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1 Innledning 
Riksantikvaren vil etter planen foreta historiens første fredningsvedtak på fartøy i løpet av 
2006. Bilferja MF Skånevik fra 1967 er sammen med hjuldamperen DS Skibladner fra 1856, 
utpekt som to aktuelle fredningsobjekter. Det er to svært forskjellige fartøy, både med tanke 
på alder og bruk, og ved å gjennomføre fredningsvedtakene samtidig poengteres det 
mangfoldet som finnes i dagens fartøyvern. Med Skånevik og Skibladner som fredede 
kulturminner går vi også et skritt videre mot en likestilling av fartøyvernet og kystkulturen, 
med det øvrige kulturminnevernet. 
 
I forbindelse med fredningen av de nevnte fartøyene fikk Bredalsholmen Dokk og 
Fartøyvernsenter i oppdrag å utføre en fredningsdokumentasjon på bilferja Skånevik. Et 
liknende oppdrag ble gitt til Hardanger Fartøyvernsenter vedrørende Skibladner. 
Dokumentasjonen utføres i en skjematisk form etter en mal fra Riksantikvaren som 
oppdragsgiver.  Hoveddelen tar for seg en inventering av fartøyet område for område 
gjennom beskrivelser og foto. Utover dette er det en kort historikk over fartøyet, formelle og 
tekniske data og en tilstandsvurdering. Rapporten avsluttes med en kort vurdering av 
fredningsobjektet. 
 
Inventeringen følger et referansesystem bygget opp med utgangspunkt i originaltegninger av 
fartøyets profil og plan med innredninger. Ved hjelp av disse har vi foretatt en vertikal og en 
horisontal inndeling i spesifikke områder. Den horisontale inndelingen representerer det 
første av tre sifre i referansen, og den vertikale inndelingen de to siste. Et slikt 
områdenummer kan referere til for eksempel en lugar eller et dekksareal om bord. Med en 
alder på knapt 40 år har Skånevik unngått de store ombyggingene som svært mange av våre 
eldre vernede fartøy har. Likevel finner vi endringer i en del av den tekniske utrustningen, i 
enkelte deler av innredningen og ved de ulike roms funksjon. Med hensyn til det siste har vi 
valgt å forholde oss mest mulig til opprinnelig funksjon ved benevnelse av de ulike 
områdene. For eksempel har område 321 opprinnelig vært mødrelugar, men fungerer i dag 
som et stores eller rom for oppbevaring.  I inventeringen er dermed rommet gitt benevnelsen 
mødrelugar, mens dagens bruk,og kanskje også benevnelse, kommer frem under områdets 
funksjon. 
 
Dokumentasjonen er utarbeidet i nært samarbeid med Viggo Nonås, styreleder i Ferjelaget 
”Skånevik”. Han har utarbeidet den historiske oversikten og deltatt i arbeidet med 
inventering av fartøyet. Fotografiene er tatt i forbindelse med utarbeidelse av rapporten. 
Unntaket er fotografier av fartøyet i profil. Dette var vanskelig å få til der fartøyet lå ved kai. 
Vi har derfor benyttet enkelte tidligere fotografier. Vi har lagt vekt på at disse skal være så 
nye som mulig. Utvalget er derfor ikke eldre enn 2005. 
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2 Formalia og tekniske spesifikasjoner 
 
Fartøyets navn: Skånevik 
Fartøyets ex navn: Ingen 
Kjenningssignal: LLVX 
Registreringsmerke:  
Hjemsted: Bergen (med fast kaiplass i Skånevik) 
Hjemmehavn/kommune: 
Hjemmefylke: Hordaland 
Eier/adresse: Ferjelaget ”Skånevik”, Vikaleitet 24 a 5131 Nyborg 
 
Fartøyets art (Norges skipsliste) Fartøykategori (funksjon) Fartøytype (konstruksjon) 
Ferje Bilferje Åpen fjordferje 
Driftsform (nåværende) Kode (Norges skipsliste) Anm. 
Kulturelt multifunksjonsskip 5C  
Skrogform (forut) Skrogform (akter) Anm. 
Utfallende stevn Utfallende akterstevn  
BYGGEMATERIALE TEKNIKK MATERIALBRUK 
Skrog Skrog Skrog 
Stål Sveiset Stål på stål 
Overbygg Overbygg Overbygg 
Stål/ aluminium Sveiset styrehusoverbygg i 

aluminium, festet med skruer i 
bindevinkel mot nedre del av 
overbygg som er sveiset av stål. 

Nedre del av stål, styrehus og 
skorstein i aluminium 

Rigg Rigg Rigg 
Alminiumsrigg Fri seilingshøyde: 15 m.  
FRAMDRIFTSMIDDEL   
Maskineri (fabrikat, ytelse, årgang) Rigg Seil 
Hovedmaskiner: 2 stk. Wichmann 
3ACAT, hver på 450 BHK v/ 350 
o/min.  
Hjelpemaskiner: 2 stk. Perkins type 
T6354.4M. Den ene med betegnelse 
TU 33206 U697943K, og den andre 
TU 33206 U741509M  

  

DIMENSJONER SKROG (i meter)   
Største lengde Største bredde Dybde i riss 
44,15 m. 9,9 m.  
Dypgående BT (brutto registertonn) Anm. 
3,65 m. 505  
Byggeår Byggested (kommune og fylke) Verft/båtbyggeri 
1967 Ulsteinvik, Møre og Romsdal Ulstein mek. Verksted A/S, b.nr 47 
Konstruktør Større ombygninger Byggested/verft – ombyggingsår 
HSD/ Ankerløkken verft A/S Nei  
Vernestatus Eieform Bevaringsform 
Verneverdig skip Forening Aktiv drift 
 

 
 

Lengde bildekk: 42,00 meter Personbiler hoveddekk: 28 
Fri hgd. bildekk: 04,00 meter Trailere hoveddekk: Max 65 tonn 
Fri bredde baugport 04,00 meter Akseltrykk 10 tonn 
Fri bredde akterport 04,00 meter Totalt passasjerantall: 100 

 
Egenskaper 

som 
bilferje 

Fri bredde sideport 03,30 meter   
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3 Historikk 
 
Bakgrunn 
På 1930-tallet begynte biltrafikken over lengre distanser å gjøre seg gjeldende. Til å 
begynne med benyttet ruteselskapene på Vestlandet kuttere og andre mindre fartøy 
til føring av biler, ved å ha biler på tvers på dekket. Etter hvert var man nødt til å 
bygge spesialfartøyer for føring av biler, og HSD fikk i 1938 bygget Folgefonn. 
Utviklingen stagnerte rundt 2. verdenskrig, men ut på 50-tallet tok det seg opp igjen, 
og HSD fikk etter hvert flere bilferjer. 
 
Ut over i 1960-årene økte bilismen med stormskritt på Vestlandet. I tillegg opplevde 
man svært mye turisme fra utlandet med egen bil. Dette medførte at ruteselskapene 
fikk behov for svært mye og større ferjemateriell. De gamle dampbåtene ble faset ut, 
og bilferjer og busser overtok transporten av mennesker. Etter hvert som veinettet 
ble utbygd, kom trafikken til å gå på tvers av fjordene istedenfor på langs som i eldre 
dager.  
 
De seks søstrene 
Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD) bygde i 1957 M/F Vikingen 
på Bergens mek. Verksteder. Ferjen ble prototypen på de velkjente HSD-ferjene. 
Erfaringene med Vikingen var svært gode, og selskapet fikk i 1962 og 1963 levert 
Bjørnefjord og Kinsarvik. Disse to søsterskipene var basert på Vikingen i design og 
konstruksjon. I 1966 kom en større utgave, M/F Hardingen. Bare en ferje ble bygget 
av denne typen. I 1967 ble to søsterskip levert, Sveio og Skånevik. Disse to var 
basert på Kinsarvik, utseendemessig svært like, med den forandring at de fikk 
hydrauliske baugporter, samt at de var noe høyere på baugen for å beskytte mot 
sjøsprøyt på dekket. I 1968 ble serien avsluttet med Odda, som fikk overbygning i 
aluminium, men som forøvrig var identisk med sine to søsterskip.  
 
Ferjene var tilpasset lange ferjestrekninger. De hadde utsynssalong på båtdekk, og 
kiosk både i salongen oppe og nede. Dette gjorde de svært egnet i ruter med mye 
turisttrafikk. 
 
Totalt 6 skip ble bygget over samme lest. På 1980- og 1990-tallet ble disse faset ut 
av bruk i HSD. De var blitt for små og lite hensiktsmessige til moderne biltransport.  
Blant annet var gjennomkjøringshøyden for lav, og lastekapasiteten på dekk for liten. 
Lenge gikk Odda, og senere Skånevik, i ruten på Fjeldbergøyene, men til slutt ble 
Odda solgt og Skånevik gikk i opplag.  
 
I 2005 er det bare ett av disse 6 skipene som fortsatt er tilnærmet originalt. Vikingen 
ligger ombygd i Sverige, Kinsarvik i Afrika, Bjørnefjord som oppdrettsferje i Nord-
Norge, Sveio ombygget og i Finland, Odda ombygget og i trafikk i Sogn. Skånevik 
har unngått de store endringene og er i dag eiet av Ferjelaget ”Skånevik”.  
 
 
M/F Skånevik 
Skånevik ble bygget på Ulstein mek. Verksted, Ulsteinvik og levert HSD 27. juni 
1967. Med kapasitet for 30 biler og 350 passasjerer, var det for sin tid en storferje.  
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Ferjen var utstyrt med to stk. Wichmann 3ACAT på hver 450BHK, koblet til hver sin 
aksling og propell akterut. Den fikk også to ror som kjøres parallelt.  
 
Gjennomkjøringshøyden ble på 4,00 meter og tillatt akseltrykk inntil 10 tonn.  
 
Ferjen fikk følgende dekksløsning: 

• Mellomdekk med maskinrom akter, salong med kiosk i midten og 
lugarer/bysse forut 

• Hoveddekk for biler med dekkshus babord side med mødrerom, toaletter 
og skap 

• Reposdekk inneholdende skap for teknisk utstyr, samt rom for 
redningsvester 

• Salongdekk med salong, kaldbysse og toaletter 
• Båtdekk med 2 lugarer samt styrehus 

 
Skånevik fikk sin ilddåp i ruten Kvanndal-Utne-Kinsarvik, men har senere vært å 
finne i samtlige av selskapets ferjeruter. Lengst var hun i ruten Skånevik-Matre-
Utåker, der hun gikk i 8 år. 
 
Etter 2000 har hun for det meste ligget i opplag, men blitt brukt enkelte 
sommersesonger. Siste gang i rutefart var sommeren 2004, da utleid til daværende 
Troms Fylkes Dampskipsselskab (TFDS).  Høsten 2004 ble Skånevik solgt til 
Stiftinga Brørvikskuto i Bergen for 1,5 mill. i påvente av at det skulle dannes en egen 
forening. I mars 2005 ble hun overført til Ferjelaget ”Skånevik”. Kjøpet var 
delfinansiert av Hordaland Fylkeskommune og Riksantikvaren. 
  
Fartøyet er et utpreget norsk kulturminne, da det nærmest utelukkende er benyttet 
norske produsenter til produksjon av utstyr om bord. Dette gjelder fra 
hovedmaskineri til porselenstallerkener. Svært lite, selv teknisk utstyr er av 
utenlandsk fabrikat. 
 
Endringer i opprinnelig arrangement 
Noen forandringer er gjort på fartøyet siden leveringen i 1967 

• Hjelpemotorer ble skiftet ut i henholdsvis i 1984 og 1987 
• Belegg i salonger ble skiftet på 1970-tallet 
• Det opprinnelige Halon-slukkeanlegg ble skiftet med et Co2-anlegg i 2005 
• En livbåt ble fjernet og erstattet med MOB-båt på tidlig 1990-tall 
• Hydrauliske fallemmer installert på begynnelsen av 1980-tallet 
• GPS og AIS ble montert i 2004 

 
Dokumentasjonsmateriale 
Det ble fremsatt et ønske fra Ferjelaget til HSD om at fartøyet ikke måtte tømmes for 
skriftlig dokumentasjon. HSD lot all relevant dokumentasjon bli liggende om bord. 
Kun personellpapirer ble fjernet etter avtale med Ferjelaget. HSD tok heller ikke 
løsøre på land. 
 
HSD sitt internarkiv på fartøyet ble overlatt Ferjelaget uten at dokumenter ble fjernet.  
Dette har gjort at Ferjelaget har kunnet gå på ”skattejakt” om bord, og mye er funnet.  
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Blant dokumentene som har fulgt fartøyet er HSDs byggespesifikasjon til Ulstein 
mek. Verksted. Her kan vi se at Inspektør Fredriksen i HSD, som var ansvarlig for 
byggingen, var en særdeles nøyaktig mann som spesifiserte den minste detalj 
overfor verftet. For eksempel ble skiltstørrelser angitt på millimeteren. Dette gjør at 
man i dag sitter på svært mye detaljkunnskaper om fartøyet. 
 
Ferjelaget sitter på følgende dokumentasjon; 

• Referat fra møter under byggeperioden mellom HSD og verft 
• Rapport fra modelltank-forsøk av skrogmodell 
• Byggespesifikasjon gitt av HSD til verft 
• Komplette leverandørlister 
• Komplette tegningssett 
• Bortimot samtlige dekksdagbøker 
• En rekke maskindagbøker 
• Korrespondanse mellom rederi-fartøy og fartøy-rederi 
• Korrespondanse til/fra Sjøfartsdirektoratet, forsikringsselskaper, leverandører, 

verksted, interne notat, pristilbud på utstyr til fartøyet osv. 
• Verkstedsrapporter 
• Teknisk dokumentasjon/manualer sortert på SFI-nr. 

 
Løsøre 
Fartøyet ble overtatt fra HSD ”as is”. Dette gjorde at svært mye historisk verdifulle 
gjenstander fulgte med. Det nevnes at HSD-merket sengetøy, porselen, bestikk, 
kjøkkenredskaper og lignende fortsatt finnes om bord. I et større skap, merket 
”vinskåp” er det funnet to kasser med porselen som ikke har vært åpnet. En del av 
porselenet ble levert når fartøyet var nytt.  
 
Sertifikater 
I kommersiell drift har Skånevik hatt sertifikater for 28 biler og 147 passasjerer.  
Fartøyet er fortsatt utstyrt med redningsutstyr for 147 passasjerer, men etter 
overtakelsen fra HSD har Ferjelaget manglet ISM sertifisering, og har dermed ikke 
anledning til å frakte biler eller overstige et passasjertall på 100.  Ny ISM-sertifisering 
er under utarbeidelse, og ventes og foreligge i 2006. Skånevik er utstyrt for 
fartsområde 2.  
 
 
Litteratur 
Ersland, Otto: Dei fine ferjene, Bergen 2005 
Kolltveit, Bård: Over Fjord og Fjell, Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap 1880 – 1980, Bergen 
1980 
Kolltveit, Bård: I Rute, HSD 125 år · 1880 – 2005, Bergen 2005 
 
Andre kilder 
Byggespesifikasjon for Skånevik av 1967, Ferjelaget Skånevik 
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II. Dokumentasjon – interiør og inventar overbygg og under dekk 

 

 

02 Mellomdekk 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
02 210 Forpeak 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Forpeak Drift av baugport og kjettingkasse Hydraulikkpumpe for baugport 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Stål   
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
02 221  Lugarseksjon 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Kokkelugar Lugar Nei 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Tak i hvit i respatex 
med teaklister. Skott 
i hvit/lyseblå 
respatex med 
teaklister. 
Linoleumsdørk i lys 
gul. Sparkelister i 
sort plast. Dør og 
dørkarm i teak. Dør 
har lufteventil i 
nedre kant. 
Lysventilkasser i 
teak. Avsats mot 
skrog belagt med 
hvit respatex. 

Benk langskips, trukket i grønt stoff. Ramme av teak. Over benk; 3 
skuffer i rekke av teak, over skuffer er det en køy med front av teak.  

Skuffeseksjon/bord i teak med grønn respatexplate. Platen kan dras ut 
for å få et større bord. Dobbel bokhylle i teak. Dobbeltskap forut for 
køye av teak. 

Servant plassert på teakramme. (nyere blandebatteri). Original klaff 
over servant opphengt mot skott, men kan ikke legges ned grunnet 
blandebatteriet. Radiator.  

Detaljer: Køyelamper, lampe over speil, speilhylle i glass med 
forkrommede oppheng, forkrommede glassholdere på siden av speil, 
håndklekrok, kleskrok, kondenskopper under lysventiler, 
opphengskroker for lysventilplate, opphengskroker for gardiner, 
forkrommet lufteventil, glasskuppel på lampe mangler. 

 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
02 222  
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Maskinistlugar Restauratørlugar Nei 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Tak i hvit i respatex 
med teaklister. Skott i 
hvit/lyseblå respatex 
med teaklister. 
Linoleumsdørk i lys 
gul. Sparkelister i sort 
plast. Dør og dørkarm 
i teak. Dør har 
lufteventil i nedre 
kant. Lysventilkasser i 
teak. Avsats mot skrog 
belagt med hvit 
respatex. 

Benk langskips, trukket i blått stoff. Ramme av teak. Over benk; 3 
skuffer i rekke av teak, over skuffer er det en køy med front av teak.  

Skuffeseksjon/bord i teak med grønn respatexplate. Platen kan dras 
ut for å få et større bord. Dobbel bokhylle i teak. Skapseksjon forut 
for køye av teak; 1 høyskap og et skap med 4 skuffer under. 

Servant plassert på teakramme. (nyere blandebatteri). Original klaff 
over servant borte. Radiator.  

Detaljer: Køyelamper, lampe over speil, speilhylle i glass med 
forkrommede oppheng, forkrommede glassholdere på siden av 
speil, håndklekrok, kleskrok, kondenskopper under lysventiler 
mangler, opphengskroker for lysventilplate, opphengskroker for 
gardiner, forkrommet lufteventil, glasskuppel på lys. 

 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
Lugaren har i senere år vært benyttet som lugar for restauratør 
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1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
02 223 Lugarseksjon 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Matroslugar Lugar Nei 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Tak i hvit i respatex med 
teaklister. Skott i 
hvit/lyseblå respatex med 
teaklister. Linoleumsdørk i 
lys gul. Sparkelister i sort 
plast. Dør og dørkarm i 
teak. Dør har lufteventil i 
nedre kant. Lysventilkasser 
i teak. Avsats mot skrog 
belagt med grågrønn 
linoleum. Nødutgang mot 
skrog med dør i teak, fører 
til bildekk. 

Benk langskipsgående trukket i grønn skai. Ramme av teak. 
Over benk 3 skuffer i teak i rekke. Tverrskips køye i teak 
med 3 skuffer i rekke under. Overkøye fjernet, en 
køyelampe står igjen.  

Skuffeseksjon/bord i teak med grønn respatexplate. Platen 
kan dras ut for å få et større bord. Bokhylle i teak. Høyskap i 
teak på innsiden av dør mot skuffeseksjon.  Stort skap ved 
siden av køy mot skrog i teak. 

Servant plassert på teakramme. (nyere blandebatteri). 
Original klaff over servant borte. Radiator.  

Detaljer: Køyelamper, lampe over speil, speilhylle i glass 
med forkrommede oppheng, forkrommede glassholdere på 
siden av speil, håndklekrok, kleskrok, kondenskopp under 
den ene lysventilen, den andre er borte. opphengskroker for 
lysventilplate, opphengskroker for gardiner, forkrommet 
lufteventil, glasskuppel på lys. 

 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
02 224  
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Reservelugar Billettørlugar. Nei 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Tak i hvit i respatex med 
teaklister. Skott i 
hvit/lyseblå respatex med 
teaklister. Linoleumsdørk 
i lys gul. Sparkelister i sort 
plast. Dør og dørkarm i 
teak. Dør har lufteventil i 
nedre kant. 
Lysventilkasser i teak. 
Avsats mot skrog belagt 
med grågrønn linoleum. 

Benk langskipsgående trukket i grønt skai. Ramme av teak.  
Tverrskips køye i teak med 3 skuffer i rekke under, samt 
overkøye.  Bokhylle i teak. Høyskap i teak. Stort skap ved 
siden av køy mot skrog i teak. 

Servant plassert på teakramme. (nyere blandebatteri). Original 
klaff over servant borte. Radiator.  

Detaljer: Køyelamper, lampe over speil, speilhylle i glass med 
forkrommede oppheng, forkrommede glassholdere på siden 
av speil, håndklekrok, kleskrok, kondenskopper under 
lysventiler, opphengskroker for lysventilplate, 
opphengskroker for gardiner, forkrommet lufteventil, 
glasskuppel på lys. 

 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
I tegningene er lugaren oppgitt som reservelugar. Lugar for billettører ble ikke spesifisert, men lugaren har vært i 
bruk som billettørlugar.. 
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1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
02 225  
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Matroslugar Lugar Nei 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Tak i hvit i respatex med 
teaklister. Skott i hvit/lyseblå 
respatex med teaklister. 
Linoleumsdørk i lys gul. 
Sparkelister i sort plast. Dør og 
dørkarm i teak. Dør har 
lufteventil i nedre kant. 
Lysventilkasser i teak. Avsats 
mot skrog belagt med grågrønn 
linoleum. 

To høyskap i teak, en på hver side av dør. Tverrskips køy 
med over- og underkøy i teak. 3 skuffer i rekke under køy. 
En kort benk langskips med teakramme, trukket i grønt 
skai 

Skuffeseksjon/bord i teak med grønn respatexplate på 
topp, som kan dras ut for større bordplass. 

Servant plassert på teakramme. (nyere blandebatteri). 
Original klaff over servant borte. Radiator.  

Detaljer: Køyelamper, lampe over speil, speilhylle i glass 
med forkrommede oppheng, forkrommede glassholdere på 
siden av speil, håndklekrok, kleskrok, kondenskopp under 
ene lysventilen, opphengskroker for lysventilplate, 
opphengskroker for gardiner, forkrommet lufteventil, 
glasskuppel på lys. 

 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
02 226 Lugarseksjon 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Styrmannslugar Lugar Nei 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Tak i hvit i respatex med 
teaklister. Skott i hvit/lyseblå 
respatex med teaklister. 
Linoleumsdørk i lys gul. 
Sparkelister i sort plast. Dør 
og dørkarm i teak. Dør har 
lufteventil i nedre kant. 
Lysventilkasser i teak. Avsats 
mot skrog belagt med 
grågrønn linoleum. 

Tverrskipskøy på skuff/skapseksjon (3 skuffer, 1 skap) i 
teak. Langskips benk trukket i blått stoff går under køy i 
enden. Skrivpult i teak med skuffeseksjon. Skuff under 
fotdel borte. Plate i grønn respatex.  

Servant plassert på teakramme. (nyere blandebatteri). 
Original klaff over servant borte. Radiator.  

Detaljer: Køyelamper, lampe over speil, speilhylle i glass 
med forkrommede oppheng, forkrommede glassholdere på 
siden av speil, håndklekroker, kleskroker, kondenskopper 
under lysventiler er borte, opphengskroker for lysventilplate, 
opphengskroker for gardiner, forkrommet lufteventil, 
glasskuppel på lys. 

En stk. post-skrin med 
flere brutte 
forseglinger 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
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1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
02 227 Lugarseksjon 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Offisersmesse Messe til bespisning for hele besetningen. (tidl kun 

offiserer) 
Nei 

7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Himling i hvit respatex Skott i lys 
treimitert respatex Mørk grønn 
linoleumsdørk. Lysventilkasse, 
belistning og dørkarm i teak. Dør til 
gang er borte.  Avsats mot skrog 
belagt med grågrønn linoleum. Luke 
mot skrog i avsatsen. 

2 stk benker med klaffseter (2x3) på hver side av et 
respatexbord som har gul bordplate og teaklister. 
Rygg på benker i blå skai. Seter i opprinnelig blått, 
men 3 stk er skiftet, og stammer trolig fra den 
opprinnelige mannskapsmessen. Hjørneskap i teak 
med gul respatexplate. Skyveluke mot bysse i teak. 
 . 

 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
Da ferja ikke lengre hadde mannskap som gikk sjøvakter, ble besetningen redusert, og behovet for atskilte messer 
forsvant.  Offisersmessa ble dermed tatt i bruk til bespisning av hele besetningen.  

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
02 228  
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Restauratørlugar Maskinistlugar/kontor Nei 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Tak i hvit i respatex med 
teaklister. Skott i 
hvit/lyseblå respatex 
med teaklister. 
Linoleumsdørk i lys gul. 
Sparkelister i sort plast. 
Dør og dørkarm i teak. 
Dør har lufteventil i 
nedre kant. 
Lysventilkasser i teak. 
Avsats mot skrog belagt 
med grågrønn linoleum. 

Høyskap i teak innefor dør. Tverrskips køye i teak plassert over 
skuff- og skapseksjon. I forlengelsen av køye; skap i teak 
plassert over avsats mot skrog.  Langskips benk trukket i grønt 
stoff, går fra tverrskipsskott til under køyenden. Bokhylle i teak. 
Skrivepult i teak med skuffeseksjon. Bordplaten i grønn 
respatex. 

Servant plassert på teakramme. (nyere blandebatteri). Original 
klaff over servant er fjernet. Radiator.  

Detaljer: Køyelamper, lampe over speil, speilhylle i glass med 
forkrommede oppheng, forkrommede glassholdere på siden av 
speil, håndklekrok, kleskrok, kondenskopper under lysventiler, 
opphengskroker for lysventilplate, opphengskroker for gardiner, 
forkrommet lufteventil, glasskuppel på lys. 

 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
Den tidligere restauratørlugaren har senere blitt maskinistlugar. I de siste år har den fungert som kontor for 
maskinisten, og lite som lugar. 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
02 229 Lugarseksjon 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Bysse Matlaging  
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Innvendig synlige stålskott. Skott mot 
skrog og himling er kledd med hvite 
plater (respatex) listet med teak 
Fliselagt dørk 

Over og underskap/skuffer utført i teak. Høyskap i 
teak Sinkbeslått potetbinge i skap ved dør til gang 
Benkeplater i sink. Hylle/rist over komfyr i 
galvanisert stål, hvitmalt 

 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
Serveringsluke til offisersmesse.  
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1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
02 230 Lugarseksjon 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Mannskapsmesse Dagrom- Oppholdsrom for hele besetningen. Nei 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Himling i hvit respatex Skott i lys 
treimitert respatex. Lys grønn 
linoleumsdørk. Lysventilkasse, 
belistning og dørkarm i teak. Dør til 
gang er borte.  Mot skrog er det 
avsats med topplate belagt med 
linoleum. 

Sofabenk av brun respatex, puter i rødt stoff. 
Hjørnehylle av teak for tv av nyere dato. Skapbenk 
med vask. Vasken har klaff med plate over. Radiator. 
Forkrommet skipsur over dør. 

 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
Rommet var opprinnelig mannskapsmesse (bespisning). Offisersmessen lå i forbindelse med byssa på styrbord side. 
Da ferja ikke lengre hadde mannskap som gikk sjøvakter, ble besetningen redusert, og behovet for atskilte messer 
forsvant. Likevel ble messen stående uforandret til ca. 1990, da den ble ombygget til dagrom/oppholdsrom for 
besetningen med noe mer bekvemme benker. All bespisning foregår i dag i det som tidligere ble kalt offisersmesse. 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
02 231 Lugarseksjon 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Gang Gang Nei 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Hvit respatexplater i tak, skott i 
hvit/lyseblå respatex, blå linoleum 
på dørk, sparkelist i sort plast. 
Teakbelistning, teakdører og 
teakskap. 

På SB side i gang 4 enkle skap, samt en innfelt 
brannapparatstasjon. På BB to doble skap og et 
enkelt. Lysarmaturer, 2 remotekontroller, intercom, 3 
avsugspunkter med gitter av stål. 1 alarmklokke, 
høyttaler (Philips), nødlys, skilter for nødutgang. 

 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
02 241 Nedre salongseksjon 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Sters Matanretning, kiosk Avsugningsvifte i vinskap 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Kledd med hvite plater (respatex) i 
himling og skott. Fliselagt dørk. 
Dørk i vinskap og proviantskap er 
utført med mindre fliser enn dørk i 
sters og bysse. 

Over og underskap/skuffer utført i teakfiner. 
Benkeplate oppvask, i sink. Benkeplate under 
mikrobølgeovn av nyere dato (respatex) Øvrige 
benkeplater linoleum. Kjøledisk mot gang i 
rustfritt stål, mangler øverste glassdel for 
anretning mot passasjerer. Disken har vært lik 
tilsvarende i øvre salong.  

Servise bestikk og 
anretningsutstyr påført HSD-
logo. Noe av dette er datert 
samme år som ferja. 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
Stor serveringsluke med sjalusi over disk mot gang. 
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1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
02 242 Nedre salongseksjon 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Trapperom Gjennomgang  

mellomdekk-hoveddekk 
 

7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Hvit respatex i himling, lys sjattert respatex på skott. 
Trappetrinn med linoleumsbelegg og kantbeslag. 
Linoleum i trappetrinn dels ødelagt. Lister, skapdør og 
lysventilkasser i teak. Innhukk med brannsluknings-
apparat og innbygget skap med brannslange.  

  

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
Vanntett dør mot hoveddekk 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
02 243 Nedre salongseksjon 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Salong Opphold, bespisning  
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Hvit respatexplater i tak, luftekanaler 
i hvit respatex med teaklister, tapet på 
skott med brystning i brun respatex, 
lysventiler og belistning i teak. I 
salong er det dører i skott mot skrog 
til: nødutgang, livbelteskap og 
inspeksjonsluke til skrog. Mot trapp 
er det et innbygget lintøyskap 

14 stk respatexbord i fire rekker med 
slingrekant i teak på stålsøyle. 4 av bordene har 
uttrekkbar klaff. Midtskips skillevegg i brun 
respatex, teaklister og avslutet med innrammet 
metallnetting øverst. 2 benker på stålbein med 
teaksider og skaitrekk til hver bord. Benkene er 
sammenbygget rygg mot rygg mellom bordene 

Demontert bagasjehylle fra 
bagasjekrok. 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
Utsmykning med fire kunstverk i glassmosaikk. Limet i mosaikken svikter og enkelte deler er falt av. 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
02 244 Nedre salongseksjon 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Salong Passasje, tumleplass, entre for salong  
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Tapet og brun respatex på skott. Hvit 
respatex i himling. Linoleum på dørk. 

Garderobe for bagasje og garderobe for klær i 
brun respatex. Fastmonterte kleshengere.  Hylle 
i bagasjedel er demontert, grunnet plassering av 
kjøleskap. I åpning mot aktre del av salong er 
det montert et rammeverk i rotting/ bambus. 4 
runde taklamper. Front på disk i smal 
teakpanel. Luke mot kiosk, antakelig for 
innlevering av serveringsbrett er tettet igjen og 
ute av funksjon. 

 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
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1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
02 250 Maskinrom 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Maskinrom Rom for maskiner og maskinsystem. 

Gjennomgang til styremaskinrom. 
2 x Wichmann 3ACAT hvm. 
2 x Perkins 63544M  hj.m. 
(19xx/196x) 
Pyro kjele (1979) 
Tavle for strømforsyning. 
Diverse pumpesystemer, tanker og 
maskinsystemer. 

7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
 Stikkebenk og verktøytavler akter, 

Diverse skap for verktøy/reserve-
deler. 

 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
Nødutgang til bildekk SB side forut. Nedgang til maskinrom BB side forut. Inngang til styremaskin gjennom 
vanntett skott i akterkant. 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
02 260 Styremaskinrom 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Styremaskinrom Rom for styreenheter samt stores.  
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Stålskap med nettingdører i 
frontskott. (reservedelsskap) 

  

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
Vanntett skott mellom styremaskinrom og maskinrom. 
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03 Hoveddekk 
 
I. Dokumentasjon dekksområde 
1. Dekksnivå 2. Nr. dekksareal 3. Betegnelse dekksareal 
03 311 Bildekk 
4. Funksjon 5. Konstruksjon 6. Materialer 
Til bruk som bildekk og som evakueringssted. Sveist dekk på dekksbjelker, 

konstruert for 10t akseltrykk, 
15 tonn over maskinrom. 

Bildekket er laget av stål. Fremfor 
spant 34 er dekket belagt med ca. 
3cm Bitula armert dekksbelegg. 

7. Installasjon 8. Maskinutstyr 9. Lagrete objekter 
Hydraulisk baugport. Hydraulisk fallem forut 
og akter, montert på begynnelsen av 1980-
tallet. Tidligere har det vært løs septerrekke 
forut, med tau mellom septerne, mens det akter 
var en leddet foldeport i rør på hver side.  

I resesser på hver side av baugen er det 
plassert ett anker på hver side med hver sin 
lille bom til å heise ankeret på plass. På hver 
side, i forkant av dekkshus, er det skyveporter 
av stål, slik at biler kan sliskes om bord på 
sidene. På bildekket er det også utgang for 3 
nødutganger fra dekket under. I dekket er det 
spuns, samt lufting til tankene. Akter er det 
luke over maskinrom. Forut er det luke med 
nedgang til forpeak. Langs trappehus er det 
fortau. Over dør til trappehus henger 
byggeskiltet. I front av overbygget er 
skipsnavnet montert med bokstaver i 
forkrommet utførelse. 

2 stk ankervinsjer plassert på 
hver side forut. 
 

 

9. Tilstand 
Ståldekket er i god stand. Bitula-belegget har store skader og må repareres dersom mulig. Baugport er dårlig i 
underkant av dekkslinje.  
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
 
 
II. Dokumentasjon – interiør og inventar overbygg og under dekk 

 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
03 321 Trappehus 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Trapperom Passasje mellom bildekk og øvre 

salong 
 

7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Hvit respatex i himling og skott.  
Teak lysventiler, dører og belistning. 
Linoleum på dørk på salongdekk. 
Malte trappetrinn og dørk på 
hoveddekk. 

Bagasjehyller ved inngang til øvre 
salong i teak. Håndrekke i trapp av 
sort plast. Radiator. 

 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
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1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
03 322 Trappehus 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Billettkontor Stores  
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Hvite plater i himling, lys 
treimitasjon i respatex på skott. 
Belistning i teak. Blå linoleum på 
dørken Teakdør 

Skrivepult mot forskott i teak med respatex plate. 
Safe under skrivepult. Skap og hylle i teak over 
skrivepult og høyskap i teak mot akterskott. Radiator 

 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
03 323 Trappehus 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Mødrerom Stores  
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Hvite plater i himling, lys treimitasjon i respatex 
på skott. Belistning og lysventilkasse i teak. Grå 
linoleum på dørken. Teakdør 

Servant i teakkonsoll med originale 
kraner og klaff. Skap og hyller i teak. 
Lyskuppel 

 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
Det tidligere mødrerommet er i den senere tid omgjort til oppbevaringsrom 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
03 324 Trappehus 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
WC Damer WC Damer  
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Skott og himling i stål. Dør i teak. 
Ståldørken malt mørk grønn. 

WC, servant med nyere blandebatteri, radiator, 
speil.  

 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
03 326 Trappehus 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
WC Herrer WC Herrer  
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Skott og himling i stål. Dør i teak. 
Ståldørken malt mørk grønn. 

WC, nyere servant og blandebatteri, radiator, speil.  

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
03 327 Trappehus 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Stores Oppbevaring av brannslokningsutstyr  
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Stål   
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
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1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
03 328 Trappehus 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Skap Oppbevaring av vannslanger  
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Stål   
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
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04 Trappehus 
 
 
II. Dokumentasjon – interiør og inventar overbygg og under dekk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
04 411 Trappehus 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Kjølemaskinrom Maskininstallasjon, stores Kjølemaskin 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Stål Kompressor, kjøler  
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
04 412 Trappehus 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Stores Stores Nei 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Stål Hyller av stål  
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
04 413 Trappehus 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Livbelterom Rom for livvester Nei 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Stål Nei  
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
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05 Salongdekk 
 
I. Dokumentasjon dekksområde 
1. Dekksnivå 2. Nr. dekksareal 3. Betegnelse dekksareal 
05 541 Promenadedekk 
4. Funksjon 5. Konstruksjon 6. Materialer 
Opphold, uteareal for passasjerer, delvis overbygget Sveiset Belagt med ukjent plastmasse 
7. Installasjon 8. Maskinutstyr 9. Lagrete objekter 
I forkant mot bildekket er de originale navnebokstavene 
som er i forkrommet utførelse. 

  

9. Tilstand 
God.  
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
Fartøyet kolliderte med annet skip på 70-tallet, og promenadedekket fikk større skade. Det ble reparert, men enkelte 
partier ble belagt med et plaststoff for at dekket skulle være plant. 
 
 
II. Dokumentasjon – interiør og inventar overbygg og under dekk 

 

 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
05 511 Salongdekk 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Øvre salong Salong med koldbysse Nei 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Hvite respatexplater i tak, luftekanaler i hvit 
respatex med teaklister, skott i brun respatex, 
lysventiler og belistning i teak. Brun 
linoleumsdørk med svart sparekant i plast.  
Utgangsdører mot promenadedekk i teak, med 
HSD-logo gravert i glasset. Speilfelt ved siden av 
dørene, samt garderobekrok på begge sider. 
Glassfasade mot trapperom med to dører i glass, 
dobbeltdører med glass og logo, men ene døren 
har klart glass uten logo. Kioskfront i smallistet 
stående teakpanel. Luke til returnering av 
dekketøy ved siden av kioskluke.  

13 stk respatexbord med 
slingrekant i teak på stålsøyle. 
Midtskips benkseksjon i teakfiner i 
2x3 sittegrupper rygg mot rygg. 
Flere typer skai benyttet, de eldste 
i gulgrønn utførelse. Rullegardin i 
alle ventiler (noen få mangler). 
Gardin laget av Fjeldberg 
Barnehage i nyere tid.  

Stoler: 
Blå type: 23 stoler, (A. 
Grasaasens Fabrikker) 
Gul/besje type: 9 stk, 
(samme fabr.) 
 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
Ovner innbygget i front av salong under ventilene, samt på sidene av salongen. Luftekanal over benkegrupper har 
også belysningsfunksjon med 6 runde lyskupler, i tillegg er det overlys mot himling. 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
05 521 Salongdekk 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Kiosk Salg av kioskvarer, oppvask Hobart oppvaskemaskin 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Hvite 
respatexplater i 
himling og skott, 
hvitmalte 
lysventilkasser. 
Teak belistning. 
Dørk med 
småfliser.  

Benker med skap og skuffer i teak, rustfritt beslag på benk mot 
skrog, respatex på benk akterskott, hjørneskap i teak med 
serveringsdisk i glass på toppen. (mangler glassplate) Kjøledisk i 
rustfritt stål med serveringsdisk i glass på toppen. Skråstilte hyller i 
respatex med slingrekant i pleksiglass. 4 stk tallerkenhyller i 
forskjellig størrelse i rustfritt stål. 2 teaklister i tak med koppholdere 
i forniklet messing (6 kroker inntakt, 23 mangler) 
Vannuttak/rist for avløp står igjen etter tidligere kaffemaskin.  
Åpning mot salong med sjalusi av teak. Mindre sjalusiåpning mot 
promenadedekk i teak. Telefon med forbindelse til sters. 

 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
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1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
05 522 Salongdekk 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
WC herrer Toalett/pissoar Nei 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Stål. Dør med lysventil av teak. 
 Ståldørk malt mørk grønn. 

Toalett. To stk pissoar, hvorav ett er av nyere dato. 
Servant og to radiatorer.  

 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
Egen dør av teak inn til toalettet fra pissoarene. 
 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
05 524 Salongdekk 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Dusjrom Dusj og toalett for mannskap nei 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Stål, utenom dusj som har hvit respatex i himling, 
og spraglete respatex på skott. Teakdør. Ståldørk 
malt mørk grønn. 

Toalett, vask, radiator, 
dusjbatteri.  

Gulvbrett i teak (mulig at dette 
stammer fra styrehus). 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
05 526 Salongdekk 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
WC kvinner Toalett kvinner  
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Stål, dør av teak med lysventil.  
Ståldørk malt mørk grønn. 

Toalett, servant, 2 radiatorer. Servant trolig original.  

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
Egen dør av teak inn til toalettet. 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
05 531  Salongdekk 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Stores Stores, har tidligere fungert som 

proviantrom 
Nei 

7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Stål Nei  
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
05 532 Salongdekk 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Maskincasing Tilkomst til eksosrør fra hovedmotor Nei 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Stål Nei  
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
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1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
05 533 Salongdekk 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Røykopptak Eksosrør fra hjelpemotor Nei 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Stål Nei  
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
05 534 Salongdekk 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Skap Skap for redningsvester Nei 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Stålskott med garnering av tre   
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
05 535 Salongdekk 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Taburettskap Rom for lagring av taburetter  
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
   
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
05 536 Salongdekk 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Skap Skap for redningsvester Nei 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Stålskott med garnering av tre   
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
05 537 Salongdekk 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Skap Stores nei 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Stål Nei  
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
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06 Båtdekk 
 
I. Dokumentasjon dekksområde 
1. Dekksnivå 2. Nr. dekksareal 3. Betegnelse dekksareal 
06 621 Båtdekk 
4. Funksjon 5. Konstruksjon 6. Materialer 
Livbåtopplag, opphold, bro, 
redningsflåtestasjon m/luker i rekke. 

Dekk i stål, overbygning 
og rekker i aluminium, 
rekketopper i teak. 
Pynteskorstein i 
aluminium. 

Dekk i forkant delvis belagt med ukjent 
materiale. Mannskapet oppgir original 
dekksfarge som grønn/turkis. Senere 
gråmalt. Avflassing tyder på at dekket har 
vært grønn/turkis opprinnelig. 

7. Installasjon 8. Maskinutstyr 9. Lagrete objekter 
Lanternekasser. Lettbåtdavit (montert 
19xx) i erstatning for livbåtdaviter BB 
side. Sb side livbåt er original, men 
nedrigget. 

  

9. Tilstand 
Generell tilstand god, overflate slitt. Dekksflate under oppussing. Betong i lanternekasser forvitret. 
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
Livbåt SB side fjernet og erstattet med lettbåt. BB livbåt står på plass, men utsettingsarrangement er fjernet.  
 
 
II. Dokumentasjon – interiør og inventar overbygg og under dekk 

 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
06 611 Styrehusoverbygg 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Styrehus, Kommandobro Navigasjon/manøvrering Utstyr 1967: 

Maskintelegraf (Olsen og Borge) 
2 stk manøversøyler (Wichmann) 
Rorsøyle med skipsratt (Frydenbø), inkl. 
fjernkontroll for rormanøvrering via 
ledning. 
Tåkelur (Skudesneslur) 
Callinganlegg (år ukjent) 
Utstyr montert senere: 
Ny radar (Furuno) (198?) 
PA-anlegg m/forsterker 
Bilradio 
Skjerm for kamera akterut 
NMT450 mobiltelefon (ute av drift)  
AIS (Simrad) 2004 
GPS (Furuno) 2004 
VHF (Sailor) 2004 
SART peiler (2006) 

7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Dørk i stål, malt grønnturkis. Plater i 
tak med teaklister. Respatexplater i 
skott med teaklister. Teakbelistning i 
ventiler/dører.  

Kartbord i teak med respatex-
plate. Hyller og skap i akter-
skottet i teak. Klokkeskap i teak. 
Radiator  

2 stk. stigbrett i teak 
VHF (70-talls Sailor) 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
Klokkeskap i sjelden utførelse. Styrehus hadde opprinnelig skyvedører SB og BB, men p.g.a. trekk fra disse ble de 
skiftet ut med ordinære dører i teak. År ukjent, trolig 1970-tallet. 
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1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
06 612 Styrehusoverbygg 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Kapteinslugar Lugar for kapteinen, samt hans kontor Intet. 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Hvit respatex i himling, lys 
treimitert respatex på skott, 
teakbelistning i lysventil, 
grønn linoleum på dørk  

Servant i teakkonsoll; dekkelokk mangler unntatt list på 
skott, kraner skiftet ut med blandebatteri av nyere dato. 
Radiator. Klesskap i teak inneholdende nøkkelskap i 
teak med glassdør, 2 stk hyller i teak, køye over 
skap/skuffer, alt i teak, skrivebord med skuffeseksjon i 
teak. Plate i grønn respatex. Forkrommet skipsur. 
Remote alarm for gammel VHF (ikke i drift) 

Deler fra original benk. 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
Original benk demontert (ukjent år) og erstattet med provisorisk skrivepult, som igjen er demontert. Benken som er 
fjernet var av lik utførelse som på maskinsjeflugar. 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
06 613 Styrehusoverbygg 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Maskinsjeflugar Lugar for maskinsjefen, samt hans kontor Intet. 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
Hvit respatex i himling, lys 
treimitert respatex på skott, 
teakbelistning i lysventil, 
grønn linoleum på dørk  

Servant i teakkonsoll; dekkelokk mangler unntatt list på 
skott, kraner skiftet ut med blandebatteri av nyere dato. 
Radiator. Klesskap i teak, en hylle i teak, køye over 
skap/skuffer, alt i teak, skrivebord med skuffeseksjon i 
teak. Plate i grønn respatex.  

Deler fra original benk. 

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
06 614 Styrehusoverbygg 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Gang  Forbinder kapteinslugar og 

maskinistlugar til utgang 
 

7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
3 dører i teak; Dør med glass ut til dekk, og en til hver 
av lugarene med lufteventil i nedre del av dørene 
Himling i hvit respatex, skott i lys treimitasjon respatex, 
grønn linoleum på dørk 

.  

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
 

1. Dekksnivå 2. Rom/Enhet nr 3. Betegnelse fartøydel 
06 615 Styrehusoverbygg 
4. Betegnelse rom 5.  Funksjon rom 6.  Maskinutstyr 
Pynteskorstein Vifterom/stores/Batterirom Avtrekksvifte, nødbatterikasse, radiobatterikasse, 

luftkompressor til fløyte 
7. Innredning 8. Fast inventar 9. Lagrete objekter 
   
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
Skorsteinen er konstruert for pynt, og har ingen funksjoner som skorstein. Konstruert i aluminium. Den inneholder 
avsugsvifter og nødvendige batterikasser. I tilegg blir den benyttet til oppbevaring av redningsdrakter.  
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07 Styrehustak 
 
I. Dokumentasjon dekksområde 

 

 
 
 
 

1. Dekksnivå 2. Nr. dekksareal 3. Betegnelse dekksareal 
07 700 Styrehustak 
4. Funksjon 5. Konstruksjon 6. Materialer 
Plassering av mast og annet teknisk utstyr Aluminiumsdekk  
7. Installasjon 8. Maskinutstyr 9. Lagrete objekter 
Masten er hul i bakkant, med stigetrinn for klarting. I masten er 
radarantenne, lanterner osv. plassert. På styrehustaket er også 
diverse piskantenner montert. I forkant er det kompasshus og 
lyskaster. På kant ut mot bildekket henger den originale 
skipsklokken. Tilkomst fra akterskottet på styrehusoverbygg.  

  

9. Tilstand 
Flasset maling på dekk og roterende avsugsvifter. Ingen strukturelle skader. 
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger 
.  
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Fotojournal 
Fartøydokumentasjon 
 
Felt ID NN 01/XX Stikkord: fartøyvern Anm:  
Fotograf Svein Vik Såghus 
Dato  Sted  
 
Motivopplysninger  
Fartøyets navn MF Skånevik 
Fartøyets ex navn (ev. med årstall)  
Kjenningssignal LLVX 
Registreringsmerke (type register må spesifiseres)  
Hjemsted (registreringshavn i Skipsregistrene)  
Hjemmehavn/kommune (for fartøyer under 15 m)  
Hjemmefylke Hordaland 
Eier og eiers adresse Ferjelaget Skånevik, v/Viggo Nonås, Vikaleitet 24 a  

5131 Nyborg 
 
Bildenr     CD-ref Retn Bildetekst 
001   000 Profil BB foto Erik Ask 13.05.05 
002   000 Profil SB foto Erik Ask 13.05.05 
003   000 Profil ved kai i Skånevik 
004   000 Profil ved Tittelsnes Geir Ole Søreng 31.08.05 
005   000 Skrog BB hekk 
006   000 Skrog BB overflaterust ved anker 
007   000 Skrog BB overflaterust ved halegatt 
008   000 Skrog BB overflaterust ved svalkeluke 
009   000 Skrog BB tæringer i baugport og fenderlist 
010   000 Skrog BB tæringer i fenderlist og overflaterust ved halegatt 
011   000 Skrog BB tæringer i og ved fenderlist  
012   000 Skrog BB tæringer i plate forut for dekkshus 1 
013   000 Skrog BB tæringer i plate forut for dekkshus 2 
014   210 Forpeak luke 
015   210 Forpeak pos01.30 
016   210 Forpeak pos04 
017   210 Forpeak pos09 baugportpumpe 
018   210 Forpeak pos10.30 baugportpumpe 
019   221 Kokk pos01.30 
020   221 Kokk pos06 
021   221 Kokk pos07 
022   222 Maskinist pos04.30 
023   222 Maskinist pos07.30 
024   222 Maskinist pos10.30 
025   223 Matros nødutgang 
026   223 Matros pos03 
027   223 Matros pos05 
028   223 Matros pos07.30 
029   223 Matros pos10.30 
030   224 Billettør pos01.30 
031   224 Billettør pos04.30 
032   224 Billettør pos06 
033   224 Billettør pos07.30 
034   224 Billettør pos09 
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035   225 Matros pos03 
036   225 Matros pos07.30 
037   225 Matros pos09 
038   225 Matros pos10.30 
039   226 Styrmann pos01.30 
040   226 Styrmann pos03 
041   226 Styrmann pos05 
042   226 Styrmann pos09 
043   226 Styrmann pos10.30 
044   226 Styrmann uåpnet postskrin Sigurd Eikemo 20.04.06 
045   226 Styrmann åpent postskrin Sigurd Eikemo 20.04.06 
046   227 Offisersmesse luke mot bysse 
047   227 Offisersmesse pos03 
048   227 Offisersmesse pos09 
049   228 Restauratør pos01.30 
050   228 Restauratør pos07.30 
051   228 Restauratør pos10.30 
052   229 Bysse pos03 
053   229 Bysse pos09 
054   230 Mannskapsmesse benkeplate over oppvask 
055   230 Mannskapsmesse pos03 
056   230 Mannskapsmesse pos09 
057   231 Gang pos00 
058   231 Gang pos06 
059   231 Gang skott mellom dør 228-226 
060   241 Sters pos01.30 
061   241 Sters pos04.30 
062   241 Sters pos07.30 
063   241 Sters pos10.30 
064   241 Sters proviantskap 
065   241 Sters proviantskap 2 
066   241 Sters vinskap 
067   242 Trapperom 1 
068   242 Trapperom 2 
069   242 Trapperom 3 
070   243 Salong bak BB ytterskott 
071   243 Salong midtdeler 
072   243 Salong pos01.30 
073   243 Salong pos04.30 
074   243 Salong pos06 
075   243 Salong pos07.30 
076   243 Salong pos10.30 
077   244 Salong kleshengere 
078   244 Salong lamper 
079   244 Salong pos01.30 
080   244 Salong pos04.30 
081   244 Salong pos07.30 
082   244 Salong pos10.30 
083   250 Maskinrom fargekoder ventiler 
084   250 Maskinrom maskintelegraf 
085   250 Maskinrom pos01.30 
086   250 Maskinrom pos04 
087   250 Maskinrom pos08 
088   250 Maskinrom pos10.30 
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089   250 Maskinrom styrbord hovedmaskin 
090   250 Maskinrom siderom akter 
091   250 Maskinrom skap reservedeler 
092   250 Maskinrom tavle 
093   260 Styremaskinrom sett fra maskinrom 
094   260 Styremaskinrom pos02 
095   260 Styremaskinrom pos08 
096   260 Styremaskinrom pos11 
097   311 Bildekk byggeskilt 
098   311 Bildekk inngang til øvre salong 
099   311 Bildekk pos02 
100   311 Bildekk pos02.30 
101   311 Bildekk pos05 
102   311 Bildekk pos07 
103   311 Bildekk pos09.30 
104   311 Bildekk pos10.30 
105   321 Trapperom pos00 Sigurd Eikemo 20.04.06 
106   321 Trapperom pos06 a Sigurd Eikemo 20.04.06 
107   321 Trapperom pos06 b Sigurd Eikemo 20.04.06 
108   322 Billettkontor pos00a 
109   322 Billettkontor pos00b 
110   322 Billettkontor pos00c 
111   322 Billettkontor pos04.30 
112   322 Billettkontor pos07 
113   323 Mødrerom pos01 
114   323 Mødrerom pos05 
115   323 Mødrerom vask med originale kraner og klaff 1 
116   323 Mødrerom vask med originale kraner og klaff 2 
117   324 WC Damer pos01.30 
118   324 WC Damer pos03 
119   324 WC Damer pos07 
120   324 WC Damer pos07.30 
121   324 WC Damer pos10.30 
122   325 Maskincasing pos07 
123   325 Maskincasing pos09 
124   326 WC Herrer pos07.30 
125   326 WC Herrer pos09 
126   326 WC Herrer pos11 
127   328 Skap pos09 
128   329 Trapp 
129   411 Kjølemaskinrom pos01.30 kjølemaskin 
130   411 Kjølemaskinrom pos10 
131   412 Stores pos00 
132   412 Stores pos01.30 
133   412 Stores pos06 
134   413 Livbelterom 
135   511 Salong glassdør 
136   511 Salong pos01.30 
137   511 Salong pos04.30 
138   511 Salong pos07.30 
139   511 Salong pos08 
140   511 Salong pos10.30 
141   521 Kiosk pos00 
142   521 Kiosk pos01.30 
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143   521 Kiosk pos04.30 
144   521 Kiosk pos07.30 
145   521 Kiosk pos10.30 
146   521 Kiosk spor etter kaffemaskin 
147   522 WC Herrer  pos03 vask 
148   522 WC Herrerpos09.30 toalettskål 
149   522 WC Herrer pos11 pissoarskåler 
150   524 Dusjrom pos03 dør 
151   524 Dusjrom pos09 vask og toalettskål 
152   524 Dusjrom  pos11dusj 
153   526 WC Damer pos01.30 vask 
154   526 WC Damer pos07.30 radiator 
155   526 WC Damer pos09 toalettskål 
156   531 Stores a 
157   531 Stores b 
158   532 Maskincasing pos00 
159   532 Maskincasing pos02 
160   533 Røykopptak pos00 
161   534 Skap 
162   535 Taburettskap pos00 a 
163   535 Taburettskap pos00 b 
164   537 Skap 
165   541 Promenadedekk BB trapp 
166   541 Promenadedekk luke til rørsystem 
167   541 Promenadedekk pos00 
168   541 Promenadedekk pos06 
169   541 Promenadedekk pos13.30 
170   541 Promenadedekk rekke 
171   541 Promenadedekk SB trapp 
172   541 Promenadedekk toalettdører 
173   611 Styrehus skap for klokke og dagbok a 
174   611 Styrehus skap for klokke og dagbok b 
175   611 Styrehus skap for klokke og dagbok c 
176   611 Styrehus pos01.30 
177   611 Styrehus pos04.30 
178   611 Styrehus pos07.30 
179   611 Styrehus pos10.30 
180   611 Styrehus tavleskap og brytere 
181   612 Kapteinslugar klesskap og nøkkelskap 
182   612 Kapteinslugar pos01 
183   612 Kapteinslugar pos04.30 
184   612 Kapteinslugar pos11 
185   613 Maskinsjeflugar pos01.30 
186   613 Maskinsjeflugar pos04.30 
187   613 Maskinsjeflugar pos08 
188   613 Maskinsjeflugar pos10.30 
189   614 Gang pos06 
190   615 Skorsteinsrom pos00 
191   615 Skorsteinsrom pos00 ventilasjonsvifter 
192   615 Skorsteinsrom pos06 
193   615 Skorsteinsrom pos06 over dør 
194   621 Båtdekk dekkshus BB 
195   621 Båtdekk dekkshus BB styrehus 
196   621 Båtdekk dekkshus SB  
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197   621 Båtdekk pos01 
198   621 Båtdekk pos04.30 
199   621 Båtdekk pos07.30 
200   621 Båtdekk pos11 
201   700 Styrehustak lyskaster 
202   700 Styrehustak pos00 
203   700 Styrehustak pos00 mast 
204   700 Styrehustak pos05 
205   700 Styrehustak pos05 mast 
206   700 Styrehustak skipsklokke 
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5. Arkiv og tegninger 
Eierne, det vil si Ferjelaget ”Skånevik”, har overtatt det meste av HSDs dokumenter vedrørende 
MS Skånevik. Arkivet som rommer om lag 2,8 hyllemeter er skilt ut fra HSDs bedriftsarkiv og 
befinner seg i hovedsak på Ferjelagets kontor og dels om bord i ferja. Det inneholder 
hovedsakelig korrespondanse, tegninger og dagbøker. En del sensitive dokumenter ble fjernet og 
makulert i forbindelse med overrekkelsen. Et så pass omfattende historisk arkiv på et fredet 
fartøy vil trolig ha stor interesse i fremtiden. Det er gode grunner til å få det plassert i et sikret 
arkivlokale og underlagt arkivkyndig personale.  
 
Profiltegning, midtspanttegning, og tegning av dekksplan med innredning, er vedlagt denne 
rapporten digitalt. 
 

.  
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6. Tilstand, vedlikehold 
 
Skrog  
På utvendig hud er det en del 
rustområder, særlig i forkant på begge 
sider. Arbeidet med å utbedre skader er 
påbegynt. Selve skrogtykkelsen ble 
ultralydmålt i 2003, og skal ha vært svært 
bra. 
 
Fenderlister på begge sider har en god 
del skader etter lang tids bruk. De er 
rustet og delvis slått flate flere steder. 
Enkelte steder er det hull. Fenderlistene 
er konstruert av et delt rør, noe som har 
vist seg problematisk uten tilstrekkelig 
vedlikehold, også på andre fartøy. Det 
har også oppstått en del rustdannelser på 
skanse og hudplater i tilknytning til 
fenderlistene. En reparasjon vurderes 
derfor som svært nødvendig. 
 
Hudplate ved skyveport på babord side 
har et mindre hull inn mot rom som 
skyveport blir trukket tilbake til i åpen 
tilstand. Området er noe rustangrepet, og 
del av hudplaten må skiftes. 
 
På hoveddekk sees en del rust i 
rennestein, på skansen og på fastmontert 
utstyr med fundamenter. Det er behov for 
rustpikking og maling. Rennestein bør 
kontrolleres nærmere.  
 
Tanktopper er ikke undersøkt. 
Ujevnheter og buler i linoleum, tyder på 
noe rust. Det anbefales en grundig 
tilstandsvurdering av stål på tanktopper. 
 
Bitula-belegg på hoveddekk er sprukket 
og bør utbedres. Belegget skal ha vært 
utilfredstillende i mange år, og har delvis blitt reparert med asfaltering under HSDs eierskap.  
Akter for Bitula-belegget ble dekket vannjettet i 2005. Tilstanden ble undersøkt og er oppgitt til å 
være meget bra.  
 
Belegg på promenadedekk buler enkelte steder. Områdene bør undersøkes og utbedres. 
 

Rust- støtkader på fenderlist. Til venstre for trosse 
sees hull i fenderlist, mens det til høyre sees skader 
påført av støt. Skansekledning over er også preget av 
rust. 

Sprekker i bitula-belegg på bildekk 
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Innvendig er skroget isolert mot lugarområde. I nedre salong er det 
luke mot skroget på babord side. Isolasjonen ligger her direkte an 
mot hudpatene med lufting innenfor isolasjonen. I det undersøkte 
område ved luken, kjennes isolasjonen noe fuktig ut og hudplatene 
skaller av med tynne rustflak. Det er grunn til å foreta en nærmere 
besiktigelse av innvendig skrog i det aktuelle området, og 
eventuelt iverksette tiltak for å minske fuktigheten og konservere 
stålet. 

 
Maskin/maskinrom/propellanlegg 
Maskinene skal være i god stand, og alt 
fungerer tilfredstillende. Selve 
maskinrommet fremstår i særdeles god 
shape, nymalt og med blankpussede 
detaljer. Alt av maskineri og pumper er 
nymalt.  
 
Det oppgis at fartøyet har feil propelltype 
på en av akslingene, noe som skyldes et 
propellhavari i 2004 der HSD kjøpte inn 
en erstatningspropell.  Den ene vingen 
må skiftes på originalpropell før den kan 
brukes igjen. Selv om det er feil 
propelltype på den ene akslingen, 
fungerer det tilfredsstillende inn til 
videre.  
 
Innredning 
Innvendig er deler av treverket slitt og fuktskadet i overflaten. Særlig lysventilkasser har behov 
for vedlikehold. Det er også behov for en del overflatereparasjoner på enkelte skuffefronter og 
skapdører. 
 
Utrustning 
Baugport har en god del innvendige rustangrep i den delen som faller under dekkslinjenivå (kalt 
”skjegget”). Dette skyldes at det er en åpen løsning mot sjø, slik at skjegget svært ofte kommer 
under vann ved gange. Denne delen av baugporten ble midlertidig reparert i 2005, men det er 
behov for en mer omfattende reparasjon. På båtdekket er roterende avsugingsvifter og luftelyrer 
noe flasset. 
 
MF Skånevik fremstår i relativt god stand. Men likevel er det absolutt et behov for å få utført en 
del utbedringer i henhold til det vi her har skissert. En del av dette arbeidet er det viktig å få 
utført så fort som mulig. Det bør dessuten utarbeides en vedlikeholdsplan for å hindre videre 
forfall.  

 
Isolasjon mot skrog ved nedre salong. Isolasjonen kjentes 
fuktig ut og det sees rustdannelser på innsiden av hudplatene. 

Maskinrommet ”skinner”. 
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7 Vurderinger med tanke på et fredningsvedtak 
Under dokumentasjonsarbeidet har vi vurdert hvor vidt områder om bord bør unntas fra en 
eventuell fredning. For eksempel kunne hensyn til drift, tekniske krav, tilstand og autentisitet 
tale for at enkelte områder, eller for så vidt hele det innvendige skipet, ble unntatt 
fredningsvedtaket. Fra bygningsvernet er en jo vant til at et fredningsvedtak kan omfatte 
eksteriør og kanskje til og med bare fasaden, mens eierne fristilles i forhold til innvendige 
løsninger. På Skibladner vurderes byssa unntatt fra fredningsvedtaket, for det første fordi den 
antikvariske verdien er vurdert til å være liten ettersom senere endringer har vært så vidt 
omfattende, dernest fordi krav til hygiene og moderne løsninger vil sette et eventuelt 
fredningsvedtak under sterkt press. Når det gjelder Skånevik, er det vår oppfatning at hele 
skipet bør omfattes av fredningsvedtaket, noe som også er i overensstemmelse med eiernes 
ønske. Et fartøy utgjør en helhet hvor de enkelte funksjoner og områder står i forhold til 
hverandre. Dertil fremstår hele fartøyet svært autentisk i forhold til da fartøyet gikk ut av 
drift. Endringene fra den gang fartøyet var nybygget er også små.  
 
Vi mener det også må vurderes å la enkelte løse gjenstander omfattes av fredningsvedtaket. 
Om bord står det oppbevart et postskrin med brutte forseglinger i lokket. (i inventeringen 
omtalt under område 226, styrmannslugar) I bysse og sters finnes en del service med 
rederilogo. En del av dette er stemplet 1967, samme år som Skånevik ble satt i drift. En del 
service skal også være oppbevart på land. Sengetøy med rederilogo finnes også om bord, og 
bidrar til å opprettholde fartøyets autentisitet. I nedre salong er det utsmykket med 
mosaikkunst, riktignok fastmontert på skottene, men lett å fjerne. I øvre salong er det løse 
stoler som fungerer i en helhet sammen med den fastmonterte innredningen. Vi vil også 
nevne arkivet, hvor noe står om bord mens det meste er oppbevart på rederiets kontor. 
Dersom løse gjenstender og arkiv, eller deler av det skal omfattes av fredningsvedtaket, bør 
det vurderes en enkel registrering og noen retningslinjer for anvendelse. Noe av dette er også 
av lettere forgjengelig materiale. 
 
Et fredningsvedtak skal si noe om tidsepoke 
for fredningen. Det tidspunktet fartøyet 
”fryses” i forhold til, vil være bestemmende 
for hvilke endringer som kan og bør tillates 
senere. Skånevik er, som de fleste fartøy for 
øvrig, mest autentisk i forhold til sin siste 
driftsperiode. Vi kjenner ikke til at det er 
gjort endringer utover vedlikehold etter at 
fartøyet gikk ut av drift. En kan dermed si at 
dersom Skånevik fredes med utgangspunkt i 
år 2000, vil det være liten diskusjon om 
fartøyets autentiske tilstand. Sammenliknet 
med nybygget Skånevik fra 1967 vil 
imidlertid versjonen kunne oppleves som en 
forsimpling på enkelte områder. Vi kan 
nevne at øverste del av glassdisken mot nedre salong i de senere år er fjernet og erstattet med 
fremmede materialer. Glassdisken er et av noen få eksempler. Trekk på møbler i øvre salong 
har sprikende farger og struktur, som resultat av reparasjoner opp gjennom tidene. Strengt tatt 
vil en fredning med utgangspunkt i år 2000 hindre at slike detaljer blir tilbakeført. Vi kan 
også nevne at mødrerommet på hoveddekk de senere år har hatt funksjon som stores, noe det 

Skipets eneste vask med originale kraner og klaff 
inntakt, står som en del av innredningen på det 
tidligere mødrerommet. 
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fortsatt vil være dersom en skal følge en konsekvent linje i forhold til et fredningsvedtak med 
utgangspunkt i siste driftsperiode. Det er verdt å merke seg at mødrerommet rommer 
fartøyets eneste originale vask med intakte kraner og klaff. 
 
Et motsatt ytterpunkt, at en velger å frede fartøyet med utgangspunkt i nybygget av 1967, vil 
medføre et mindre autentisk fredningsobjekt, i alle fall i utgangspunktet. I tillegg til 
innredningsdetaljer vil tekniske løsninger på for eksempel baugport avvike fra idealet. Men 
ved senere reparasjoner vil fartøyet gradvis kunne oppnå en større autentisitet og et mer 
helhetlig miljø. Trolig vil en slik strategi, selv om grunnlaget for en historisk-teknisk 
dokumentasjon er svært god på et fartøy som Skånevik, medføre enkelte antakelser om 
hvordan fartøyet en gang så ut. 




