
Teknisk-Historisk Dokumentasjonsrapport



Hva er en THD? 

«En mest mulig fullstendig og detaljert 
beskrivelse av fartøyets konstruksjon, maskineri, 
rigg, utrustning, innredning og tekniske 
systemer. Enten for hele fartøyets levetid eller 
med vekt på utvalgte perioder.»

(Kilde: Riksantikvaren/Utlysning av tilskudd til kjerneaktiviteter fra post 75 statsbudsjettet 2023)



Hvilken nytte har en THD? 

• Avgjøre fartøyets historiske verdi.

• Avgjøre om vi har nok og sikre kilder til å 
restaurere/tilbakeføre fartøyet.

• Sikre kunnskap om fartøyet, håndverket og 
den historiske sammenhengen.



Hvilken kunnskap må ligge i 
bunnen for en THD? 

(Kilde: Prosedyre for dokumentasjon i fartøyvernet – definisjon og avgrensing)



Hvor i fartøyvernprosjektet hører en 

THD til?

(Kilde: Mal - 1.3 Teknisk -historisk dokumentasjonsrapport THD)



Idealet

• … skrives FØR fartøyet får verne-/fredningsstatus 

• … skrives FØR vi rører fartøyet

• … følger krav til kvalitetssikring/vitenskapelighet
– Kilder/referanser

– Kritisk vurdering av kildenes troverdighet

– Etterprøvbarhet

• … er et levende dokument: fartøyets «kjernejournal»

• … skrives av en som er både båtbygger, maskinist, elektriker, 
ingeniør, historiker, arkeolog, etnolog  osv., osv., osv. 

Grov regel: 100 fot = minst 100 sider



THD i virkeligheten er ofte en annen sak

• Alle (?) hittil er skrevet etter beslutning om vern/fredning og 
verneperiode/fredningstidspunkt

• Noen skrives underveis i en restaureringsjobb

• Noen skrives (foreløpig) for kun deler av et fartøy

• Noen skrives etter restaureringsjobber 

• Noen har veldig få kilder 

• Skrives oftest av en av oss, kvalitetssikres gjennom samarbeid, 
kunnskapsdeling og konstruktiv kritikk



THD-prosessen fase 1

Oppdrag

Hvem skal bruke den? / Hva skal de bruke den til? 

Forvaltning  (oppdragsgiver) verneverdi og -periode

Forvaltning/fartøyeier tilskudd

Forvaltning/fartøyeier/fartøyvernsenter restaurering

Mange ulike aktører                 fagutvikling, forsking, formidling



THD-prosessen fase 2

Research/kilder

• Fartøyet selv

• Skipsdokumenter

• Arkiver

• Fotografier, malerier og skipsmodeller

• Aviser, bøker, artikler, osv.

• Muntlige kilder

• Andre fartøy

• Lærebøker

• Regelverk









THD-prosessen fase 3

Selve rapporten

• Følger en mal
– Innledning om fartøyet, kildene vi har til det og hvordan vi har studert 

dem

– Fartøyets hoveddata

– Inndeling av fartøyets tekniske historie i perioder

– Eventuelt vurdering av fartøyets representativitet

– (Litteraturliste, bilder, tegninger, vedlegg)

• Må gjennom kvalitetssikring/ sidemannskontroll



THD
Noen eksempler



STORD I (1994)
Alle THD’ers mor

Bygget: 1913

Vernet: 1991
Verneperiode: perioden som 
rutebåt for Hardanger 
Sunnhordlanske 
Dampskipsselskap (1913-1969)

• En forløper til det vi i 
dag kaller THD.



GRANVIN (2022)
THD for deler av fartøy med tynt kildegrunnlag

Bygget: 1931

Fredet: 2011
«Fredningsperiode»: perioden 
som bilførende lokalbåt for 
HSD (1931-68).

• Oppdrag: Innredning under dekk i framskipet.

• Utfordringer: fysisk avgrensning, kilder, 
kildekritikk, før restaurering, etter 
restaurering.



JAKT JELSE (2021)
THD for viderekomne
Bygget: 1766 (årringer) 1861 
(bilbrev ombygging)

Vernet: 2011
Verneperiode: perioden som 
fraktefart av stykkgods (1892 -
1963)

• Oppdrag: før restaurering av dekk og rigg.

• Utfordringer: tynt kildegrunnlag.



EITRHEIM (2022?)
THD som (re)vurderingsgrunnlag
Bygget: 1936

Vernet: 2013 (havari i 
etterkant)
Verneperiode: Perioden som 
lokalrutebåt i Sogn (1956-
1983)

• Oppdrag: En enkel THD for (re)vurdere 
fartøyets videre forvaltning.

• Utfordringer: havari, eierskap, økonomi.



GALEAS SØBLOMSTEN (2020)
THD som rekonstruksjonsgrunnlag



TAFJORD (2021)
THD parallelt med restaurering
Bygget: 1927

Vernet: 2013
Verneperiode: utseende den 
hadde fra siste tiden som 
rutebåt på 1970-tallet (1960-
88)

• Oppdrag:

• Utfordringer:
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