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Vinner av loddtrekningen av
Nordlandsbåten: Her har Liv Lolland nettopp
trukket ut Knut Kjerpeseth som vinner av båten.
Han kunne velge mellom tre båter og valgte en
2 1/2 roms bygd av Bjørn Lillevold i Gratangen.

Vinnerne av 5-mila i Harstad: Johan Steinvik og Svein Erik Berg.
Vinnertiden ble 1.07.50.

Foto: Tine

 Seilingsplan sommer 2004

2. - 3. juli: Vestfjordseilasen
Hæringen deltar i seilasen 3. juli, med M/K Faxsen som
følgebåt.
Kontaktperson: Hæringen  - Harald Haave, 755 18285
Faxsen  -  95126125
Husk påmelding til Faxsen!
Pris: kr. 500.- T/R, 75.- pr. overnatting + litt matspleis.
Ta med tørrmat, middagen henter vi i havet.

17. - 24. juli: Sommertur med M/K Faxsen
Årets tur går til Røst, Værøy og Lofoten.
Påmelding til: 95126125

28. - 29. aug.: Medlemstur / familietur M/K Faxsen
Hvor? Det bestemmer vi senere. En tur i nærområdet
blir det uansett.

Ingen postskyss i år!

Det vil ikke bli arrangert Postkyss
i 2004.

Etter 2000- seilasen var det
enighet mellom Gildeskål kystlag
og Kystlaget Salta om at Post-
skyssen skulle arrangeres annet
hvert år.

Siden Postskyssen i 2002 ble
avlyst på grunn av dårlig vær ble
det bestemt å arrangere Post-
skyss i 2003.

Derfor blir 2004 et hvileår, men vi
kommer sterkt tilbake i 2005 ——
og 2006.

Hvileår for
postskyssen
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Kystlaget Salta:
Postboks 685, 8001 Bodø
Telefon: 755 25987
Organisajonsnr: 982 855 381
Bankkonto: 8902.18.43084
Web-sider: www.salta.no
Tilitsvalgte m.fl fra 27.11.2003
Styret:
Leder: Arne Andreassen

75580743 * 48108465
arne.andreassen@posten.no

Nestleder: Svein-Erik Berg
75561705 * 90502514
sveribe@online.no

Kasserer: Sverre Willumsen
75525987*90621168
willumsen@senswave.com

Sekretær: Tine Tangen
75518995 * 90057927
tine-ta@online.no

Styremedlem: Bjørn Godal
75585747
kleist.godal@c2i.net

Varamedlem: Birgit Strømsnes
75567531 * 91835764
stestro@frisurf.no

Varamedlem: Finn-Arne Almås
75587654 * 48028690
ingtang@online.no

Molokroken kafè:
Leder: Arne Rødsand

75518180 * 990 25748
broedsan@online.no

Molokroken båthavn:
Bryggesjef: Isak Stenersen

75523384* 95219412
Jørgen Jørgensen
75560629* 91134829

«Hæringen»:
Høvedsmann: Harald Haave

75518285 * 94852989
harald.hv@online.no

Båtloftet:
Leder: Ernst Hole

 91367018

Bliksvær:
Leder: Erling Sandness

75528354 * 41500381

Utleie skola: Alf Pedersen
75584902

Auskaret:
Leder Kristin Norli

75580735 * 99035549

Web-sider:
Leder Henrik Dvergsdal

75518541* 4704444
henrik.dvergsdal@hibo.no

MK Faxsen:
Leder: Odd Jarl Borch

75514662*90192674
ojborch@online.no

Charter: 95126125
Web-sider: www.faxsen.com

 En sånn hadde han bestefar!

Lørdag 5. juni  gikk kystlaget i land
og gjorde strandhogg i Glasshuset i
Bodø. Meningen var at vi skulle ha
en stand på torvet, men i regnværet
fant vi det best å trekke innomhus.
Det er meg bekjent første gang at
kystlaget markerer seg på denne
måten i bybildet, men det blir
garantert ikke siste gangen. Det er
trolig også  første gang at det har
vært en fullt rigga nordlandsbåt i
glasshuset, i alle fall vakte båten til
Svein Erik oppmerksomhet blant
både gammel og ung.

”En sånn hadde han bestefar” kom
det bestemt fra at mann i 40 åra. ”tenk om vi hadde tatt vare på den”
sukka samme mannen. En annen fortalte oss om båten til sin for lengst
avdøde onkel.  En båt som fortsatt befant seg i naustet, men som ikke
hadde vårt på sjøen på minst 50 år.

Dette er på en måte to typiske ”skjebner ” for mang en nordlandsbåt. På
50 og 60 tallet  var det ingen som tok vare på gammelfæringen til han
bestefar når han satte den på land for siste gang. Det var ingen som
tenkte bevaring og bruk av gamle båter og kystmiljø den gangen.  Noen
båter ble stående for ”vær og vind” til de endte sine dager på St - Hans
bålet eller som brensel . Andre båter var så ”heldige” at de ble satt inn i et
naust og ble stående der. Noen av disse står garantert i naustet den dag i
dag.

Under mottoet ”Få båtan ut av naustan og hiv dåkk med” inviterte vi til
den første Postskyssen i 1996. Mange av båtene som har vært med på
Postskyssen har vært båter som har tilbrakt mange år i naustet før de
igjen kjente sjø under kjølen.

MEN, jeg er sikker på at det finnes mange flere bare her i Bodø-området,
for ikke å snakke om i hele Nordland. Et KYSTENs  Landsstevne i Bodø
sommeren 2006 vil være en glimrende anledning til å få fram enda flere
av disse båtene. Jeg tar meg derfor den frihet å hente fram igjen mottoet
”Få båtan ut av naustan – og hiv dåkk med”. Kanskje er det bare et bord
eller to som må byttes så er gammelbåten til han onkel klar for utror
igjen?

Var møtet med kystlaget Saltas stand i Glasshuset det som skulle til for at
båten til han onkel igjen kommer til heder og verdighet, ja da er i alle fall
jeg godt fornøyd med dagen.

God sommer til alle sammen – med eller uten båt i naustet !

Foto: SveinErik Berg
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 Landsstevnet 2006

Arbeidet med forberedelsene til Landsstevnet 2006 er godt i gang. Stevnestyret har hatt 3 møter og alle under-
komiteene er i arbeid. Vår egen Monrad Pedersen er invitert til å utforme logo for stevnet, og han har alt presen-
tert sin første skisse for stevnestyret. Logoen skal være klar i løpet av sensommeren i år.

Arbeidet i komiteene er fortsatt på ide stadiet. Ideene er mange og spenstige. Slik skal det være på det stadiet i
prosessen vi befinner oss på nå, og lover godt for det videre arbeidet. Etter sommerferien begynner arbeidet
med å velge. Et sentralt valg som skal gjøres på første møte i stevnestyret til høsten er å bestemme tema for
stevnet. Inntil da diskuteres temavalg i underkomiteene.

Stevnestyret har bestemt at stevneleder og leder av kystlaget skal delta på årets landsstevne i Sandefjord. Vi
reiser nedover for å se og lære, og skal avtale møter med årets og neste års stevnearrangører. Forhåpentligvis
kommer vi tilbake med mange inntrykk fra årets stevne som kan være til nytte i vårt videre arbeid.

Selv om komiteene nå er kommet i gang så er vi fortsatt interessert i flere medarbeidere. Dersom det er noen
som kan tenke seg å jobbe med forberedelsene til landsstevnet så ta kontakt med stevneleder Per Kristian Lund,
mobil 900 40945.

Til nå i år har kystlaget fått omtrent 20 nye medlemmer, og flere kommer det sikkert til etter hvert. Så langt har vi i
kystlaget hatt noen spesielle rutiner for å følge opp nye medlemmer til laget. Dette ønsker styret å gjøre noe med. I
slutten av august vil alle nye medlemmer så langt i år bli invitert til kaffe og en prat på Molokroken. Her vil det blir
gitt en kort presentasjon av kystlaget Salta og de aktivitetene laget driver og vi håper på en god dialog med de
nye.

 Oppfølging av nye medlemmer

Kystlaget Salta ble i vår invitert av Fortidsminneforeningen til et møte for å diskutere utforming og bruk av friområ-
det Nyholmen – hvordan ta vare på kulturinteressene. Fra kystlaget deltok Idar Harriksen og Sverre Willumsen på
møtet.  Møtet ble et første skritt på veien mot et bedre samarbeid mellom aktørene i området, der kystlaget Salta
etter hvert skal bli en av flere aktører.

Havnevesenet og kystlaget Salta jobber fortsatt med å finne en løsning for Kystverkets anlegg på Nyholmen.
Begge parter har meget god tro på at vi skal finne fram til et forsvarlig driftsopplegg sammen, det hele tar bare litt
tid. Vårt mål er fortsatt å komme i gang med å sikre anlegget mot vær og vind i løpet av sensommeren.

 Nyholmen

Der blir lutfiskmiddag i år også.
På årsmøtet 2003 ble vedtektene endret slik at årsmøte ikke skal avvikles før innen utgangen av februar påføl-
gende år. Så i år blir det ikke årsmøte og lutefiskmiddag , men medlemsmøte og lutefiskmiddag. Styret er så smått
begynt å tenke på tid og sted, men har ingenting klart ennå. Kanskje blir det en ekstra vri på årets ”kallas”, vi får
se hva vi ender opp med.

 Lutfisk

Kystlaget med egen ”landbruksavdeling”.

I fjor høst inngikk kystlaget er leieavtale med Bodø kommune om leie av en fjørsbygning på Hunstad. Fjøset
ligger like ved  ridehallen, dvs. rett over veien fra Hunstad skole.

Hensikten med å inngå en leieavtale for fjøset på Hunstad er å kunne tilby medlemmer av kystlaget lager-
plass for sine båter. For nærmere informasjon om priser m.m., kontakt kasserer Sverre Willumsen, mobil
906 21168.

 Landbruksavdelingen

  Juli  2004
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B

M/k Øysteinfjord (48 fot) ble i bygd på Rognan i 1911, og
var i drift fram til 1989. Da ble båten overtatt av Lofoten
Fiskebåtmuseum på Værøy, som i dag eier båten. Leieretten
til båten har i dag Erling Sandness og Odd Harberg. Båten
og dens historie er for øvrig omtalt i en reportasje i Auskaret
nr 2/2003.

Erling og Odd  ønsker nå å komme i forbindelse med
personer som kan være interessert i å overta leieretten til
båten etter nærmere avtale. Dersom du ønsker mer infor-
masjon om dette så ta  kontakt med Erling Sandness, mobil
481 00381.

 M/K Øysteinfjord

Kystlaget er mer aktivt enn på lenge. Arbeidet med Kystens landsstevne i 2006 er kanskje det tydeligste. Et
annet bidrag er kursaktiviteten. I vår har vi blåst kursballongen større enn den tidligere har vært. Totalt annon-
serte vi 6 kurs for våren. Dette var: VHF kurs, Tau, spleis og fortøyningskurs, fiskekurs, mannskapskurs på
Faxsen, mannskapskurs på Hæringen og seilkurs. Alle kursene er gjennomført og avsluttet, med unntak av
mannskapskurset for Hæringen. Her gjenstår det fortsatt noen timer før kursdeltakerne er fullbefarne. Til
sammen har vi hatt i overkant av 50 deltakere. Hensikten med kursene har vært å spre kunnskap, ikke å
skape økonomisk overskudd. Takket være støtte fra Folkekulturfondet har vi kunnet holde lave priser. Kursav-
gifter fra 0,- til 500,- skulle ikke skremme noen. Med mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne, tror jeg
at vi har lyktes i formidlet mye god kunnskap knytta til en levende kystkultur.

Kursene ble annonsert gjennom Auskaret og på nettsida til Kystlaget. Dette ga tilstrekkelig påmelding til at
kursene ble gjennomført. Interessen fra de utenfor laget som mer eller mindre tilfeldig snappet opp kursene,
tyder likevel på at det er et stort potensial for større deltakelse og flere kystlagsfolk gjennom mer aktiv annon-
sering.

Som kursansvarlig var jeg spent på om medlemmene i laget ville ta på seg ”lærerjobben”. Bekymringen var
grunnløs. Alle kursene ble besatt med solide lærekrefter etter første ringerunde. Ellen Hosen, Harald Haave,
Odd Einar Harberg, Idar Henriksen, Tor Skille, Odd Jarl Borch, Jørgen Jørgensen og Kai Linde har alle gjorte
en kjempejobb og fortjener alle en stor takk og honnør for vel utført arbeid.

Høstens kursplan er ikke lagt. Etter planen skal vi gjennomføre kurs i båtførerprøven og et kurs kalt
”Lofotkista”. Førstnevnte kurs skulle ha kjent innhold. For de fleste av oss er innholdet i lofotkista mer ukjent.
Dette har vi tenkt å gjøre noe med. Gjennom kurset er det tenkt at deltakerne skal bli kjent med det tradisjo-
nelle innholdet i kista. I tillegg skal kurset gi opplæring i å lage en del av den maten som måtte være med til
Lofoten og annen tradisjonsmat knytta til vinterfisket i det forgjetta øyriket. Mer informasjon om dette vil
komme i neste nummer av Auskaret???? (Hvis det kommer i starten oktober).

Er det noen av dere som sitter inne med forslag til andre kurs, så ta kontakt med Bjørn Godal på telefon 75
58 57 47/950 68 985 eller e-post: bjorn.godal@salten.no. Tanken er å holde oppe trøkket på kurs!

Hilsen Bjørn

 Kursaktiviteten våren 2004


