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Historisk vandring i fjæra 
 

Saltdal kommune og Nordlandsmuseet ønsker velkommen til en historisk 
vandring i Rognanfjæra. Vandringen er i den østre delen der bygg og 
anlegg fra båtbyggertida fortsatt er intakte. I vestre del er det  få bygg 
som er tatt vare på. 
 

I området har det vært båtbygging i mer enn 100 år. Langs turveien er 
denne utviklingen skiltet. Tidslinjen er i hovedsak som følger: 
 

Før 1900:  en tett samling av naust med noe handel, lite båtbygging 
1900 – 1950: båtbyggingen forskyves fra bygda og til fjæra. Nye og 
 større båttyper bygges, ute eller i enkle anlegg 
1950 – 1993: båtbyggingen flytter mer innomhus. Nye båthaller 
 reises, senest Saltdalsverftet i 1983. Båtbygging i sin 
 opprinnelige form avvikles. 
2013: Kai Lindes båtbyggeri bygger og Saltdal kystlag 
 restaurerer tradisjonsbåter. Et båtbyggermuseum er under 
 planlegging. 
 

Vi ønsker god tur! 
 

                 www.batbyggermuseum.no 

 
 

              Historical trail along the 
harbour and foreshore in Rognan 
A series of signs along the trail 
marked in red on the map reveal 
the history of boatbuilding in the 
area. 
 

           Kulturhistorischer Spazier 
gang im Hafengebiet von Rognan 
Der Weg ist auf der Karte rot 
markiert, unterwegs informieren 
Schilder über die Geschichte des 
Boots- und Schiffbaus in Rognan. 
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Rognanbryggan (1915 – 26)  
 

Båtbyggingen i Rognanfjæra på slutten av 1800-tallet bidro til at 
Rognan vokste fram som handelssted. Med dette ble behovet for kai og 
lagerbygg større. De første bryggene ble reist før 1905, men brant ned 
høsten 1914 i den første store Rognan-brannen. 
 
Dagens 4 adskilte brygger ble bygd i årene etter brannen, fra 1915 og til 
1926. De har bundet sammen virksomhet på sjø og land i mange tiår.  
 

Behovet for bryggene ble forsterket av: 
•     byggingen av Vensmoen Tuberkulosesanatorium med påfølgende      
       økt handel 
•     at etterspørselen etter fiskebåter økte dramatisk under og etter  
      1. verdenskrig. I toppåret 1917 ble det bygd 100 skøyter i  
       Rognanfjæra. 
•     utrusting av fangsskuter til Ishavet 
 

Bryggenes utforming fulgte samme prinsipp som har eksistert langs 
kysten siden middelalderen. Varene tas  inn og ut i  begge gavlveggene.  
Rognan ble bombet av tyske bombefly i maidagene 1940. De to 
østligste bryggene fikk da alvorlige skader og måtte gjenoppbygges.  
 
Rognanbryggan har et samlet gulvareal på ca 3 000 m² . Bryggene var i 
bruk med skiftende eiere fram til en ny brann på Rognan i 1979. De eies 
nå av Saltdal kommune og er regulert som spesialområde med formål 
bevaring. Riksantikvaren betegnet bryggene i 1981 som ”bygninger 
med særlig høy bevaringsverdi”. 
 

            The wharves in Rognan  
  Built in the period from 1915 to 
1926 
  Were used as warehouses and 
for business 
  Worth preserving 

          Hafengebäude in Rognan  
  In den Jahren 1915–1926 
gebaut 
  Wurden als Speicher und 
Ladengebäude genutzt 
  Erhaltenswert 
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Næstbybrygga (1916)   
 
Forretningsmannen Ludvig K. Næstby drev assortert butikk få meter 
fra kaia. Han leverte også varer til båtbyggeriene og hadde stort 
behov for lagringsplass.  
 
Næstbybrygga ble bygd våren 1916, rett etter at kommunen hadde 
avklart tomteforholdene etter brannen i 1914.  
 
Brygga brukes nå tidvis til utstillinger og salg av handverksprodukter. 
Næstbybrygga har en samlet gulvflate på 630 m² over 3 etasjer.  

              Næstby wharf 
  Built in 1916, worth preserving, 
used as a warehouse and shop 
  Now occasionally used for 
exhibitions and sale of craft 
products 

             Næstby-Speicher 
  1916 gebaut, erhaltenswert, als 
Speicher und Laden genutzt 
  Heute gelegentlich 
Ausstellungen und Verkauf von 
Handwerkserzeugnissen  
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Olsenbrygga (1917)  
      
Forretningsmannen Vollert Olsen og hans kompanjong Andreas 
Villumsen sin brygge ved siden av Næstbybrygga i 1917.  
  
Saltdal samvirkelag kjøpte senere anlegget i 1936.   
 
Olsenbrygga har en samlet gulvflate på 840 m² over 3. etasjer.  
I prospektet for Nordland båtbyggermuseum inngår den som en del av  
besøkssenteret. 
 
Det blir bl.a. publikumsmottak, introduksjon til båtbyggerhistorien, 
kafé og møterom i oppvarmede lokaler i 1. etasje. Etasjene  over 
foreslås brukt  til basisutstilling og / eller magasin. 

           Olsen wharf 
  Built in 1917, worth preserving, 
used as a warehouse 
  Visitor centre of the planned 
Nordland boatbuilding museum 
 

            Olsen-Speicher 
  1917 gebaut, erhaltenswert, 
als Speicher genutzt 
  Besucherzentrum des 
geplanten Bootsbaumuseums 
Nordland  
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Koopbrygga (1923) 
 
Saltdal samvirkelag kjøpte tomta i 1920 og bygde sin brygge i 1923. 
Materialene ble hentet fra ei brygge på Venset som Sigurd Koch i Bodø 
eide.  
 
Etter kjøpet av Olsenbrygga i 1936, disponerte Saltdal samvirkelag de to 
bryggene som nå skal bli besøkssenter for Nordland båtbyggermuseum.  
 
De siste 20 år har brygga vært brukt til arrangementer under 
Trebåtdagene og magasin til båtsamlingen 
 
Koopbrygga har en samlet gulvareal på 840 m²  over 3 etasjer.  Det 
foreslås at lokalene gradvis tilrettelegges for utstillingsformål og / eller 
magasin. 
 

              Co-op wharf 
  Built in 1923, worth preserving, 
used as a warehouse 
  Visitor centre of the planned 
Nordland boatbuilding museum 

           Koop-Speicher 
 1923 gebaut, erhaltenswert, 
als Speicher genutzt 
  Besucherzentrum des 
geplanten Bootsbaumuseums 
Nordland  

1. etasje i det planlagte besøkssenteret, Nordland båtbyggermuseum  

Perspektiv 2. etasje   

Perspektiv 3. etasje   
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Kulsethbrygga (1926) 
 
Trelasthandler Ole Kulseth hadde leid bryggeplass før 1914. I 1920 
kjøpte han tomt av forretningsmannen  Johan Monsen og bygde 
samme år kaifundamentene.  
 
Selve brygga ble oppført først i 1926. Saltdal kommune eier 
bygningen. 
 
Rognan Båtforening leier bodplasser i Kulsethbrygga til lagring av 
fiskeredskap og båtutstyr. 

             Kulseth wharf 
  Built in 1926, used as a 
warehouse, worth preserving 
  Now used for storage by the boat 
club 

          Kulseth-Speicher 
  1926 gebaut, als Speicher 
genutzt, erhaltenswert 
  Heute mit Abstellräumen für die 
Mitglieder des Bootsvereins 
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Hansennaustet (1959)  
 
Odin Hansen og sønnen Håkon Hansen fra Nestby drev et båtbyggeri 
i Rognanfjæra som på folkemunne gikk under navnet «Odinsen».  
 
I 1959 inngikk de kompaniskap med Ludvik Pedersen, Olav Hansen 
og Alf Aure under navnet H. Hansen & Co Båtbyggeri. Samme år satte 
firmaet opp Hansennaustet. Her inne ble det bygd ca 40 fiskebåter , 
fra 30 til 65 fot. Fembøringen «Fauskeværingen» ble levert fra dette 
båtbyggeriet i 1964. 
 
Det ble færre oppdrag tidlig på 1980-tallet. Da valgte H. Hansen & Co 
Båtbyggeri å slå seg sammen med båtbyggeriet O. Olsen & Co under 
fellesnavnet Olsen og Hansen AS. Denne bedriften tok initiativet til 
bygging av Saltdalsverftet (Rødhallen). 
 
Rognan Båtforening leier Hansennaustet til vedlikehold av sine båter. 

            Hansen boathouse 
  Built in 1959 as a boatbuilding 
hall 
  Around  40 fishing boats were 
built here 
  Now used by the boat club for 
maintenance of recreational craft 

           Hansens Bootshaus 
  1959 als Bootsbauhalle gebaut 
  Hier wurden rund  40 
Fischerboote  in 20 Jahren gebaut  
  Wird heute vom Bootsverein für 
die Pflege und Instandhaltung von 
Freizeitbooten genutzt 
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Saltdalsverftet (Rødhallen, 1983) 
 

 

I 1983 slo båtbyggeriene O. Olsen & Co og H.Hansen & Co seg 
sammen. De ønsket å oppføre en stor båthall der to båter opp til 80 
fot kunne bygges samtidig. Olsennaustet ble revet og ga plass den 
nye hallen. Saltdal kommune var medeier.  Saltdalsverftet 
representerer siste fase i utviklingen av bebyggelse knyttet til 
fartøybyggingen i Rognanfjæra.  
  
Drifta var basert på utleie til båtbygging. Olsen og Hansen AS bygde ti 
båter fram til en konkurs ca. 1990. Den etterfølgende bedriften 
Saltdalsverftet bygde til sammen 11 spesialtilpassede båter i stål og 
aluminium, men også en rekonstruksjon av Nordlandsjekta Brødrene. 
Saltdalsverftet ble avviklet i 2003. 
 

Saltdal Kystlag leier Saltdalsverftet av Saltdal kommune. Her drives 
en utstrakt restaurering og vedlikehold av tradisjonsbåter.  

            Saltdal shipyard 
  Constructed as a boatbuilding 
hall following the demolition of a 
smaller hall in 1983. 
  Two vessels of up to 80 feet in 
length could be built 
simultaneously.  
  Now used by Saltdal Kystlag 
(Saltdal coastal association), who 
restore traditional boats on a 
voluntary basis 
 

              Saltdal-Werft 
  1983 als Schiffsbauhalle gebaut, 
nach Abriss einer kleineren   
Bootsbauhalle auf dem Grundstück 
  Hier konnten gleichzeitig zwei 80 
Fuß lange Boote gebaut oder 
repariert werden (80 Fuß = ca. 24 
Meter) 
  Wird heute vom Saltdal Kystlag 
(Küstenverein Saltdal) für die 
Restaurierung alter Boote genutzt 

Hansennaustet 

Olsennaustet, 

revet 1982 
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Olsennaustet (1958, revet 1982) 
 
 

Olsen-familien fra Storalmenningen har drevet med båtbygging i 
minst 7 generasjoner. De etablerte seg i Rognanfjæra etter krigen. I 
1958 bygde firmaet O. Olsen & Co et nytt naust / båthall. Her ble det 
bygd 56 fartøy I perioden 1954 – 1982.  
 
Olsennaustet ble revet i 1982 for å gi plass til den større Rødhallen / 
Saltdalsverftet 
 

            Olsen boathouse 
  Constructed as a boatbuilding 
hall in 1959  
  About 56 fishing boats were built 
here before the hall was demolished 
in 1982 

             Olsens Bootshaus 
  1959 als Bootsbauhalle gebaut  
  Bis zum Abriss (1982) wurden hier 
ca. 56 Fischerboote gebaut 

1969 Tre store naust  ble  bygget etter reguleringen i 1949 

Liengnaustet 

Hansennaustet 

Olsennaustet, 

revet 1982 
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Laminatverkstedet (1972)  
 

Laminerte konstruksjonsdeler ble etter hvert innført i 
trebåtindustrien. Dette var et rasjonaliseringstiltak og en teknikk som 
krevde nye investeringer. 
 
 I 1972 bygde O. Olsen & Co eget lamineringsverksted. Kjelleren ble 
brukt til materialtørking. I første etasje var det en lim-jigg av stål på ca. 
6 x 4 meter med en senkbar kasse for oppvarming under 
limprosessen.  
 
Her ble det produsert limtrespant også for de andre båtbyggeriene,  
med maskinelt utstyr for lamellbehandling.  Rundt 1980 ble det bygd 
en serie av Nordlandsbåter i  Laminatverkstedet.  
 
Laminaten ble solgt i 2008. Da ble alt inventaret fjernet. Noe av dette 
er imidlertid bevart. Bygget brukes i dag som verksted og lager. 
 

            Laminate workshop 
  Built in 1972 as a production 
facility and workshop for laminated 
wooden frames and other 
laminated boat parts 
  The building is currently used as a 
workshop and for storage. 

            Laminierungswerkstatt 
  1972 als Fertigungs- und 
Bearbeitungshalle für laminierte 
Holzspanten und andere laminierte 
Bootsbauteile errichtet 
  Heute Werkstatt und Lager 
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Liengnaustet (1956) 
 
Liengnaustet ble bygget i 1956. Båthallen erstattet et laftet naust. 
Dette var den første av flere slike haller / naust som kommunen 
tilrettela på 50-tallet. Hensikten var at skøytebyggingen kunne flyttes 
innendørs og gi skjerming for en kald og hustrig Rognanfjære, ikke 
minst vinterstid. Med utvidelser ble det plass til båthall, kontor og 
materiallager i et lavt tilbygg.  
 
I 1962 ble John B. Lieng fusjonert med Johan Drage A/S. Etter  
sammenslåingen ble Liengnaustet brukt som lager for virksomheten 
på Drageslipen.  Saltdal kommune eier nå bygget.  
 
Det skal restaureres og være en del av Nordland båtbyggermuseum. 
Her planlegges  en temautstilling om bl.a. kravellbygging av båter. En 
seksjon av ishavsskuta Norisen tenkes inn i anlegget.  Dessuten blir 
det plass for et fartøy i full størrelse.    

             Lieng boathouse 
  The first boatbuilding hall to be 
built on Rognan's foreshore. 
Boatbuilding could now move 
indoors.  
  Planned as part of Nordland 
boatbuilding museum. Exhibition on 
the topic of carvel boats.  
 

               Liengs Bootshaus 
  1956 als erste Bootsbauhalle im 
Hafengebiet von Rognan gebaut – 
nun mussten die Boote nicht mehr 
im Freien gebaut werden 
  Soll in das geplante 
Bootsbaumuseum Nordland 
integriert werden. Ausstellung zum 
Thema kraweelbeplankte Boote  
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Drageslipen (Johan Drage A/S)  
 

Johan Drage fra Drageid startet med bygging av skøyter i 1914 i et 
firma han etablerte sammen med kjøpmann Ludvik K. Næstby. Dette 
ble etter hvert til Johan Drage A/S på 30-tallet.   
 

En mangeartet virksomhet ble omtalt som Drageslipen. Den bygde seg 
raskt opp i fjæra med bygninger og utstyr: Slipp i 1915, smie i 1917, 
snekkerverksted i 1919, sagbruk i 1921, brygge i 1922, mekanisk 
verksted i 1922, slipp nr. 2 i 1927, boligbrakke for pendlere i 1930 og 
plateverksted i 1955. Ny båthall og administrasjonsfløy ble bygd rundt 
1970.  
 

Drageslipen var det største båtbyggeriet i Rognanfjæra, med opp til 80 
ansatte på det meste. I tillegg til fiskebåter, bygde Drageslipen 
ishavsfartøyer, bilferger og skyssbåter i størrelser opp til 120 fot. Fra 
1963 kom båter i stål. Firmaet var anerkjent for sine fartøyer og har 
levert flere hundre nybygg både innenlands og utenlands opp 
gjennom årene. I tillegg foretok bedriften mange ombygginger og 
forlengninger.  Johan Drage A/S ble avviklet i 1993.  
 

Drageslipens bygg, anlegg og eiendom eies av Saltdal kommune. 
Båthallen og administrasjonsbygget er tatt i bruk til konserter og ulike 
arrangement. Framtidig bruk  vurderes i sammenheng med prosjektet 
Slipen Scene. 

            Drageslipen shipyard / 
Johan Drage A/S   
 Built in 1970. Boatbuilding hall 
and administration for Drageslipen, 
the largest boatyard in Rognan.  
  The building is now used as a 
concert venue, Slipen Scene.  
  Additional cultural uses are being 
looked into 

            Schiffswerft Drageslipen / 
Johan Drage A/S   
  1970 gebaut. Schiffbauhalle und 
Verwaltung der Firma Drageslipen, 
der größten Boots- und 
Schiffsbauerei  von Rognan  
  Wird heute unter dem Namen 
Slipen Scene als Konzertbühne 
genutzt.  
  Eine Nutzung auch für andere 
kulturelle Zwecke ist im Gespräch 
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Slippene ved Johan Drage 
A/S 
 
En enkel ”hæling” eller opphalingsslipp fantes allerede da Johan 
Drage startet sin virksomhet i fjæra. Nye slipper ble anlagt i 
1914/15 og i 1927. Begge disse slippene eksisterte side om side 
til slutten av 1980-tallet.  
 
Slippen var selve hjertet i bedriften. Det var praktisk å ha to 
slipper slik at flere store arbeidsoppdrag kunne foregå samtidig, 
både reparasjoner og nybygg.  
 
Den vestre slippen ble utpå 1980-tallet fylt igjen fordi 
fundamenteringen var svak. Dessuten trengte man plassen til et 
stållager.  I 1979 ble den østre slippen ombygd for å kunne ta 
dypere og større fartøyer – opp til 120 fot.  

            The slipways around 
Drageslipen  
  Slipway for slipping and 
launching of boats of up to 120 feet 
in length. 
  Several variants in the area since 
1914. Most recent conversion in 
1979. 
 

            Slips der Schiffswerft 
Drageslipen  
  Mit Kapazität bis zu 120 Fuß (ca. 
36 Meter) Schiffslänge 
  Mehrere Varianten seit 1914. 
Letzter Umbau 1979 
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Nerverkstedet (1960) 
 
Nerverkstedet ble opprinnelig bygget som mekanisk verksted i 1960. I 
1977 skjedde ei tragisk ulykke da kaikrana falt ned over bygget. En 
mann omkom og bygget fikk store skader.  
 
Bygget ble etter dette forlenget mot sjøsiden og taket ble løftet. Det 
opprinnelige saltaket ble erstattet med et flatt tak. I 1961 ble den 
første båten med laminerte spant bygd i Nerverkstedet. 
 
Nerverkstedet eies av Saltdal kommune og brukes til lager.  

             Lower workshop 
  Built as an engineering workshop 
in 1960. 
  Destroyed by a toppling crane in 
1977. Rebuilt with a flat roof 
 

             Untere Werkstatt 
  1960 als Metallbauwerkstatt 
gebaut 
  1977 durch umgestürzten Kran 
stark beschädigt. Mit Flachdach 
wieder aufgebaut 
 

Ca 1960 Drageslipn med Nerverkstedet og Draebrygga 
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Dragebrygga (1922) 
 
Dragebrygga er en av de eldste bygningene i Rognanfjæra. 
Den ble oppført av Johan Drage A/S i 1922, men er flyttet fra 
Fagernes i Narvik etter en konkurs i Narvik Skipsbyggeri (eid 
av Nils Jakobsen, faren til den kvinnelige flypioneren Gidsken 
Jakobsen). 
 
Dragebrygga var bygd som lager. Den eies av Kai Lindes 
båtbyggeri  som bruker anlegget til båtbyggerverksted og 
lager. 

             Drage wharf 
  One of the oldest buildings on 
Rognan's foreshore.  
  Moved from Narvik and rebuilt as 
a warehouse in 1922. 
  Now used as a boatbuilding 
workshop and for storage. 
 

               Drage-Speicher 
  Eines der ältesten Gebäude im 
Hafengebiet von Rognan  
  Stand ursprünglich in Narvik, 
wurde 1922 in Rognan als Speicher 
wieder aufgebaut 
  Heute Bootsbauwerkstatt und 
Lager 
 

Postkort 1961 
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Dragesaga (1948) 
 

Båtbyggeriene hadde stort behov for materialer. Ca 150 store 
tømmerstokker trengtes  til et fartøy på ca 50 fot. I perioder gikk 
nesten alt tømmer som ble avvirket i Saltdal med til 
båtbyggerindustrien. Tømmeret ble fløtet eller kjørt til sagbruket i 
hele lengder. Lagring i lenser i sjøen ga tømmeret saltimpregnering 
og hindret tørkesprekker.  
 

Dragesaga var opprinnelig oppført ca 1920 (før Dragebrygga mot 
nord).  Saga ble bygd for å skjære kraftige materialdimensjoner til de 
nye båttypene som ble bygd på Rognan utover 1900-tallet. 
Dragesaga brant delvis i 1946. Den ble bygd opp igjen i 1948. Da kom 
det lange halvtaket mot nord. På østsiden er det et tilbygg som 
rommer maskinrom. En 50 hk Wichmann drev sagbruket. I 70-tallet 
ble den skifta til en elektrisk motor.  
 

Dragesaga skal restaureres og bli en del av Nordland 
båtbyggermuseum. Her skal temautstillingen ”fra skog til fartøy” 
lages.  

            Drage saw 
  Sawmill, part of Drageslipen 
Built in 1920, destroyed in a fire in 
1946 and rebuilt in 1948 
  To be restored for an exhibition 
on the topic 'from forest to vessel' 
 

             Drage-Säge 
  Sägewerk der Schiffswerft 
Drageslipen  
1920 errichtet, 1946 abgebrannt 
und 1948 wieder aufgebaut 
  Soll für eine Ausstellung mit dem 
Titel „Vom Baum zum Boot“ 
restauriert werden 
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Haagensenverkstedet (ca 1923) 
 

Motoren overtok for seilet tidlig på 1900-tallet.  Brødrene Magnus og 
Klaus Haagensen startet mekanisk verksted i 1915. Verkstedet var i 
drift fram til begynnelsen av 1960-tallet.  
 

Brødrene Haagensen installerte motorer  hos båtbyggeriene i hele 
fjæra  og på sjarkene som ble bygd oppe i bygda.  
 

Det ble brukt ca 600 arbeidstimer på en stor fiskebåt. Motorene kom 
fra frabrikken i løse deler som ble satt sammen om bord. Det fantes 
ikke løfteutstyr før mekaniske vinsjer og spill kom på 1950-tallet. Lite 
ferdig utstyr var å få kjøpt, så svært mye ble laget i Haagensen-
verkstedet.  
 

Det var Oscar Kristiansen  som bygde verkstedbygningen i 
betongstein. Oscar hadde vært i Amerika og kjøpt en 
steinstøypemaskin derfra. Mursteinene er kjent som ”Oscarstein” som 
man også ser  brukt i flere andre hus på Rognan.  
 

Haagensenverkstedet er under fredning. Anlegget ønskes inn  
Nordland båtbyggermuseum med en temautstilling som speiler 
bruken gjennom mange tiår. 

            Haagensen workshop 
  Built around 1923 using concrete 
blocks made in a machine bought in 
the US. 
  Provisionally listed as a protected 
building 
  Mechanical engineering and 
engine workshop 
 

             Haagensens Werkstatt 
  Um 1923 gebaut, die 
Betonbausteine wurden mit Hilfe 
einer in den USA gekauften Form 
hergestellt 
  Vorläufig unter Denkmalschutz 
Maschinen- und Motorenwerkstatt 
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Haagensenverkstedet rundt 1960 Interiørbilde fra 2006 
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Kai Lindes båtbyggeri 
 
Kai Lindes trebåtbyggeri ble etablert i 1992 og flyttet året etter inn i 
Dragebrygga. I løpet av 20 år er det bygd over 85 nybygg i tre. Mange 
båter og større fartøy har blitt reparert og restaurert. Båtbyggeriet har 
lærling og til tider prosjektansatte.  
  
1997 ble fembøringsskyttja satt opp for å kunne bygge en 44 fots 
Fembøring. Skytja er en rekonstruksjon av båtskyttja på bygdetynet, 
men veggene er kledd inn. Her er det bygd flere større Nordlandsbåter, 
ellers blir skyttja brukt til lagring og smøring av båter.  
  
I 2008 sto Nyverkstedet ferdig med et isolert småbåtbyggeri og 
reparasjonshall. Bygget er forsøkt tilpasset byggestilen i fjæra.  
  
2010 kom materialskytja opp til lagring og tørking av trematerialer. 
Bygget er en rekonstruksjon av de originale båtskytjene i dalen.  
  
Båtutsett som ble støpt i 2010 gjør det mulig å ta opp sjarker på vogn og 
inn i reparasjonshallen. I 2012, det foreløpig siste utviklingstrinnet, er 
det anlagt trebåthavn med flytebrygge  

             Kai Lindes boatyard 
Established in 1992. 85 wooden 
boats have been built since. Many 
restoration projects in addition. 
The business uses four buildings in 
the area, a slipway and a harbour 
for wooden boats with a floating 
dock. 
 

               Bootsbauerei Kai Linde 
1992 gegründet. Bisher 85 
Neubauten aus Holz und außerdem 
viele Restaurierungsaufträge 
Die Bootsbauerei nutzt 4 Gebäude, 
eine Aufschleppe und den 
Holzboothafen mit Pontonanleger 
 

www.kailinde.no 
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”Baadnøstet” (2010) 
Rekonstruert fembøringsnaust, satt opp i 2010. 
Naustet er en rekonstruksjon av de gamle naustene som før sto i 
Rognanfjæra. Andelslaget Baadnøst satt det opp på dugnad. Naustet 
blir i dag brukt til lagring av trebåter. 
 
Byggestilen er såkalt skjelternaust, dvs. i langveggene er det spart på 
tømmeret ved å sette inn loddrette skjelterstaver. Bildet fra 
århundreskifte viser ca 40 slike storbåtnaust i fjæra.  
 
Etter at båtbygginga flyttet nedover dalen til Rognanfjæra ble disse 
naustene brukt til å bygge båter i. Det siste fembøringsnaust herfra, 
Johansennaustet, er flyttet og står i dag i Bodøsjøen friluftsmuseum. 
 

            ”Baadnøstet” (Boathouse) 
Reconstruction of a boathouse for a 
Nordland boat of type fembøring, 
constructed in 2010. 
 

            Baadnøstet (Bootsschuppen) 
Nachbau (2010) eines 
Bootsschuppens für ein 
Nordlandboot vom Typ Fembøring 
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2 roms Saltdalsspissbåt 
Båten er en typisk Saltdalsspisse i 2 roms størrelse. Slike båter har det vært bygd titusen vis av på 
gårdene oppover bygda. Denne båten var hjemhørende på Straumøya og ble brukt til hjemmefiske og 
framkomstmiddel over Salta til Alstad og byen. Den har rigg og kunne seiles i høvelig bør.  
  

             Wooden boat harbour  (Private museum harbour for wooden boats) 
As of 2013 the following boats are berthed here: an inboard-engined fishing boat 
known as a sjark, a Nordland boat for 4 rowers, a Nordland boat for 3 rowers, 
and a double-ender for 2 rowers known as a Saltdal spissbåt 
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              Holzboothafen  (Privater Museumshafen für Holzboote) 
2013 liegen hier: ein motorisiertes Einmann-Fischerboot, ein Nordlandboot für 4 
Ruderer, ein Nordlandboot für 3 Ruderer und ein kleineres Ruderboot für 2 Ruderer 
(Saltdal-Spitzboot) 

Trebåthavn  (Privat museumshavn for trebåter.) 

 
  

 4 roms Nordlandsbåt 
Båten er en ranværingsbåt bygd antagelig rundt 1885. Den var hjemhørende på Fugløya i Gildeskål og 
ble brukt på sildfiske. De siste åra bruktes firroringen som føringsbåt for torv til brensel, for som gress, 
tang og tare. Firroringen var pga sin størrelse godt anvendelig som føringsbåt. Den ble slept av 
motorbåten, en motorfæring og sleperen ble alltids festet i draghullet. 
Sist den ble brukt med seilføring var til Vassdalsvik, Meløy for å frakte korn til maling. Der kjøpte de 
også ei ku og tok den med i båten hjem til Fugløya.  

3 roms Nordlandsbåt ”Alfred” bygd i 2000 av Kai Linde  
Nordlandsbåtene bygges i forskjellige størrelser fra 2 roms Færinger til 8 
roms Fembøringer, fra 15 til 50 fot. Treroms båten er en 3 mannsbåt og ca 
20 fot lang. Størrelsen på båten gjør den framkommelig i all slags vær, 
lettrodd i vindstille og i motvind, men også bergelig i all slags vind under 
seil. Derfor ble treroringen brukt som skyssbåt for både post, lensmann, 
jordmor, lege og prest.   

Sjark 
Sjarken ble bygd 1976 i Saltdal av Olav Brenne. En Sjark er en enmanns 
fiskebåt mellom ca.20-30 fot. Styrehuset og lugaren er forut og 
arbeidsplassen for fiske i aktre halvdelen. Den driftes som oftest med juksa, 
men denne båten har også garnspell. Mesanen akter er et støtteseil som 
holder sjarken mot vind under fiske. Motoren er en 22hk Sabb.  
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