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M/K ”Folkvang” 
Type:  
Seilkutter, fiskefartøy 

Byggested: 
Nils Skandfers båtbyggeri, 
Kulstadsjøen 

Byggeår: 
1911 

Kjenningsignal: 
LFZN 

LOA:  
16,9 meter 

BRT:  
31,8 tonn 

Materiale:  
Furu  

Konstruksjon:  
Kravell på doble bygde 
spant 

Motor:  
Volvo Penta 130 HK 

Vernestatus:  
2006 

Eier: 
Astafjord Kystlag 

 

FOLKVANG 
SLIPPRAPPORT OG TILSTANDSKONTROLL 2012 

SLIPPSETT 2012 
Folkvang var slippsatt ved Nordnorsk Fartøyvernsenter i 
periodene 20-22. mars og 17. april - 2. mai 2012. 

Under første slippsett ble det montert ny propell av kystlagets 
egne folk. 

Ved neste slippsett var det behov for justeringer av vingene 
på propell. Kystlagets folk hadde også funnet råteangrep i 
fribordet midtskips på styrbord side, aktenfor røstjern. Det ble 
skåret ut deler av hudplank rundt angrepet område, og 
avdekket råteskader i bakenforliggende spant. I samråd med 
kystlaget ble det bestemt å utføre en midlertidig reparasjon 
av skadene på stb. side. Det ble også avdekket råteskader på 
babord side, men det ble bestemt å utsette utbedring av disse 
til etter seilingsesongen. 

Utført arbeide: 

• Skifte av ca 4 meter hudplank. 
• Reparasjon av hud og spant med innfelling av frisk 

ved. 
• Oppdriving av dekk i partier. 
• Justering av vinger på propell 
• Montere sink 

 
• Overflatebehandling utført av Kystlaget 

BESKRIVELSE AV FARTØYET 
M/K Folkvang ble bygget av Nils Skandfer i 1911 for Hilmar 
Seljevoll, Andøy. Hilmar Seljevoll drev fiske i 2 år utenfor 
Andenes med Folkvang. Fartøyet ble solgt til Grovfjord i 1918 
og var i aktivt fiske fram til 1976. Deretter ble fartøyet solgt 
til interessenter i Oslo. I 1992 kjøpte Astafjord Kystlag 
Folkvang som da lå nedsunket i Oslofjorden. Fra 1993 er det 
utført et møysommelig arbeid med tilbakeføring mot tidstypisk 
utførelse for Skandfers fartøyer fra 1911, så langt det har 
latt seg dokumentere. Arbeidene ble ferdigstilt i 2004. 

Fartøyet er galeasrigget, med ruff framme og akter, casing 
over motorrom og romluke. Lugar framme har tidstypisk 
utførelse, og innredning/kledninger er bygget tett rundt 
bjelker, skott og sider slik praksis har vært. Det er montert 
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Ved første slippsett var målet å 
skifte til større propellblader, samt 
enkelt vedlikehold undervanns. 
 

 
Ved andre slippsett ble propellblad-
enes stigning justert, og en råteskade 
i styrbord side utbedret. 
 

 
Skadene var såpass omfattende at 
det ble bestemt å utføre en midler-
tidig reparasjon. 
 

 
Ved kontroll av babord side ble det 
avdekket flere dårlige partier. 
 

svanehalser mellom rekkestøtter på fordekk for utluftning av 
skrogkonstruksjonen. Rommet er innredet med soveplasser og 
pantry. Her er det åpen utførelse ved bjelkeender over 
bjelkeveger. Det samme gjelder for maskinrom og akterlugar. 
Alle innvendige flater er overflatebehandlet med 
linoljemaling. 

Utvendig overflatebehandling på skroget er oppgitt å være 
førstestrøk med alkydoljemaling, som senere er overmalt med 
linoljemaling. Det er relativt tykke lag med maling utvendig. 
Dekket er behandlet med tjære, senere dekksolje. Trehvite 
flater er behandlet med oljelakk. Dekkshus og skansekledning 
behandlet med maling som skroget. 

Fartøyet ligger overdekket under opplag i vintersesongen, og 
det er montert vifter og varmeovn for å holde kontroll med 
fukt og temperatur. Normal temperatur om bord i 
vinteropplag er opplyst å være ca. 5°C, med luftfuktighet 
omkring 60%. 

Fartøyet synes å være normalt godt vedlikeholdt. 

TILSTAND: 

Fartøyet ble slippsatt 30. august 2012 for tilstandskontroll og 
utbedringer av skader.  

Fartøyvernsenterets oppdrag har vært å avdekke 
skadeomfang og utarbeide kostnadsoverslag for nødvendige 
arbeider. Det vil før årsskiftet også bli skiftet tilgjengelig 
skadet materiale der skroget er åpnet. 

Fartøyet ble nedrigget for å kunne stå inne i slipphallen under 
arbeidene. Dette er første gang mastene er nede på Folkvang 
etter ferdigstillelsen i 2004. Det er ikke avdekket vesentlige 
skader på rundholter. Master er lagret ute og tildekket med 
takplater. All stående og løpende rigg er lagret inne på 
fartøyvernsenteret. 

Skrog 

Det var enkelte tydelige lekkasjepunkter i forskipet som ble 
markert ved slipsettet. 

Det ble påstartet riving av hudplanker ut fra tidligere påviste 
råteskader på begge sider av fartøyet. Ut fra skadenes 
karakter og omfang, ble det raskt besluttet og sende inn 
prøver av berørte konstruksjoner for analyse. Resultatene viser 
at materialene er angrepet av gråråte og tømmersopp. (se 
vedlegg) 

Det kan synes som om det i hovedsak er nye materialer som er 
angrepet av soppen, og denne virker å være aggressiv med 
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Høsten 2012 ble Folkvang rigget 
ned, og satt inn i slipphallen. 
 

 
Stikking etter slippsett bar bud om 
omfattende skader. 
 

 
En del gråråte ble avdekket ved 
riving på sb-side. 
 

 
På bb-side var skadene av en annen 
karakter, og fartøyet viste seg å ha 
blitt angrepet av tømmersopp etter 
analyser fra Mycoteam. 

stor spredning i løpet av få år. Trevirket virker å være helt og 
fint fra utsiden, men er helt svampaktig og mykt innvendig. Det 
er dermed vanskelig å avdekke uten å trenge gjennom en fast 
overflate eller rive tilstøtende konstruksjoner. Fruktlegemer av 
sopp er avdekket mellom konstruksjonsdeler. Det kan synes 
som det er midtskipet aktenfor røstjern som har vært mest 
utsatt. Her har trolig vært belastning mot rekkestøtter fra rigg 
som har ført til lekkasjer på utside rekkestøtter mot 
skandekksplanken. 

Det er revet en hudplank fram mot stevnet for kontroll, men 
det synes ikke å være soppangrep i forskipet. 

Det er også avdekket vanligere råteskader, hovedsakelig i 
eldre spant. 

Omfang: 

• Det er demontert ca. 60 meter hud på hver side 
• Tilgang for ytterligere kontroll og reparasjon kan 

kreve opp mot det dobbelte. 

Dekk 

Det er avdekket spredning av sopp til rekkestøtter, 
skansekledning, lenning, dekk og skandekk, spesielt på bb 
side. 

Det er registrert misfarging i overflatebehandling på 
underside av angrepet dekksplank som kan minne om 
muggsopp/svertesopp. Overflatebehandlingen har godt feste 
selv på de mest angrepne konstruksjoner, noe som trolig har 
bidratt til at skadene ikke har vært oppdaget tidligere. 

Omfang: 

• Dekk fra romluke og akterover blir berørt 
• Reimer og skandekk begge sider 
• Rekkestøtter fra midtskip og akterover 

Bjelker og overbygg 

Fremre og aktre lukeendebjelke i akterruffen er angrepet av 
sopp. Tilsvarende gjelder stb. bærer samt flere klaveller, 
stolper og sider i akterruffen. 

Romluke og ruff til lugar framme synes ikke å være berørt. 

Nødvendige utbedringer:  

Det er opplyst fra labratoriet til Mycoteam at i forbindelse 
med sanering av aktuelle tømmersopp, vil det være nødvendig 
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Soppangrep har spredd seg via 
rekkestøtter og angrepet lenningen. 
 

 
Side i overbygg er angrepet av 
tømmersopp. 
 

 
Skandekk er også angrepet av 
tømmersopp. Vi ser også misfarging i 
overflatebehandlinga under dekk. 
 

 
Bjelkelag under overbygg akterut er 
også skadet. 
 

å fjerne inntil 20 cm frisk ved i lengderetning fra angrepet 
virke. Når det gjelder gråråte kan angrepne partier beholdes 
dersom man kan hindre tilførsel av fukt. Angrepet vil da 
stoppe opp, og materiale som ikke har mistet sin styrke kan 
fortsatt brukes.  

Anslag over mengder: 

• Hud   : 180-250m 
• Spant    : 60m 
• Rekkestøtter  : 12-15 stk 
• Skansekledning : 40-60m 
• Lenning   : 2-10m 
• Dekk   : 280m 
• Fyllstykker  : 12-18stk 
• Reimer   : 30-60m 
• Hakaplank  : 15-30m 
• Bjelker/stikkbjelker : 8stk 
• Komplett dekkshus med klaveller og bærere 

Økonomi 

Fartøyvernsenteret har forskuttert midler for å utføre 
tilstandskontroll og utbedringer. Det er imidlertid avdekket 
såpass omfattende skader, at det ikke er forsvarlig med 
ytterligere demontering før en finansieringsplan for videre 
arbeid er på plass. 

 

 

 

 

 

Endre Lund  
Prosjektleder  

 Nils Marius Johansen 
Fartøyvernkonsulent 
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VEDLEGG 

Rapport soppanalyse, Mycoteam 
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Faktablad om tømmersopp, Mycoteam 
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Nordnorsk Fartøyvernsenter 
Hellarbogen, 9470 Gratangen 

Tlf: 77 02 03 70 
post@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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