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Foto: Gamvik museum 

M/Kr ”Gamvik” 
Type:  
Krysser/dampskipsekspedi-
sjonsfartøy 

Byggested: 
J. R.Aas båtbyggeri, Vestnes 

Byggeår: 
1971 

Kjenningsignal: 
LDSV 

LOA:  
14,2 meter 

BRT:  
27,7 tonn 

Materiale:  
Furu 

Konstruksjon:  
Kravell på laminerte spant 

Motor:  
Scania Vabis D11 R81 

Vernestatus:  
Oktober 2011 

Eier: 
Gamvik kommune 

 

 

 

Foto forside: 
Gamvik museum 

Gamvik 
BEFARING NOVEMBER 2011  

FORANLEDNING 
Thorstein Johnsrud ved Gamvik Museum tok kontakt med 
Nordnorsk Fartøyvernsenter i oktober 2011, angående mulig 
befaring for tilstandsvurdering og kostnadsoverslag i 
forbindelse med søknad om støtte til restaurering for sjøsetting 
og bruk. Det ble oversendt en tidligere utarbeidet  
befaringsrapport, samt påbegynt prosjektplan og 
arrangementtegning av fartøyet. I forkant av befaringen var 
det utført dugnad av Gamvik Museums- og historielag, i 
samarbeid med Museet. 

GENERELT 

Om fartøyet 

Fartøyet er eid av Gamvik kommune og forvaltes av Gamvik 
museum. Fartøyet ble overført til kommunen fra Finnmark 
Fylkesrederi da anløp av hurtigruta til Gamvik ble nedlagt. 
Fartøyet er landsatt i fjæra ved siden av museumsanlegget. 
Det har stått på land i om lag 10 år og er delvis overdekket. 
Ved landsetting er fartøyet dratt rett opp i steinfjæra og har 
stått rett på grunn og løsmasser. Fartøyet lener seg mot, og er 
støttet opp på stb side med stolper fra bakken oppunder 
fenderlist. I tillegg er det to bukker under skroget. Ved 
høyvann går sjøen innunder akterskipet. Det er opplyst at 
fartøyet har ligget delvis sunket før det ble tatt på land. I 
forbindelse med dugnad var det lagt ny presenning over deler 
av fartøyet, samt fjernet noe masse rundt deler av kjøl for 
tilgang inspeksjon. Fartøyet var ryddet innvendig. 

Gamvik Museum som forvalter har som hovedmålsetting å 
bevare fartøyet som et flytende kulturminne. Fartøyet er også 
tenkt sertifisert og benyttet i reiselivssammenheng. Det er 
ønskelig for museet at eventuell restaurering utføres i Gamvik. 

Om befaringa 

Befaring utført av John Åge Sørli og Nils Marius Johansen, 
Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum (NNFA) torsdag-
fredag, 3-4. november 2011 i Gamvik. Tilstede for fartøyets 
eiere var Thorstein Johnsrud, Gamvik museum. 
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Gamvik museum og båten Gamvik 
 

 
Båten står i fjærsteinene 
 

 
Kjølen står nede i løsmasser 
 

 
Bunnstokker av stål 
 

 
Dekksarrangementet 
 

Befaring ble utført torsdag ettermiddag og fredag 
formiddag. Under befaring var det kjølig klarvær. Det lå noe 
snø og is på dekket. Det er under befaringen ikke foretatt 
demonteringer for å avdekke tilstand på skjulte konstruksjoner. 
Det tas forbehold om at ytterligere skader kan avdekkes ved 
påbegynte restaureringsarbeider. Fredag formiddag var det 
et kort møte med representanter for en mulig framtidig 
venneforening for fartøyet. Det ble fra Fartøyvernsenteret gitt 
kort orientering om tilstand, samt mulig videre prosess.  

Det ble tatt om lag 300 digitale foto ved befaringen. 

Denne rapporten kan benyttes for å innhente 
kostnadsoverslag. 

BESKRIVELSE AV FARTØYET 
Gamvik er bygget spesielt for bruk som ekspedisjonsfartøy 
mellom havn, hurtigrute og andre lokal- og fraktebåter. 
Nordnorsk Fartøyvernsenter er ikke kjent med at det eksisterer 
tilsvarende spesialisert fartøytype i flytende tilstand. Fartøyet 
er kraftig bygget og trolig svært stabilt med god lasteevne. 
Skrogfasong er av kryssertype. Det er ikke gjennomgående 
dekk fra for til akter. Midtskips er det åpent rom fra styrbord 
til babord rekke. Rommet er adskilt mot forskip og maskinrom 
med stålskott. Det er ballastdørk av betong. Fra rom er det 
inngang til salong/oppholdsrom for passasjerer i forskip. Det 
er også leidere opp til for- og akterdekk fra rom. Entring til 
andre skip har foregått via leider eller med kurv i kran. På 
fordekk er det luke med nødutgang fra salong. Det står også 
et hånddrevet kjettingspill på fordekk samt kraftige kryssholdt 
og pollert. Både for- og akterdekk har stålrekke på 
rekkelenning. På akterdekk er det styrhus i aluminium. 
Nedgang til maskinrom er gjennom dørkluke i styrhus. 
Framdriftsmaskineri er en Scania motor. Denne var satt inn i 
fartøyet kort tid før Gamvik kommune overtok fartøyet fra 
Finnmark Fylkesrederi. Gamvik er bygget med laminerte 
spanter med oppgitt bredde 16 cm. Det er dobbel kjøl 
oppgitt til b 20 x h 18 cm + b 20 x 21 cm. Spanter er 
forbundet til kjøl med bunnstokker av stål. Gamvik er bygget 
med kraftigere hud overvanns oppgitt til 6,5 cm. Innfesting av 
hud er utført med spiker og gjennomgangsbolter. På 
arrangementtegning henvises det til regler for innfesting. Dette 
er trolig Veritas, «Regler for bygging og klassifikasjon av 
trefartøyer, 1970». I tillegg til spiker skal det være bolt ved 
støt, samt for vært 3. spant. Som fendring ligger 2 stk 8 cm 
plank bekledt med halvrundjern utenpå skandekksplanken 
(øvre hudplank). Skansekledning er av 5 og 6 cm plank. De 
fleste dimensjoner oppgitt i arrangementtegning ser ut til å 
stemme på fartøyet. 
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Markspist hudplank sb akter 
 

 
Markspist hud bb midtskips 
 

 
Skade fra landsetting 
 

 
Knusning fra landsetting 
 

 
Fartøyet er dradd opp i fjæra uten 
noen form for lunner eller lign, og 
har tatt en del skade av dette 

Tilstand 

Skrog  

Det er omfattende angrep av marine skadedyr som 
pælekreps og pælemakk i vannlinje på begge sider av 
fartøyet. Dette berører minimum tre hele bordganger på 
begge sider. Det er i tillegg mindre angrep flere steder i 
skroget, både i hud, ror og kjøl. Det er mulig at disse 
angrepene kan spunses uten å måtte skifte hele bordganger. 
Det er ikke mulig å se omfanget før man begynner å fjerne 
skadet virke. Videre er det enkelte knusnings og 
oppskrapningsskader på hudplank som følge av landsetting. 
Det er avdekket råteskade i skandekksplank bb side fra 
innside i akterpeak bak maskinrom. Dette er det eneste 
området i fartøyet der det er tilgang for inspeksjon av 
spantetopper og bjelkeender og underside av dekk. For øvrig 
synes treverket i huden og være i orden fra utvendig 
inspeksjon. Huden består av 19 omfar med hudplank. 

Tilgjengelige spantetopper, baugband, bjelkeveger, 
bjelkeender og skandekk i akterpeak er preget av fukt fra 
lekkasjer i dekket, men synes fortsatt å være harde og i 
orden. Det ligger stålknær på enkelte bjelker som er sterkt 
angrepet av rust. Det er tilgang mot stevn i forpeak gjennom 
luke. Baugbandet her ser ut til å være i orden. 

Stevnene på fartøyet synes å være i orden. Disse er kontrollert 
fra utside og innside i for- og akterpeak, samt over dekk. 
Stevntoppene er dekket av aluminiumsbeslag, og dermed 
beskyttet mot fuktinntrenging. 

Ved landsetting har kjølen fått omfattende skader. Skrogets 
dype form, i tillegg til at det står godt nede i massene rundt, 
gjør at kjølen bare er tilgjengelig fremme og akter. Her er det 
fjernet løsmasser. Det er framme i lotet (lengde ca 2,5 meter) 
at de synlige skadene er størst. Det er både knusnings- og 
rivningskader, men fukt i grunnen har i tillegg gitt råteskader. 
Det er vanskelig å gi en vurdering av omfanget slik fartøyet 
står i dag. Trolig er kjølen utført i et stykke fram til lot mellom 
kjøl og stevn. Det er tydelig at det har vært stråkjøl under 
hovedkjøl, men den er borte nå. Om den er revet av under 
landsetting er uklart. Dersom den har vært borte tidligere 
mens fartøyet lå på sjøen, er det i tillegg fare for 
pælemakkangrep. 

Fartøyets utforming med åpent lasterom, har gjort 
konstruksjonen utsatt for overvann(regnvann). Over 
betongdekket er det garnering. Gjennomgående bjelkeveger 
fra akter til forskip. Over bjelkeveger er det bygget 
garnering videre opp langs innside av rekkestøtter til lenning. 
For å få utlufting av konstruksjonen er det en spalte i 
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Rom mot sb side av maskinromskott 
 

 
Luftespalte og hull i garnering langs 
rekkestøtter 
 

 
Aktre sb hjørne i rom er råteskadd 
 

 
Is og snø på dekk under befaringa 
 

 
Lekkasjepunkt i dekk 

garneringen over fyllstykkene inn mot rommet og luftehull 
oppunder lenningsplank. Det er derimot ingen lufting rundt 
bjelkeveger og spantetopper. Det svakeste punktet synes 
imidlertid å være i hjørnene langs stålskottene. Det er 
avrenning fra dekk gjennom spygatt i hvert hjørne mot rom. 
Her er det råteskader i veger og garnering spesielt i bb 
fremre hjørne, og stb aktre hjørne. Her er det fukt som skyldes 
gjennomtregning fra dekket der det laveste punktet ligger. 
Garnering og bjelkevegere synes ellers å være i orden. 
Dekksbjelken i akterkant av rommet kan også ha omfattende 
råteskader mot stb hjørne. Om det kan være fuktskader 
mellom betongballast og garnering/spanter er uvisst. Det er 
en åpen spalte mellom betong og treverk. Erfaringsmessig er 
det ikke så ofte råteskader under betongballast, men det 
gjelder lukkede fartøy. Her er situasjonen spesiell der 
konstruksjonen har vært utsatt for ferskvann. Rommet er 
imidlertid overdekket med presenning nå, og det syntes å 
være relativt tørt. Det er fjernet noe ballast og det er tydelig 
at det er innstøpt mer ballast på et tidspunkt. Det vil være 
aktuelt å fjerne ballast for kontroll av stålbunnstokker og 
kjølbolter og for å kunne utføre utbedring av kjøl. Normalt 
skal det være et hardt slite lag i øvre del av ballasten, men 
magrere blanding under som lettere skal kunne fjernes.  

Stålskottene har store rustanløp. Det samme gjelder dør- og 
ventilomramming, lensekum og leidere. Det var tilgang til en 
bunnstokk av stål under luke i lugar. Det var store rustanløp, 
men godstykkelse så ut til å være innenfor kravet (maks 20% 
svinn, Stålskipsreglene 1997). Oppgitt dimensjon på 
arrangementstegning er 8mm tykke plater.  

Dekk 
Under befaring var det frost, og et snø og islag på deler av 
dekket. Dekket består av plank på 5 x 11,5 cm. På fordekket 
er det hakaplank på ca 13 cm bredde. Skandekket ligger ca 
2,5 cm over dekk. Det er avrenning fra dekk gjennom spygatt. 
Dekket er i hovedsak tradisjonelt drevet og kittet. Det er 
enkelte steder benyttet gumminatemasse for tetting. Som 
tidligere nevnt er det fuktgjennomtregning i dekk og svakheter 
rundt spygatt mot romkarmer. Dette skyldes manglende 
overflatebehandling og behov for oppdriving. Spesielt på 
akterdekket er det åpne nat mot romkarmen som medfører 
fuktinntregning. På fordekket er det her montert vinkel av 
aluminium mot romkarmen. Denne er trolig ettermontert og kan 
tyde på tidligere lekkasjeproblemer i området. Det ble utført 
kontroll på samtlige rekkestøtter. Det er oppsprekk i 
rekkestøtter der kryssholdt er innfestet som tyder på røff 
påstand under bruk. Ved en støtte akter bb side var det 
begynnende råteskade. Tilstanden ellers på dekk, rekkestøtter 
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Kjettingspillet trenger opp-pussing 
 

 
Utrustning i aluminiumsrorhuset (Foto: 
Gamvik museum) 
 

 
Råte ved bb vindusforing 
 

 
Fuktskade bak kledning 
 

 
Innredning salong 

og skandekkskonstruksjon synes å være i orden dersom frosten 
ikke har spilt oss et puss. 

Komponenter som luke, kryssholdt, pullerter, rørrekker og 
halegatt ser ut til å være i orden. Det ser ut til å ha vært 
porter i rørrekke ved leidere til rom. Disse mangler. Det 
manuelle kjettingspillet er sterkt rusttært og må demonteres og 
restaureres for å bli funksjonelt. Om dette i det hele tatt har 
hatt en funksjon må avklares med informanter. Det er ikke 
kjettingklyss, kjettingkasser eller andre spor etter bruk av 
anker på fartøyet. Ved sertifisering vil det være krav om 
anker på fartøyet. 

Overbygg 
Styrhus er utført i aluminium og utførelse avviker noe fra 
arrangementstegning. Om styrhuset er endret fra byggeår 
vites foreløpig ikke. Tilstanden utvendig synes å være i orden. 
Dekkskravell under styrhus er hard og fin. Det mangler 
styrbord sidelanterne. 

Innvendig er det fuktskader bak kledning og råte i trekarm 
rundt fremre bb vindu. Fuktskader skyldes trolig lekkasjer ved 
vinduer eller kondensering på innside av aluminium. Innvendig 
kledning av respatex er lagt på sponplater. Sponplater i båt 
er sjelden benyttet med hell. Mellom kledning og aluminium er 
det isolert med ordinær glassull. Rundt vinduer og i 
plateskjøter er det benyttet mahogny. Omfanget av 
fuktskadene er vanskelig å fastslå før demontering. Det vil 
være nødvendig med demontering av teknisk utrustning for 
tilgang til konstruksjonen. Radio for kommunikasjon er fjernet 
fra styrhus. 

Salong 
Innvendig er det kledd med respatexplater på skott og 
himlinger som ikke gir tilgang til inspeksjon av konstruksjonene. 
Unntak er luke i skarpen mot stevn og dørk- luke. Her ser 
tømmer ut til å være i orden. Baugband av stål er 
rustangrepet. Det er ingen omfattende synlige skader på faste 
kledninger og innredninger. Erfaringsmessig er det allikevel 
ofte fuktskader på konstruksjoner som bjelker og spantetopper 
bak kledning som følge av manglende luftespalter i kledning. 
Det må trolig påregnes nye benkeputer. Det har tidligere vært 
ovn ute i bb side ved skott. Eksosrør og dieseltilførsel er 
fjernet. Dieseltank er plassert på utside av skott mot rom. 

Maskinrom 
Det har vært oversvømt med sjøvann i maskinrommet, og det 
har ikke vært utført konserverende tiltak i etterkant. Dette har 
medført omfattende skader på teknisk utrustning. Kontroll viser 
at det fortsatt står vann i motor og gir. Det er ikke 
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Motoren har stått lenge under vann 
(Foto: Gamvik museum) 
 

 
Dieseltank 
 

 
Korroderte dieselpumper 
 

 
Rormaskin og rorhylse 
 

 
Remdrevet tannhjulspumpe 

hensiktsmessig med overhaling av motor da denne trolig lett vil 
kunne erstattes av tilsvarende modell. Motor kan tas ut 
gjennom eksisterende luke mot rom. Drivstofftanker må 
kontrolleres og testes for lekkasjer. Dersom de har 
tilfredstillende stand må de rengjøres og overflatebehandles 
på alle flater. Propellaksling står fast. Det er olje smurt 
propellhylse som har vært disponert for vann gjennom ødelagt 
oljetank. Styremaskin er trolig i orden. Både ror aksel og 
propellaksling må demonteres for kontroll. Det er sannsynlig at 
opplagring av propellaksel også må utbedres.  Øvrig 
utrustning må erstattes eller renoveres. 

Det er ikke tilgang til inspeksjon av spantetopper og 
bjelkeender i maskinrom på grunn av tanker og annen 
utrustning. Bjelkebærere under styrhus synes å være i orden. 
Det ser ut til at det har vært brannhindrende kledning av 
blikkplater innvendig i maskinrom tidligere. Noe av denne står 
igjen. Det kan være risiko for at det er asbest bak denne samt 
rester i øvrig maskinrom. 

Teknisk utrustning 

• Scania motor D11 R81, trolig fra tidlig 70-tall 
• Girfabrikat er ikke identifisert 
• Reimdrevet tannhjulspumpe for lens/spyling 
• Tennfjord hydraulisk styring 
• 24V elektrisk anlegg 

ANBEFALING 

Nødvendige trearbeider 

• Utbedringer av kjøl. Det må nærmere kontroll til for å 
avgjøre om det er hensiktsmessig med reparasjon eller 
full utskiftning.  

• Ny stråkjøl 
• Utskiftninger i hud. Det er minimum behov for 110 

meter ny hudplank. Av dette utgjør 3 hele omfar på 
hver side i vannlinje 84 meter. Det kreves utskiftning av 
1 skandekksplank bb side akter til nærmeste skjøt. Her 
kreves tilsvarende demontering av fenderplank. 
Demontering av fenderplank vil gi indikasjon på øvrig 
tilstand av skandekksplanker. For øvrig utskiftes plank 
ved påviste skader. En del skader fra pælekreps kan 
trolig spunses i mindre partier. 

• Alt dekk og skrog drives opp og kittes/bekes 
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Alt av dekk og skrog må drives opp 
 

 
Kjølesløyfa er kappet og mangler 
 

 
Likeretter. El.utstyr restaureres eller 
erstattes 
 

 
Ror og propell 

Anbefalte trearbeider 

• Karm mot rom på for- og akterdekk demonteres for 
kontroll av underliggende bjelke. 

• Ytre dekksplank ved spygatt mot romkarmer 
demonteres for kontroll av spantetopper/bjelkeveger  

• Garnering på innside av rekkestøtter ved rom åpnes i 
nedkant for kontroll av skandekk. 

• Del av garnering under bjelkeveger i rom åpnes for 
kontroll av spant. 

• Kledning i fremre bb hjørne av styrhus demonteres for 
utbedring av fukt/råteskader ved vinduer. 

• Ved fjerning av ballast kontrolleres spanter og 
innerkjøl. 

Nødvendige teknisk/mekanisk arbeid 

• Bytte framdriftsmaskineri 
• Ny kjølesløyfe 
• Kontroll og utbedring av dieseltanker 
• Trekke og kontrollere/utbedre propell,  aksel og 

opplagring 
• Trekke og kontrollere/utbedre roraksel og opplagring 
• Kontroll/hylse 
• Kontroll tannhjulpumpe 
• Ny smøreoljetank for aksel 
• Kontroll hydraulisk styring 
• Nytt el.anlegg, eventuelt restaurering av komponenter. 
• Fjerne ballast  
• Trekke og erstatte kjølbolter i forbindelse med 

kjølreparasjon. 
• Kontroll av bunnstokker 

Anbefalt teknisk/mekanisk arbeid 

• Rustpikking/utbedring av stålkomponenter herunder 
bunnstokker, stålskott, andre forsterkninger, rørrekker, 
leidere etc. 

• Overhale annet mekanisk utstyr 
• Restaurering av kjettingspill 
• Utbedre eksosrør og dieseltilførsel for ovn. 
• Eventuelle demonteringer/monteringer i forbindelse 

med annet arbeid 

TILTAK FOR Å UTFØRE ARBEID I GAMVIK 
Det er en forutsetning for restaurering av Gamvik at fartøyet 
flyttes. Dette for sikkerhet og praktisk gjennomføring spesielt 
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Port i rekkverket mangler 
 

 
Ved restaurering på stedet må 
båten flyttes, og det kan være 
aktuelt å fylle ut området midt i 
bildet 
 

 
Ballast må fjernes for utbedring av 
kjøl 
 

 
Blikk-kledning i maskinrommet kan 
skjule asbest 
 

av kjølarbeidet. Videre vil dette være publikumsvennlig i 
formidlingssammenheng. Gamvik museum har vært i kontakt 
med kranfirma som kan påta seg flytting. Vi har forstått det 
slik at det må planeres en fylling for krana for å få dette til. 
Dersom fyllingen blir gjort stor nok kan fartøyet eksempelvis 
plasseres på denne, nærmere museet. På et avrettet stabilt 
underlag vil det være lett å bygge nødvendig understøttelse 
for fartøyet. Underkant kjøl bør plasseres om lag 70 cm over 
bakke. For å utføre kjølarbeid må ballast fjernes og 
kjølboltene trekkes. Det vil for fartøyet være en fordel om 
ballasten er fjernet før løft. Siden fartøyet mangler dekk 
midtskips og dermed tverrskipsavstivning, bør det anlegges 
enkelte forsterkninger over rommet ved løft. Stroppene bør 
være så nært stålskottene som mulig. Motor kan med fordel 
også løftes ut og tanker eventuelt tømmes. Kostnader med 
løft/planering vil ikke være en del av kostnadsoverslag fra 
NNFA. 

Det vil være hensiktsmessig å overbygge fartøyet, spesielt 
dersom prosjektet trekker ut i tid. Det kan være aktuelt å leie 
plasthall, eller bygge overdekning. Det vil også være behov 
for stillaser. Dersom fartøyet overbygges kan det være 
hensiktsmessig å adskille styrhus fra dekk for å spare høyde. 
Styrhus kan eventuelt restaureres i annet egnet lokale. Det vil 
også være behov for verkstedlokale med arbeidsbenker og 
maskiner. En plasthall for fartøyet vil kunne ha denne 
funksjonen dersom det ikke er tilgjengelig lokalitet på f. eks 
museet. Det bør foretas en vurdering av kjentfolk lokalt 
angående utførelse av overdekking av fartøyet, i forhold til 
vær og vind. 

Det bør sendes inn en prøve av eventuell isolasjon bak 
blikkplater i maskinrom for asbestanalyse.  

Dersom fartøyet skal sertifiseres, kan det komme ytterligere 
krav om utstyr og utbedringer fra Sjøfartsdirektoratet. Kontakt 
bør opprettes med med en av Sjøfartsdirektoratets nærmeste 
stasjoner. 

Det vil være mulig for en eventuell venneforening/eiere og 
utføre deler av skissert arbeid i samråd med eller under 
veiledning av Nordnorsk Fartøyvernsenter.  
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Nordnorsk Fartøyvernsenter 
Hellarbogen, 9470 Gratangen 

Tlf: 77 02 03 70 
Fax: 77 02 03 32 

fartoyvern@nnfa.no 
http://www.nnfa.no 

 

Nordnorsk Fartøyvernsenter er ett 
av tre nasjonale fartøyvernsentre 

i Norge. Nordnorsk 
Fartøyvernsenter sine 

spesialområder er åpne og 
dekkede trefartøy, semidiesel, 

tekniske- og elektriske 
installasjoner 
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