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Referat fra året 2013. 
 
Møte med offentlige etater. Vi hadde et møte med forskjellige etater i Horten den 29. april. De som deltok var 
bygningsrådet, havnevesenet og forsvarsbygg. Møtet gjaldt alternativ B, fortøyning utenfor sjøfly-hangaren, 
noe som forsvarsbygg og bygningsrådet var i mot, det er planer om å gjøre deler av området til 
landskapsvernområde og forsvarsbygg vil avhende sine eiendommer og var redd for at et skipe her ville gjøre 
det vanskelig å selge. Fylkesmanns miljøavdeling var redd for at skyggen av skipet ville påføre sjø gresset på 
bunnen skader (det er siden fylt ut 20 000 m3 stein i nærheten). I det heletatt et lite oppløftende møte.  
Det er i første omgang utvalget for plan og regulering som skal behandle saken. Stiftelsen jobber med å lage 
søknaden og sender den over til kommunen så snart alle nødvendige bilag, tegninger mv. er ferdige. 
 
Avisomtale. Den 14.des. hadde lokalavisen Gjengangeren spandert 2 sider med hederlig omtale av oss. All 
motgangen som vi har hatt ble belyst samt de positive sidene som byggingen av skipene hadde for det lokale 
næringslivet i slutten av 1960 årene. Det ble også presisert av vi ikke søker kommunen om bevilgninger, kun 
om dispensasjon fra bygningsloven til å fortøye skipet utenfor Marinemuseet. 
 
Møte i havnestyret. Havnestyret kunne med visse begrensninger tillate fortøyning med hekken mot Magasin B. 
De avslo imidlertid å forskuttere monteringen av en dykdalb til fortøyning i baugen som vi hadde søkt om. 
 
Møte med grunneier i Sandefjord. På grunn av den negative holdningen til kommunale etater begynte vi 
arbeidet med å finne en alternativ vertsby. Vi fikk kontakt eieren av eiendommene etter Framnes Verksted i 
Sandefjord, her var de svært overrasket over motstanden til prosjektet i Horten men de stiller seg positivt til å 
hjelpe oss. Vi var i forhandlinger om en kaiplass her den 15 april, men eieren ville at vi skulle ligge med hekken 
mot kaien og fortøyd i en dykdalb ute i fjorden. Dette er på tvers av vindretningen i fjorden og en slik anretning 
må godkjennes av bygningsrådet. Det er gode parkeringsforhold i tilknytning til kaien. Skipet ville da blitt 
liggende lett synlig fra byen og Strømstadfergen ville passere rett forbi. En slik eksponering ville trekke flere 
besøkende og dette er viktig for økonomien i prosjektet. Det er et tomt bygg inne på kaien som kunne brukes 
til museumsformål for å eksponere den kalde krigen. Planene fikk mye oppmerksomhet i media. 
 
Vedlikehold. På vårparten ble de siste rester av rust sandblåst og grunnet.  Hele overbygget og alle dekkene ble 
vasket, høytrykkspylt og malt. Vi mottok 300 liter to komponent skipsmaling til en verdi av mer enn en ¼ 
million kr. fra Jotun og fikk en maler fra Coating Lab i Sandefjord til å sprøytemale etter arbeidstid. Dekket ble 
malt med rull. Det gjenstår dog mast, pipehatt, båtdekk, Bofors kanon, slepesonar og diverse små remedier. Vi 
har vasket mesteparten av skutesidene og startet maling men dårlig vær og vansker med å skaffe nok folk førte 
til at vi måtte avbryte i høst. På grunn av uthaling av flyttingen, er flere av dugnadsarbeiderne våre frustrerte 
og falt av. Vi håper at dette bedrer seg når vi flytter. 
 
Flåte. Fra Jotun mottok vi en flåte bestående av 2 stk. pongtonger på 6,5 m. som ble holdt sammen av et 
rammeverk av stålprofiler, flåten var mer enn 4 m. bred. Vi skar ut 1,5 m av stålrammen for å gjøre den smalere 
og la et dekke av tre på den og leide en kranbil til å frakte den til Horten. Tanken var å bruke den til å vaske og 
male skutesidene. Vi fikk låne en 6m høyt stillas som vi monterte på flåten og fikk vasket baugen som på grunn 
av tomme tanker rager 7m over vannet.   
 
HIAB kranen. Vi startet kranen for å løfte om bord maling sprøyten som veien over 80 kg. og er bredere enn 
landgangen. Det var en så stor lekkasjer i en av koblingene at vi måtte avbryte videre bruk. Vi kjente en 
tidligere hydraulikkmekaniker som fikset lekkasjen, han gjorde oss oppmerksom på at det var mye dårlig her.  
Vi fant en 20 l. kanne med olje i akseltunellen under TV rommet til befalet slik at vi kunne bruke kranen. Det 
har igjen oppstått lekkasjer i kranen og vi har tatt kontakt med yrkesskolen i Horten for å høre om dette kan 
være et prosjekt i opplæringen for hydraulikk avdelingen. Spørsmålet ble positivt mottatt av ledelsen på skolen 
siden dette kan gi realistisk opplæring. 
Den 19. november var skolen med 5 lærere på omvisning om bord. De var i første omgang interessert i å ta 
arbeid med vedlikehold av hydraulikk og elektriske anlegg. 
 



 

Møte med politiske partier i Horten. Styreleder i Stiftelsen har vært i møter med flere politiske partier og 
redegjorde for det arbeidet som gjøres om bord. Han fremhevet antallet medlemmer i foreningen og viljen fra 
medlemmene til å vedlikeholde skipet.  
 
Plast RIB. Denne ble satt på bryggen og rengjort, motoren ble sendt til overhaling, den har jo ikke gått på 6 år. 
Kranbilen som kom med flåten satte båten på vannet da skipet ligger slik til at dette ikke kan gjøres med HIAB 
kranen. Vi brukte båten til å vaske de lavere delene av skutesidene. Motoren er på 40 hk. uten selvstarter, den 
er svinetung å starte med snor. 
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