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Dette er prøven på en håndbok for D/S "STYRBJØRN". Stoffet er for det meste 
skrevet nytt, men noe er også hentet fra den tidligere ODA, og bør derfor være kjent 
for flere. 
 
Det er nødvendig at alle leser denne boken. Både fordi vi er pålagt av SD å ha en slik 
bok ombord, og at alle mannskaper kan innholdet om sikkerhet. Men også fordi vi 
som mannskap har et klart behov for kunnskaper om sjømannskap generelt og 
"STYRBJØRN" spesielt.   
 
 
NVSK 
15.03.2008 
Basert på tilsvarende hefte for Børøysund mal utarbeidet av Dag Thorstensen mai 2005 
Tilpasset Styrbjørn av Laila Andersen, Tom Gundersen og båtens mannskap sommeren 2007 og 
vinteren 2007/2008 

1. Utgave fordelt til båtens aktive mannskaper revidert 15.3.2008.  
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Styre og stell 
 
Klubbens styre består sesongen 2008 av følgende personer: 
Mårten Ervik, formann, tlf. 22 48 62 54/951 82 299 
Rolf Nordby, viseformann, tlf. 22 71 23 28 / 21 07 11 44 / 92 44 70 23 
Eva Løken, kasserer. tlf. 63 87 56 28 / 93 04 34 37 
Pål Gulbrandsen, sekretær. tlf. 22 73 28 27 / 92 85 36 38 
Øyvind Ødegård, 90 03 39 22 
Ragni Malterud, 22 14 70 58/66 79 95 59 / 95 11 39 20 
Yngvar Vea, 66 78 01 38 / 90 58 54 01 
Magne Hansen, vararepresentant, tlf. 22 16 76 90 / 90 57 02 62 
Jan Fredrik Flock, vararepresentant, 22 14 20 54 / 90 89 38 28 
 
Båtutvalget er ansvarlig for "STYRBJØRNs" daglige drift, og består av: 
Øyvind Ødegård, 90 03 39 22 
Terje Bjerén, maskin 22166611/92686043 
Arild Mathisen, dekk 32825802/90959226 
Ellen Bendiksen, byssa 22436361/95254926 
 
 
Restaureringsutvalget er bindeleddet mellom klubben og Riksantikvaren, og 
står for alle avgjørelser m.h.t. tekniske løsninger og forandringer, fargevalg o.l.  
Agnar Aas, formann, tlf. 22 17 91 64/22 95 90 70 
Mårten Ervik, tlf. 22 48 62 54 
Arnold Lindner 
Egil Jørgensen 
Bjørn Andersen 
Terje Bjerén 
Bård Kolltveit 

 
Organisasjon og ressurser på land  
Følgende ressurser og kontakter er nyttige:  
Generell nødmelding:     VHF kanal 16.  
Hovedredningssentral        Tlf: 51 51 70 00 
Oslo legevakt:      Tlf: 113 eller 22 11 70 70 
Vakt Oslo Trafikksentral (Havnevesen)  Kanal 12, 15, 16 eller 80.  
      Tlf: 23 48 26 00 
Politi Oslo (lokal redningssentral)  Tlf: 112 eller 22 66 90 50 
Politi Asker og Bærum: (lokal redningssentral) Tlf: 112 eller 67 57 60 00 
VESTA (skade forsikring):   Tlf: 22 96 40 00 - etter kontortid: 80 03 02 13 
Brannvesen     Tlf: 110 eller 22 11 44 55 
Politibåt Asker og Bærum   Tlf: 112 eller 941 56 000 
Politibåt Oslo 
 ”Vekteren”    Tlf: 915 41 402 
 ”Klar”     Tlf: 924 00 002 
Ambulansebåt     Tlf: 113 
 
Oslo Havnevesen:    Tlf 23 49 26 00 
 
Avfallshenting på kaia: 
Veolia – i sommersesongen finnes nøkler til containeren om bord 
Ved tømming må det ringes til                 Tlf. 02180  



 

2. Utgave 2008 
 

5

VELKOMMEN OMBORD 
 
Da noen få ildsjeler på slutten av 70 tallet begynte den enorme oppgaven med å ta 
vare på et gammelt slepedampskip som "STYRBJØRN", ante de neppe hvilke 
konsekvenser og hvilke utfordringer som lå i årene fremover. Mange av "de gamle" 
som har vært med nesten siden begynnelsen, kan underskrive på dette. 
 
D/S Styrbjørn har fått vernestatus av Riksantikvaren. 
Riksantikvaren har gjennom de siste årene gitt mye penger til restaurering av 
fartøyet.  Det er bestemt at båten skal tilbakeføres til 1950-utgaven. Det er derfor 
viktig at vi har dette årstallet i ”bakhodet” når vi arbeider om bord. Det er spesielt 
viktig i forbindelse med restaurering og tilbakeføring av fartøyet. Det er ikke tillatt og 
sette opp og/eller henge opp ting som ikke har vært om bord tidligere uten at det er 
drøftet med de ansvarlige om bord og representanter for Restaureringsutvalget. 
Støtten fra Riksantikvaren forplikter oss til å arbeide etter antikvariske prinsipper.  
 
Så for å tenke helhet, og ikke å blande datid og nåtid, er ikke minst de mange 
detaljene så viktige. Jo mer helhet vi tenker, desto riktigere blir ”STYRBJØRN” som 
kulturminne.  
 
Dersom vi må bruke et eller annet nytt ombord, samme hva det er, må vi aldri falle for 
fristelsen til å "lage det nye gammelt". For å sette det på spissen: Det er mye bedre 
med plast, som alle skjønner er nytt, enn med tre eller stål som er laget med gammelt 
utseende. 
 
Men prinsippet om at ingenting skal tas ombord, løst eller fast, uten at 
restaureringskomiteen har gitt sin godkjennelse, må følges. Dette gjelder også 
fargevalg, som jo er meget iøynefallende. 
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STYRBJØRN" - ET LITE SKIP I DRIFT 
 
For å unngå misforståelser, er det viktig at et skip, stort eller lite, drives etter mer eller 
mindre hierarkieske prinsipper, med skipper som fartøysjef og hovedansvarlig. 
"STYRBJØRN" er delt inn i tre "underavdelinger":  
Maskin, dekk, og bysse. 
 
De ansvarlig for de forskjellige avdelingene er det som bestemmer de daglige 
gjøremål innen sin avdeling og fordeler oppgaver etter en nærmere diskutert og 
godkjent arbeidsplan.  
 
Alle må selvsagt ta initiativ til forskjellige gjøremål, men for at båten skal drives på en 
fredfull måte, er det viktig at det klargjøres med den ansvarlige, og at man ikke 
blander seg opp i bestemmelsene som tas - enten de er små eller store. Uenigheter 
kan man naturligvis alltid diskutere, men på en hyggelig og saklig måte.  
 
Er det behov for hjelp på tvers av avdelingene, skal den ansvarlige naturligvis be om 
det, enten det er byssa som trenger hjelp til oppvask eller dekket til fortøyning. 
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HOVEDPRINSIPPER FOR DRIFTEN 
 
Hovedprinsipper for drift av D/S STYRBJØRN er hentet fra praktisk drift av et rederi. 
Med denne bakgrunn fremkommer følgende roller for ”Rederiet Norsk 
Veteranskibsklub” i relasjon til D/S STYRBJØRN: 
 
Styret Er ”Rederiets” administrasjon. 

 
Båtutvalget Er ”Rederiets” Driftsavdeling, med ansvar for inspeksjon, forsyning, kontakt med 

sjøfartsmyndigheter i forhold til sertifikatkrav o.l,  
 

Ansvarlig 
skipper  

Skipper som har det overordentlige ansvar for seilas, sikkerhet og drift - 
herunder:  
• utarbeidelse av generelle ordre for å ivareta sikker drift av skipet.  
• Sørger for at karter og publikasjoner er tilstrekkelig og at de er oppdatert og 

rettet 
• Sørger for fornyelse av sertifikater for redningsmateriell, radio- og 

navigasjonsutrustning, samt medisinkiste og pyroteknisk materiell 
• Sørger for kontroll og korrigering av magnetkompass 
• Sørger for kontroll, korrigering og utarbeidelse av enkel bruksansvisning for 

radar, VHF, ekkolodd, høytaleranlegg mm. 
• Sjekke innhold i medisinkiste  
 

   
Maskinsjef/ 
maskinist 

Har ansvaret teknisk drift av maskin inkludert dekksmaskineri som vinsjer etc og 
elektro samt brannvernmateriell. Maskinansvarlig i denne sammenheng har en 
overordnet rolle for den tekniske drift. 
• godkjenner maskinpersonell 
• utarbeider krav og instrukser for opplæring 
• planlegger vedlikehold og rengjøring 
• Fører materielloversikter og kompletterer rekvisita. 
• er havarisjef og utarbeider planer for øvelser 
 

  
Ansvarlig dekk Har ansvaret for det daglige arbeidet på dekk og i innredning.   

• ansvarlig for sikkerhetsutstyr som røykvarslere, brannslukningsapparater o.l 
• planlegger og prioriterer vedlikeholdsarbeider (unntatt i maskinen), gjerne i 

samarbeid med andre.  
• kompletterer rekvisita.  
 

  
Ansvarlig 
byssa 

 Har ansvaret for 
• vanlig renhold 
• proviantering 
• forpleining 
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 FLØYTESIGNALER OG RORTØRN 
 
Fløytesignaler brukes for å gi beskjed om noe. Selv om det er navigatør som gir 
disse signalene først og fremst til andre fartøyer, er det greit å vite hva de betyr (jo 
mer man vet, desto morsommere er det å være med). Samtidig er det jo enkelte 
signaler som varsler oss som mannskap om noe, og som det derfor er viktig å 
kjenne: 

• 7 korte støt og ett langt:   Brann/uhell/havari  
• Ett kort støt:     Jeg forandrer kurs mot styrbord 
• To korte støt:    Jeg forandrer kurs mot babord 
• Tre korte støt:   Min maskin går akterover 
• Minst 5 korte:    Varsel til fartøy som ligger i veien (flytt deg!) 
• Ett langt støt:    Gis før vi kommer inn i trangt farvann (varsel) 

– eller som uformell hilsen 
• Tre lange støt:    Mer høytidelig hilsen til annet fartøy  
• Ett langt og ett kort   Fløytesignal ved ankomst 

 
 
 
Rortørn 
”STYRBJØRN” 

• Siden ”STYRBJØRN” er et uerstattelig, flytende museum, er vi ekstra 
forsiktige, og det er navigatør (skipper eller styrmann) som er ansvarlig for 
seilasen.  

• Derfor må du aldri svinge på egenhånd annet enn når du får beskjed om å 
”ligge midt i sundet”, ”styr på det hvite huset rett forut”, ”ha den grønne staken 
litt på styrbord” osv. Da er det ditt ansvar å holde denne kursen så godt du 
kan. 

• Er du usikker eller du tviler på noe, så spør! 
• For at navigatøren skal være sikker på at du har oppfattet rorordren, er det 

viktig at du gjentar den (bekrefter). Dette er ikke fjollete eller dumt eller flaut, 
det er nødvendig for å unngå misforståelser. Du kan jo selv tenke deg hva 
som kan skje i et trangt farvann hvis du misforstår. 

• Kompass-styring er langt mer krevende, og bør bare utføres når du har litt 
erfaring. Men prøv så snart du får anledning, det er viktig å vite hvordan båten 
ter seg. 
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SIKKERHET UNDER HVER TUR 
 
 
 
 
SIKKERHETSMANNSKAPET 
D/S "STYRBJØRN" skal ha et godkjent sikkerhetsmannskap på 4 personer, og det er 
viktig at disse er godt kjent ombord, vet hvor brannslukkeapparatene er, og hva som 
skal gjøres i enhver situasjon. Det står klart beskrevet i sikkerhets- og arbeidsrullen 
for den enkelte tur hvilken sikkerhetsoppgave hver og en har. Dette må sjekkes før 
båten forlater kaia! Naturligvis er ikke disse oppgavene bastante - hver og en må trå 
til der det er behov i øyeblikket, men det er viktig å vite hva som er hovedoppgaven 
om noe skulle skje. Arbeids/sikkerhetsrullen skal fylles ut for hver tur av ansvarlig på 
dekk, og henge lett synlig i salongen på tavla og i styrhuset.  
 
Er mannskapet større (eventuelt medseilende klubbmedlemmer eller aspiranter) skal 
disse stå til disposisjon hvis vedkommende på listen er opptatt med andre gjøremål i 
øyeblikket. Alle medseilende skal oppføres på sikkerhetsrullen. 
 
Lommelykter som henger i lugarer, bestikk og maskin tilhører fartøyets nødlyssystem 
og må IKKE fjernes.   
 
SJEKK AV SIKKERHETSUTSTYR 
Hvis det er lenge siden D/S "STYRBJØRN" har vært på tur, skal sikkerhetsplanen 
gjennomgås for å verifisere at alt utstyr er på plass. Det er blant annet en del utstyr 
som tas inn når båten blir liggende ved kai uten tilsyn.  
 
     
 
 

 
Sjekkliste utarbeidet før 
seilesesongen 2008. 
 
 
 



SIKKERHETSRULLE VED BRANN OG HAVARI 
Varsling skjer ved 7 korte støt, etterfulgt av ett langt, og vedvarende rinning i klokken 
 Brann Evakuering Flåte 
SKIPPER / STYRMANN, havarileder Kommunikasjon, oversikt, vurdere situasjonen BB 
BÅTSMANN, skadestedsleder dekk Slangefører Utsett SB flåte, flåtefører SB 
Matros 1 Assistere Utsett BB flåte, flåtefører BB 
Matros 2 Assistere Assistere SB 
Matros 3 Assistere Assistere BB 
MASKINSJEF, 
skadestedsleder maskin 

Start pumper Assistere SB 

Maskinist Assistere Assistere BB 
Fyrbøter 1 Assistere Assistere SB 
Fyrbøter 2 Assistere Assistere BB 
Fyrbøter 3 Assistere Assistere SB 
Fyrbøter 4 Assistere Assistere BB 
Bysse Assistere Varme tepper SB 
 
VED BRANN: Assistere vil si å raskest mulig slukke brann med brannslukkeapparat eller lignende og hjelpe til der det er 
nødvendig. 
 
EVAKUERING: Hjelpe til hvis noen trenger hjelp. Vær klar over at det henger lommelykt lett tilgjengelig ved lysbrytere  
 



BÅT ELLER MENNESKER I NØD 
 
Alminnelig varselsignal: 7 korte støt i fløyten etterfulgt av ett langt  
(- - - - - - - -----------) 
 
og/eller vedvarende ringing med klokken.  
 
Skipper varsler andre stasjoner på VHF kanal 16  
 
 
BRANN 
 
Det verste som kan skje ombord i et fartøy er brann. Derfor er det uhyre viktig at 
mannskapene vet hva de skal gjøre om brann oppstår (studer mønstringsrullen for 
hver tur) men aller viktigst er det å sørge for at den IKKE oppstår.  

• Røyking er ikke under noen omstendighet tillatt under dekk  
• Over dekk kan det røykes, men sigaretten skal aldri slenges overbord på lo 

side (vindsiden) – da kan den suges inn gjennom en lysventil. 
• Trekk alltid ut stikkontakter fra kaffetrakter og andre apparater FØR vi forlater 

kaia, og trekk dem alltid ut når båten forlates for kvelden. 
 
 
Dersom det skulle bryte ut brann, kan denne slukkes på flere måter. Men vit at du 
som førstemann til stedet betyr mest for den videre utvikling: 
 

• Hold hodet kaldt.  
• Vurder situasjonen om du skal slukke selv straks, eller alarmere først.  
• En begynnende brann: Slukke selv på en rolig måte er ofte enklest og mest 

effektivt.    
• Større brann: Varsle først, noen sekunder fra eller til betyr ikke stort. 
• Varsling skjer ved rop, varsling til bro, maskin og ansvarlig dekk, og evt. hurtig 

ringing med skibsklokken – rekkefølge som det passer. 
 
 
Brannen slukkes 

• Ved kveling: En liten brann eller brannutvikling kan ofte kveles med et teppe, 
en genser eller hva som helst ellers. 

• Med CO² apparat: Dette brukes først og fremst mot brann i det elektriske 
anlegget, men egner seg også til å holde ilden i sjakk ved andre typer brann. 

• Med pulverapparat: Dette brukes til brann i elektriske kabler, fettbrann i byssa 
og andre vanskelige områder. Pulveret skal dale over flammene og kvele dem 

• Med vannslange skal alltid kobles til uansett om det ser ut som om brannen 
blir slukket med de andre slokkemedier – noe du aldri kan være trygg på! Men 
det tar litt tid før du får koblet og vannet kommer. 
Vann brukes til brann langs skorstein, i tekstiler, møbler, treverk o.l.: Strålen 
rettes alltid mot roten av flammene.  
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VIKTIG: Gjør deg kjent med bruken av CO²- og pulverapparatene, og lær deg hvor 
disse er utplassert. Dette skal du vite ”i blinde”. Se tegningen her og oppslått ombord. 
 
Plasseringer: 

• I mannskapsmessa - pulver 
• I byssa- pulver 
• På skottet i gang forut - pulver 
• I malingskap -  pulver 
• I nedgang til fyrdørken BB side -  pulver 
• På fyrdørken - pulver 
• I gangen utenfor lugarene forut - pulver 
• I gangen utenfor lugarene akterut - pulver 
• I maskinen  – pulver og CO2 
• I styrehus to stk -  pulver og CO2 
• I lasterommet akterut 3 stk reserveapparater - pulver 

 
 
Røyk/Brannvarslere er plassert: 
 I gangen til lugarene forut 
 I byssa 
 I gangen utenfor lugarene akterut 
  
 
 
 
ELLERS ER DET VIKTIG AT ALLE STUDERER DEN OPPSLÅTTE 
SIKKERHETSPLANEN NØYE – OG KAN DEN!  
 
HUSK – DET KAN VÆRE OPPHENGT EN SIKKERHETSPLAN SOM IVARETAR 
SPESIELLE KRAV VED TURER UTENFOR NORMALT FARTSOMRÅDE. 
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VIKTIG: Gjør deg også kjent med hvor brannhydranten er, og hvordan slangene 
kobles på. Se illustrasjonene.  
Plasseringer: 

• På B/B side i akterkant av overbygget 
 

• Brannslangen er rullet dobbel. Rull/trill slangen ut bortover dekk vekk fra  
brannen, koble på den ene enden, mens du går raskt mot brannen med den 
andre. Eller en annen trekker slangeenden med seg. 

• Koble til munnstykket, pass på at det er åpent 
• Skru munnstykket opp til passende stråle og rett strålen mot vannet. (det er 

ikke kran på dekk) 
• Når brannen er slukket: Ikke steng vannet fra slangen med hendel - be 

maskinen stoppe pumpen. 
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UTSETTING AV FLÅTE 
 
Hver flåte er sertifisert til 25 mann. Flåtene settes (naturligvis) kun ut på ordre ved 
totalhavari og lignende, og utsetting foregår slik: 

• Løsne spennbåndet (låsen med hake – se ill.) som holder flåten fast til dekket. 
Båndene rundt flåtedekselet skal IKKE kuttes. 

• Trekk ut noen meter av utløserlinen (den som er festet til dekket.), eller til du 
får et merke på tauet. Linen skal ikke løses fra dekket. 

• Trekk ut noen meter av den utstikkende fanglinen, og fest den med en sikker, 
men enkel knop til trekktauet som ligger strukket på utsiden av båtdekket. 

• Samtidig må èn mann posteres her akter, klar for å trekke flåten akterover 
• Lemp flåten til sjøs over rekka. 
• Trekk i utløserlinen til flåten blåser seg opp.  
• Trekk flåten akterover med fanglinen til den lave delen av akterdekket,  fortøy 

flåten her. 
• Entre flåten, og kutt linene etter at man har forsikret seg om at båten er 

evakuert (ikke glem å sjekke ALLE lugarer og salonger – uten unntak) 
• Dersom det ikke er mulig å få satt ut flåten manuelt, vil utløsermekanismen 

sørge for å blåse opp flåten automatisk på 3 - 4 meters dyp. Flåten vil deretter 
flyte opp. 
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MANN OVER BORD 
 
Faller noen over bord, må den første som oppdager dette, ikke miste vedkommende 
av syne. VIKTIG!!! 

• Det aller første du gjør er å rope "MANN OVER BORD" til du er sikker på at 
noen har hørt det og kan varsle broen, som varsler trafikksentral/fartøyer i 
nærheten på VHF. 

• Samtidig kaster du ut en livring, så hardt og så langt du kan i riktig retning. Det 
kan hende "havaristen" kan svømme til ringen og ligge og hvile til vi får snudd 

• I mørket MÅ du bruke livring med lys! Ikke glem at det på hver broving er 
livring med både elektrisk lys og fluoriserende lys. 

• Mens båten snur, og legger seg opp i lovart, må du eller en annen kontinuerlig 
peke mot "havaristen". Han eller hun MÅ IKKE MISTES AV SYNE! 

• Hvem som helst av mannskapet (den mest svømmedyktige) må aldri kvie seg 
for å hoppe til sjøs (men ta fortrinnsvis på redningsvest, og sikre evt. med en 
lang line) og svøm mot vedkommende - du vet aldri om "havaristen" er god til 
å svømme eller ikke.  

• Husk å fortsette å peke ut kursen for vår svømmer. 
• I mellomtiden gjør andre av mannskapet klar leider , og har line/trosse for å ta 

imot. Husk at kastelinen kan være for dårlig til å løfte med - bruk bedre! 
• Propellen stoppes - VIKTIG! Dette skjer ved å slå "STOPP" to eller flere 

ganger, men forsikre deg likevel om at propellen virkelig er stoppet! 
• Slå line/trosse rundt vedkommende under armene og bukser ham opp på 

dekk. 
 
 
 
 
 
LIVVESTER 
 
Livvestene er plassert i kasse på akterdekk og i lugarer. Fordeling: Se 
sikkerhetsplanen.  Kassen er låst av tyverihensyn, og må derfor alltid låses opp før 
hver tur, og låses igjen etter turen. Ved nød: 

• Mannskapet skal hjelpe eventuelle passasjerer til å få vestene på, men skal 
først ta vestene på seg selv, slik at man er klar for arbeid på dekk.  

• Derfor er det viktig at den enkelte trener på å ta på vestene selv, slik at man 
vet hvordan de fungerer – se illustrasjon. 

• Trening på dette skal ikke minst gjøres av alle på den årlige sikkerhetsdagen, 
og hver eneste gang før vi går ut i åpent farvann (sommertur o.l). 
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PERSONSKADE 
 
Medisinkiste finnes på broa i bestikken. Husk følgende grunnregler:  
Ikke få panikk - skaff oversikt over situasjonen 
Sjekk medisinsk kompetanse (Gå på VHF kanal 16 eller ring 113) 
Bevisstløshet: Se illustrasjonene i vedlegg A 
Brannskader behandles ved nedkjøling (is i fryseboks evt vann) 
 
 
Se også Vedlegg A: Hefte Førstehjelp Sikkerhetstur 2007. Kathrine Espeland 
 
 
 
 
Husk: 
Vi er pliktig til alltid ha en komplett medisinkiste om bord. Derfor skal alle uttak fra 
skipets medisinkiste føres opp i på logskjema i kisten. Hvis det tas ut større mengder 
eller det minker på noe av beholdningen skal innholdet suppleres ihht innholdsliste 
utarbeidet av apoteker. 
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KOLLISJON/GRUNNSTØTING/LEKKASJE 
 
Berøring av en grunne er fort gjort, og behøver ikke bety noe som helst. Men det kan 
også bli en mindre eller større lekkasje.  
 
I maskinen er det tre pumper som kan ta lekkasjevann uansett hvor lekkasjen 
oppstår. Alle maskinfolk må kunne disse pumpene  med sine ventiler og lensesiler "i 
blinde".  
 

• Kjølevannspumpen brukt til nødlensing. 
Når pumpen skal benyttes til nødlensing stenges 
sjøvannsventilen og lenseventilen åpnes. 
Lenseventilen er flenset til sjøvannsventilen. Pumpen 
tar  fra skutebunn i forkantkant av hovedmaskinen. 
Dette lensevannet kan helt eller delvis kjøres 
gjennom kondenseren og overbord. Denne 
driftsformen er aktuelt når hovedmaskinen er i gang 
eller i stand by .  

 
• Duplexpumpen brukt til lensing 

Dette er en dobbeltvirkende suge-trykkpumpe.  
Pumpen tar fra skutebunn i forkant av 
hovedmaskinen.  

 
• Påhengte pumper 

To lensepumper tar vann fra skutebunn. I forkant og 
akterkant av hovedmaskinen og fører dette overbord.    
NB Pumpene fungerer bare når hovedmaskinen 
er i gang 

 
Kommer man til ved lekkasjen, er det viktig å prøve å stanse 
så mye som mulig, f.eks. ved å dytte nedi tepper, 
skumgummibiter e.l., og stemple dette fast med det du har 
for hånden. (Plankebiter, stenger o.a.) 
 
Ved mer alvorlig uhell skal ledige besetningsmedlemmer samle passasjerer på dekk 
på den uskadde del av fartøyet.  
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Håndlensepumper 
 
Det er plassert i alt to – 2- slike håndlensepumper på dekk.  
En tar fra forkant av kjelerommet.  
Den andre tar fra rommet under akterlugaren. (Aksel, Hylserommet) 
  
Ved lekkasje og når lensepumpe(ene) i maskinrommet ikke greier å ta unna (f.eks. 
ved dødt skip når det ikke er steam, eller ved andre årsaker) har disse 
håndlensepumpene stor sugeeffekt. Skru lokket av, og trekk håndtaket opp og ned. 
Vannet flommer ut av pumpen og ut på dekk. Pass på at lokket alltid er på plass, slik 
at det ikke kommer skitt nedi. 
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NØDSTYRING 
 
Dersom overføring fra styrhus til styremaskin skulle ryke, kan rattet på styremaskinen 
benyttes.  
Dersom det oppstår feil ved rorkjetting, styremaskin eller med rorkvadranten, må vi 
bruke nødstyring med talje. Taljene henger i skapet nærmest maskinrommet på S/B 
side mellom kjelen og skutesiden. 

• Fest en talje på hver side av rorkulten og ut til styrehjulet for rorkjettingen.  
Sjakler for feste av taljer er fast montert 

• Hver talje bemannes av èn - to mann 
• Det må dannes en "roperekke" med et par mann, som kan overføre ordrene 

fra broen. 
• Roret virker "riktig" - når du trekker i SB talje, dreier båten til SB  

 
 
|
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GJØRE SJØKLART 
 
Det å gjøre sjøklart - normalt for sommertur langs eller rundt kysten - vil si å sikre båt 
og løse gjenstander. Det som holder seg i ro i Indre Oslofjord, vil garantert bevege 
seg når det blir sjø eller dønninger. Ikke bare kan båt og gjenstander skades, det kan 
være direkte farlig. 
 
Sjekk pumper 

• Maskinfolkene må kunne de faste pumpene utenat, men ellers er det viktig at 
alle dekksfolk – og flest mulig andre – kjenner til og kan betjene de forskjellige 
pumpene. Det er tre systemer: 

• Dessuten må man kjenne til hvor de manuelle pumpene er plassert og bruken 
av dem. 

• Til sist er det den elektriske dykkpumpen. Denne kan bare benyttes når 
”sparegrisen” nødagregatet går 

 
Sjekk brannslukkeapparat 

• Samtlige mannskaper skal kontrollere at de vet hvor de forskjellige 
brannslukningsapparatene er. Dette skal gjøres før eller umiddelbart etter 
avgang. Se plantegningen for plassering, og husk forskjell på pulverapparat 
og CO² apparat 

 
Lysventilene 

• Steng alle lysventiler skikkelig. Kontroller/trekk forsiktig etter med 
skiftnøkkel/fastnøkkel. (glasset kan spekke hvis det dras for hardt) 

• Alle blindlokk må stenges og teites med fastnøkkel/skiftnøkkel. 
 
Gjenstander på dekk 

• Alt skal enten tas inn i lukkete rom, eller surres. Eksempelvis skal trosser forut 
surres til trossekrakken. Trosser akterut surres. 

• Malingsbokser skal under ingen omstendighet stå i skap, men plasseres i 
livbåt eller brannsikkert område. 

 
ELETRISK ANLEGG 
 
Omkobling av strømtilførsel. 

 
Før omkobling fra land- til skipsstrøm, må en være oppmerksom på at spenningen 
skifter fra 220 V vekselspenning til 220 volt likespenning. Dessuten reduseres tilført 
effekt til totalt ca. 1,5 KW. Derfor må følgende punkter iakttas: 
 

• Koble fra alle strømforbrukere som trekker mye effekt. Eksempler på dette er 
kjøleskap, kokeplate og varmtvannsbereder.  

• Alle andre forbrukere som krever vekselspenning må frakobles. Eksempler på 
dette er mobilladere og lysstoffrør. 

• Rapport om at dette er utført, gis til maskinansvarlig. 
 
 
Etter omkobling fra skips- til landstrøm, kan en koble til de overnevnte forbrukere 
etter at maskinansvarlig har gitt beskjed om dette. 
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Sjekk av batteriladesystem. 
 
Før avgang og etter at skipsstrøm er etablert, må batteriladingen sjekkes. Dette må 
utføres enten av vakthavende på bro eller maskin, evt. den disse gir autorisasjon. 
Dette sjekkes ved å observere at det er grønt lys på begge batteriladerne. Disse er 
lokalisert under køye i bestikken. Rapport til skipets kaptein. 
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 FORTØYNING 
 
Et fartøys fortøyning består av flere trosser, vanligvis fire. Ordet trosser er kun et 
fellesnavn, vi må kjenne betegnelsen på de forskjellige. 
 
Springet er et fartøys viktigste fortøyning. Navnet kommer sannsynligvis fra det 
engelske ”to spring a ship off”, dvs. la den dreie ut. Det som skjer er at maskinen går 
sakte forover slik at springet er teit, og når man gir ror mot kaia, vil propellvannet mot 
roret sørge for at akterenden dreier ut. Jo lenger akterover springet er satt, desto 
lettere vil fartøyet dreie. Dersom springet får for hard belastning, eller båten ikke vil 
dreie ut, skal springet ”sjekkes”, dvs du slipper opp et tørn eller to, men holder igjen 
for hånd, og stikker ut litt etter litt.  
 
Når man skal legge til, brukes også springet: Hivelina i land, springet hales inn og 
legges over pælen, og nå er det viktig at dekksmannen setter tørn lett og pent, og lar 
trossen gli på pulleren, så båten siger pent inntil. Settes det fast for hardt, vil båten 
dunke i kaia, og det kan lett oppstå skader. Med springet fast, gis det ror fra kaia, og 
akterenden vil dreie pent inntil.  
 
Funksjon 1: Kunne dreie akterskibet ut og inn. 
      2: Holde båten til kaia i lengderetningen, slik at den ikke jager forover. 
 
 
Akterspring kan brukes nesten på samme måte: Når man lar maskinen gå 
akterover, vil presset på kaisiden bli èn-sidig. Propellvannet går forover, og vil ikke 
virke på roret, derfor blir ikke effekten så stor. Men dersom det ikke er sterk 
pålandsvind, vil baugen dreie sakte ut fordi trossen holder igjen på siden. 
 
Funksjon 1: Holde båten til kaia i lengderetningen, slik at den ikke jager akterover. 
                2: Kunne dreie forskibet ut og inn. 
 
 
Baugtrossen strekker seg fra baugen over det som kalles halegatt eller konge, og et 
godt stykke forover. Mangler fortøyningsmulighet godt forover (som på vår faste 
plass i Oslo), stikkes trossen heller gjennom busgattet i skansekledningen og forover. 
Dermed blir strekket lenger, fremfor å gå bratt ned. Det er jo lett å forstå at dette er 
uheldig, når du tenker flo og fjære. 
Funksjon: Oppta strekk i lengderetningen og holde båten inntil kaia. 
 
 
Aktertrossen er akterskibets svar på baugtrossen. Helst bør den settes på utsiden, 
slik at vinkelen ikke blir så spiss. 
Funksjon: Oppta strekk i lengderetningen, og holde båten inntil kaia. 
 
 
Brest er trosser som går nærmest vinkelrett mot kaia. Fordi kaipælene ofte står langt 
ute, kan brestene bli for korte, og korte trosser er aldri lurt, fordi fjæringen blir for 
dårlig. Bruken er relativt sjelden, og må vurderes i hvert enkelt tilfelle - for 
"STYRBJØRNs" vedkommende kan bruken være f.eks. ved bunkring. 
Funksjon: Kun å holde båten tett inntil kaia - vil ha dårlig funksjon i lengderetningen. 
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Det å "ta tørn" vil si at du setter et "åtte-tall" på pullerten. To tørn er to "åtte-tall" osv. 
Ved springet til kai er det meget viktig å vurdere situasjonen, og aldri sette flere tørn 
enn at det slurer, og at båten glir pent inntil. Blir det ropt: "Slakk etter" må du ta av 
tørn og/eller holde mindre igjen. 

 
Trosse på pullert kan tas inn som vist i figur. 
Pullerttørnene begynner ved fjerneste horn i 
forhold til kraftretningen, men for å fordele 
trekket på begge hornfester kan det først slås 
et tørn eller rundtørn rundt nærmeste horn, så 
lavt mot dekket som mulig.  

 
Fortøyninger ellers skal alltid teites så mye som mulig, og tørn på pullerter skal alltid 
fylles helt opp. Hvis du ved fortøyning får beskjed om "Ta inn slakken", må du ta av 
tørnene, hale trossa teit, og så sette tørnene igjen. Vær gjerne to om hver trosse og 
puller; èn som haler og èn som setter tørn. 
 
 
Sikkerhet 1 
Når vi går til land, vil mange gjerne stå på fordekket og se på. Men på landingssiden 
skal det forenom overbygget normalt ikke være andre enn den som tar springet og 
den som bruker fender på ankeret. ALLE ANDRE – PASSASJERER SÅVEL SOM 
MANNSKAP – SKAL HOLDES PÅ DEN ANDRE SIDEN (SJØSIDEN) ELLER 
AKTENFOR OVERBYGGET  
 
Sikkerhet 2 
Det er uten unntak springet som er den første fortøyningen i land. Springet opptar 
store krefter, og det er viktig at den som håndterer springet vet hva han/hun gjør – 
spesielt om noe skulle gå galt (f.eks. om man ikke får akterover). Ingen får ta springet 
før man har sett andre gjøre det mange ganger (eller er kjent med det fra andre 
fartøyer). Første prøve skal alltid gjøres når landingen virker rolig og sikker og helst 
på kjent sted (som kaiplassen i Oslo). 
 
Noen klargjør springet ved å trekke det i lange sløyfer nedover dekket. Ulempen med 
dette er at du beslaglegger hele dekksflaten, og det er fort at en eller annen trår 
uforvarende oppi. Kveil heller trossa opp like i forkant av busgatt og puller, og slik at 
den glir lett ut. Dette er den vanlige metoden som ble brukt (og brukes) på 
lokalfartøyer og andre mindre skip uten fortøyningsvinsj. Du vil oppdage at du har 
mye mer kontroll! 
 
Tegningen på foregående side viser tre forskjellige fortøyningsløsninger. A er den 
mest optimale, fordi det blir lange strekk på trossene. B er den Børøysund bruker på r 
faste plass i Oslo (ring/pullert forut er for nær baugen). C er et eksempel på hvordan 
det kan gjøres ved kort kai, Styrbjørn benytter denne bl.a i Strømstad: To spring og 
trosser/brest til land. Ved kort liggetid og/eller andre forhold kan løsningene fravikes. 
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HÅNDTERING AV TAUVERK 
 
Oppkveiling 
Ombord i ”STYRBJØRN” skal det - iallfall i seilingssesongen - ikke brukes flettet 
nylontau, fordi dette ikke fantes i 1952. Heller ikke hvitt, blått eller grønt tau. 
Flaggliner og lignende er enkelte "hvite" unntak, men også her bør nylon og fletteliner 
unngås. "Kunsthamp" er godtatt som tauverk til fortøyning, og bør brukes i større 
grad også til annet tauverk. 

Alt tau skal kveiles opp før det stues vekk. Z-slått, 
som er mest vanlig,  tau må alltid kveiles slik at det 
forlater kveilen mot solen. Dette er viktig, for ved 
avtak i feil retning vil tauet hvirvle seg i åttetall og 
løkker som går i bend. 
Trossene skal kveiles opp hver gang de tas inn, og 
slik at trossene går ut igjen uten hindring når de skal 
brukes igjen, dvs. kveilen skal bygges opp i høyden. 
”Matterulling” skal ikke brukes, fordi det aldri har blitt 
benyttet på handels- eller bruksfartøyer, kun på 
marinefartøyer og enkelte seilfartøyer for å holde en 
spesiell style. 

NB: Vær nøye med at trossene akter ikke kommer i kontakt med rorkjetting eller 
rorkabellar, blir de dratt inn i rorsystemet, og låser dette seg skjønner alle hva som 
kan skje!!!!!  
La aldri en tauende ligge usikret, slik at den går i ”oppløsning”. Lær deg enkel takling. 
Som midlertidig nødsikring kan du sette på tape eller slå en knute. 
Kveil og bunt sammen småtau og liner som ikke er i daglig bruk. Ikke la slikt ligge og 
flyte litt her og litt der.  
Av knoper og stikk må den enkelte lære seg de mest elementære: Se tegningene. 
 
 
1) BÅTSMANNSKNOP 
Til skjøting av like tykke tau 
 
2) FLAGGSTIKK 
Til skjøting av tau med ulik tykkelse og til feste av flagg til flaggline 
 
3) DOBBELT FLAGGSTIKK  
Når det skal holde ekstra godt – som flagg i sterk vind eller til feste av vimpelstenger i 
mastetoppen 
 
4) PÅLESTIKK 
Når du trenger et øye eller når du skal feste kasteline til trossen (med dobbelt 
rundtørn) 
 
5) DOBBELT HALVSTIKK 
Når du skal sikre noe, eller feste et tau rundt en påle eller en stang 
 
6) DOBBELT HALVSTIKK PÅ EGEN PART 
Når du skal feste enden av et tau på en påle eller stang (som fender). Viser både 
uten (midten) og med (nederst) ekstra rundtørn 
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Pålestikk Dobbel halvstikk om egen ende 
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FENDRING 
 
Det å bruke fenderne er en meget viktig oppgave. Fenderne brukes både ved anløp 
av kaier som ikke er godt nok fendret fra før, og når to fartøyer skal legge inntil 
hverandre (borde). Fenderne skal altså hindre skader på både kai og skutesider. Det 
er en god regel å alltid – selv på de vanlige charterturene – å ha minst èn fender klar 
på fordekket til enhver tid, og èn akter.  

• Ved anløp av ukjente kaier eller kaier vi sjelden er på, skal det være klar minst 
to fendere på fordekket, to midtskips og èn akter. 

• Vi bruker stort sett kun "gammeldagse" kork/taufendere 
• Fenderne er i to størrelser. De store er tunge og kan virke uhåndterlige. Bruk 

derfor ikke større fender enn du kan håndtere. Men husk at stor fender er 
tykkere og dermed sikrere mot skader.  

• Èn mann pr fender. Følg nøye med og flytt deg og fenderen hele tiden mot det 
som ser ut til å bli støtpunktet. Ikke feste fenderne før båten ligger i ro. 

• Normalt brukes det fire fendere pr side – èn forut, èn i akterkant av fordekket, 
èn på midtskibet og èn akter. Men suppler/fravik etter behov. 

• Fenderne skal ligge an mot solid gods, aldri mot spinkle rekkestøtter. 
• Det skal ikke brukes fendere når kaia er fendret med gummidekk, men vær 

likevel klar over at ankeret stikker ut og kan forårsake skader. Derfor skal det 
alltid være klar en fender til ankeret, og ved avgang og ankomst vår faste 
plass i Oslo skal det alltid brukes fender på ankeret. 
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FLAGGING 
 
Det norske flagget 
Vi bruker stort flagg på pene dager, ekstra rent og fint når det er en anledning. Flagg 
som er blitt for skittent skal ikke brukes.  
 
Blåser det hardt, brukes det lille stormflagget, men dette blir det gitt beskjed om. 
 
Flagget heises så tidlig som mulig før en chartertur, og hales straks vi er klappet til 
kai.  
 
Underveis (f.eks. på sommertur) kan flagget være oppe hele døgnet under gange 
(eller etter skippers vurdering) men ellers gjelder om sommeren: 
Opp klokken 0800 – ned ved solnedgang (men ikke senere enn kl. 2100). 
 
Flagglinene skal festes til flagget med flaggstikk (se illustrasjonen side 27), eller med 
rundtørn og halvstikk på egen part når flagget er utstyrt med messingsvivel.  
 
Hilsing med flagget 
Det å hilse med flagget er en gammel skikk på sjøen. Det er gjerne den yngste eller 
den ”minst ærverdige” som hilser først. Flagghilsen foregår slik. 

• Den som skal hilse senker flagget på strake liner til det er i høyde med rekka.  
• Flagget skal holdes der, men skal vaie fritt. Hold øye med flagget til det andre 

fartøyet. 
• Hilsingen besvares fra det hilste fartøyet ved at flagget blir senket rolig til 

rekka og så heist på full stang igjen. 
• Først da skal den som hilste først heise sitt flagg. 

 
 
Storflagging 
For spesielle festdager eller anledninger brukes signalflagg og vimpler i tillegg til 
nasjonalflagget akter. Først og fremst ved landligge, men i enkelte (kortere) tilfeller 
også underveis. Storflagging består (for ”STYRBJØRN”) av følgende fire heisinger:  

• Rederivimpel på formasten 
• Signalflagg på linerekke fra fortopp og ned til SB rekke eller til bakken 
• Navnevimpel (”STYRBJØRN”) på gjøs 
• Signalflagg på linerekke fra stortopp og ned til SB rekke akter 
• Alle ekstraflagg heises først ETTER at nasjonalflagget er heist, og ved haling 

skal alle ekstraflagg ned først. Eventuelt kan alle flagg hales samtidig, men da 
på kommando, f.eks. ved bruk av skipsklokken og evt. fløyte. 
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VEDLIKEHOLD OG OPPUSSING 
 
”STYRBJØRN” er et flytende museum, og må tas vare på etter antikvariske 
prinsipper. Dette høres kanskje håpløst støvete og gammeldags ut, men når du blir 
kjent med metodene, og forstår bakgrunnen, vil du sannsynligvis finne ut at dette er 
ekstra artig. Samtidig må vi skjele litt til moderne metoder, men kun skjele, dvs. 
benytte dem når antikvariske prinsipper ikke kan benyttes. 
 

• Løs maling må fjernes, men ikke mer enn nødvendig. Det er viktig at gamle 
malingslag synes, og gir dokumentasjon til historien. 

• Åpne aldri ny boks/spann uten at du har undersøkt om et annet er åpnet. 
• Ta aldri ny pensel/rulle uten at du ser om du kan bruke en som står i vann. 
• Bruk bare pensel så langt det er mulig, rulle var ikke oppfunnet i 1950, og skal 

derfor kun brukes på skrogets utside. På større flater ellers kan du påføre 
malingen med rulle, men den skal alltid fordrives med bred pensel. 

• Etter bruk skal pensel/rulle settes i vann dersom de kan brukes senere. 
• VIKTIG: Spann og bokser må få slått lokket tett og godt nedpå. Vi kaster 

maling for hundrevis av kroner hvert år fordi enkelte ikke setter lokket på etter 
seg. 

 
Behandling av stål 
Med stål tenker vi her alle slags flater og gjenstander av stål og jern: Skutesider, 
rekke, støtter, daviter osv., under og over dekk. 

• All løs rust må vekk. Dette gjør du med rustpikke, med skrape, og/eller med 
stålbørste. Bruk ikke rustpikken for hardt. Kanten (pennen) du banker med må 
være litt avrundet, blir det hakk i stålet, åpner dette bare for ny fuktighet. Av 
samme grunn er det viktig at det ikke står igjen skarpe kanter, fordi fukten får 
lettere tak.  

• Børst deretter rent for alle løse rustkorn. Du kan godt tørke over med White 
Spirit, men du må ALDRI vaske rent med vann etter skraping/stålbørsting. 

• Straks du er ferdig med rustfjerningen, påføres Vinyguard, Alkydprimer e.l. Det 
skal alltid brukes to strøk grunning, og helst en tokomponent der det er 
aggressivt miljø (f.eks. under vannlinjen både utvendig og innvendig). 
Grunningen er til for å stoppe rust/hindre tilgang på fuktighet, og finnes 
normalt i grått og rødtonet. Bruk gjerne begge farger annenhver gang, så ser 
du hvor du har vært. I varmt sommervær tørker strøkene så fort at du kan ta to 
samme dag, men ellers er regelen 12 timers tørk. 

• Nå står Pilot 1 for tur. Brukes i sort, hvitt og grått, og det skal som regel 
påføres to strøk. Pilot 1 er en matt grunnfarge. Normalt ikke mer enn ett strøk 
pr dag.  

• Etter tørk skal det på ett strøk med Pilot 2. Ved full oppmaling av nytt stål, ved 
stor slitasje eller ved behov ellers påføres det to strøk. Toern er den blanke 
slitasjemalingen, og er ganske gjennomskinnelig hvis du ikke bruker 1 under. 

• Malt stål under dekk: Sparkekanter, skuteside, stålskott, kjettinglyrer o.a. malt i 
annen farge enn rent hvitt, behandles som nevnt over t.o.m. grunningen, men  
Pilotstrøkene erstattes normalt med to eller tre strøk Fenomix, Drygolin eller 
Linoljemaling. Dette gjelder først og fremst sparkekanter (teakbrunt), 
gjennomføringer (”lugarhvitt”) og lampeskap (”cafè au lait”).  
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• Unntaket gjelder kabelgatt for- og akter og der det ellers skal være stor 
motstand mot slitasje – da brukes det fortsatt Pilot 1 og 2. 

 
Behandling av malt treverk 
I prinsippet er det ingen forskjell på maling over dekk og under dekk. Vi bruker først 
og fremst linoljemaling, som er den ”gode gamle” som ble benyttet tidligere. 
Linoljemaling har langt bedre inntrengende og råtebeskyttende egenskaper enn mer 
moderne malinger, dessuten er den mer dampåpen, dvs. den lar treverket puste. 
Ulempen er at den raskere mister glansen og falmer, samt at den tørker senere. 
 Men det er ”godkjent” i restaureringskretser å blande inn 20 % 
alkydoljemaling, dermed beholdes glansen lenger. 

• Flaten vaskes med salmiakkvann og skylles/tørkes av, deretter skrapes det 
rent for all løs maling. Maling som sitter godt skal få sitte.  

• Puss med grovt sandpapir, og la tørke minst en soldag etter vask.  
• Sparkling og kitting skal normalt ikke utføres, da sletter vi gamle spor. NB: 

Master og flaggstang MÅ ALDRI kittes eller fuges i sprekkene. Sprekkene er 
treets lunger, og tettes disse får treet ikke puste – det råtner!  

• Grunn bart/renskrapt tre med fortynnet linoljemaling, dvs. du tilsetter 10-15 % 
whitespirit eller helst malerterpentin. La tørke et par dager. 

• Puss lett over med sandpapir, slik at trefibre som har reist bust pusses vekk.  
• Flekk over grunningen med ett strøk utynnet maling. La tørke to/tre dager. 
• Mal ett strøk over det hele.  

 
 
 
Behandling av dekkene 
Daglig nating 
Det aller viktigste vi gjør med dekkene er å holde dem fuktige, dvs. vi tilfører vann på 
dager det ikke regner. Dette kalles å nate dekkene, og siden salt holder på fuktighet, 
skal vi helst bruke sjøvann. Vi henger ganske enkelt ut den løse pumpen over rekka, 
strekker slangen, og lar den ligge og renne. Flytt slangen av og til, men det er 
bortkastet tid å stå og holde på den. La det renne noen timer på varme dager, godt 
fordelt over alle dekkene (men fordekket er viktigst). 
 Men ikke sprut mer sjøvann enn nødvendig på stål - om salt er en venn av 
treet, er det en fiende av stålet, fordi det sørger for raskere rust. 
 
Årlig vedlikehold 
År om annet må dekkene også behandles. 

• Bruk en huk e.l. til å trekke opp eventuell sprukken og løs bek. 
• Varm beken i kjele til den er så varm at det freser når du spytter i den, og hell 

beken i sprukne nater. 
• Etter at beken er stivnet, skrapes overskuddet av. Eventuelt kan du, om det er 

for varmt i været, la vannet renne samtidig, slik at beken blir helt kald. 
• Deretter påføres det ett tynt strøk Trekkfastolje. Her kan du bruke rulle, 

strøkene etter pensel blir likevel ikke synlig. 
• Når det har bygget seg opp et tydelig sjikt av Trekkfastolje, skal dekket 

skrapes. Bruk en god tohåndsskrape, og legg vekt på, men du skal ikke fjerne 
alt det gamle. Poenget er å få bort ”overskuddet”. 
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• Deretter påføres det ett eller to strøk Trekkfastolje (NB: Vi bør begynne med 
ny behandling av terpentin og linolje) 

 
Ytterlig informasjon om behandling av dekk finnes å få kjøpt fra Hardanger 
Fartøyvernsenter 
 
Vedlikehold av tredekk på stålfartøy. Pris 65,- 

 
Tidskriftet Fartøyvern nr. 5 
Vedlikehold av tredekk  
Åsmund Kristiansen 

 
 
 
Behandling av teak (dører, rekke, overbygg) 
En pen teakflate ser lekkert og delikat ut, mens en slitt og upusset ser slurvete ut. 
Derfor bør vi bestrebe oss på å holde dette treverket pent. 

• Grå lakk (og grått tre) må skrapes ned til bart og brunt tre. Brukes 
varmluftpistol må dette gjøres med forsiktighet. Både p.g.a. brannfaren, men 
også fordi varmen trekker den naturlige oljen ut av treverket, samtidig som det 
kan bli svarte svimerker.  

• Vær forsiktig med trekantskrape, som kan sette riper. 
• Puss lett med fint/middels sandpapir, slik at flaten blir helt glatt.  
• Tørk av med fille – eventuelt fuktet med rødsprit. Da trekker du ut 

overflatefettet i teaken. 
• Påfør Owatrol 1 vått-i-vått i flere omganger, om og om igjen. Du må ha tid til å 

påføre så lenge treet trekker. 
• Når treet ikke vil ha mer, tørker du av overskuddet som har lagt seg på, men 

først etter en halvtimes tid. 
• Alternativt kan du påføre ett strøk daglig og slipe lett (og blåse rent) før du 

påfører nytt. Regn med minst 6-7 strøk. 
Lett sliping, og så påfører du 3 strøk Owatrol 2. Disse tre strøkene må påføres med 
en dags mellomrom, og med meget lett sliping mellom dem. 
 
 
 


