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MS Jøsenfjord i dokk på Bredalsholmen



Tre områder for dokumentasjon i fartøyvernet 

• Fagkunnskap, handverk, prosesser. Bygging, 
reparasjon, drift, vedlikehold.

• Kunnskap om fartøyenes historie og tekniske 
endringer og tilknytning til den overordna 
sjøfartshistorien

• Fartøyet "som gjenstand"











Dokumentasjon, presisering:

• SAMLE – FORSTÅ – PRESENTERE – LAGRE

• Dokumentasjon kan ein forstå som eit RÅMATERIALE 
i form av foto, skisser, data osv. Råmaterialet er 
grunnlaget, og må vere av så god kvalitet at det kan 
brukast til mange føremål. RAPPORTERING er i vår 
samanheng ein presentasjon og vurdering av 
råmaterialet, og omfattar i dei fleste tilfelle ikkje alt 
råmaterialet. FORMIDLING og FORSKING er bygd på 
råmateriale og rapportar



Styrehus, prosess rekkefølge

Rekkefølge for oppbygging:
• Stendere i tre på alu-front er i to deler. Den ene 

delen skal ligge inni alu-vinkelen, den andre på 
motsatt side. De er festa ved at det er bora for spiker 
i vinkelen, og så er det spikra gjennom begge to (3” 
spiker). Stenderne vil få svai, slik at det blir 90 
graders vinkel mellom stendernes ytterkanter og 
teakvinduet. 

• Lekte 23 x 50 under tak (svinga på i full lengde). 
Underkanten på lekta følger underkanten av alu-
vinklene takkonstruksjonen (da blir det ca 1 cm 
klaring mellom lekt og tak).

• På aluvinklene i taket settes det på spikerslag. Her 
ligger en på hver side av vinkelen, omtrent som på 
stenderne. Vinkelen er 63 mm. Det ene spikerslaget 
blir da 30x63 mm. Det andre passer inn vinkelen ca 
33x57. 

• På spikerslaga i taket er det spikra på tynne lister ca 
10 x 10 mm, oppunder alu-taket. Oppunder listene 
er det så lagt svart forhudningspapp som er skåret til 
litt breiere enn mellomrommet mellom spikerslaga. 
Dermed er det et lite luftrom mellom papp og 
aluminium. Pappen er bretta og lagt opp uten 
festing. Under pappen litt lenger ned på spikerslaget 
er det lagt 10 mm porøs huntonitt som er hengt opp 
med spiker slått inn i spikerslaga. Huntonitten er litt 
bøyd opp, altså laga med litt overmål, trolig for å 
henge godt.

• Himlingen spikres opp. Dimensjon: 16x125 synlig (+ 
fjær).

• OSV.



Dekkslegging, prosess beskrevet med tekst 
og bilder

• Eks. dekkslegging Bilfergen
• Planken legges på hakaplanken for å sjekke 

om den passer på lengde og i forhold til 
kvist og evt. andre feil. 

• Det merkes på hvordan hakket skal være ut 
fra bredden på planken. Bruker hjelpelekt 
på bjelkene.

• Merker på hakket.
• Sager med sirkelsag som er stilt inn etter 

tjukkelsen på planken. Hakaplanken er ½” 
tjukkere enn dekksplanken for å fungere 
som drivreim.

• Hogger vekk resten i hakket med tappjern.
• Borer for skandekksbolt. Slår i denne og 

klinker med lufthammer. Mothold er 
tvinge.

• Legger på planken og merker hvordan 
planken skal skjæres i forhold til hakket. 
Måler og lager nøyaktig merking etter å ha 
snudd planken.

• Sager ut med sirkelsag. Pusser med høvel.
• Setter fast planken med tvinger.
• Borer for spiker og propper og spikrer med 

5” skipsspiker.



Videoformidling 2017

• Målgruppe: Flest mulig

• «Historien» er visuell og som regel del av et 
større prosjekt

• Gir en følelse av omfattende kunnskap

• Tilpassa visning på mobil

• Kan ses uten lyd



• Høyt tempo, levende klipping

• Dokumentasjon av sjeldne teknikker og 
formidling til bredt publikum

• Noe smalt og sært blir gjort levende og 
interessant for mange

• Opptakene gjøres som dokumentasjon av 
prosesser som skjer

• Faglig, dokumentaristisk innfallsvinkel, skaper 
forståelse for en prosess



• Fimene kan ses på 
https://www.youtub
e.com/channel/UCl
5u4L-
59SaDgVHJBzMTGw/
videos

https://www.youtube.com/channel/UCl-5u4L-59SaDgVHJBzMTGw/videos


Rekkevidde

• Ca 20 videoer produsert i løpet av 10 måneder

• 25 mill. visninger i løpet av 16 måneder

• Facebooksida til HFS hadde 5 000 følgere da 
prosjektet starta. Økte til 103 000 i løpet av 
prosjektperioden.

• HFS størst på Facebook i museums-Norge

• Ligger godt an blant museene i verden.



Effekter

• Profilerer oss som handverksbedrift og 
museum

• Gjør oss synlig nasjonalt og globalt

• Ledende aktører har lagt merke til videoene 
og oss

• Repslagerne med på utstilling i Venezia

• Stor bestilling av tau fra USA

• Får tips, vi lærer noe. Kommunikasjon med 
brukerene.



Interne effekter

• Gir mening og motivasjon ved å oppdage at det vi 
holder på med ikke er veldig smalt

• Betyr det noe for mange vil det bidra til videreføring

• Blir bedre sammenkobling mellom dokumentasjon, 
formidling og handverkere

• Løfter status for handverket

• «Vern gjennom bruk» av dokumentasjonen (utnytter 
noe av potensialet). Stimulerer til bruk, er dermed et 
vernetiltak.





Immaterielt fokus

• Fartøyene er viktige, men prosessene egner seg 
til å skape engasjement og interesse

• Det materielle og immaterielle blir mer likestilt

• Gjør kulturminner mer relevante? Mer 
demokratisk vern?



Takk for meg!


