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1.0 Innledning
DS Hansteen ble restaurert i årene 1979-94, og i den forbindelse tilbakeført fra losjiskip til
seildampskip og havforskningsskip slik det var i 1870-årene. Tross den omfattende
restaureringen dukket det opp nye behov for utbedringer mot slutten av 90-tallet, kort tid etter
at fartøyet var tatt i bruk igjen. Hansteen har derfor gjennomgått omfattende reparasjoner med
stålutskiftning i hud og spant ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter (BDF).
Arbeidene har foregått gjennom en periode på 14 mnd, fra høsten 2002 til høsten 2003. Før
denne tid lå fartøyet ved Hardanger Fartøyvernsenter, hvor rigg og innredning ble demontert, i
hovedsak for tilkomst til stålet, men anledningen ble også nyttet til å bygge opp en ny
innredning med større autentisitet enn tidligere.
Arbeidet på Hansteen er utført etter antikvariske retningslinjer. Dette innebærer at det også
skal foreligge en dokumentasjon av prosjektet. Kapittel 3 i denne dokumentasjonsrapporten,
tar for seg restaureringsprosessen ved BDF. Her redegjør vi for metodene som er valgt og vi
viser oversikter over omfanget av materialutskiftningen. Det er naturligvis også redegjort for
de endringer vi har foretatt på det snart 140 år gamle fartøyet. Som vedlegg til oppdragsgiver,
følger to CD-rom plater ved rapporten. Disse inneholder fotomateriale, skisser og dokument
med notater fra restaureringsprosessen. Sammen med rapporten, vil CD-rom platene gi en
fyldig informasjon fra restaureringsarbeidene.
Før en restaurering etter antikvariske retningslinjer blir gjennomført, skal det ideelt sett
foreligge god kunnskap om fartøyets historie, gjerne i form av en rapport. Kunnskap om
tekniske løsninger, hvordan og hvorfor disse er blitt til, er viktig, før man foretar valg om
endringer, og sletter historiske spor. For restaurering handler til en viss grad om å fjerne
historisk materiale, og med dette forsvinner også kilder til kunnskap. En teknisk historisk
dokumentasjon er derfor et viktig redskap for å fatte beslutninger på et antikvarisk grunnlag.
En kort historikk følger i neste kapittel, men dessverre har vi ikke hatt anledning til å foreta
egne kildegranskninger. Det savnes særlig en dokumentasjon fra restaureringsarbeidene og
tilbakeføringen gjort i årene mellom 1978 og 1994. I et par artikler, utarbeidet under denne
restaureringsprosessen, bekreftes det at mye originalt materiale er kommet til rette, blant
annet reserverattet og skipets særegne entonige fløyte. Det fortelles også at det er benyttet
originale tegninger og tekniske beskrivelser ved tilbakeføringen, men dette materialet er i dag
ikke bekjent av eierne. Vi må konstatere at vi ved flere tilfeller i beslutningsprosessen har
savnet slik kunnskap.
Stålarbeidene på Hansteen viste seg å bli mindre omfattende enn først antatt. Flere plater som
på forhånd hadde fått dødsmerke, viste seg likevel å holde mål. Dette er gledelig i et
fartøyvernprosjekt, hvor en av vane har lett for å tro at arbeidet bare vokser etter hvert som
rusten avdekkes.
Hansteen forlot Bredalsholmen med kurs for Hardanger i desember 2003. Hardanger
Fartøyvernsenter gikk da i gang med innredningsarbeider og rigging. I tillegg påløp det noe
ekstraarbeider med fornyelse av tredekk.
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2.0 Teknisk Historisk Dokumentasjon
Hansteen ble bygget for statens regning ved Nylands mek. Verksted i 1866, som verftets
byggenr. 11. Med både dampmaskin og seil som fremdriftsmiddel er Hansteen unik og
representerer overgangsfasen mellom gammel og ny tid i skipsbyggingsindustrien. Også
fartøyets funksjon peker mot den moderne tidsalder. Hansteen ble rekvirert som Norges første
havforskningsskip, og opplodning av norskekysten skulle bli en av hovedoppgavene. Skipet
fikk navn etter Christopher Hansteen, professor ved Universitetet i Oslo. Hansteen var
astrolog og landmåler, og i folkeopplysningens ånd var han opptatt av å bedre mulighetene for
navigasjon på havet. Navnet skulle dermed være velvalgt.

Hansteen før ombygging i 18991

I 30 år var Hansteen i bruk som forskningsskip. Resultatene av oppmålingene ble brukt til å
utarbeide nye sjøkart, med en kvalitet som overgikk det en hadde sett tidligere. Kartene fra
Hansteen vakte internasjonal oppmerksomhet og fikk gullmedalje og diplom på
verdensutstillingen i Paris i 1875. Oppmålingsarbeidet tjente også mellomstatlige forhold. I
1869 ble Hansteen gitt i oppdrag å markere grenselinja til sjøs mellom Norge og Russland, en
viktig oppgave med tanke på å dempe konfliktnivået mellom de to lands fiskerier. Som
forskningsskip ble Hansteen også brukt til observasjoner og registreringer innen en rekke
fagområder som zoologi, geologi og meteorologi.
TEKNISKE DATA2
Byggenr. 11, Nylands mek. Værksted, Christiania, Byggeår 1866.
114 bruttoregistertonn, lengde 101,6 fot, bredde 16,4 fot, dybde 7,5 fot.
Kjennetegn: JSWK, fra 1933 LDQF.
Skrogplater av smijern fra England og Sverige, 6 plateganger, 48 spant, klinket.
Kollisjonsforsterket, 5 vanntette skott.
Innredning i furu. Master av gran.
Utstyrt som ekspedisjonsfartøy. To kanoner.
Maskin. byttet 1879 og 1979. Tosylindret høytrykks dampmaskin på 25 nominelle hestekrefter, compounded
1879. Hastighet med maskin alene vel 9 knop.
Rigget som tomastet gaffelskonnert med 6 seil.
Ny kjele 1876, 1899 og 1979.
Innredningen forbedret 1867-97.
Skipet ombygd 1899, 1915 og påbygd 1957.
Restaurering startet 1978.
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Ved siden av forskningsvirksomheten, fikk Hansteen representasjonsoppgaver for staten. I
forbindelse med 1000-års jubileet for Norges samling i 1872, ble det innredet kongelugar om
bord. Med denne på plass, skulle fartøyet fungere som residens ved Kong Oscar II og hans
families besøk i jubileumsriket. 3 For et forsknings- og kongeskip er den ”sosiale” fallhøyden
stor, og fra de øvre samfunnsklasser skulle Hansteen også romme middelklassen og til slutt
nederste trinn på rangstigen før skipet ble pensjonert.

Det tidligere havforskningsskipet,
som brønnbåt med passasjerplasser,
1899 - 1915

I 1898 ble skipet solgt til Innherred Forenede Dampskibsselskab i Steinkjær, som tok det i
bruk til passasjerfart mellom Steinkjær og Trondheim. Året etter, ble Hansteen ombygd til
brønnbåt med passasjerfasiliteter. Men allerede et år etter ombyggingen, ble skipet solgt igjen.
Hansteen ble trolig overflødig da Trondheimfjordens tre konkurrerende dampskipseslskap slo
seg sammen til ett.4

Stormdekker, etter ombygging i 1916,
i rute mellom Sandnessjøen og
Træna. Versjonen ble beholdt av
Florø Pakkergruppe som losjiskip,
1950-1958

Det var Helgelandske Dampskipsselskab i Sandnessjøen som kjøpte det nylig ombygde
fartøyet. Med nytt navn, Haarek, ble skipet satt i rute på Helgelandskysten hvor det erstattet
det tidligere skipet Helgeland, som da var gått tapt. I 1915-16 ble Haarek ombygd ved
Baklandets Mek. Verksted i Trondheim. Det ble påkostet stormdekk og ny overbygning. Etter
ombyggingen fikk Haarek tildelt ny rute mellom Sandnessjøen og Træna.5 Selskapets
investeringer i Haarek må ha vært vellykkede, for fartøyet beholdt samme rute helt til 1950.
I 1950 var tiden som passasjerskip over. Haarek ble solgt til Florø Pakkergruppe og tatt i bruk
som losjiskip for Florøs mange sesongarbeidere under sildefiskeriene. I 1958 ble
overbygninger og rigg fjernet og erstattet med ei brakke. Innretningen utnyttet dekksplassen
maksimalt til boligformål, uten tanke på estetikk og sjøegenskaper. Losjiskipet ble omdøpt til
Ivar Elias. Oslo Indremisjon overtok eierskapet i 1962 og brukte skipet som bolig for
hovedstadens herbergister med 57 sengeplasser. Det tidligere kongeskipet ble liggende slik i
Akerselva frem til 1978, da det etter planen skullet senkes. Hansteen ble imidlertid reddet i
siste øyeblikk da privatpersoner, med Olaf T. Engvik i spissen, tok initiativ til bevaring
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Losjiskipet Ivar Elias 1958-1979,
ombygget i Florø og senere solgt til
Oslo Indremisjon.

Hansteen ble restaurert med utgangspunkt i årene etter 1872, slik fartøyet fremsto som
forskningsskip, med lugar for Kong Oscar II. Det startet med utbedring av skroget på Nylands
mek Verksted 1979. Som metode under restaureringsarbeidene ble det lagt vekt på at det ikke
skulle sveises i skroget. Det skal etter sigende ikke ha blitt sveiset tidligere, noe som ble lagt
til grunn for den restriktive holdningen. Utbedringer ble klinket, og enkelte av naglene skal ha
blitt klinket på gammelt vis, uten trykkluft, for å få teknikken dokumentert på film. Etter
arbeidene på Nyland, ble Hansteen fraktet til Hansen & Arntzen i Stathelle. Her ble det lagt
nytt dekk, og ført opp nytt dekkshus i årene 1985-87. Hansteen ble deretter tauet til
Trondheim, og i de påfølgende år ble maskinrommet, og senere også lugarer og salonger
innredet. I 1994 sto fartøyet klart, og har etter denne tid blitt brukt til charterturer.

Hansteen ved kai i Trondheim, august 2004.

Restaureringen ble en langvarig
prosess som strakk seg over 15 år. I
fartøyvernsammenheng var
Hansteen et tidlig prosjekt, og
innsamling av både private og
offentlige midler gikk tungt. I løpet
av restaureringsprosessen skiftet
også Hansteen hjemmehavn. Mens
skipet ble berget, og
restaureringsarbeidene igangsatt i
Oslo, ble prosessen avsluttet med
innredningsarbeider i Trondheim.6
Nye folk var kommet på banen, og
selv om initiativtakeren fortsatt var
med, var det en del konflikter
mellom nye og gamle krefter. Etter
at skipet kom i drift, oppsto det
uenighet om formål og metodevalg
for nye restaureringsarbeid.

Etter kort tid i ny fart, viste det seg at skroget var i for dårlig forfatning og ikke tilfredstilte
skipskontrollens krav. Entusiastene fra pionertiden mente en konsekvens av dette var at
fartøyet måtte på land, settes under tak, og tas i bruk som museum. De mente det ikke under
noen omstendigheter måtte sveises i det gamle skroget. Dette sto i kontrast til interessene i
Trondheim, hvor en ønsket fartøyet i drift, selv om dette innebar sveising.7
Trøndernes syn veide tyngst og etter sommersesongen 2002, ble innredninger demontert ved
Fartøyvernsenteret i Hardanger, og Hansteen slept til Bredalsholmen for utbedring av skroget.
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3.0 Restaureringsprosessen
Dette kapitlet om restaureringsprosessen er strukturert etter hovedkapitlene i SFIgruppesystemet. Dette er et norskutviklet verktøy, beregnet for verksteder og rederier til
spesifikasjon og kalkulasjon av skip. BDF benytter SFI-gruppesystemet ved utarbeidelse av
kalkyler og regnskap. Ved også å ta det i bruk i dokumentasjonsarbeidet, ønsker vi å oppnå et
logisk samsvar mellom forutgående kalkyler, denne rapporten, og påfølgende regnskap.
SFI-gruppesystemet har åtte hovedinndelinger som definerer og grupperer komponenter
ombord i et skip. Inndelingen tar utgangspunkt i skipets gjennomgående konstruksjoner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

SFI-gruppesystemets hovedinndeling

Både nummerering og titler i denne hovedinndelingen, er overført til overskriftene i dette
kapittelet. I og med at verktøyet er lite kjent utenfor verksindustrien, har vi valgt å begynne
hvert nye kapittel med et par linjer som forklarer hva som omfattes av den spesifikke
inndelingen.
SFI-gruppe-systemet er utviklet med tanke på nybygg av seksjonsbygde skip. Ved våre
restaureringsoppdrag har vi derfor sett behov for enkelte tilpasninger for å oppnå samsvar
mellom struktur og det faktiske arbeidet som blir utført. Det er rom for en slik tilpasning, da
flere poster i SFI-gruppesystemet, er holdt åpne.
Under hovedinndelingen er SFI-gruppesystemet inndelt i poster som spesifiserer de enkelte
arbeidsoppgavene i en skipsbyggingsprosess. I denne rapporten vil de aktuelle underpostene
som spesifiserer arbeidet, komme frem i parenteser ved hver underoverskrift.
4.
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.5
4.3.7

Skipsutstyr
Forankringsutstyr, fortøyningsutstyr, slepeutstyr
Ankere med kjetting og utstyr
Ankerspill med stoppere, ruller etc
Fortøyningsgods, fast
Slepeutstyr

Eksempler på underposter i SFI-gruppesystemet

Fotoapparatet har vært BDFs viktigste redskap i å dokumentere restaureringsarbeidene.
Rapporten fra restaureringsarbeidet er illustrert med et lite utvalg av disse bildene. Alle
digitale foto er imidlertid lagret i vårt bildelager og følger på en CD-rom som bilag til
6

rapporten. Bildene er lagt i et katalogsystem som også følger SFI-gruppesystemets
hovedinndeling. Begrensningene i denne inndelingen har imidlertid ført til at vi også har tatt i
bruk en mer visuell struktur i den videre inndeling av enkelte poster. Et av fotografiets mange
gode egenskaper er at det inneholder informasjon utover det som kanskje var hovedmotivet.
For eksempel vil et bilde av et spant, også kunne ha informasjon om hudplater og kanskje en
ventil. Et bilde av en vask før demontering har ofte informasjon om innredning bak vasken.
Under hovedinndelingen har vi derfor valgt å katalogisere bildene etter en områdeinndeling
som i større grad fanger opp hele motivet.
Utvendig skrog er, på Hansteen, inndelt i styrbord og babord side. Innvendig, og på dekk, har
vi valgt vår egen områdeinndeling. I motsetning til SFI-gruppesystemet tar BDFs
områdeinndeling, utgangspunkt i hvor på fartøyet en befinner seg, og hvilken funksjon det
gitte område har.

Bildelager fra innvendig skip er i hovedsak organisert etter BDFs områdeinndeling for skip.
Inndelingen over tar i hovedsak utgangspunkt i stålskottene om bord, slik rominndelingen
fremsto etter at innredninger var demontert.

Stålskottene om bord i Hansteen deler skipet i atskilte områder. Vi har sett det som
hensiktsmessig og katalogisere foto fra stålarbeidene etter den inndelingen som oppsto etter at
innredninger var tatt ut og stålskottene sto igjen.
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BDF har også bildemateriale fra innredningene slik disse så ut før demontering i Hardanger,
og enkelte av våre utbedringsarbeider er gjort på innredninger som forstsatt sto om bord da
Hansteen kom til Bredalsholmen. Fotomaterialet fra innredninger er organisert etter et mer
finmasket nett, hvor for eksempel en lugar ombord vil utgjøre et slikt område.

Bilder fra skrogarbeidene er strukturert etter større seksjoner, mens innredninger i blant annet
lugarer og salonger er inndelt i et mer finmasket nett.

Til slutt i kjeden av underkataloger, finnes en struktur som sier noe om når i prosessen bilde
er tatt. Fire kataloger gir en trinnvis gjengivelse av tidsaksen i restaureringsprosessen.
A.
A.
B.
C.

Før demontering
Demontering
Rekonstruksjon
Resultater

Dermed vil den interesserte kunne bla seg gjennom bildematerialet på den vedlagte CD-en og
følge restaureringsprosessen innenfor de ulike områdene av fartøyet.

8

3.1 Skipet generelt
Bredalsholmen hadde sin første befaring på Hansteen den 13 mars 1998, mens fartøyet var
slippet ved Mellemværftet i Kristiansund. Eivind Lande fra Riksantikvaren, Einar Huse ved
BDF, og Arne Grønnevet fra Skipskontrollen foretok en besiktigelse sammen med Bård
Strømgren fra Mellemværftet. Etter planene skulle det foretas en utbedring av skroget ved
verftet i Kristiansund. Befaringen munnet i en rapport med fotodokumentasjon, utarbeidet av
Huse. Halvannet år senere, i november 1999, var Huse på ny befaring samme sted, denne
gang med fartøyeierne, en representant for Mellemværftet, og Skipskontrollen.
Huse foretok en beregning av de forventede arbeidene. Det ble lagt opp til en metodikk med
hel eller delvis fornying av plater. Arbeidene skulle gjennomføres i to faser. Fase 1 gjaldt
undervannskroget og skulle gjennomføres innen våren 2000, mens fase 2 skulle gjennomføres
påfølgende høst, vinter og vår. I
mellomtiden skulle fartstillatelse
utstedes slik at driften kunne gå som
normalt sommeren 2000. Kostnadene
for den første fasen ble beregnet til
om lag 2,4 mill. Kostnadene tok
høyde for nødvendig demontering,
og tilrigging for tilkomst og
utskiftning av 11 skrogplater. I
tillegg kom en del arbeid i tilstøtende
plater og utbedringer av en del
tæringer med sveis.
Propellhylsa, gjenstand for diskusjon om hvorvidt
det skulle sveises på Hansteen.

I forbindelse med den planlagte
restaureringen ble det hevdet fra
tidligere eiere av Hansteen, at
sveising i skroget ville være
ødeleggende, særlig i den unike
propellhylsa, hvor hele
konstruksjonen var bevart original.
Ståstedet må sies å være i tråd med
den restriktive holdningen som ble
lagt til grunn da arbeidene med
tilbakeføring startet i 1979, og synet
ble også frembåret av personer som
den gang var engasjert i
Plate A2 på babord side. Innfellingen er klinket mot
restaureringsarbeidet. Synspunktene
øvrige plater og sveist mot den gjenstående del av
ble først og fremst begrunnet ut fra
plata. Propellhylsa sees til høyre.
autentisitetsforhold. Det ble hevdet
at det ikke var sveist i skroget tidligere, og at skroget derfor fremsto som svært autentisk. Men
det antydes også at sveising vil kunne ødelegge skroget. Antakelig var det korrosjon i det
gamle hammerstålet en fryktet. Som en konsekvens av denne restriktive holdningen ble det
videre forfektet at Hansteen burde settes under tak på land, når det gamle skroget ikke lengre
var sjødyktig.
Dette synet ble også vurdert ved befaringene og BDFs metodevalg. Det ble påvist at det
tidligere var sveist flere steder i skroget, også i propellhylsa. Autentisitetskravet sto derfor
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ikke like sterkt. Videre ble det utarbeidet retningslinjer for utførelse av sveisesømmer, i det
gamle hammerstålet.
Arbeidene kom ikke i gang slik det var planlagt. I september 2001 ble det foretatt ny befaring.
Tidligere kalkyle ble lagt til grunn, sammen med nyervervede erfaringer fra sammenlignbare
restaureringsarbeid. Denne gang var det forutsatt at skipet skulle til Bredalsholmen for
utbedring, eventuelt i et samarbeid om trearbeidet med Hardanger Fartøyvernsenter.
Befaringen ble gjennomført av Morten Hesthammer fra Hardanger Fartøyvernsenter, samt
Bjørn Trondsen og undertegnede ved BDF. Trondsen utarbeidet et nytt kostnadsoverslag for
hele oppdraget på 5.288.250 kr.
Kontrakt mellom partene ble
inngått, og den 10 oktober 2002
ankom Hansteen Bredalsholmen.
Fartøyet hadde da vært innom
Hardanger Fartøyvernsenter og
fått demontert rigg og nødvendig
innredning. Etter avtalen skulle
fartøyet være klar til drift igjen i
mai 2004. Bredalsholmens frist
for å avslutte stålarbeidet, å få
fartøyet klart for transport til
Hardanger, ble satt til innen
utgangen av 2003.
Arbeidet begynte i oktober, mens
fartøyet enda lå ved kai og ventet
på plass i dokka. Tanker ble
demontert og det som fortsatt var
om bord av innredning, ble
dekket til. I desember kom
fartøyet inn i dokka, og stillinger
med tak og presenning ble reist.
Det ble lagt ned mye arbeid i å
bygge opp funksjonelle stillinger.
Gode arbeidsforhold ble vektlagt
med hensyn til tilkomst, arbeidsbelastninger og lysforhold. Et
problem oppsto likevel
sommerstid ved at bygget
nærmest kom til å fungere som et
drivhus.
Stålarbeidene startet aktenfra på
babord side. Arbeidet skred
videre frem mot baug på begge
sider. Skipsutstyr og utrustning
ble tatt når utskiftningene i
skroget var på plass.

Hansteen, på vei inn i dokka en kald dag i desember
2002.

Hansteen var rigget ned før ankomst på Bredalsholmen .
Her ligger skipet fortsatt flytende i dokka
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Fremdriften gikk vel så raskt som forventet og selv om det påløp en rekke ekstraarbeider med
hensyn til utrustningen, kunne Hansteen forlate Bredalsholmen med kurs for Hardanger den
16 desember.

Faste prosjektmedarbeidere

Bjørn Trondsen
Ole Thormodsen
Sigbjørn Telstø
Ivan Høgeli
Trygve Larsen
Ivar Andresen
Svein Mosby
Svein Vik Såghus

Prosjektleder 2002
Prosjektleder 2003 Bas
Fagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Antikvarisk og
dokumentasjonsansvarlig
Arbeidene avsluttes. Telt og stillas demonteres

Midlertidig prosjektmedarbeidere

Knut Songe
Oddmund Espegren
Tommy
Øyvind Larsen
Helge Møvik
Svenn Otto Fjermeros

Fagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider

Kjelen er fyrt opp, og avgang nærmer seg.
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3.2 Skrog
Hovedgruppe skrog, omfatter naturlig nok kjøl,
stevner, spant og hud, dessuten dekkshus og
overbygninger. Skrogutrustning er imidlertid også
en del av dette avsnittet og omfatter ulike
innretninger som fendring, sjøkasser og skorstein.
Hansteens skrog med 101.6 fots lengde og 16 fots
bredde, fremstår som langt og smalt med lavt
fribord. Forstevnen er rett og hekken avrundet akter
for rorstevnen. Det er enkel bunn, uten faste tanker.
Hansteen er en såkalt halvdekker. Både fordekk og
akterdekk er hevet i forhold til midtskips dekk.
Fra konstruktørens side er spantene nummerert etter
et system som i dag ville vært uvanlig.
Nummereringen starter midtskips med spant 0
mellom maskinromsskottene. Spant 0, er det 4.
spantet forut for aktre maskinromsskott. Forover er
spantene nummerert 1, 2 osv. til spant 28 før
forstevnen. Forskipet, fra spant 19,5 og forut, er
dessuten forsterket med isspant. Akterover fra spant
0 benevnes spantene med a, b, c osv, Bokstaven j, er
utelatt men etter i kommer k ,l osv til spant t ved
rorstevnen, og spant w som det akterste før
hekkspantene.

Ivan Høgeli brenner hull for kontroll av
platetykkelse.

Hudplatene på et klinket stålskrog følger
Innfelling av plate i hekken og
plateganger langskips fra hekk til baug. Ved
utskifting av hele plater lenger forut.
bygging vil de første plategangene ligge an direkte
mot spantet og danne innerganger. Yttergangene
blir lagt med overlapp i natene mot innergangen og med et mellomlegg inn mot spantet. På
Hansteen er det seks plateganger i skroget, fra A-gangen nede ved kjølen til F-gangen øverst.
F-gangen danner skansekledning midtskips, men forut og akter ligger øverste platekant jamt
med de høyereliggende for og akterdekkene. Annen hver plategang er henholdsvis ytter- og
innergang hvor B, D og F danner innerganger. Langskips er platene nummerert fra 1 i hekken
til A10, B9, C10, D10, E11 og F6 mot forstevnen. I et stålskrog vil platestøtene, det vil si de
vertikale sammenføyningene, enten være utført med overlapp eller med lask. Det siste
resulterer i en glattere skrogside uten høydeforskjeller fra plate til plate. På Hansteen er det
brukt lask, også kalt skjøteribbe, i alle støter.
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Hansteen, snitt ved spant 14 , med forklaringer
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Hudplater (SFI: 205, 208, 211, 221, 241)
Etter at båten var dokksatt ble skroget sandsweepet for en grundigere undersøkelse av platene.
Platetykkelsen ble kontrollert ved å prøvebore. Det viste seg at ultralydmålingene som
kalkylene var basert på var misvisende. Enkelte plater som etter beregningene skulle bevares,
måtte delvis eller helt fornyes. Men de nye målingene slo også ut, og i større grad, den andre
veien. Tidligere dødsmerkede plater viste seg likevel å kunne bevares. Det er vanskelig å peke
på alle årsaker til et slikt misforhold, men en stor del av feilkildene ligger trolig i at det er
laminat i de gamle platene som er fremstilt etter andre metoder enn dagens stålplater.
Ultralydmålingene har da oppfattet sjiktet
mellom to lag i lamineringen som platas
bakside. Med denne usikkerheten ble tilstanden
vurdert fortløpende mens arbeidet pågikk. Det
ble boret, brent eller kuttet hull i skroget, på
steder en var usikker på tykkelsen. Alle hull ble
deretter fylt med sveis, og området slipt plant.
Gjenfyllingene ble kontrollert for
sprekkdannelser ved stikkprøver.
Som metode ved utskiftning av stål i hudplater
kom en frem til en kombinasjon av klinking og
innfellinger ved sveis, slik det er skissert i det
første anbudet. Alle støter og sammenføyninger
mellom plateganger ble klinket slik det var gjort
opprinnelig. I de tilfellene hele plater er
demontert og erstattet med nye, ble de med
andre ord klinket. I de tilfeller bare en del av ei
plate er skiftet, ble imidlertid den nye
innfellingen sveist mot den eldre platedelen, og
klinket mot øvrige plater. Metoden representerer
et brudd med en tankegang om at nytt materiale
skal settes inn etter arbeidsmetoder fra den
perioden skipet er tilbakeført til. Likevel har en
ved å felle inn nye partier i gammelt materiale
kunnet bevare en større del originalt materiale,
enn dersom en hadde skiftet ut hele plater.
Økonomisk er det også gunstigere og nettopp
økonomiske motiv har vært med å styre flere av
de avveininger som er gjort mellom klinking og
sveising som metode.
Sveisesømmene ble slipt plane på steder de er
godt synlige, slik at reparasjonen ikke vises på
annen måte enn at den nye innfelte delen ikke
har slitespor slik den eldre delen. Det er ikke til
å legge skjul på at forskjellen på gammel og ny
patina kan gi slike innfellinger et uheldig
utseende. På baksiden vil en imidlertid kunne
følge sveisesømmene, og tydelig se hva som er
felt inn.

Aktre del av plate C5 på babord side er
brent ut.

Groptæringer sveises og slipes.

Doblinger fjernet for kontrollmåling
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Flere av platene som unnslapp våre utskiftninger ble likevel utbedret. Større groptæringer ble
fylt med sveis. Det gamle skroget hadde til dels mange slike tæringer.
En av de større utfordringene ved gjenoppbygging, var fornyelse av hudplatene rundt
propellakslingen. Platene skulle formes etter akslingen, en krevende oppgave, hvor også
tilkomst var vanskelig. Derfor ble en del av skroget brent ut for å komme til med mothold på
ribbe mellom A2 og A3. Under fundamentet for akslingslager har det også tidligere vært
vansker med tilkomst, og i den forbindelse oppdaget vi en heller sjelden konstruksjon. En
tradisjonell nagle var byttet ut med en gjenget nagle, eller bolt. En metode som tradisjonelt er
benyttet på steder hvor mothold ikke var mulig. Vi erstattet den originale skrunaglen, eller i
det minste en skrunagle av eldre dato, med en tilsvarende.
Noen av utfordringene ved arbeidene nær propellhylsa, og mot kjøl, er illustrert med følgende
utvalg fra bildelageret, hvor plate A2 på babord side skiftes.

Plate er demontert. Betong ved
propellaksling meisles ut.

Maltaking av plate A2.

Vanskelig tilkomst, Bolt
med gjenger er benyttet
som nagler

Bunnstokk spant K og L.
Klart for montering av ny
plate A2

Plate A2 trekkes på plass.
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Fornyelse i plate A2 og B2.

Mothold ved klinking av plate A2 på
babord side, sett gjennom åpning fra
styrbord.

Tilkomst for mothold fra styrbord side ved
klinking av plate A2, babord.

Klinking av plate A2.

På det totale skroget ble seks hele plater skiftet, fem på styrbord side og en på babord side.
Platene ble klinket på tradisjonell måte på alle sider. Plate E7 og E8 på styrbord side ble
skiftet i fulle lengder, mens den øverste delen av platene, med natet mot F-gangen, ble bevart.
Platene var i tilfredstillende stand i øverste del, og vi unngikk med dette å berøre
bindevinklene i rennesteinen. De nye plate-delene ble derfor sveist mot den gjenstående delen
i hele platenes lengde. Den øvrige stålutskiftningen i hudplatene ble gjort etter samme
metode, til sammen 14 innfellinger på styrbord side og 7 på babord side. Detaljene vil fremgå
av påfølgende tegninger og tabeller.
I baugen ble en skade reparert ved innfylling av sveis. Her var hudplatene trykt inn mot
stevnen og sprukket. Både sprekk og inntrykt område ble fylt igjen.
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Plate E7 og E8 på styrbord side er
montert. Nytt stål i nedre del er
sveist mot gammelt stål. Natet, som
også var forbundet med rennestein,
ble bevart.

Innfelling i plate F10 på babord
side, avgrenset av lokal tæring mot
natet i E-gangen

Skade etter sammentrykking i baug, reparert med sveis.
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Fornyelse av hudplater
NR.

KOMPONENT

S.

A1

Plate #s-q ½

SB

A1
A2
A2

Plate #s-p ½
Plate #q ½ - l ½
Plate #p ½ - k ½

BB
SB
BB

A3

Plate #L ½ -f ½

SB

A3

Plate #k ½ - e ½

BB

A4
A4
A5
A5
A6
A6
A7
A7
A8
A8
A9
A9
A 10
A 10

Plate #f ½ - a ½
Plate #e ½ - 0 ½
Plate #a ½- 4 ½
Plate #0 ½ - 5 ½
Plate #4 ½ -9 ½
Plate #5½ - 10½
Plate #9½ -14½
Plate #10½ - 5½
Plate #14½ -19½
Plate #15½ -20½
Plate #19½ -23½
Plate #20½ -24½
Plate #23½ -27
Plate #24½ - 27

SB
BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB

B1

Plate #s – n ½

SB

B1
B2
B2

Plate #s – n ½
Plate #n ½ - h ½
Plate #n ½ - h ½

BB
SB
BB

B3
B3
B4
B4

Plate #h ½ - c ½
Plate #h ½ - c ½
Plate #c ½ - 2½
Plate #c ½ - 2½

SB
BB
SB
BB

B5
B5
B6

Plate #2½ - 7½
Plate #2½ - 7½
Plate #7½-12½

SB
BB
SB

B6
B7
B7
B8
B8
B9
B9

Plate #7½ - 12½
Plate #12½-17½
Plate #12½-17½
Plate #17½-22½
Plate #17½-22½
Plate #22½-28
Plate #22½-28

BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB

C1
C1
C2
C2
C3
C3
C4
C4
C5
C5

Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate

SB
BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB

BESKRIVELSE
A-gang
Sveiset noen små tæringer og 7 nagler i platen, men i akterkant under hylse mot akterstevn
er det sveiset opp et tæringsfelt på 200 x 200 m/m
Sv. 4 stk. naglehoder
Sveiset tæringer over hele platen
Fornyet pl. fork. #o til k ½ L 2650 x B 700 #o 650 #l 570 #k ½ T 8 Øvre nat og ribbe i
forkant klinket. Aktre støt og nat nede sveiset. Natet nede er sveiset over kjølsko.
Sveiset tæringer over hele platen. Foran #k er det tatt ut en tilkomstluke 330 x 250 m/m for
innklinking av plate A 2 BB
Platen har en stygg overflate som kan tyde på laminat. Målinger viser at det mye materiale
igjen så vi velger å slipe og sveise for å gjøre overflaten bedre for maling.
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Sveiset noen få tæringer
Sveiset noen tæringer
Sveiset mye tæringer over hele platen
Sveiset mye tæringer over hele platen (39 punkter)
Sveiset mye tæringer over hele platen
Sveiset mye tæringer over hele platen
Sveiset mye tæringer over hele platen
Sveiset mye tæringer
B-gang
Innfelling #m ½ til o ½ pl. L 1150 x B 750 x T 8 Sveiset tæringer over resten av platen.
Mellom #r-s er det sveiset et større felt.
Urørt
Fornyet pl. mellom #m ¾ til h ½ L 2300 x B 800 ak. – B 900 fk. X T 8
Fornyet platen #l –h ½ pl .L 2300 x B 830 ak.– B 900 fk. x T 8. Mellom #n ½ til l er pl.
fornyet ved tidligere reparasjoner. Sv. støt fork. av#l
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Sveiset noen tæringer
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Fornyet pl. #7 ½ - 8 ½ L 650 x B 600 x T 8. Innfellingen går fra aktre skjøt og øvre nat.
Ellers er det sveiset tæringer over hele platen
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Mye tæring sveis. Innfelling #22 ½ - 23+100 pl. L 500 x B 750 x T 8
C-gang
Urørt
Urørt
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner fra #k ½ - o
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Sveiset noen få tæringer
Sveiset mye tæringer
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Sveiset noen få tæringer
Fornyet #a ½ - 1 pl. L 900 x B 800 x T 8 Resten av platen sveiset en del tæringer
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C6
C6
C7
C7
C8
C8
C9
C9
C9
C 10
C 10

Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Ribbe
Plate
Plate

SB
BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB
BB
SB
BB

D1
D1
D2
D2
D3
D3
D4
D4
D5
D5
D6

Plate hekk – s ½
Plate
Plate #s ½ - n ½
Plate #s ½ - n ½
Plate #s ½ - h ½
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate #2 ½-7 ½

SB
BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB
SB

D6
D7

Plate
Plate #7 ½-12 ½

BB
SB

D7
D8
D8
D9
D9
D9
D10
D10

Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Ribbe
Plate
Plate

BB
SB
BB
SB
BB
SB
SB
BB

E1
E1
E2
E2
E3
E3
E4
E4
E5
E5
E6
E6
E7

Plate hekk -#u½
Plate
Plate
Plate
Plate #q ½ - l ½
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate

SB
BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB
SB

E7
E8

Plate
Plate

BB
SB

E8
E9
E9
E 10
E 10
E 11
E 11

Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate

BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB

Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Noe tæringsveis
Noe tæringsveis. Innfelling #9 ¾ - 11 ½ pl. L 1100 x B 870 x T 8
Fornyet pl. #9 ½ - 13 ½ L 3200 x B 900aktk. x 850 fork. X T 8
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Noe Tæringsveis
Sveiset tæringer over hele platen
Ny ribbe (skjøteplate) pl. 200 x 500 x 8 Forkant
Mye tæringsveis
Noe tæringsveis
D-gang
Fornyet pl. #u ½ L 400 x B 450 x T 8
Fornyet pl. #t til w L 1300 x B 500 x T 8
Fornyet pl. #s ½ til o L 2500 x B 750 ak. B 830 fk. X T 8
Sveiset en del tæringer
Fornyet pl. N ½ til h ½ L 3100 x B 850 ak. B 950 fk. X T 8
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Urørt
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Noe tæringsveis
Fornyet pl. #2 ½ til 5 L 1550 x B 500 x T 8 Innfellingen går fra aktre skjøt og øvre nat.
Ellers en del tærings sveis
En del tæringsveis
Fornyet pl. #7 ½ til 10 L 1650 x B 430 x T 8. Innfellingen går fra aktre skjøt og øvre nat.
Ellers mye tæringssveis i platen
Noe tæringsveis
Fornyet pl. #16 til 17 ½ L 1080 x B 900 x T 8 Noe tæringssveis
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Fornyet pl. #17 ½ til 22 ½ L 3200 x B 770 ak. – 680 fk. X T 8
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Ny ribbe ( skjøtestykke) pl. 130 x 700 x 8 Forkant
Mye tæringsveis
Platen har mye træinger men tykkelses gir ikke mål under 5,2 så vi velger å sveise og slipe
alle dype tæringer.
E-gang
Fornyet pl. #w – u L 500 x B 900 x T 8. Halve ribbe skiftet pl. 400x220 x 8
Urørt
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Urørt
Fornyet pl. #q ½ til l ½ L 3180 x B 820 x T 8
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Fornyet pl. #a ½ - 4 ½ L 3170 x B 870 x T 8
Urørt
Fornyet pl. #4 ½ - 9 ½ L 3100 x B 580 x T 8 Øverste del av platen er beholdt for å slippe å
slå opp rennestein.
Urørt
Fornyet pl. #9 ½ - 14 ½ L 3250 x B 580 x T 8 Øverste del av platen er beholdt for å slippe å
slå opp rennesteinen.
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Fornyet pl. #14 ½ - 19 ½ L 3080 x B 840 ak -.800 fk. X T 8 Ny ribbe 240 x 700 x10
Urørt
Innfelt #19 – 21 ¼ pl. L 1100 x B 800 x T 8
Urørt
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Urørt
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F1
F1
F2
F2
F3
F3
F4
F4
F5
F5
F6
F6
F7
F7
F8
F8
F9
F9
F 10
F 10

Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate
Plate

SB
BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB

F-gang
Fornyet nederste del ved spant u og w L 900 x B160 x T 6
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Platen er fornyet ved tidligere reparasjoner
Sveiset sprekk i platen oppe mot stevn. Her er en liten bule etter skade i akterkant av stevn.
Innfelt foran #25 pl. L 250 x B 500 x T 6 og innfelt fra #25 ½ - 27 ½ pl. L 1250 x B 230 x T
8 langs nat.

Spant (SFI: 298)
Spantene på Hansteen er skjøtet i lengderetningen og forsterket etter ulike metoder. En del er
klinket, og mange av disse sammenføyningene er nok også originale. Senere reparasjoner er
dels klinket, men i stor grad sveist. Spant som
er sveist er delvis lagt med overlapp, delvis
butt i butt med ulike lasker og delvis butt i
butt uten lask.
Kvaliteten på disse sammenføyningene var
varierende, og når vi skiftet deler av et spant
på grunn av tæringer, ble flere av sammenføyningene også tatt med, ikke alltid fordi de
var rustet men fordi konstruksjonene var
svake.
Eksempler fra sammenføyninger i spant. Til
venstre, spant 10, styrbord, med flattjern sveist
mot fjæra. Nedenfor er spantet skjøtet med
overlapp og klinket, mens en vendt vinkel er
montert nederst som forsterkning mot bunn. Til
høyre sees en klinket skjøt med overlapp

Spantene som ble fornyet er lokalisert til to områder, et akter, fra hekk til spant H, og et forut
mellom spant 8 og 28, i hovedsak i høyde med plategangene C og D. Ved fornyelse av
spantene valgte vi å kun demontere og fjerne den delen av spantet som ikke har vært brukbar.
Nytt stål er felt inn i det originale spantet med sveis. Originale, overlappende og klinkede
skjøter er imidlertid fornyet slik det var. Et alternativ uten sveising kunne vært å skifte hele
spantet. Dette ville vært kostnadskrevende, dessuten ville originale spant gått tapt sammen
med originale klinkesømmer. En annen mulighet kunne vært å binde nytt og gammelt
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sammen med klinkede lasker på spantet. Håndverksmessig ville det vært en god løsning.
Fartøyet ville blitt reparert etter samme metode som det er bygget, og slik det naturlig ville
blitt reparert før sveis ble tatt i bruk på skip. Metoden ville imidlertid kostet mer enn
løsningen som er valgt.

Tæringer i forsterkning i spant 23

Øverst: Nye spant monteres. Sveiste og klinkede
skjøter
Nederst: Montering av nye spant i hekken
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Oversikt, og fornyelse av spant
#

KOMPO- S.
NENT

REGISTRERING AV
SAMMENFØYNINGER

0

Hekkspant

1
1
2
2

Hekkspant
Hekkspant
Hekkspant
Hekkspant

SB
BB
SB
BB

W Vinkelspt.

SB

W Vinkelspt.

BB

U

Vinkelspt.

SB

U

Vinkelspt.

BB

T
T
S
S
R

Vinkelspt.
Vinkelspt.
Vinkelspt.
Vinkelspt.
Vinkelspt.

R

Vinkelspt.

Q

Vinkelspt.

Q

Vinkelspt.

P

Vinkelspt.

P

Vinkelspt.

O
O

Vinkelspt.
Vinkelspt.

N

Vinkelspt.

SB
BB
SB Skjøt ved C gang er sveist uten overlapp.
BB Skjøt ved C gang er sveist uten overlapp.
SB Forsterkning mot kjøl er klinket Skjøt ved C gang er
sveist uten overlapp.
BB Forsterkning mot kjøl er klinket. Skjøt ved C-D gang,
klinket med vinkel, samme vei som spant.
SB Forstk. mot kjøl klinket, skjøt ved D gang sveist uten
overlapp. En liten festebrakett i spantet ved D gang.
BB Forsterkning mot kjøl er klinket. Skjøt ved B-C gang
er sveist uten overlapp.
SB Forsterkning mot kjøl er klinket Skjøt i ved C gang
spant ved C gang er overlappet og klinket.
BB Forsterkning mot kjøl er klinket. Skjøt i spant ved C
gang er overlappet og klinket.
SB Langs hele spantet er det klinket en ekstra ”lask”
BB Ingen forsterkning mot kjøl. ”Lask” er klinket til
spantet fra øverst på D gang og ned.
SB Forsterkning mot kjøl er klinket

BB Ingen forsterkning mot kjøl
SB Forsterkning mot kjøl er klinket. Skjøt i spant ved D
gang er overlappet og sveist
M Vinkelspt. BB Forsterkning mot kjøl er klinket Skjøt i spant ved D
gang er overlappet og klinket
L Vinkelspt. SB Ingen forsterkning mot kjøl
L Vinkelspt. BB Forsterkning mot kjøl er klinket
K Vinkelspt. SB Forsterkning mot kjøl er sveist. Skjøt i spant er
overlappet og sveist
K Vinkelspt. BB Forsterkning mot kjøl er sveist, Skjøt i spant mellom
C-D gang er overlappet og klinket
I
Vinkelspt. SB Forsterkning mot kjøl er sveist
I
Vinkelspt. BB Forsterkning mot kjøl er sveist
H Vinkelspt. SB Forsterkning mot kjøl er sveist
H Vinkelspt. BB Forsterkning mot kjøl er sveist
G Vinkelspt. SB Forsterkning mot kjøl er sveist
G Vinkelspt. BB Forsterkning mot kjøl er sveist
F Vinkelspt. SB Forsterkning mot kjøl er sveist
F Vinkelspt. BB Forsterkning mot kjøl er sveist
E Vinkelspt. SB Ingen forsterkning mot kjøl, skjøt ved C g. er sveist.
E Vinkelspt. BB Forsterkning mot kjøl, klinket, Skjøt ved C gang er
klinket med overlappende vinkel
D Skott/binde SB

FORNYELSE

Fornyet hele med vinkel 50x50x6x1300,
tilpasset med kile 600x50x12
Fornyet inn mot spant W 50x50x6x300
Fornyet mot spant W m. vinkel 65x65x6x560
Fornyet inn mot spant W med vinkel
50x50x6x200
Skiftet vinkel50x50x8x1000 fra dekk og ned,
forsterkningsvinkel 50x50x6x750 i F-E gang.
Skiftet fra dekk og ned, vinkel 50x50x6x800,
forsterket med vinkel 50x50x6x600 i E-F g.
Skiftet vinkel i D-E-F gang 50x50x8x1400,
forstk.svinkel i D gang, 50x50x6x650
Skiftet fra dekk og ned, vinkel 50x50x8x850
og forsterket med vinkel 50x50x6x700

Skiftet i D-E gang, vinkel 65x50x7x800 og
forsterkningsvinkel 65x50x7x650

Skiftet I D-E-F gang, vinkel 65x50x7x1500

Fornyet vinkel 65x50x7x600 og forstk.
vinkel 50x50x8x750 begge deler i B gang

N Vinkelspt.
M Vinkelspt.

Boret opp og klinket 4 stk. manglende ½”
nagler i forsterkningsvinkel
Fornyet forstk.vinkel 50x50x8x1500 i B-C g.
Boret opp og klinket 8 stk. manglende ½”
nagler i forsterkningsvinkel.
Fornyet vinkel 50x50x8x1300 i B og C gang

Fornyet vinkel 65x50x7x1000 i C gang
Fornyet vinkel 65x50x7x930 i C gang
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D
C
C
B

vinkelspt
Skott/binde
vinkelspt.
Vinkelspt.
Vinkelspt.
Vinkelspt.

BB

9
9

SB Skjøt v. C gang er klinket med overlappende vinkel.
BB
SB Forsterkning mot kjøl. Skjøt ved C gang er klinket
med overlappende vinkel.
Vinkelspt. BB Forsterkning mot kjøl
Vinkelspt. SB Forsterkning mot kjøl. Skjøt ved D gang er klinket
med overlappende vinkel.
Vinkelspt. BB Forsterkning mot kjøl
Vinkelspt. SB Forsterkning mot kjøl. Skjøt ved E gang er klinket
med overlappende vinkel.
Vinkelspt. BB Forsterkning mot kjøl. Skjøt ved E gang er klinket
med overlappende vinkel.
Skott/binde SB
vinkelspt
Skott/binde BB
vinkelspt
Vinkelspt. SB
Vinkelspt. BB
Vinkelspt. SB
Vinkelspt. BB
Vinkelspt. SB
Vinkelspt. BB
Vinkelspt. SB
Vinkelspt. BB
Vinkelspt. SB
Vinkelspt. BB
Skott/binde SB
vinkelspt
Skott/binde BB
vinkelspt
Vinkelspt. SB
Vinkelspt. BB Spanteskjøt ved D gang, forstk. med vinkel klinket til
spant. Vinkel ligger samme vei som spantet.
Vinkelspt. SB
Vinkelspt. BB

10
10
11
11

Vinkelspt.
Vinkelspt.
Vinkelspt.
Vinkelspt.

SB
BB
SB
BB

12 Vinkelspt.

SB

12 Vinkelspt.

BB

13 Vinkelspt.
13 Vinkelspt.

SB
BB

B
A
A
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8

14 Skott/binde SB
vinkelspt
14 Skott/binde BB
vinkelspt
15 Vinkelspt. SB
15
16
16
17

Vinkelspt.
Vinkelspt.
Vinkelspt.
Vinkelspt.

17 Vinkelspt.

Sveiset tæring i topp av vinkel under knepl.
Det samme på steg på vinkel i D gang.
Varmerettet inntrykking av spantet i D gang
Sveiset tæring i topp av vinkel under knepl.
Det samme på steg på vinkel i C gang
Fornyet vinkel 65x65x7x750 i C – D gang
Fornyet vinkel 65x65x7x850 i C gang
Fornyet vinkel 65x50x7x1300 i C – D gang
Fornyet vinkel 65x65x7x1600 i C-D-E gang.
Forsterket vinkelflens med sveis i overgang
til bunnstokk.
Sveiset tæring i vinkelsteg under knepl. mot
dekk, sveiset oppsprukken skjøt i # i C gang
Spanteskjøt ved D gang, forstk. med vinkel klinket til Fornyet vinkel 65x50x7x850 i C gang
spant. Vinkel ligger samme vei som spantet.
Spanteskjøt ved D g. spant videre mot dekk er vendt Fornyet vinkel 65x50x7x1000 i C - D gang
Spanteskjøt ved D gang, forsterket med vinkel
Fornyet vinkel 65x65x7x1100 i C- D gang
klinket til spant. Vinkel er vendt
Fornyet skjøtevinkel på bindev. for skott i D
gang vinkel 50x50x8x600

Fornyet vinkel 50x 50x6x2500 i C-D-E-F
gang

BB Hele spantet ser ut til å være skiftet
SB
BB
SB Fornyelse av spant ved plateskjøt D-E gang til dekk. Ny flens fl.stål 50x6x200 i C gang
Sveist på gl. spant
BB Fornyelse av spant fra midt av E-gang til dekk. Sveist
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på gl. spant.
18 Vinkelspt.
18 Vinkelspt.

SB
BB

19 Vinkelspt.
19 Vinkelspt.
20 Vinkelspt.

Vinkelspt.
Vinkelspt.
Isspant

SB
BB Spanteskjøt ved E g. forstk. m vinkel klinket til spant
SB Spanteskjøt ved D gang, forsterket med vinkel
klinket til spant
BB Spanteskjøt ved D gang, forsterket med vinkel
klinket til spant
SB Spanteskjøt ved D gang, forsterket med vinkel
klinket til spant
BB Spanteskjøt ved D gang, forsterket med vinkel
klinket til spant
SB
BB Spanteskjøt ved E g. forstk. m vinkel klinket til spant
SB

Vinkelspt.

SB

20 Vinkelspt.
21 Vinkelspt.
21 Vinkelspt.
22
22
22
½
23

23 Vinkelspt.
24
24
24
½
25
25
26
26
27
27
28
28

Vinkelspt.
Vinkelspt.
Isspant
Skott/binde
vinkelspt
Skott/binde
vinkelspt
Vinkelspt.
Vinkelspt.
Vinkelspt.
Vinkelspt.
Vinkelspt.
Vinkelspt.

Spanteskjøt ved D gang, forsterket med vinkel
klinket til spant
BB Spanteskjøt ved C gang, forsterket med vinkel
klinket til spant
SB
BB
SB
SB

Ny flens fra bunnstokk og oppover fl.stål 50
x6x750 og ny vinkel i D gang 50x50x6x900
Fornyet vinkel 50x50x6x1100 i C gang

Ny vinkel i D gang 50x50x6x500 og
forsterkningsvinkel 50x50x6x600
Fornyet vinkel 50x50x6x1200 i D gang
Ny vinkel i C-D gang 50x50x8x1000
Fornyet vinkel 50x50x6x450 i C gang
Ny vinkel i B-C gang BB 50x50x6x1000 og
forsterkningsvinkel 50x50x6x1300

Ny vinkel i C gang 50x50x8x850

Øre sveist på skott, til kjetting

BB Øre sveist på skott, til kjetting
SB
BB
SB
BB
SB
BB

Ny vinkel i C-D gang 50x50x8x800
Ny vinkel i C-D-E-F gang 50x50x8x2100
Ny vinkel i D-E gang 50x50x8x1200
Ny vinkel i E gang 50x50x50x800
Ny vinkel i E gang 50x50x8x600

Sjøinntak, overbordventiler (SFI: 262)
To overbordventiler, en fra generalpumpe og
en fra kondenser ble demontert og overhalt.
Den førstnevnte ble rengjort, seter ble slipt,
og pakninger skiftet. Ventilen fra kondenser
var rustet fast og etter demontering dukket
det opp skader som tidligere var forsøkt
reparert med duk og polyester. Ventilen ble
sandblåst, to hull ble forskalet og godset
gjenoppbygd med hurtigherdende
stålpolymerforbindelse i flere lag. Til slutt
ble det påført keramisk kompositt innvendig.
Det ble montert et nytt sjøinntak for
Ny ventil for brannpumpe og vann til dekk,
brannpumpe og vann til dekk. Dette ble
montert, til høyre på bildet
plassert like over eksisterende inntak, slik at
ny og større sil dekker begge inntakene. Det
ble montert et nytt stikk i 2 ½ ” kobberrør, mellom ventilkasse og servicepumpe. Det ble også
montert kobberrør i samme dimensjon mellom den nye ventilen og det nye stikket. Muffe for
eventuell utblåsing av is, ble også montert i sjøkassa.
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Fenderlist (SFI: 264)
Hansteen har ikke rennestein på dekkene forut og akter, det vil si på bakken og poopen. Et
skandekk ligger ut over skroget, og har fungert som fendring ved til- og fralegging. Tillegging
ved fartøyets faste kai-plass er problematisk, og har ofte medført skader. For å beskytte båten
mot støt ble det lagt på fenderlist av halvrund stålprofil på ytterkant av skandekket. Den nye
fenderlista ble laget i lengder av ca. 2 meter som er skjøtet butt i butt. Dermed skulle profilene
være lette å demontere for utbedring ved eventuelle skader.
Overflatebehandling (SFI: 270, 280, maling?, 278 )
Ved overflatebehandling ble det brukt
moderne malingsprodukter. Dette er en
metode BDF har valgt i samråd med
Riksantikvaren. Eldre malingsprodukter
for jern og stål gir ikke den samme
beskyttelse for materialet som moderne
produkter. Ettersom vi har lagt ned store
resurser på å restaurere
stålkonstruksjonene, har vi funnet det
riktig å gi disse best mulig beskyttelse
og definert malingssjiktet som
kulturminnets slitelag. Overflatene er
behandlet slik det fremgår av
oversiktene som følger.
Akterskipet klart for montering av innredninger

Overflatebehandling innvendig skrog
Rengjort ved støvsuging
Påført rensemiddel
Spylt med høytrykkspyler
Påført rustomformer: Can trust BT. No
21956 E3
Påført tektyl

Overflatebehandling utvendig skrog
Høytrykksspylt
Nagler flekket
Påført 1 strøk Jotamastic
Vannlinje avsatt
Over vannlinje
Penguard svart
Pilot hvit (linje, navn og fotmerker,)
Under vannlinje
Påført 1 strøk Safeguard
Påført 2 strøk bunnstoff, AF Seaguardian
Montert 30 sinkanoder
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3.3 Utstyr for last
Med utstyr for last menes alle innretninger for å transportere og oppbevare last ombord. Det
vil si luker, skott, garnering, rigg og kraner, samt kjøle- ventilasjons og
overvåkningssystemer.
Det er ikke utført arbeid som er omfattet av utstyr for last.
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3.4 Skipsutstyr
Med skipsutstyr menes utstyr for å føre
skipet, herunder manøvreringsnavigasjons- kommunikasjons og
forankringsutstyr. Dessuten omfatter
begrepet også utstyr for reparasjon og
løft av maskinutstyr, samt
tilleggsutrustning som fangstutstyr og
våpen.
Ror (SFI: 401)
For å få tilkomst til akseltrekk ble roret
demontert, og for å komme til roret,
måtte også kvadrant og trossebrett
fjernes. I denne forbindelse ble
rorklaring i fotlageret målt.

Dampfløyte demontert for utbedring

Fløyte (SFI: 427)
Ettersom det var lekkasje i dampfløyta
ble denne demontert for utbedring. Nytt
anlegg for ventilsete ble maskinert i
bronse og tinnloddet på plass i
ventilhuset. Det ble også dreiet nytt sete
på spindel. Elles ble fløyta rengjort,
pakket om og testet.
Ankerinnretninger (SFI: 431, 432,
434, 438)
Utstyret for heving av anker ble endret
for å oppnå en mer hensiktsmessig bruk.
Daviten ble forlenget i høyderetningen,
og det ble montert en nokk på hver side
av ankerspillet.

Ankerspill og davit før demontering

Damprøret fra spill til kjele var ødelagt
og ble fornyet.

Forlengelse av ankerdavit
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3.5 Utstyr for besetning og passasjer
Utstyr for besetning og passasjer omfatter all innreding og inventar i lugarer, salonger, bysse
mm. Både utvendig og innvendig vil tredekk, dekksbelegg, leidere og håndrekker være en del
av dette. Dessuten kommer innredninger og utstyr for oppbevaring og transport av proviant,
samt ventilasjonsanlegg og sanitærsystem med. Rednings og verneutstyr inngår også som en
del av utstyret for besetning og passasjer.
Preservering av tredekk
Ved årsskiftet 2002-03 ble vi
oppmerksomme på behovet for å
tilføre tredekket fuktighet. Det ble
montert pumpe i sjøen og dekket ble
vannet med saltvann hver uke. Da vi så
liten effekt av vanningen gikk vi til
anskaffelse av tepper som ble lagt ut
over dekket. Målinger viste at vi da
fikk opp fuktigheten noe. Vi fortsatte
vanning hver uke frem til båten var
ferdigstilt.
Dekket belagt med fargerike tepper .
Teppene vannes med saltvann for å holde
tredekket fuktig

Vanntanker (SFI: 582, 584,)
Septiktanker og vanntanker akter, samt vanntank forut, ble demontert for tilkomst til skroget.
Vanntanken forut, som fyller hele skrogbunnen, ble i så måte en utfordring. Den ble hevet
med taljer og stemplet opp, mens arbeidene pågikk under tanken. Rør i forbindelse med
tankene ble også demontert og mellomlagret på land. Tankene ble rengjort og tykkelsesmålt
før montering. Vanntankene ble slemmet med calsitt.

Demonterte tanker, lagret i salongen

Montering av vanntank i akterskipet
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Avvisningsskjerm for kull (SFI: 525)
I kullbaksene på babord og styrbord side ble det montert
plater av kryssfiner mot bunn. Den nye bunnen ble da
skrånende mot akterkant av rommet slik at kullet lettere
kan samle seg i akterenden hvor lukene til uttak befinner
seg.

Styrbord kullbaks med plater av kryssfiner mot bunn

Montering av sluk i dørk på toalett (SFI: 583)
På toalettet forut ble det montert sluk i dørken. Installasjonen var en ny tilføyelse for å minske
fuktproblemer.

Sluk i toalett forut, sett fra over- og underside
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3.6 Maskin-hoved-komponenter
Under Maskin-hoved-komponenter, kommer alt som har med fremdrift å gjøre. Maskin,
propellanlegg og seilrigg hører naturligvis hjemme under hovedkapitlet. Mindre selvfølgelig
er maskineri for lys og lignende.
Maskin (SFI: 618, )
Komponent
Krysslagere
Omkasterlenke
Pinneskruer på øvre
lager lenke lavtrykk
Lead lavtrykk sleide
Pinneskruer til lokk
på sleideskap

Utført
Åpnet og
tilpasset
Justert
Fornyet
Justert
Fornyet

Skipskontrollen inspiserer pakkboks til propellanlegget.

Aksel og Propell (SFI: 632)
Det ble gjennomført akseltrekk, og under demontering av propellaksel viste det seg at det var
en skjevhet mellom propellaksel og mellomaksel. Det var retningen på hylserøret som førte
akslingen ut av kurs. Skjevheten er dokumentert gjennom egen målerapport. For delvis å
utligne skjevheten ble aktre bærelager demontert og justert på ny. Det ble også dreiet ny
distansering til indre pakkboks og distansestykke for simmerringer. Dessuten skiftet vi
simmerringer. Aksling og kobling ble gjennomgått, og etter montering ble det foretatt måling
av klaringer. Skipskontrollen godkjente både ror og akselarrangement.

Komponent
Aktre bærelager
Distansering- indre
pakkboks
Distansestykke for
simmerringer
Rør for
hylsesmøring
Simmerringer
Ringer til
pakkbokser
Propellguard

Utført
Rengjort
og justert
Dreiet ny
Dreiet ny
Fornyet
Fornyet
Fornyet
Fornyet
Montering av lagre
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Ror og hylseklaringer

lager
ror
propellaksel
fotlager

Propellaksel klaringer
Indre hylseboks

Ytre hylseboks

Klaringer.
Vertikalt 0,52mm
Horisontalt. 0,33mm

Klaringer
Vertikalt 0,45mm
Horisontalt. 0,32mm

Ror klaringer
Fotlager
Klaringer
Langskips 0,50 mm
Tverrskips 1,20 mm
Vertikalt 0,33mm
2003-12-17
OAT
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Kjele (SFI: 641, 642)
Kjelen ble rengjort i bunnen og
forøvrig utbedret. Vi fikk murt ny
endevegg i fyrgangen. Alle ventiler
til sammen 11 stykker, ble overhalt
og utrustet med nye pakninger. I
den forbindelse ble det dreiet 9 nye
seter. I to av mannlukene måtte
pakningene skiftes. I
fødevannsystemet skiftet vi to
fjærer i tilbakeslagsventilen og
sveiste det innvendige
fødevannsrøret på babord side, fast
i tilhørende flens. All kjelearmatur
ble overhalt og godkjent av
skipskontrollen.
Nye stein i fyrgangen

Ventil til kjele rettes opp
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3.7 Systemer for maskin-hoved-komponenter
Under systemer for maskin-hoved-komponenter kommer drivstoff og smøresystemer, samt
system for avgass.
Enkelte arbeider under forrige avsnitt om maskin-hoved-komponenter kunne vært ført her,
under System for maskin-hoved-komponenter. Vi har likevel valgt å ikke skille dette fra
hverandre.
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3.8 Skipssystemer
Skipssystemer er siste hovedgruppe i SFI-gruppe-systemet og omfatter flere overgripende
funksjoner. Brannslukning er et viktig område, lense- og ballastsystemer et annet og
elektriske anlegg og fordeling et tredje.
Ballast (SFI: 801)
Ballast av betong ble meislet ut i akterog forskip, for tilkomst til målinger og
demontering av skrog. Akter ble
betongen fjernet frem til spant g, og
forut ble et mindre område på styrbord
side, forut for kjeleskott, mellom spant 7
og 9, meislet ut. Det var relativt
omfattende tæringer i skroget mot
betongen. Oksygen og vann var kommet
inn mellom stål og betong og forårsaket
skader. Jern i betongen bidro også til en
del tæringer. Det var støpt inn stykker av
jern for å øke ballastevnen. Jernstykkene
var lagt tilfeldig, og lå flere steder inn
Ny ballast i akterskipet. Betongen er lagt mot
mot skroget. Forbindelsene hadde
skutesidene.
tydelig negativ virkning på hudplatene.
Det ble også funnet treverk i betongen, ned mot kjølsko, mellom spant K og L, samt mellom
spant N og O. Ny ballast ble støpt etter reparasjonene i skroget var utført og stålet var
behandlet med tektyl.
Nytt rør fra sjøinntak (SFI: 813)
Det ble montert nytt rør fra det nymonterte sjøinntaket for brannpumpe og vann til dekk, til
ventilkasse

36

4.0 Avslutning
For BDF har gjennomføringen av restaureringsprosjektet Hansteen vært svært vellykket.
Arbeidsmiljøet ble viet stor plass fra starten og dannet en standard for den videre
gjennomføringen. Det ble ingen omfattende tilleggsarbeider som følge av uforutsette skader,
og prosjektet ble gjennomført på kortere tid enn stipulert. Hansteen er foreløpig det eneste
prosjektet ved BDF som er gjennomført med så korte tidsrammer. For
dokumentasjonsarbeidet og oppfølging av antikvariske spørsmål har dette vært en utfordring.
Underveis i arbeidet er konstruksjoner endret, og originalt materiale fjernet, og arbeidene har
foregått i et forholdsvis høyt tempo. Samtidig har, som nevnt innledningsvis, den teknisk
historiske dokumentasjonen vært mangelfull. Det har dermed blitt lite rom til å frembringe
tilfredstillende dokumentasjon, for å fatte beslutninger på kulturminnets premisser.
Oppgavefordelingen mellom fartøyvernsentrene i Hardanger og Kristiansand har fungert godt.
Tidsfrister mellom partene er holdt, slik at planer som også berører andre prosjekt, ikke har
vært skadelidende. Samarbeidet har sørget for at begge verftene har fått levere
håndverkstjenester de har best kompetanse på, henholdsvis stålarbeid og trearbeid. Dette
samarbeidet har utvilsomt kommet Hansteen til gode.
Restaureringen av Hansteens skrog er gjennomført etter retningslinjer hvor mest mulig
originalt materiale er bevart. Det er jo først og fremst i skroget, det vil si i jernet og stålet, vi
fortsatt finner levningene etter det opprinnelige skipet. Ettersom korrosjonsskadene i skroget
var mindre omfattende enn først antatt, og ettersom utskiftningene i stor utstrekning er gjort
ved innfellinger, flyter fortsatt en stor del av det gamle skroget med Hansteen.
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Noter til kapittel 2.0
1

Profiltegningene av Hansteen er lånt av Stiftelsen D/S ”Hansteen”
Opplysningene er hentet fra stiftelsen DS ”Hansteen”s brosjyre.
3
Vårt Verk nr. 5 (D/S ”Hansteen” Norges første forskningsfartøy under seil og damp på ny,) og nr. 6 (Fra tre til
stål), begge fra 1982 .
4
Om sammenslåing av de tre selskapene: http://home.no.net/dido/hist/dampbaat.htm
5
http://www.warsailors.com/homefleet/shipsh1.html
6
Vårt Verk nr. 5 (D/S ”Hansteen” Norges første forskningsfartøy under seil og damp på ny,) og nr. 6 (Fra tre til
stål), begge fra 1982.
7
Korrespondanse fra Olaf T. Engvik, Stiftelsen Hansteen
2
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