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Innledning
Denne rapporten omhandler de istandsettingsarbeidene som ble fortatt på taubåten Fix ved
Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter i fra høsten 2008 og til avslutningen av prosjektet
høsten 2012.
Slepebåten Fix ble bygd ved Fredrikstad mekaniske verksted i 1891 som byggenummer 17
ved verftet. Fredrikstad ble også fartøyets hjemmehavn, og i størstedelen av fartøyets
levetid, 1939-1997, var det i slepebåtrederiet Scheeles eie. En kort periode på slutten av
1990-tallet hadde fartøyet svenske eiere, før det igjen ble hentet hjem til Fredrikstad med
tanke på et restaureringsprosjekt. Ny eier ble da Stiftelsen Slepebåten Fix.
I desember 1998 utarbeidet Knut Sørensen ved det som den gang het Fredrikstad
fartøyvernsenter, i dag Maritime Center Fredrikstad, et forslag til restaureringsplan for
fartøyet. I 1999 ble restaureringen av Fix påbegynt ved Fredrikstad mekaniske verksted
(FMV). Her ble, som Fredrikstad blad kunne meddele 24. november 1999, ”bjelker og
stålspanter (…) hevet ut, furudekket (…) fjernet og båten sandblåst innvendig fra baug til
motorrommet”. I tilegg til dette ble store deler av babord skuteside fremfor motorrom, samt
skottet mellom lugaren og daværende toalettrom fjernet. Fredrikstad mekaniske verksted
erstattet også flere av spantene på babord side i forskipet med nye, men disse var dessverre
feildimensjonert og verken bøyd eller skjevet korrekt. Etter at prosjektet viste seg å bli mer
omfattende enn først antatt stoppet de påbegynte restaureringsarbeidene opp, og skipet ble
dermed liggende i en av hallene til tidligere FMV.
I februar 2004 foretok Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter, etter avtale med Fredrikstad
Museum, en besiktigelse av fartøyet. I juni samme år ble det så, på bakgrunn av
observasjonene i besiktigelsen, utarbeidet en dokumentasjonsrapport med prisoverslag for
restaurering av fartøyet. Denne rapporten dannet grunnlag for senere beslutning om vern og
restaurering av slepebåten. I september 2008 ble Fix fraktet til Bredalsholmen dokk og
fartøyvernsenter for istandsetting.
Et viktig prinsipp for et hvert restaureringsprosjekt vil være å skaffe til veie tilstrekkelig
historisk-teknisk dokumentasjon som grunnlag for istandsettingsarbeidene. Dette materialet
skal også ligge til grunn for restaureringen av skipet til en valgt tidsperiode. Ved Fix`
prosjektstart høsten 2008 var det ikke innhentet tilstrekkelig dokumentasjonsmateriale
angående slepebåten, og det var derfor heller ikke avtalt å tilbakeføre skipet til en bestemt
tidsepoke. Disse manglene ble derfor påpekt av Riksantikvaren overfor eier og
fartøyvernsenteret i januar 2009. Det ble i løpet av året utarbeidet en historisk-teknisk
redegjørelse, og tilbakeføringstidspunktet ble satt til fartøyets siste periode i aktiv
slepebåtdrift dvs. slutten av 1980-årene (1987-88). Historisk-teknisk dokumentasjon var
særskilt viktig bl.a. med tanke på dekksarrangement, fargevalg og ikke minst innredningen
av lugaren i fartøyets forskip. Istandsettingen av selve stålskroget ble derfor prioritert inntil
man hadde fortatt de nødvendige undersøkelser angående fartøyets tekniske historie.
Våren 2010 ble det ettersom istandsettingsprosessen skred fremover, og alle eventuelle
overraskelser var avdekket, klart at Stiftelsens Fix tilgjengelige midler ikke kunne dekke alle
planlagte arbeider på fartøyet. Det ble derfor i samråd mellom fartøyvernsenteret og
Stiftelsen Fix besluttet å utsette istandsettingsarbeider som ikke var nødvendige for et
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seilingsdyktig skip. Alle innredningsarbeider i styrhus, pantry og lugar, samt etablering av
toalett skal derfor utføres i Fredrikstad ved et senere tidspunkt.
I 2012, etter at fartøyet hadde vært på Bredalsholmen i nærmere fire år, ønsket Stiftelsen Fix
å få fartøyet hurtigst mulig hjem til Fredrikstad, og fortsette arbeidene der. Derfor ble det
avtalt kun å fullføre skrogarbeidene samt utvendig overflatebehandling før båten ble levert i
november 2012. Alle gjenstående arbeider på blant annet maskinen for å få et seilingsdyktig
skip skal gjøres i Fredrikstad.
Denne rapporten vil derfor bare omfatte de istandsettingsarbeider som er gjennomført ved
fartøyvernsenteret på Bredalsholmen i årene 2008-2012.

Slepebåten Fix liger til kai i 1983. Dette er det fotografiet som best viser versjonen
restaureringsarbeidene sikter mot. Fotokopi: Tom Bjørge Jensen.

Dokumentasjonens struktur
En restaurering av et fartøy som Fix, hvor det meste av de eksisterende konstruksjonsdelene
må fornyes, er en forholdsvis kronglet prosess, og man trenger derfor å systematisere
dokumentasjonsarbeidene på en tilfredsstillende måte.
I denne rapporten har vi valgt å strukturere dokumentasjonen etter det såkalte SFIgruppesystemet. Forkortelsen SFI, står for Skipsteknisk Forskningsinstitutt, og systemet er et
norskutviklet verktøy, beregnet for verksteder og rederier til spesifikasjon og kalkulasjon ved
nybygging av skip. BDF har tatt i bruk systemet som et ledd i systembygging og
kvalitetssikring av dokumentasjonsarbeidet. Systemet fungerer på den måten at alle
komponenter om bord på skipet systematiseres ut i fra funksjon. Alle komponenter får et
tresifret nummer. For eksempel begynner alle komponenter tilhørende selve skroget på
sifferet ”2”, videre begynner alle skrogkomponenter tilhørende akterskipet på ”21”, og så har
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for eksempel alle hudplatene i akterskipet nummeret ”211”. SFI-gruppestystemet har åtte
hovedinndelinger: 1) Skipet generelt, 2) Skrog, 3) Utstyr for last, 4) Skipsutstyr, 5) Utstyr for
besetning og passasjerer, 6) Maskin-hovedkomponenter, 7) Systemer for maskinhovedkomponenter, 8) Skipssystemer. I denne rapporten vil derfor beskrivelsen av selve
istandsettingsprosessen være ordnet etter SFI-gruppestsyemet, og alle avsnitt vil være
knyttet til et slikt nummer.
Skroget har vi valgt å dele inn i tre områder: 1) Akterskipet fra akterende til maskinromskottet
ved spant 6; 2) Maskinområdet avgrenses av aktre og fremre maskinromskott ved
henholdsvis spant 6 og 15; 3) Forskipet fra maskinromskottet ved spant 15 til forstevn.
Akterskipet er delt i to av et skott på spant 2. Det fremre området fungerte i slepebåttiden
som et verksted, mens akterpiggen vinterstid kunne fylles med vann slik at maskinens kjøling
kunne gå gjennom denne. Også forskipsområdet var delt i to ved et skott på spant 22.
Framfor skottet var det et mindre lagerrom, mens området aktenfor dette skottet var
lugarområde for mannskapet. Fartøyets dekkshus strekker seg fra spant 7 til spant 18. Dette
innbefatter maskincasing, nedgang til maskinrom, bysse og styrehus.

Skisse av T/B Fix` hoveddekk (Thomas Olsen 24.09.10).
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Restaureringsarbeidene
2 Skrog
Hovedgruppe skrog, omfatter istandsettingen av kjøl, stevner, spant og hud, dessuten skott,
dekkshus og overbygninger. I tillegg omfatter kapitlet skrogutrustning. Det vil si faste
innretninger på skroget, som for eksempel fendring, sjøkasser og skorstein. Kapitlets
inndeling følger den vertikale seksjonsinndelingen av skipet. Akterskipet (akterende til spant
6) omtales i første underkapittel, deretter følger maskinområde (spant 6 til spant 15) og
forskipet (spant 15 til forstevn). Under hvert av disse avsnittene følger en inndeling hvor hud
og spant kommer først, deretter de horisontale flatene - dekkene. Videre følger arbeidene
med overbygning, skrogutrustning og materialbeskyttelse.
Taubåten FIX har fire plateganger og i tillegg skansekledning. Skansekledningen er forhøyet
forut (svinerygg). Plategangene er bokstavert i alfabetisk rekkefølge fra bunn og opp til
skansekledningen, slik at A gangen da blir nederste plategang. Plategang A og C er såkalte
innerganger, mens B og D er ytterganger. Plategangenes støter består av skjøteplater, også
kalt laskeplater. Vanligvis er platene nummerert fra akterstevn og frem, men ettersom det
opp gjennom årene var fortatt flere reparasjoner som hadde medført en rekke innfellinger og
sveisede skjøter, var det, da fartøyet kom til Bredalsholmen, flere steder uråd å se den
opprinnelige plateinndelingen. Vi har derfor måtte etablere en ny platenummerering på
bakgrunn av slik skipets skrog fremstår etter istandsettingen (se skissene for utskiftninger i
T/B Fix` platekledning).
205 Kontroll av skrogdeler og valg av istandsettingsmetode.

Tæringer på styrbord side i
akterskipet. Både
skuteside og spant var i
flere områder så å si rustet
helt bort (Foto: Linn B.
Raaum Edvardsen).

Da fartøyet ankom Bredalsholmen var skrogkonstruksjonen i svært dårlig forfatning. Etter
den visuelle befaringen foretatt i 2004 hadde man blant annet følgende konklusjoner da det
gjaldt skrogkonstruksjonens tilstand: Platekledningen i skutesiden bar preg av synlige dype
tæringer, fleres steder var det til og med tydelige hull. Skroget hadde også et utall spor etter
en rekke tidligere reparasjoner, særlig hadde både akterskipet og forskipet mange sveiste
innfellinger eller doblinger, mens skipets midtseksjon kunne antas å være i en noe bedre
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forfatning. A- og B-gangen, dvs. under vannlinja, var også i noe bedre forfatning enn C- og
D-gangen, over vannlinja, som bar preg av dype rusttæringer. På babord side i forskipet var
platekledningen i C- og D-gangen fjernet under arbeidene i Fredrikstad 1999/2000. Også
spant og dekksbjelker var fjernet i forskipet under disse påbegynte arbeidene, og fantes ikke
i fartøyet da det ankom Bredalsholmen høsten 2008. På babord side var det under arbeidene
i Fredrikstad satt inn nye spant fra spant 16 og frem til 25. Gjenoppbyggingen av spantene
var gjort uten skjeving, i tillegg var de både underdimensjonerte og ikke korrekt bøyd, og
dermed ubrukelige i den videre istandsettingen. Akter var ingen av spantene intakte og flere
var rustet helt bort, mens spantene i maskinområdet så ut til å være i bedre stand.

Fotografiet er fra 2004 og viser
babord side i forskipet hvor
hudplater er fjernet og nye spant
montert. Dessverre var disse
spantene underdimensjonerte og
manglet skjeving, og kunne
derfor ikke benyttes i den videre
gjenoppbyggingen av fartøyet
(foto: Svein Vik Såghus).

Allerede før den påbegynte restaureringen ved Fredrikstad mekaniske verksted i 1999/2000
hadde det blitt foretatt enkelte tykkelsesmålinger på fartøyets hudplater, men disse
målingene var for sporadiske til å kunne danne seg et fullgodt bilde av platekledningens
forfatning. For å kunne foreta en grundigere inspeksjon av skrogets tilstand måtte fartøyet
derfor sandblåses etter ankomst til Bredalsholmen. Deretter ble fartøyet nøye kontrollert med
ultralyd slik at man fikk en oversikt over korrosjon og tæringer i skroget og hvilke plater som
måtte skiftes. Et tett nettverk av punkter ble målt, spesielt på steder hvor tæringer kunne
sees og hvor det erfaringsmessig oppstår korrosjon, som langs spant, laskeplater, eller
langsetter vannlinja. Det ble tatt en rekke målinger over hele skroget: alle hudplater samt
maskinromskottene og innside av skansekledning.
Det knytter seg en viss usikkerhet til hvilke platetykkelser Fix hadde opprinnelig. Dokumentet
”Skibs-Dimensjoner / Maskin-Dimensjoner” fra nybyggingsperioden angir en platetykkelse på
5/20 tommer, dvs. 6,35 millimeter. Men det er ikke vanlig at et skip har lik tykkelse i hele
skroget, og ut fra ultralydmålingene ser vi at enkelte plater i A- og B-gangen må ha vært
tykkere.
Akseptkriteriet for utskifting av platekledning, som sjøfartsmyndighetene opererer med, er at
ikke mer enn 20 prosent av den opprinnelige konstruksjonen skal kunne være tært bort, og at
tykkelsen uansett aldri skal være mindre enn 5 millimeter. For Fix vedkommende innebar
dette at alle hudplater, eller større områder på ei hudplate, hvor gjennomsnittstykkelsen var
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mindre enn 5 millimeter måtte fornyes. På enkelte steder hvor det var groptæringer under 5
millimeter ble det lagt inn påleggssveis, slik at mer av den opprinnelige skrogkonstruksjonen
kunne bevares. I den nye platekledningen ble det brukt plater med tykkelse på 6 millimeter,
med unntak av enkelte plater og innfellinger i A-gangen hvor man brukte 10 millimeters plater
(for en mer detaljert beskrivelse – se underkapittel 241 spant og hudplater). Dette ble sett på
som tilstrekkelig for den fart Fix i fremtiden skal seile i.

Fra undersøkelsene av
babord skuteside
plategang C ved spant 6:
Som vi ser av
illustrasjonen var det flere
hull i skutesiden og
påsveiste doblinger.
Tallene ved de slipte
områdene viser målt
platetykkelse (foto: Linn B.
Raaum Edvardsen).

Etter sandblåsingen kunne man også på en bedre måte undersøke skroget med hensyn
hvordan det var sammenføyd. I akterskipet viste det seg at svært lite av de opprinnelige
klinkede konstruksjonene var bevart, og fartøyet bar her preg av utallige sveisereparasjoner
oppigjennom årene. Ut i fra dette ble det i samråd med Stiftelsen Fix og Riksantikvar i januar
2009 bestemt at konstruksjonsdelene i Fix akterskip kunne sammenføyes med sveising. I
forskipet hvor store deler av konstruksjonen allerede var demontert knyttet det seg noe
usikkerhet til om konstruksjonsdelene hadde vært klinket eller sveist. I disse områdene ble
det besluttet å klinke alle spant til huplatene, og å klinke hudplatene, så langt det lot seg
gjøre, både i støt og nat. Etter sandblåsingen ble det også klart at store deler av fartøyets
opprinnelige kjøl var tært bort fra undersiden, dette medførte at kjølkonstruksjonen ikke
lenger var vanntett. Løsningen på dette problemet ble å forsegle den opprinnelige kjølen i en
sveist konstruksjon (for en mer detaljert beskrivelse - se underkapittel 242 Kjøl).
Sett bort fra overnevnte unntak var målet for restaureringen selvsagt å forholde seg til
vanlige antikvariske retningslinjer innenfor fartøyvernet ved å foreta minst mulig utskiftninger
av opprinnelig materiale, og dersom deler måtte utskiftes skulle disse etter beste evne lages
av samme materialer og med samme håndverksutførelse som de gamle. I de tilfeller
retningslinjene ikke er overholdt, er dette behørig dokumentert og beskrevet i
dokumentasjonsrapportens respektive underkapittel.
21 Akterskipet
Akterskipet er her definert fra fartøyets akterende (spant -2) til maskinromsskottet ved spant
6. Ettersom flere konstruksjonsdeler som blant annet hud- og dekksplater strekker seg fra
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akterskipet til forut for skottet, er avgrensningen ikke helt eksakt. Dette gjelder også de
øvrige vertikale inndelinger av skipet.
Under gjenoppbyggingen av skroget i Fix` akterskip ble det oppdaget en skjevhet i
konstruksjonen. Etter å ha foretatt en oppmåling av akterdekket fra spant 0, ved rorstammen,
og til spant 15, ved fremre maskinromskott, viste det seg med utgangspunkt i båtens
senterlinje at styrbord side er lavere enn tilsvarende punkt på babord side. På dekksnivå er
styrbord side 25 millimeter lavere enn babord side ved spant 0. Skjevheten avtar jo lenger
frem i fartøyet man kommer (se arbeidskisse fra målingen med optisk kikkert). Tatt i
betraktning at Fix er et svært gammelt skip, og at en slik skjevhet vitner om dets lange
fartstid, mente man den riktige antikvariske løsningen måtte bli å gjenoppbygge skipet med
denne gamle skjevheten.

Denne arbeidsskissa illustrerer
skjevheten i Fix` konstruksjon.
Millimetermålene angir hvor mye
lavere styrbord side er i forhold til
tilsvarende punkt på babord side.

211 Spant og hudplater

Spant
Ingen av spantene i akterskipet var intakte da Fix ankom Bredalsholmen. Flere av dem var
rustet helt bort. Spant #-2 til #5, inkludert kneplatene mot dekksbjelke, er derfor fornyet i sin
helhet både på styrbord og babord side. På spant 6 er bindevinklene mellom skuteside og
maskinromskott derimot bevart med noen mindre utskiftninger. Tabell 1 nedenfor viser en
detaljert oversikt for utskiftningene av spant og kneplater i akterskipet.
Tabell 1. Arbeid utført på spant/kneplater i akterskipet:
Spant nr.
#-1 SB
#-1 BB
#0 SB
#0 BB
#1 SB
#1 BB
#2 SB

Utført arbeid
Spant/m kneplate fornyet, sveist til skrogkonstruksjon. Dim spant: 75x75x8
Spant/m kneplate fornyet, sveist til skrogkonstruksjon. Dim spant: 75x75x8
Spant/m kneplate fornyet, sveist til skrogkonstruksjon. Dim spant: 75x75x8
Spant/m kneplate fornyet, sveist til skrogkonstruksjon. Dim spant: 75x75x8
Spant/m kneplate fornyet, sveist til skrogkonstruksjon. Dim spant: 75x75x8
Spant/m kneplate fornyet, sveist til skrogkonstruksjon. Dim spant: 75x75x8
Intet arbeid utført
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#2 BB
#3 SB
#3 BB
#4 SB
#4 BB
#5 SB
#5 BB
#6 SB (akt. skott)
#6 BB (akt. skott)

Intet arbeid utført
Spant/m kneplate fornyet, sveist til skrogkonstruksjon. Dim spant: 75x75x8
Spant/m kneplate fornyet, sveist til skrogkonstruksjon. Dim spant: 75x75x8
Spant/m kneplate fornyet, sveist til skrogkonstruksjon. Dim spant: 75x75x8
Spant/m kneplate fornyet, sveist til skrogkonstruksjon. Dim spant: 75x75x8
Spant/m kneplate fornyet, sveist til skrogkonstruksjon. Dim spant: 75x75x8
Spant/m kneplate fornyet, sveist til skrogkonstruksjon. Dim spant: 75x75x8
Øvre del av spant erstattet med flattjern (1600 mm), klinket mot skott og sveist
mot skuteside. Dim flattjern: 50x8
Spantes fjær tilstøtende plategang B fjernet (750 mm) slik at det resterende av
spantets steg blir sveist mot skuteside.

I gjenoppbyggingen av akterskipets spantekonstruksjoner ble det, som nevnt over, besluttet
å sveise spantene til den øvrige konstruksjon. For å unngå unødig rustdannelser mellom
skuteside og spantets flens i den nye konstruksjonen valgte man i gjenoppbyggingen å snu
spantene slik at flensen, som i klinkede konstruksjoner ligger med den største flaten mot
skutesiden, nå ble sveist med smalsiden mot skutesiden (se skissen spant i Fix` akterskip
nedenfor). I gjenoppbyggingen av spantene i akterskipet ble det brukt vinkelstål med
dimensjonene 75 x 75 x 8.

Figuren til venstre viser
sammenføyningen mellom
skuteside og et klinket spant, mens
figuren til høyre viser hvordan
spantene er sammenføyd med
sveising i Fix` akterskip (skisse:
Thomas Olsen).
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Hudplater
Denne delen av skipet var ekstremt preget av rusttæringer og tidligere reparasjoner. Flere
steder kunne man finne reparasjoner hvor flere dobblingsplater var sveist på hverandre for å
unngå lekkasjer. På grunn av dette var det også uråd å se eksakt hvor de tidligere
plategangene hadde gått. Så å si hele platekledningen (ca 90 prosent) ble derfor fornyet, og
en ny plateinndeling foretatt (se skissene for utskiftninger i Fix` akterskip nedenfor). På
bakgrunn av at skipet skulle tilbakeføres til slik det fremstod på slutten av 1980-årene ble
den øvre plategangen, både på babord og styrbord side, delt i to horisontalt (se skissene).
Slik fremstod neppe skipet da ble bygd nytt, men platekledningen hadde antakelig fått denne
utformingen etter et større reparasjonsarbeid.

T/B Fix` akterskip styrbord side spant
1. Etter sandblåsing fikk man
avdekket at fartøyets skrog var
ekstremt preget av rusttæringer.
Fartøyets akterende hadde en rekke
synlige hull. På fotografiet ser vi at
nytt spant og dekksbjelke er tilvirket
(Foto: Linn B. Raaum Edvardsen).

Alle hudplater i akterskipet ble med få unntak sveist både i støt og nat samt til
spantekonstruksjonen. Plate A1 både på styrbord og babord side ble likevel klinket til
akterstevn, og plate A3 på styrbord side i det øvre nat. I plate C3 og C4 på babord side ble
det dessuten satt inn innfelling som medførte at de opprinnelige platene kunne bevares. Alle
fornyede hudplater og innfellinger i akterskipet har en tykkelse på 6 millimeter.
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Hekkplate:
Øverst rundt hekken er det i tilegg til de platene som vises på skrogskissene montert ei 2450
millimeter lang og 150 millimeter brei plate fra spant -1 babord til spant -1 styrbord.
212 Bunnstokker og kjøl
Alle utskiftede bunnstokker i akterskipet er sveist til omkringliggende konstruksjoner. Tabell 2
nedenfor viser hvilke bunnstokker som er skiftet i denne delen av fartøyet.
Tabell 2. Arbeid utført på bunnstokker i akterskipet:
Komponent og plassering
Bunnstokk, #-1
Bunnstokk, #0
Bunnstokk, #1
Bunnstokk, #2
Bunnstokk, #5

Utført arbeid
Bunnstokk fornyet, sveist til spant. Dim: H: 400mm, T:6mm
Bunnstokk fornyet, sveist til spant. Dim: H: 400mm, T:6mm
Bunnstokk fornyet, sveist til spant. Dim: H: 400mm, T:6mm
Bunnstokk fornyet, sveist til spant. Dim: H: 600mm; T:6mm.
Bunnstokk fornyet, sveist til spant. Dim: H: 350mm, T:6mm

For restaurering av kjøl, se underkapittel 242 Bunnstokker og kjøl.
214 Akterdekk
Av praktiske grunner er det mest hensiktsmessig å dele Fix` dekk i to områder. Akterdekket
som er et ståldekk strekker seg fra fartøyets akterende til spant 15, mens fordekket som er et
tredekk på stålbjelker strekker seg fra spant 15 til forstevn. Tidligere hadde det også vært
tredekk akter, men dette ble engang, antakelig i etterkrigsårene, skiftet ut med et dekk av
stål. Dette ståldekket var lagt slik at det fluktet med tredekket forut. For å oppnå dette uten å
heve dekksbjelkene hadde man sveist på flere distansebrikker tilsvarende tykkelsen på
tredekket mellom dekksbjelker og ståldekk (se skisse nedenfor).
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Legg merke til at det mellom
ståldekket og dekksbjelke er
påsveiste ”distansebrikker” som
tilsvarer tykkelsen på det
tidligere tredekket (skisse:
Thomas Olsen).

Dekksbjelkene på spant -1, 0, og 1 er fornyet og sveist til den øvrige skrogkonstruksjonen,
mens de resterende dekksbjelkene er bevart slik de var med påsveiste distansebrikker
oppunder dekk. I selve ståldekket er det også gjort utskiftninger. Fra akterende til spant -1/2
er ståldekket fornyet i fartøyets fulle bredde, mens det ut i borde på babord side er en sveist
innfelling fra spant 2 til 6 (se detaljoversikt i tabell nedenfor). Ujevnheter i det gamle
akterdekket er dessuten rettet ved å splitte en gammel sveis mellom spant 4 og 5, rette ut
buler og sveise på nytt. Fem stk. kraveller er montert under dekk for å holde det hele på
plass.
Tabell 3. Arbeid utført på dekk/dekksbjelker i akterskipet:
Komponent og plassering
Dekksbjelke, #-1
Dekksbjelke, #0
Dekksbjelke, #1
Dekksplate, akterende-#- ½
Innfelling i akterdekk, ut i
borde BB #2- akterkant #6
Innfelling i akterdekk, ut i
borde SB mellom #0-1.
Kraveller (5 stk), u/dekk
mellom #4-#5.

Utført arbeid
Dekksbjelke fornyet, sveist til skrogkonstruksjon. Dim: 65x65x7.
Dekksbjelke fornyet, sveist til skrogkonstruksjon. Dim: 65x65x7.
Dekksbjelke fornyet, sveist til skrogkonstruksjon. Dim: 65x65x7.
Dekksplate i akterende fornyet, sveist til skrogkonstruksjon. Dim:
L:850; B:2400; T:6.
Sveist innfelling (dørkplate) i akterdekk. Dim: L:2100; B:100; T:6.
Sveist innfelling i akterdekk. Dim: 300mm x 200mm. Platetykkelse:
6mm.
Ujevnheter i akterdekk er rette ut, for å holde dette på plass er fem
nye kraveller montert. Dim: B:620; H:75; T:7.

Halvdekk over rorkvadrant
Fra akterende til spant 0 var det montert et halvdekk 280 millimeter over akterdekket (se
fotografi av akterdekk). Dette ble demontert for tilkomst ved fornying av akterdekk.
Halvdekket er sandblåst og grunnet, men ikke remontert om bord. Stiftelsen Fix ønsker å
produsere et nytt halvdekk. Det gamle halvdekket lagres på Bredalsholmen inntil videre for
eventuell bruk for måltaking ved produksjon av nytt.
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Fotografiet over viser akterdekk før demontering
med halvdekket over rorkvadranten.
Fotografiet til høyre viser gjenoppbyggingen av
akterskipet sett fra undersiden: aktre del av dekk,
bunnstokk, spant og dekksbjelke på spant -1 samt
langskipssgående kneplate er fornyet. Rorkiste og
hudplater gjenstår (Foto: Thomas Olsen).

216 Hekkseksjon, andre konstruksjonsdeler i akterskipet.

Tverrskipsskott
Tverrskipsskottet på spant 2 er fornyet i sin helhet. Skottet er sveist til skuteside og andre
omkringliggende konstruksjonsdeler. I tillegg er skottets vertikale stivere fornyet (2 stk).
Disse er tilvirket av vinkeljern 65 x 65 x 7 x 1100, og sveist mot skott. Tabell 6 på side xx
viser utskiftet stål i alle skipets tverrskipsskott.

Langskipsavstivninger
Langskipsgående kneplate mellom akterende og spant -1 er fornyet. Denne forbinder dekk
med dekksbjelke og spant. Videre er langskipskottet mellom spant -1 og 2 fornyet i sin
helhet, og sveist til omkringliggende konstruksjonsdeler. Flattjern for avstivning mellom
rorkiste og spant 1 er også fornyet.

Rorkiste
Denne er fornyet i sin helhet, tilvirket av et rør på 134 millimeter i diameter, og sveist til den
omkringliggende konstruksjon. I nedre kant av røret er det sveist på en dobblingsflens på
omtrent 330 millimeter i diameter. Tabell 4 nedenfor viser detaljer for utførte arbeider på
langskipsskott og rorkiste i akterskipet.
Tabell 4. Arbeid utført på langskipsavstivninger og rorkiste i akterskipet:
Komponent og plassering
Langskipsskott CL #-1-2
Langskipsavstivere, akterskip.
Rorkiste

Utført arbeid
Fornyet i sin helhet, sveist til omkringliggende konstruksjonsdeler.
T:6.
Flattjern mellom rorkiste og spant -1 er fornyet både på BB og SB
side (dim: 570x100x8). Flattjern langs BB side av langskipsskott
fornyet fra # 0 til #2 (dim: 1200x80x6).
Fornyet. Rør (diameter: 134, tykkelse: 10) sveist til eksisterende
konstruksjon. I nedre kant av røret er det sveist på en
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Kneplate (langskipsgående),
akterende-#-1

dobblingsflens på omtrent 330 millimeter i diameter.
Kneplaten er fornyet og forbinder dekk med dekksbjelke og spant.
Alle forbindelser er sveist. Dim: L:600; H:400; T:6.

22 Maskinområdet
Maskinområdet avgrenses av fremre og aktre maskinromskott, ved henholdsvis spant seks
og spant 15.
221 Spant og hudplater

Spant
Spantene i denne delen av fartøyet var i noe bedre stand enn i akterskip og forskip, og ingen
av spantene behøvde derfor å fornyes i sin helhet. Det måtte likevel gjøres en del
reparasjonsarbeider på de fleste spantene (for detaljoversikt se Tabell 5: Arbeid utført på
spat/kneplater i maskinområdet). Reparasjonsarbeidene er gjort med såkalt
kompletteringssveising hvor skadet stål er fjernet, og sveist inn igjen slik at spantet har fått
tilbake sin originale utforming. På denne måten har man også klart å bevare meste mulig
originalmateriale. Der hvor spantene tidligere var klinket til skuteside og kneplater, er også
dette gjort i gjenoppbyggingen.
Tabell 5. Arbeid utført på spant/kneplater i maskinområdet:
Spant nr.
#6 SB (forr. skott)
#6 BB (forr. skott)
#7 SB
#7 BB
#8 SB
#8 BB
#9 SB
#9 BB
#10 SB
#10 BB
#11 SB
#11 BB
#12 SB
#12 BB
#13 SB
#13 BB
#14 SB
#14 BB
#15 SB (akt. skott)
#15 BB (akt. skott)

Utført arbeid
Øvre del av spant erstattet med flattjern (1600 mm), klinket mot skott og sveist
mot skuteside. Dim flattjern: 50x8
Spantes fjær tilstøtende plategang B fjernet (750 mm) slik at det resterende av
spantets steg blir sveist mot skuteside.
Intet arbeid utført
Dobbelspant tilstøtende plategang B fornyet (1150 mm), sveist til gammelt
spant og klinket til skuteside. Dim spant: 50x50x8.
Intet arbeid utført
Dobbelspantets fjærer tilstøtende plategang B fornyet (ca 800 mm), flattjern
(dim: 50x8) sveist til eksisterende dobbelspant og klinket mot skuteside.
Intet arbeid utført
Intet arbeid utført
Øvre del av spant (700 mm) fornyet, sveist til gammelt spant og klinket til
skuteside. Dim spant: 50x50x8.
Intet arbeid utført
Intet arbeid utført
Nedre del av spantets fjær (720 mm) erstattet av flattjern for slissesveis. Dim
flattjern: 50x8
Intet arbeid utført
Nedre del av spantets fjær (720 mm) erstattet av flattjern for slissesveis. Dim
flattjern: 50x8
Intet arbeid utført
Intet arbeid utført
Intet arbeid utført
Øvre del av spant (815 mm) og kneplate mot dekk fornyet, sveist til
skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Intet arbeid utført
Øvre del av spantets fjær (500 mm) fornyet, sveist til gammelt spant

17

Hudplater
Hudplatene i fartøyets maskinområde var i en langt bedre forfatning enn ellers i skipet, og
man kunne derfor i langt større grad bevare de opprinnelige platene her. Skissene av T/B
Fix` platekledning i maskinområdet viser hvilke deler av fartøyets hudplater som er bevart og
hvilke som er fornyet. Ut i fra skissene ser vi at følgende del av platekledningen i
maskinområdet er fornyet: Babord side: Pl. A5, pl. B3, pl. B5 (innfelling #14-15), pl. C5, pl.
D4, pl. D6; Styrbord side: A3 (to innfellinger #6-8), pl. A5, pl. B3, pl. B5, pl. D3 øvre del. Alle
fornyede hudplater og innfellinger har en tykkelse på 6 millimeter, med unntak av plate A5 på
både babord og styrbord side hvor 10-millimeters plate er brukt.
Restaureringen av platekledningen har foregått etter prinsippet at der hvor det tidligere var
klinket klinkes det, og der hvor det tidligere var sveist sveises det. I klinkede platestøt mellom
ny og gammel plate er det problematisk å få sammenføyningen vanntett, og man har derfor
måtte legge en sveis i platestøtet. Dette er for eksempel gjort i støtet mellom plate C5 og C6
på babord side (se fotografi nedenfor).

Støt mellom gammel og ny plate
i C-gang babord side. I
gjenoppbyggingen er dette
klinket, og den gamle
skjøteplata er benyttet. Det viser
seg likevel at et slikt støt ikke
blir vanntett ved dikking, og
man har derfor valgt å legge en
sveisesøm i støtet for å oppnå
tett forbindelse (foto: Thomas
Olsen, BDF).

Ved et tilfelle var det ikke til å unngå plateutskifting under hovedmaskinen. På grunn av
vanskelig tilkomst måtte plate A5 på babord side slissesveises til spant 11.
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222 Kjøl
Se underkapittel 242 Bunnstokker og kjøl.
223 Motorfundament
Samtlige bolter til motorfundamentet ble løsnet for at hovedmotoren ikke skulle kommet ut av
stilling i forbindelse med sveisearbeidene om bord. Videre er alle stillskruer rengjort.
Nøyaktig oppretting av hovedmotor blir gjort etter sjøsetting i Fredrikstad.
226 Skott mot maskinrom

Aktre maskinromsskott
Det er ikke gjort forandringer på skottet, annet enn en sveist innfelling oppunder dekk på
styrbord side. Dette ble gjort for tilkomst i forbindelse med arbeider på styrbord rennestein.

Fremre maskinromsskott
Både pga. en kraftig bule på babord side og fordi skottet flere steder hadde rusttæringer
måtte noe stål fornyes. I alt er det fem sveiste innfellinger med nytt stål i skottet. Tabell 6
nedenfor viser detaljer for hvilke utskiftninger som er foretatt i alle skipets tverrskipsskott.
Tabell 6. Arbeid utført på tverrskipsskott:
Komponent og plassering
Skott #2
Maskinromskott (innfelling),
#6
Maskinromskott (innfelling),
#15
Maskinromskott (innfelling),
#15
Maskinromskott (innfelling),
#15
Maskinromskott (innfelling),
#15
Maskinromskott (innfelling),
#15
Maskinromskott (innfelling),
#15
Maskinromskott (innfelling),
#15

Utført arbeid
Fornyet i sin helhet, sveist til skuteside, dekk og stivere. T:6. To
vinkler (dim: 65x65x7x1100) fornyet og montert som vertikal
avstivning.
Innfelling ut i borde på styrbord side oppunder dekk. Dim: H:150.
B:280, T:5.
Øvre del på styrbord side av maskinromskottet er fornyet, felt inn
med sveis og klinket til spant. Dim innfelling: 700x650x5.
Øvre del på styrbord side av maskinromskottet er fornyet, felt inn
med sveis. Dim innfelling: H:50, B:550, T:5.
Innfelling styrbord side 850 fra topp av skott 690 inn av borde.
Dim: H:1060; B:180; T:5 (skrudd til tilstøtende konstruksjonsdeler).
En mindre innfelling (sveist) styrbord side 800 fra topp av skott
690 inn av borde. Dim: H:50; B:120; T5.
En mindre innfelling (sveist) styrbord kiming. Dim: H:50; B:120; T5.
Innfelling styrbord side 330 fra CL 280 fra bunn. Dim: H: 170;
B:220; T:5.
Innfelling babord side 330 fra CL 280 fra bunn. Dim: H: 170;
B:220; T:5.
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Skott, #22

Skott fornyet, klinket til spant og dekksbjelke. Største
høyde/bredde 2000 x 2700mm. Vinkelstiver horisontal: 40x40x6.

24 Forskip
Fartøyets forskip avgrenses av maskinromskottet ved spant 15 og forstevn. Dette innbefatter
dermed både lugarområdet og tidligere lagerrom helt forut.
241 Spant og hudplater
I forskipet er alle nye konstruksjonsdeler i den grad det lot seg gjøre, sammenføyd med
varmeklinking. Tabell 7 viser dimensjoneringen for fartøyets klinkede konstruksjon.
Tabell 7. Dimensjoner klinket konstruksjon:
Konstruksjonsdel
Platetykkelse
Nagledimensjon (spant)
Nagledimensjon (skjøteplate og nat)
Bredde skjøteplater
Bredde av nat
Vinkeljern spant

Dimensjon
6 mm.
½ tomme
16 mm.
Min 203 mm.
57 mm.
65x65x7

Spant og isspant
I hele sin fartstid som slepebåt, brøt Fix is vinterstid på Glomma og i Fredrikstads kystnære
områder. Fartøyet var derfor utstyrt med såkalte isspant, mellom hvert alminnelige spant,
som forsterkning i forskipet. Alle isspant er blitt gjenoppbygd selv om fartøyet ikke lenger skal
klassifiseres for fart i is.

Helge Møvik tilvirker spant for Fix`
forskip i hydraulisk presse (foto: Bjørn
Nesdal, BDF).

Alle spant og isspant i forskipet (med unntak av isspantet nærest forstevn) var fjernet da
fartøyet ankom Bredalsholmen. Dessverre var alle disse gamle spantene kassert, og man
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manglet derfor maler for å kunne produsere nye. På babord side var det, som tidligere nevnt,
under forsøket på gjenoppbygging ved Fredrikstad mekaniske verksted montert nye spant.
Men disse var dessverre både feildimensjonerte, og verken bøyd eller skjevet korrekt.
Spantene montert under arbeidene i Fredrikstad 1999/2000 kunne derfor ikke brukes i den
videre gjenoppbygging.
På bakgrunn av at det heller ikke finnes tilstrekkelig tegningsmateriale over fartøyet måtte
man, for å kunne tilvirke nye spant i forskipet, ta mal av styrbord skuteside som fortsatt var
inntakt. Deretter måtte hvert spant lages ut i fra disse malene ved forming i hydraulisk
presse. Fordi Fix` skrog ikke er fullstendig symmetrisk, kunne ikke spantene tilvirket for
styrbord side kopiers til babord side, noe som også førte til ekstra tilpassingsarbeider.
Noen rester og spor etter de tidligere spantene og isspantene fantes på skipet, ut i fra dette
kunne man si noe om lengde og plassering til isspantene. Fartøyets vannlinje ble dessuten
avtegnet på innsidene av skroget slik at isspantene ble montert korrekt i forhold til denne.
Alle spant og isspant ble klinket til skuteside, og til kneplater under dekk der hvor slike
forbindelser finnes. Alt vinkelstål anvendt til spant og isspant hadde i forskipet dimensjonene
65 x 65 x 7. For en mer detaljert oversikt over utskiftninger av spant, kneplater og isspant i
forskipet henvises det til tabell 8 nedenfor.

Tabell 8. Arbeid utført på spant/kneplater i forskipet:
Spant nr.
#15 SB (forr. skott)
#15 BB (forr. skott)
#15 ½ SB (isspant)
#15 ½ BB (isspant)
#16 SB
#16 BB
#16 ½ SB (isspant)
#16 ½ BB (isspant)
#17 SB
#17 BB
#17 ½ SB (isspant)
#17 ½ BB (isspant)
#18 SB
#18 BB
#18 ½ SB (isspant)
#18 ½ BB (isspant)
#19 SB
#19 BB
#19 ½ SB (isspant)
#19 ½ BB (isspant)
#20 SB
#20 BB
#20 ½ SB (isspant)
#20 ½ BB (isspant)
#21 SB
#21 BB

Utført arbeid
I kiminga er spantet fornyet (1400 mm), sveist til gammelt spant og klinket til
skott og skuteside. Dim spant: 50x50x6
I kiminga er spantes fjær (750 mm) fornyet, sveist til gammelt spant
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant/m kneplate fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant/m kneplate fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant/m kneplate fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant/m kneplate fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant/m kneplate fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant/m kneplate fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant/m kneplate fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant/m kneplate fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant/m kneplate fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant/m kneplate fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7

21

#21 ½ SB (isspant)
#21 ½ BB (isspant)
#22 SB
#22 BB
#22 ½ SB (isspant)
#22 ½ BB (isspant)
#23 SB
#23 BB
#23 ½ SB (isspant)
#23 ½ BB (isspant)
#24 SB
#24 BB
#24 ½ SB (isspant)
#24 ½ BB (isspant)
#25 SB
#25 BB
#25 ½ SB (isspant)
#25 ½ BB (isspant)

Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant/m kneplate fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant/m kneplate fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Spant fornyet, klinket til skrogkonstruksjon. Dim spant: 65x65x7
Intet arbeid utført
Intet arbeid utført

Hudplater
Skissene nedenfor viser hvordan platekledningen i forskipet ble gjenoppbygd. Alle hudplater i
C- og D-gangen ble fornyet, unntatt fremre del av fremre plate i C-gangen. Den nye
konstruksjonen ble sammenføyd med klinking både til spant og i støt og nat, mens det i
nedre nat i C-gang og øvre nat i D-gang ble benyttet sveising.
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I alle støt er det brukt såkalte skjøteplater. Disse platene er utformet etter Det norske Veritas
regler som tilsier at for dobbelklinkede skjøteplater med en tykkelse på mellom 5,5 og under
8,5 millimeter skal bredden av platene være minimum 203 millimeter (Steen, G.W. Yrkeslære
for skipsbyggere, Oslo 1945). Dette regelverket tilsier også at bredden på natet i Fix` tilfelle,
hvor disse er enkeltklinket og naglediameteren er 16 millimeter, skal være større enn 57
millimeter.
I de to nedre plategangene er langt mer av skutesiden bevart. På babord side er det kun den
fremre platen i B-gangen som er fornyet, mens det på styrbord side er fornyet stål fra spant
15 til spant 20 i A-gangen og fra spant 19 til spant 20 i B-gangen. I tillegg er det en innfelling
helt fremst mot stevnjernet i B-gangen. Alle plateutskiftinger er klinket til spant, og sveist til
omkringliggende hudplater. I B-gangen er det brukt 6 millimeter plate, mens det i A-gangen
er brukt 10-millimeters plate.

Eksempel på laskeplate fra T/B Fix
forskip, plategang C mellom spant
21 og 22. I følge DnV
byggeforeskrifter skal en slik plate
ha en minimumsbredde på 203
millimeter (foto: Thomas Olsen).

23

242 Bunnstokker og kjøl

Bunnstokker
Etter at betongen i bunnen av forskipet var meislet bort viste det seg at bunnstokkene var
underdimensjonerte og ikke tilvirket henhold til god fagmessig utførelse. Tabell 9, arbeid
utført på bunnstokker i forskipet, viser derfor at samtlige bunnstokker i Fix` forskip ble
fornyet.
Det forligger ikke tegningsmateriale eller spesifikasjoner som viser hvordan bunnstokkene
opprinnelig var utformet på Fix. I arkivet etter Fredikstad mekaniske verksted finnes det
dokumenter fra en slepebåt forholdsvis lik Fix, ”Cif” Bn. 48 (1896), hvor bunnstokkenes
utforming er spesifisert: ”Bundstokke paa hvert spant af 8” x ¼” tykke staalplader. De
forsynes med et 1 ½” x 1 ½” x ¼” vinkelstaal.” Det er sannsynelig at tilsvarende bunnstokker
har blitt brukt på Fix. De nye bunnstokkene ble derfor utformet etter denne spesifikasjonen,
og klinket til spantene.
Tabell 9. Arbeid utført på bunnstokker i forskipet:
Komponent og plassering
Bunnstokk, #16
Bunnstokk, #17
Bunnstokk, #18
Bunnstokk, #19
Bunnstokk, #20
Bunnstokk, #21
Bunnstokk, #23
Bunnstokk, #24
Bunnstokk, #25

Utført arbeid
Bunnstokk fornyet, klinket til spant. Dim: H:200mm, T:6mm
Bunnstokk fornyet, klinket til spant. Dim: H:200mm, T:6mm
Bunnstokk fornyet, klinket til spant. Dim: H:200mm, T:6mm
Bunnstokk fornyet, klinket til spant. Dim: H:200mm, T:6mm
Bunnstokk fornyet, klinket til spant. Dim: H:200mm, T:6mm
Bunnstokk fornyet, klinket til spant. Dim: H:200mm, T:6mm
Bunnstokk fornyet, klinket til spant. Dim: H:200mm, T:6mm
Bunnstokk fornyet, klinket til spant. Dim: H:200mm, T:6mm
Bunnstokk fornyet, sveist til spant. Dim: H:200mm, T:6mm

Kjøl
Kjølen er en såkalt stangkjøl hvor kjølplatene er klinket til denne med to rekker nagler. Etter
sandblåsing fremstod kjølen i så dårlig forfatning at reparasjon var absolutt påkrevd pga. fare
for lekkasje. Tæringene på konstruksjonen hadde vært så store at både nedre del av
stangkjøl og kjølplatenes nedre klinkerad var tært bort.

Løsning for istandsettingen av
Fix` stangkjøl. Den gamle kjølen
var i så dårlig forfatning at den
måtte kapsles inne i en påsveiset
konstruksjon (skisse: Bjørn
Nesdal 2/6 – 2010).

Flere istandsettingsløsninger var mulige, men etter drøftinger med Riksantikvaren og
Stiftelsen Fix kom man frem til at den rimeligste og teknisk mest hensiktmessige løsningen
ville være å kapsle inne den opprinnelige kjølen for slik å gjøre konstruksjonen vanntett.
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Dette ble gjort, som vist på skisse av kjølløsning (se illustrasjon), ved at flattjern ble sveist
utenpå den originale kjølen. På sidene ble det brukt flattjern med tykkelse på 12 millimeter, i
bunn 20 millimeter.
Framfor spant 20 mangler Fix stangkjøl. Her er det ei såkalt bunnplate som går frem til
stevnjernet. I denne plata var det både mellom spant 20 og 21 og mellom spant 25 og
stevnjern synlige korroderte hull. Dette er utbedret ved sveiste innfellinger. Tabellen nedenfor
viser fornyet stål i kjølkonstruksjon og bunnplater.
Tabell 10. Arbeid utført på kjøl og bunnplater.
Komponent og plassering
Kjøl, innkapsling
Bunnplate (innfelling) #20-21
Bunnplate (innfelling) #25stevnjern

Utført arbeid
Nye flattjern sveist rundt den gamle kjølen i skipets lengde fra #221. Sidejern dim: T:12; H:60, Bunnjern dim: T:20; B:80.
Hull i bunnplate er utbedret ved sveist innfelling (dim: 530x50x10).
Hull i bunnplate er utbedret ved sveist innfelling. Dim: Lengde:
500; Største bredde: 300; Tykkelse: 10.

244 Dekksbjelker og strekkplater

Dekksbjelker
Som tabell 11 nedenfor viser er samtlige dekksbjelker fra spant 16-23 i forskipet fornyet. Alle
dekksbjelker er tilvirket med bjelkebukt. Arbeidsskissen på neste side viser bjelkebukten i
T/B Fix` forskip. Millimetermålene som angis på hvert spant er høyden på bjelkebukten.
Tabell 11. Arbeid utført på dekksbjelker i forksipet:
Komponent og plassering
Dekksbjelke, SB #16
Dekksbjelke, BB #16
Dekksbjelke, SB #17
Dekksbjelke, BB #17
Dekksbjelke (dobbel), #18
Dekksbjelke (dobbel), #19
Dekksbjelke, #20
Dekksbjelke, #21
Dekksbjelke #22
Dekksbjelke, #23

Utført arbeid
Dekksbjelke fornyet, klinket til kneplate, rennsteinsplater og
strekkplate. Dim: 65x65x7; lengde: 960 mm.
Dekksbjelke fornyet, klinket til kneplate, rennsteinsplater og
strekkplate. Dim: 65x65x7; lengde: 960 mm.
Dekksbjelke fornyet, klinket til kneplate, rennsteinsplater og
strekkplate. Dim: 65x65x7; lengde: 960 mm.
Dekksbjelke fornyet, klinket til kneplate, rennsteinsplater og
strekkplate. Dim: 65x65x7; lengde: 960 mm.
Dekksbjelke fornyet, forbundet til kneplater med klinking. Dim: to
stk. 65x65x7.
Dekksbjelke fornyet, forbundet til kneplater med klinking. Dim: to
stk. 65x65x7.
Dekksbjelke fornyet, forbundet til kneplater med klinking. Dim
65x65x7.
Dekksbjelke fornyet, forbundet til kneplater med klinking. Dim
65x65x7.
Dekksbjelke fornyet, forbundet til kneplater med klinking. Dim
65x65x7.
Dekksbjelke fornyet, forbundet til kneplater med klinking. Dim
65x65x7.
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Fotografiet over viser korrodert hull i baugplate like aktenfor forstevn, mens fotografiet under viser
gjenoppbygging av strekkplater, rennesteinsplater og baugbånd sett fra underside (foto: Thomas Olsen).
Arbeidsskissa til venstre viser dekksbjelkene i T/B Fix` forskip. Her angis både dekksbjelkenes lengde og
målene for bjelkebukt (Skisse: Trygve Larsen, BDF 2009).

Strekkplater
Strekkplatene i front av, og langs styrhuset, er fornyet. I tillegg er det montert en 300
millimeter bred strekkplate i fartøyets senterlinje samt et såkalt baugbånd framfor denne.
Disse konstruksjonsdelene var fjernet da fartøyet kom til Bredalsholmen. Gjenoppbyggingen
forgikk derfor ikke ved at man kopierte de gamle delene, men ut i fra slik dette
erfaringsmessig er gjort på andre liknende skip. Nedenfor viser tabell 12 en mer detaljert
oversikt for de utførte arbeidene.
Tabell 12. Arbeid utført på strekkplater/baugbånd i forskipet:
Komponent og plassering
Strekkplate, SB langs styrhus
#15-18
Strekkplate, BB langs styrhus
#15-18
Strekkplate, forkant styrhus
#18-19.
Strekkplate, senter #19-22
Strekkplate, senter #23-25
Baugbånd

Utført arbeid
Strekkplate fornyet, sveist til styrhus og tilstøtende strekkplater,
klinket til dekksbjelker. Dim: L:1800; B:200; T:6.
Strekkplate fornyet, sveist til styrhus og tilstøtende strekkplater,
klinket til dekksbjelker. Dim: L:1800; B:200; T:6.
Strekkplate fornyet, sveist til styrhus og tilstøtende strekkplater,
klinket til dekksbjelker. Dim: L:650; B:1950; T:6.
Strekkplate fornyet, sveist mot tilstøtende strekkplater/baugbånd,
klinket til dekksbjelker. Dim: L:1800; B:300; T:6.
Strekkplate fornyet, sveist mot tilstøtende strekkplater/baugbånd,
klinket til dekksbjelker. Dim: L:1200; B:300; T:6.
Baugbånd fornyet, sveist mot skuteside og tilstøtende strekkplater,
klinket til rennesteinsvinkel. Dim: L:800; B: 1200 (akterkant); T:6.
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246 Forskipsskott
Dette ble også fjernet under arbeidene på Fredrikstad mekaniske verksted i 1999/2000.
Skottets plassering og utførelse ble derfor bestemt etter undersøkelse i samarbeid med Finn
Johannesen, tidligere maskinist på Fix (se Tabubåten Fix, historisk-teknisk redegjørelse,
BDF 2009) Skottet er satt opp på spant 22, og sammenføyd til spant og dekksbjelke med
klinking. Skottet ble også forsynt et vinkeljern (40 x 40 x 4) i dets horisontale plateskjøt.
251 Dekkshus
Fix` dekkshus strekker seg fra akterkant av casingen ved spant 7 til forkant av styrhuset ved
spant 18. Dekkshuset er plassert på fartøyets senterlinje og bredden er 1460 millimeter.
Dekkshuset innbefatter styrehus, nedgang forskipslugar, nedgang maskinrom, pantry, og
maskincasing. Konstruksjonen er bygget i stål, med unntak av selve styrehuset som er
tilvirket i aluminium. Styrehuset er sammenføyd til den resterende konstruksjonen med
syrefaste bolter og gummipakninger for å unngå galvanisk tæring.
Dekkshusets stålkonstruksjon hadde både på babord og styrbord hussider større
korrosjonsskader. Skissene nedenfor viser fornyet stål på styrbord og babord side av
dekkshuskonstruksjonen. På babord side ble i tillegg et vertikalt vinkeljern for avstiving av
hussiden fornyet.

Skissene viser utskiftet stål i dekkshus. Skraverte områder på øverste skisse viser utskiftninger på
styrbord side, mens den nederste viser utskiftninger på babord side.
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Dekkshuset er opprinnelig en sveist konstruksjon, og alt fornyet stål er derfor innfelt med
sveising. Som skissene ovenfor viser ble stålet rundt lysventilene fornyet både på babord og
styrbord side av maskincasingen, likeledes ble stålet rundt fire lysventiler fornyet i
casingtaket. Tabellen nedenfor beskriver ytterligere detaljer angående utskiftinger i
dekkshuskonstruksjonen.
Tabell 13. Arbeid utført på dekkshus og skorstein:
Komponent og plassering
Dekkshusvegg, under styrhus
SB side.
Dekkshusvegg, under styrhus
BB side.
Dekkshusvegg, pantry SB side
Dekkshusvegg, pantry BB side
Vinkeljern, pantry BB side
Skorstein (innfellinger)
Maskinskylight, lysventiler
Maskinskylight, BB sidevegg

Utført arbeid
Nytt stål felt inn, sveist til stålkonstruksjon og skrudd til aluminium
styrhus. Dim: L:1350; B:650; T:6. Åpning for lysventiler kappet ut.
Nytt stål felt inn, sveist til stålkonstruksjon og skrudd til aluminium
styrhus. Dim: L:1350; H:650; T:6. Åpning for lysventiler kappet ut.
Nytt stål felt inn, sveist til stålkonstruksjon og skrudd til aluminium
styrhus. Dim: L:800; H:1500; T:6.
Nytt stål felt inn, sveist til stålkonst og skrudd til aluminium styrhus.
Dim: L:1500; H:2000; T:6. Åpning for dør og vindu kappet ut.
Vinkeljern fornyet, sveist til konstruksjon som vertikal stiver. Dim:
50x50x8. Høyde: 2000 mm.
På storstein er det gjort 5 mindre innfellinger, alle med høyde 100
mm, og med følgende bredde: 1)900; 2)500; 3)500; 4)300; 5)200.
Nytt stål felt inn rundt alle lysventiler, 8 stk. Dim: 320x320x5.
Nytt sål felt inn med sveis i babord sidevegg ved #11. Dim: H:550;
L:200; T:5.

På styrhusets aluminiumskonstruksjon var det svært dype tæringer, endog synlige hull. Dette
er blitt utbedret ved bruk av reparasjonsmasse for aluminium.
26 Skrogutrustning
Omfatter utstyr som strekker seg over områdegrensene, eller som vil kunne befinne seg i
flere områder, eller utstyr som er praktisk å samle og som har liten tilknytning til skipets
bærende struktur.
261 Merker på skrog (vannlinje, navn m.m.)

Vannlinje
Før siste sandblåsing ble det sveist ”larvemerker” i den antatte vannlinja. Denne ble bestemt
ut fra fotomaterialet og eldre kjørnemerker på skroget. Og tegnet på skroget ved hjelp av
laservater.

Navn på skuteside
Omriss av eksisterende navn på skuteside er kjørnemerket før sandblåsing, og malt opp i
fargen signalhvit.
262 Bunnventil
Ved demonteringen av utstyret i Fix` maskinrom ble det oppdaget at bunnventilen på
styrbord skuteside dessverre var så defekt at den ikke lot seg reparere. Dette er en
støpjernsventil av gammel type (se illustrasjon nedenfor). Denne typen ventil er ikke lenger i
produksjon. Det kunne likevel vært fullt mulig for et jernstøperi å tilvirke en eksakt kopi av
ventilen. Det ville, sett fra en antikvarisk synsvinkel, vært den beste løsningen. Men ut i fra
kostnadshensyn valgte man i samråd med Stiftelsen slepebåten Fix å gå til anskaffelse av en
standard seteventil, for så å tilvirke ett mellomstykke tilpasset skutesiden (se illustrasjon av
ny ventil nedenfor). Til den gamle ventilen var det også en tilhørende messingrist som var
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montert på utsiden av skutesiden med gjennomgående bolter. Rist (diameter: 300 mm.) for
ny ventil måtte derfor tilvirkes, og monteres på skuteside.

Bildet til venstre viser gammel
støpjernsventil. Legg merke til hull
i støpjernet som sannsynligvis kan
forklares med frostsprening. Til
høyre er den nye ventilen montert
på skutesiden på styrbord side i
maskinrommet. (Foto: Thomas
Olsen, BDF.

264 Fenderlist
Styrbord fenderlist var preget av korrosjonsskader, derfor er aktre del av denne fornyet (1170
millimeter). I tillegg er et område (900 x 100 millimeter) i underkant av fenderlista mellom
spant 6 og 8 felt inn med sveis. Ellers er det sveist groptæringer der hvor dette var
nødvendig både på babord og styrbord side. Tabell 16 viser også arbeid utført på fenderlista.
267 Rennestein, rekkestøtter, skansekledning og topprekke

Rennestein
Rennsteinen aktenfor spant 15 var fylt med betong da Fix ankom Bredalsholmen. Dette var
antakelig gjort en gang i tiden for å bøte på lekkasjer som var oppstått i rennesteinen. Selv
om rennesteinen antakelig var fylt med betong ved tilbakeføringstidspunket i 1987/88 vil
denne utførelsen ikke bli kopiert i det restaurerte skipet, da dette ikke er i henhold til vanlige
skipstekniske byggeforeskrifter, og kan medføre skjulte korrosjonsskader.
Etter at betongen var meislet bort, og rennsteinen sandblåst viste det seg at
rennsteinsplatene hadde forholdsvis store korrosjonsskader. På babord side ble
rennesteinplatene fornyet fra spant 2 til 6 og fra spant 11 til baugbånd. I området akter for
spant 15 er rennesteinsplate sveist til omkringliggende konstruksjonsdeler. Platene framfor
spant 15 er sveist til skuteside, men klinket til dekksbjelker og rennesteinsvinkel. På styrbord
side er rennesteinsplatene fornyet fra spant 15 til baugbånd.
Da rennesteinsplatene på Fix er sveist mot skutesiden finnes det ikke bindevinkler mellom de
to konstruksjonsdelene. Rennesteinsvinkler mot dekk finnes derimot. Disse er blitt fornyet i
følgende områder: Styrbord – spant 2-7 og 15-baug; babord – spant 2-6 og 9-baug. Aktenfor
spant 15 er den gamle delvis klinkede vinkelen fjernet og ny forbundet med sveis til det
gamle ståldekket og rennesteinsplata (se skissen forbindelser mellom konstruksjonsdeler
T/B Fix akterskip på side ??). Framfor spant 15 er vinkelen klinket til ny rennesteinsplate.
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Tabell 14. Arbeid utført på rennesteiner:
Komponent og plassering
Rennesteinsplate, BB #2-6
Rennesteinsplate, BB #11-15
Rennesteinsplate, BB #15 ½19 ½
Rennesteinsplate, BB #19 ½ baugbånd
Rennesteinsplate, SB # 15-20
½
Rennesteinsplate, SB #20 ½ baugbånd
Rennesteinsvinkel, SB #2-7
Rennesteinsvinkel, BB #2-6
Rennesteinsvinkel, SB # 15-19
Rennesteinsvinkel, SB #19-23
Rennesteinsvinkel, SB #23baug
Rennesteinsvinkel, BB #15-20
Rennesteinsvinkel, BB #20-23
Rennesteinsvinkel, BB #23baug
Rennesteinsvinkel, BB #11-15
Rennesteinsvinkel, BB #9-11

Utført arbeid
Rennesteinsplate fornyet, felt inn med sveis. Dim: L:2400; B:140;
T:6.
Rennesteinsplate fornyet, felt inn med sveis. Dim: L:2400; B:140;
T:6.
Rennesteinsplate fornyet, sveist til skuteside og tilstøtende
rennesteinsplater, klinket til dekksbjelker og rennesteinsvinkel.
Rennesteinsplate fornyet, sveist til skuteside og tilstøtende
rennesteinsplater, klinket til dekksbjelker og rennesteinsvinkel.
Rennesteinsplate fornyet, sveist til skuteside og tilstøtende
rennesteinsplater, klinket til dekksbjelker og rennesteinsvinkel.
Rennesteinsplate fornyet, sveist til skuteside og tilstøtende
rennesteinsplater, klinket til dekksbjelker og rennesteinsvinkel.
Gammel delvis klinket vinkel fjernet, ny forbundet med sveis til
dekk og rennesteinsplate. Dim: 50x50x7; lengde: 3000.
Gammel delvis klinket vinkel fjernet, ny forbundet med sveis til
dekk og rennesteinsplate. Dim: 50x50x7; lengde: 2400.
Rennesteinsvinkel fornyet, klinket til rennesteinsplate. Dim:
50x50x7.
Rennesteinsvinkel fornyet, klinket til rennesteinsplate. Dim:
50x50x7.
Rennesteinsvinkel fornyet, klinket til rennesteinsplate. Dim:
50x50x7.
Rennesteinsvinkel fornyet, klinket til rennesteinsplate. Dim:
50x50x7.
Rennesteinsvinkel fornyet, klinket til rennesteinsplate. Dim:
50x50x7.
Rennesteinsvinkel fornyet, klinket til rennesteinsplate. Dim:
50x50x7.
Gammel delvis klinket vinkel fjernet, ny forbundet med sveis til
dekk og rennesteinsplate. Dim: 50x50x7; lengde: 2400.
Gammel delvis klinket vinkel fjernet, ny forbundet med sveis til
dekk og rennesteinsplate. Dim: 50x50x7; lengde: 1200.

Rekkestøtter
På annethvert spant finnes det rekkestøtter tilvirket av plater. Også disse hadde store
korrosjonsskader. Rekkestøttene på spant 0 og 4 både på styrbord og babord side er
fornyet, mens det er fortatt reparasjoner på alle støtter i forskipet fra spant 16 til 24. For
detaljer, se tabell 15 nedenfor.
Tabell 15. Arbeid utført på rekkestøtter:
Komponent og plassering
Rekkestøtte, SB #4
Rekkestøtte, BB #4
Rekkestøtte (innfelling), SB
#16
Rekkestøtte (innfelling), SB
#18
Rekkestøtte (innfelling), SB
#20
Rekkestøtte (innfelling), SB
#22

Utført arbeid
Rekkestøtte fornyet.
Rekkestøtte fornyet.
Nytt stål felt inn (240 mm) med sveis i den opprinnelig støtte, pga.
tæringer mot dekk.
Nytt stål felt inn (440 mm) med sveis i den opprinnelig støtte, pga.
tæringer mot dekk.
Nytt stål felt inn (380 mm) med sveis i den opprinnelig støtte, pga.
tæringer mot dekk.
Nytt stål felt inn (410 mm) med sveis i den opprinnelig støtte, pga.
tæringer mot dekk.
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Rekkestøtte (innfelling), SB
#24
Rekkestøtte (innfelling), BB
#16
Rekkestøtte (innfelling), BB
#18
Rekkestøtte (innfelling), BB
#20
Rekkestøtte (innfelling), BB
#22
Rekkestøtte (innfelling), BB
#24

Nytt stål felt inn (580 mm) med sveis i den opprinnelig støtte, pga.
tæringer mot dekk.
Nytt stål felt inn (390 mm) med sveis i den opprinnelig støtte, pga.
tæringer mot dekk.
Nytt stål felt inn (410 mm) med sveis i den opprinnelig støtte, pga.
tæringer mot dekk.
Nytt stål felt inn (320 mm) med sveis i den opprinnelig støtte, pga.
tæringer mot dekk.
Nytt stål felt inn (650 mm) med sveis i den opprinnelig støtte, pga.
tæringer mot dekk.
Nytt stål felt inn (570 mm) med sveis i den opprinnelig støtte, pga.
tæringer mot dekk.

Skansekledning
I akterskipet bar skansekledningen preg av korrosjonsskader og flere større buler. På
styrbord side er derfor skansekledningen fornyet fra akterende til spant 10, mens den på
babord side er fornyet fra akterende til spant 7. Ny skansekledning er tilvirket av 4 millimeters
plate, og sveist mot dekk og topprekke.
Den aktre delen av skansekledningen skrådde ganske kraftig inn i fartøyet. Dette er gjengitt
på skissen nedenfor. Målene på denne skissen ble brukt som utgangspunkt da denne delen
av skansekledningen ble rekonstruert.

Illustrasjonen til venstre viser en skisse av skansekledningen i fartøyets akterende før demontering
(skisse: Ivan Høgeli 04.06.2009). Bildet til høyre viser fornyet skansekledning i samme område september
2010 (foto: Thomas Olsen, BDF).

Topprekke
Aktre del av fartøyets topprekke var av eldre årgang enn ellers på fartøyet. Denne bestod av
to halvrunde jern klinket på inn- og ytterside i topp av skansekledningen. Denne topprekka
hadde, som skansekledningen under, både store buler og dype tæringer, og måtte derfor
fornyes. Ny rekke ble tilvirket av to halvrundtjern (25mm x 50mm) som ble valset og deretter
formet med bruk av varme til å passe toppen av skansekledningen (se skisse og fotografi
nedenfor). I samråd med Stiftelsen Slepebåten Fix ble det av kostnadshensyn besluttet å
sveise topprekka fremfor å klinke den slik det var gjort originalt. Skulle klinkearbeidene på
31

rekka vært gjennomført, hadde dette medført ekstrautgifter, med boring og forsenking, i
tillegg måtte alle naglene pga. lengden vært spesiallaget og klinket fra inner- og ytterside.

Skissa til venstre viser hvordan topprekka ble tilpasset skansekledningen ved hjelp av forming med
varme, til høyre ser vi at halvrundtjernet er nær på plass (foto: Thomas Olsen, BDF).

Tabell 16 nedenfor oppsummerer arbeidene som er utført på fendrelist, skansekledning og
topprekke.
Tabell 16. Arbeid utført på fenderlist, skansekledning og topprekke:
Komponent og plassering
Fenderlist BB #6-8
Fenderlist BB aktre del
Skansekledning aktre del BB
Skansekledning aktre del SB
Topprekke, akter

Utført arbeid
På styrbord side fra spant 6 til 8 er et felt på 900 x 100 x 6
millimeter stål fornyet og felt inn med sveis.
Aktre 1220 millimeter av babord fenderlist er fornyet.
Skansekledningen på babord side fra akterende til spant 7 er
fornyet. Platetykkelse 4 millimeter.
Skansekledningen på styrbord side fra akterende til spant 10 er
fornyet. Platetykkelse 4 millimeter.
Aktre del av topprekke frem til spant 0 er fornyet. Tilvirket av to
halvrundtjern (dim: 50x25) klinket til topp av skansekledning.

268 Skorstein
Noen mindre reparasjoner er foretatt på skorsteinen ved at nytt stål er felt inn der hvor
korrosjonsskadene var kritiske. Se skisser side xx, og tabell 13 for ytterligere detaljer.
27 Materialbeskyttelse utvendig
Hele fartøyet er sandblåst utvendig to ganger, både ved ankomst i 2008 og før påføring av
maling ved levering høsten 2012. Årsaken til dette er først og fremt at det nyutskiftede stålet
må sandblåses for at malingen skal kunne hefte på en god måte. Nedenfor følger
malingsspesifikasjonen som ble brukt ved malingsarbeidene høsten 2012:
Tabell 17. Overflatebehandling av skrog utvendig:
Sandblåst skrog
Groptæringer og nagleskjøter flekket med ”stopling” med pensel og tynnet Jotamastic 87
aluminium for å sikre god penetrering ned i porøst stål.

32

Under vannlinje

Over vannlinje
Styrhus
(aluminium)

Jotamastic 87 Aluminium, RT
Jotamastic 87, Grey 38
Vinyguard Silvergrey 88, Aluminium RT
SeaForce 30, Dark Red (hvit brekkfarge)
SeaForce 30, Dark Red
Jotamastic 87 Aluminium, RT
Jotamastic 87, Grey 38
Hardtop AS, ett eller to strøk i den aktuelle farge (se tabell nedenfor).
Penguard Prime
Jotamastic 87, Grey 38
Hardtop AS, White, to strøk

Fargevalg:
Etter at fartøyet gikk ut av ordinær drift og ble rustet opp til lystfartøy ble det også
overflatebehandlet. Dette ble antakelig gjort sommeren 1990. Nevø til tildligere eier Arne A
Scheele, Jon Erlend Scheele, var med på å utføre dette arbeidet. Etter å ha studert et
fotografi av fartøyet fra 1983 (se illustrasjon s. 6), fremskaffet av Tom Bjørge Jensen, foretatt
et telefonintervju med Jon Erlend Scheele, og sett på malingsprøver ulike steder på fartøyet
kan vi med forholdsvis stor sannsynelighet påvise hvordan fartøyet fremstod i 1988. Tabellen
nedenfor redegjør fargevalgene av det utvendige skroget.
Tabell 18. Fargevalg utvendig skrog:
Område.

Fargeprøver.

Skuteside over vannlinje
Skuteside under
vannlinje
Styrhus.

Sort
Rødt

Nederst på styrhus, kant
opp fra dekk.

Blått, under dette
finnes både rødt,
brunt, okergult og
grått.
Blått, under dette
sølvgrått, så lysere
grått

Akterdekk.

To smale striper, pluss
s`en på skorsteinen
Skansekledning, innside
Skorstein
Maskincasing, utvendig.
Utstyr akten for
skorstein, over
maskincasing
Skorstein, bred
midtstripe
Håndrekker
Hyttetak

Farge ut fra foto 1980tallet eller informant.
Sort
Rødt

Sannsynlig farge
1988-versjon.
Sort
Rødt

Foto fra 1983 viser at
styrhuset skal være
hvitt.
Foto fra 1983 viser en
brunfarge.

Signalweiss
RAL 9003

Signalbraun
RAL 8002

Rødt

Foto 1983 ser ut til å
være brunt, dette
bekreftes av Jon
Erlend Scheele
Rødt

Lysgrå
Følgende lag: Sort,
rødt, blått, sort.
Brunt, sort, rødt

Lysgrå
Foto 1983: Blå; Foto
1989: Sort
Foto 1983: Brunt

Brunt, rødt, okergult og
sort
---

Foto fra 1983: ser ut til
å være sort; Foto fra
1976: sort.
Foto 1983: Hvit

-----

Foto 1983: Sort
Foto 1983: Sort

Okergult, rødt og blått
– under det hvite.
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Signalbraun
RAL 8002

Signalrot 3001, eller
Red 256
Grey 403
Signalblau
RAL 5005
Signalbraun
RAL 8002
Sort som skrog
utvendig.
Signalweiss
RAL 9003.
Sort
Sort som skrog
utvendig.

Fix ferdig overflatebehandlet utvendig i sine farger fra 1980-årene, med bl.a. brunt dekk og blå skorstein.
Foto: Thomas Olsen, BDF.

278 Sinkanoder
Etter å ha konferert med produsent av sinkanodene ble det bestemt at det skulle plassers 20
stk. offeranoder på undervannskroget, 10 stk. på hver side, for å forhindre galvanisk
korrosjon. Tabellen nedenfor viser plasseringen av anodene:
Tabell 19. Plassering av Sinkanoder:
Plassering i spantefelt
Antall
2 stk.
Ror
3 stk.
# 1-2
1 stk.
# 4-5
1 stk.
# 8-9
1 stk.
# 12-13
1 stk.
# 18-19
1 stk.
# 22-23

Plassering i plategang
--A, B, C
B
B
B
B
B

28 Materialbeskyttelse innvendig

Materialbeskyttelse i akterskip
Her er det ikke foretatt annen overflatebehandling enn sandblåsing av gammelt stål ved
ankomst, og påført zinkprimer på nyutskiftede stålkonstruksjoner.

Materialbeskyttelse i forskip
Stålkonstruksjonen innvendig i forskipet ble påført antirustproduktet Mercasol. Fremre side
av maskinromskottet har aldri vært kledd, og ble derfor ikke påført antirust. Dette bør senere
males i en farge liknende den i maskinrommet.

Materialbeskyttelse i maskinrom
Alle rustbankede og fornyede flater er blitt grunnet og malt. På skutesider og skott er det med
visuell sammenlikning valgt en farge mest mulig lik den som var der fra før. Fargen som ble
valgt var Perlweiss RAL 1013.

3 Utstyr for last

304 Nedgangsluke i forskip
Da lagerrommet forut for spant 22 i 1989/90 ble bygd om til toalettrom monterte man også en
nytilvirket nedgangskappe som erstatning for nedgangsluka som hadde vært der da skipet
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gikk i ordinær slepebåtfart. Som et resultat at fartøyet skal tilbakeføres til da det var i
slepebåtdrift er ikke nedgangskappa remontert, men ny nedgangsluke tilviket på bakgrunn av
opplysninger fra tidligere maskinist Finn Johannesen. Den nye luka har en størrelse på 600
x 600 millimeter og er hengslet i forkant.

4 Skipsutstyr
401 Ror og rorutstyr
I april 2009 ble ror med aksling og kvadrant demontert. Roret på T/B Fix er oppbygd av
stålplater og derfor hult. Hulrommet i roret er fylt med olje. Det viste seg at tæringene i
rorkonstruksjonen i øvre del av roret var så dype at det hadde oppstått oljelekkasje. Dette er
utbedret ved å bore opp hullet, gjenge det, og sette i bolt. Diameter på den innsatte bolten er
8 millimeter i diameter.
Følgende arbeider ble gjort i forbindelse med remontering av roret: Rorflyndra ble forlenget
med ca. 50 millimeter, dette medførte også at roret i underkant er flyttet ca. 50 millimeter
akterover. Nedre rorløkke ble fornyet. Ny rortapp (lagertapp) ble montert i underkant av roret.
Videre ble det tilvirket nytt støttelager til rorstammen, og montert stopper (”rorbumper”) i
overkant av ror, slik at roret ikke skal kunne løsne ved vertikale bevegelser. Tiller og
pakkboks ble remontert.
Ved remonteringen av ror og rorstilk ble det anvendt fugemasse mellom flensene for å
forhindre vanninntrengning.

Fra monteringen av ror og rorutstyr: Bildet t.v. viser forlengelsen av rorflyndre og ny rorløkke, bildet i midten
viser bl.a. nytt støttelager for rorstamme, mens bildet t.h. viser remontert ropeguard. Foto: Thomas Olsen,
BDF.

403 Styreanlegg

Rorkvadrant
Denne er demontert, overhalt, malt og remontert på akterdekket.

Ledehjul for rorkjetting
Mellom styresøyle i styrhus og rorkvadranten på akterdekket løper styrestag og rorkjetting for
manøvrering av fartøyet. Både på styrbord og babord side er det plassert fire ledehjul for
disse, to forut ved styrhuset og to akter ved rorkvadranten. Samtlige av disse ledehjulene ble
istandsatt ved at ødelagte eller utslitte deler er fornyet. To av ledehulene ved styrhuset måtte
fornyes i sin helhet, mens de resterende ble demontert og istandsatt. De fire aktre
ledehjulene er remontert, mens de fire fremre er istandsatt, men ikke montert. Disse må
monteres senere i forbindelse med innstalleringen av selve rorkjettingen.
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418 Signalmast
Signalmast med lanterner er demontert fra styrhustak, og lagret med tanke på remontering
på et senere tidspunkt.
427 Lanterner
Lanterner fra signalmast og aktenfor skorstein er demontert, og lagret.

5 Utstyr for besetning og passasjerer

511 Isolasjon, lettskott/skillevegger, tak og veggpanel

Styrhus/dekkshus:
Alt av stendere, veggpaneler og himlinger i tak er fjernet, merket og midlertidig lagret. I hvor
stor grad gjenbruk er mulig må utredes nærmere i forbindelse med videre
istandsettingsarbeider.

Lugar forut:
Alt av treinnredning var fjernet før ankomst til Bredalsholmen. For gjenoppbyggingen av
lugarområdene forut henvises det til T/B Fix` historisk-teknisk redegjørelse fra 2009 side 1618.
514 Dører med karmer
Dører og karmer tilhørende styrhus og bysse er demontert og lagret. Tilstand må utredes
nærmere før videre restaurering.
515 Lysventiler og vindu
Lysventiler i maskincasingen:
Alle lysventilene (8 stk.) er overhalt. Alle glass og innfestingsskruer er fornyet. I
maskincasingen er det brukt 8-millimeters plexiglass lik den typen som var der fra før, og
som trolig også var der ved tilbakeføringstidspunket på slutten av 1980-tallet. For innfesting
er det brukt 6x20-millimeters messingskruer med mutter. Mellom alle komponenter er det lagt
vinduskitt (produsent Bostik).
Lysventiler i kappe under styrehus:
Glassene måtte fornyes i alle de fire lysventilene under styrehuset. Her ble det anvendt 8millimeters glass med en diameter på 205 millimeter. To av ventilrammene var defekte. En
manglet hengslebolt og en låseskrue, disse er fornyet i samme materiale og utforming.
Lysventilene er blitt istandsatt, men ikke montert.
Vindu i bysse og styrehus
Til sammen må fire vindusglass med pakning fornyes, tre i byssa og ett i styrehusfronten.
Her skal det anvendes vindusglass med tykkelse på 6 millimeter, lik de tidligere glassene.
Både vindusglass og pakninger er kjøpt inn og lagret i fartøyets styrehus.
522 Dekkstoppbelegg innvendig
Dekket i bysseområdet er fjernet, merket og lagret. I hvor stor grad gjenbruk er mulig må
utredes nærmere i forbindelse med videre istandsettingsarbeider.
525 Dørkplater i maskinrom
Dørkplatene ble demontert i forbindelse med restaureringsarbeidene. Disse ble deretter
rengjort og tatt om bord igjen. Flere av dørkplatene og fundamentene tilhørende disse er ikke
remontert pga. forestående maskinarbeider. Alt er lagret om bord i fartøyets maskinrom.
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528 Leider lagerrom forut
Etter beskrivelse fra Finn Johannesen, tidligere maskinist om bord på Fix, eksisterte det en
leider ned til lagerrommet i forskipet da fartøyet virket som slepebåt. Denne leideren var
montert på forskipskottet. Det finnes ingen nøyaktig beskrivelse av den opprinnelige leideren,
og ny er tilvirket ut i fra vanlige standarder. Vangene har følgende dimensjoner: 1500 x 60 x
6. På disse er det sveist seks stk. rundtjern som trinn. Leiderens bredde er 365 millimeter.
532 Tredekk utvendig
Tredekket ble fjernet i 1999 (se T/B Fix Historisk-teknisk redegjørelse (2009) s. 13 og 15).
Dette er ikke gjenoppbygd ved istandsettingstiden på BDF, men planlagt utført i Fredrikstad.
533 Håndrekker og rekkverk
I forbindelse med stålutskiftningene i dekkshuset ble håndrekka på styrbord side demontert,
for så å bli remontert etter at stålarbeidene var avsluttet.
Septrene for taurekkverket på skansekledningen som ble montert i forbindelse med
ombyggingen til lystbåt rundt 1990 er dessuten fjernet.
541 Møbler for besetning
En del av møblementet fra lugarområdet ble allerede destruert i årene fartøyet var i Sverige.
Resten av møblene, en kommode og et bord, fra lugaren er laget på Fredrikstad Museum.
Noe møblement, hyller, bysseinnredning etc., fra styrhus og bysse er demontert, merket og
tatt vare på.
577 Sentraloppvarmingssystem med radiatorer
Radiatoren på aktre maskinromskott ble demontert og trykktestet med trykk tilsvarende 2
meter vannsøyle (0,2 bar). Det ble ved dette påvist flere lekkasjer i radiatoren som må
utbedres med sølvlodding om denne skal fremstå i brukbar stand. I følge BDFs rørlegger er
det mindre realistisk å restaurere radiatoren, enn å anskaffe en tilsvarende ny. Likevel er
Radiatoren lagret på Bredalsholmen, i tilfelle Stiftelsen Fix skulle ønske å remontere denne,
eller for å ta mål i forbindelse med installering av ny radiator.

6 Maskin-hovedkomponenter

601 Dieselmotor.
Det er foretatt en tilstandsvurdering av Fix` hovedmotor. Dette arbeidet ble utført av tidligere
maskinist om bord, Finn Johannesen, og Olav Vedøy, servicemann fra Wärtsiläs bedrift på
Rubbestadneset i Bømlo (tidl. Wichmann Motorfabrikk A/S). Wärtsilä har levert en egen
rapport angående disse arbeidene til Stiftelsen Fix.

Luftkjøler
Denne er, etter anvisning fra Olav Vedøy, demontert fra maskin, tatt fra hverandre og
rengjort (har ligget et døgn i bad av Norus degreaser 202 og deretter spylt med vann). Begge
endelokkene på vannside er demontert, rengjort og smurt inn med Apexior. Nye offeranoder
(zink) fornyet i begge endelokk, flere anodeskruer måtte dessuten skiftes (se fotografi av
endelokk før og etter istandsetting). Kjølvannsflensen er utbedret med stålplast. Luftkjøleren
ble tilslutt trykkprøvd, og remontert om bord.
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Fotografiene viser før og etter istandsetting av endelokk for luftkjøler (Foto:Thomas Olsen).

Spylluftkanaler tilhørende luftkjøler er dessuten rengjort og remontert.
631 Propellanlegg
Olav Magne Vedøy og Finn Johannessen foretok høsten 2011 kontroll av propellaksling og
propellhylse. Propellaksling ble deretter overhalt ved Wärtsiläs bedrift på Rubbestadneset i
Bømlo (tidl. Wichmann Motorfabrikk A/S). Det viste det seg også at propellhylsen måtte
bores på nytt, pga bevegelser i stålkonstruksjonen etter gjenoppbyggingen av akterskipet.
Arbeidene med boring av propellhylse ble utført av firmaet Hagen Mek, og er derfor ikke
dokumentert av Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Her leveres egen rapport fra
utførende firma til Stiftelsen Slepebåten Fix.

Olje for propellhylse
Propellhylseoljetank med tilhørende pumpe og rørsystem tilkoblet propellhylse er demontert,
rengjort, og montert opp igjen. Aktre del av rørsystemet mot propellhylsa er fornyet.

Fotografiene viser rørsystem for hylsesmøring. Bildet t.v. viser brudd i opprinnelige rørledning, mens til
høyre monteres ny rørledning. Foto: BDF, Bjørn Nesdal/Thomas Olsen.
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Ropeguard
Dette er skjermplater som skal forhindre trosser og lignende å sette seg fast i
propellanlegget. Dette ble demontert i forbindelse med restaureringsarbeidene, og remontert
etter at nødvendige arbeider var gjennomført.
648 Sentralvarmekjele
Det er ikke foretatt istandsettingsarbeider på defekt sentralvarmekjele. Denne og tilhørende
rørsystem ble kun midlertidig demontert pga. tilkomst for stålarbeider. Sentralvarmekjele er
blitt remontert.

7 Systemer for Maskin-hovedkomponenter
701 Drivstoff transfersystem

Drivstofftanker:
Inspeksjonsluker etablert i akterkant av styrbord og babord dieseltank. Lokk for disse tilvirket
og montert med bolter. Dimensjon på lokk er 400 millimeter i diameter, tykkelse 8 millimeter,
bolter 6 millimeter i diameter. Dieseltankene er dessuten rengjort.

Reservedieseltank:
Helt fremme i maskinrommet mot skottet var det plassert en reservedrivstofftank. Denne ble i
følge Finn Johannesen satt inn på 1970-tallet da fartøyet begynte å gå i lengre fart ned til
Telemarksområdet. Denne tanken fantes altså på fartøyet ved tilbakeføringstidspunket på
slutten av 1980-tallet, og skulle derfor i prinsippet ikke fjernes. Denne tanken tok svært mye
av plassen i fremre del av maskinrommet, og pga. framtidig drift og fremtidlige fartsområdet
ble det etter ønske fra stiftelsen Fix besluttet å fjerne denne dieseltanken.
713 Smøroljesystem for fremdriftsmaskineri

Smøroljetank:
Smøroljetanken er rengjort gjennom en midlertidig tilkomstluke, og deretter remontert på
babord side i maskinrommet mellom spant 7og 8. På det aktre festebandet ble
konstruksjonsdel mot skuteside fornyet.

T.v.: Oljekjøler remontert på aktre maskinromskott, t.h.: Overhalt smøroljefilter med tilhørende rørsystem
remontert babord side i maskinrommet (foto: Thomas Olsen).

Smøroljekjøler:
Denne er rengjort. Nye o-ringer er produsert til rørsats, samt tetningsringer fornyet da de
gamle hadde store tæringsskader. Videre var de gamle gjengefestene for kjølerens endelokk
sprukket, dette ble utbedret ved at ny bolt ble gjenget i den ene enden før trykkprøving og
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remontering om bord. Før kjøleren tas i bruk er det viktig at gjengene i den nye bolten
pakkes.

Smøroljefilter:
Smøroljefilter med tilhørende rørsystem er rengjort og remontert om bord.

Smøroljepumpe:
Denne er overhalt ved at alle slitedeler som lagre, o-ringer m.m. er skiftet ut, og remontert
om bord.
721 Kjølesystem
Ferskvannskjøler er rengjort. Nye o-ringer produsert og montert til rørsats. Tetningsringer
fornyet, da de gamle hadde store tæringsskader. Videre er kjølvannsventilene overhalt med
nye pakninger og flensbolter. Tilslutt er ferskvannskjøleren trykkprøvd og remontert om bord
(se illustrasjon nedenfor). Før bruk er det av sikkerhetsmessige grunner tilrådd at
endelokkene på kjøleren klamres opp slik at de ikke kan vris ut av posisjon.
731 Startluftflasker
Det er foretatt undersøkelse av startluftflaskene innvendig. Det viste seg at disse var fulle av
rustkaker opp til 20 millimeters tykkelse og inneholdt vann. Sannsynligheten for gravrust evar
derfor stor. I følge brannstasjonen MIP sikkerhetssenter i Mo, spesialfirma på prøving av
trykkluftflasker, er sjansen for at slike flasker, som har stått lenge ubrukte, blir kondemnert
langt større enn at de blir godkjent. Det er derfor etter avtale med Stiftelsen Fix besluttet å
handle inn nye startluftflasker, og kondemnere de gamle. Nye startluftflasker er montert om
bord (se illustrasjon nedenfor).

Restaurert ferskvannskjøler (t.v.)og nye startluftflasker (t.h.) montert om bord (foto: Thomas Olsen,
BDF).

743 Avgassystem for fremdriftsmaskineri

Asbestsanering av eksosrør
Alt asbestholdig materiale er fjernet opp til røkrøret inni skorsteinen. Etter at asbestmaterialet
var fjernet ble det konstatert at selve eksosrøret var i relativt god stand, dette behøvde derfor
ikke fornyes.
I selve skorsteinen, hvor tilkomsten var ekstremt vanskelig, er det asbestholdige materialet
forseglet på forskriftsmessig måte med akrylmaling. Det anbefales likevel at røkrøret i
skorsteinen ved et senere tidspunkt, når tilkomsten er enklere, asbestsaneres.
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8 Skipssystemer

801 Betongballast
Både forskip, maskinområdet, og akterskipet hadde betongballast. I forskip og
maskinområde var det lagt ned jernbarrer i betongen, i tillegg var det i fremre del av
maskinrommet lagt løse ”jernbarrer” over ”betongdørken”. I løpet av restaureringsarbeidene
ble all betong i skipet fjernet, slik at tilkomst for stålarbeider skulle bli mulig.

Akterskipet
I akterskipet er det støpt betongballast i området rundt, over og under, propellhylsen, dvs. i
spantefeltene 1-3. I dette området var det ikke brukt stål som fast ballast.

Maskinområdet
I maskinrommet er all tidligere innstøpt ballast meislet ut. I området fremfor spant 12 er ny
betongballast fylt opp til maskindørkens fundamenter etter at istandsettingen av
stålkonstruksjonen var fullført. Ballast som tidligere lå løst (jernbarrer) forut i maskinrommet
er nå, i så stor grad det var mulig, støpt ned i betongen. Resterende stålballast fra
maskinrommet er ikke tatt om bord etter ønske fra Stiftelsen Slepebåten Fix.
Aktenfor spant 12 på styrbord side er det ikke lagt ny betongballast pga. tilkomst for
forestående maskinarbeider. På babord side aktenfor spant 12 er ny betong lagt i
spantefeltene 10-12. Betongballastarbeidene må avsluttes etter maskinarbeidene er
avsluttet.

Forskipet
All betongballast i forskipsområdet ble meislet ut i forbindelse med restaureringsarbeidene.
I lugarområdet fra spant 15 til 22 hadde betongen en tykkelse på ca. 200 millimeter i
fartøyets senterlinje. I og med bunnstokkene er tilvirket med en høyde på 200 millimeter er
ballastbetongen i dette området lagt jevnt med disse. 680 kilo stål er i tillegg lagt ned i
betongen for ballastering i forskipsområdet.

Bildet til venstre viser ballastbetongen i forskipet fra spant 20 og fremover før utmeisling (foto: Linn B.
Raaum Edvardsen). Illustrasjonen til høyre er et tverrsnitt av fartøyet ved spant 22 hvor bl.a. betongballasten
er skissert (skisse: Thomas Olsen).
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I tillegg til ballastbetongen i forskipslugarens dørk, var også benkenes fundamenter i området
mellom spant 20 og 22, dvs. 1,20 meter, tidligere fylt med betong (se skisse nedenfor).
Benkenes dybde var på 50 cm., og ny betongballasteringen i området må derfor tilpasses
dette. Betongen i lugarens benker er ikke fornyet, da dette vil være enklere å utføre når ny
lugarinnredning skal bygges.
Framfor spant 22 i det tidligere lagerrommet stod betongen høyere. Mellom spant 22 og 24 lå
betongen 650 millimeter fra bunn målt i senterlinja på skottet på spant 22. Mellom spant 25
og stevnjernet lå betongen enda 400 millimeter høyere. Ny betong er ikke støpt i området
fremfor spant 22.
I alle områder er skuteside og andre konstruksjonsdeler påført antirustmiddelet Mercasol før
støping for å unngå eventuelle fremtidige rustdannelser mellom stål og betong.
803 Lensesystem

Ny lensebrønn i maskinrommet
Lenseledning mellom lugarområdet og maskinrommet er reetablert, og ny lensebrønn tilvirket
og satt opp i spanterommet fremfor hovedmaskin.

Gjennomføringer i skrog.
På babord side oppunder dekk mellom spant 7 og 8 er det montert nye gjennomføringer (3
stk.) over bord for lensesystemet.

Overflødig pumpe i maskinrommet.
På babord side i maskinrommet stod det en lensepumpe. Denne pumpa hadde i følge Finn
Johannesen aldri vært i bruk så lenge han hadde arbeidet om bord, og ut i fra plasshensyn
og fremtidig bruk av fartøyet er både pumpa og dens fundament blitt fjernet etter ønske fra
Stiftelsen Slepebåten Fix. Selve pumpa er defekt, men den vil likevel bli tatt vare på for
eventuell fremtidig bruk innen fartøyvernet.
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Avslutning
Helt siden Slepebåten Fix ble hentet hjem fra Sverige i 1998 av fartøyvernentusiaster i
Fredrikstadområdet har man hatt et mål om å restaurere fartøyet. Allerede året etter begynte
man på restaureringsarbeidene på Fredrikstad mekaniske verksted ved at store deler av
skrogkonstruksjonen i forskipet ble fjernet. Men etter kort tid stoppet istandsettingsarbeidene
opp, det viste seg at omfanget var langt større enn antatt, og kunnskapen om restaurering av
stålskipskrog var mangelfull. Etter dette ble skipet liggende flere år uten at det ble gjort
nevneverdige restaureringsarbeider.
I 2004 foretok BDF en vurdering av båten, og i 2008 ble den fraktet til Kristiansand. Fartøyets
relativt dårlige tilstand førte til at restaureringsarbeidene ble langvarige. Bredalsholmens
innsats har derfor blitt konsentrert om istandsettingen av selve stålskroget. Men også
reparasjon av utstyr i maskinrommet samt grundig overflatebehandling, med blant annet
oppmaling i fargene fra driftstiden på 1980-tallet, er blitt gjort.

Fra overleveringen av Fix i november 2012. Fotografiet viser (t.v.) Finn Johannesen, mangeårig
maskinist på Fix, og (t.h.) Knut Sørensen, daglig leder ved Maritime Center i Fredrikstad. Foto: Thomas
Olsen, BDF.

21. november 2012 ble fartøyet overlevert eierne, og avsluttende restaureringer av blant
annet motor, innredninger og tredekk vil bli utført i Fredrikstad. Selv om fartøyet ennå ikke er
helt ferdig istandsatt har Østfold nå fått en båt som både er et flott minnesmerke etter
motstandsbevegelsens aksjon vinteren 1945, og en ypperlig representant for de skip som ble
bygget ved ærverdige Fredrikstad mekaniske verksted.
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