
 Medlemsmøte torsdag 7. juni kl. 18.30
 Årsmøtereferat
 Seilingsplan

AUSKARET
Medlemsblad for Kystlaget SaltaMai  2007                  9. årgang



Kystlaget Salta:
Postboks 685, 8001 Bodø
Telefon:  755 80743
Organisajonsnr:  982 855 381
Bankkonto:  8902.18.43084
E-post:  styret@salta.no
Web-sider:  www.salta.no
Tilitsvalgte m.fl fra 22. februar 2007
Styret:
Leder: Arne Andreassen
 75580743 * 48108465
 arne.andreassen@posten.no

Nestleder: Rita Jakobsen
 75582184 * 90879349
 rita.jakobsen@kirken.no

Sekretær: Finn-Arne Almås
 75587654 * 48028690
	 firehbod@online.no

Styremedlem: Kari Røed Hansen
 75532764
	 alesterh@online.no	
	
Styremedlem: Trond Bliksvær
 75516737 * 95075408
 trond.bliksvaer@nforsk.no

Varamedlem: Ester-Lovise Kristiansen
 99699004
	 ester@bokholdbodo.no

Varamedlem: Asbjørn Nilsen
 75581345 * 90774023
 asbjorn.nilsen@plan-evo.no

Molokroken kafè:
Leder: Arne Rødsand
 75518180 * 99025748
 arne.rodsand@c2i.net

Molokroken båthavn:
Bryggesjef: Matti Jantti
 97739086
 matti@jantti.com

«Hæringen»:
Høvedsmann: Harald Haave
 41426680
	 haraldhv@online.no

Båtloftet:
Leder: Ernst Hole
	 	75562616 * 91367018
 
Bliksvær:
Leder: Erling Sandness
 75528354 * 41500381
Utleie skola: Alf Pedersen
 75584902

Auskaret:
Leder Kristin Norli
	 75580735 * 91726040
 Stoff til: auskaret@salta.no
Web-sider:
Leder Henrik Dvergsdal
 75518541* 47040444
	 henrikdv@online.no

MK Faxsen:
Leder:	 Odd	Jarl	Borch
 75514662 * 90192674
	 ojborch@online.no
Charter:	 95126125,	faxsen@salta.no
Web-sider:	 www.faxsen.com 

Endelig

Etter mer enn 10 år er kystlaget 
ENDELIG i ferd med å under-

tegne en leieavtale for Kystverkets 
tidligere anlegg på Nyholmen. 
Bare detaljer gjenstår før vi er i 
mål. Rett nok ”bare” en leieavtale, 
og ”bare” for Rødbrygga, Smia og 
kaiområdet, men vi er i mål. Skulle 
gjerne hatt med hele anlegget, 
men du verden for en god begyn-
nelse.

Når vi nå inviterer til medlems-
møte på Rødbrygga 7. juni så vil 
det på mange måter bety starten 
for Nyholmen kystkultursenter. 
ENDELIG skal Rødbrygga, Smia 
og området rundt fylles med 
kystkultur og vi skal skape liv og 
røre i det gamle ærverdige anleg-
get.  I første omgang vil det nok 
bli mange og lange diskusjoner 
om hva vi skal fylle anlegget med, 
men det er mitt håp og ønske at vi 
i Salta skal skape et levende miljø 
med aktiviteter som fenger både 
for store og små, gammel som 
ung. 

ENDELIG skal vi komme i gang 
med kartlegging og registrering 
av gjenstander på Heimbrygga til 
”Faxsen” i Bliksvær. Vi har fått kr 
25.000,- i støtte fra Norsk Kultur-
råd til dette arbeidet og i tillegg 
har Bodø kommune bevilget kr 
20.000,- til prosjektet.  Med disse 
to bevilgningene, sammen med 
egne midler, kan styret nå ENDE-
LIG gi klarsignal til oppstart av 
dette lenge etterlengtede arbeidet. 
Arbeidet vil skje i nært samarbeid 
med Salten Museum, som bl.a. 
gir kystlaget tilgang til museets 
registreringsprogram Primus, 
samt stiller kontorplass til disposi-
sjon for registrator. Kystlaget har 
inngått avtale med Gerd Breivik 
om registreringsjobben. Hun er 
kulturhistoriker og har bedriften 
”BEINE, ei verksemd for kulturte-
nester”. Gerd har erfaring fra slikt 
registreringsarbeid, bla. fra tidli-
gere oppdrag for Nordfjord Folke-
museum og Sunnfjord Museum i 
Sogn og Fjordane.  Arbeidet med 
selve kartlegginga i Bliksvær vil bli 
gjort i løpet av sommeren. 

Men en veldig viktig forutsetning 

for at registreringen skal bli vellyk-
ket, er at de som kjenner historiene 
til ”Faxsen” og innholdet i brygga 
forteller alt de vet. OG at vi får det 
på film og lydopptak. For om brygga 
med alt innhold skal brukes til for-
midling av historien, så vil innsikten 
økes mange hundre ganger om vi 
har ”tidsvitnene” og tradisjonsbæ-
rerene sine fortellinger og forklarin-
ger, og vi kan sette helheten inn i 
kulturhistorisk sammenheng. For-
midling er jo at de som ikke kjenner 
historien fra før, skal kjenne at de 
nettopp her fikk innsikt i hvordan 
livet om bord eller på brygga var.

Samtidig er vi ENDELIG i ferd med 
å slå inn den, i alle fall foreløpig, 
siste spikeren i forbindelse med 
reparasjon av brygga. I bortimot 10 
år er det lagt ned et ukjent antall 
dugnadstimer, både på og under 
brygga. Den beste honnøren for det 
arbeidet som er gjort på brygga lig-
ger i det faktum at kulturavdelinga 
i Nordland Fylkeskommune fant å 
støtte vårt arbeid med reparasjon 
av brygga med kr 60.000,- i fjor. 
Glemt er heller ikke tidligere støtte 
fra Bodø kommune til brygga. Stor 
honnør til de som opp i gjennom 
årene har bidratt til at brygga med 
kaia i dag framstår som en pryd for 
Bliksvær, en pryd Salta kan være 
både stolt og bekjent av. 

Nå ligger det en utfordring i å finne 
fram til et besøksopplegg og en 
vettug bruk av brygga.  Etter min 
mening har vi med ”Faxsen” og 
Heimbrygga, et ”produkt” som vi 
har et ansvar og en forpliktelse til 
å formidle til både gamle og unge. 
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Dugnad på Heimbrygga i Bliksvær 2. - 3. juni.
Vi oppfordrer alle til å bli med på en siste innsats for å få brygga ferdig i år!
Påmelding: tlf./sms: 415 71453 eller e-post: styret@salta.no

Medlemsmøte på Nyholmen Kystkultursenter torsdag 7. juni kl. 18.30.
Omvisning på Rødbrygga og i Smia. Diskusjon om hva vi skal fylle kystkultursenteret med.
Presentasjon av kvinnenettverket.
"M/K Faxsen" til Brest 2008? Presentasjon av et turforslag og diskusjon rundt dette.
Andre aktuelle saker i den grad tiden strekker til
Kanskje spretter vi champagnen og feirer!

Åpning av nyhavna på Kjerringøy fredag 1. - søndag 3. juni
På Kjerringøy blir det storstilt åpning av den nye havna fredag 1. juni. Det blir snorklipping fra «høyt hold» 
og stor stemning hele helga. Defilering lørdag 2. juni kl. 12.00.
M/K Faxsen har avgang fra Bodø lørdag kl. 08.30 og retur sent lørdag kveld.
Påmelding M/K Faxsen: tlf./sms: 951 26 125 eller e-post: faxsen@salta.no.
Påmelding Hæringen, Harald Haave tlf./sms 414 26 680 

St.Hans feiring i Bliksvær lørdag 23. juni
Kystlaget Salta tilbyr tur med M/K Faxsen. Avgang kl. 15.00, retur fra Bliksvær ca. kl. 22.00.
Pris kr. 100,- pr. pers.
Påmelding til Trond Bliksvær innen 21. juni: tlf./sms: 950 75 408 eller e-post: tbl@nforsk.no

Vestfjordseilasen 28. juni - 1. juli.
Hæringen deltar, med M/K Faxsen som følgebåt.
Påmelding: Hæringen, Harald Haave, tlf. 414 26 680. Avgang torsdag, deltakelse i Skottpeisingen på fredag.
 Faxsen – tlf./sms: 951 26 125 eller e-post: faxsen@salta.no. Avgang fredag kl. 15.00
Pris Faxsen: Kr. 550,- T/R inkl. mat og overnatting

 
Sommertur med M/K Faxsen fredag 13. juli - søndag 22. juli

Årets sommertur blir en kombinert charter- og kystlagstur som følger den gamle jekteleia fra Kunna/Støtt og 
opp til Lofoten. Vi stiller som kartleggings-fartøy for Salten Museum. Du finner mer informasjon på side 9.
Påmelding: tlf./sms: 951 26 125 eller e-post: faxsen@salta.no

Båttreff i Bliksvær i forbindelse med Bliksværdagan 20. - 22. juli
I samarbeid med Bliksvær Vel inviterer kystlaget til båttreff i Bliksvær.
Fredag: Øuiz og konsert. Lørdag: Familiekos, seifest om kvelden. Søndag: Gudstjeneste i kapellet.
Oppdatert informasjon vil bli lagt ut på www.salta.no etter hvert. 

Trebåtdagan på Rognan fredag 24.- søndag 26. august
M/K Faxsen tar turen innover fjorden. Pris kr. 300,-. Matspleis.
Påmelding: tlf./sms: 951 26 125 eller e-post: faxsen@salta.no

Kystlagstur til Nevelsfjord fredag 7.- søndag 9. september
Vi gjentar suksessen fra i fjor. Informasjon vil bli lagt ut på www.salta.no

Værran rundt med M/K Faxsen fredag 14.- søndag 16. september
Fellestur for Kystlaget og Bodø og Omegns Turistforening. Informasjon vil bli lagt ut på www.salta.no

•
•
•
•
•

Seilingsplan for sommer/høst 2007

Et ansvar og en forpliktelse vi i 
Salta både skal og må ta. 

ENDELIG er vi kommet i gang 
med å etablere et eget kvinne-
nettverk i laget. Som det framgår 
av et oppslag annet sted i ”Aus-
karet” så må det være lov å si at 
oppstartmøtet ble vellykket. Meg 

bekjent er det ikke mange kystlag 
i dette land, om noen, som har 
etablert eget nettverk for kvinnene 
i laget. Med vel 70 jenter i laget 
er jeg er overbevist om at kvinne-
nettverket vil bli en styrke for Salta 
og miljøet rundt kystlaget og ser 
fram til mange spennende innspill 

og aktiviteter fra kvinnenettverket i 
tiden framover. Kanskje vi på års-
møtet 2007 ENDELIG kan klappe 
fram lagets første kvinnelige leder? 

For den plassen blir ledig ved neste 
korsvei!

Ha en fortreffelig sommer – med 
eller uten båt!

Aha
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Hæringen nesten klar.

Det er ikke kjølsvinet, bare han Ernst Heller ikke kjølsvinet, bare han Harald

Sponprodusenten, han Sverre (men så bei kjølen lettar å)

Foto: Harald Haave

Foto: KjølsvinetFoto: Harald Haave
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Etter en spennende vinter med 
mange spekulasjoner er Hæ-

ringen nå nesten klar for en ny 
sommer på havet. Spekulasjonene 
har for det meste dreid seg om vi 
kunne få til å skifte 4 meter kjøl. Og 
det har vi nå klart. En ting er å få 
gammelkjølen ut, annet er å kopiere 
den, og det tredje å sette den inn 
så det blir tett.

Det svaret får de som blir med og 
seiler i sommer. Det planlegger vi 
som vanlig å gjøre hver tirsdag  
kl. 18.00 hele sommeren. Får vi 
mannskap, håper vi å bli med på 
åpningen av Kjerringøy nye havn 3. 
juni.

Likedan Vestfjordseilasen 30. juni, 
med gammelbåtseilas i Nordskott 
dagen før. Den turen blir altså fra 
torsdag til søndag (28. juni - 1. 
juli). Det er stilt og fredelig å seile, 
og båten er blitt en grei turbåt for 
enkelt sjøliv.

Foruten båten, er det ombord:

8 hk Hondamotor i brønn.
Brennstofftanker til 42 liter 
bensin, 4 seil.
Mast m/ pik, klyverbom og 
toppseilrå + spribom.
6 årer.
Tauverk til seilføring og fortøy-
ing.
Fjellkrok, dregg, anker og 2 
fendere til fortøying.
3 matkasser med utstyr (kopper 
og kar m/ spritovn).
Fiskeredskap.
Løst dekk over 2 rom m/ sam-
menleggbart spisebord.

•
•

•

•
•

•

•

•
•

Spesialsydd telt fra løftingen 
over 3 rom (soveplass til 3, + 2 i 
løftingen).
Automatisk lensepumpe (12 
volt ), manuell stavpumpe, 2 
SIRI.
Norske flagg.
Kompass.
Radarreflektor.
Topplanterne.
Manuell tåkelur.
2 varmedresser.

•

•

•
•
•
•
•
•

Vanntett kartkasse med kart fra 
Gildeskål til Nordskott innlagt 
på rull , ellers kart over Lofoten 
+ fra Gildeskål og sørover til 
Brønnøysund .

Kort sagt en flott turbåt for den 
som har kunnskap og lyst. Kom og 
bli med en tirsdag og lær å seile 
åttring!

Harald Haave

•



Stor aktivitet på heimbrygga i Bliksvær

Nordlændingen er en storfembøring som ble bygget i Alsli 
i Bindalen.

Sjøsatt 1. mai 1997. Toppsegl 12 kvm  
Lengde 47 fot (14,85m) Ballast 3 tonn rullestein
Bredde 3,5 m Motor Volvo Penta 38 hk
Råsegl 58 kvm

I mai år 2000 startet båten på langtur fra Nord Norge.  I 
august ankom vi Marseille i Middelhavet etter å  ha reist 
gjennom Europa på kanaler og elver.

I 2001 seilte vi gjennom Middlehavet langs kysten av Frak-
rike, Italia, Hellas og Tyrkia før vi ankom Miklagard (Istan-
bul) i september. Båten overvintret i sjøen på Rami M Koc 
museum i Det Gyldne Horn som del av utstillingen.

I påsken 2002 startet reisen hjemover fra Istanbul via 
Bosporos, Svartehavet, opp Donau og ned Rhinen, gjen-
nom Holland, Kielkanalen, Oslo, Kristiansand (Kyststevnet). 
Ankom Brønnøysund og Bodø i august.

Total distanse ca 11000 NM ( 20000 km). Tidsforbruk ca 10 
måneder over 3 sesonger.

Vi gratulerer og takker for kaffe og bursdagskake ombord 
den 1. mai.

Medlemsblad for Kystlaget Salta mai  2007 V

Ei helg til, så er også nordvestveggen på brygga ferdig restaurert.  Her-
mann og medhjelpere satt opp stillasen sent sist høst, så alt var klart til 

vårens dugnader.  Tre vårhelger har det vært stor aktivitet på brygga: 

Alle vinduer skiftes ut.

 (to er reparert og gjenbrukt) 

Takrenner er montert.

Taket er rengjort og reparert.

Dårlig bordkledning er skiftet ut med ny.  

Røstveggen mot kaia er malt et strøk.

Maling av langveggen mot nordvest er påbegynt.

Foreløpig siste dugnadshelg blir 2.-3. juni.  Vi oppfordrer alle til å bli med på en siste innsats for å få brygga ferdig. 
Fortsatt står røstveggen mot dampskipskaia urørt.

•

•

•

•

•

•

Vegg nr. 3 er snart ferdig

Kos med Alf sine vafla i kaffepausen

Begge foto: Hermann Eliassen

Nordlændingen fyller 10 år
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begrepet «Gudslån» som ble brukt 
om kornet jekta bragte med seg. I 
tillegg var det jo eneste mulighet 
for persontransport, så jekta var 
forløper for våre dagers hurtigrute, 
og leia som følges er i grove trekk 
den samme.

Vi går så til 1731, da hadde fogd 
Randulf bygdefarsjekt for området 
fra Hopen til Hernes, videre hele 
Nordstranda til Festvåg, mens 
sogneprest Meldahl hadde jekt for 
bygdefaret fra Tverlandet til Godøy-
straumen, samt Væran og Lande-
gode.

På Straum og Kapstø var det også 
fra gammelt av store jekteleier, og 
Erik Blix, Kapstø hadde på slutten 
av 1700-tallet i flere år 3 jekter i 
Bergensfarten.

Jekteartiklene, en regulering av 
jektefarten, kom i 1739 , og disse 
satte forbud mot at embedsmenn 
kunne drive bygdefar. Etter 1749 
ser vi ingen embedsmenn fra Bodø 
nevnt som jekteskipper.

I 1784 er der 3 jekteskippere i 
Bodin: Erik Blix på Kapstø, Pe-
der Jakobsen Lind på Straum, og  
Nils Schjelderup, Hundholmen. I 
1798 er fortsatt Blix og Lind nevnt, 
sammen med Thomas Grøn, Her-
nes og Chr. Sverdrup, Hundholmen.  

 I 1817, altså ett år etter at Bodø 
fikk status som kjøpstad, kan vi lese 
at det fra byen gikk 8 jektelaster til 
Bergen.

En kortfattet framstilling av jekte-
fartens historie i  Bodø, en lang-

varig tradisjon som la grunnlaget for 
byens betydning som  handels- og 
kommunikasjonssentrum.

Jektefarten fra Nord-Norge til Ber-
gen var i 3-400 år selve livsnerven 
for folk på kysten og i fjordene og 
dalene innenfor. Jekta fraktet sør-
over tørrfisk, tran, rogn, dun, skinn, 
ja alt vi hadde som byttemidler her 
nord,  og på hjemturen hadde den 
med seg livsnødvendigheter som 
korn, mel, malt, salt, lik-kister, ja 
også luksusvarer som vin og bren-
nevin, bakverk (Bergens- kringler) 
og tapeter til de velstående.

Som kjent var jo Kjerringøy i en 
lang periode et av de store han-
delsstedene på Nordlandskysten, 
og i husene der finner man mange 
eksempler på at der var forbin-
delser til Europa. I stuene er der 
avdekket  tapeter av eksklusiv sort 
i sin samtid, såkalt medaljongtapet, 
som det finnes få gjenværende 
eksempler av  i Norge. Disse antas 
å være kjøpt på en   fransk industri-
messe i 1844 eller på Verdensutstil-
lingen i Paris i 1852, altså i  den 
perioden Zahl hersket på Kjerring-
øy. Han er i lister fra Bodø Tollsted 
fra 1868 registrert som eier av flere 
fartøy , bla.a. galeasjekt «Grande» 
på hele 41 læster, som ble brukt 
på årlige turer til Bergen. Så det er 
vel trolig på denne at tapetene kom  
den siste etappen av sin lange ferd 

fra Frankrike.

Allerede Sverres Saga fra 1177 
forteller at kjøpmenn fra Vågan 
seilte til Bergen med tørrfisk, og 
på begynnelsen av 1500-tallet blir 
jekta nevnt i skriftlige kilder for 
første gang.  

I den tidligste periode var embeds-
menn og geistlige ofte nevnt som 
jekteskippere og i vårt område 
beskrives i 1563 at sokneprest 
Mågens Olufsson hadde en jekt 
som var det største fartøy i Salten. 
Jekteskipper var den som eide 
jekta, mens styrmann var han som 
førte den.

I 1563 viser protokoll over Skipper- 
og Styrmanns-skatt i Salten at her 
var 23 skippere og    16 styrmenn.

I 1610 sier historien at både lens-
herre Hartvig Bille på Bodøgaard 
og lensmann Trond Olsen på Ytter-
Hernes hadde jekt, og i 1622 ble 
det i Beiarn bygd jekt til sogneprest 
Rasch i Bodø.

Sogneprest Hans Lauritzsøn Blix 
var nok en holden mann på den ti-
den, han eide Prestgården, Alstad, 
Jensvoll, Kvalvåg, Helligvær, og 
hadde 3 jekter.

I 1633 viser protokoller fra Bergen 
at der var 28 jekter fra Salten, og 
disse førte med seg nordover 3949 
tønner gods og 329 lester gods. Ut 
fra slike tall skjønner man at folk i 
bygdene langs kysten var avhen-
gige av denne tilførsel av varer, og 

Tapetene på Kjerringøy - hvordan kom de hit?

Jekta Brødrene på Landegofjorden

Foto: Arne E. Neeraas



Vi har nå startet opp en ”kvinne- 
nettverks-gruppe” i kystlaget. 

Det hele startet som en liten 
samtale rundt et kafe-bord, men 
av og til er det å komme i gang det 
største steget.

Den 18. april hadde vi vårt første 
møte og Molokroken var stedet. Vi 
var veldig spente på om dette var 
noe som vil fenge damene. Det 
var bra oppmøte og agendaen var 
uformell. Vi ville gjerne høre hva 
damene i laget hadde lyst å få til. 
Det var veldig positiv stemning og 
tilbakemeldingen var at dette var 

noe damene hadde ventet på. Det er 
kanskje ikke alltid så lett å komme til 
blant mannfolk, båter og motorer osv. 
Det er kanskje lettere å ta ordet nå 
håper vi? 

Vi håper at vi skal få frem fokus på 
damene i kystlaget og ikke minst 
kvinnenes rolle i kystkulturen. Det 
kom frem mange fine ideer på første 
møte og vi gleder oss til å få satt 
disse ut i livet.

Planen er at vi skal få til et månedlig 
møte for damene og forhåpentligvis 
når vi nå om så ikke altfor lenge får 
vårt ”eget hus” ut på Nyholmen vil vi 

ha en fast plass å møtes.

Neste aktivitet for damene er en 
egen jente-tur med ”Faxsen” den 
23. mai og når dere leser dette er 
den forhåpentligvis vel gjennom-
ført. Påmeldingen er allerede godt 
i gang og vi gleder oss.

Dersom det er flere som har lyst 
å være med så ikke nøl med å ta 
kontakt. Send meg gjerne e-post 
adressen, slik at vi kan sende ut 
info når det er aktiviteter som skal 
skje i gruppa.

Velkommen skal dere være!

Ester-Lovise Kristiansen
ester@bokholdbodo.no
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Listene for skipperskatt  i 1843 
viser følgende i Bodø by: Kjøpmann 
Jakhelln 1 jekt, kjøpmann Wolf 1 
jekt ; på Sør-Knaplund: Andreas 
Larsen 2 jekter, Eilert Thomesen 1 
jekt. 

På den tiden var der på Knaplund 
den største befolkningskonsentra-
sjon i Bodø sogn.

Registreringer ved Bodø Tollsted 
fra 1857-58 viser for Bodø by 1 
jekt, ”Ingeborg Anna” tilhørende 
Jakhelln, for Skjerstad lensmanns-
kontor 8 jekter, i Kjerringøy 1 jekt-
galeas, ”Anne Birgithe” tilhørende 
Zahl.  Samtidig var der i Saltdal  2 
jekter og i Gildeskål 3.

Historiske kilder viser at i januar 
1871 havarerte jekt ”Severine” 
tilhørende J.C.Koch, Bodø utenfor 
Landegode.

På slutten av 1800-tallet stagnerte 
jektefarten, dampskipene kom, og 
med dem begrep som rutebåt og 

regularitet, transport langs kysten 
var ikke lenger så avhengig av vind 
og vær.

I 1865 skriver amtmannen i sin 
beretning : «Bygdefar er fremdeles i 
sterk avtaken og antas snart å ville 
opphøre. I Salten skal således kun 
en rest av samme være tilbake i 
Skjerstad.» 

Dette  var Johan Petter Schjelderup 
på  Mjønes, som  var i virksomhet  
med jekt «Haabet» til han døde i 
1880, 84 år gammel. 

Dermed gikk det mot slutten for en 
lang og viktig æra for disse kystens 
slitere, selv om mange av dem ble 
ombygd og fikk satt inn motor og 
fungerte som fraktbåter og lektere en 
periode.

Mange mener at jekta har hatt like 
stor betydning som vikingskipene, 
både når det gjelder tidsepoke  og 
utseilt distanse, og at det derfor 
burde være en nasjonal oppgave å 

ta vare på den eneste gjenværen-
de Nordlandsjekt , «ANNA KARO-
LINE», som i mer enn 50 år har 
stått bortgjemt i Bodøsjøen.   Joh.
Kloster ved Norsk Sjøfartsmuseum 
uttalte i 1966:

               

« DEN KAN FREMSTÅ SOM ET 
AV VÅRT LANDS VIKTIGSTE MA-
RITIME KULTURMINNER»

 

Kilder:        

Bodin Bygdebok 1961, bd.1

Bodin Bygdebok II 1989, Kir-
kegrenda 

Alf Kiil 1993: Da bøndene 
seilte 

G. Solstad 2003: Jektestyr-
mann og Bestefar.

Bodø Toldsted, skipslister fra 
1857/58

Leif Sjøbu

•

•

•

•

•

Damene er i gang i kystlaget!
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Nye i Molokroken Båthavn
Det kom inn 6 søknader til de 2 
ledig båtplassene i Molokroken 
Båthavn som ble kunngjort i forrige 
nummer av ”Auskaret”. Styret har 
tildelt båtplassene til Arnvid Bernt- 
sen og Sturla Skoglund.  Arnvid har 
en 18 fots Arendalssnekke fra 1955 
med en 4 hk FM av gammelt godt 
merke. Sturla er i ferd med å legge 
siste hånd på restaureringa av ei lita 
treskøyte på 25 fot, som vil være på 
vannet i løpet av juni.

Velkommen til Molokroken Båthavn 
begge to.

Båtplass ledig for framleie i 2007 sesongen
Idar Henriksen har gitt styret beskjed om at hans båtplass i Molokroken Båthavn er ledig for framleie i 2007 ses-
ongen. Plassen egner seg best til en mindre tradisjonsbåt, for eksempel en nordlandsbåt. Dersom dette er noe for 
deg så kontakt Idar på mobil 901 65127 så snart som mulig.

Ingen markering av Kystens Dag i Bodø
Det blir ingen markering av Kystens Dag i Bodø 9. juni i år. Grunnen er at ingen av aktørene i Kystens Dag samar-
beidet ser ut til å ha ressurser til å ta ansvaret for planlegginga og gjennomføringa av arrangementet. For oss i 
kystlaget har det aldri vært aktuelt å arrangere Kystens Dag uten at de andre aktørene i samarbeidet ble med. Det 
jobbes imidlertid med å få til et maritimt arrangement i tilknytning til Musikkfestuka. Kystlaget har signalisert at det 
kan være av interesse å bidra i forbindelse med et slikt arrangement, men dette kommer vi i tilfelle tilbake til.

Elektronisk medlemsliste
Så langt er rundt 140 av lagets medlemmer registrert i den elektroniske medlemslista 
for laget. Det betyr at målet om å nå rundt 50 % av medlemmene elektronisk er så 
godt som oppnådd. Dersom du ønsker å registrere deg i den elektroniske medlemslis-
ta så send en mail til styret@salta.no.

Kursvirksomheten
I vinter er det gjennomført et kurs i Båtførerprøven med 16 
deltakere. Alle disse vil du kunne regne med å treffe på fjorden i sommer med kurs-
beviset i redningsvesten. Stor takk til Odd Einar som stiller som kursansvarlig. Etter-
spørselen etter dette kurset er så stor at det ikke er noe problem å kjøre et nytt kurs til 
høsten.Dette vil bli kunngjort på www.salta.no og ved hjelp av den elektroniske mail-
lista - så følg med.

Vi har derimot ikke lykkes i å få noen til å holde seilkurs i sommer. Kai Linde, som 
tidligere har stilt opp flere ganger, har dessverre ikke anledning i år. Dersom vi får 
andre instruktører vil kurset bli kunngjort på samme måten som over.

Dersom det er interesse for det vil vi prøve å komme i gang med et begynnerkurs i 
fransk i løpet av høsten. Bør være obligatorisk for alle som skal til Brest 2008. Dersom 
du kan tenke deg å være med på et slikt begynnerkurs så send en mail til
styret@salta.no slik at vi får registrert din interesse. 

Småplukk

Odd Einar



Jubilanter

Marit og Idar
Idar var 50 år den 3. mai og 
Marit har bursdag den 14. 
juni.

Vi gratulerer.

Karsten
blir 70 år den
21. september.

Vi gratulerer.
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Sommertur med M/K Faxsen.
Årets sommertur går fra fredag 13. til søndag 22. juli og blir en anne-
ledes, men interessant tur. Salten Museum skal kartlegge den gamle 
jektefartleia i Vestfjord-bassenget. Fra Kunna til Grøtøy og fra Risvær 
evt. Skrova til Røst. Så på kryss og tvers etter en rimelig gjennomtenkt 
plan. Salten Museum stiller med 8 - 10 personer, en kombinasjon av 
informanter og fagfolk/gjester. De ønsker også å ha med NRK-tv. Det 
vil bli begrenset plass for om bord for medlemmer av kystlaget, ca 7 
- 8 stk inkl. mannskapet. Dersom du ønsker å være med, så meld deg 
på snarest.

Påmelding til: tlf./sms: 95126125 eller e-post: faxsen@salta.no

Langtidsvarsel I - Lutefisk
Årets lutefiskaften vil bli 16. november på Løvold 
kafé. Nærmere informasjon kommer senere, men 
det kan være lurt å merke seg datoen allerede nå.

Langtidsvarsel II - Brest 2008
Ryktene har begynt å svirre om ny (nord)norsk 
deltakelse på båtstevnet i Brest, som går av 
stabelen 11. - 17. juli 2008. Nysjerrigheten kan 
foreløpig pirres på www.brest2008.fr/en/. Litt mer 
info kommer på medlemsmøtet 7. juni. Se også 
medlemsbladet Kysten.

Auskaret trenger medarbeidere
Kystlaget Saltas medlemsblad "Auskaret" trenger flere medarbeidere. Kristin og Arne 
har ikke tenkt å slutte, men det hadde vært greit å få flere med. Har du skrivekløe, 
gode bilder, nye ideer eller bare kunne tenke deg å være med, så ta kontakt:
Kristin tlf. 917 26 040 eller Arne tlf. 992 69 049 eller auskaret@salta.no

Molokroken trenger maling
Molokroken som står værhardt til ytterst på moloen trenger maling - 2 strøk til 
og med. Er det noen som kan stille på dugnad, så går det sikker bra å starte 
vaffelpressa og sette på kaffen. Det står maling på bakrommet, så det er bare 
å gå i gang.



Molostua 22. februar 2007. Det møtte 35 stykker.

Sak 1: Åpning:

Leder i Kystlaget Salta Arne H Andreassen åpnet møtet med å ønske alle velkommen. Erling Sandness ble hedret et år før 
tiden for sin 70 årsdag. Harald Haave ble  hedret for sin overståtte 70 årsdag.

Leder gikk gjennom saksliste

Vedtak: Sakslisten godkjent. Enstemmig vedtatt

Sak: 2. Møteleder og sekretær:

Forslag til vedtak:

Leif Sjøbu velges til møteleder og Finn Arne Almås velges som sekretær.

Tine Tangen og Svein Erik Berg velges til å underskrive protokoll 

Vedtak: Forslag på møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll godkjennes. Enstemmig vedtatt

Sak: 3. Beretning 2006:

Beretning er sendt ut på mail eller som post til alle medlemmer. 

Ingen diskusjon om beretningen

Vedtak: Beretning for 2006 godkjennes. Enstemmig vedtatt

Sak: 4. Regnskap 2006:

Regnskap 2006 mot budsjett, balanse, noter til regnskapet, resultat og revisjonsberetning lagt fram på møtet. 

Ingen spørsmål eller diskusjon

Vedtak: Regnskap 2006 godkjennes. Revisors rapport tas til etterretning. Overskudd kr 453.651,- tilføres lagets egenkapital. 
Enstemmig vedtatt

Sak: 5. Innkomne forslag:

 A: Kystlaget Salta – skifte av logo:

I forbindelse med Landsstevnet 2006 ble det utformet en egen logo, som styret ønsker å gjøre til kystlagets nye logo. Forslag til 
ny logo framkommer på forsiden av dette dokumentet.

Vedtak: Det framlagte forslag til ny logo, med små endringer slik at bokstavene blir tydeligere i små format og svart/kvit, god-
kjennes som kystlaget Saltas logo . Enstemmig vedtatt

B: Bliksvær skole – eventuelt forlengelse av leieavtale:

Våren 1998 inngikk kystlaget Salta en leieavtale med Bodø kommune om leie av Bliksvær skole. Leieforholdet gjelder i 10 år 
fra inngåelse av avtalen. Leieforholdet kan i leieperioden sies opp med ett års varsel. Dersom avtalen ikke er sagt opp av en av 
partene innen utgangen av leieperioden, forlenges leieavtalene automatisk for et år ad gangen på samme vilkår som opprinne-
lig. 

Forslag til vedtak: Det settes ned ei arbeidsgruppe sammensatt av personer fra Kystlaget Salta, Stiftelsen Faxsen og Bliksvær 
Vel for å se på ulike muligheter. Resultatet fra dette arbeidet legges fram for et medlemsmøte og endelig beslutning tas på 
neste årsmøte. Enstemmig vedtatt.

C: ”Kystlaget Saltas kystkultursenter – Nyholmen”:

Det vises til årsberetningen – punkt 6.9.

I forkant av styremøte 15. januar ble det avholdt et arbeidsmøte hvor ulike forhold rundt en overtakelse av hele eller deler av 
Kystverket tidligere anlegg ble diskutert. Foruten styret var den tidligere arbeidsgruppa for Nyholmen og representanter fra 
Stiftelsen Faxsen invitert. En gruppe bestående av Arne Rødsand, Idar Henriksen, Hermann Eliassen og Arne Andreassen fikk 
i oppdrag å jobbe videre med saken. Etter dette er det avholdt et møte hvor ulike spørsmål i forbindelse med en overtakelse ble 
diskutert. Arbeidet med å utforme en avtale pågår.

Orientering fra Arne om status pr dato:

- En eventuell leieavtale vil i første omgang innbefatte Rødbrygga, Smia, kaiområdet og kaia

- Avtaleform: Langsiktig leieavtale, minimum 10 år.

- Havnesjefen lager utkast til leieavtale

- Årlige samarbeidsmøter

- Bodø Havn FK kan stille med materiell og utstyr og står for forsikring av anlegget. 

Referat fra årsmøtet 2006
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Når det gjelder navn ble den en lang diskusjon om det framlagte forslaget Kystlaget Saltas kystkultursenter- Nyholmen. Mange 
synspunkter og mange syntes navnet ble for langt og vanskelig

Forsalg til vedtak: Årsmøtet foreslår Nyholmen Kystkultursenter med lagets logo foran. Vedtatt mot tre stemmer.

Årsmøtet tar orienteringen til etterretning. 

D: Molokroken kafé – eventuell utbygging:

Det vises til årsberetningen punktene 5.1. og 6.4.

Arkitekt Aksel Røvik presenterte sine skisser til eventuell utbygging, og det ble en lang og konstruktiv debatt om tilbygg, nybygg 
kostnader og dugnad

Styret la fram følgende trinnvise framdrift i saken:

1:  Presentasjon og avklaring med byggets eier (Bodø Havn KF) – dialog opprettet

2: Formalisere en ny kontrakt med byggets eier som, på lang sikt, sikrer våre investeringer og innsats

3: Arrangere forhåndskonferanse med Bodø kommune for å avklare/få informasjon om rammeforutsetninger    
 for eventuell utbygging - forutsetninger og krav fra kommunen kan medføre uforutsette kostnader

4: Utarbeide beslutningsgrunnlag, inkludert kostnadsoverslag og finansieringsplan 

5: Legge beslutningsgrunnlager fram for ekstraordinært årsmøte

6:  Gjennomføre beslutning

Forsalg til vedtak: Debatten tas til etterretning. Styret får fullmakt til å jobbe videre med saken ut fra de signaler som er kommet 
fra årsmøtet. Enstemmig vedtatt

Sak: 6. Aktivitetsplan 2007:

Årsplan er sendt ut på mail eller som post til alle medlemmer. Ingen diskusjon om årsplan

Vedtak: Aktivitetplan for 2007 godkjennes. Enstemmig vedtatt

Sak: 7. Budsjett 2007:

Styrets forslag til Budsjett 2007 er satt opp på eget ark. Budsjett 2007 er satt opp på grunnlag av tidligere års erfaringer og til 
Aktivitetsplan 2007 m.m.

Det ble ingen diskusjon eller spørsmål til budsjett.

Vedtak: Forslag til budsjett 2007 vedtas. Enstemmig vedtatt.

Sak: 8. Valg

Valgkomiteens innstilling: 

Styret:          Forslag:

Leder  Arne Andreassen  Ikke på valg    Arne H. Andreassen

Nestleder Svein Erik Berg  På valg for 2 år  Ny i funksjon Rita Jakobsen

Sekretær Finn Arne Almås  Ikke på valg    Finn Arne Almås

Styremedlem Kari Røed Hansen På valg for 2 år  Gjenvalg  Kari Røed Hansen

Styremedlem Trond Bliksvær  Ikke på valg    Trond Bliksvær 

1. vara  Rita Jakobsen  På valg for 1 år.  Ny  Ester L. Kristiansen

2. vara  Asbjørn Nilsen  På valg for 1 år  Gjenvalg  Asbjørn Nilsen

Revisor velges for 1 år, men innehar vervet til ny er valgt.

Revisor  Helge J. Hansen     Gjenvalg

Revisor  Halvard Halvorsen    Gjenvalg

Valgkomité

Gunnar Børstad    Ikke på valg  1 år igjen

Birgit Strømsnes    Ikke på valg  2 år igjen

John Torstensen    På valg for 3 år  Ikke gjenvalg Raymond Andreassen

Vedtak: Valgkomiteen sin innstilling ble enstemmig vedtatt.

Etter møtet ble Svein Erik Berg takket for sin innsats i styret.

Bodø 23.02.2007

 Finn Arne Almås Tine Tangen Svein Erik Berg
 Referent protokollunderskriver protokollunderskriver
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Bruk båtan i sommer og fortell 
oss om din tur. Husk god oppløs-
ning og skarpe bilder.

Sendes til auskaret@salta.no

Nyheter finner du på:

www.salta.no

www.faxsen.com

www.kysten.no

www.hildringstimen.no

Wichmannen fikk varmgang i fremre rammlager, og måtte sykemeldes.  Sånt har man ikke tid til midt i en travel 
charter-sesong, må vite, så akutt-teamet Hermann og Monrad godt assistert av Håkon og Per Erik, var raskt 

i arbeid.  De var spent på hva de ville finne når de åpnet pasienten.  Årsaken var klar (og som forventet): masse 
lagermetall hadde smeltet. Spesialstyrken slipte og skrapte i timesvis, og det viste seg heldigvis at skaden ikke 
var større enn at lageret ble tilpasset på nytt.  Dette er en foreløpig operasjon, og pasienten må gå til etterkontroll.  
Vi håper det holder over sesongen, slik at pasienten kan innlegges for å støpe i lageret på nytt til høsten.   Etter 
en kort prøvetur i dag, 15/5, ser det lovende ut både for Wichmannen og gjestene våre.  En stor takk til dyktige og 
kompetente  ”maskinpassere” som stiller opp på kort varsel!

           Kristin

Spesialstyrken slår til igjen

Bevaring og bruk 
av eldre fartøyer 
og kystmiljø

Medlemsmøte torsdag 7. juni kl. 18.30
 Årsmøtereferat
 Seilingsplan

AUSKARET
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