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BSHLs Kulturminnedag 2017 

Naustet, Båten og Havet 

  

(1.)  Å lage en gjenfortelling av noe man ikke har deltatt i kan være en riktig      

        artig og utfordrende affære, men æ prøve, innledet BSHLs leder Bjørn-Eirik 

        Johannessen med før han ønsket velkommen til kulturminnedager og tok 

        for seg «historien» rundt Naustet/Båtmuseet. 

 

(2.)  Velkommen til BSHLs kulturminnedager for 2017. Opprinnelig var det plan 

BSHLs leder Bjørn-Eirik Johannessen å kalle dagen/e for Kulturminner i 

Samfunnets Tjeneste. Dette valgte vi å endre til Naustet, Båten og Havet 

 

Tilblivelsen, (detaljer) av Naustet, søknad om ervervelse av tomt ble sendt 

høsten 2010 og deretter ble tomten stukket samme høst. Tilsagn om kjøp kom 

først i august 2011 til en pris av kr: 1000,00  ( resten av arbeide, uttaking av 

tomt og bygging ble utført i perioden høsten 2011 > 2012 av entreprenør 

Toralv Rognli, mens strømmen kom etter en periode med aggregat drift høsten 

2016). Erklæring om ferdigstillelse er datert 04/05.2012. Navnet på Naustet ble 

av styret bestemt til Bjarkøy Båtmuseum. ( i  april 2012) 

 

(3.)  Ideen om et Naust kommer selvsagt fra BSHL, (I ubekreftede opplysninger 

er det antydet at dette var tema i politisk fellesliste for perioden 2007/2011) 

 

(4.)  Berømmelse; Det er vel heller ingen tvil om at den gangs leder, Astrid 

Nergård var den store pådriveren med ansvar for det meste av 

korrespondansen. Likeså arbeidskomiteen bestående av Øyvind Worum, Einar 

Åge Hansen og Willy Storvik. Øyas arkitekt må også nevnes, Walter Eilertsen, 

han har tegna huset/naustet med innvendig kai. Han er ikke så ueffen med 

penna den karn, noen nevnt, ingen glemt. 
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(5.)  20 mai 2011 blei datoen for et tidsskille i en mangesidig kultursatsing i den 

gangs Bjarkøy Kommune. Et dristig flertall i Kommunens næringsutvalg sa ja til 

BSHLs søknad om kr 400.000, blanke kroner til et Naust i Gammelhamn. (Unni 

W, Per Rynningen  og Svein Midtun) Dette var neppe en lett vei å ferdes på!!!! 

Alle prosjekter har en forhistorie, ikke minst dette. Allerede for over 20 år 

siden arbeidet daværende Vågsfjord Kyst-og Historielag med et lignende 

prosjekt, av ukjente grunner stoppet dette prosjektet opp. 

Kystlaget den gang hadde etter hvert lagt til seg en samling av mindre fartøyer 

med opprinnelse i Bjarkøys omeng. Laget disponerte også Bunkerrømmingen 

«Ole Henrik» som da var i Kommunens hender. BSHL håpet på dette tidspunkt 

etter søknad og enighet å få overta alt dette samt å få overført fartøyene til det 

nye Naustet. 

BSHL hadde i to omganger, de senere år, prøvd å få i gang et prosjekt med 

formål å reise et hensiktsmessig naust/museum. En stakket stund var not-

brygga på Sålneset inne i bilde, dette gjennom dialog mellom eierne og STM. 

Styret i BSHL, fant det til slutt klokest å satse på et nybygg i Gammelhamn. 

BSHL fikk etter hvert tilbud fra Kommunen om et areal i Gammelhamn som var 

regulert til Naust-tomter. 

Etter et styrevedtak i BSHL, sannsynligvis senhøsten 2010 ble saken tatt opp på 

påfølgende årsmøte. Årsmøtet vedtok etter forslag fra styret å nedsette et 

tremanns utvalg for dette prosjektet, disse var Øyvind Worum, Einar Åge 

Hansen og Willy Storvik. Utvalget fikk samtidig økonomiske fullmakter innenfor 

de ramme prosjektet hadde. 

Walter Eilertsen hadde allerede en tegning klar for et naust på 12x18 meter. 

Utvalget antok denne tegningen etter møter med Walter. Utvalget hadde etter 

nevnte årsmøte hatt faste møter hver mandag i prosessen. Arbeidet besto i 

stor grad i å innhente tilbud på byggematerialer fra forskjellige leverandører. 

Det ble deretter tatt kontakt med eventuelle entreprenører for opparbeidelse 

av tomt og oppsetting av selve bygget. Utvalget utarbeidet samtidig en søknad 

til gamle Bjarkøy Kommune, i samråd med styret i BSHL, om tilskudd fra 

Næringsfondet. Samtidig ble det sendt søknad til nevnte Kystlag om 

overtagelse av innestående midler, samt overtagelse av fartøyene (båtene). 
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• Økonomien; «Naustet» Tomten ble kjøpt og betalt den 31.08.11. Bjarkøy 

Kommune bevilget oss et tilskudd på til sammen kr. 698.856,00 som ble 

utbetalt etter hvert som arbeidet skred frem. I tillegg fikk vi overført fra 

Vågsfjord Kyst og Historielag kr. 46.450,00 da dette laget ikke lenger var i 

drift. Av egne midler brukte Bjarkøy Slekts og Historielag kr. 17.174,87. 

Naustet, slik det står i dag har kostet totalt ………………… kr. 942.480,87. 

Midlene fra Kommunen er fordelt som følger, kr. 400.000,00 fra 

næringsfondet og kr. 368.856,00 etter salg av aksjene i Samfundsalen.  

 

Prosjektet ville stå - og falle -  avhengig av søknadens skjebne i 

Næringsutvalget. BSHL den gang som i dag finner det derfor på sin plass å 

berømme flertallet på tre, i Næringsutvalget, som kjente sin besøkelsestid: 

Unni, Per Erik og Midttun. 

Vi, BSHL skulle foreta en nauståpning allerede i 2012, men som dere vet tiden 

går. 

Avslutningsvis er vi nå formelt ferdig med begrepet Stornaustet, og Bjarkøy 

Båtmuseum er det som nå gjelder. 

 

Til slutt takkes for oppmerksomheten, før alle ble ønskes velkommen til åpen 

dag i Museet påfølgende dag. 


