
   

Stornaustet til Arctandria 

I 2021 kom Forbundet Kysten og 

Sparebankstiftelsen Dnb med 

støtteordning til restaurering av 

naust og sjøhus. Prosjektet blir kalt 

«Nytt liv i Naust og Sjøhus».  

Styret i Arctandria bestemte seg for 

å søke på dette da stornaustet 

begynner å bli i dårlig stand, 

syllstokkene har gått om hverandre 

og det er råte i en del av tømret i vegger. 

Arctandria Tromsø kystlag fikk tildelt 500 000 fra Forbundet Kysten og Sparebankstiftelsen 

Dnb til resturering av stornaustet på Stakken etter at de hadde behandlet søknadene. Dette 

fikk vi tildelt på sankthans i fjor sommer. I fjor høst og i vinter har styret i Arctandria jobbet 

med ytterlige søknader om noe mer midler til prosjektet. Fra Sparebankstiftelsen Nord-

Norge Samfunnsløftet fikk vi tilsagn om 50 000 Fra Tromsø kommune ved Kulturminnevern 

og lokalhistorie fikk vi tilsagn om 25 000. Fra Uni Stiftelsen har vi fått tilsagn om 35 000. 

Vi har også hatt ute forespørsel om det var noen med kompetanse i lafting som kunne hjelpe 

oss, etter mange forespørsler så ser det nå ut som om vi har fått en som kan dette meget 

bra. Vi har også hentet inn tilbud på tømmer til prosjektet, det er satt i bestilling å ventes 

levert om ikke altfor lenge. 

Prosjektet videre i år er å få barket tømret rett etter at det er levert, samt å margsprenge 

det. Vi må også få løftet Stornaustet å få laget ny mur til det nå i år.  

Styret i Arctandria tenker at vi skal lage til kurs av dette, så det blir et kurs i barking og 

margsprenging av tømmer. Kurs i løfting av naust, samt et kurs i muring. Da det trenges en 

ny eller forbedret grunnmur til naustet. Etter at vi har fått barket og margsprengt tømret er 

planen å la det ligge over vinteren og tørke. Så til neste vår blir det å lafte inn nye stokker i 

naustet, dette blir også laget kurs på. Så dette skal vi få til i lag, så får Salarøy hus i mange år 

til. Og kanskje får vi medlemmer og andre en spennende arena hvor det kan arrangeres kurs, 

konserter eller noe annet når båten er ute av naustet. 

Så alle dere som har lyst og tid til å være med på denne interessante oppgaven kan melde 

dere til styret i Arctandria. Vi trenger flere hender og gode hoder. 

 

Eilif Pedersen 

Leder Arctandria Tromsø kystlag  

Kvaløysletta, 13.05.2022 

 


