
Kjære 
KNM Narvik-venner!

Nå har det gått fem år siden  
KNM Narvik kom til Horten for å 
bli bevart som museumsfregatt.  
Stiftelsen overtok fregatten som 
gave fra Forsvaret under en høy
tidelig seremoni på Karljohansvern 
tirsdag 12. juni 2007.

I skrivende stund har vi kommet til september 
2012. Fregatten har nå ligget ved kai på Horten 
Industripark siden 2007 og ventet på endelig plas
sering som museumsskip. Veien har vært veldig 
lang gjennom de forskjellige instansene som skal 
ta stilling til og gi endelig tillatelse for plassering 
av skipet. Skipet er tenkt plassert utenfor Marine
museets magasin B. Alle instansene som har vært 
involvert i denne saken har nå gitt sine uttalelser, 
og alle har gitt sin godkjennelse for plassering 
unntatt Forsvarsbygg som i siste liten kom med en 
bekymringsuttalelse. Forsvarsbygg er usikre på om 
kaianlegget vil tåle belastningen som skipet vil på
føre den. Derfor vil de nå gjennomføre en befaring 
av kaiens tilstand og gi en grundig rapport før en 
eventuell endelig tillatelse for kaiplass blir gitt.

Fem år uten særlig vedlikehold og harde vintere 
med kulde har satt sine spor på båten. Venne
foreningen har nå gjort en rekke typer vedlikehold 
som rustbehandling med sandblåsing og maling 
utvendig på dekk. Dører og bolter rund baut har 
fått behandling, samt generell rustbehandling ellers.

Venneforeningen har også vært i Ramsund 
og hentet dører, stoler til mannskapsmesse, stoler 
til OPSrom fra ex. KNM Bergen og ex. KNM 
Trondheim. I tillegg gjør vi nå utbedringer på 
skadede vannrør slik at vi kan få i gang vann og 
toalettanlegg ombord.

Alt dette og andre forberedelser koster penger, 
og nå er venneforeningens kasse tom. Vi har års
møtevedtak på at medlemskontingent for tidligere 
og nye medlemmer av venneforeningen ikke skal bli 
sendt ut før båten ligger fortøyd der den skal være. 
Imidlertid har vi blitt enige om å spørre våre kjære 
«venner» om et bidrag utenom medlemskontingent 
til gjennomføring av viktige oppgaver ombord før vi 
klapper til kai. Vi ber dere herved være med å bidra 
med kr. 100, eller mer til dette viktige arbeidet.

Pengene kan overføres til konto:

5083.05.33416

Med vennlig hilsen venneforeningen KNM Narvik


