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Tildeling av plasser i havnen 
 
Havneutvalget har fordelt plassene i havnen ut fra mottatte søknader. Det er svært trangt om 
plassen, og det er tildelt plasser på grensen av det som er fysisk mulig og forsvarlig for 
båtene. Flere gode søknader kunne derfor ikke innfris. 
Havneutvalget har kun åpnet for en ny utenforstående båt, den 37 fots kutteren Trygg fra 
1910. Det forutsettes imidlertid at plass-kabalen går opp. 
 
Hvis noen som mener de har søkt, ikke er nevnt spesielt i listen under, er de ikke tildelt plass. 
Dette vil kunne gjelde noen robåter, der Havneutvalget mangler full oversikt over båter som 
har hatt tilhold i og rundt havnen. 
Det tas forbehold om justering av plassene i forhold til tekniske og praktiske forhold ved 
kaiene. Oversiktskart over plassene lages senere. 
 
Det gjøres oppmerksom på at ”Selma” ligger på privat plass, og derfor ikke er 
Havneutvalgets ansvar i forhold til tildeling av plass. Den nevnes likevel nedenfor for 
oversiktens del. Det samme gjelder fiskerimuseets flytebrygge, som Havneutvalget ikke 
bestemmer over. 
 
  Båt   Eier    
Flytebrygger foran bod 24: 

God Tid Harald Dag Grindheim  
  Johanne Peder Stumberg      

Lene  Håkon Johannesen   
Amalie  Erik Foss        
Kappdua Bjørn Tefre        
Tert  Trond Berentsen       
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(Snekke) Glenn Nordin        
Foreholm Erik Foss        
Lille Lotte Bjørn Tefre/Peder Stumberg 
Fryd  Kristin Sampson 
Bindalsfæring Henrik Irgens       
2 robåter Bergen Kystlag       

 
Flytebrygge mellom bod 20 og 24: 

Liv  Vilhelm Bjerknes (med bryggetekniske forbehold) 
Lomvi  Ole Herman-Hansen  
Oslojolle Tom Backer Johnsen (forutsetter at vi finner plass her, eller 

foran bod 24) 
Fiskerimuseets flytebrygge: 

Alu-båter Motivasjon & Mestring 
 
Hopen/privat plass: 

Selma  John Audun Hauge  
 
Trekai (innerste del utenfor Selma skal være gjeste- og av- og påstigningsplass) 
  Den gode Hensigt Bergen Kystlag 
  Enigheten  Bergen Kystlag 
 
Ved båtoppdraget til naust: 
  2 robåter  Bergen Kystlag 
   
Ny kaifront ved båtoppdraget til naust: 
  Dampen  Kåre Taule 
  Johannes  Bergen Kystlag 
  Dreggen  Per Olav Petersen (plassen kan bli endret) 
 
Trebrygge ved naust: 
  Mot   Motivasjon & Mestring/Norges Fiskerimuseum 
 
Ny flytebrygge nord for naust: 
  Haakon Haakonsson Langskipslaget Haakon Haakonsson 
  Optimistjollene Bergen Kystlag 
   
Trekai Kristiansholm: 
  Peer Gynt (ytterst) Knut Krzywinski 
  Terje (innerst)  Terje Midtun (plassen kan bli endret) 
 
Steinkai mot vei til Kristiansholm: 
  Gurine   Kari og Georg Gundersen 
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  (Mulig alternativ plassering av Dreggen eller Terje) 
  Trygg (ny)  Bertin Pettersen (forbehold om endelig plassering) 
Radek-kaien: 

Real   Arild Berge 
 
Følgende båter ble ikke tildelt plass: 
  Rover   Terje Skei 
  2 snekker  Terje Skei   
  Gavelen  Jonatan Krzywinski 

Ludvik   Øyvin Konglevoll/Hauge 
 Frid   Alexander Krzywinski 

  Dolphin  Henry Austgarden 
 
Det ble satt et tak på fire robåter foran bod 24. Det åpnes for at kystlaget kan bruke området 
ved båtoppdraget til flere robåter, med muligheter for to stk. på sjø foran Den gode Hensikt. 
 
Det kom søknader på fire gavlabåter. Havneutvalget satte et tak på to slike båter ut fra 
Fagutvalgets ønske om en havn som bedre speiler Bergens tradisjonelle sammensetning av 
båter. Johannes og Tert ble valgt ut fra tilstand på båtene, og fremlagte planer for istandsetting 
og bruk. 
 
Ludvik må bort fordi arealet skal brukes til andre formål, samtidig som plasseringen er 
ugunstig i forhold til brannfare for bod 16. Eierne hadde heller ikke planer om sjøsetting med 
det første. Ut fra at båten vurderes som spesielt verdifull, tilbys den plassert på Radek-tomten 
inntil videre avklaring rundt den. 
 
Frid representerer en båttype som er ønsket i havnen, men anses ikke som et eksemplar som 
tilfredsstiller kravene til båtene som prioriteres. Dette ut fra manglende autentisitet, historisk 
dokumentasjon for valgte løsninger, samt materialbruk og håndverksmessig gjennomføring av 
oppbyggingen.  
 
Alle båteiere har ansvaret for å ta ned hus som står over egen båt ved sjøsetting. Materialene 
skal sorteres og merkes og stables fint på pall. Beslagene legges i egen kasse. 

Kart over havnen, med plassering av båter, samt bilder og opplysninger rundt båtene, legges 
etter hvert også ut på senterets hjemmeside. 
 
I løpet av våren vil det komme opp et større skilt i havnen med bilde og kortfattede 
opplysninger rundt hver enkelt båt.  
 
Mvh 
 
Egil Sunde 
daglig leder 
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