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1946 Bygget Risør
Motor 50 hk Union
Eier Karl Alrik Karlsen F 28 LB (Lebesby)

1953/54 Ekkolodd
Rodiotelefoni

1955 Statens Fiskeribank overtar fartøyet For salg i Tromsø
Alfred og Robert Bietilæ nye eiere 50 000,-

F 90 NV (Nord Varanger)
Silde- og loddefi ske

1958 Rorhus/bysse avkortet for seinot
Kjettingkasser

1960 Ny motor 60 hk Union
1961 Langskipsskott i rommet
1962 Tremaster erstattet med stålrigg

Ny motor 125 hk Brunvoll 2L100 (1954 modell)
1964 F 90 VS (Vadsø) (kommunesammenslåing)
1966 Radar type Decca

Kraftblokk
1969 Nytt ekkolodd
1972 Ny kraftblokk
1979 Ny styremaskin
1987 Klar for kondemnering Berget av Vadsø Museum

Erklært værneverdig
Overdratt Vadsø Museum Vederlagsfritt

1988 50 000,- Norsk Kulturråd
Slipsetting

1989 100 000,- Norsk Kulturråd
1991 Slipseting
1996 Tilsagn på 180 000,- Arbeisd skal utføres an NNFB

Orginalutstyr kjøpes 50 000,-
Slept til Gratangen

2000 Slipsetting Tilstandsrapport/kostnadsoverslag
2000-06 Restaurering
2006 Prøvetur Kystens landstevne i Bodø

Historisk oversikt
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M/K Kjartan

M/K Kjartan ble bygd i Risør i 1946. Fartøyets 
lengde var 53,4 engelske fot, og motoren en 

50 HK UNION. Fartøyet ble bygd for Karl Aldrik 
Karlsen, Laksefjord (Dyfjord). Kjartan ble regis-
trert i Lebesby kommune med registreringsnum-
mer F 28 LB.

Etter at båten kom til Kjøllefjord i 1946, gikk den 
i gjenreisningsfart for kommunen. I sesongene 
var båten ute med seinot, høst og vinter som hjel-
pefartøy på sildenota på Finnmarkskysten. M/K 
Kjartan var også utleid til prøvefi ske med not etter 
skrei på Lofothavet først på 50-tallet. Karl Aldrik 

M/K Kjartan ble bygget som ”gjenreisningsbåt” til Finnmark etter 2. ver-
denskrig. Etter at den ble tatt ut av fi ske i 1987, ble den så vidt reddet fra 
kondemnering.

Karlsen var ikke selv erfaren driver av en slik båt 
til notfi ske. Derfor ble Kjartan for det meste leid 
bort til andre.

I 1953/54 ble det montert et Simrad ekkolodd 
om bord og fartøyet fi kk også radiotelefoni. Med 
radiotelefoni og fi skeribølgen fi kk fi skerne nå god 
anledning til å utveksle fi skerinytt, dvs hvordan 
det gikk med fi ske til enhver tid og hvor de største 
forekomster av havets rikdom befant seg. Dermed 
kunne man raskt fl ytte til fi skeplasser hvor det var 
meldt gode forekomster. Noe som kunne medføre 
betydelig økning i inntektene.

M/K Kjartan 1959 Foto ukjent
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Imidlertid greide ikke Karlsen å beholde Kjartan. 
I 1955 overtok Statens Fiskarbank fartøyet. Den 
ble lagt ut for salg og ført ned til opplagshavna i 
Kaldfjorden ved Tromsø.

Alfred Bietilæ reiste i desember 1955 som takst-
mann sammen med familien Methi fra Vadsø i 
forbindelse med eventuelt kjøp av Kjartan. Fami-
lien Methi kjøpte ikke fartøyet. I stedet ble det 
Alfred  og Robert Bietilæ som kjøpte Kjartan for 
kr. 50.000.  De tok henne opp til Vadsø før jul 
1955. Fartøyet så sjabby ut etter å ha vært dårlig 
vedlikeholdt. Hun ble slippsatt på Bietilæ-anleg-
get for reparasjon og overhaling. Båten var utstyrt 
med mekanisk vinsj, linespill og snurpedavid av 
rundjern.

Kjartan ble registrert i Nord Varanger kommune 
med registreringsnummer F 90 NV. Ved sam-
menslåingen med Vadsø kommune i 1964, ble 
registeringsnummeret endret til F 90 VS. Etter 
ankomst Vadsø ble hun satt inn i sildefi ske, og litt 
senere samme året på loddefi ske. 

Fiskeriene
1956 – 1963

• Januar, sildefi ske med not
• Februar - mai, loddefi ske med not
• Mai – juli, sildefi ske med not
• August – november, seifi ske med not,  
 avbrutt av ferie og båtpuss
• Desember frem til jul, sildefi ske

Foto Avisa FinnmarkenFoto Avisa Finnmarken
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1964 – 1974

• Januar, sildfi ske med trål
• Februar, rekefi ske til lodda kom sist i   
 februar
• Mars, loddefi ske med trål
• Mai - august, sildefi ske med trål/not
• August, ferie/båtpuss
• September - november, rekefi ske med trål
• Desember frem til jul, sildefi ske med trål

1974 – 1985

• Februar- august, rekefi ske, loddefi ske når  
 lodda kom til Varanger.  
• September - november, rekefi ske

I perioden 1956 til 1963 var det mest notfi ske 
etter sild/lodde. Topp år på feitsildfi ske var 1960. 
Seifi ske med not krevde mye folk, og man hadde 
et samfi ske med andre av familiens fartøyer. 

I 1964 til 1969 ble fartøyet bygget om for trålfi ske 

etter sild/lodde og reke. På 60-tallet var Kjartan 
en av de største båtene som drev med rekefi ske. 
Besetningen ble redusert til fi re mann (det hadde 
vært åtte på det meste). Det var Alfred og Robert 
Bietilæ og Alf og Roald Herstrøm. Roald var med 
til 1967, da kom Reidar Bietilæ om bord. Toppåret 
var 1966, med 30 loddelaster. 

Fra 1970 til 1985 var det mest rekefi ske med 
gode rekeår. Mannskap besto av Alfred, Roar og 
Reidar Bietilæ og Alf Herstrøm. Fra 1981 var det 
Alfred og Robert Bietilæ + en mann. 

Leveranser

Sild og loddefangstene ble levert på sildoljefabrik-
kene fra Øksfjord til Vadsø, alt etter hvor fi sket 
foregikk. Alta, Porsanger, Tana, Varangerfjorden, 
men for det meste ved Vadsø fabrikken. Seien ble 
levert i Kjøllefjord, Mehavn, Berlevåg, Båtsfjord, 
Vardø, Kiberg og Vadsø. Under rekefi ske ble det 
levert til Vadsø Hermetikkfabrikk v/ Brødrene Aar-
sether.

Loddefi ske, ca 1977
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nødvendige garantier og fi skerisjefen stadfestet 
dette, ombestemte Alfred Bietilæ seg og Vadsø 
Museum overtok ansvaret for båtens videre 
skjebne. 

I Vadsøområdet er det uten tvil det best bevarte 
eksemplar av denne type fi skefartøyer bygget opp 
med økonomisk tilskudd i gjenreisningstiden. Det 
er få slike fartøyer igjen i Varanger, noe som ikke 
minst skyldes kondemneringsordningen. 

Vernestatus

M/K Kjartan ble nå godkjent vernet av Miljødepar-
tementet og fartøyet skulle bevares som et kultur-
minne og departementet uttalte i den anledning: 
Fartøyet anbefales bevart.  Det må betraktes som 
et kulturminne i en landsdel som er fattig på slikt.  
Viktigheten av dette understrekes ved at et lite 
lokalsamfunn er villig til å påta seg den økono-
miske belastningen bevaringen av et slikt fartøy 
vil føre med seg. Fiskeridepartementet tilsluttet 
seg dette 9. november 1987 (8250/87/87/KMV, 
163.114).  Fartøyet ble overdratt museet veder-
lagsfritt.

Båten kom på Riksantikvarens liste over fartøy 
som skulle restaureres, og ble medlem av Norsk 
Forening for Fartøyvern. Riksantikvaren opp-
nevnte Gratangen Båtsamling som faglig ansvar-
lig.
  

Tiden som fi skefartøy er over

Etter over 30 år som eier av Kjartan avvikler 
Bietilæ driften. Båten ble kondemnert, nedrig-

get og klargjort for senking. Fartøyet ble høsten 
1987 så vidt reddet av konservatoren ved Vadsø 
Museum. Det skjedde kvelden før den skulle 
senkes. Prosessen hadde gått svært raskt, men 
etter at Statens Fiskarbank sent på kvelden ga de 

Tung start

Sommeren 1988 ligger Kjartan på Bugøynes, 
avrigget og nesten ugjenkjennelig fra bare 2 - 3 
år tilbake. Planen var at båten skulle på slip og 
restaureres, men der ble den liggende. Fra muse-
ets side ble det tatt fl ere initiativ. Man etterlyste 
entusiaster som ønsket å bevare en gammel båt. 

Det var også vanskelig å få Vadsø kommune til å 
ta noe økonomisk ansvar. Fartøyet fi kk imidlertid 
to tilskudd fra Norsk Kulturråd. 50 000,- den 16. 
mars 1988 (Jnr 2515/MØ), og 100 000,- den 6. 
november 1989 (Jnr. 822579/MØ). Midlene ble 
brukt til to slipsettinger, henholdsvis i 1988 og 
1991. Det ble utført nødvendige reparasjoner og 
innkjøpt fortøyninger. En del av midlene ble brukt 
til tilsyn. Disponeringen av midlene var i samråd 
med Norsk Kulturråd.  

I 1995 var det fortsatt ikke skjedd noe. Den hadde 
ligget ribbet på Bugøynes, og om høsten lå skuta 
på Vadsø havn. Økonomien og oppslutningen 
om å beholde båten i Vadsø kommune var på et 
lavmål, og det var forslag om å senke Kjartan på 
Varangerfjorden. 

Kjartan på slipp i BugøynesKjartan klar for kondemnering Foto Avisa Finnmarken
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Lys i tunellen

I Statsbudsjettet 1996 (Kap. 1429, post 72.4.2),  
ble det gitt 180.000,- i tilskudd til istandsetting. En 
forutsetning for tilskuddet var at arbeidet skulle 
utføres av fagfolk ved Nordnorsk Fartøyvernsen-
ter og Båtmuseum i Gratangen.

På forespørsel fra Vadsø museum sa Sjøfor-
svarets kyststasjon på Sortland seg villig til å ta 
ansvar for slepet av Kjartan, under betingelse 
av at Skipskontrollen i Båtsfjord først utstedte 
fl ytteattest. Den ble utstedt 20. november 1996, 
sammen med en påleggsliste for klargjøring. 
Båten var klar for tauing den 2. desember.  

Det ble enighet med den tidligere eieren om å få 
kjøpe originalutstyret til Kjartan for kr. 50.000,-. 
Det besto av styremaskin, rattsøyle, ratt, rorindi-
kator, Decca Mark 21 posisjonsskriver, Robertson 
VHF, Robertson sender, Robertson radiomotta-
ker, Sailor radio, Furuno 48 miles radar, patentan-
ker 220 kg, patentanker 180 kg, lanterner (akter-
lanterna og babord lanterne) fi skelanterner (kom-
plett på avtakbar, kort metallmast, rød og blank).

Tidlig om morgenen den 7. desember 1996 kom 
kystvaktskipet Thorsteinson til Vadsø for å hente 
Kjartan. I vindstille avgikk slepet for Gratangen. 
Det var godt vær hele veien, og slepet var vel 
fremme den 9. desember 1996 kl. 1400. Her ble 
båten liggende i fi re år før det ble bevilget midler 
til restaureringsarbeidet.

Restaurering

Arbeidet med Kjartan ble startet 2000. Restau-
reringen ble gjennomført i fl ere epoker, i takt 
med bevilgningene fra Riksantikvaren. Siste del 
av arbeidet ble, etter 3½ års avbrekk på grunn 
av manglende midler, startet 10. januar 2006. 
Da gjensto blant annet montering av maskin og 
propellanlegg, ny for- og mesanmast, innredning 
skipperlugar og montering av elektrisk anlegg.

Etter en hektisk innspurt sommeren 2006 gikk 
Nordnorsk Fartøyvernsenter med Kjartan til Kys-
tens Landsstevne i Bodø. Turen fungerte som en 
grundig gjennomkjøring av maskineriet, og som 
en presentasjon av fartøyvernsenteret og prosjek-
tene. 

Især ble Brunvollmotoren viet stor oppmerksom-
het av de besøkende i Bodø. Siden det fremdeles 
var åpent mellom lasterom og motorrom, var det 
godt egnet for folk å komme ned å ta klenodiet i 
øyensyn.

M/K Kjartan ble overlevert Vadsø Museum som-
meren 2006, som sendte to mann ned til Gratan-
gen for å gå båten opp.

Foto z SætherKystens Landstevne i Bodø 2006. 
Besøk i rommet for å se motoren. Foto NNFB/Arne-Terje Sæther
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Tilstandrapport
Etter at Kjartan ble slipsatt 6. desember 2000, ble det foretatt en gjen-
nomgang av fartøyet for å danne grunnlag til et nytt kostnadsoverslag på 
restaureringen.

Skrog utvendig

Utvendig fant man lite råteskader, men en del 
dårlige plankeender undervanns i kimingen bak 
på styrbord side. Noen opptærte støtbolter ble 
registrert, og ut fra dette antok man at alt av 
bolter under vanns måtte skiftes.

Dekk

I store trekk var dekket i ok forfatning, men noen 
fyllstykker var dårlige. Det var også noe råte i 
endene på dekksplankene som støtte opp mot 
oppbakkingen forut. En del dekksplank var skif-
tet. Hovedsakelig på babordside på hoveddekk, 
halvdekket atte og bakken. I tillegg var det skiftet 
noen fyllstykker.

Skrog innvendig

Innvendig var fartøyvet ekstremt fuktig. Maskin-
rommet var noe tørrere. Bakerst i lasterommet og 

i maskinrommet var det revet 3-4 garneringsplan-
ker. Her var det ikke tegn til råte hverken i spant 
eller hud. Oppunder dekket var spanttoppene litt 
dårlig, men ikke kritisk. Garneringen var stort sett  
bra, bortsett fra noen dårlige kanter og en liten 
tæringsfl ekk under batterikassen. Skottet mellom 
mannskapslugar og lasterom var råttent, spesielt 
oppunder dekk.

Mannskapslugar

Lugaren var panelt mot garnering, skott og opp-
under dekk. Bortsett fra litt råte i en bjelke var 
førsteinntrykket var bra. Men under malinga viste 
det seg at panelet var pill råttent. Under panelet lå 
det et lag papp. Denne ble fjernet og garneringen 
kom til syne. Den var også råtten og med fi ngrene 
som redskap ble den fjernet slik at levninger av 
spant kom til syne. All garnering ble fjernet og det 
ble konstatert at godt over halvparten av span-
tene var alvorlig angrepet av råte.

Tilstandsrapporten ble tatt før riving, når båten ble åpnet viste det seg som vanlig å være værre enn antatt Foto NNFB
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Styrhus, 
styrbord side

Skisse NNFB/Knut Solvoll

Dokumentasjon
Erfaringer med et så omfattende prosjekt tilsier at dokumentasjon og opp-
målinger må gjøres grundig og nøyaktig. Likevel vil det alltid være hull i 
materialet under oppbyggingen.

FotodokumentasjonFotodokumentasjon

Før man startet det praktiske arbeidet på Kjar-
tan ble det tatt en del bilder. Både oversikts- og 
detaljbilder. Innvendig som utvendig. Under rivin-
gen ble det fortløpende tatt bilder.

Gjenoppbygingen ble også dokumentert med foto.

Bildene ble satt inn i album og notater knyttet til 
bildene ble skrevet inn ved siden av.

Muntlige kilder

Oskar Bietilæ, sønn til en av de tidligere eierne av 
Kjartan har vært en viktig innfomant. Oddmunn 
Brunvoll var til uvurderlig hjelp under restaurerin-
gen av Brunvollmotoren. Oddmunn er sønn til en 

av de tre brødrene som startet Brunvoll Motorfa-
brikk.

Skisser

Under riving gjør hver enkelt båtbygger sine egne 
notater og skisser for å bruke i rekonstruksjonsar-
beidet. I tillegg laget dokumentasjonsavdelingen 
en del målsatte skisser for senere bruk.

Gamle foto

Flere foto fra Kjartans aktive liv som fi skebåt 
hadde vært ønskelig. Det har vært svært få eldre 
foto av Kjartan tilgjengelig. Som en konpensasjon 
har det blitt brukt foto og hentet inn detaljer fra lig-
nende fartøy i samme tidsepoke.
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Innvendig skrog

Spant

Spantene er av furu og bygd opp av 2 lag 
tømmer, dobbelspant. Hvert enkelt spant 

er i skutesida bygd opp av fl ere deler og boltet 
sammen med ½” galvaniserte bolter. 

Kjartan har 37 doble spant i hver side. Dimen-
sjonene varierer mellom 6” x 6-8”. Avstanden 
mellom spantene er fra 5½ - 8¾”.

Tilstanden på spantetømmeret var tildels svært 
dårlig, spesielt i forskipet. Årsaken er sannsynlig-
vis mangel på lufting. Her ble hele 80% skiftet og 
mange i hele sin lengde fra kjølen og opp under 
dekk. 

I lasterommet og maskinrommet var forholdene 
noe bedre, og ca 50% ble skiftet. Her ble samt-
lige fra kimingen og ned på kjølen beholdt. Totalt 
ble det skiftet ca 60 meter spant.

Foto NNFBBunnstokkene var i bra forfatning

Foto NNFB
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Oversikt over utskiftede spant. Grønne spant skiftet. NNFB/Knut Solvoll

Foto NNFB80 % av spantømmeret i forskipet ble skiftet Foto NNFBBaugband av stål innvendig på garnering. 
Hull etter ankerklyss gjennom spantene ses også.
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Hekken

De indre delene av hekken på Kjartan var i 
dårlig forfatning. Daumann mellom øvre og 

nedre stevn var sterkt angrepet av råte og det 
samme var rota som forbinder stevn til stilken og 
bærerne på hver side av denne. 

Daumannen ble skiftet og boltet gjennom stev-
nen. Daumann er ca 8” furu. Rota mellom stilk og 
stevn er også furu og boltet gjennom stevnen. I 
tillegg var den boltet gjennom stilken og i bærerne 
som ligger på hver side av rota. 

Spantene stopper mot rota og bærerne ligger 
oppå spantene. Bærerne går helt ut til framkant 
av stilken og er festet i denne. Det ble brukt 16 
mm spissbolter i bærerne. Stilken går helt opp til 
dekk og er boltet til dekksbjelkene. 

Hylsa til rorakslingen går gjennom rota, og ror-
maskinen er festet til tømmer som ligger mellom 
daumann og stilk et stykke over rota. 

Foto NNFBDaumann var ganske dårlig Foto NNFBNy rot og daumann med bærere på siden

Daumann

Rot mellom stilk og stevn

Øvre og nedre stevn

Stilk

Skisse NNFB/Endre Lund
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Garnering

Dimensjonen på garneringen er 2”. I kimingen 
ligger to livholt på 2½”. På grunn av span-

tenes tilstand ble mesteparten av garneringen 
revet. All garnering i forskipet og hele styrbord 
side ble rensket. I babbord side, bak og inn i las-
terommet, ble det beholdt noe av den gamle.

Foto NNFBNy garnering i forskipet

Revise

Revisen, som ligger øverst, er en boks på 5” x 
5”. På Kjartan var revisen satt sammen av 4 

deler à 3,5-5 meter. Skøtes med en hakeskjøt på 
ca 46 cm med 3 cm nedfelling.

I babord side var revisen i relativt dårlig forfat-
ning, og kun 3,7 meter av en totallengde på 18,5 
kunne benyttes. På styrbord side var de to bak-
erste delene på henholdsvis 3,5 og 4,3 meter i 
forsvarlig stand.

I styrbord side ble den nye revisen laget av en  
rett boks. Den ble steamet og presset inntil span-
tene. Fordi det krevde mye makt og var vanskelig 
å både klemme og vri, valgte vi å lage revisen  
med vridning i babord side. Denne ble også 
steamet før den ble presset på plass. Dette var 
vellykket, det gikk mye lettere å få den klemt og 
festet til spantene.

Under revisen ligger en bjelkeveier og mellom 
den og resten av garneringa er det en ¾” lufte-
spalte.

De gamle raidersene ble rustpikket og mønjet før de ble satt inn 
på nytt. Vi ser også hakeskjøt på både raiders og bjelkeveger.

Foto NNFB
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Utvendig skrog
Skroget er hovedsakelig bygd med furuplank på furuspant. Stevner og kjøl 
er også i furu, men skandekksplanken er i eik. 

Huden

Under vannlinjen var skroget i god forfatning. 
Av de 250 meter med hudplank som ble skif-

tet var mesteparten overvanns. I babord side ble 
de fem øverste plankene under skandekksplan-
ken skiftet i hele sin lengde. Inkludert i de 250 
meter er også 45 meter skandekksplank i eik. 

Skandekksplanken går fra stevn til stevn og er av 
eik, 2 5/8”  x <7” (68 x <180 mm). Øverste plank 
i oppbygningen for bakker foran og akter er også 
av eik og holder knappe 2” x <6” (50 x <155 mm). 
Hudplanken av furu er 2 1/8” x 4 3/4 - 6” (55 mm 
x 120-150 mm).

Ny hud ble drevet og beket. Alle gamle nat ble 
kontrollert, drevet og beket etter behov.

I forbindelse med at skifting av kjølboltene ble 
det lagt ny stråkjøl. Den gamle var også angrepet 
av pælemakk. Mellom kjøl og stråkjøl ble det lagt 
tjærepapp.

Foto NNFB

Festemiddel 

Huden ble spikret med 5” skipsspiker. Støtbol-
ter av galvanisert jern og er klinket gjennom 

spant og garnering. 

Trenaglene på Kjartan var laget i eik og 1” tykk. 
Emnene ble grovhøvlet på avretter og dreid runde  
i ”mekanisk” naglelø’. De går i hovedsak gjennom 

Foto NNFB
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Foto NNFBAkterskipet med trenagler

Oversikt over skiftet hudplank i babord og styrbord side. Skandeksplanken av eik er farget blå. NNFB/Knut Solvoll

både hud, spant og garnering. Naglene har et 
konisk hode som blir forsenket i huden. Innvendig 
i garneringa blir de åretta med en kile i garne-
ringa, eller noen steder i spantet.  
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Ballast
Bellasten besto av støyp iblandet stein. Mengden ble anslått til ca 2 tonn.

I lasterommet ble ballasten hugget opp med 
slegge og spett. Herfra ble den heis på land i 

oljefat. I lugaren var det ballast jevnt med kjølsvi-
net. I rommet var den 6-7” høyere kjølsvinet.

Den nye ballasten ble lagt i våren 2006, etter 
at båten var ferdig restaurert. En langsgående 
kasse ble laget oppå kjølsvinet for å lette adkom-
sten til kjølboltene. Det var det ikke i den gamle 
ballasten. Det var heller ikke noen vågriss i bunn-
stokker/ vannløp langs kjølen på det gamle. For 
å hindre at det ble oppdemning av vann framme 
i lugaren, ble det støpt ned en plastslange i bal-
lasten. Den ligger oppå bunnstokkene ved siden 
av kjølsvinet.

Foto NNFBEi renne leder sementen på rett plass i rommet.

Støypen kom med sementbil. For å unngå sprut 
oppover garnering og skott ble det rigget til med 
lettpressening. Ned til rommet ble det laget en 
renne som kunne fl yttes rundt. Et par mann 
hadde fullt opp med å jevne ut i lasterommet.

Det var mye griseri med å bruke sementbil. En 
ulempen er også at men ikke har helt kontroll med 
hardheten på støypen.
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Dekk
Dekk og dekksbjelker viste seg å være i så dårlig forfatning at det var 
grunnlag for å skifte hele dekket og mesteparten av dekksbjelker. 

Bjelkelag

Dekksbjelkene var av furu. Fremme er det bygd 
opp en halvbakke og dekksbjelkene hviler her 

på en bjelkeveger over revisen. Bjelkedimensjo-
nene er her 6” x 6”. Samtlige bjelker ble merket, 
målt og tegnet inn på skisse før de fjernet. 

På oppbyggingen bak kunne noen bjelker og kne i 
babord side benyttes, men nye bolter ble satt inn. 

Skisse NNFB/ Knut SolvollSkisse NNFB/ Knut SolvollSkisse av bakkens bjelkearrangemangSkisse av bakkens bjelkearrangemang

Foto NNFBPå bakken ble det gjenbrukt en kravell og to knær
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Dekk

Dekksmaterialen var 2” x 4” furu. Dekket 
sprikres med 4” skipsspiker som forsenkes 

¾” og kaponeres. Fyllstykkene mellom rekkestøt-
tene ble skiftet og alt av drivreimer og hakeplank 
er nytt. Alt dette er i eik. 

Foto NNFBGjennomføring for mast Foto NNFBEn del kne (ca 25” x 20” x 3”) er brukt i bjelkelaget.
Drivreim er felt ned i bjelkene. 

Mastergjennomføring

Mellom andre og tredje dekksbjelke bak 
bakken var det en forsterkning i dekket for 

gjennomføring av en mast. Den var dårlig og det 
ble laget ny selv om det ikke skulle mast gjen-
nom dekket. Forsterkningen besto av to biter som 
er svalet ned i dekksbjelkene med et fyllstykke 
mellom.  Disse ble boltet sammen. Dimensjonene 
er 5¾ høy, 25½” lang og 21¾ bred. Hullet var 11”.

Drivreim og hakeplank er felt ned i bjelkene ¾” og 
boltet med spissbolter. Når dekket bli lagt, felles 
det ned i hakaplanken så det er et ¾ igjen av 
planken som en drivstopp. Deretter ble det drevet 
med hampedrev og beket.

Rekke

Av totalt 44 rekkestøtter i eik ble 11 skiftet i 
styrbord side og 7 i babord. I styrbord side 

ble deler av skansekledningen brukt på nytt, men 
mesteparten ble skiftet. I babordbord side ble alt 
skiftet bortsett fra fremme på bakken hvor en del 
ble beholdt. 

Deler av aluminiumsrekka i styrbord side var 
bunglete og sprekt. Dette ble kuttet bort og nytt 
sveiset på. Baurullen på samme side var også 
skadet. Ny bit av rekka og baurull ble sveiset og 
lagt i.

På styrbord side fremme ble det laget ny slange 
til fortøyning. Det ble ikke laget hull i senter av 
slangen, av den grunn at på den gamle slangen 
blendet skansekledningen hullet. Bjørn Lillevoll feller for dekket i hakaplanken Foto NNFB
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Baugband var så råttent at det gikk i stykker til tross for at man 
forsøkte å berge det helt for å bruke det som mal. Nytt er mon-
tert. Nytt judasøre på styrbord side i eik.

Foto NNFB

Lukekarm

Nymalt lukekarm klar for montering Foto NNFB

Kontruksjon rundt lukekarm sett fra rommet Foto NNFB

Vinsj

På Kjartan sto det opprinnelig en lavtrykkvinsj. 
Den var fjernet før båten ankom Gratangen. 

Fartøyvernsenteret hadde en lignende vinsj som 
ble montert ombord. Den ble sandblåst og malt. 
Hydraulikkpumpa ble ikke montert på fartøy-
vernsenteret, men sendt med båten og montert i 
Vadsø.

Lukekarmen ble rustpikket, mønjet og malt før 
den ble montert på nye kraveller av eik. Den 

er boltet gjennom bjelkene. Under bjelken ligger 
en stålramme som boltene går gjennom. 

Foto NNFB

Ferdig dekk Foto NNFB
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Rorhus

Før båten kom til Gratangen var navigasjonsin-
strumenter og andre elektriske innstalasjoner 

demontert. Vinduer i rorhusfronten var knust. Alt 
utstyr på taket var sterkt angrepet av rust og for-
fall. 

Keising

Rorhuset ble løftet av keisingen. Deretter ble 
dørken i rorhuset/dekket på ruffen revet. Her 

ble det avdekket spor etter en åpning i akterkant 
av ruffen på styrbord side. Det var sannsynligvis 
den opprinnelige nedgangen til skipperlugaren. 
Det nye dekket ble lagt helt uten å lage tilsva-
rende reperasjon.             

Kun fronten og to planker i akterkant kunne 
benyttes. Hjørnestolpene var i eik, 3⅜” x 3⅜. 
Sider og front bygd opp av 2½” x 1½-7” pløyd 
furuplank med løs fjær. Nye bjelker og dekk i furu 
ble lagt. Dimensjonen på dekksstavene var 1¾” 
x 2¾”. Spikret med 4” skipsspiker, forsenket og 
kaponert. Dekket ble deretter drevet.

Foto NNFB/ Arne-Terje SætherEn av M/K Kjartans tidligere eiere er med på prøvetur

På 50-60 tallet har rorhuset blitt forlenget med ca 80 cm. I den forbindelse 
ble også keisingen forlenget tilsvarende. 

Foto NNFB/Arne-Terje Sæther
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Rorhus

Nye kraveller av eik ble lagt oppå keisingen for 
å plassere det gamle rorhuset på. Etter som 

arbeidet skred frem viste det seg at rorhuset var 
i dårligere forfatning enn antatt. Kun fronten og 
noen få oppstandere og spikerslag kunne benyt-

Foto NNFBFra gjenoppbygginga av rorhuset

Dreneringskasser

Over spikerslagene nedenfor styrhusvindu-
ene i fronten kom det til syne fi re opptærte 

metallkasser da panelet ble revet. Det var dre-
nerringskasser for vannet som drev inn gjennom 
åpningene for rorhusvinduene. 

Foto NNFBDe gamle dreneringskassene var fullstendig opptært

Foto NNFBNye blikkasser montert 

På bunnen av blikkkassene var det loddet et kort 
messingrør. Rørstussene gikk gjennom frontpa-
nelet og endte i fl ukt med panelets ytterside der 
dreneringsvannet rant nedover styrhusfronten og 
ned på dekk.

tes. Både utvendig og innvendig panel i sider og 
akterkant måtte rives og kunne ikke benyttes om 
igjen.

Hjørnestolper, vindusomramminger og vannbord 
var i eik. Øvrig material i vegger av furu.

Av åtte takbjelker ble fem skiftet. Det var montert 
vinkeljern mellom bjelkene og rafta. De ble laget 
nye. Taket var også råttent og nytt ble lagt. Taket 
var i gran, 1¼” x 2½” med not og fjær. Oppå taket 
ble det lagt tjærepapp.

I forkant av rorhuset var det en eikeplank felt inn 
mot rorhusfronten for montering av manøvre-
ringshendler, kompass og lignenede. Den gamle 
hadde sannsynligvis gått over hele bredden, men 
var skjært i stykker for å gjøre diverse tilpasninger 
gjennom årene. Den nye ble laget i hele bred-
den, men kuttet i babord side for å gjøre plass til 
radaren. I bestikken var det en benk med stuerom 
i babord side. I styrbord side et bord et bord med 
diverse rom og nedgang til maskin.

Foto NNFBEn forlenget bjelke kommer ut gjennom keisingen og fun-
gerer som en understøttelse for rorhushjørnet. Her ses 
også en del av de gamle delene som ble benyttet.



24

Foto NNFB/ Arne-Terje Sæther

Foto NNFB/ Arne-Terje SætherDe gamle dørvriderne

Foto NNFB/Arne-Terje SætherRorhus fi ks ferdig

Foto NNFBRorhuset er festet med stenger fra rorhustaket og gjennom dekk. 

Detaljer fra rorhus
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Nedgangskappa

Deler av den gamle kappa kunne benyttes. 
Nye kraveller i eik ble laget og festet til bjel-

kene med spissbolter. Kravellene måtte lages på 
nytt etter som de første som ble laget hadde vridd 
seg så mye at de ikke var mulig å rette opp. Dette 
fordi det tok lang tid før kappa ble restaurert og 
montert.

Foto NNFBDemontering av kappa Foto NNFBEn del av det gamle kunne brukes.

Foto NNFBNedgangskappa er på plass

Nedgangskapa boltes til kravellene og bjelker 
med åtte spennbolter. To av boltene gikk i bak-
kant av koøyene, i hele kappas høyde. Rør for 
lugarovn montert på toppen av lugarkappa.

Foto NNFBStore deler av det innvendige panelet kunne bevares.

Båtbygger Morten Hesthammer fra Hardanger Fartøyvernsenter deltok i et 
prosjekt om utveksling av fagkunnskap mellom sentrene. Hesthammer re-
staurerte nedgangskappa under sitt to uker lange opphold på Nordnorsk 
Fartøyvernsenter.
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Mannskapslugar

Adkomsten til mannskapslugaren består av 
en leider fra nedgangskappa som kommer 

ned midt i lugaren. I lugaren var syv køyer, dvs 
to av køyene var fjernet før Kjartan kom til far-
tøyvernsenteret. Det er benker på begge sider 
med skuffer og rom. Bordet er plassert i bakkant 
av leideren. På siden av leideren hadde det vært 
montert en oljeovn med avgassrøret opp gjennom 
lugarkappa. Den nye ovnen ble montert på grunn-
lag av sporene på leideren og informanten minne. 

Bordet, som også var fjernet før båten kom til 
Gratangen, ble montert på samme grunnlag. I 
etterkant viste det seg at bordet ikke hadde gått 
forbi ovnen. I øvrig var det diverse kles- og pro-

Foto NNFB/Arne-Terje SætherOmramming med eikelister.

Foto NNFB/Arne-Terje SætherLugarinnredning forover, under taket ses innkledd kasse for klysset. Kassen er isolert mot kondens med 5 cm isopor.

Før rivingen startet ble det fotografert og laget målsatte skisser. Inventa-
ret ble demontert med tanke på gjenbruk. 2 køyevanger, 2 skapdører og 
leideren ble brukt på nytt. 
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viantskap, samt et bord imellom leider og skottet 
mot lasterommet. 

Under dørken ligger det en ferskvannstank. Midt-
erste del av dørkbjelkene hviler på tanken. En 
luke i dørken i akterkant av lugaren gir adkomst til 
påfylling.

Panelet er lektet ut fra garneringa for å få jev-
nere bue og sikre god lufting. Panelet er enkel 3” 
geifus. Oppunder dekk er det panel av samme 
type. Fra bjelken i forkant av nedgangskappa 
og fremover ligger panelet under bjelkene. Fra 
samme bjelke og attover ligger panelet mellom 
bjelkene. 

Lugaren hadde vært malt i en honninggul farge. 
Den ble malt slik den hadde vært, med samme 
farge og odringsteknikk. Samme teknikk hadde 
vært brukt første gang den ble malt. En ekstern 
maler ble innleid til jobben.

Foto NNFB/ Arne-Terje SætherAkterkant av lugar

Foto NNFB/ Arne-Terje SætherMontering av handtak
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Skipperlugar
Da Kjartan ankom Gratangen i 1996 var akterlugaren revet. Både de fy-
siske og muntlige kildene til lugarens utseende var sparsomme.

Bakerst på styrbord side av ruffen var det spor 
etter en gammel nedgang. Denne var kledd 

igjen og ny nedgang var laget i forkant på skottet 
mot maskin. Det ble da felles dør/gang i styrhuset 
til maskin og lugar.

Dørken var fremdeles inntakt. Det var også spor 
etter akterskott og skottet mot motorrommet. Midt 
i dørken var det en luke for adkomst til propellan-
legget.

Det var omtrent alt fysisk fartøyvernsenteret 
hadde å rette seg etter når de skulle rekonstru-
erer lugaren.

Foto NNFB/ Arne-Terje SætherSkipperlugaren på babord side.

Foto NNFBHullet etter den gamle nedgangen i bakkant av ruffen 
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Oppbygging

Flyttingen av nedgangen som en gang hadde 
blitt gjort, gjorde det også vanskelig å rekon-

struere lugaren. Det ble gjort et valg om å innrede 
den slik det var normalt på fi skeskøyter av denne 
størrelse og med utførelsen av mannskapsluga-
ren som retningslinjer.

Nedgangen ble plassert der hvor den var når 
båten kom til Gratangen, i forkant av lugaren. Lei-
deren er festet med to kroker oppe.

Ny dørk ble lagt. 21 x 95 mm golvbord med not 
og fjær. Nytt skott med stående panel både foran 
og bak. Akterskottet fi kk en inspeksjonsluke på 
styrbord side for å muliggjøre adkomst til akter-
peaken. Det var nødvendig, blant annet fordi 
styremaskinen er montert her inne. Det var også 
ønskelig for å kunne utføre annen inspeksjon.

Det ble laget to køyer i hver side. Foran køyene 
en benk på hver side. Under køyene to skuffer og 
to åpninger. Eikelister ble lagt oppe på køyvan-
gene og i forkant av benkene, slik det var gjort i 
mannskapslugaren.

Foto NNFB/ Arne-Terje SætherSkipperlugaren i styrbord side med leideren.

Foto NNFB/ Arne-Terje SætherStilken ses inne i lugaren
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Motorfundament

Reingjøring

Laste- og motorrommet hadde et sleipt og glatt 
belegg på kjølsvin, spant og garnering. For å 

bedre arbeidsforholdene ble det kostet og vasket 
med vanlig såpe for gulvvask og spylt. Dette var 
vellykket, og bidro sammen med godt lys til at det 
ble fi ne arbeidsforhold i motorrommet.

Beskrivelse av fundamentet, oppbygging og 
konstruksjon

Motorfundamentet i M/K Kjartan er av tre. 
Det er fulltømret furu mellom spantene og 

langstokker av eik. Langstokkene er festet til 
spantene med eikenagler, ikke spikret eller boltet. 
Dette gjorde at vi kunne slette fundamentet med 
sag, øks og høvel. Oppå langstokkene er det 
utsparringer for luftinntakene under motorens 
bunnramme. Treverket i fundamentet er hovedsa-
kelig friskt og hardt. Det er likevel noe råte helt i 
akterkant av langstokkene. De er vurdert til å ha 
nok styrke, slik at det er ikke er behov for å skifte 
dem.

Arbeidet med kontroll og justering av motorfundamentet ble gjort i for-
bindelse med at motoren skulle monteres om bord. Det er viktig at funda-
mentet, og dermed bunnramma og veivakslingen er rettet inn i forhold til 
hylsa for propellakslingen (propellhylsa), slik at veivaksel, kobling og pro-
pellaksel kommer på linje.  Dette er en forutsetning for å unngå unødig 
slitasje og i verste fall havari.

Foto NNFB 
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Sideveis kontroll

Fundamentets sideveis helling blir kontrollert ved 
å legge et rettholt på tvers av langstokkene, og 
sammenligne dette med forstevnens helling. Så 
langt det var mulig å måle, fant vi ut at fundamen-
tet var i plan og hadde samme sideveis helling 
som stevnen, dvs. at det var i vater sideveis.

Kontroll med snor gjennom propellhylsa

Vi kontrollerte fundamentets stigning ved å 
spenne opp ei snor i senter av propellhylsa og 
måle ut fra den. Vi sentrerte snora i akterkant av 
hylsa ved hjelp av en omarbeidet chuck fra en 
dreiebenk. Denne er påsveiset ei plate med hull 
for snora i senter, og har tre bakker som sentrerer 
chucken når bakkene skrues til. Vi satte opp et 
bord tverrskips i forkant av fundamentet, festet 
snora i en spiker på bordet, og siktet den grovt 
inn. Bordet var festet med tvinger i to stolper og 
kunne reguleres opp, ned og sideveis

Den siste nøyaktige innrettinga gjorde vi ved å 
måle med fotpasser i forkant av propellhylsa. 
Festepunktet i akterkant var allerede sentrert 
med chucken. Når avstanden til hylsa var lik hele 
veien rundt snora, ble dette utgangspunkt for å 
måle fundamentets langskips stigning. Vi målte 
stigningen ved å legge et rettholt tverrskips over 
langstokkene, og måle avstanden opp til snora. Vi 
målte avstanden i for- og akterkant, og med ca 30 
cm avstand langs langstokkene. 

Resultat, konsekvenser

Fundamentet hadde ikke rett avstand eller samme 
stigning som propellhylsa. Det var nødvendig å 
ta ned 25 mm i forkant og 20 mm i akterkant av 
fundamentet. Dette for at veivakslingen skulle 
komme på linje med propellhylsa og akslingen når 
den seinere skal legges oppi bunnramma.

Dette var ikke som forventet. Vi hadde trodd at 
fundamentet kunne være for lavt fordi motorer av 
denne typen kan sige litt med årene. Gjerne mest 
i forkant hvor det store tunge svinghjulet står. 
Forklaringen ligger hovedsakelig i at vi har valgt å 
bruke en bunnramme fra en annen motor enn den 
som sto i da M/K Kjartan kom til oss. Hver motor 
av denne typen er unik, og denne ”nye” bunn-
ramma viste seg å være 13 mm tykkere i godset. 
I samråd med Oddmund Brunvoll er det i tillegg 
lagt ei 12 mm stålplate som forsterkning under 
bunnramma som nå skal monteres.  Dette blir til 
sammen 25 mm.

Utførelse

Vi brukte krittsnor og merket langstokkene med 
korrekt stigning og høyde. Stigningen skulle være 
den samme som snora gjennom propellhylsa. 
Høyden fi kk vi ved å måle tykkelsen på godset i 
bunnramma, og trekke det fra høyden på snora 

Foto NNFB
Foto NNFB/Paul Håvar ZyllaFundamentet var festet med trenagler, noe 

somn gjorde det enklere å høvle ned.
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som gikk gjennom propellhylsa. Fundamentet 
skulle altså ligge i et plan som er lavere enn 
snora, med avstand tilsvarende tykkelsen på 
godset i bunnramma.

Nå saget vi fl ere snitt med riktig dybde i langstok-
kene, før vi hugget bort veden mellom sagsnit-
tene med skarvøks, stikkøks og tappjern. Under-
veis kontrollerte vi med vater og rettholt i forhold 
til båtens senterlinje og stigningen til propellhylsa.  
Den siste fi npussen ble tatt med elektrisk høvel 
og pusshøvel.

Det er viktig for innretting og montering av moto-
ren at fundamentet har korrekt stigning og høyde.  
Det er bedre at fundamentet kommer 0,5 mil-
limeter for lavt enn at det kommer for høyt.  Da 
går det an å skimse under motoren.  Kommer 
fundamentet for høyt, må bunnramme løftes ut og 
fundamentet justeres ned.

Vi tapper ut for de åtte luftinntakene i underkant 
av bunnramma. Det blir hugget ut i spantene for å 
gi plass til kula i forkant av motoren, og i spantene 

i akterkant og ved siden av fundamentet for å gi 
plass til motoren som nå kom litt lavere i akter-
kant.

Til slutt boret vi ut en råtten kvist og plugget 
hullet, før vi impregnerte langstokkene og span-
tene med Interpreg 1.

Resultat

Arbeidet ser ut til å være vellykket.  Fundamentet 
er tatt ned som planlagt med en toleranse på ca 
0,5 mm. Fundamentet er fortsatt i plan, og nå 
med stigning så lik propellhylsa som det er mulig 
å få til med denne metoden. 

Sideveis skal det også være nok plass til å rette 
inn motoren. Vi forventer at fundamentet kan sige 
noe under tyngden av motoren.  Den siste innret-
tinga gjøres etter hvert som bunnramme kommer 
inn, motoren kles opp, og akslingen fl enses til. 

Foto NNFB
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Elektrisk anlegg

Foto NNFB/Arne-Terje SætherDen gamle VHF-senderen ble montert ombord

Fartøyvernsenteret hadde på dette tidspunkt 
ikke egen elektrikere. Derfor ble det leid inn 

ekstern kompetanse. Ledninger og lignenede ble 
forsøkt lagt opp i stil med det tidligere arrange-
mentet. Ulempene med å ikke ha egen elektriker 
som arbeider etter antikvariske prinsipper er 
klare, selv om samarbeidet totalt sett gikk utmer-
ket. Et større lager av brytere av riktig type og 
lignende hadde vært gunstig.

Instrumentering
I rorhuset ble det montert VHF, ekkolodd og 
radar. Disse hadde blitt overhalt av Bjerkvik Tek-

Mye av de gamle instrumentene ble montert ombord igjen. Nye påkrevde  
innstalasjoner ble forsøkt skjult i skap og lignende.

Foto NNFB/Arne-Terje Sæther
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Foto NNFB/Arne-Terje SætherRadar og ekkolodd

niske Verksted. Instrumentene ble plassert slik de 
hadde vært da båten ble tatt ut av aktivt bruk. 

Et moderne sikringsskap ble skjult i et skap i 
bestikken, mens ei gammel sikringstavle som 
tilhørte båten ble montert i maskinen, delvis med 
noen nye funksjoner. 

På rorhustaket ble det montert opp lyskaster og 
radarantenne. Det var litt usikkerhet rundt radar-
antenna. Plasseringa ble gjort ut ifra et sparsomt 
billedmateriale.

Landterner
Lanternekassene står på ”stylter” etter mal av de 
gamle. Det var litt bekymring rundt vibrasjoner fra 
motoren, men det viste seg å være ubegrunnet.

Hver landterne hadde adskilte brytere. Styrbord 
og babord lanterne hadde bryter i sine respektive 
sider, mens akterlandterna hadde bryter i akter-
kant av bestikken. Topplandterna, montert i for-
masta, hadde opprinnelig hatt bryteren plassert 
innvendig i nedgangskappa. Av praktiske årsaker 
ble ledningen ført under dekk og plassert i rorhu-
set.

Foto NNFB/ Arne-Terje Sæteher

Foto NNFB/Arne-Terje SætherGammelt sikringskap montert i maskin
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Rigg
Mastene ble sveiset på fartøyvernsenteret med utgangspunkt i gamle foto 
og M/K Reinevåg som ”står” ved kai på senteret.

Mastene er sveiset sammen av tre forskjellige 
rørdimensjoner. Rørstagene er satt sammen 

av to dimensjoner, der den tykkeste dimensjonen 
er på midten og den tynneste tredd inni og sveiset 
når de er avpasset på lengden etter at masta er 
reist. Mastene ble grunna og malt.

Stagene til formasta blir boltet til ører som er 
boltet til nest bakerste rekkestøtte på bakken slik 
at stagene viser fremover. I tillegg går forstaget 
av wire ned i forstevnen. Formasta har også en 
lessebom der det er beregnet for at lastewiren 
skal kjøres på vinsjen. Mesanstagene er festet på 
rorhustaket.

lengde 6 m
dim 200 mm

lengde 3 m
dim 120 mm

lengde 1 m
dim 60 mm

lengde 4 m
dim 80 mm

lengde 1 m
dim 60 mm

Foto NNFBFormasta står på en masterfot der en stålring går opp i masta 
innvendig. Den blir låst med en bolt.

Formast

Foto NNFBDen gamle mesanfoten ble benyttet. Montert helt inntil ruffen.
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Prosjektets styrke

Båten er en representant for Finnmark fra gjen-
reisningstida etter andre verdenskrig og frem til 
den gikk ut av fi ske. En viktig representant for et 
område med svært få bevarte fartøy. 

Restaureringa av Brunvollmotoren løftet prosjek-
tet til et særegent prosjekt. Mye av arbeidet som 
ble gjort i forbindelse med denne semidieselen 
var et stort steg fremover for Nordnorsk Fartøy-
vernsenter som et nasjonalt kompetansesenter 
for semidieseler. Kontakter ble knyttet og den 
handverksmessige kompetansen økte kraftig.

Svakheter

Kjartan er en av mange båter som i siste liten ble 
reddet fra å bli kondemnert. Det medførte i dette 
tilfellet av mye av utstyret var fjernet og vanskelig 
å fi nne igjen. Prosjektet ble i realiteten påstartet i 
1987 da den ble erklært verneverdig og overdratt 
til Vadsø Museum. Mye av forfallet skjedde i peri-
oden frem til 1996 da den ble slept til Nordnorsk 
Fartøyvernsenter. Her ble den også liggende i fi re 
år før det var midler til å sette igang arbeidet. 

Dette var selvsagt en uheldig situasjon. Under 
restureringen ble også arbeidet stoppet i perioder 
på grunn av manglende midler. Båten måtte ut av 
hallen, for så å settes inn igjen når nye penger 
var på plass. Det måtte også avpasses med pro-
sjekter som var påstartet i mellomtiden. Mangel 
på kontinuitet vil alltid være et fordyrende ele-
ment. Det ødelegger mye av arbeidsfl yten, og det 
er frustrerende i en handverkssammenheng. Ofte 
fordi det etter så lang tid som 3½ år er nye perso-
ner som må vidreføre arbeidsoperasjonen. 

At prosjektet drar slik ut i tid svekker også sam-
arbeidet mellom verftet og eieren. Naturlig nok, 
etter som det kan bli en fjern gjenstand i løpet av 
de nesten 20 år som gikk fra vernestatus til ferdig 
båt.

På tresiden kan det fra Nordnorsk Fartøyvernsen-
ters perspektiv trekkes frem som en svakhet at 
fartøyet ikke var en representant for den nordnor-

Oppsummering
ske båtbyggertradisjon. Dette ut fra at det vil være 
viktig å dokumentere landsdelens mangfold. 

M/K Kjartan fremover

Kjartan er nå tilbake i Vadsø og eies i dag av 
Vadsø kommune. Den drives som museums/
fritidsbåt av Varangermuseet avdeling Vadsø 
museum - Ruija kvenmuseum. 

Kjartans venner startet for alvor sitt arbeid med 
båten våren 2007. Venneforeningen har det dag-
lige ansvaret og vedlikeholdet av båten. Når 
museet skal ut med utstillinger eller delta i ulike 
arrangement, stiller venneforeningen med mann-
skap. Tilbakemeldinger herfra vil være en viktig 
bidragsyter for Fartøyvernsentert, ikke minst de 
erfaringer de gjør seg i bruken av semidieselmo-
toren.

Konklusjon

Et kort sammendrag av dette prosjektet vil være 
at det har gitt fartøyvernsenteret viktig kompe-
tanse, spesielt på motorsiden. De dårlige sidene 
kan samenfattes til problemene med mangel 
på forutsigbarhet i bevilgningene, som i neste 
omgang fører til uthalingen i tid og mangel på 
kontinuitet.

Prosjektledere på Kjartan
Ivar Hofl andsdal (tre, 2000-02)
Bjørn Lillevoll (tre, 2006)
Ronny Grindsten (mekanisk/motor)

Skriftlige bidragsytere
Ronny Grindsten (motor)
Endre Kavli Lund (hekken)
Mariann Mathisen (historikk)
Knut Solvoll (generell tekst)
Arne-Terje Sæter (generell tekst og layout)
Paul Håvard Zylla (motorfundament)
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