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Forord 

 
Et båtbyggermuseum i Rognanfjæra var et delprosjekt i Saltdals bidrag til 
verdiskapingsprogrammet Den verdifulle kystkulturen i Nordland.  
 
I mars 2011 vedtok kommunestyret å sette i gang et hovedprosjekt over to år 
for et båtbyggermuseum. Prosjektperioden ble senere redusert til ett år. 
 
Formannskapet har senere (2012 og 2013) gitt rammer og holdepunkt for 
utviklingsarbeidet.  
 
Foreliggende prospekt som skal tjene som beslutningsunderlag for en mulig 
etablering av Nordland båtbyggermuseum. De gule sidene gir en utførlig 
sammenfatning av innholdet. Et mer omfattende materiale av sakskomplekset 
er tilgjengelig på www.batbyggermuseum.no.  
 
Saltdal kommune og Nordlandsmuseet samarbeider om prosjektet. Det er 
støttet økonomisk av Nordland fylkeskommune.  
 
En rådgivende styringsgruppe med Finn Obert Bentsen (ordfører), Ole 
Bøhlerengen (formannskapet), Hanne Jakhelln (nestleder i Nordlandsmuseet) 
og Mary Ann Meisler (fungerende rådmann) er konsultert underveis.  
 
Styringsgruppen behandlet prospektet på avsluttende møte 16.08.13. 
 
Rognan, den 06.09.13 
 
 
Judit Dahl                   Finn Rønnebu                  Kai Linde          Astri Larssen  

(tiltrådte mai 2013) 
 
Anders Krane                                                                          Steinar Skogstad, 
(prosjektansvarlig)      prosjektleder 
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Sammendrag og tilrådinger 

Grunnlaget 
1. Det har vært bygd båter i Nordland gjennom mange hundre år. Distriktet 

dominerte tidvis landets båtbygging. Grunnlaget lå i rike skogressurser 
og nærheten til fiske, fangst og ferdsel langs kysten. 

 
2. Saltdal er en av bygdene med lange båtbyggertradisjoner. Her finner vi 

fremdeles en komplett infrastruktur og en rikholdig gjenstandsamling fra 
ulike epoker. På Rognan er det et aktivt miljø som bygger og restaurerer 
tradisjonsbåter. Dette gir et solid fundament for å fortelle en viktig del av 
landets kulturhistorie 

 
Mål og strategier 
3. Hovedmål 

a) Nordland båtbyggermuseum etableres for å dokumentere og formidle 
historien om Nordlands båter og båtbygging gjennom 1000 år. 
Trebåtbyggingen vektlegges. Nordlandsbåten står i fokus. 

b) Saltdals båtbyggerhistorie og intakte anlegg brukes som referanse i 
denne fortellingen, for kunnskapsutvikling og en opplevelsesrik 
historieformidling.  

c) Hovedanlegget plasseres i Rognanfjæra med innhold og kvaliteter 
som er landets eneste båtbyggermuseum verdig. 

d) Nordland båtbyggermuseums bør inngå i Nordlandsmuseets 
portefølje. Et første byggetrinn åpnes våren 2016.  

 
4. Nordlands båtbyggermuseum baseres på: 

‐ utvalgte, intakte bygg og anlegg (oppe i bygda og i Rognanfjæra) tas 
i bruk som formidlingsarena, dvs. ”ekte vare” 

‐ et formidlingssamarbeid med det aktive båtbyggermiljøet på Rognan. 
‐ en gradvis utvikling over tid og med konkrete resultat underveis 
‐ nøkterne ressursrammer for etablering og drift 
‐ å gi et bidrag til bygde- og stedsutvikling 
‐ bruk av eksisterende ressurser og invitere til en bygdedugnad 
‐ å videreføre lokale bidrag til to nasjonale verdiskapingsprogram 

 
5. Det foreslås følgende holdepunkt for det videre plan- og 

utviklingsarbeidet:  

‐ Saltens og Nordlands befolkning er museets viktigste målgrupper, 
herunder tilrettelegging for å nå barn og unge.  

‐ åpent i sesong og ellers etter avtale 
‐ hovedanlegget dimensjoneres for et årlig besøk på ca 10 000 

mennesker og grupper på minst 50 personer samtidig (en busslast 
eller to skoleklasser) 

‐ administrasjonen legges til et faglig beslektet kontorfellesskap 
 
Et redskap for steds- og sentrumsutvikling 
6. Båtbyggingen har påvirket Rognans form, innhold og utvikling. I 

Rognanfjæra ligger betydelige tekniske og industrielle kulturminner med 
høg kulturhistorisk verdi. Et stort areal og flere bygg ligger i 2013 
nedslitt og uvirksomme. Dette gir samtidig et potensial for å omskape 
Rognanfjæra til en mer aktiv og tiltrekkende del av Rognan sentrum med 
overskriften ”kulturnæringspark”. Det foreslås iverksatt et flerårig, 
strategisk utviklingsprogram der båtbyggermuseet inngår som både mål 
og middel. Langs den nye turveien formidles båtbyggerhistorien med 
grunnlag i dagens anlegg og aktiviteter. 

 
Nordland båtbyggermuseum i Rognanfjæra 
7. Museumskonseptet i Rognanfjæra baseres på tre hovedkomponenter 

a) at eksisterende, originale bygg (og anlegg) settes i stand og 
aktiviseres for å formidle Nordlands båtbyggerhistorie 

b) utstillinger om båtbygging og en komplett samling av 
Nordlandsbåter (herunder verdens eldste) og andre tradisjonsbåter 
innpasses i anleggene som langt mulig 

c) at båtbyggerhandverket demonstreres av aktørene i området etter 
nærmere avtale 

 
8.  Nordland båtbyggermuseums hovedanlegg i Rognanfjæra består av  

‐ et besøkssenter i to av Rognanbryggan (Olsen- og Koopbrygga, 1 
600 kvm)  

‐ temautstillinger i tre andre bygg (900 kvm): Liengnaustet 
(kravellbygde båter), Dragesaga (”fra skog til fartøy”) og 
Haagensenverkstedet (mekanisk verksted, forutsatt en avtale med 
eierne)   
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Administrasjonen legges til et faglig beslektet kontorfellesskap på 
Rognan. Båtbyggermuseets bygninger foreslås regulert til dette formålet. 

 
9. I besøkssenteret kobles Olsen- og Koopbrygga sammen horisontalt på 

hvert plan og vertikalt med to trapper og heis. Publikumsmottaket bygges 
som et ”isolert hus i huset” i første etasje av Olsenbrygga (ca 180 kvm). 
Mer enn 1 400 kvm gulvflate kan brukes til utstillinger og magasin. Hele 
bryggekomplekset må fullsprinkles. Dermed blir de verneverdige 
bryggene brannsikret. 

 
10. Hovedanlegget kan dermed vokse inn i et samlet gulvareal på ca 2 500 

kvm brutto med fleksible utviklingsmuligheter over tid. Det foreslås en 
noe oppgradert, men uisolert variant av dagens bygningsstandard. Bare 
publikumsdelen i besøkssenteret blir isolert og oppvarmet. 

 
Historieformidlingen 
11. Båtbyggermuseet skal være et spennende sted å komme tilbake til, igjen 

og igjen. Gode, gjerne dramatiserte historier, aktiv deltakelse, både faste 
og midlertidige utstillinger og bruk av moderne teknologi vektlegges.  

 
12. Basisutstillingen i besøkssenteret vil vise hele Nordlands 

båtbyggerhistorie. Det er nærliggende å kombinere en kronologisk og en 
tematisk framstilling der besøkende går gjennom en ”tidstunell” og fra 
tema til tema. Til åpningen i 2016 tenkes startversjonen som ”kompakt 
kvalitet”. 

 
Utviklingsmodell 
13. Det foreslås at Saltdal kommune eier og Nordlandsmuseet drifter 

anlegget, samordnet med øvrige deler av Saltdal Museum. Det ventes at 
Nordlandsmuseets engasjement i Saltdal vurderes i sammenheng med 
beslutningsprosessen for båtbyggermuseet.  

 
14. Nordland båtbyggermuseum bør ved oppstart ha knyttet til seg historie-, 

båtbygger- og formidlingskompetanse og kapasitet som i sum utgjør ca to 
årsverk. Det ligger godt til rette for et nettverkssamarbeid både lokalt, 
regionalt og nasjonalt.  

 

Økonomi og gjennomføring 
15. Det foreslås at følgende planrammer legges til grunn for museets første 

byggetrinn: 
a) Investeringskostnader på 22 mill kr, hvorav 14 mill kr i bygg og 8 

mill kr i utstillinger og formidling. I tillegg kommer ca 5 mill kr i 
plan- og utviklingskostnader. 

b) En finansieringsmodell basert på en økonomisk storspleis, en 
målrettet bruk av eksisterende fagressurser og en bygdedugnad.  

c) Finansieringsarbeidet overfor eksterne bidragsytere er krevende og 
vil ta tid. Arbeidet forenkles så snart en rimelig kommunal egenandel 
er på plass.  

d) Det foreslås at Saltdal kommune i sin økonomiplan avsetter 10 mill 
kr til etablering av Nordland båtbyggermuseum (1 mill kr i 2014, 4 
mill kr i 2015 og 5 mill kr i 2016) 

 
16. Første helårs drift av Nordland båtbyggermuseum antas å koste ca 1,5 – 

2,0 mill. kr. Kostnadsdelingen må drøftes mellom Nordlandsmuseets og 
Saltdal kommune i en revidert driftsavtale. 

 
17. Målet om åpning av anlegget i våren 2016, krever at oppdragsgiverne 

tar stilling til realisering av Nordland båtbyggermuseum i løpet av 2013 
og bringer saken videre uten opphold. En positiv beslutning innebærer at 
utviklingsarbeidet videreføres bl.a. slik at Nordlandsmuseet tar ansvaret 
for det museumsfaglige innholdet og formidlingsopplegget. 

 
18. Nordland båtbyggermuseum blir en del av Saltdals og Nordlands 

samfunnsmessige infrastruktur. Båtbyggermuseet blir det eneste i sitt 
slag i Norge. Nordland og Saltdal blir en attraksjon rikere. Museet gir liv 
til en sentral, men lite aktiv del av Rognan. Samfunnsansvaret for 
brannsikring av de verneverdige og symbolsterke Rognanbryggene blir 
ivaretatt. Prosjektet har et betydelig utviklingspotensial og gir store 
ringvirkninger for næringsliv og samfunn. 
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Innledning 

Historisk grunnlag 
Båten har til alle tider vært en viktig forutsetning for livsgrunnlaget og 
bosettingen langs kysten.  Båten gjorde det mulig å utnytte rike 
fiskeforekomster. Den ble brukt til ferdsel og la grunnlaget for en utstrakt 
handelsvirksomhet. Båten ble dermed en viktig byggestein for kystkulturen.  
 
Historiske kilder og funn tyder på at nordlendingen tidlig behersket 
båtbyggerkunsten. Forutsetningene lå særlig godt til rette områder med 
skogressursene og kystnær beliggenhet. Her er det bygd trebåter gjennom 
mange hundre år. 
 

Nordland dominerte lenge 
båtbyggingen i Norge. På 
1800-tallet hadde Nordland 
en periode mer enn 
halvparten av landets 
båtbyggere. Aktiviteten var 
særlig stor på Helgeland og i 
Salten.  
 
En av tre båtbyggere i 
Nordland på 1800-tallet holdt 
til i Saltdal.  
 
Fram til 1900-tallet foregikk 
båtbygging i hovedsak oppe i 
bygda. Etter hvert som nye 

og større båtmodeller kom til, ble virksomheten flyttet til Rognanfjæra og 
industrialisert. Men så seint som på 1950 var det ca 50 personer som bygde 
båter oppe i bygda. 
 
I Saltdals båtbyggerhistorie finnes klare paralleller og likhetstrekk med 
utviklingen i andre lokalsamfunn i Nordland. Lokal historie kan derfor tjene 
som referanse for å dokumentere og formidle denne delen av Nordlands 
kystkultur i et samfunnsmessig helhetsperspektiv.  

Intakte anlegg, rikholdige samlinger og levende båtbyggermiljø 
I Saltdal er det videre intakte anlegg både fra den ”gårdsbaserte” 
båtbyggingen både oppe i bygda og i Rognanfjæra. Her kan de siste 100 års 
båtbyggerhistorie leses tydelig gjennom en komplett samling av bygg og 
anlegg. Det er tilgang på tradisjonsbåter og et rikholdig utvalg av 
båtbyggerredskap  
 

Gullbakkgården med båtskyttje på Brenne (eies av 
Saltdal kommune) 

Båtskyttje og Nordlandsbåt på 
Saltdal Museum 

 
I Rognanfjæra er det et levende båt- og båtbyggermiljø representert med Kai 
Lindes båtbyggeri og Saltdal Kystlags samling og restaurering av 
tradisjonsbåter.  
 
Historien om Nordlands båter og båtbygging kan dermed formidles i sin rette, 
ekte og komplette sammenheng som i et såkalt økomuseumskonsept1. 

Om arbeidet med et båtbyggermuseum 
Det er gjort flere forsøk på å etablere et båtbyggermuseum i Saltdal. I 1998 
ble det fremmet et forslag om å bruke deler av Rognanbryggan til dette 
formålet.  
 

                                                 
1 Et økomuseum fokuserer på stedets identitet og er i stor grad basert på lokal 
deltagelse. Økomuseum forsøker å styrke lokalsamfunnet og dets utvikling. En annen 
forståelse er å bevare verneverdige anlegg i sin opprinnelige kontekst.  

 

Område 1865 1875 1900 1930 1950

Norge 600 980 1 880  
Nordland 240 549  570  
Hemnes 24 63  139  
Rana 96 265  134  
Saltdal 83 147 191 134 190
Nordland i Norge 40 % 56 % 30 %  
Saltdal i Nordland 35 % 27 % 34 %  
Saltdal i Norge 14 % 15 % 10 %    
Av folketallet   6 %  
Menn over 15 år    15-20 %  
I fjæra / Rognan  6  140
På gårdene    185   50
Tabell  Antall båtbyggere i følge folketellingene. 
Kilde: ”Tjærelukt og hammerslag” 
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I 2009 kom Saltdal kommune med i verdiskapingsprogrammet Den verdifulle 
kystkulturen i Nordland. Et båtbyggermuseum i Rognanfjæra var ett av 
delprosjektene. I mars 2011 vedtok kommunestyret å sette i gang et 
hovedprosjekt for et båtbyggermuseum med basis i forprosjektet 
Båtbyggermuseum i Rognanfjæra2 (1).   

 
Denne situasjonsanalysen lå til grunn for tilnærmingsmåten for prosjektarbeidet: 
 
Muligheter, bl.a.: 
• Spennende historie, kartlagte verdier og et idegrunnlag 
• Originale, intakte bygnings- og produksjonsanlegg 
• Et entusiastisk båtmiljø med tilrettelagte lokaler 
• ”Trebåtdagan” samler folk i regionen og synliggjør interesse 
• Kommunen eier i hovedsak grunn og bygninger 
• God faglig kobling og samarbeid med Nordlandsmuseet 
• Restaurering av Rognanbryggan er startet 
• Virksomheten ved Kai Lindes båtbyggeri  
• Aktiviteten omkring Slipen Scene 
 
Begrensninger / utfordringer, bl.a. 
• ”Tidens tann” tærer på produksjonslokalene, sårbare miljø > kritisk fase 
• Rognanfjæra er lite tilgjengelig og rotet 
• Kommuneøkonomien under press 
• Utvikling i rykk og napp så langt 
• Forprosjektet signaliserer ambisjoner og forventninger til et 

båtbyggermuseum som er krevende å innfri 

 

Forutsetninger for utviklingsarbeidet 
I formannskapets behandling av prosjektplanen (2) 18.09.12 ble 
arbeidsopplegget tilpasset nye tids- og ressursrammer og til et nøkternt 
ambisjonsnivå. 
 
Det ble formulert 3 hovedmål for utviklingsarbeidet: 
 

                                                 
2 ”Et opplevelses- og kunnskapssenter av nasjonal betydning, med nyskapende 
formidlingskonsept og solid faglig forankring” 

1. Realisere et båtbygger- og båtmuseum som dokumenterer og formidler 
Nordlands trebåt- og båtbyggerhistorie gjennom 1000 år (”Nordlands 
kunnskapssenter for trebåter og trebåtbygging”) 

2. Museet skal utvikles gradvis og stå ferdig i 2016 
3. Rognanfjæra skal aktiviseres i et stedsutviklingsperspektiv der sporene 

etter båtbyggerhistorien er tydelige  
 
og noen resultatmål for fase 1 fram mot Trebåtdagan i 2013, bl.a. 
tydeliggjøre framtidsbildet, rydde og gjøre fjæra mer tilgjengelig, starte 
istandsetting av museumsbygg og lage et første formidlingsopplegg for 
båtbyggerhistorien (introduksjon og guidet tur).  
 
Rammene for øvrig var at: 
- Utviklingsmodellen baseres på at Saltdal kommune eier bygninger og 

gjenstander og Nordlandsmuseet drifter etter nærmere avtale 
- Båt- og båtbyggermuseet kan legges til 5 utvalgte, historiske bygg som 

istandsettes til formålet.   
- Formidlingsopplegg kobles til beslektet virksomhet i Rognanfjæra og til 

Saltdal Museums anlegg 
 
Et innspill fra prosjekt- og styringsgruppen om framtidsbilde 2016 ble 
behandlet av Saltdal formannskap i januar 2013. Dette ga noen rammer og 
føringer som er fulgt opp i det videre prosjektarbeidet.  
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Mål og rammer 

Visjon, profil og navn 
Det foreslås følgende visjon / misjon for båtbyggermuseet3: 
 

Se din historie! Vi ønsker å vekke nysgjerrighet og skape interesse om 
Nordlands båt- og båtbyggerhistorie. Vårt oppdrag er å ta vare på og 
levendegjøre denne kulturarven for nåtiden og kommende generasjoner. 
Dette skal vi gjøre gjennom utstillinger og aktiviteter som gir verdifulle 
opplevelser og utgjør en kilde til kunnskap. 

 
med dette hovedbudskapet :  
 

Historien om Nordlands båter og båtbygging gjennom 1000 år - med vekt 
på trebåtbyggingen og med Nordlandsbåten som ”gjennomgangsfigur”. 

 
Saltdals båtbyggerhistorie er godt dokumentert i boka Tjærelukt og 
hammerslag (4). Dette blir også en referanse og et bakteppe for hele 
Nordlands båtbyggerhistorie. I dette ligger også framstilling av en mest mulig 
komplett samling av Nordlandsbåter, jf også symbolet i Nordlands 
fylkesvåpen. Linjene trekkes (minst) tilbake til Snorres kongesagaer som kan 
tolkes slik at Olav Tryggvason hentet modellen til sitt første drageskip fra 
Saltdal, Ormen (draken). Norges eneste båtbyggerskole i lang tid har også sin 
plass her. 

 
og at museet får navnet:  
 

Nordland båtbyggermuseum4,  
 

                                                 
3 Med inspirasjon fra Forstudien Nordlandsmuseet 2016 (2008) 
4 Nordland båtbyggermuseum skal ivareta oppgaver for et museum slik ICOM 
definerer dette: "Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som 
skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, 
bevarer/konserverer, forsker i, formidler og stiller ut materielle og immaterielle 
vitnesbyrd om mennesker og deres omgivelser i studie-, utdannings- og 
underholdningsøyemed.” 

som (med Språkrådets tolkning) omfatter båtbyggingen, men tar for seg 
båtbyggerlivet i en videre kulturell sammenheng 
 
Nordland båtbyggermuseum blir med dette et temaanlegg i 
Nordlandsmuseets portefølje og det eneste i sitt slag i Norge. 

Hovedmål 
I tråd med prosjektforutsetningene og tilnærmingen foran, foreslås følgende 
hovedmål  
‐ Nordland båtbyggermuseum etableres for å dokumentere og formidle 

historien om Nordlands båter og båtbygging gjennom 1000 år. 
Trebåtbyggingen vektlegges. Nordlandsbåten står i fokus. 

‐ Saltdals båtbyggerhistorie brukes som referanse for kunnskapsutvikling 
og en opplevelsesrik historieformidling.  

‐ Hovedanlegget plasseres i Rognanfjæra der originale produksjonsanlegg 
aktiviseres i et helhetlig miljø 

‐ Nordland båtbyggermuseums skal inngå i Nordlandsmuseets samlinger. 
Et første byggetrinn åpnes våren 2016.  

Strategiene (tilnærming / arbeidsmåte)  
Nordland båtbyggermuseum baseres på å formidle båtbyggerhistorien ”på 
stedet” både oppe i bygda og i Rognanfjæra. Har kan man aktivisere originale 
og intakte bygg og anlegg. Samtidig kan historieformidlingen knyttes opp 
mot et miljø som holder båtbyggertradisjonen levende både med restaurering 
og nybygging av tradisjonsbåter.  
 
Det er begrensede ressurser tilgjengelig. Derfor må båtbyggermuseet utvikles 
gradvis over tid og innenfor nøkterne fysiske rammer. Rammene gir 
imidlertid ”ekte vare”.   
 
Både bygningene og miljøet de er satt inn i gir store utfordringer. Oppgaven 
kan bare gjennomføres dersom man lykkes i å mobilisere et bredt eierskap 
der mange bidrar i et velorganisert opplegg. Det er gode muligheter for en 
”bit-for-bit” tilnærming der konkrete resultater oppnås og markeres underveis 
(øyeblikkets belønning).  
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Arbeidet med båtbyggermuseet har forankring til to nasjonale 
verdiskapingsprogram knyttet til landets natur- og kulturarv. Dette gir 
koblingsmuligheter som kan forsterke prosjektets faglige, markedsmessige og 
økonomiske grunnlag.  

Museumskonseptet 
Arbeidet med Nordland båtbyggermuseum handler derfor om ”å tre perler 
på”  både: 
- ei ”kort snor” i Rognanfjæra med grunnlag i utvalgte bygg og aktiv 

kobling til beslektet virksomhet og 
- ei ”lang snor” med markering / formidling knyttet til konkrete objekt 

oppe i bygda og på Saltdal Museum 
 
som ramme og bakteppe for å formidle hele Nordlands båtbyggerhistorie. 
 
I det siste tilfellet (”den lange snora”) er nærliggende å se i sammenheng med 
programmet Naturarven som verdiskaper (sykkelturisme i Saltdal, en 
sammenhengende sykkelsti gjennom hele kommunen i randsonen til 
Saltfjellet-Svartisen og Junkerdal nasjonalparker) 

Målgrupper, besøksmål og dimensjoneringsgrunnlag 
Utforming og dimensjonering av Nordland båtbyggermuseum baseres på 
følgende målgrupper i prioritert rekkefølge:  
- Saltdals og Saltens befolkning, særlig barn og ungdom (barnehager og 

skoler) og familier  
- Innbyggerne i resten av Nordland 
- Tilreisende som søker attraksjoner / opplevelser (særlig båtinteresserte)  
- Bedriftsmarkedet og arrangører 
 
med en besøksambisjon / -mål om at: 
- Minst 10 000 mennesker er innom Nordland båtbyggermuseum hvert år. 

Mange vil besøke anlegget i forbindelse med de årlige Trebåtdagan. Til 
sammenligning har Saltdal Museum ca 3 000 besøkende og Nordland 
nasjonalparksenter 10 - 12 000 mennesker innom hvert år, hvorav ca 40 
% skoleelever. 

 

Ved åpningen i 2016 bør det være avsatt kontor- / arbeidsplass til minst to 
ansatte.  
 
Besøkspotensialet, beliggenheten og erfaringer fra tilsvarende anlegg tilsier 
at Nordland båtbyggermuseum blir sesongåpent for publikum, men med 
muligheter for besøk og visninger etter nærmere avtale, jf spesielt 
skoleverket, tilreisende grupper m.v. Det legges opp til en ”historisk 
vandring” i Rognanfjæra med eller uten guide.  
 
Anlegget bør dermed kunne ta i mot grupper på minst 50 personer samtidig, 
tilsvarende en busslast eller to skoleklasser, jf spesielt introduksjonen til 
båtbyggerhistorien i et kort AV-program. 
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Båtbyggermuseet som bidrag til stedsutviklingen   

Båtbyggingen har formet tettstedet 
 
Da båtbyggingen flyttet ned til 
Rognanfjæra på slutten av 
1800-tallet, ble det en kraftig 
vekstimpuls for tettstedet.  
 
Bebyggelsen langs fjæra var i 
hovedsak naust og 
redskapsbuer for folk i bygda 
slik dette bildet fra rundt 
1900-tallet viser. 
 
 

 
Men etter hvert vokste Rognan 
vokste fram som møte- og 
handelssted slik vi kjenner 
tettestedet i dag - i takt med 
båtbyggeindustrien som etter 
hvert fylte fjæra, jf flyfoto fra 
ca 1950.  
 
Båtbyggingen har påvirket 
tettstedets form, innhold og 
utvikling. 
 
I vestre del av fjæra – omkring 

hotellet, er det lite igjen av anleggene fra båtbyggerperioden. Fra 
Rognanbryggan og østover er det meste intakt. 
 

Et komplett bygningsmiljø med betydelige kulturhistoriske verdier 
Gjennom prosjektet Den verdifulle kystkulturen i Nordland (og rapporten 
Verneverdi – sårbarhet – muligheter. Rognanfjæra  2010. Arnstein Brekke 
og Ellen M Devold) er det dokumentert at det ligger betydelige 
kulturhistoriske verdier i Rognanfjæra (5). Utdrag fra denne rapporten er tatt 
inn i trykt vedlegg 1. 
 
I den østre delen (fra Rognanbryggan til Haagensenverkstedet) er det en 
komplett samling av bygg og anlegg fra båtbyggerepoken.  
 

 
 
Men et stort areal (15 - 20 daa) og flere bygg ligger uvirksomme i dag. 
Mange bygninger har stått mer eller mindre ubrukt i flere tiår. 
Bygningsmassen bærer preg av dette. Forfallet er kommet langt i flere 
tilfeller. Rognanfjæra framstår ikke som innbydende verken for 
lokalbefolkningen eller besøkende.  
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Det er derfor en krevende utfordring å omdanne fjæra til et positivt og 
levende innslag i Rognan sentrum, samtidig som kulturhistoriske verdier 
ivaretas for ettertida.  

Båtbyggermuseet som brikke i en ”kulturnæringspark” 
Hovedanlegget for båtbyggermuseet skal med dette innpasses i: 
‐ et sentrumsmiljø med betydelige kulturhistoriske verdier 
‐ et aktivt og levende båt- og båtbyggermiljø 
‐ en sammenheng der folk i regionen årlig møtes med båt- og båtbygging 

på programmet 
‐ et miljø der Slipen Scene allerede har gitt Drageslipen en spennende 

etterbruk – med et potensial for videreutvikling som nå utredes 
‐ et område med ledige bygg og arealer som i hovedsak er i kommunal eie 
‐ et område med et betydelig miljømessig forbedringspotensial som 

bruksområde for lokalbefolkningen og for tilreisende 
 

Rognan trenger nye vekstimpulser. Etablering av et båtbyggermuseum er ett 
bidrag. Anleggets bærekraft og nytteverdi kan imidlertid forsterkes dersom 
prosjektet blir en del av en strategisk satsing og en helhetlig utvikling av 
mulighetene i Rognanfjæra.  

 
Dette er en utfordring som krever fokus, et bredt samfunnsmessig 
engasjement og målrettet arbeid over lang tid, minst 5 – 10 år.   
 
Det foreslås at det iverksettes et flerårig program for utvikling av 
Rognanfjæra som en ”kulturnæringspark” der området og bygg gradvis 
fornyes og aktiviseres som en levende del av Rognan sentrum. Siktemålet er 
at parken får et innhold og en utforming som beriker Rognan både som 
bosted og som en tiltrekkende møteplass.  

 
Oppbygging av Nordland båtbyggermuseum blir en sentral deloppgave i 
programmet. Andre programelementer kan være: 
‐ Båtbygging og restaurering, bl.a. å gjenskape fartøy som har vært / kan 

ha vært bygd i distriktet eller på Rognan (eksempel: Båtsetbåten, 
seilskøyte fra ca 1900) på prosjektbasis og finansiert utenom 
museumsutviklingen. 

‐ å jobbe videre med etablering av en landsdekkende båtbyggerskole som 
kan kobles til ledige lokaler og aktivitet i Saltdalsverftet 

‐ videreutvikling av Slipen Scene  
‐ arrangementsutvikling der det er inspirasjon å hente for innhold og 

aktiviteter både i Gratangen (Foldvik Marked), ked (med 10 – 15 000 
mennesker innom = 3 ggr Rognan- / Trebåtdagan), ved museet ”Kystens 
arv” i Stadsbygd og utvikling og aktivitet knyttet til Moen - Risør 

‐ annen beslektet næringsutvikling 
‐ regulering av Rognanfjæra 



 
Nordland båtbyggermuseum             *           Prospekt  06.09.13                                                                                                                                                                                 11 

‐ videre opparbeidelse av området 
‐ en strategi for videre utvikling og forvaltning av området 
 

Som del av prosjektarbeidet er det gjennomført tre kortsiktige tiltak som skal 
berede grunnen for båtbyggermuseet. Tiltakene må oppfattes som starten på 
en mer omfattende prosess: 
‐ Rognanfjæra ryddes. Arbeidet er startet, men mye gjenstår. 
‐ Det bygges en enkel turvei på langs for å gjøre fjæra lettere tilgjengelig 

både for lokalbefolkningen og besøkende. Turveien bør oppgraderes. 
‐ Langs turveien fortelles båtbyggerhistorien i fjæra så langt mulig, også 

koblet til et mer organisert opplegg. 
 
Hensikten har vært å formidle båtbyggerhistorien og illustrere muligheter.  

Regulering av Rognanfjæra 
Etter programmering og konkretisering av utviklingsmuligheter på sikt, bør 
det iverksettes en formell planprosess og regulering av Rognanfjæra. Her må 
sporene av båtbyggerhistorien og pågående båtbyggeraktivitet planmessig 
sikres for framtida. 
 
Båtbyggermuseet vil være tjent med at: 
‐ planen omfatter strekningen fra Rognanbryggan t.o.m. Haagensen-

verkstedet, men helst helheten i strandsonen fra båthava i vest til 
Skandsenøyra i øst, evt. som områdeplan og detaljplan 

‐ planen omfatter vern og bruk av sjø- og landarealer i strandkanten 
‐ planen sikrer utvalgte bygg i Nordland båtbyggermuseum til dette 

formålet 
‐ planen sikrer og viderefører grunnlaget for eksisterende båtbygging og 

båtrestaurering i Rognanfjæra 
‐ planen – så langt mulig – ivaretar kulturhistoriske verdier og et helhetlig 

bygg- og anleggsmiljø fra båtbyggingsepoken 
‐ planen særskilt fokuserer på en god integrasjon av og tilgjengelighet 

fjæra i tettstedsutviklingen 
 

 
Båtbyggermuseet og visningsanleggene sikres reguleringsmessig til formålet 
 
En reguleringsplan bør også åpne for en transformasjon / etterbruk av bygg 
og arealer som fortsatt gir en dynamisk utvikling, men slik at sporene fra 
båtbyggerperioden er tydelige også om 30 – 40 år. 
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Hovedanlegget i Rognanfjæra 

Et båtbyggermuseum i et levende miljø 
 
Nordland båtbyggermuseum kan 
ta i bruk flere intakte bygg og 
anlegg i komplett 
båtbyggermiljø på Rognan. 
Dette kan skje ved siden av og i 
samvirke med pågående 
bygging og restaurering av 
tradisjonsbåter. 

 
De 5 aktuelle byggene i forprosjektet har et samlet gulvareal på brutto ca 3 
000 kvm og en gjennomgående enkel bygningsstandard. Dette gir store 
utfordringer både mht etablering og drift. 
 
Tilnærming med en gradvis utvikling over lang tid (5 – 10 år) bør 
gjennomføres med god kvalitet på hvert steg i et håndterlig omfang og med 
en nøktern standard. Dette innebærer bruk av bygg og anlegg på deres 
premisser mht bygningsstandard, innhold og driftsforutsetninger. 

Innhold og formidlingsgrep 
Museumskonseptet i Rognanfjæra baseres på tre hovedkomponenter 
a) at utvalgte bygg (og anlegg) settes i stand og aktiviseres for å formidle 

Nordlands båtbyggerhistorie i et ekte, helhetlig miljø med en ”lek og lær” 
- tilnærming 

b) at båtbyggerhandverket vises / demonstreres i Saltdal kystlags lokaler i 
Saltdalsverftet og i Kai Lindes båtbyggeri etter nærmere avtale 

c) en komplett samling av Nordlandsbåter og andre tradisjonsbåter 
innpasses i anleggene som langt mulig 

Hovedfunksjoner og arealbehov 
Arealbehovet for båtbyggermuseet er vurdert i et skissemessig romprogram. 
Dette er gjort med et sideblikk på dimensjoneringsgrunnlaget, museets 

innhold, tilgjengelige bygningsmasse og –standard og en nøktern tilnærming 
på hva som er mulig å få til i overskuelig framtid. 
 
Arealbehovet for museets hovedfunksjoner:  
- publikumsfunksjonene, ca 215 kvm (resepsjon/salgshjørne, driftskontor, 

toaletter, garderobe, datakrok, grupperom / klasserom / kafé med enkelt 
kjøkken) 

- formidlingslokalene bør planlegges over ca 1 400 kvm – også med 
egenaktiviteter (foredrags- / AV- rom, fleksibel basisutstilling, 
midlertidige utstillinger, tema- / demoutstillinger) 

- magasin / lager trenger ca 800 kvm (temautstillinger, åpen 
magasinutstillinger, gjenstandsmagasin og eventuelt klimakontrollert 
magasin)  

- administrasjonen trenger ca 50 kvm (kontorlokaler, møterom, bibliotek, 
arkiv, toalett, spis, lager) i tilfelle man er i et kontorfellesskap, mer enn 
det doble hvis man er alene 

 
I sum blir dette innpå 2 500 kvm brutto. Basis- og midlertidige utstillinger er 
tenkt over ca 500 kvm i 2016 og med utviklingsmuligheter over tid 
(Blodveimuseet har til sammenligning ca 160 kvm til utstillinger og ca 65 
kvm i lager).  
 

 
 
Rognanbryggan, Liengnaustet, Dragesaga og Haagensenverkstedet kan både 
ivareta arealbehovet og viktige formidlingstema. Disse byggene gir romslige 
utviklingsmuligheter for Nordland båtbyggermuseum.  
 
 

 



 
Nordland båtbyggermuseum             *           Prospekt  06.09.13                                                                                                                                                                                 13 

Bygningsmessig standard 
Hovedfunksjonene vil ha ulike krav til bygningsmessig standard. 
Mesteparten av formidlings- og magasinarealene forutsettes å være i tørre, 
men uisolerte / ikke oppvarmede lokaler (som på Blodveimuseet). Dette vil 
naturlig nok begrense både etablerings- og driftskostnadene.  
 
Publikums- og administrasjonslokalene må imidlertid ha ordinær 
bygningsstandard. Til sammen utgjør dette 250 kvm ved åpning av 
båtbyggermuseet i 2016. Det bør imidlertid legges opp til muligheter for 
utvidelse og standardhevning av anlegget over tid. 

Fordeling av hovedfunksjoner på utvalgte bygg 
 
Besøkssenter i de to midterste av Rognanbryggan blir båtbyggermuseets 
samlingspunkt og hovedarena for formidlingsarbeidet. 
 

 
1. etasje Olsenbrygga: 
 
‐ publikumsmottak,  
‐ introduksjon til 

båtbyggerhistorien 
‐ kafé 
‐ 180 kvm brutto oppvarmet 
 
2. – 3. etasje Olsenbrygga og 
over 3 etasjer i Koopbrygga: 
 
‐ basisutstilling 
‐ midlertidige utstillinger, 

magasin,  
‐ 1 445 kvm brutto 

uoppvarmet 
 

 
Rognanbryggan: Olsen- og Koopbrygga, samlet areal 1 625 kvm brutto 

 
Besøkssenteret vil bidra til innhold og aktivitet i Rognanbryggan og styrke 
grunnlaget for en mer intensiv bruk av resten av anlegget.  
 
 
Liengnaustet: temautstilling kravellbygging av båter 
 

Temautstilling: 
‐ Båt bygd på Rognan i full 

størrelse og evt.  
‐ Seksjon av Norisen, 

ishavsskøyte bygd på 
Rognan  

‐ Annet relevant materiale 
til temaet 

‐ Uisolerte lokaler 
‐ Planlagt istandsatt i 2013 
 

 

 
 

 
 Ill. av en 49 fots fartøy (Fosstveit /Aasebø) og / eller  en seksjon av Norisen 
 
 
Liengnaustet, første båthall i Rognanfjæra (1958) brutto areal 360 kvm 
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Dragesaga: temautstilling ”fra skog til fartøy” 
 

 

‐ Skogens betydning for 
båtbyggingen, uttak og 
regulering, behandling av 
tømmeret, biprodukter, 
transporten m.m. 

‐ Også (åpent) magasin for 
trebåter / Nordlandsbåter 

‐ Uisolerte lokaler 
‐ Planlagt istandsatt i 2013 / 

2014 

 
Dragesaga, bygd i 1920, brant delvis ned og gjenoppbygd i 1948. Del av 
Drageslipens hovedfunksjoner. Brutto areal ca 500 kvm. 
 
 
 
 
Haagensenverkstedet: temautstilling opprinnelig bruk  
 

 

Haagensenverkstedet er midlertidig fredet. 
Fredningsprosess pågår. 
 
Det planlegges inn Nordland båtbyggermuseum 
med en temautstilling som speiler bruken 
gjennom mange tiår. 
 
Dette forutsetter et avtaleforhold med eierne  

Haagensenverkstedet, 1923 med Oscar-stein. Brutto areal ca 80 kvm. 

Andre funksjoner og innretninger: 

 

Båtbyggermuseets administrasjon 
bør ha kontorfellesskap med andre 
av flere hensyn.  
 
Her vil det være flere aktuelle 
alternativ på Rognan, også en 
eventuell tilknytning til Slipen Scene 
sammen med andre 
”kulturnæringer” i 
administrasjonsfløyen. 
 

 

Østre slip sin plass i et helhetsbilde 
forutsettes vurdert nærmere i 
arbeidet med reguleringsplanen. 
Fartøyet som står i beddingen i dag, 
forutsettes fjernet. 
 
 
 

 
 
Masteroppgaver i arkitektur "Frå hammerslag til trommeslag. Transformasjon og 
vern av industribygningar" (8) gir en verdifull dokumentasjon og vurdering av 
utviklingsmulighetene. I masteroppgaven foreslås at Slipen og Nerverkstedet brukes 
til kulturformål / konserter / arrangement. 
 

 

Hansennaustet leies av Rognan 
båtforening som bruker anlegget til 
vedlikehold av fritidsbåter. 
 
Dette er oppført i 1959 og (som 
Liengnaustet) en av båthallene 
kommunen la til rette for på 1950-
tallet. 
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Historieformidlingen 
Båtbyggermuseet skal være et spennende sted å komme tilbake til, igjen og 
igjen. Gode, gjerne dramatiserte historier, aktiv deltakelse, både faste og 
midlertidige utstillinger og bruk av moderne teknolog vektlegges. Det bør 
legges opp til en digitalisert plattform og formidling gjennom nettutstillinger. 
 
Det forutsettes en tilpassing til de prioriterte målgruppene, ikke minst 
barnehager og skoler. I denne sammenheng legges det til rette for et levende 
senter med programmerte aktiviteter ute og inne, ”aktivitetskuber” / ”læring 
gjennom opplevelser”. Kjernen vil ligge i kommunikasjon mellom teori og 
praksis, mellom historie og samtid, ”lek og lær”. Etablering av et såkalt 
Newton-rom bør vurderes når formidlingsopplegget skal detaljeres i neste 
prosjektfase. 
 
Basisutstillingen i besøkssenteret vil vise hele Nordlands båtbyggerhistorie. 
Det er nærliggende å kombinere en kronologisk og tematisk framstilling der 
besøkende går gjennom en ”tidstunell” og fra tema til tema. Til åpningen i 
2016 tenkes startversjonen som ”kompakt kvalitet”, se også senere omtale av 
basisutstillingen. 
 
Det midlertidige formidlingsopplegg fra 2013 (med intro til Saltdals 
båtbyggerhistorie (10), skilting langs turveien (11) og en guidet tur med eller 
uten besøk hos kystlaget og Kai Linde og eventuelt tur ut på fjorden med 
museets sjark) kan videreutvikles i omfang og kvalitet hvert år fram mot 
2016. 
 
 

Besøkssenteret i Rognanbryggan 

Muligheter og utfordringer  
Rognanbryggan er bygd i perioden 1915 – 26. De har vært brukt til lager og 
handel med skiftende eiere fram til brannen på Rognan i 1979. Bryggene har 
et samlet gulvareal på ca 3 000 kvm, gjennomgående over 3 etasjer, delvis 
med loft. Nå er bare deler av dette arealet i bruk.  
 
Rognanbryggan eies av Saltdal kommune og er regulert som spesialområde 
bevaring. Riksantikvaren betegnet i 1981 bryggene som ”bygninger med 
særlig høy bevaringsverdi”. 
 
I Brekke / Devolds analyser og vurderinger (5)  av Rognanbryggan framkommer 
bl.a. (utdrag fra rapporten) 
 
Kulturminneverdi: 
Bryggene har høy kulturminneverdi som del av kulturmiljøet i sentrum og som 
typiske eksempler på brygger langs kysten. Bryggene er ikke endret etter at de ble 
oppført i sin nåværende form, to av dem ble endret etter store skader under siste 
krig ….. 
 
Sårbarhet: 
… Bryggene står i fare for å miste noe av sin kultur- og arkitekturhistoriske verdi 
dersom nye funksjoner, som krever isolerte rom og dagslys, legges inn…. 

 
Anbefalinger: 
… Museumsaktiviteter kan også egne seg godt i bryggene. Utstillinger og 
studiemagasiner vil kreve mindre inngrep i bygningene enn etablering av kontorer 
o l ….. 
 
 
Det er gjennomført noen utbedringsarbeider på bryggene de siste årene.  
 
Besøkssenteret lagt til to av bryggene gir noen utfordringer, bl.a.: 
‐ Funksjonelle løsninger som ivaretar brukskrav og som samtidig er 

økonomisk håndterlig / gjennomførbar 
‐ Tilpassinger / ombygginger som ivaretar kulturminneverdien så langt 

mulig 
‐ Brannhensyn i dette bygningskomplekset med trekonstruksjoner 
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‐ Muligheter for trinnvis utvikling av anlegget 

Hovedgrep 

 
 
Besøkssenteret foreslås innpasset i Rognanbryggan på følgende vis: 
‐ De to midterste byggene – Olsenbrygga og Koopbrygga – aktiveres til 

formålet. Her er etasjehøyden og gulvflaten i hver etasje størst 
‐ Funksjoner som krever oppvarmede lokaler legges til 1. etasje i 

Olsenbrygga. De øvrige etasjene kan holdes uisolert. Etasjeskillere til loft 
rigges ned. 

‐ Bryggene forbindes på hvert plan med gjennomganger 
‐ Det lages en felles vertikal forbindelse med to trapper og en heis som 

legges til Koopbrygga 
 
Norconsult har utredet brannsikkerheten i anlegget i to alternativ (12). 
 
Løsningsalternativ 1: bare førsteetasjene i tas i bruk (ca 550 kvm brutto). 
Øvrige arealer står udisponert og avlåst. Dette representerer en ”minste 
startløsning” mhp bruk og brannsikring. Av dette følger en rekke krav til 
alarm, rømningsveier, ledesystem, manuelle slokkemidler og oppgradering av 
bæresystem og etasjeskillere. 
  
Løsningsalternativ 2: forutsetter at alle tre etasjer i de to bryggene tas i bruk 
(ca 1 625 kvm brutto), men at forsamlingslokaler legges til 1.etasje i ett av 
byggene. Dette fører med seg mer omfattende branntekniske tiltak, herunder 
fullsprinkling av hele bryggekomplekset.  
 

Alternativ 1 begrenser muligheten for å nyttiggjøre seg 2/3 av tilgjengelige 
arealer. Dette er en lite tjenlig framtidsløsning.  
 
Fullsprinkling av hele komplekset innebærer større startkostnader. På den 
annen side betyr dette at tilgjengelig kan nyttiggjøres mer effektivt både i 
besøksbryggene og i Næstby- og Kultsethbrygga. Det oppnås en ekstra bonus 
ved at de symbolsterke og verneverdige Rognanbryggan får en 
tilfredsstillende brannsikring. 

Arealdisponering 
Norconsult / Arkitektstudio har utarbeidet forslag til disponering av arealene 
ut fra de hovedgrep som er skissert foran. Alle plantegningene og en 
arkitektfaglig beskrivelse er i sin helhet tatt inn i et vedleggshefte (13). 
 
Her følger noen illustrasjoner: 
 

 
Besøkssenteret, prinsippløsning. Norconsult. 



 
Nordland båtbyggermuseum             *           Prospekt  06.09.13                                                                                                                                                                                 17 

Norconsult 
 

Arealdisponering i besøkssenteret 
 
Olsen-bryggas 1. etasje planlegges 
oppvarmet og isolert. Her legges 
museets som omfatter billettsalg / 
butikk, rom for introduksjon til 
båtbyggerhistorien / klasserom, 
kontor, lager, kjøkken, kafé, 
garderobe og toaletter. 
 
Denne delen bygges som et ”hus i 
huset” med isolerte vegger / 
glassfelt som har en avstand til 
ytterveggene. Brutto isolert 
gulvareal er på 180 kvm. 
 
Mellom intro- / klasserommet og 
kafedelen legges en foldevegg slik 
det kan åpnes for et rom på ca 135 
kvm med ca 100 sitteplasser. 
 
Det bygges to gangforbindelser 
mellom bryggene på alle 3 plan. 
 
I Koop-brygga legges to trapperom 
til 2. og 3. etasje og en heis.  
 
Her er det i tillegg utstillingsarealer 
på til sammen ca 1 375 kvm. 
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Perspektiv 1. etasje – konseptet. Norconsult. 

 
Perspektiv 1. etasje – rominndeling. Norconsult. 

 
Perspektiv 2. etasje. Norconsult. 

 
Perspektiv 3. etasje. Norconsult. 
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Illustrasjon av kafedelen med mulige tekniske løsninger. Norconsult. 

Tekniske prinsippløsninger 
Bryggenes romlige karakter er tydelig definert av lave etasjehøyder, to 
sentrale konstruksjonsakser med avstivede søylerader, samt romslige port- / 
døråpninger på gavlene. Den grove materialbruken gir et klart rustikt uttrykk 
som søkes beholdt i besøkssenteret – så langt mulig. 
 
Tekniske løsninger i isolert det 
Støttefunksjonene legges til den isolerte og ventilerte delen av Olsen-brygga. 
Disse er videre løst som nye bygningsdeler med en teknisk og estetisk 
avstand til eksisterende yttervegger. Med teknisk menes det å sikre god 
lufting av eksisterende åpne kledninger, samt avstand til eventuelle 
hovedføringer for ventilasjon etc. Med estetisk avstand har man lagt til grunn 
et ønske om å finne et skille og en kontrast mellom nytt og gammelt. 
Avstanden må imidlertid løses slik at det gir rom for montasje av vegger og 
utstyr, samt tilsyn og vedlikehold. Man ønsker altså å beholde det 

eksisterende autentiske uttrykket så langt det er mulig i de arealene der dette 
lar seg gjøre.  
Planløsningene vil framheve eksisterende gjennomgående lyset fra gavlene 
og eksponere / forholde seg til de markante søyleradene.  
 
Nye vegger tenkes isolert med 150 mm isolasjon og kledt med høvlet stående 
bordkledning. Med riktig fargevalg oppnås en god kontrast til arealenes 
rustikke utgangspunkt, samtidig som treverket kan bidra til å skape en lun 
atmosfære. For øvrig tenkes det benyttet glassvegger med energiglass i 
utvalgte soner som introrom og kafè. Dette skaper både en klimaskjerm, 
samtidig som de besøkende kan oppleve bryggens originale uttrykk.  
Gulvet i 1 etasje foreslås tilleggs-isolert på undersiden, samt forsterket med et 
nytt oppforet tregulv i de oppvarmede arealene. 
 

 
 
Tekniske løsninger i uisolert del 
Yttervegger vindtettes og kles med plater innvending der det ligger til rette i 
utstillingene, jf bakgrunn for plansjer og gjenstander. På samme måtes vil det 
være aktuelt i noen utstrekning å legge gipsplater i tak av brannhensyn.  
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Nok og fleksible utstillingsarealer 
Besøkssenteret har et samlet gulvareal på ca 1 625 kvm brutto, hvorav  
‐ 180 kvm til støttefunksjonene i den isolerte delen av anlegget og 
‐ 1 445 kvm brutto til utstillings- og magasinarealer over to etasjer i Olsen-

brygga og 3 etasjer i Koopbrygga. 
 
Dette gir tilstrekkelig rom for utvikling av faste og midlertidige / skiftende 
utstillinger over tid, samtidig som at noe av magasinbehovet kan dekkes i 
besøkssenteret.  
 

 
Illustrasjon av mulig logistikk / gangmønster gjennom museumsdelen. Det ligger til 
rette for å formidle ulike tema nisjer i en logisk / forutbestemt rekkefølge.  
Norconsult. 
 
Innpå 1 500 kvm fordelt på 5 adskilte gulvflater gir samtidig fleksibilitet i 
forhold til en gradvis utvikling av innholdet både i omfang og kvalitet. En 
minimumsvariant / ytterpunkt er at bare 1. etasjene istandsettes og innredes 
med en kompakt, kvalitetsutstilling på 275 kvm. Og at øvrige etasjer i et 
første utviklingstrinn brukes til åpne magasiner – som senere bygges om til 
mer påkostede utstillinger. 
 
I 3. etasje er det også god høyde og volum for større gjenstander (båter). På 
samme måte kan etasjeskillere kan også fjernes helt eller delvis.  
 

Senere planlegging / prosjektering av besøkssenteret med utstillinger vil løse 
detaljer ut fra tilgjengelige ressurser og innbyrdes prioritering av museets 
formidlingstema og –tiltak. 

Aktuelle tema i en basisutstilling 
Nordland båtbyggermuseum skal fortelle historien om Nordlands båter og 
båtbygging med Saltdal som bakteppe og referanse.  
 
I 1999 laget Åsmund Kristiansen et forprosjekt / et opplegg for formidling av 
båtbyggerhandverket i Rognanbryggan (9). Det ble skissert:  
‐ en kronologisk framstilling der den besøkende ble leid gjennom en 

”tidstunell” og  
‐ en tematisk framstilling der den besøkende ble tatt med fra tema til tema 
med en mulig kombinasjon av de to konseptene. 
 
Historisk utvikling av båtbyggingen i Saltdal: 
Kronologisk oversyn 
Historisk framstilling: 
‐ Dei eldste båtane 
‐ Mellomalder 
‐ Nyare tid 
‐ Båtbygging som 

heimeindustri  
‐ Reformering  
‐ Nye tider for båtbygging 

i Saltdal 
 

Tematisk framstilling 
‐ Økologiske samanhenger 
‐ Økonomiske vilkår 
‐ Historisk og kulturelt miljø 
‐ Teknologiske samanhengar 
 
Et framlegg til inndeling i tema i utstilling: 
‐ Kva er ein båt 
‐ Kvifor må ei ha båtar 
‐ Den økonomiske samanhengen som båtane sto 

i fram til ca 1900 
‐ Kven var båtbyggaren?’Båtbygerhanverket: 

Fire snitt 
‐ Kvar vart båtane bygd? 
‐ Nordlandsbåten 
‐ Omsetning’Tidsbilde 
‐ Båtbygging i saltdal i dag 

Disposisjon utstillingsopplegg 1999 
 
I innledningen sies bl.a.: 

”Konsepta for formidling er basert på ein enkel modell for forståing  av 
båtbygging i eit vidare historisk og samfunnsmessig perspektiv. Modellen 
bygger på ulike sammenhenger som båtbygging står i. Denne næringa er 
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og har vore ein del av ei omverd, og har vore påverka av endringer 
omkring seg. Endringar i båtbygginga har sjølvsagt ført til endringar i 
omverda. Modellen retter merksemda mot endring, kunnskap, kreativitet, 
impuls.” 

 
Dette er en bred, samfunnsmessig innfallsvinkel til båtbyggingshistorien som 
kan trekke til seg større brukergrupper – og flere enn de spesielt interesserte. 
Båtbyggerhustandens hverdag og arbeidsdeling opp gjennom tidene bør 
framstilles.  
 
Det er fortsatt aktuelt å bruke en slik tilnærming når museumskonseptet og 
basisutstillingen skal detaljeres innholdsmessig i neste prosjektfase. Det 
forutsettes en tilpassing til: 
‐ et utvidet geografisk nedslagsfelt slik at også båtbyggingen i resten av 

Nordland tas inn  
‐ at historien skal formidles i flere bygg i Rognanfjæra og på bygda 
‐ ny / utdypet kunnskap som kommer fram i boka om Saltdals 

båtbyggerhistorie i boka ”Tjærelukt og hammerslag” (Kristiansen / 
Linde) og studier av bl.a. Drageslipens arkivmateriale som Arkiv i 
Nordland arbeider med nå. 

‐ at besøkende får mulighet til egenaktivitet i museet 
 
Landets første (og lenge eneste) båtbyggerskole i Saltdal må naturlig nok få 
en omtale. Det samme gjelder hverdagen og arbeidsdelingen i en 
båtbyggerfamilie.  

Gjenstandssamling 
Saltdal kommune og Nordlandsmuseet disponerer en betydelig 
gjenstandssamling som kan aktiveres i båtbyggermuseet. Det gjelder ikke 
minst båter og båtbyggerverkstøt. Siktemålet er at man i anlegget kan få en 
mest mulig komplett samling og framstilling av Nordlandsbåten mange 
varianter, herunder verdens eldste Nordlandsbåt (bygd i Saltdal i 1816, brukt 
/eid i Skjerstad og som nå ligger på Kjerringøy).   
 
I prosjektperioden har man fått hand om den siste sjarken som ble bygd oppe 
i bygda (på Brenne). Kystlaget og private har veteranfartøy som vil skape en 
ekte ramme omkring museumsdriften. 

 

Organisasjon og utviklingsmodell 

Modell eie og drift 
Utgangspunktet har vært at: 
‐ Saltdal kommune skal eie anlegg, gjenstander og utstilling og at 
‐ Nordlandsmuseet skal ha ansvaret for faglig utvikling og drift av 

anlegget 
 
Det har vært en forutsetning i prosjektarbeidet at samarbeidsavtalen mellom 
kommunen og Nordlandsmuseet om museumsdriften i Saltdal skal tas opp til 
ny drøfting når planene for Nordland båtbyggermuseum er konkretisert.  
 
Dette prospektet forutsettes å bli en del av grunnlaget for slike drøftinger og 
beslutningsprosessen om etablering av Nordland båtbyggermuseum.  

Organisasjon og bemanning 
Det er nærliggende å tenke seg en samdrift av Nordlandsmuseets anlegg og 
tilbud i Saltdal. 
 
Nordland båtbyggermuseum bør i tillegg til en lederfunksjon disponere 
personell med historisk fagkompetanse, båtbyggerkompetanse og 
formidlingskompetanse i hel- og eller deltidsstillinger. 
 
I en konsolidert institusjon med nærhet til andre enheter regionalt, ligger 
samdriftsfordeler. Det er også modeller der aktiv båtbygging med et 
kommersielt element er knyttet opp mot museet, jf bl.a. modellen i ”Kystens 
arv”.  
 
Dette er forhold som Nordlandsmuseet nærmere må vurdere i fortsettelsen, i 
samråd med lokale interesser. 
 
I denne sammenheng foreslås at det innpasses kontorlokaler for to personer 
ved åpningen av anlegget.  
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Samarbeid i  nettverk  
Videreutvikling av Nordland båtbyggermuseums faglige basis, bør skje i et 
nettverkssamarbeid med båtbyggermiljøene nasjonalt, øvrige museer i 
Nordland og internt i Nordlandsmuseet. Kobling til faghistoriske miljø ved 
UiN og Arkiv i Nordland5 er naturlig. Muligheter for masteroppgaver bør 
være til stede. 
 
Det ligger også spennende muligheter i å gjenskape historiske fartøy i 
sammenheng med museumsutviklingen på Rognan. En ny rekonstruksjon av 
Bårsetbåten6 og bygging av seilskøyte fra forrige århundreskifte har vært 
nevnt som eksempler. Slike aktiviteter vil skape oppmerksomhet og ny / 
oppdatert kunnskap med god kobling til forsknings- og båtbyggermiljøene. 
 
Nordland båtbyggermuseum bør dessuten etablere formalisert samarbeid 
med: 
‐ Kystlagene og båtmiljøene i distriktet  
‐ en mulig venneforening som kan bidra med støtte både i utvikling og 

drift museet og 
‐ lokale arrangementsmiljø, jf Trebåtdagan og Slipen Scene. Her ligger et 

potensial for gjensidig nytte og en ”bærekraftig” oppmerksomhet 
omkring båter og båtbyggerfaget 

 
Bruk av nettet og sosiale medier vil være en naturlig måte å utvikle og 
vedlikeholde et bredt engasjement og interessen for historien og 
museumsanlegget. 

Trinnvis utvikling og oppbygging av båtbyggermuseet 
Nordland båtbyggermuseum kan bygges opp i flere trinn over lang tid og i 
sammenheng med utviklingen av Rognanfjæra og Rognan sentrum. 
 

                                                 
5 Arkiv i Nordland bearbeider nå arkivene til Drageslipen. Det antas at det i denne 
systematiseringen ligger kilder til tilnærminger av utstillinger og 
formidlingsmateriale. 
6 Eldste nordnorske båtfunn fra ca 850. Båten har mange likhetstrekk med 
Nordlandsbåtene fra ca 1820. 

Nordland båtbyggermuseum bør kunne vokse inn i romslige og tilrettelagte 
fysiske rammer på en måte som fyller anlegges samfunnsmessige oppgave på 
en kvalitetsmessig, tilfredsstillende måte.  
 
Ressurstilgang, støtte og engasjement lokalt og regionalt og faglig drivkrefter 
vil bestemme tempo, omfang og kvaliteter i utviklingen av båtbyggermuseet. 

Mål og ambisjoner ved åpningen i 2016 
Første utviklingstrinn for Nordland båtbyggermuseum åpnes våren 2016 
med: 
‐ et besøkssenter der publikumsmottak / støttefunksjoner er på plass og 

minst 2 (av 5) etasjeplan i Olsen- og Koopbrygga er innredet for 
basisutstilling / midlertidige utstillinger. Eventuelt åpne magasin i de 
øvrige etasjene. 

‐ Liengnaustet og Dragesaga er restaurert, tilrettelagt for og helt eller 
delvis innredet med de skisserte temautstillingene 

‐ båtbyggermuseet har en bemanning / knyttet til et team som ivaretar både 
historiefaget, båtbyggerfaget og formidling / drift 

‐ formidlingsopplegget på nettet, i Rognanfjæra, på bygda og ved 
utstillingene er videreutviklet og tilpasset målgruppene 

‐ det er inngått samarbeidsavtaler med båtbyggermiljøet i lokalt og 
nasjonalt i utvikling og formidling av fag og historie 

‐ Rognanfjæra framstår som mer tilgjengelig og innbydende. Den brukes 
flittig både lokalbefolkningen og besøkende. 

‐ det pågår et strategisk utviklingsarbeid for Rognanfjæra der 
utviklingspotensialet for utvidet båtbyggervirksomhet og arrangement 
belyses / utprøve sammen med bl.a. Slipen Scene. 
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Investeringsbehov, finansierings- og 
gjennomføringsmuligheter 

Investeringsbehov i bygg, anlegg og utstillinger. Økonomiske 
planrammer. 
I denne sammenheng opereres det med begrepet økonomiske planrammer, 
dvs. holdepunkt for videre planlegging og finansiering av båtbyggermuseet. 
Planrammene tar i seg økonomiske konsekvenser av omfang og standard på 
det fysiske anlegget slik det skisseres i prospektet. For utstillingskostnadene 
kan det være langt mellom ytterpunktene for en minimumsløsning og fritt , 
økonomisk spillerom.  
 
Investeringskostnader er estimert ut fra: 
‐ Museumskonseptets fysiske struktur og hovedinnhold 
‐ Et særskilt kostnadsoverslag for istandsetting av besøkssenteret i 

Rognanbryggan, Norconsult (14) 
‐ Foreliggende prosjektbeskrivelser / kostnadsvurdering for en 

bygningsmessig, antikvarisk istandsetting av Liengnaustet, Dragesaga og 
Haagensenverkstedet (fylkeskommunen) 

‐ Erfaringstall for bygging av tilsvarende utstillinger 
‐ Skjønnsmessige vurderinger av øvrige kostnader 
 
Bygningsmessig istandsetting av Liengnaustet, Dragesaga og 
Haagensenverkstedet er finansiert og planlegges gjennomført i 2013 og 2014. 
Kostnadene på ca 1,2 mill kr inngår ikke i etterfølgende oppsett.  
 
Planlegging og prosjektering av bygg og utstillinger inngår i 
investeringskostnadene for bygg og anlegg 
 
Utviklingsarbeidet bringes videre i form av detaljplanlegging av bygg og 
utstillinger. Formidlingsgrunnlaget må dessuten videreutvikles. Det er en 
sammensatt oppgave som må koordineres gjennom prosjektledelse. Det vil 
påløpe kostnader til dette utviklingsarbeidet som dermed tas inn i det samlede 
investeringsbehovet. 
 

Mill kr 
  
Kostnader 

Trinn 1 
2016 Trinn 2 SUM Noter 

Tilrettelegging bygg- og anlegg:  
Besøkssenteret 12,5 0,7 13,2 1) 
Liengnaustet 0,5 0,3 0,8 2) 
Dragesaga 0,5 0,2 0,7 3) 
Haagensenverkstedet 0,3 0,1 0,4 4) 
Sum bygg og anlegg 13,8 1,3 15,1  
Møblering og utstillinger  0  
Innredning og møblering 
besøkssenteret 0,4 0,4 5) 
Basisutstillingen 6 1,5 7,5 6) 
Liengnaustet 0,5 0,3 0,8 7) 
Dragesaga 0,5 0,3 0,8  
Haagensenverkstedet 0,2 0,1 0,3  
Sum møblering og utstillinger 7,6 2,2 9,8   
Prosjektutvikling (1. byggetrinn)  
Prosjektledelse 1,5 1,5 8) 
Utvikling av formidlingsgrunnlaget 2,1 2,1 9) 
Diverse prosjektkostnader 1,2  1,2   
Sum prosjektutvikling 4,8  4,8  
SUM investeringskostnader 26,2 3,5 29,7   

 
Noter: 

1) Bygningsmessige arbeider for istandsetting og tilrettelegging av Olsen- og 
Koopbrygga. I første byggetrinn tas bl.a. fullsprinkling av hele 
byggekomplekset, oppvarmet 1. etasje i Olsenbrygga, alle trappe- og 
heisforbindelser og tilrettelegging for utstillinger på 3 etasjeplan (ca 750 
kvm), hvorav 2 til basisutstilling . Planleggingskostnader og marginer er 
inkludert. 

2) Rydding (0,2) og bygningsmessig tilrettelegging (0,3) for utstillinger 
3) Rydding (0,2) og bygningsmessig tilrettelegging for utstillinger (0,3) 
4) Istandsetting (0,15) og bygningsmessig tilrettelegging for utstillinger (0,15) 
5) Innredning og møblering av oppvarmet del av besøkssenteret. RS. 
6) Første byggetrinn: Basisutstilling i to etasjeplan (1. etasje i Koopbrygga og 

2. etasje i Olsenbrygga, ca 510 kvm) og tilrettelegging skiftende utstillinger 
i 2. etasje Koopbrygga (240 kvm) og åpne / studiemagasin i 3. etasjer. 
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Antatt kr 10 000 pr kvm for basisutstilling7 2. byggetrinn: ett etasjeplan i 
tillegg til basisutstillingen. Planleggingskostnader utstilling inngår. 

7) Første byggetrinn: Norisen, båt full skala, start kravellutstilling 
8) Prosjektledelse: 0,5 årsverk pr år for første byggetrinn  
9) Anne fagkompetanse som bl.a. historie-, formidlings- og  

båtbyggerkompetanse, sum ett årsverk pr år i 3 år. Utstillingskompetanse 
antas innleid og blir en del av utstillingskostnadene. 

10) Diverse prosjektkostnader estimert til kr 0,4 mill kr pr år i 3 år.  
 
Av dette framgår at investeringskostnader i bygg og utstillinger for et første 
byggetrinn ligger på ca 22 mill kr. I tillegg kommer 
prosjektutviklingskostnader på ca 5 mill kr de tre årene fram til åpning i 
2016. Samlet ressursbehov er da ca 27 mill kr som foreslås som rammer for 
det videre plan- og finansieringsarbeidet. 
 

Gjennomføringsmodell 
Realiseringen av båtbyggermuseet er en sammensatt oppgave med muligheter 
for alternative gjennomføringsgrep. Ytterpunktene er: 
a) alle arbeider og tjenester bestilles / kjøpes eksternt  
b) etableringen skjer som en prioritert utviklingsoppgave i dagens 

organisasjoner og gjennom et utstrakt samarbeid lokalt og regionalt 
 
Både i forhold til økonomiske realiteter / utsikter og til hensynet til langsiktig 
bærekraft, er det nødvendig å mobilisere en til en økonomisk storspleis og et 
bredt engasjement for å iverksette planene etter modell b). Med et par titalls 
mangeartede og til dels uavhengige deloppgaver ligger det til rette for at 
mange kan bidra, forutsatt en effektiv oppdeling og organisering.. 
 
Dette innebærer at: 
‐ eierne (Saltdal kommune og Nordlandsmuseet) må prioritere oppgaven 

slik at man bruker egne faglige ressurser, kompetanse og økonomi på 
båtbyggermuseet så langt mulig kompetanse og kapasitet strekker til 

‐ folk lokalt og regionalt får mulighet til å delta i oppgaveløsningen 
gjennom et velorganisert opplegg 

                                                 
7 Fra forprosjektet til Ny-Ålesund by- og gruvemuseum som skal innpasse en 
basisutstilling i eksisterende bygg. LPO-arkitekter. 

‐ det søkes om ekstern økonomisk støtte og engasjement der det er 
muligheter.  

I forberedelsene så langt er det hentet inn ca 1,6 mill kr i eksterne midler til 
gjennomføringsdelen. Med prosjektets kobling til myndighetenes program og 
satsing på bl.a. kystkulturen og kulturbasert næringer, burde det være utsikter 
til fortsatt økonomisk støtte herfra.  

Finansieringsmuligheter 
Finansieringsarbeidet – ikke minst overfor eksterne bidragsytere - er 
krevende og kan ta tid. Dette er naturlig nok også bestemmende for 
framdriften. Åpning i 2016 kan være et optimistisk mål.  
 
Arbeidet forenkles så snart en rimelig kommunal egenandel er på plass. Gitt 
positivt vedtak om etablering, bør Saltdal kommune ta prosjektet opp i sin 
økonomiplan allerede for neste periode. Det foreslås avsatt 10 mill kr til 
etablering av Nordland båtbyggermuseum (en mill kr i 2014, 4 mill kr i 2015 
og 5 mill kr i 2016).  
 
     Mill kr 
Finansieringskilder Trinn 1 Trinn 2 Noter 
Egeninnsats, fagressurser 2 0,5 1) 
Dugnadsinnsats og virksomhetsavtaler 4 1 2) 
Prosjektstøtte og private kilder 1,5 0,5 3) 
Offentlig investeringstilskudd 18,7 1,5 4) 
Sum 26,2 3,5   
 
Noter / kommentarer: 
1) Saltdal kommunes og Nordlandsmuseets bruk av egne fag- / personalressurser, 

herunder prosjektledelse som tenkes lagt til kommunens reorganiserte 
næringsenhet 

2) Estimat av verdi av dugnadsinnsats og virksomhetsavtaler, bl.a. bruk av 
lærlinger, sponsing / gunstige kjøpsavtaler m.m. 

3) Støtte fra ulike kilder, bl.a. forsikringsselskap o.l. til brannsikringsarbeider 
4) Tilskudd fra kommune, fylkeskommune og stat 
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Ringvirkninger 
Nordland båtbyggermuseum blir en del av Saltdals og Nordlands 
samfunnsmessige infrastruktur der kulturminner tas vare på og formidles.  
 
Båtbyggermuseet blir det eneste i sitt slag i Norge. Nordland og Saltdal blir 
en attraksjon rikere med en heldig oppbygging og utvikling av anlegget.  
 
Museet kan bidra til mer aktivitet i en ellers passiv del av Rognan. Prosjektet 
har et betydelig utviklingspotensial og store ringvirkninger for næringsliv og 
samfunn. 
 
Realiseringen gir dessuten en bonus på den måten at brannsikring av de 
verneverdige og symbolsterke Rognanbryggan blir bedre ivaretatt.  

Driftskonsept og budsjett etter åpning 2016 

Grunnlaget 
Driftsøkonomien er vurdert ut fra: 
‐ en bemanning på ca 2 årsverk og 
‐ en samordnet drift med / i Nordlandsmuseet  
som skissert foran. 
 
Det foreslås at man søker samarbeid med beslektede lag / foreninger som kan 
ha fast tilhold i publikumslokalene både for å ha ”liv i husan” hele året og 
fordi det ligger en mulighet for både dugnad og utleie av lokalene 

Estimat driftskostnader og –inntekter 
Erfaringstall fra drift av tilsvarende enheter, kan tyde på det første hele 
driftsåret (2017) vil kosten mellom 1,5 og 2,0 mill. kr. I tillegg kommer 
mulige prosjektkostnader og (eksterne) – inntekter. Kostnadsdelingen mellom 
kommunen og Nordlandsmuseet må avklares i en ny museumsavtale. Saltdal 
kommune bidrar i dag med kr 350 000 til driften av Saltdal Museum. 
 
Da ligger det inne to årsverk og innleie av sesonghjelp, bygningsdrift, 
kontorhold m.m., herunder leie av 50 kvm til administrasjon. Billettinntekter 
vil i hovedsak kunne finansiere sesongdriften ettersom for eksempel 4 000 
betalende besøk a kr 50,- gir inntekter på kr 200 000. 

Oppfølging av hovedprosjektet - framdrift 

Faser i hovedprosjektet 
 
Fase Overskrift / innhold 

1 
(2013) 

Prospektet Nordland båtbyggermuseum 
‐ Gjennomføre restaureringsarbeider på utvalgte bygg 
‐ Beslutninger i løpet av 2013 
‐ Finansiering videre prosjektarbeid 
‐ Forberede neste etappe i prosjektarbeidet 
 

2 
(2014) 

Prosjektering: 
‐ Prosjektorganisasjon – bemanning og kompetanse 
‐ Nettverk, brukerforum og venneforening 
‐ Utdyping av innhold / hovedtema 
‐ Samarbeidsavtaler 
‐ Prosjektering bygg 
‐ Planlegging / prosjektering utstillinger 
‐ Istandsette, rydde og tilrettelegge temabygg 
‐ Utviklingsprogram – oppgradering fjæra 
‐ Nye kostnadsoverslag og finansiering neste steg 
 
Mulige resultatmål 2014: 
‐ Videreutviklet formidlingskonsept 
‐ Markere istandsetting av Liengnaustet og Dragesaga 
 

3 
(2015) 

Bygging 
‐ Bygningsmessige arbeider i besøkssenteret 
‐ Oppstart bygging utstillinger 
 
Mulige resultatmål 2015: 
‐ Kafeen vises fram / tas i bruk under Trebåtdagan 
 

4 
(2016) 

Forberedelser åpning og drift  
‐ Utstillinger ferdigstilles 
‐ Øvrige formidlingsopplegg bearbeides  
 
Resultatmål: 
‐ Offisiell åpning i juni 2016 
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Prosjektorganisasjonen (2014 – 2016) 

Prosjektorganisasjonen kan baseres på følgende struktur: 
‐ Byggekomité / beslutningsorgan oppnevnt av museumseierne 

(kommunen og Nordlandsmuseet) 
‐ Prosjektgruppe 
‐ Arbeidsgrupper:  

‐ Bygg- og anleggsgruppe 
‐ Innhold, faglig utvikling 
‐ Samordning, strategisk utvikling, brukerkontakt 
‐ (Venneforening, uavhengig av eierne) 

Referanser 

1. Båtbyggermuseum i Rognanfjæra. Forprosjekt 2011. 
2. Prosjektplan Hovedprosjektet, fase 1. 
3. Framtidsbilde 2016. Oppsummering / holdepunkt. Januar 2013. 
4. Tjærelukt og hammerslag. 2006. Åsmund Kristiansen og Kai Linde. 
5. Verneverdi – sårbarhet – muligheter. Rognanfjæra 2010.  Arnstein 

Brekke og Ellen M Devold.  
6. Prosjektbeskrivelse Liengnaustet 
7. Prosjektbeskrivelse Dragesaga. 
8. ”Frå hammerslag til trommeslag. Transformasjon og vern av 

industribygningar”. Masteroppgave i arkitektur, NTNU 2013. Kirsten 
H. Fosstveit og Marianne Aasebø. 

9. Båtbygging i Saltdal. Opplegg for formidling gjennom utstilling i 
Rognanbryggan. Forprosjekt 1999. Åsmund Kristiansen. 

10. Saltdals båtbyggerhistorie. 
11. Skilting i Rognanfjæra.  
12. Nordland båtbyggermuseum. Brannkonsept Rognanbryggan. 

Norconsult. 
13. Arealdisponering / tegninger besøkssenteret. Arkitektfaglig 

beskrivelse. Norconsult / Arkitektstudio.  
14. Nordland båtbyggermuseum. Kostnadsoverslag besøkssenteret. 

Norconsult. 

 

Vedleggshefte 

a) Nordland båtbyggermuseum. Brannkonsept Rognanbryggan. 
Norconsult. 

b) Arealdisponering / tegninger besøkssenteret. Arkitektfaglig 
beskrivelse. Norconsult / Arkitektstudio.  

c) Nordland båtbyggermuseum. Kostnadsoverslag besøkssenteret. 
Norconsult. 
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Vedlegg 1 

Utdrag fra rapporten Verneverdi – sårbarhet – muligheter. 
Rognanfjæra 2010.  Arnstein Brekke og Ellen M Devold.  
 
Fra sammendraget 
Rognanfjæra består av betydelige tekniske og industrielle kulturminnene fra det 
tjuende århundret med høy kulturhistorisk verdi. Verdien knytter seg både til 
anleggenes som kilder til forståelse av virksomheten som har utspilt seg her, og til 
hvordan bygninger og områder kan bidra til at befolkningens får en rik opplevelse av 
omgivelser og historie. 
 
Det har vært et brudd i bruken av bygninger og anleggene i området fordi 
fartøybyggingen som kontinuerlig virksomhet har opphørt. Ny aktivitet har kommet 
inn med Kai Lindes båtbyggeri og noe ettersyn og vedlikehold av båter og fartøyer i 
enkelte andre bygg basert på frivillighet. En del bygg benyttes som lager og ett bygg 
leies ut til en biloppretter.  
 
Alle bygningene i fjæra er fra 1900-tallet. Bygninger og anlegg omfatter ulike stolpe- 
og bindingsverkskonstruksjoner i tre, samt betong og stål bygg og anlegg.  
 
Tilstandsgradene er gjennomgående bra i alle bygg i den forstand at alle byggene 
kan bevares på lang sikt, kun med mindre tiltak. Utfordringen ligger i å finne ny bruk 
av bygningene som økonomisk og samfunnsmessig sett er levedyktig og som samtidig 
ikke forringer Rognanfjæras kulturhistoriske verdi. Uteområder, kaianlegg og 
slipper er mer preget av endringer enn byggene. Det er helt avgjørende for å 
opprettholde Rognanfjæras kulturhistoriske verdi og identitet å bevare fjæra i de 
områder der utfylling ikke er gjort. Bygg og anlegg har stort potensial for ulike 
former for bruk.  
 
Flere av byggene er likevel sårbare i den forstand at ikke alle typer nye funksjoner 
med tilhørende krav, kan innpasses i byggene uten tap av kulturhistoriske verdier. 
Området bør vurderes samlet og også sees i sammenheng med Rognan sentrum for 
øvrig. 
 
………………………… 
 

Oppsummering av viktige trekk og muligheter 
Rognanfjæra har høy kulturhistorisk verdi og er sårbar for inngrep 
Rognanfjæra har som helhet stor kulturhistorisk verdi. Selv om mange av de første 
delene av bebyggelsen opp gjennom årene har forsvunnet, har området fortsatt 
mange detaljer og større trekk som viser rammene for næringen og livet her. 
 
Båt- og fartøybyggingen har vært en særdeles viktig del av Rognans eksistens og 
historie, og dette underbygger verdien av å bevare området for ettertida. Spørsmålet 
er da: Hva kan en bevaring for ettertida være og hvordan skal den gjøres i praksis? 
 
Vi vet fra en rekke andre kulturhistorisk verdifulle bygg og områder at vern i seg selv 
ikke sikrer bevaring. Vi vet også at mangel på juridisk vern kan åpne for overilte og 
kortsiktige tiltak som ødelegger for alle ettertid. Fra andre industriområder vet vi at 
midlertidig bruk i overgangsperioden etter at industri har blitt nedlagt og nye 
næringer som ateliers, verksteder og konserter kommer inn, ofte er den mest kreative 
og sprudlende fasen. Vi ser også at det de aller fleste steder har vært vanskelig eller 
ikke ønskelig å fortsette et slikt mangfold av aktiviteter knyttet til kunst og konserter. 
Årsaken kan være at andre næringer betaler bedre husleie og gir bedre fortjeneste 
for utbygger. Og skal viljen til å gjøre investeringer og ta økonomisk risiko være til 
stede, er utsikter til fortjeneste oftest nødvendig. 
 
Det er nødvendig å lage en strategi for utvikling og forvaltning av området 
 
Området omfatter en forholdsvis stor del av Rognan og flere tusen kvadratmeter 
brukbare bygg. 
 
Noen spørsmål kan være: 
‐ Hva er den samfunnsmessig beste måten å bruke og forvalte området på? 
‐ Hva kjenner vi til av mulige aktiviteter og hvor store arealer ville de fylle? 
‐ Hvordan forvalter vi bygninger i overgangsperioder mellom ulik bruk? 
‐ Hvilke trekk og grep må vi ha avklart for området som helhet, før vi setter i gang 

med nye aktiviteter i én del av det eller i deler av bygningene? 
‐ Hva er de viktigste kulturminneverdiene i Rognanfjæra? Hvilke egenskaper i 

området underbygger disse verdiene og må derfor for all del sikres mot å 
forsvinne? 

‐ Hvor store inngrep tåler Rognanfjæra før kulturminneverdien har gått tapt? 
 
…………………………
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Vedlegg 2 
 
Om museet Kystens arv (fra nettsidene www.kystensarv.no) 
Museet Kystens Arv ligger sør-vendt og vakkert ned mot fjæresteinene i Stadsbygd. 
Dette er et av landets fineste museer, med eget aktivt båtbyggeri, historisk rosehage, 
restaurant med uteservering, restaurert prestegårdshage fra 1700-tallet, åpent 
museumstun og har en av landets største samlinger med klinkbygde råseglbåter. 
Kystens Arv arbeider målbevisst for å ta vare på de edleste av kystfolkets tradisjoner: 
Handverket, historiene og samarbeidet. Utstillingen «Lofotdrifta» tar utgangspunkt i 
sjøturene fra Trøndelag slik de ble skildret av Johan Bojer. 
 
Kunnskapsrike guider viser deg rundt i utstillinga «Lofotdrifta», i naustene og inn i 
båtbyggeriet, der du kan se de dyktige båtbyggerne i arbeid. I  
 
Prestelva kan du ro med tradisjonelle prammer, og flinke høvedsmenn tar deg med ut 
på sjøen i de største båtene for å segle. 
 
Vertshuset Tinnarosen, det glade vertskap, byr på nytrukket kaffe og varme vafler, 
kremkaker, tradisjonsmat som kremet fiskesuppe med forskjellige typer fisk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Museumsanlegget med friluftsscene der spelet Den siste viking 2013 vises i tiden 15. 
– 25. august. Også konserter m.m. framføres på denne scenen. 
 
 
 
 
 
 

 

Foldvik Marked  
Dette er et marked for kunst- og håndverksutstillere, og inkluderer alle slags 
produkter fremstilt av håndverkere, også mat og andre næringsmidler. Markedet 
arrangeres i Foldvik i Gratangen. De har 10 – 15 000 besøkende på arrangementet i 
midten av august. 
 
Markedsområdet  
Markedet arrangeres i området rundt Foldvik Brygger. På området finnes flere 
brygger, kaier og nothjeller. Det gamle bryggemiljøet i Foldvik har beholdt sin 
opprinnelige form, og Gratangen kystlag eier i dag anlegget som blant annet 
inneholder:  
• Restaurant med 70 sitteplasser  
• Pub/kro  
• Gjestehavn, serviceanlegg for båtfolk, med toaletter, dusj, vaskemaskin og 
tørketrommel  
• Gammelbutikk med originalt inventar  
• Uterestaurant under nothjellene  
• Kai for større båter  
• Fembøringsnaust  
• Grillhus og grovkjøkken, lager og kjølerom  
• Informasjonsbu , 80 – 100 salgsboder 
• Utescene i et naturlig amfi som rommer 1 000 mennesker 
• Stor kai med flytebrygge  
 
På området er også en godt bevart mølle fra 1894. 
Mer info om arrangementet: http://www.gratangen-
kystlag.no/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=10 
 


