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I disse dager er vår egen stolthet 
”Faxsen” på tur til Brest. En 50 
dager lang profilering av kystlaget 
Salta og norsk kystkultur ligger 
foran den og de som skal være 
med på turen. Vi i Salta skal være 
stolt over å ha fått lov å forvalte en 
slik kulturskatt som ”Faxsen”, og 
at vi har folk i laget som tar den 
utfordringen som ligger i å plan-
legge, forberede og gjennomføre en 
tur til Brest.  Bare et fåtall av oss er 
klar over hvor mye arbeid som er 
gjort før ”Faxsen” la fra kai 15. juni. 
Stor takk til alle som har gjort turen 
mulig.  Selv ser jeg fram til å være 
med en uke av turen, fra Inverness 
til Dublin.

Skulle gjerne vært med lenger, 
men plikten kaller. Som nestleder i 
Forbundet Kysten er jeg involvert i 
forbundets satsning på land i Brest. 
Et spennende prosjekt som forhå-
pentligvis vil bli lagt merke til blant 
de rundt 2 millioner besøkende som 
forventes til festivalen. I Brest skal 
det bygges opp en stor utstilling 
som består av tradisjonelle bygnin-
ger fra kyst-Norge, fyrlykter, sjømer-
ker og utstillingsmateriell. Det vil 
bli aktiviteter og levende formidling 
knyttet til maritim teknologi, kystkul-
tur, håndverk, musikk og servering 
av norsk sjømat. Utstillingen blir å 
finne på Quay Malbert sentralt i fes-
tivalområdet. Ved denne kaien skal 
også de norske båtene ligge.

På veien sørover til Brest vil ”Fax-
sen” ha selskap av ”Nordlændin-
gen” ”Anna Rogde” og ”Folkvang”. 
Drømmen om en Arktisk konvoi 
lot seg dessverre ikke gjennom-
føre, men de 4 båtene som seiler 
sammen er alle verdige represen-
tanter for nordnorsk kystkultur og 
tradisjon.

Sommeren 2008 fyller dampskipet 

«Børøysund» 100 år. Dette skal 
markeres med en fantastisk ju-
bileumstur fra Oslo til Lofoten og 
Vesterålen i perioden fra 20. juni 
til 17. august. «Børøysund» frem-
står i dag først og fremst som en 
nordnorsk lokalrutebåt fra midten 
av forrige århundre, men skipet 
har også fartstid fra Bergens-om-
rådet og Trøndelagskysten. Skipet 
– som opprinnelig het «Odin» – ble 
bygd ved Trondhjems Mekaniske 
Værksted. På selve 100-årsdagen 
– 4. august 2008 – vil selvfølgelig  
jubilanten være i Trondheim.

Før det, nærmere bestemt 29. juli, 
har skipet avgang fra Kjerringøy 
kl 14.00 med kurs for Bodø. På 
kvelden vil det bli åpen båt ved kai 
i Bodø og muligheter for en unik 
fjordtur for de 60 som er så heldig å 
få plass om bord. Gå ikke glipp av 
denne unike muligheten til et besøk 
om bord i en av kystens virkelige 
veteraner. Det kan gå tiår til neste 
gang muligheten byr seg.

Så det blir mye å glede seg til for 
oss som liker båter og kystkultur 
– både hjemme og ute.

Med ønske om er flott sommer!

Aha

Storfint besøk - både her og derKystlaget Salta:
Postboks 685, 8001 Bodø
Telefon:  41571453
Organisajonsnr:  982 855 381
Bankkonto:  8902.18.43084
E-post:  styret@salta.no
Vev-sider:  www.salta.no
Tillitsvalgte og kontaktpersoner
Styret:
Leder: Arne Andreassen
 75580743 * 48108465
 arne.andreassen@posten.no

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

Sekretær: Ester-Lovise Kristiansen
 99699004
 esterlovise@hotmail.com

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

Varamedlem: Kurt-Vidar Nilsen
 75583001 * 91624870
 kurt.nilsen@posten.no

Varamedlem: Trond Heggelund
 75583260 * 41514572
 trond58@start.no

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

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

«Hæringen»: Asbjørn Nilsen
 75581345 * 90774023
 asbjorn.nilsen@plan-evo.no
 Trond Bliksvær (se styret)

Båtloftet:
Leder: Ernst Hole
	 91367018
 
Bliksvær:
Heimbrygga: Styret i kystlaget
Utleie skola: Alf Pedersen
 75584902
 styret@salta.no

Auskaret:
Leder Kristin Norli
	 75580735 * 91726040
Stoff til: auskaret@salta.no

Vev-sider:
Leder Henrik Dvergsdal
 75518541* 47040444
 henrikdv@gmail.com

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

Tine 50 år.

Vi gratulerer 
med overstått.

Auskaret 10 år.
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Seilingsplan sommeren 2008

Tirsdagseilas – hver tirsdag
Møt opp ved Hæringen senest kl. 1800 – husk redningsvest!
Vi oppfordrer også andre båteiere til å bli med på samseilas.  Mannskap fordeles ved behov.

Avreise Brest
14. juni heiser Nordlændingen seil med kurs mot sør.
15. juni starter Faxsen på den lange reisen.

Vestfjordseilasen 28. juni
En av Nord-Norges største seilaser som går fra Nordskott til Kabelvåg.
Skottpeisingen 27. juni – gammelbåtseilas på Nordskott.
Hæringen er påmeldt Vestfjordseilasen med Storøy som følgebåt.

Jubileumsbesøk 29. juli
Børøysund er 100 år i år, og gjester byen 29. juli.  Se egen sak.

Trebåtdagan på Rognan 22.-23. august

Barnas Kystens Dag 30. august
Vi planlegg ein dag med ulike aktivitetar for små og store ungar, knytta til sjø og kystliv.  Krabbedam, sjøsik-
kerheit, rotur i nordlandsbåt, enkelt sjømannskap (knopar og stikk), er nokon av aktivitetane.  Staden er 
indre havn.  Meir info kjem.

Kurs
Båtførerprøven – nytt kurs høsten 2008.  Tidspunkt kommer senere.
Interesserte kan melde seg til tbl@nforsk.no (Trond Bliksvær).

Fjordtur med D/S ”Børøysund” tirsdag 29. juli
I forbindelse med D/S ”Børøysund” sitt besøk i Bodø tirsdag 
29. juli har vi vært så heldig å få 40 billetter for salg blant 
Kystlagets Saltas medlemmer. 
Turen starter fra kai Bodø kl 2000, med retur kl 2400. 
Pris kr 200,- pr. person. For bestilling: ring 415 71453 eller 
send en mail til styret@salta.no snarest og innen 25. juni.

Ledig plass i Molokroken Båthavn
Det er for tiden 1 ledig båtplass i Molokroken Båthavn. 
Innskudd kr 10.000,- og årlig leie på kr 2.000,- pr plass. 
Ytterligere opplysninger om båthavna kan fås hos brygge-
sjef Matti Jantti, telefon 977 39086. Søknad sendes styret 
for kystlaget, enten pr. post eller mail til styret@salta.no. 
Søknadsfrist: 1. juli 2008. Denne båtplassen passer ikke for 
båter over 18 – 20 fot.
En forutsetning for å leie båtplass i Molokroken Båthavn er 
at du er medlem av Kystlaget Salta. Båtplassen kan kun 
brukes som bryggeplass for tradisjonelle båter. Kystlagets 
styre kan i tvilstilfeller avgjøre hva som blir regnet som 
tradisjonelle båter.

Molokroken
Vi trenger gode hjelpere til Molokroken.  Kan du tenke deg 
å ta noen økter med vaffelpressa, dag- eller kveldstid på 
ukedager, ringer du til Arne Rødsand på mobil
990 25 748.  Dette er en "jobb" med høy trivselsfaktor,
og du treffer garantert mange hyggelige folk! 

Ymse

D/S «BørøySunD»
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På Lofotfiske

I år som i fjor måtte jeg på Røstha-
vet.  Etter å ha surfa på yr.no, kikka 
i været og ut i værran.  2. påskedag 
nærma seg.  Dagen var kommen, 
klokka var 10:00, vi var klar for å 
legge kursen mot Røst.  M/K Fax-
sen, en enognettiåring, skulle igjen 
starte opp sin 50 Wichmann semi-
diesel og dunke seg ut til fiskeban-
kan på Røsthavet.

Idar var skipper, Jørgen maskinist.  
Øvrig mannskap: Isak, Oddbjørn, 
Per, Per-Eirik, Raymond, Alester og 
meg.  Jørgen fikk start på Wich-
mannen.  Det viste seg at vannet 
var frossent, så Per Eirik var ivrig 
med blåselampe på vannrøret.  
Vannet tinte omtrent da vi passerte 
Bliksvær, da fikk vi kokt oss kaffe.  

Det var ikke bare vannrøran som 
hadde frosse i vinter: det  ble 
brukt "siri" fram til Røst.  En egen 
sjarm med sjølivet.

I år som i fjor hadde vi følge med 
Storøy, som i år var bemannet av 
Hermann og Kristin.  Vi stoppet 
og fisket SKREI som vi tilbredte 
da vi kom til kai på Røst.  Det må 
jo sies at det var han Isak som 
fikk den første fisken.  Det var litt 
sletter over Vestfjorden, men det 

gikk bare bra.  Mølje og betøynings-
dram smakte fortreffelig.  Kristin og 
Hermann var selvskrevne gjester.

 Tirsdag 25. mars.  Det er grytidlig 
på mårran.  Wichmannen er allere-
de i gang – vi er på tur ut til Røst-
bankan.  Jeg karre meg opp.  Kom-
mer ut på dekk, nydelig vær, nesten 
flatt hav.  Vi er på tur ut langs 
Storfjell og Trenyken for så å gå 
mellom noen holmer og rett ut på 
feltet.  Det tar ca en og en halv time 
fra Røst til vi er ute på feltet.  Det er 
et skue av båter som ligger ute på 
havet, det blinker i styrhusvindu og i 
havet.  Det er garnbåter som setter 
og drar bruk, og juksabåter.

Vi fikk juksahjulan plassert langs 
ripa på båten, kniva og høttan var 
klar.  Årets lofotfeske for oss var 
i gang.  Det var helt ubeskrivelig 
med fesk.  Jeg tror det var flere av 
oss som kjente melkesyra i armene 
etter å ha sveiva opp skrei.  Det 
var slik at når kroken var nede var 
fisken på, så var det bare å dra den 
opp.  Da den kom opp, skulle den 
høttes inn, opp i sløyekaret, bløg-
ges, blø ut, sløyes, osv.  Jørgen 
lærte meg å skjære torsketunger.  
Vi hadde stekte torsketunger på 
menyen da vi kom til land.  Dere 
kan selv tenke dere hvor mange 
tunger det skal til for å mette 11 
sultne sjøfolk.

Onsdag 26. mars.  Den samme ru-
ten som tirsdag.  Solskinn og blankt 
hav.  Ubeskrivelig vakkert.  Vi fikk litt 
mindre fisk på grunn av at vi måtte 
slutte tidligere; vi skulle nå ferga på 
Moskenes.  Idar tippet 80 skrei ons-
dag.  Vi fikk 79 (+ en sei), men med 
lite rogn.  På turen fra Røsthavet til 
Moskenes ble fisken tatt vare på, 
flekket og saltet.  Jeg og Oddbjørn 
knytte sperreband til henging av 
boknafisk og tørrfisk.  

Alester, Per-Eirik, Raymond, Per og 
jeg tor ferga fra Moskenes til Bodø 
(via Værøy og Røst). Faxsen og 
Storøy dro videre til Svolvær for å 
være med i VM i skreifiske. 

Rita

Turen gikk videre østover til Svol-
vær og VM i skreifiske.  Vi fikk 
trivelige gjester om bord, og på 
Storøy ble det skrei på alle under 
lørdagens konkurranse.  Vi serverte 
nystekte torsketunger til lunsj på 
romluka.  Det hjalp på bettet…  

Kristin

Foto: Rita Jakobsen

Foto: Kristin Norli

Foto: Rita Jakobsen
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Lagstur til Bliksvær 24. - 25. mai

Lørdag gjorde Karsten og Hermann 
ferdig kaia i Bliksvær.  Hugo og 
Kristin kom etter med flere hjel-
pende hender.  Det ble mye saging 
og spikring – men så ble det fint óg.  
Søndag sørget Karsten og Hugo 
for alles sikkerhet i form av rekk-
verk rundt det hele.  Nå er kaia helt 
ferdig.  Standsmessig skilting er på 
plass i røstveggen på brygga!

Etternølerne fra studieturen til 

Beiarn ankom i ikke samlet flokk ut-
over lørdags-ettermiddagen.  Først 
Nordlændingen med et mannskap 
på fem og selvfølgelig skipshunden.  
Mannskapet på Faxsen fikk etter 
stort møye og tålmodighet nogle sei 
på kroken (uten lever), og besørget 
felles middag.  Det ble som an-
nonsert hyggelig sosialt samvære; 
både lørdag kveld, søndag 
morgen (fellesfrokost 
på brygga) og videre 
utover dagen.  Det 
ble revet, saget og 
spikret på skolen.  
Med et arbeidslag 
på hver vegg våknet 
konkurranseinstink-
tet, og regnskurene 
bidro til godt tempo 
i arbeidet.  Begge 
veggene ble ferdige, 
men foreløpig umalt 
grunnet stor luftfuk-
tighet.  Hermann 
fikset nødvendige re-
parasjoner på taket.  

Alle bidro med sitt, inkl. kaffe&mat, 
oppvask, gulvvask, bæring, skra-
ping, lossing og lemping, spikerfjer-
ning og rydding.  Alf har heldigvis 
henger på både traktoren og ATV-
en, og kjørte skytteltrafikk.

Takk for ei trivelig helg og god inn-
sats!   

   Kristin

Foto: Odd Einar Harberg

Foto: Kristin Norli

Hæringen er nå ferdig reparert, malt 
og smurt.  Sjøsettingen foregikk 28. 
mai.  Dagen etter ble den rigget og  
fylt med ballast.  Under seilkurset 31. 
mai – 1. juni ble det flere timer på 
sjøen under varierte forhold.  Kun én 
hviledag, før årets første tirsdagssei-
las rundt Hjertøya.  I skrivende stund 
ligger seilene i barkekaret.  Hærin-
gen har helgefri, før vi er klar med 
nybarkede seil til ny tirsdagsseilas 
og intensiv trening til Vestfjordseila-
sen.

Harald Haave har bedt om avløsning på en del praktiske oppgaver 
knyttet til Hæringen.  Harald har hatt ansvaret for Hæringen i "alle 
år", først sammen med Olav Arnt Larssen og senere Ernst Hole.  Vi 
takker for innsatsen med å ta vare på og videreutvikle båten, og ser 
frem til mange fine turer sammen med deg som høvedsmann eller 
mannskap.

Det er nå etablert en egen driftsgruppe for Hæringen.  Den består av 
Trond Bliksvær, Asbjørn Nilsen, Kristin Norli og Dagrunn Rasmussen.  
De skal ta seg av praktiske og administrative oppgaver for Hæringen 
(seilingsplan, vaktliste, økonomi, oppfølging av vedlikehold, rutiner for 
utlån, utstyr, nettsiden m.m.).

Kristin og Trond

Hæringen

Foto: Rita Jakobsen

Foto: Trond Bliksvær
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Lørdag 24. mai gikk startskuddet 
for prosjekt ”Naust til Begjær” i form 
av en tur på Beiarfjorden. Fire båter 
fra kystlagene i Meløy, Gildeskål og 
Salta satte kursen mot første stopp, 
Eggesvik. Her var det besøk på 
land for å se nærmere på naustene 
på stedet. Det mest interessante 
er nok mer enn 100 år gammelt og 
bordkledningen bar tydelig preg 
av å være brukt som båtbord i en 
storbåt tidligere. 

Turen gikk videre til Agnesodden. 
Også her var det flere interes-
sante naust som ble diskutert og 
dokumentert. Etter dette gikk turen 
videre innover fjorden, før kursen 
igjen ble satt tilbake til Kjøpstad. På 
turen ble det rikelig tid til fotografe-
ring og dokumentasjon som vi bli 
en del av grunnlaget for skriving og 
trykking av heftet ”Naust til Be-
gjær”, som etter planen skal være 
ferdig våren 2010. 

Høsten 2008 planlegges det ny tur, 
denne gangen til øyan i Gildeskål 

Naust til begjær - Beiarfjorden

og Bodø. Dersom noen har tips om naust i Bodø, Beiarn, Gildeskål eller 
Meløy som dere mener prosjektet bør se nærmere på så send en e-post til 
styret@salta.no eller ring oss på 415 71453. 

Aha
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Prosjektet "Naust til begjær"

Kystlagene Salta, Gildeskål og 
Meløy kystlag er innvilget støtte fra 
Forbundet KYSTEN med kr 50.000 
til gjennomføring av prosjektet 
”Naust til begjær”. Prosjektet skal 
ha tre element:

1.   Dokumentere nausttradisjonene 
i kommunene Bodø, Gildeskål, 
Beiarn og Meløy. 

2.   Sveise kystlagene sammen ved 
at en del av gjennomføringen 
arrangeres som felles utflukt 
med båter. 

3.   Utarbeide et hefte på grunnlag 
av det innsamlede materiale. 

De fire kommunene som er nevnt 
er på mange måter representative 
for Nordlands kystlinje. De inne-
holder fjorder, øyer og mer bratte 
kystgårder. I denne ulikheten finnes 
derfor ulike former for naust, bryg-
ger og sjøbuer. Hva som er hva 
er ikke godt å si, definisjonen og 

navnebruk er ulik i de ulike kom-
munene på samme måte som det 
er det i resten av landet. Likeledes 
er byggetradisjonene ulike, gjerne 
fordi de hadde ulike bruksområder 
og ulikt klima og værforhold. Felles 
for alle er at de var et viktig element 
for oppbevaringen av fiskeredska-
per og båter. 

For å få innblikk i disse tradisjonene 
ønsker vi å ta turen dit naustene er 
med kystlagenes båter som felles 
kystlagsturer. Dermed får dokumen-
tasjonen av det som er gjenværen-
de av tradisjonene et nytt element, 
fellesskapet. Derfor kan også 
prosjektet ses på som lagsbygging 
og nettverksbygging, og det vil bli et 
bærende element i prosjektet. 

Det legges opp til fire felles turer. 
Mellom turene jobbes det med 
materialet i de ulike kystlagene 
og kystlagene seg i mellom som 

studiering. Skriving av selve heftet 
utføres av en som får ansvaret for 
redigeringen av det innsamlede 
materialet fra kystlagene, der tekst, 
bilder og intervju blir utgangspunk-
tet for arbeidet. Prosjektet gjennom-
føres over to år med start i år. 

For å få god utnyttelse av tiden i 
prosjektet legges det opp til sam-
arbeid med lokalhistorikere på de 
ulike plassene og gjennomgang 
av allerede innsamlede midler. Det 
nedsettes en prosjektgruppe med 
medlemmer fra de tre kystlagene. 
Vi vil også samarbeide med mu-
seene og div. prosjekt som f. eks 
Bygningsvernprosjektet i Skjerstad. 

Mer informasjon kommer etter 
hvert.
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Laurdag 31 mai og søndag 1. juni 
vart det arrangert seglkurs for 
nordlandsbåt, med Kai Linde frå 
Rognan som lærar. Det var stor 
interesse for kurset, og vi hadde 
deltakarar frå Bodø, Rognan, 
Lurøy, Trondheim, Mo i Rana, Os-
lotraktene og Fredrikstad. Kurset 
omfatta teori og praktisk øving i 
segling av båtar med både råsegl 
og snesegl. Laurdagen bydde på 
fint sommarver og undervisning 
ute på føremiddagen, men litt lite 
vind om ettermiddagen – likevel 
akkurat nok til ei lita handfull 
kryssingar sørvestover skipsleia 
(og roing heim att). Søndagen 
var grå og av det fuktige slaget, 
men ga kjempefine vindforhold 
for ettermiddagens segling. 
Turen omfatta kryssingar, stag-
vendingar, kuvendingar, legge 
bi, lensing og meir til, på kryss 
og tvers og att og fram i fire stive 
timar. Vi lærte kanskje aller mest 
av dei vendingane som slett ikkje 
gjekk som dei skulle. Og, sjølv om 
det ikkje vart sagt så høgt, var det 
nok tilløp til litt kappsegling ned mot 
Vesle Svartoksen… 

Seglkurs

Kai sine solide kunnskapar om 
bygging/konstruksjon og segling av 
nordlandsbåt, og fine evner til å for-
midle, i kombinasjon med sterk kaffi 
og engasjerte elevar, gav to utbytte-
rike dagar. Elevmassen spente vidt, 
frå dei (oss) med mindre seglerfa-

ring, til røynde langtursiglarar som 
ønskja litt påfyll. Høvedsmenn/-
kvinne Harald Haave, Anne Sofie 
Larsen og Per Steinbakk stilte raust 
erfaringar og båtar til disposisjon for 
kurset. Vi som deltok rettar ein stor 
takk til desse, og til støttemannska-
pet Odd Einar Harberg og Richard 

Hansen, for 
velvillige og 
nyttige bidrag. 
Dei var viktige 
rettleiarar når 
teorien skulle 
tillempast til 
praksis. Båtane 
som var i bruk 
var: Hæringen 
(åttring, sne-
segl), ein 2 ½ 
roms nybygd 
nordlandsbåt 
(snesegl), og 
Nordlændingen 
(råsegl).  Vi tak-
kar også Arne 
Rødsand for 
tilrettelegging 
på Molokroken, 
med utlån av 
kaffi og modell 
av nordlands-
båt!

Trond

Foto: Trond Bliksvær

Foto: Trond Bliksvær
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Landsstyret i Forbundet KYSTEN 
ønsker at kystlagene skal delta i 
samfunnsdebatten i deres lokal-
samfunn. Det er mange saker der 
det er naturlig at det lokale kystla-
get er meningsberettinget om, og 
da bør kystlaget melde seg på i 
debatten. Forbundet KYSTEN er en 
kulturvernorganisasjon og arbeider 
for vern og bruk av kystkulturen. 
Forbundet er en politisk nøytral 
organisasjon, men det betyr ikke at 
vi skal være passiv hvis det skjer 
ting i lokalsamfunnet som vi mener 
bryter med det arbeider for. Tips 

Nytt fra Landsstyret

oss gjerne på styret@salta.no 

Tiden går fort og snart er kulturmin-
neåret 2009 her. Landsstyret opp-
fordrer kystlagene til å engasjere 
seg i arbeidet med kulturminneåret, 
gjerne i samarbeid med andre kul-
turorganisasjoner i sitt område. Mer 
info om kulturminneåret finner du 
på www.kulturminneaaret2009.no 

Søndag 14.september 2008 invite-
rer Den Norske Kulturminnedagen 
alle kystlag til å delta sammen med 
kommuner, kulturorganisasjoner 
med arrangement på kulturminne-
dagen. Årets tema er; Mangfoldig 

fritid, et tema som skal sette fokus 
på sporene etter våre fritidsaktivite-
ter. Våre fritidsaktiviteter er mang-
foldig og vi setter mange synlig 
spor; Badeplasser – fiskeplasser 
– båtplasser osv. mer info om kul-
turminnedagen finner du på www.
kulturminnedagen.no 

Har du forslag til aktiviteter eller 
tiltak i forbindelse med Kulturmin-
neåret eller kulturminnedagen så 
send oss en e-post; styret@salta.
no så snart som mulig.

Aha

Nytt fra nabolaget

Flytebrygge på Hjartøya i
Steigen
Entusiastene som jobber med å 
realisere Hjartøya friluftsområde i 
Steigen jubler. Staten, ved Fylkes-
mannen i Nordland har innvilget 
Steigen kommune et tilskudd på 
kr 215.000,- til tiltak i Hjartøya og 
Hellvika friluftsområder. 

Nå er målet å få kjøpt og lagt ut 
flytebrygge på Hjartøya. I sommer 
kan Faxsen legge til der, og flere 
med den annonserer Per Reffhaug 
i Salten Veteranbåtlag. Vi gratule-
rer med tilskuddet og ser fram til å 
kunne besøke Hjartøya.

Sund i Hemnes i 1953 og overtatt 
av Salten Veteranbåtlag i 1991. Mer 
informasjon om båten finner du på 
www.saltenveteranbaatlag.no/

Penger til ”Blomøy” fra
Riksantikvaren
Per Reffhaug og de andre entusi-
astene i Salten Veteranbåtlag jubler 
for tiden over at Riksantikva-
ren har bevilget kr 480.000,- 
for å sette i stand ”Blomøy”. 

Arbeidet med å sette 
”Blomøy” i topp stand er 
kostnadsberegnet til ca 1,2 
millioner, så Veteranbåtlaget 
jobber videre med å søke 
andre finansieringskilder for 
å ferdigstille båten. 

”Blomøy” ble bygd av Møller-
vik og Sønner Båtbyggeri på Foto: HermannEliassen

Storgården på Hjartøya
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