rad på den andre, og det var laskeplater med 4 klinkerader på den ene siden og 2
på den andre, inntil spantet. Denne løsningen er uvanlig. Det kan også bemerkes at selv om det vanlige
er å forskyve støtene i A-gangen på styrbord i forhold til babord side, var det på Bjoren helt lik
plassering på begge sider.
Størrelsen på naglene i laskene i forskipet var på ca. 12 mm, som ikke er etter (senere) regelverk.

Platestøtene var klinket på uvanlige måter på Bjoren. De enkle laskene var klinket i sikksakk (bildet til venstre). Sikksakkklinken her har mindre nagler på den ene siden, som må være den eldste.
Flere laskeplater var plassert inntil spant, som ga begrenset plass for laskeplaten ved siden av (bildet til høyre).
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Spant
I forskipet var flere av spantene delvis fornyet. Enkelte spant var
likevel trolig bevart i sin helhet akkurat som de var i 1866, med
forbausende god tilstand. Dette har nok å gjøre med to faktorer:
1) Spantene var jernspant
2) Båten har gått i ferskvann
På det vi må anta er originalspant kunne man fremdeles lese
produsentens navn i jernet, Hopkins & Co, Middlesbrough. Dette
var et britisk selskap som i 1865 fusjonerte med Gilkes, Wilson
and Co, og fikk det nye navnet Hopkins, Gilkes and Co.20 Altså
må spantene sannsynligvis ha vært produsert i 1865 eller før.

Originalspant i forskipet. Tilstanden på
jernet var så god at man fremdeles kan
lese produsentens navn.

Hudplater
Bjoren var opprinnelig bygget av jern. Senere utskiftninger av hudplater er nok gjort med stål. De eldste
platene var i svært god stand, alderen tatt i betraktning. Dette har nok en sammenheng med
materialtypen, som ruster mindre lett enn stål, og det faktum at Bjoren har seilt i ferskvann. Vi kunne
likevel skille platene fra de nyere stålplatene, fordi:
1) En ventil i B-gangen på styrbord side av forskipet ble blendet i 1914. Platen var dermed eldre
enn dette.
2) Platene i forskipet hadde flere små nagler enn plater noe annet sted.
3) Plater i forskipet var generelt noe mer korrodert enn videre akterover. Dette gjaldt utvendig
så vel som innvendig.

Dikking
Dikkekanten langs natene ble mindre markert desto lenger ut mot baugen man kom. Det må ha vært
dikket veldig forsiktig her, om i det hele tatt, men lenger akterover på platene var dikkekanten mer
synlig, med tydelig bul i jernet. Endringene i styrken på dikkingen var tydelig i de ene og samme
platene. Det var likt både på styrbord og babord side av baugen.

20

Grace’s Guide to British Industrial History. https://www.gracesguide.co.uk/Hopkins,_Gilkes_and_Co
[internett, lastet 11.05.2020]
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Dikkekanten langs natene ble mindre markert og tydelig desto lenger ut mot baugen man kom. Forskjellene var synlige på
de ene og samme platene.

Hvorfor det ikke er synlig en dikkekant lengst forut kan vi bare gjette oss frem til. G. W. Steen, som
skrev «Yrkeslære for skipsbyggere» i 1941, og som for øvrig var underdirektør nettopp ved AMV, greide
ut om følgende:
Dess tettere man klinker delene sammen, dess lettere kan de dikkes, så at dersom de er tilstrekkelig tett
klinket, kan man til slutt tenke seg dikkingen helt sløyfet, hvilket ville være ideelt, forutsatt at delene ikke
ved den tette klinkingen ble svekket for mye ved utlokking av materialet. 21

Kan hende var dette baktanken i 1866. Den tydelige dikkingen akterut på platene kan potensielt ha
vært gjort på et tidspunkt etter byggingen, for eksempel i sammenheng med utskifting av naglene på
platen.

21

Steen (1941) s. 66
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Dalen, bygg nr. 60, fra 1871
Akterskipet har beholdt mest av de opprinnelige konstruksjonene på MS Dalen. Det var derfor denne
delen som ble undersøkt nøyest. Befaringen ble foretatt mens Dalen lå på land.
På Dalen var det svært stor forskjell på tilstanden til hudplater og nagler over og under vannlinjen.
Under vannlinjen var det svært mye korrosjon.
Nagler
På grunn av mye korrosjon under vannlinjen var mange av naglehodene tært vekk, selv om platene og
forsenkningene var i bedre stand. Det tyder på at naglene bestod av en annen legering enn platene
rundt. Det er mulig at de var mykere og mer som stål enn jernplatene rundt, men fargen var mer
grønnlig (svovelinnhold?) enn man ville forventet å finne på rene stålnagler. Naglene har fått effekt
som anoder. Der de oppklinkede naglehodene fremdeles var synlige, var det flere steder mulig å se
spor etter noe ujevne hammerslag fra håndklinking. Andre steder, over vannlinjen, var det nagler som
var så jevne og fine at de godt kunne vært maskinklinket, selv om det ikke var tilfellet hvis de som
antatt stammer fra 1871. Kvaliteten på klinkingen må altså ha vært veldig god dersom ikke disse
naglene er fornyet på et senere tidspunkt.

Trolig opprinnelige håndklinkede nagler i akterskipet på Dalen like over vannlinjen. Naglene var klinket jevnt og fint.

Plasseringen av naglene på Dalen virker i dag å stemme mye overens med det som skulle bli vanlig i
hvert fall senere utover 1800-tallet og deretter. Kan hende var dette en følge av nye regler fra DNV,
som fartøyet var klasset hos. Det som var mest uvanlig i forhold til nyere fartøyer var
nagledimensjonen. Etter flere reparasjoner og en forlengelse var det mange forskjellige
nagledimensjoner i Dalens skrog, men de eldste naglene, i hovedsak i akterskip, kjøl og ror, var små.
Mange var ikke større enn ca. 12 mm, eller ca. ½". For hudplater over 6 mm tykkelse er dette uvanlig
smått. I stevnen var det brukt ca. 16 mm nagler. Små nagler er forholdsvis typisk for de eldre fartøyene
vi har undersøkt. Også naglene på Bjoren, Teisner og Parat (se under) var på rundt 12 mm. Dette kan
være en gjenspeiling av at regelverket ikke var ferdig utbygget og implementert. Små nagler kan også
ha vært å foretrekke for klinkingens del. Slike var lettest å forme, noe som vil ha hatt betydning for
19

effektiviteten av arbeidet. Det ble kompensert ved å plassere naglene tettere sammen. Her må det
imidlertid presiseres at fartøyene som har vært undersøkt har vært forholdsvis små, på under 100 fot.
Større havgående fartøyer vil nok ha hatt større dimensjoner på naglene sine selv om de var
håndklinket.
Naglene i akterpiggen ble også undersøkt innvendig, det vil si på motholdsiden. Setthodene her var
veldig flate, som en følge av mye press på naglen. Flatslåtte setthoder var nok også en følge av at
naglene var små og dermed forholdsvis lette å forme. Det var også en del ujevne setthoder, etter
ujevne slag fra utsiden. Dette er gjenkjennbart fra andre håndklinkede fartøyer, som Parat. Forskjellen
fra mer moderne maskinklinking er ikke stor. Man kan også få skjeve setthoder ved maskinklinking,
men gjerne ikke så mange som man kan se i akterpiggen på Dalen.

Flatslåtte, noe ujevne setthoder på naglene i akterpiggen på Dalen. Man kan også få skjeve setthoder ved maskinklinking,
men gjerne ikke så mange som man kan se på Dalen.

Spant
Det var brukt større nagler til spantene enn man
fant for eksempel på laskeplatene. Naglene var
jevnt klinket – hvis disse ble maskinklinket var
det en senere reparasjon trolig ved en utskifting
av spant etter 1871. Det er også verdt å merke
seg at det var noe varierende avstand mellom
naglene i spantene. Dette ligner på det man
finner om bord på taubåten Jan fra 1877.

Naglene på spantene var noe tilfeldig plassert, som man
også finner på for eksempel Jan fra 1877.

20

Hudplater
Da Dalen ble bygget som DS Lundetangen i 1871
var

det

med

jern

som

byggemateriale.

Plategangene er bredere enn på den tidligere DS
Parat fra 1868, bygget ved KMV. Plategangene på
Dalen er likevel forholdsvis smale. Også dette
virker typisk for de eldre jernfartøyene.
Noen av de nyere hudplatene på Dalen hadde merker
rundt naglene etter bruk av trykklufthammer. Slike sees
ikke på de eldste platene.

På nyere hudplater i skroget kunne man rundt
flere

nagler se sirkelformede

spor etter

klinkehammer som vitner om bruk av luftverktøy. Slike var fraværende på de eldste hudplatene. Spor
etter en håndhammer ville ikke ha vært like jevne og runde.

Dikking
Dikkekantene som ble undersøkt på Dalen var fine og jevne, uten synlige tegn til forskjeller der det kan
ha vært gjort for hånd sammenlignet med der det kan ha vært gjort med luftverktøy.

Dikkekantene på Dalen var jevne og fine. Her sees en dikkekant i støtet mellom to plater i den eldste delen av skroget,
omtrent like i vannlinjen. Etter utseendet å dømme kunne dikkekanten ha vært maskinklinket. Legg også merke til alle de
avrustede naglehodene på den nederste platen.
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Teisner, bygg nr. 78, fra 1874
Som Bjoren ble Teisner prefabrikkert på AMV før båten ble satt sammen ved et innlandsvann, i Teisners
tilfelle Fyresvatn. I 1912 ble båten bygget om fra passasjerbåt til slepebåt, men selve skroget forble i
hovedsak uforandret. Teisner har heller ikke siden gjennomgått større ombygginger av eller
utskiftninger i skroget.
Befaringen ble gjennomført mens Teisner stod på land, hvor den har stått siden ca. 1990. I 1991 var
båten sandblåst og mønjet.

Nagler
Mange av de opprinnelige naglene på Teisner var
det lite igjen av, med svært flate oppklinkede
naglehoder.
Naglestørrelsen var liten, med typiske spor etter
håndklinking: naglene var ujevne og flere hadde
tydelige merker etter hammerslag. Innvendig var
setthodene flatklinket. De var for øvrig ikke så
flatklinket der tilkomsten hadde vært vanskelig
for håndverkerne som utførte jobben.
Støtene var sikksakk-klinket, som på Bjoren. Et

Det var lite igjen av flere av naglene i skroget. Naglene var
små, med tydelige spor etter håndklinking. Her vises et
sikksakk-klinket støt.

annet av likhetstrekkene med Bjoren var at
støtene var plassert parallelt på styrbord og

babord side i alle plategangene, noe som ikke er typisk på nyere fartøyer, hvor støtene i A-gangen stort
sett var forskjøvet i forhold til motsatt side. Det spørs om parallelle støt i A-gang «kun» var typisk for
AMV på 1800-tallet. For å få svar på dette må flere eldre fartøyer fra andre verft undersøkes.
Natene var enkeltklinket og i overenstemmelse med regelverk. Som på Dalen var naglene her mer
symmetriske enn på Bjoren, med lik avstand til kanten.
En del nagler var sprukket noe i setthodene, en følge av at naglene var svært varme da de ble klinket.
Det var på et tidspunkt gjort endringer på roret, men det var uansett øyensynlig håndklinket. Her var
det vanskelig å se hva som var klinkesiden, og hva som var motholdsiden. Antageligvis ble det klinket
fra babord. På den siden var det flest tydelige hammerspor i naglene.
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Endringer var også gjort i 1912, på øverste plategang
og dekksbygg – det interessante her er at naglene som
ble brukt var mindre enn i resten av båten. Slike små
nagler vil ha vært håndklinket, uavhengig av om
verkstedet som utførte jobben hadde luftverktøy eller
ikke. En laskeplate var på babord side klinket med
dobbel rad, mens på styrbord var den tilsvarende
lasken smalere og klinket med enkle naglerader. En del
tilfeldigheter har kanskje spilt inn.
Som på Dalen var en del nagler tæret vekk i skroget, i
kontrast med de forholdsvis velbevarte hudplatene
rundt. Naglene ser ut å ha fått effekt som anoder, på
grunn av ulik legering i materialene. Spantenaglene
var oftest rustet vekk.

Naglene som ble brukt ved endringer om bord i 1912
var svært små, og vil nødvendigvis ha vært
håndklinket. Her sees blant annet en laskeplate på
babord side, over den øverste plategangen.

Naglene var trolig av en annen legering enn jernet i hudplatene. Flere nagler, oftest spantenagler, var helt rustet vekk.

Naglene var best i A-gangen, både på styrbord og babord side. Her var naglene også større enn ellers.
Kan hende er forklaringen at kjølen og A-gangen ble satt sammen på AMV, mens resten av skroget ble
klinket i Fyresdal, og at man dermed fikk disse forskjellene.
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Naglene var best i A-gangen.

Alt i alt var naglene svært like og likt (hånd)klinket gjennom hele båten. Det var nok ikke mange ulike
klinkere som var involvert i byggingen.

Spant
Avstanden mellom spantene varierte. Spantene var plassert fra 57 til 67 cm fra hverandre. Det var
størst avstand mellom spantene i baug og hekk, hvilket er en uvanlig løsning.
Spantene i hekken manglet noen nagler mot hudplatene – et tegn på at det ble gjort noen snarveier
da fartøyet ble konstruert.

Spantene var nøye formet. Det var imidlertid gjort noen snarveier. Her i hekken manglet det rett og slett noen nagler mot
hudplatene.

Spantene bestod av svært smale vinkler, på 1 ¾" x 1 ½". Smale vinkler var enklest å tilpasse på stedet,
og siden spantene skulle ha mye fasong, var det kanskje årsaken til at disse ble valgt.
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De smale spantene ga også kort avstand fra
naglehullene til kanten av spantet. Dette er ikke i
overenstemmelse med regelverket, som sier at det
skal være en naglebredde til kanten. Med mindre
avstand, som på Teisner, kan hullet bli presset
ovalt, hvilket svekker forbindelsen.

Jernet i

vinkelen ble skvist rundt naglene da de ble klinket.
Ved kollisjonsskottet var det ikke lagt doble spant,

Smale spant ga kort avstand fra naglehullene til kanten
av spantene. Flere steder var jernet skvist ut rundt hullet,
som sees rundt naglen til høyre her.

som regelverket krever for vanntette skott.
Skottet var også enkelt klinket, som heller ikke er etter regelverket.
Mellom spant og ytterplatene i huden ble det lagt mindre mellomleggsbrikker i stedet for flatjern.
Dette var en sjelden løsning, selv om det var gjort tilsvarende blant annet på DS Skibladner, som ble
bygget av Motala verft i Sverige i 1854-56.

Spant ved kollisjonsskottet forut, her på styrbord side. Det var lagt mindre mellomleggsbrikker mellom hud og spant. Dette
var en ganske sjelden løsning.
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Hudplater
Hudplatene i skroget var forholdsvis godt bevarte. I stor grad var nok dette takket være at Teisner har
seilt i ferskvann. Utfra byggetidspunkt må vi anta at materialet var jern, av en øyensynlig annen
legering enn naglene, som tidligere nevnt.
Rundt naglene var det flere steder spor etter slag fra
manuelle klinkehammere.
Enkelte steder, der naglene ikke satt i hullene lenger,
var det synlig at det var gjennomført brotsjing noe
annerledes enn i dag. Det er mulig at forskjellen
ligger i at forsenkningene var blitt tærte, men de
virket i alle tilfeller mangelfulle. Forskjellen kan også
være påvirket av verktøyet som ble brukt i 1874,
som kan ha gjort jobben tyngre enn i dag.
Andre steder var ikke naglene i platene forsenket,

Der det var mulig å se, virket forsenkningene i platene
å være mangelfulle. Dette kan ha vært på grunn av
verktøyet som ble brukt, så vel som på grunn av senere
tæring.

som i akterstevnen over og under rorstopper.

Dikking
Det var flere jevne, fine dikkekanter på platene i skroget. Alle dikkekantene var nok gjort for hånd.
Enkelte steder på skroget var det sveist i nat og støt, men dette var kun noen få, senere reparasjoner.

Dikkekanter på Teisner. Dikkekantene var jevne og fine.

26

Den nest øverste plategangen, under der fenderlisten hadde vært, var ikke dikket. Dette var nok et
eksempel på en «rask» løsning.

Den nest øverste plategangen, under fenderlisten, var ikke dikket.

På styrbord side var en dikkekant så liten at den i stor grad var rustet opp. Dikkekanten var plassert
mot undersiden av skroget, og den må følgelig ha vært en vanskelig kant å dikke.
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Jan, bygg nr. 88, fra 1877
I forskipet og akterskipet var det størst sjanse for at det var igjen opprinnelige jernkonstruksjoner på
Jan, idet store deler av skroget, i det minste på styrbord side av fartøyet, ble skiftet ut i 1914, etter at
fartøyet var hevet etter et forlis.22 Befaringen ble gjort mens båten lå tørt i dokk på Bredalsholmen.
Det var fremdeles malingslag og rust over hudplatene på Jan utvendig. Det har derfor vært ekstra
vanskelig å se nøyere på de oppklinkede naglehodene der. Innvendig var det tidligere sandblåst, og
lettere å se.
Nagler
Med utgangspunkt i naglene og plasseringen av
dem, kan man se at det har vært brukt flere
klinketeknikker på Jan. Naglene er tidvis plassert
noe tilfeldig, uten å følge regler i forhold til
nagleavstand og avstand til kanten av platen. Det
er typisk for flere eldre fartøyer, som kan være en
følge av at klasseselskapenes regler kom litt etter
litt.

Naglene er plassert noe tilfeldig i hudplatene på Jan.
Disse her, som viser styrbord side ved forpiggskottet, har
beholdt mye av fasongen på naglehodet (panhodet), og
er trolig klinket med luftmothold.

Nagler i forpiggen på Jan virker i hovedsak å være
luftklinket, og hudplatene er lite korrodert.
Det er øyensynlig forsenkede nagler på den
nederste platen på forpiggskottet. Naglene som
var brukt til å klinke vinkelstiverne ble klinket
også rundt naglenes oppklinkede hode, som en
dikkemetode. Slik var det også for naglene til
stiverne gjennom en tverrplate nede på skottet.
Det er noe variasjon på naglene forut i salongen.
Tilsynelatende er det brukt mindre kraft på
klinkeslagene på styrbord enn på babord side i
den øvre plategangen. Det betyr at styrbord

Nagler i forpiggskottet var klinket også rundt naglenes
oppklinkede hoder, som en dikkemetode.

side nok er klinket med luftmothold, på et annet
tidspunkt enn babord side.

22

Se Såghus, Pettersen (2018)
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Spant
Enkelte av spantene er knekket inn mot
kneplatene. Dette virker å være en eldre løsning
om bord.
Hudplater
Begge sider av Jan er like rustet, selv om det er
mulig at bare styrbord side ble skiftet ut i 1914.23
Det har vist seg vanskelig å finne ut av hvor det
Spant knekt mot kneplate på MS Jan.

har vært brukt jern snarere enn stål.
Enkelte plater overlapper hverandre på litt
forskjellige måter, både forut og akterut, men
det

har nok

ikke

håndverksteknikkene

spilt noen rolle
som

ble

for

brukt.

Klinkeradene følger ikke kanten på alle platene,
der det er hjørnepartier som er gjort større
utover platens egentlige form. Akterut er det
også plater med stor høydeforskjell på en og
Hudplater i A- og B-gangen på babord side i forpiggen på
Jan. Klinkeraden følger ikke kanten på alle platene. Det er
horisontale lasker på A-gangen i forpiggen.

samme plategang.
Det er horisontale lasker på A-gangen i forpiggen

på begge sider. Lasker i F-gangen akterut, både på styrbord og babord side, gikk ikke over hele
plategangens høyde. Enkelte nagler er bare halvveis oppå laskene. Det er nok et resultat av raske
reparasjoner snarere enn noen tidstypisk eller AMV-typisk løsning.
Dikking
Både akterpigg- og forpiggskottet var bare delvis dikket. På forpiggskottet var det som nevnt nagler
som var dikket mot stiverne ved hjelp av klinking. Toppvinkelen på akterpiggskottet var klinket på
innsiden for å sikre mot lekkasje fra vann fra hoveddekket. Naglene mot akterpiggtanken var imidlertid
ikke dikket. Skottet er trolig ikke opprinnelig, skal man dømme utfra tilstanden på stålet.

23

Basert på foto fra 1914, se Såghus, Pettersen (2018) s. 23
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Fartøy fra KMV
AMV-fartøyene blir sammenlignet med MS Parat i denne rapporten. I utgangspunktet er det å
sammenligne AMV-fartøyene med andre nybygg fra samme periode et skritt videre fra rapportens
formål. At Parat blir trukket frem her er av den enkle årsak at fartøyet befinner seg på Bredalsholmen.
Parat ble bygget på Oddernæs mekaniske Værksted, som senere skriftet navn til Kristiansands
mekaniske Verksted. Verftet var i drift fra 1855 til 1996, de siste seks årene under navnet Westamarin
A/S. Det bygget totalt 238 nye fartøyer, 84 av dem før år 1900.24

Navn
Parat

Undersøkt fartøy fra Oddernæs mekaniske Værksted (senere KMV)
Byggeår Byggenummer Bygget som type Lengde og bredde (2020)
1868
2
Passasjer
L: 71,25' B: 14,2'

Vernet?
Nei

Videre undersøkelser av fartøyer fra flere verft vil kunne være en naturlig forlengelse av dette
prosjektet.

24

https://www.skipet.no/skipsbygging/stalskipsverft/kristiansand-mek-verksted-as-kristiansand (internett,
lastet 26.06.2020)
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Parat, bygg nr. 2, fra 1868
Basert på byggetidspunkt vet vi at Parat må ha vært bygget av jern. Svein Vik Såghus fra BDF skrev i
2014 en rapport om Parat og Parats originale skrog. Skroget har vært gjennom flere ombygginger. Det
har også vært forlenget. Undersøkelsene som ble gjort for å kartlegge originalskroget kan sammen
med nyere undersøkelser bidra til å gi informasjon om håndverksteknikkene og metodene som var
brukt. Dette ble gjort mens Parat var plassert på land på Bredalsholmen.
Nagler
Parats nagler var håndklinket, som man kan se tydelig på de originale konstruksjonene om bord. De
oppklinkede naglehodene er ikke like jevne som de ville vært om de ble klinket med lufthammer, og
man kan se spor etter hammerslagene.

Håndklinkede nagler i Parats opprinnelige hudplater. De oppklinkede naglehodene er noe ujevne, og man kan se spor
etter hammerslag.

Spor fra slag fra motsatt side av naglen, det vil si på setthodet, var også synlig. Det må tas forbehold i
denne vurderingen fordi området var svært korrodert, men det virker som håndklinkingen i
kombinasjon med håndmothold eller bruk av hammer som mothold, resulterte i stor variasjon på de
ferdigklinkede naglenes utseende på setthodene. Et slikt resultat vil man sjelden få ved bruk av
håndmothold i kombinasjon med lufthammer.
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Håndklinkede nagler på Parat, sett fra motholdssiden, inne i akterpiggen. Det var stor variasjon på naglenes utseende
på setthodet, men det kan delvis være en følge av at området var svært tært og korrodert.

Såghus skriver følgende om plasseringen av nagler på Parat:
På flere av plategangene er naglene plassert uvanlig nær platekanten og med liten avstand imellom
hver. På spantene er avstanden mellom naglene større igjen. Enkelte steder er det forskjell på
naglehodene, noe som kanskje kan tyde på at plater har vært skiftet ut, eller løsnet for å bli klinket på
ny ved en ombygging. Eventuelt kan det ha blitt slik ut fra hvilke nagler som var tilgjengelige på
byggetidspunktet. Dette er forhold som bare kan observeres innvendig på skroget, og de trange
rommene gjør de vanskelig å finne mønstre i forskjellene. Norske Veritas fikk sitt første regelverk for
bygging av jernskip først i 1871. Her gis det klare regler for plassering av nagler. De spesielle
naglesømmene med tettstående nagler nær platekantene, avviker fra dette regelverket, og trolig er
dette arbeid som er gjort før regelverket trådte i kraft.25

Såghus spekulerer i at Parats spesielle naglesømmer kan gjenspeile vanlig brukte teknikker fra
perioden, men utelukker heller ikke at det kan være noe særskilt, enten ved verftets byggemetode,
eller med dette ene fartøyet.26 Her er det mye vi gjenkjenner fra Bjoren, hvilket støtter opp om den
første teorien. Verken Jan eller Dalens naglesømmer har imidlertid naglesømmer som like tydelig
skiller seg fra regelverkene, og Teisner hadde forbausende stor likhet på naglene. Disse fartøyene er
riktignok noe senere fartøyer, fra tiden da de første regelverkene var begynt å komme.

25
26

Såghus (2014) s. 11-12
Såghus (2014) s. 11-12
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Det er ikke unaturlig om forskjellene på håndverkstradisjoner og metode de norske verftene imellom
var større før klassifikasjonsselskapenes regelverk ble etablerte enn etter. Såghus sammenligner Parat
med seildampskipet Hansteen, som ble bygget to år tidligere (1866) ved Nyland mek. Verksted.
Hansteen har igjen en mer standardisert plassering av naglene, likt det vi kjenner fra nyere fartøy, men
kanskje, skriver Såghus, er det utenlandske regler, gjerne britiske, som har styrt byggingen av statens
forskningsskip Hansteen, mens andre normer rådet ved byggingen av en båt for lokalrutefart ved KMV
(eller Oddernæs mek. Værksted, som dette verftet het ved Parats bygging).27
Spant
I hekken på Parat står 5 originale strålespant ut fra rorgjennomføringen – det vil si, spantene sprer seg
ut som paraplyspiler inn mot roret.28 Ved spant 1, spantet forut for roret, står enda et strålespant
vendt akterover på hver side. Strålespant over to tverrskipsspant er uvanlig, og et særtrekk ved
fartøyet.
Hudplater
Utfra byggetidspunkt må man gå ut fra at Parat
ble bygget med jern. Over store deler av det som
er igjen av fartøyets originalhud ble det lagt
klinkede doblinger. Ved befaringen ble noen av
disse doblingene over hekken fjernet. Det viste
seg at det var lagt en heldekkende duk av strie
innsatt med blymønje mellom platene. Godt
mulig stammer dette fra 1907, da Parat ble
forlenget med cirka 10 fot og skroget ble
Del av striepakning mellom originalhud og klinket dobling
på Parat. Den kan stamme allerede fra tidlig 1900-tall.

forhøyet.29 Originalplatene var smale, med små
nagler. Den ene av platene som ble undersøkt var

på ca. 6,35 mm, eller originalt ¼". De tynne hudplatene medførte at det også ble laget en veldig tynn
dikkekant.
Dikking
Som de andre håndverksteknikkene som ble brukt i sammenheng med klinkeprosessen ved byggingen
av Parat, må dikkingen har foregått for hånd. Dikkekanten langs hudplatene er likevel svært jevn, uten

27

Såghus (2014) s. 12
Såghus (2014) s. 10
29
Såghus (2014) s. 6
28
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sår eller skarpe kanter. Hånddikkingen har ikke gitt dårligere resultat enn dikking utført med
luftdikkemaskin ville gitt.

Dikkekant på de originale hudplatene på Parat. Dikkingen må ha vært gjort for hånd, uten luftdikkemaskin. Resultatet
ble en jevn dikkekant like god som om den skulle vært maskindikket.

Et annet merkverdig funn på Parat er at det
utvendig ikke var dikket i støtene mellom
hudplatene. I stedet var det dikket rundt
laskeplaten innvendig.

Utvendig var ikke sammenføyningene av hudplatene
dikket som laskeplaten innvendig på Parat var. Det var
også plassert en nagle omtrent midt i støtet her.
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Praktisk gjennomgang og sammenligning av klinketeknikkene
Forutsetninger og formål
Ettersom de eldste naglene på de undersøkte fartøyene var korroderte og tærte, og for å skaffe mer
informasjon om håndklinking, ble det gjennomført en test av teknikkene med håndverkere på BDF.
Nye, manuelt klinkede nagler kunne dermed sammenlignes med nye, maskinklinkede nagler.
Klinkingen ble gjort på MS Jøsenfjord fra 1886, bygget på KMV som byggenummer 42. Jøsenfjord egnet
seg idet båten var under restaurering på fartøyvernsenteret. Opprinnelig må fartøyet ha vært
håndklinket, men det har vært ombygget en rekke ganger deretter.

Håndverkernes erfaring
Håndverkerne som utførte klinkingen hadde god erfaring med restaurering og istandsetting av
klinkede fartøyer. De var vant med maskinklinking, men de har også opplevd å håndklinke tidligere, på
steder der det har vært vondt å komme til med lufthammer. Det har imidlertid kun skjedd unntaksvis.
Håndverkerne hadde mer erfaring med bruk av håndmothold, men selvsagt dermed sjelden i
sammenheng med bruk av håndhammere.

Verktøy
Da vi ikke var i besittelse av klinkehammere med samme fasong som ble brukt på 1800-tallet, ble det
brukt en nyere type smihammer. Dette hadde likevel neppe særlig mye å si for resultatet av klinkingen.
Som mothold ble det brukt samme type manuelt mothold som brukes ved maskinklinking.

Gjennomføring og funn
Håndklinking tar noe lenger tid enn maskinklinking, selv om tiden brukt per nagle naturligvis vil gå ned
ved repetisjon og øvelse.

Håndklinking på MS Jøsenfjord av håndverkere på BDF. De to klinkerne slå annenhver gang. Til forskjell er det bare én
klinker ved maskinklinking.
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Det ble brukt 16 mm nagler – dette var blant de større håndklinkede naglene som var brukt på Dalen
og Parat.
Resultatet ble at naglehodene fikk en fasong og utseende veldig lik med de eldre håndklinkede naglene
som er beskrevet i denne rapporten. De fravek maskinklinkede naglehoders utseende ved å være litt
mer ujevne på overflaten.
Klinkingen medførte en del spor og merker i hudplaten rundt naglene fra hammerslagene. Dette var
nok til en viss grad på grunn av hammerne som ble brukt – de var noe større og med mer kantet hode
enn optimalt.30

Nyklinkede nagler på Jøsenfjord. De to naglene til venstre i bildet er maskinklinkede nagler, mens naglen lengst mot
høyre er håndklinket. Den håndklinkede naglen er mer ujevn enn de maskinklinkede naglene. Sporene i platen rundt
fra klinkehammerne er også annerledes.

30

Sammenlignet med klinkehammere bl.a. som i film fra Charlie Dean Archives – Shipbuilding – 1940’s British
Council Film Collection og i Britsh Pathé – Birth of a Liner A – reel 1 (1928)
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Motholderen opplevde at det var tyngre å holde imot på grunn
av uregelmessigheten fra slagene i forhold til ved maskinklinking.
Kan hende ville det vært annerledes ved bruk av hammer som
mothold.
Setthodene ble tette med et litt flatere utseende. Hodene ble
imidlertid ikke veldig mye annerledes enn maskinklinkede
setthoder blir ved bruk av håndmothold.
En test av de håndklinkede naglene viste at de satt fast og godt i
hullene, og kunne dermed godkjennes for å bli stående i
Jøsenfjord.

Setthoder fra håndklinking på
Jøsenfjord. Disse fikk et flatere utseende
enn vanlig ved maskinklinking.

Maskinklinkede nagler på Jøsenfjord. Bildet viser setthodene. Av disse er nagle nummer to fra høyre klinket med
håndmothold. Resultatet er forholdsvis likt som ved håndklinking, idet den er flatere enn der det er brukt luftmothold.
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Konklusjon
Funn
På tross av mange klare likheter mellom båtene, for eksempel når det kommer til naglenes størrelse
og utførelse på dikkekanter, type materiale og formen på plategangene, har alle de undersøkte
fartøyene hatt sine særpreg som skiller dem fra hverandre.
Ingen av de undersøkte fartøyene er uten uoverensstemmelser med klasseselskapenes regelverk, men
det synes å være en tendens til at desto eldre fartøyene var, jo generelt flere avvik var det, som man
kan forvente. Det var imidlertid stor usikkerhet rundt den nyeste av båtene, MS Jan, fordi det her
tilsynelatende var færrest originale deler igjen.
Klasseselskapenes regelverk ble utarbeidet og mer og mer utfylt fra 1800-tallet og fremover. Det er
liten tvil om at dette har påvirket byggepraksis på AMV og andre verft. Metodene var likevel langt fra
standardiserte på 1860- og 1870-tallet. Variasjoner i løsninger, for eksempel når det kommer til
plassering av nagler, viser at vi må være forsiktige med å generalisere for mye om hvordan klinking og
platearbeid ble utført i tidligere tider.
Det er nærliggende å anta at vi vil finne flere overraskelser om undersøkelsene hadde vært mer
omfattende og inkludert flere fartøyer fra andre verft.

Nagler, klinking og mothold
Små nagler var brukt gjennomgående på alle fartøyene. Det må ikke glemmes at det her er snakk om
fartøyer av begrenset størrelse, på under 100 fots lengde. Små nagler vil ha vært lettere å forme enn
store, og vil derfor ha vært en fordel ved håndklinking.
Naglenes plassering har skilt seg fra klasseselskapenes regelverk på flere av fartøyene, noen mer enn
andre, blant annet med en del ujevne klinkerader og stor nærhet til platekanten. Bjoren skiller seg for
eksempel ut ved at natene i tillegg til støtene i plategangene var sikksakk-klinket opprinnelig.
Generelt blir håndklinkede nagler mer ujevne enn maskinklinkede nagler, der man enklere kan se spor
etter hammerslagene. Det blir likevel også variasjoner på de oppklinkede naglehodene som en følge
av forskjellige luftklinkehammere, og avhengig av hvem som klinker.
Håndmothold i kombinasjon med håndklinking gir større variasjon på de ferdigklinkede naglenes
setthoder enn man får ved bruk av håndmothold i kombinasjon med lufthammer, eller ved bruk av kun
luftverktøy.
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Ved bruk av håndmothold/mothold med hammer ved håndklinking blir gjerne naglene noe flatere enn
ved bruk av luftmothold. Dette er en følge av mye press på naglen. Luftmothold har dessuten en kopp
som bidrar til å forme setthodene. En annen faktor som spiller inn er altså størrelsen på naglen som
klinkes.
Det er noe uklart om håndmothold har vært i bruk ved håndklinking, i stedet for å bruke hammere som
mothold. Mothold ment for maskinklinking kan være annerledes enn mothold ment for håndklinking.

Spant
Hvordan spantene var konstruert, plassert og klinket varierte mye mellom de undersøkte båtene.
Eksempelvis var det både på Dalen, Teisner og Jan varierende avstand mellom naglenes plassering på
spantene. Noen fartøy hadde spant med varierende avstand mellom seg, på ett var det brukt små
mellomleggsbrikker mot ytterplategangene i huden, et annet hadde spant knekket mot kneplatene,
spantene kunne være svært smale, og det var strålespant over tverrskipsspant på KMV-fartøyet Parat.

Materiale
De undersøkte fartøyene har opprinnelig vært bygget av jern, men senere reparasjoner har nok nesten
utelukkende vært av stål. Det har vist seg vanskelig å avgjøre hvor det var benyttet stål og hvor det var
benyttet jern. Det lar seg ikke gjøre å finne ut av med sikkerhet uten videre metallurgiske
undersøkelser. Forskjeller i hvor mye plater og nagler var korrodert på både Teisner og Dalen vitner
om ulike legeringer.

Hudplater
Spor på platene fra klinkehammere var ulike avhengig av om det ble brukt håndhammer eller
trykkluftverktøy ved klinkingen. Maskinklinking ville kunne gi jevnere, runde spor rundt naglene enn
håndklinking. Sporene var uansett ikke ønskelige når man klinket, og vil ha vært søkt unngått.
Flere av båtene var kjennetegnet av at originale plateganger var forholdsvis smale. På MS Jan var det
flere plater med ulik høydeforskjell, og det var til og med ulik høyde på plater i én og samme plategang.
Om disse var originale er likevel tvilsomt.
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Dikking
Hånddikking har ikke stått tilbake for dikking utført med luftdikkemaskin. Det har ikke vært mulig å se
forskjell. Resultatet blir likt og jevnt, og har holdt seg godt på de undersøkte fartøyene.

Klinketeknikker i restaureringsøyemed
Klinking i verftsindustrien på 1800-tallet ble gjennomført med andre verktøy enn vi vanligvis bruker i
dag, og materialvalget var også annerledes. Er det dermed antikvarisk forsvarlig å bruke nyere
materialer, som stålplater, og prosesser og metoder, som bruk av luftverktøy, til å restaurere og
istandsette fartøy fra 1800-tallet?
Utfra funnene kan vi konkludere med at det alltid vil være en viss ulikhet mellom teknikkene som har
vært brukt avhengig av verktøy, de individuelle håndverkerne, og forskjellige løsninger på fartøyene,
selv om de er fra samme verft.
Metodene for hvordan fartøyene ble konstruert gjennom årene ble tilpasset nytt materiale, verktøy,
utvikling av skipstyper og -design i tillegg til regelverk. Forskjellene kan imidlertid være vanskelig å se
ved første øyekast. Det har vært uunngåelig at fartøy fra 1800-tallet innen i dag er blitt reparert og
utsatt for ombygginger og tilpasninger til driften. Det bidrar til at det ofte er få spor å se fra
håndklinking og hånddikking, og lite igjen av opprinnelig jernmateriale i skroget.
Det er likevel noen trekk ved skipsbyggingen som skiller fartøyene bygget før 1900 fra senere,
maskinklinkede fartøyer, som vi har sett.
Om man skal sette i stand fartøyer i dagens verneflåte med håndklinkemetoder, vil det i alle tilfeller bli
i et svært begrenset omfang på de aktuelle fartøyene. Det vil ha større betydning for
prosessautentisiteten, med tanke på bruk av korrekte håndverksteknikker, enn for det visuelle
resultatet.
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