
Styrets konklusjon for vurdering av medlemssøknader: 
 

Anne Bro 
Fartøyet blir vurdert til å ha stor historisk betydning og en av de få bevarte motorjakter i 
original stand fra siste driftsperiode. Istandsetting og restaurering er dokumentert og gjort 
etter antikvariske metoder. Styret vil anbefale for årsmøtet at «Anne Bro» tas opp som 
medlem fra årsskiftet 2023. 
 

Høllen 
Fartøyet er en god representant for små passasjerferger som trafikkerer og opprettholder 
øysamfunn lokalt. Fartøyet er konstruert og bygget for oppgaven og gikk i rute i 51 år uten 
opphold. Endringer som er utført på fartøyet har direkte sammenheng med offentlige krav 
og imøtekommelse av konkrete behov i passasjerbefordring. Fartøyet er godt dokumentert 
og istandsettelsesarbeid gjøres etter antikvariske retningslinjer. Styret vil anbefale for 
årsmøtet at «Høllen» tas opp som medlem fra årsskiftet 2023. 
 

Luna 
Fartøyet er ikke antikvarisk korrekt i dag. I samtale med eier er det opplyst at de ikke har 
vurdert hvilken periode eventuell vernestatus skal være. Arbeidet som er gjort er ikke utført 
antikvarisk, og de er usikre på om de vil endre på arbeidet som har blitt utført. Det er ikke 
noe av original fiskeredskap igjen på dekk. Styret vil anbefale for årsmøte at «Luna» ikke tas 
opp som medlem fra årsskiftet 2023 
 

Peer Gynt 
Fartøyet har en lang og interessant historie som reisendebåt fra den var ny i 1937 til 1970. 
Dagens eier har hatt båten helt siden 1973, og brukt den mye i formidling av kystkulturen 
gjennom aktivt medlemskap i Bergen Kystlag. Det er gjort noen endringer i innredning og 
styrehus for tilpasning til privat bruk, men det lar seg rimelig greit gjøre å tilbakeføre båten 
til slik den var som reisendebåt både interiør og eksteriørmessig. Ikke minst er det viktig at 
båten fortsatt går med sin originale Brunvoll Semidiesel. Det er opprettet en venneforening 
rundt båten, som ønsker å formidle kystkulturen og båtens historie.  
Styret vil anbefale for årsmøtet at «Peer Gynt» tas opp som medlem fra årsskiftet 2023.  
 

Roald 
Fartøyet framstår som et autentisk fiskefartøy som ikke bærer preg av store ombygginger og 
tilpasninger som lystfartøy. Eier vil bevare fartøyet slik den var i siste periode i yrkesaktivt 
fiske. Fartøyet er et viktig kulturminne med historisk betydning for Tysfjorden. Styret vil 
anbefale for årsmøtet at «Høllen» tas opp som medlem fra årsskiftet 2023. 
 


