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M/Kr ”Grytøy” 

Type: 
Motorkrysser, Passasjerbåt/ 
ferge 

Byggested: 
Vågland, Nordmøre 

Byggeår: 
1954 

LOA:  
20,7 meter 

BRT: 
84 tonn 

Kallesignal: 
LDSB 

Konstruksjon:  
Kravell på doble spant, furu 

Motor:  
Wichmann 3ACA 

Eier: 
Tvangsselges for 
Sørlandsbanken, Risør 

 

Grytøy 
BEFARING 31. MARS 2011  

GENERELT: 
Befaring ble utført 31. mars 2011, på grunnlag av 
henvendelse fra Harstad Kystlag ved Trond Nordmark. 
Kystlaget ønsket bistand for tilstandsvurdering av den 
tidligere lokalbåten Grytøy, som er lagt ut for salg.  

Fartøyet lå ved kai ved Vollen Slipp i Asker kommune. Det var 
mildt og fuktig ved befaringen med nedbør i form av snø. 
Fartøyet var stort sett ryddet og klargjort for befaring. Eiers 
representant åpnet fartøyet og det var om lag 3 timer til 
rådighet.  Det er ikke foretatt demonteringer av utstyr eller 
innredninger for tilgang under befaringen. Det er begrenset 
tilgang for å kunne gjøre en fullstendig tilstandsvurdering av 
fartøyet.  Det er i hovedsak synlige og tilgjengelige 
konstruksjoner i treskroget som er vurdert. Det er ikke gjort 
vurdering av konstruksjoner i andre materialer, tekniske 
installasjoner, el-anlegg, maskineri etc.  Befaringen må sees 
som grunnlag for å danne seg en grov oversikt for et 
hovedinntrykk av fartøyet. Det er tatt om lag hundre digitale 
foto ved befaringen. Det forelå ingen dokumentasjon av 
fartøyet som grunnlag for vurdering, utover annonsetekst og 
møtereferat fra Harstad Kystlag. Megler hadde liten 
kjennskap til fartøyet. 

TILSTEDE VED BEFARINGEN: 
Fra Harstad Kystlag: Trond Nordmark, Svenn Samuelsen og 
Ole Skjelstad 
Riksantikvaren: Sverre Nordmo 
Fartøyvernsenteret: Nils Marius Johansen 
Megler: Lars Helge Eide 

Kort beskrivelse av fartøyet: 

Fartøyet er bygget for passasjer og lokalrutefart. 
Byggemateriale er furu hud på furu spant. Overbygg på 
hovedekk er utført i stål med brodekk av plank på stålbjelker. 
På fordekk er det plassert lasteluke i stål og nedgangskappe 
til forpeak/lugar i stål. Vinsj er plassert mellom luke og 
nedgang. Det går rekke fra front overbygg til forstevn. 
Fremre del av rekke består av lenning, rekkestøtter og 
skansekledning i treverk. Aktre del har støtter og 
platekledning i stål eller aluminium. Rigg består av stål mast 
og lastebom. Det er trolig gjennomgående(under skott i 
overbygg) hoveddekk i furu. Det er et lite overbygget 
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Innredningsdetaljer.  
 

 
Fuktskader i himling. 
 

 
Trolig opprinnelig bysseinnredning. 
 

 
Lekkasje i styrbord side nedre 
salong. 

akterdekk med utgang fra salong og oppgang til 
bro/galgedekket. På brodekket står styrhus i stål eller 
aluminium, som erstattet tidligere trestyrhus. Ballast består av 
betong, løs stein og jern/malm. 

Innvendig arrangement: inngang til overbygg er fra 
lastedekket. I styrbord side ligger maskinnedgang, bysse og 
oppgang til styrhus. I babord side lager og nyinnredet bad. 
Deretter følger salong med utgang til akterdekk. Det er også 
nedgang til tidligere salong under dekk. Lasterom er delvis 
innredet som lager med arbeidsbenk. Det er gjennomgang til 
maskinrom. I aktre del av styrhuset ligger skipperlugaren. I 
forskip er det en liten mannskapslugar. 

TILSTANDSVURDERING: 

Innvendig overbygg hoveddekk 

Det er fjernet mye av den opprinnelige innredningen i salong, 
men enkelte komponenter er bevart og vil ved siden av 
eventuell foto/tegningsdokumentasjon kunne danne grunnlag 
for rekonstruksjon. Himling er kledd med trefiberplater og 
innfestet med hardvedlister. Det er fuktskader på himling etter 
lekkasjer fra brodekk som krever utskiftninger. Skott er kledd 
med malte plater (eller respatex) og fineer. Det er behov for 
enkelte utbedringer, men i hovedsak synes kledning å være 
relativt hel. Det er imidlertid registrert lekkasjer i stb side 
langs dørk. Om dette kommer fra brodekk, vinduer eller 
skandekk er ikke avklart. Om det er behov for  utbedringer i 
stålkonstruksjon eller spikerslag som følge av lekkasjene, er 
ikke avdekket. Deler av innredning i bysse synes original, men 
krever generell oppussing. Øvrige detaljer som dører og 
vinduer synes å være i orden, men krever generell oppussing. 
Det er innredet nytt baderom i bb. side. Tidligere funksjon for 
dette rommet er uviss, og kan være aktuelt for tilbakeføring til 
tidligere bruk ved eventuell vernestatus.  

Nedre salong 

Det er tydelig foretatt endringer, men aktre del kan være 
opprinnelig. Salongen er avdelt med uoriginalt skott. Fremre 
del av salong ved nedgang er innredet til soverom og 
vaskerom. Det er registrert lekkasje ute i styrbord side, men 
ikke synlige råteskader. Innredninger synes hele og i orden. 
Det er tilgang for inspeksjon av enkelte spantetopper og 
bjelkeender i styrbord side. Det er ikke registrert skader på 
disse. Det er tilgang gjennom luke til akterpeak der det er 
plassert tanker. Det er ikke registrert skader på synlige 
tømmer i akterpeak. Utgang for propellaksel mot akterstevn 
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Innredning i nedre salong. 
 

 
Tæring ved gjennomføring. 
 

 
Tørt og fint treverk i lasterommet. 
 

 
En del fukt i lugar forut. 

er kontrollert for mulig tæring i akterstevn. Det er ikke tilgang 
til stevnet grunnet støp og jernplater. Det er allikevel registrert 
noe tæring, eller såkalt ”lutråte” i forbindelse med jernplater 
mot spant. Slike skader forekommer oftest på treverket ved 
skroggjennomføringer. Ved kontroll i motorrom ble det også 
funnet antydning til tæring på treverket ved en av to 
sjøvanngjennomføringer.  Årsak til tæringsskader er 
sammensatt, og kan være vanskelig å finne ut av. Det er ikke 
etter denne befaring mulig å si noe om årsaker eller noe mer 
konkret om skadeomfanget i fartøyet. 

Maskinrom 

Det er begrenset adgang til kontroll av skrogkonstruksjoner i 
maskinrom. Rommet er kledd med brannhemmende kledning 
av blikkplater, trolig med asbest mot treverket. Kledningen 
synes hel. Det synes å være et relativt moderne elektrisk 
anlegg. Det er ikke gjort vurdering av motor eller annen 
utrustning i maskinrom, utover kontroll av treverk ved to 
skroggjennomføringer.  

Lasterom 

Fra maskinrom er det gjennomgang til tidligere lasterom. Dette 
benyttes nå som lager med arbeidsbenker. Det er rustskader 
på romluke. Synlige deler av trekonstruksjoner som 
spantetopper, kraveller rundt luke, bjelkeveger og bjelker 
synes å være i orden. Det er noe fuktgjennomslag i dekk 
enkelte steder og på overkant bjelker, men dekket ser 
brukbart ut fra underside. For øvrig virker rommet relativt tørt 
og godt luftet. 

Lugar/forpeak 

Tilgang fra  nedgangskappe i stål. Kappe og nedgang synes 
å være i orden. Det var imidlertid fuktig i lugaren, noe som 
skyldes dårlig utlufting og sirkulasjon. Det er sannsynlig at det 
også er lekkasjer i dekket. Platekledning og paneler bærer 
preg av fuktskader. Det var ikke tilgang til inspeksjon av 
skrogkonstruksjoner, da alt var innkledd. Dette gjaldt også i 
skap og stuerom. Erfaringsmessig kan det være omfattende 
råteskader i dette området på fartøyer. Det var luke i dørk 
og tilgang mot kjølsvin. Det var tørt under dørk. Det er noe 
saltutskilling i fremre del av kjølsvin mot stevn eller daumann, 
trolig rundt bolter. Dette er også et tegn på mulig ”lutråte”.  
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Nedgangskappe i stål. 
 

 
Råteskade mellom ståloverbygg og 
dekk. 
 

 
Råteskade i lenning, rekkestøtter og 
skansekledning. 
 

 
Råteskade i skandekksplank. 
 

Hoveddekk 

Rigg og utstyr 
Det  mangler komponenter på rigg og lastebom. Tilstand for 
øvrig er ikke vurdert, men det ser ut til å ha vært utført 
vedlikehold og overflatebehandling. Dette gjelder også 
romluke og lavtrykksvinsj.  

Dekk 
Hoveddekket  er utført med dekksplank og er tradisjonelt 
drevet og beket. Det er ikke utført systematisk kontroll av hele 
dekket, men utført enkelte stikkprøver. Det synes i hovedsak å 
være i orden, men det må påregnes enkelte utskiftninger og 
oppdriving. Dersom overbygget står på et gjennomgående 
dekk kompliserer dette utskiftning av dekksplank. 

Skandekk og rekke 
Skandekk er i kraftigere utførelse og ca 1” høyere en dekket. 
Dette krever drenering  med spygatt i forkant overbygg. 
Treverket rundt gatt synes å være i orden. Skandekket er 
delvis dekket av overbygg, men ytterkant er synlig langs 
overbygget. Her er det tydelige skader som krever utbedring. 
På fordekket er rekkestøttene utført i treverk og 
gjennomgående i skandekket. Totalt er det 16 rekkestøtter 
samt tømmer mot stevn. Det er registrert råteskader i om lag 
halvparten av rekkestøttene og disse krever utskiftning. Det er 
råteskader på lenningsplank og skansekledning. Begge 
fortøyningspunkter er råteskadd. Forstevnet er ganske svart, 
men relativt hardt. Det kan likevel tyde på at en råteprosess 
er påbegynt. 

Fronten på overbygget er montert på en kravell av treverk 
som ligger på dekket. Framkanten av denne er råteskadd i 
partier. Dører i inngang er skadet etter å ha vært brutt opp. 

Skrog 

Deler av skandekksplanken (øverste hudplank) er råteskadet. 
Det var ikke mulig å komme til å kontrollere langs hele 
skroget, men en bør ta høyde for utskiftning av denne planken 
på begge sider. Det foreligger ikke informasjon om siste 
slippsett. Fartøyet er svært begrodd undervanns. Tidligere 
interessenter har inspisert skrog fra utside og gitt positiv 
tilbakemelding i følge megler. Erfaringsmessig vil treverket i 
undervannskroget normalt være i orden, dersom det ikke er 
påført skade ved grunnstøting eller lignende. Man må 
allikevel være oppmerksom på mulige angrep av marine 
skadedyr dersom treverket har vært ubeskyttet med 
bunnsmøring. 
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Råteskader i brodekket på hekken. 
 

 
Rust på dørk innside av styrhusfront. 
 

 
Brodekket akterover. 
 

 
Styrhus aktenfra. 
 

 
Radar og autopilot. 

Brodekk/galgedekk 

Det er tydelige råteskader i akterkant og ute i sidene på 
brodekket. Trolig må store deler av dekket skiftes ut. 

Styrhus 

Styrhusdelen står på brodekket. Tilstanden på overbygget er i 
liten grad vurdert. Det er rustskader langs innerkant av 
styrhusfront ved dekk. Trolig har det vært lekkasjer fra 
styrhusvinduer. Konstruksjonen er ikke avdekket, og det kan 
være mulige skader på lekteverket og kledning. Ellers synes 
utstyr og innredning å være i orden. Det ligger en liten 
skipperlugar med radiorom i akterkant styrhusdel. Her synes 
også innredning og utstyr å være komplett og i orden. 

Oppsummering synlige skader/mangler: 

• Deler av opprinnelig innredning fjernet 
• Fuktskader på himling salong fra lekkasjer brodekk. 
• Lekkasjer ved dørk i salong stb side.  
• Lekkasje i nedre salong oppunder dekk sb side. 
• Lutråte på spant stb ved utgang propellaksel i 

akterstevn. 
• Lutråteanløp ved sjøvanninntak i maskinrom. 
• Rustskader på romluke 
• Lekkasjer i dekk ved forpeak/lugar har gitt fuktskader 

på kledninger. 
• Råteskader på rekkestøtter, lenning, skansekledning, 

fortøyningspunkter/kryssholt i forskip. 
• Råteskader på skandekksplank, (øverste hudplank). 
• Råteskader på skandekk, utside av overbygg. 
• Råteskader på ramme (kravell) under front av 

overbygg. 
• Råteskader på brodekk. 
• Rustskader innerkant styrhusfront. 
• Mangler på rigg. 
• Generelt manglende vedlikehold 

KOMMENTAR 
Det er ikke mulig å gi en sikker vurdering av tilstand eller 
omfang av skader på et fartøy uten å foreta demonteringer 
av utstyr og komponenter. De mest omfattende synlige 
skadene på Grytøy er rekke i forskip, med behov for 
utskiftning av rekkestøtter, samt øvre hudplank i hele fartøyets 
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Skipperlugar. Innredninga så ut til å 
være intakt. 
 

 
Wichmann 3ACA, Motornr. 4729, 
330 hk, bygget i 1960. 
 

 
Bilde fra Harstad tidendes arkiv. 
Grytøy har vært ute i hardt vær før. 

lengde. Det vil i forbindelse med reparasjon av rekke og 
hudplank være nødvendig med demonteringer i dekk, 
skandekk og trolig ytterligere demonteringer av hud i forskip. 
Erfaringsmessig vil det etter lekkasjer langs rekkestøtter også 
være skader på spantetopper og bjelkeender, spesielt i lugar 
der det er dårlig utluftet. Videre kan det være behov for 
demonteringer på overbygg langs dekk, og innredninger 
under dekk for å skifte råteskadet treverk. Det vil også være 
nødvendig med utskiftninger på brodekk. Dette krever 
demontering av himling i salong. Det er ingen tvil om at det vil 
kreve betydelig innsats og ressurser for en restaurering av 
fartøyet, men utgangspunktet virker langt fra håpløst. Det er 
likevel viktig og ta høyde for kostnadene med å drifte og 
vedlikeholde et såpass stort fartøy etter endt restaurering. 
Inntektsgrunnlag kommer ofte fra passasjerbefordring, og det 
er knyttet kostnader til sertifisering. Ved en eventuell 
anskaffelse er det viktig å utarbeide en plan både for 
restaurering og etterbruk. Det er også viktig å framskaffe 
dokumentasjon fra Sjøfartsdirektoratet på tidligere utført 
arbeid og eventuelle pålegg i forbindelse med en slik plan. 

Som verneobjekt er m/s Grytøy interessant ut fra type, 
tidligere bruk, tilhørighet og representativitet i regionen. 
Fartøyet er ikke ombygget i særlig grad ut fra tidligere bruk 
og mange interessante detaljer og utrustning er bevart. Det vil 
trolig være mulig å rekonstruere manglende arrangementer 
og innredninger. 

 

Nils Marius Johansen    07.04.2011 
Fartøyvernkonsulent 
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