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En rapport fra skrogundersøkelse på Setaco, ex Parat ble 

avsluttet i des. 2013. Vi har valgt å videreføre arbeidet i 

etterkant fordi vi så mangler i skrogundersøkelsen, og fordi 

3D modelleringen ikke fikk frem det resultatet vi hadde 

ønsket. Denne revisjonen har med seg resultatet av en 

grundigere undersøkelse av hekken, og en bedre registrering 

av spantene. Ny kunnskap har gitt grunnlag for nye 

slutninger.     
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Innledning  
I 2004 fikk Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter tilbud om kostnadsfritt å overta 

tankskipet Setaco fra Henriksen Oljetransport AS i Stavanger. Setaco ble bygget som 

passasjerbåten Parat i 1868 ved Kristiansand mek. Verksted. Fartøyet ble bygget for 

lokaltrafikk, og satt i rute mellom Kristiansand og bygdene rundt. Verftet opererte selv som 

rederi, inntil Parat ble solgt til Arendal ved utgangen av 1869. På grunn av den lokale 

tilknytningen, takket fartøyvernsenteret ja til henvendelsen, og det relativt slitne fartøyet 

ankom Bredalsholmen en klar høstdag, under stor oppmerksomhet fra media.  

Kildesituasjonen 

I noen av reportasjene som fulgte ble det etterlyst tegninger av de tidlige KMV båtene. I det 

eksisterende arkivmateriale etter KMV, oppbevart på Statsarkivet i Kristiansand, mangler 

nemlig tegninger til verftets 42 første nybygg. Vi håpet at medieoppmerksomheten skulle føre 

til at tegningene dukket opp fra et loft eller en kjeller. Men etterlysningen ga ikke resultat, og 

uten tegninger følte vi oss på bar bakke i forhold til å kunne tilbakeføre tankskipet til den 

passasjerbåten den en gang hadde vært. Å bevare fartøyet som tankskip så vi som lite aktuelt. 

Senere har vi fulgt flere tråder for å oppspore tegningene. Vi fikk høre at en av byens 

maritime bedrifter hadde overtatt dem, og at flere av tegningene nå hang på veggene til Aker 

Solutions hvor denne maritime bedriften var blitt fusjonert. Med god hjelp fra ansatte ved 

Aker Solutions fikk vi avkreftet dette. KMV-tegningene befant seg ikke der. Vi har også vært 

i kontakt med etterkommere til konstruktør H. C, Hansen som signerte tegningene til samtlige 

42 fartøy. Vi fant det påfallende at det kun var en manns verk som manglet i samlingen. Men 

heller ikke familiesporet ga resultat. Også andre private spor har blitt fulgt. Selv om det 

fortsatt er et håp om at tegningene finnes ett sted, har vi måttet innse at de ikke vil bli til hjelp 

for dette prosjektet. 

Ettersom Arendal var neste hjemmehavn for Parat, tok vi kontakt med Aust Agder 

kulturhistoriske senter for om mulig finne dokumentasjon i rederiarkivet. Dessverre er det 

ikke oppbevart arkivsaker etter rederiet i det offentlige arkivet, og de hadde heller ikke noen 

foto av fartøyet i sine registre. 

Siste periode som passasjerbåt hadde Parat på Østlandet med Halden om hjemmehavn, og i 

løpet av denne tiden ble det foretatt en større ombygging. Vi har henvendt oss til Halden 

historiske Samlinger i saken. Det finnes dokumenter etter rederiet som kan bidra til å 

dokumentere perioden i Halden, men tegninger av skrog, eller foto fra tiden før ombyggingen 

har ikke latt seg oppspore. 

Den vesentligste kilden til å forstå hvordan fartøyet opprinnelig ble bygget, er dermed skroget 

slik det fremstår i dag. Gjennom en studie av konstruksjonen, en sammenlikning med 

søsterskipet Rap, og det som er tilgjengelig av tegninger og foto, har vi etablert kunnskap om 

hvordan originalskroget var og hva som er opprinnelig materiale i dagens konstruksjon. 
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Fra dampslupp til tankbåt 
Parat ble bygget som passasjerskip ved Oddernæs mekaniske verksted i 1868, verftet som 

senere endret navn til Kristiansands mekaniske verksted.  Parat var verftets andre skipsbygg, 

og fulgte etter Rap som ble bygget året før. Det var to relativt små dampskip, men for et 

skipsverft i oppstartfasen må det ha vært en stor satsing. Det var ingen bestilling på hverken 

Rap eller Parat så begge ble bygget på verftets egen regning og satt i rute med verftet selv 

som reder inntil de ble solgt. Det var noe verftet fortsatte med, for også neste fartøy ble 

bygget uten kjøper. Den ble blant annet brukt til fiske, og kort etter startet verftet på en svært 

tidlig utvikling av dampfiskefartøy. Parat var altså ett av disse fartøyene verftet 

eksperimenterte med for å finne en plass i markedet. 

Rap slik den ble tegnet av HC Hansen, verftets konstruktør (senere bearbeidet versjon) 

Rap ble bygd med en lengde på 60 fot og Parat litt lengre på 60,5 fot. Parat fikk en bredde på 

11 fot og 6 tommer og en dybde på 3 fot og 9 tommer, noe som var litt bredere, men også litt 

grunnere enn Rap. Målene vitner om et slankt fartøy med lite fribord.  Dette var før stål ble 

tatt i bruk i skipsbyggingen, så skroget må ha vært av jern over det hele. En dampmaskin på 8 

hk (i avisteksten nedenfor angitt som 9 hk) skulle gi Parat nødvendig fremdrift. Den 17. juni 

skrev Kristiansands Stiftsavis:  

Lørdags gikk af stabelen på Oddernæs mek. Værksteds Bedding en av Værkstedets 

bygget ny Dampbaad der fik navnet ”Parat”. Den er en net liden Skruebaad med en 

Maskin på 9 hk, er beregnet på en hurtighed av 8 ½ mils fart, og synes egnet til at 

befæste det gode Renomè Værkstedet har erhvervet for smukt og velgjort Arbeide.
1
 

Vi kjenner Rap som en båt uten dekk, en båttype betegnet som dampslupp. Parats mål, særlig 

dybdemålet som med 3 fot og 9 tommer, ikke utgjør mer enn i overkant av en meter, vitner 

om at også dette var en dampslupp. Dette støttes i en avisartikkel fra 1979 i en av Haldens 
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dagsaviser, der Parats lave bruttotonnasje som nybygg forklares ved at fartøyet ikke var 

dekket.
2
 

 

 

 

 

Annonse i Kristiansand Stiftsavis 14. oktober 1868 

Dagen etter sjøsettingen ble det avertert ett midlertidig ruteopplegg i stiftsavisen. Tirsdag og 

lørdag, både morgen og ettermiddag skulle Parat gå til Mosby og Kvarstein fra Fjellgadens 

allmenning. Mandag og fredag var det avgang fra Langfeldts allmenning til Knarestad, både 

morgen og ettermiddag. Onsdag var det to avganger fra samme sted til Justnes og Kjevik. Ut 

over dette sto Parat til disposisjon for lystturer og buksering.
3
 Ei uke senere ble det også 

avertert med lysttur til Arendal. Den gikk tur retur med anløp i Lillesand og Grimstad den 19. 

juli, dersom godt vær. Turen forutsatte ett minimum av 30 passasjerer.
4
 I september ble de 

faste rutene endret. Parat skulle da gå til Høllen med anløp i Ny Hellesund og til Kvåse med 

anløp i Randesund.  

I januar 1869 ble Parat solgt til Arendal for 3000 spesiedaler og satt i rute mellom Arendal og 

Grimstad. Den erstattet passasjerbåten Nidelv som hadde trafikkert strekningen i et par år. Det 

var avgang fra Arendal med retur samme dag tre ganger i uka, mandag, torsdag og lørdag. 

Stopp underveis var på Søm og Fevik.
5
 Omkring 1880 ble Parat avløst av DS Trafik, og solgt 

til Hans Chr. Brevik i Halden. I 1909 overtok AS Olava og Parat i samme by, og i 1920 

overtok Brevik Verft, også dette i Halden. Passasjerrutene varierte i hele perioden hvor 

Halden var hjemmehavn. En av rutene var mellom Halden og Oslo, en annen mellom Halden 

og Hvaler hvor fartøyet også fungerte som isbryter.  I årene omkring 1905 gikk Parat mellom 

Oslo havn og Bygdøy, og i 1910 som "potetbåt" for Bundefjord Dampskibsselskap.
6
   

Til venstre et maleri etter foto av Rap, en åpen dampslupp med hus akter. Til høyre Ferdinand Blazeks 

maleri etter foto. Vi ser et fartøy med kurs inn mot Østre havn Kristiansand, der Rapp og Parat hadde 

sine anløp ved Langfeldts allmenning. Det ukjente fartøyet har et hus som nesten dekker skrogets 

lengde. Høyde og form på huset tyder på at båttypen er den samme som Rap. Skal en dømme etter 

nedgangskappa akter, skulle folkene som står ved skorsteinen vært noe større. Kan det være Parat? 
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Parat ble forlenget med ca. 10 fot disse årene, antakelig i 1907. Ombyggingen omfattet også 

en forhøyelse av skroget og et dekk fra baug til akter. Over dekk ble det plassert et lite 

overbygg med styrehus og røykelugar, samt to nedganger til under dekk. 

Parat som dekket passasjerfartøy 

Skisse av Parat med dekk, kapper og dekkshus 

I 1940, etter over 70 år i passasjerfart ble Parat bygget om til tankskip for frakt av kjemikalier 

ved Drammen Slip & Verksted for Vestfold Kjemiske Fabrikk A/S i Tønsberg.   

I februar 1942 ble den lille tankeren rekvirert av tyskerne for å frakte bensin fra Steilene i 

Oslofjorden til Stavanger, og som følge av dette utsatt for forlis utenfor Bastøy. Skipperen 

nektet først å ta turen, noe han begrunnet med feil på kompasset. Men han fikk likevel ordre 

av okkupasjonsmakten om å seile. Det var dårlig vær på turen, og utover Oslofjorden ble det 

tett tåke. Skipperen valgte å snu og la Parat bi langs isen. Under slep noen dager senere ble 

skroget skadet av skruis og sank. Tyskernes behov for frakteskip var imidlertid stort, og etter 

et kort opphold på havbunnen ble Parat hevet igjen og utbedret ved Drammens Slip & 

Verksted.  
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Parat, august 1941 

I 1944 sto Parat registrert på Westergaard & Co i Oslo og overdratt til B. Konrad Simonsen, 

fortsatt Oslo. I 1948 solgte Simonsen, og båten kom igjen tilbake til Vestfold Kjemiske 

Fabrikker. Trolig var det i forbindelse med dette eierskifte at navnet ble endret til Parat IV.  

Det er vel grunn til å tro at bedriften erstattet tankskipet som ble rekvirert av tyskerne, med en 

Parat II og senere Parat III, til det gamle fartøyet kom tilbake i 1948 som nummer fire i 

rekken. 

I 1965 ble Parat IV solgt til AS Koppernes & Sønner i Ålesund og skiftet navn til 

Finabunkers. I 1973 overtok Norske Fina AS på Stabekk. 

Etter et eierskifte i 1977 fikk Finabunkers, ex. Parat IV, ex. Parat sin siste hjemmehavn for 

kommersiell drift i Stavanger. Tankskipet skiftet navn til Setaco, en kortvariant av 

firmanavnet Septik Tank Co. Firmaet tilhørte Henriksen og Jåsund, og i 1979 registrerte de 

båten i firmaet Henriksen & Jåsund. Under navnet Setaco fraktet tankeren olje i 

Stavangerdistriktet. Gartnerier i Ryfylke har vært blant mottakerne, mens andre leverte 

spillolje. Rederiet fikk etter hvert utvidet flåten til to tankskip, og Setaco gikk over til kun 

spilloljefart.  Etter siste århundreskifte ble utgiftene til vedlikehold for store for firmaet og 

Setaco ble lagt i opplag. Rederiet, Henriksen Oljetransport AS, tok så kontakt med 

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter med tanke på bevaring. Fartøyvernsenteret overtok 

Setaco i 2004. Avtalen 

gjelder ikke den 

forholdsvis moderne 

dieselmaskinen som står 

om bord. Den tilhører 

fortsatt Henriksen 

Oljetransport. 

  

Det ble stor oppmerksomhet 

fra media da Setaco ankom 

Bredalsholmen 12. oktober 

2004 
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Registrering av originalskrog 
Våren 2013 og ved flere senere repetisjoner, ble det gjort undersøkelser av skroget med 

formål å kartlegge hva som fortsatt er igjen av den originale konstruksjonen, finne ut hvordan 

originalskroget kan ha sett ut, samt å gi en vurdering av skrogets tilstand. Vi har besiktiget 

forpigg, rom forut, forre tank på babord og styrbord side, aktre tank på styrbord side, 

maskinrom, akterpigg samt utvendig skrog. For å bøte på mangelende skriftlige kilder, jmf. 

kildesituasjonen beskrevet innledningsvis, har vi fremstilt en digital 3D modell av fartøyet 

ved hjelp av fotogrammetri. Formålet med modellen var å kunne eksperimentere med 

skrogform for å tilnærme oss en modell av det opprinnelige skroget. Dette har vi ikke lykkes 

helt med, men modellen har likevel vært til hjelp ved undersøkelsen, og for å antyde 

opprinnlig skrogform. Arbeidet er suplert med opplysninger om mål og form på søsterskipet 

Rap.  

Skrogformen 

Det originale Parat-skroget ble etter år 1900 

forlenget med ett nytt skrogparti midtskips, og 

samtidig forhøyet og omgjort til et dekket 

passasjerfartøy. Spor etter innfellingen midtskips 

synes vi å se i hudplatene. En dobbel naglerad 

ca. 20-30 cm under dagens dekk i akterskipet, og 

50 -70 cm under dagens dekk i forskipet, antyder 

hvor dekket kan ha vært innfestet i huden. Sikre 

på at dette er feste for dekk er vi imidlertid ikke. 

Ved ombygging til tankskip ble trolig skroget 

ytterligere forhøyet til dagens dekksnivå, og med 

skanse over dette. Midtskips kan vi se at store 

deler av skroget er sveiset. Trolig er det gjort for 

å få tette tanker.  

Det er med andre ord i bunnen av skipet akter og forut, vi 

kan forvente å finne deler av det opprinnelige skroget, 

bygget for en liten passasjerdamper i 1868.  

Baugen har på ett tidspunkt blitt endret. Trolig er dette 

gjort etter ombyggingen til tankskip. I alle fall ser bilde fra 

krigsårene ut til å vise en annen baug enn dagens. Stevnen 

er altså fjernet like over vannlinja og erstattet av ei 

kileformet plate, slik at hele baugpartiet er utvidet. 

Styrbord side mot baug. Øverst på bildet sees 

dobbel naglerad, antakelig fra tidligere 

innfesting av dekk. I baugen helt til venstre er 

stevnen fjernet og hudplatene kappet. I stedet 

er det lagt inn ei plate i form av en kile som 

danner ny baug. 

Fra babord side i akterskipet (maskinrommet). Utsnitt av tre 

plateganger. På midterste plate er en platestøt med lask og enkel 

naglerad. I øverste plategang sees rester etter dobbel naglerad 

som vi antar kan stamme fra ett tidligere dekk med 

rennesteinsvinkel.  Disse sporene sees både i forskip og akterskip.  
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Skrogets ytre mål 

De bredde-, dybde- og lengdemål som ble oppgitt for Parat da skipet var nybygget, er hentet 

innvendig, tatt for å beregne skipets drektighet. I vår undersøkelse av skroget har vi også hatt 

behov for ytre mål på det opprinnelige skipet.  Ettersom målene på Rap og Parat er relativt 

like om enn ikke identiske, har vi brukt opplysninger fra Rap, som vi også har tegninger av, til 

å resonnere oss frem til Parats ytre mål
7
, og kommet frem til en total lengde på 18,91 meter, 

en bredde på 3,68 meter og en utvendig høyde på skroget midtskips til 1,73 m.  

Lengdemål og enda mer målet på skrogets høyde, som etter utregning representerer hele 

skroghøyden inkludert kjølen, er noe usikre, mens det vil være lite rom for avvik på 

breddemålet. 

Baugen fra utsiden. Øverste del består av ei kileformet plate som er felt inn. Den er forholdsvis myk 

og lett å bulke. Opprinnelig stevn er kappet like opp under bulken. 
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Spant 

Originalskroget hadde 28 spant foran spant ved ror. Sju spant er lagt til midtskips ved 

forlengelsen tidlig på 1900-tallet, en lengde som utgjorde i underkant av 4 meter. Vi teller 

spantene fra rorstammen til forstevn fra 1 til 34 og måler ca. 60 cm mellom spantene. 

Ombyggingen til dekket fartøy rundt år 1907, innebar en forhøyelse av skroget. På spantene 

sees dette ved at de er forhøyet opp under dekk. Vi har målt forhøyelsene til ca. 60 cm ved 

spant 4-6, mens de øker mot forskipet med forhøyelser på ca. 100 cm. Flere av 

spanteforhøyelsene er sveiset. Antakelig ble sveisingen gjort ved neste ombygging i 1940, da 

Parat ble tankskip. Tidligere spanteforlengelser kan da ha blitt fjernet og erstattet med nye. 

Kanskje ble også dekket hevet noe i 1940. Dekkskonstruksjonen med knær er uansett sveiset 

og stammer fra 1940-ombyggingen. 

I hekken står 5 strålespant ut fra rorgjennom-

føringen, dvs. at de sprer seg ut som 

paraplyspiler rundt hekkens kurve. Det er lagt 

en støp rundt roret, noe som hindrer oss i å se 

utformingen inn mot roret. Ved spant 1, altså 

spantet forut for roret, står enda et strålespant 

vendt akterover på hver side. Spantene i 

hekken er ikke forhøyet opp mot dekk, slik 

som videre forover i skipet. De fremstår som 

hele og originale, men tynne av tæringer.  

Fordelingen av strålespant over to 

tverrskipsspant finner vi som et uvanlig og 

et særegent trekk ved skipet.  

I maskinrommet er spant 3 i full lengde uten skjøt på begge sider og må dermed være montert 

etter forhøyelsen av skipet. Øvrige spant frem til spant 11 er forhøyet omtrent ved øverste 

plategang, noe som tyder på at nederste del er fra byggetidspunktet. Spantene i maskinrommet 

er i relativt god forfatning.  

I tanken forut for maskinrommet er alle spant, dvs. fra spant 12 til 19 sveiset ned mot bunn, 

mens de er klinket oppover skutesiden (det er kun babord tank som er undersøkt). Spantene er 

i god stand, konservert i olje. Maskinromskottet, og skott mellom tankene er sveiset, og 

sistnevnte erstatter spant 20.  

I neste tank forover står spant 21 til 27. Samtlige er klinket i nedre del. En av forhøyelsene 

opp langs skutesiden på babord side er helsveiset, mens de øvrige er forhøyet med sveisesøm 

mot opprinnelig spant og forøvrig klinket til huden. På styrbord side er forhøyelsen klinket 

både i skjøt og mot plater på samtlige spant. Det skulle tyde på at nedre del på begge sider er 

fra byggetidspunktet, at øvre del på styrbord side er fra første ombygging i 1907 mens øvre 

del på babord side er fra ombyggingen til tankskip. Spantene er dekket med et tykt rødbrunt 

belegg, men ser ut til å være relativt godt bevart. Skottet forut i tanken er sveiset og erstatter 

spant 28.  

En kofferdam forut for tankene, som antakelig rommer spant 29, er ikke undersøkt. Også 

forskottet i kofferdammen er sveiset. 

Skisse som viser omtrentlig plassering av 

tverrskipspant og strålespant i hekken. Ved 

ror er spantet tegnet dobbelt (foran og bak), 

men faktisk utforming er noe usikker.  
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I neste rom fremstår spant 30 som helt og originalt, forhøyet med ca. en meter. Spant 31 er 

fornyet og spant 32 er fjernet og erstattet med et skott.  

I forpiggen fremstår spant 33 og 34 som originale med forhøyelser på over 100 cm. 

Tilstanden på disse er svært dårlig. Deler av stegene er tæret bort. 

Som oppsummering kan vi si at spantene fra nr. 4 til 30 fremstår som hele med relativt tykt 

gods, men målinger for å avgjøre tilstanden har ikke vært mål for denne undersøkelsen. Forut 

og akter er det omfattende tæringer i spantene, særlig i steget som delvis er forvitret bort. 

Spantene antyder skillet mellom opprinnelig høyde på skroget og senere forhøyelse, og det er 

eksempler på spant fra alle de tre hovedperiodene. Utformingen på strålespantene i hekken er 

spesielt interessant ettersom det var en ukjent løsning for oss. 

Nagler 

På flere av plategangene er naglene plassert uvanlig nær platekanten og med liten avstand i 

mellom 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 kinket 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.  

Eksempel på spant fra styrbord 

side i forre tank, skjøtet med 

overlapp og nagler.  

Spant i forpigg med store 

tæringer i steget. 

Spantene i akter- og 

forpigg er i dårlig stand. 

Spant fra rom forut, 

fremstår som hele. Også i 

maskinrom og tank, ser 

spantene ut til ut til å være 

i relativt god stand.  
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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. Det kan forklare noen av 

særtrekkene ved konstruksjonen, og 

dessuten kan det bidra til å definere 

hvilke deler av konstruksjonen som er 

fra nybygget, og hvilke som er tilført 

etter regelverket for skipsbygging 

trådte i kraft.  

De spesielle naglesømmene kan gjenspeile vanlig brukte teknikker fra denne perioden, men 

det kan også være noe særskilt, enten ved verftets byggemetode, eller med dette ene fartøyet. 

Hansteen som ble bygget to år tidligere ved Nyland, har en mer standardisert plassering av 

naglene, likt det vi kjenner fra nyere fartøy. Kanskje er det utenlandske regler, gjerne britiske 

som har styrt byggingen av statens forskningsskip Hansteen ved Nyland, mens andre normer 

har rådet ved bygging av en båt for lokalrutefart ved KMV.  

Hudplater 

Å få full oversikt over plategangene har 

vi ikke fått til, dels på grunn av 

midtpartiet som er felt inn, og dels fordi 

doblinger og innfelte plater bidrar til at 

strukturen fremstår utydelig. Det har 

også skapt forvirring at skroget sett fra 

innsiden, ikke bærer tvil om å være 

klinket, mens det fra utsiden er 

vanskelig å se både nagler og 

platesømmer. Trange rom innvendig 

har gjort det vanskelig å bestemme 

hvordan platene er lagt.  

Et påfallende trekk er at minst en 

plategang skråner kraftig fra hekken 

mot forskipet og ender ved vannlinja 

forut. Plategangen ligger med andre ord, nærmest diagonalt. Forut er det liten tvil om at den er 

klinket. Den er synlig med naglerad fra innsiden, både i rom forut og i forre tank. Akter ser 

det derimot ut til at den ligger utenpå tidligere plateganger, og må i så fall være sveiset på. 

Retningen på plategangene nedenfor denne er noe usikker. Registreringene vi gjorde da 

fartøyet sto tørt, konkluderte med at de fulgte samme diagonale linje som den øverste, mens 

3D modellen gir disse en annen retning. 

Foto fra innsiden som viser at den spesielle plategangen, 

stupende mot baug og som her ligger som nederste 

plategang, er klinket 

Plate i baug hvor naglene står svært tett og nær platekant 
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I undersøkelsen har vi vært opptatt av å finne ut om skipet virkelig ble bygget slik, eller om 

det skyldes senere ombygginger. På den ene side ser det noe unaturlig ut å skulle bygge opp 

plategangene stupende mot baugen, på den annen side er det vanskelig å forstå hvorfor 

skroget skulle bli reparert eller utvidet på en slik måte. Etter å ha observert at den faktisk var 

klinket, så vi på muligheten for at skipet kunne ha blitt bygget slik. I arbeidet med å få det 

bekreftet, kom vi imidlertid frem til motsatt konklusjon.  

Gjennom observasjonene vi har gjort på innsiden av skroget har vi kommet frem til at store 

deler av de originale platene fortsatt er på plass.  I nedre del av skroget er platene klinket, og 

utformingen av nagleradene tyder på at det er gjort før 1870. Unntaket er i aktre tank der 

bunnen er sveiset. Deler av eller hele dette område er resultat av forlengelsen av skipet, og 

berører dermed i liten grad det opprinnelige skroget. Nøyaktig hvor innfellingen begynner og 

slutter, har vi ikke avdekket.  I hekken fremstår de fleste platene som opprinnelige, men mot 

maskinromskottet er det tydelig spor etter nyere plater. 

Det er vanskelig å få disse observasjonene bekreftet ved å studere skrogets utside, bortsett fra 

i nedre del av baugen hvor utsiden med relativt tydelige naglesømmer samsvarer godt med det 

vi ser inne. Ellers er det vanskelig å få øye på nagler, platesømmer er uklare og i hekken er det 

ingen tvil om at innside og utside er forskjellig.  

Vi har prøveboret i hudplatene fra maskinrommet. Først på styrbord side i øverste plategang. 

Denne plategangen ligger som en dobling utenpå de originale platene i hekken, men 

prøvetakingen viste at den ikke var doblet i maskinrommet. Platetykkelsen på prøvestedet ble 

målt til over 10 mm. Plategangen nedenfor denne har konturer som tyder på at det er lagt på 

en dobling helt akter og helt forut mot kjøl. Det ble boret ett hull på babord side fra 

maskinrom som viser en tykkelse på ca. 7 mm. Dette er brukbare tykkelser, men partier på 

platene kan være langt tynnere enn på målepunktene. Plategangen nedenfor ble prøveboret på 

både babord og styrbord side. Resultatet viste tynt gods innenfor et hulrom, og en dobling på 

utsiden. Konturer på denne og neste som er nederste plategang, tyder på at begge er lagt som 

dobling utenpå tidligere plater. 

Det er grunn til å anta at den tekniske tilstanden på de hudplatene som er originale, er svært 

dårlig. I forskipet der de er synlig både på utside og innside, er det store tæringer og hull. I 

akterskipet ligger deler av originalplatene bak doblinger, og bakenfor doblingene må en regne 

med dårlig jern.    

Modellen av dagens versjon av skroget med skansen som øverste plategang. Plategangene fra hekken 

skråner ned mot vannlinja forut. Midtskips sees også spor som kan være fra forlengelsen av skipet. De 

står som en liten forskyvning i enkelte nat. (modell: Bjørn K. Nilssen) 
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På leit etter originalskrogets fasong 
Ved hjelp av fotogrammetri fikk vi laget en 3D modell av Parats skrog. Et av formålene med 

dette var å kunne fjerne de delene av skroget som vi mener er tilføyet opp gjennom historien 

for å sitte igjen med den delen som ble bygget i 1868.  Vår teori har vært at dersom vi får en 

troverdig skrogform ved å montere sammen nedre akterskip og nedre forskip, avgrenset slik 

undersøkelsen har vist oss, og dersom plategangene i forskip og akterskip får en sammen-

hengende struktur, vil det være sannsynlig at formen representerer det opprinnelige skipet.  

Skroget anno 2013 var mye høyere enn det opprinnelige skroget. Med utgangspunkt i de ytre 

mål vi kom frem til at Parat hadde på byggetidspunktet, fjernet vi de øverste plategangene og 

regulerte høyden slik at modellen samsvarte med denne høyden. 

 

 

Med ny og lavere skroghøyde på modellen, fjernet vi fire meter midtskips, der spor i 

plategangene antyder at skroget en gang ble forlenget.  

 

 

 

 

Skroget med dagens lengde, 

men hvor øvre plateganger 

er fjernet. Øverst er skansen 

tatt bort, slik at øvre kant er 

på høyde med dagens dekk. 

På modellen under, er 

skroget avsluttet nedenfor de 

øverste platene som følger 

springet. Øvre kant blir da 

plategangen som peker fra 

overkant i hekken til 

vannlinja forut, hvor den 

møter en annen linje fra 

platene i baugen. (modell: 

Bjørn K. Nilssen) 

Profil av nedre forpart og nedre akterende av Parats skrog. Fire meter midtskips er fjernet.  

(modell: Bjørn K. Nilssen) 
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Linjene fra de to partene samsvarer ikke helt, men ved litt sammenpressing av forskipet som 

er noe bredere enn akterskipet ville plategangene ha nærmet seg hverandre. Men i tillegg til 

manglende sammenfall, fremstår hekken som vel kraftig i forhold til forskipet, og de to 

kryssende plateretningene så ikke naturlig ut. Vi valgte derfor å se etter andre løsninger. 

Helt akter øverst i hekken, vises et felt med flere små plater. Dette kunne vært resultat av en 

endring for å få skanse og hud til å møtes i forbindelse med en ombygging. Men nå sto vi med 

to parter som ikke passet helt til hverandre og fant ny grunn til å se nærmere på hekken og 

hele skrogets innside. Nærmere undersøkelse fra innsiden dvs. fra akterpiggen, viser at feltet 

med små plater er aktre ende av plategangene, som ligger innenfor en del av de platene som er 

synlige fra utsiden.  

 

 

 

 

 

 

Hekken med små plater over øvre 

plategang (modell: Bjørn K. Nilssen) 

Nedre forpart og nedre akterende av Parats skrog i perspektiv. Det ble forsøkt med to ulike 

"kutt" (modell: Bjørn K. Nilssen) 
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Linjene i plategangene i hekken fører videre fremover og inn i maskinrommet. Samtlige plater 

i området er klinket, noen er tydelig fornyet, men størstedelen av platene i akterskipet antas å 

være originale. 

 

 

 

 

 

Med bakgrunn i de mål og observasjoner vi gjorde innvendig i hekken har vi tegnet inn noen 

linjer på 3D modellen av hekken for å illustrere plategangene slik de kan ha vært. 

 

 

 

Modell av hekken hvor registreringene av 

plategangene på innsiden er forsøkt overført, 

inntegnet som stiplede linjer. 

På innsiden av hekken ser vi de samme 

hudplatene Vi ser også at platene fortsetter 

mot roret, og videre fremover i skipet. 

Registrering av hudplater sett fra 

akterpeaken, overført til skisse. Platene er 

ikke utfoldet, og dermed vil ikke 

tverrslipsmål på platene gjenspeiles i bredde 

på skisse 

Grønne felt viser det som kan være original-

plateganger mens det som fremstår som 

senere tilføyinger har fått blå farge. Trang 

tilkomst gjør det vanskelig å tolke alle spor. 

En grønn stiplet linje på hver side markerer 

en naglerad vi ikke helt har forstått 

funksjonen til. 
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Profil hvor de små platene som tidligere ble fjernet, er forsøkt satt inn igjen som en stiplet forlengelse. 

Likedan er det skissert en øvre plategang og et nytt spring.  

Vi har også stiplet inn den nye hekken på den todelte skrogmodellen, og antydet noen 

langskipslinjer Med platene i hekken fikk skroget, slik vi ser det for oss, et større spring og en 

slankere hekk. Dersom vi igjen sammenlikner med søsterskipet Rap slik vi startet med 

(tegning side 4), ser vi at denne nærmest ble tegnet uten spring. Vi kan ikke ut fra dette, slå 

fast at forskjellene var så store, men med platene helt akter i hekken er det sannsynlig at Parat 

må ha hatt et vist spring. 
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Bevaring 
Formålet med undersøkelsen var å kunne vurdere om det er grunnlag for en restaurering av 

Parat, eller om fartøyet etter 150 år på sjøen. skal avsluttes som fartøyvernprosjekt og hugges, 

alternativt om vi bør ta vare på hele eller deler av skipet på land. Før undersøkelsen var vi noe 

usikker på hva slags type fartøy Parat var. Nå vet vi at Parat ikke var et dekket fartøy, men en 

såkalt dampslupp. Dette er en fartøytype som hører til den tidlige perioden i 

jernskipsbyggingens historie, og den er ikke representert i den vernede flåten i landet for 

øvrig. Vi har også vist at Parat har markerte særtrekk ved konstruksjonen som vi kan tilskrive 

de første årene jernskip ble bygget her i landet.  

Først, eldst, eneste osv. er plussord når vi jobber med fortid, særlig ved gjenstander som skip 

er. Om Parat kan vi si at i hele vår vernede flåte, finnes det ikke ett eneste norskbygd 

passasjerskip for kystfart som er eldre. Noen avgrensninger måtte vi ta for vi har 

innlandsbåter, spesialskip og svenskbygde skip som er eldre. Men ut fra et 

dokumentasjonssynspunkt er det kanskje viktigere at vi har svært få representanter av skip 

overhode, fra tiden før klassifikasjonselskapene utviklet et regelverk for norsk 

jernskipsbygging, og dermed standardiserte arbeidet på verftene som vokste frem i byene 

langs kysten.  De få bevarte skip vi har fra denne perioden er dessuten samtlige bygget ved 

Nylands mek. verksted. Og tekniske løsninger på Parat viser at her finnes det "dialekter".  

Restaurere skipet som tankbåt? 

Ut fra kildesituasjonen med noe mangelfull dokumentasjon fra tidligere perioder, vil en 

restaurering av Parat som tankbåt være det mest opplagte valget. Dersom siste driftsperiode 

danner utgangspunkt, vil dagens skrog med dagens platestruktur være en utfordring. Det er en 

del doblinger, og dersom disse tas bort, vil vi trolig stå tilbake med et annerledes skrog. Å få 

skipet sertifisert med doblingene vil neppe være realistisk, men Parat kan registreres som 

fritidsfartøy og ligge fast ved kai, eller forflyttes uten sertifikater. Det er også mulig å ta 

utgangspunkt i en tidligere del av tankskipsperioden. Det eksisterer tegninger fra 

ombyggingen til tankskip i 1940, men et bedre billedmateriale bør i så fall fremskaffes. 

Restaurere skipet som dekket passasjerfartøy? 

Parat hadde i denne perioden dagens skroglengde. Deler av platestrukturen fra perioden vil 

trolig dukke opp under doblinger, og vi har gode eksempler fra hvordan spantene var. 

Usikkerhet med hensyn til skroget vil det likevel være. Størst usikkerhet er det ved overgang 

til dekk, og selve dekket. Denne undersøkelsen har vært konsentrert om skroget, men et foto 

og ei målsatt skisse forteller en del om dekkshus, nedganger og annen utrustning. Arkitektur 

på dekkshus og ikke minst innvendige konstruksjoner må i så fall innhentes andre steder. Hva 

slags maskin Parat hadde i denne perioden, kjenner vi ikke til. 

Restaurere skipet som åpen passasjerbåt (dampslupp)? 

Utgangspunktet for undersøkelsen var å skaffe kunnskap om det opprinnelige skroget. Det at 

Parat ble bygget så tidlig som i 1868, i tiden da jernskipsbygging i Norge enda var i 

startgropa, gjør den tidligste epoken spennende.  At det ikke finnes bevarte fartøy av denne 

typen, taler for dette valget. Undersøkelsen har også avdekket unike trekk som nettopp 

forteller om entreprenørtiden i norsk jernskipsbygging. Utfordringen ligger i en noe 

mangelfull dokumentasjon i forhold til å gjenoppbygge Parats skrog. Likevel, kanskje skal det 

bare et foto til for å få bitene til å falle på plass. I dag digitaliseres det stadig flere historiske 
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foto. Det kan dukke opp et foto eller to som gir den nødvendige tilleggsdokumentasjon som 

kreves for å kunne gjenoppbygge skroget til Parat. I denne sammenhengen har vi bare hatt 

fokus på Parats skrog, og kanskje kan en restaurering av skroget også være tilstrekkelig. 

Dokumentert demontering og bevaring? 

En mulighet for å føre Parat videre er å foreta en demontering med formål å bevare alle 

elementer og konstruksjoner fra det opprinnelige skipet. Demonteringen må da følges opp 

med en grundig dokumentasjon. Vi vil da unngå å miste kunnskap om detaljene. Det 

demonterte skroget kan tas vare på som det er, som dokumentasjon og til utstillingsformål, 

eller danne utgangspunkt for en senere gjenoppbygging. En mindre omfattende løsning er å ta 

vare på enkelte elementer som f. eks hekken og et spantefelt for dokumentasjon og 

formidling. Muligheten til en senere gjenoppbygging må en da se bort fra.  
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Noter 
                                                 

1
 Kristiansands stiftsavis 17.6. 1868 

2
 Artikkel i Haldens Arbeiderblad 1979 (dato mangler) 

3
 Kristiansands stiftsavis 1.7. 1868 

4
 Kristiansands stiftsavis 15.7. 1868 

5
 Vestlandske Tidende, Adresseavis for Arendal og omegn 2.1. 1869 

6
 Artikkel i Haldens Arbeiderblad 1979 (dato mangler) 

7
 I følge verftets nedtegnelser har Rap følgende mål:  

L: 60,0 fot = 18,27 m 
B: 10,25 fot = 3,12 m 

D: 3,75 fot = 1,14 m 

Profil og arrangementstegning av Rap er ikke påført mål, men måltaking på tegningen viser at de oppgitte 

målene er innvendige rommål. Tegningene viser utvendig lengde og bredde på skrog:   

                  L: 18,76 m. (+49 cm) 
B: 3,50 m (+ 18 cm) 

D: 1.80 m (+ 66 cm) 

Målene på Parat er i følge Verftets nedtegnelser: 

L: 60,5 fot = 18,42 m. 

B: 11,5 fot = 3,50 m. 
D: 3,5 fot = 1,07 m.  

Dersom vi legger til tilsvarende mål på Parat, som tegningene viste på Rap, får vi følgende utvendig lengde og 

bredde på det nybygde skipet: 

L: (18,42m + 0,49) = 18,91 m. 
B: (3,5 m + 0,18) = 3,68 m.  

D: 1,07m + (0,66) = 1,73 m. 
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