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Lederen har ordet.

For mange mennesker framstår nok
Kystlaget først og fremst som en
veteranbåt-forening med hovedvekt på
nordlandsbåten. Det er på mange må-
ter naturlig. Alle kan se og høre Faxsen.
Går du tur utover moloen ligger
nordlandsbåtene ytterst ute på rekke
og rad.  Eller du ser for deg alle seila-
sene, eller kanskje Postskyssen mel-
lom Gildeskål og Bodø.

Samtidig med alle båtene er det viktig
å holde fast på at kystkultur er noe mer
enn båter og dermed menns verden.
Kvinners verden – og den er minst like
viktig i kystkulturen – var nærheten og

omsorgen for barna, for de gamle og
ikke minst dyra.  Dertil kom utrustnin-
gen av mennene. Og i det siste, ikke
minst frykten for ulykker på et isnende
kaldt og nådeløst hav. Det er ikke sær-
lig rart at mange voksne kvinner er litt
”redde” på sjøen.

Kystkultur er derfor å ta vare på både
menn og kvinners liv. Tradisjoner som
vi håper skal oppleves som levende og
ikke som ensidige museumsversjoner
av tidligere tider.  For å si det litt høyti-
delig så skal vi være med på  å bidra til
å gjøre vår identitet som kystfolk mer
tydelig men også mer rommelig.

Heldigvis for oss består kystlaget vårt
av mennesker med mange og ulike in-

teresser.  Dette avspeiles i kursvirk-
somheten som spenner fra kurs i lefse-
baking til kurs i VHF.  Dette er en bredde
som vi må ta godt vare på og aller helst
utvide.

Kanskje kan det framtidige Kystkulturs-
enter i Bliksvær bli et sted både for
bevaring av tradisjoner i vår nære for-
tid, men like mye for opplevelser som
peker framover.  Et slikt miljø vil kunne
tydeliggjøre noen av de verdier vi fak-
tisk oppebærer.  Jeg føler meg trygg
på at det er mange mennesker som
bare venter på en anledning til å ta et
slikt medansvar.

Og velkomne skal dere være.

Hilmar

”No lokte det tjære på
båtloftet”

— og HÆRINGEN vil gjerne ha flere
venner.

Det er stor aktivitet der oppe hver man-
dag og onsdag med vårpuss og repa-
rasjoner, og vi håper båten blir enda
tettere enn før.  Blir det god tjæretørk
blir det sjøsetting før 17.mai.  Da blir
det seiling hver tirsdag ettermiddag kl.
1800.  Hæringen blir ellers med på:
Havnedagan 6. juni, Bodøsjødagen 13.
juni, Vestfjordseilasen 26.-28. juni, og
Postskyssen 24.-25. juli.

Dersom du har lyst til å være med på
noe, ikke vær beskjeden men ta
kontakt tidlig, så får vi samseilt litt (og
ro, i vindstille).  Det er svært ønskelig
at flere lærer seg å bruke båten, både
når det gjelder utstyret og ansvaret.
I fjor var båten på havet 38 ganger.
Med så god sommer som vi får, så
kanskje vi slår den i år.  Det ville være
trivelig om du blir med på det.  Vi sees
på havet – i sol, med passe vind, fersk
hvetebakst og kaffe, og tjærralukt.

Olav Larssen, 75581799,

Harald Haave, 75518285

LÅN AV
”HÆRINGEN”.

Kontakt alltid Harald Haave eller
Olav Larssen for lån av båten. De har
oversikt over når den er ledig. Du må
selvfølgelig ha de nødvendige ferdig-
heter for å låne båten.

Etter turen:

☺ se til at båten fortøyes
skikkelig ved kai

☺ noter i loggboka, min. når du
har vært ute, hvor og hvem.

☺ løftingen må låses og nøkke-
len returneres

☺ bensintanken skal settes på
bak rommet på Molokroken

☺ seilene må henges til tørk hvis
de er våte, er de tørre skal de
pakkes sammen.  Uansett skal
de plasseres slik på bakrom
met at de ikke sperrer passa-
sjen –  vis hensyn til kafe-
driften!

Vi ønsker at ”Hæringen” skal bli mye
brukt, derfor ber vi om at alle tar hen-
syn til ovenstående!
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Molokroken

Molokroken har åpnet for sesongen!
Forhåpentligvis blir det hjemmelagde
fiskekaker på menyen i år.

Kafeen har holdt åpent på søndagene
siden påske, fra juni utvides åpningsti-
dene noe.  I skoleferien er det som
vanlig åpent hver dag.

SEILKURS
29.-30. mai

for Nordlandsbåter, råseil- og sne-
seilrigget.

16t kurs, seiling med mindre båter
og sannsynligvis fembøringen
Fauskværingen.

Kurset passer både for nybegyn-
nere og erfarne.

Vi oppfordrer folk med båt til å være
med, og til å låne ut båtene til kur-
set.

Kursleder: Kai Linde.  Pris kr. 200.-
Start kl. 0900 på Molokroken (0900-
1800 begge dager)

Påmelding innen 26.mai til Kai
Linde, 75 69 36 17(p)

eller Kaja Langvik-Hansen, 75 52 86
90(p), fax 75 56 23 20(a).

Husk redningsvest (lånes hos
brannvakta hvis du ikke har), mat-
pakke og nok varme klær /regntøy.

Neste sesong er det aktuelt med
nye båtførerkurs.  Sikkerhetskurs
(flåte, sikkerhetsutstyr, redningsut-
styr, nødsignaler mm) og
førstehjelpskurs (inkl. hypotermi)
kan også være aktuelt.  Det er flott
at noen stiller opp for å hjelpe an-
dre å bli tryggere på sjøen – nå er
det opp til oss å følge opp!

Ta gjerne kontakt med Rune eller
Kaja i studieutvalget dersom dere
er interessert, eller har andre kurs-
forslag!  Nærmere kursplan kommer
til høsten.

Styremedlemmer og kontaktpersoner i Kystlaget Salta:
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SEILINGSPLAN sommeren 1999.
TIRSDAGSSEILASER – start uti mai, såsnart tjæren har tørket!

Møt opp ved Molokroken kafe eller båtene senest kl. 1800.

HAVNEDAGAN 5.-6. juni
Mye aktivitet i havna, se eget program.
Kystlaget er også involvert.  Faxsen går sightseeing-turer.

BODØSJØDAGEN (Verdens miljøverndag) søndag 13. juni
Hæringen deltar såsant vær og vindretning tillater det,  og tar med
publikum på en liten seiltur.
Vi vil gjerne ha flere båter med!

RØRSTAD-tur 19.-20. juni
Det er gudstjeneste i Rørstad kirke søndag 20. juni. Faxsen går tur.
Påmelding: Kristin Norli, 75580735(p).  Turpris kr. 150.- + mat.
Vi ser gjerne at flere båter slår følge!

VESTFJORDSEILASEN 27. juni
Hæringen har mye å forsvare, Faxsen går som følgebåt.
Høvedsmann og mannskap (begge båter) melder seg til Kristin Norli,
75580735(p),

LANDSSTEVNE 15.-18. juli i Strusshamn på Askøy
Se eget program og omtale i ”Kysten”.
Dere som ønsker å være med Faxsen ringer Kristin Norli,
75580735(p) før St.Hans.

POSTSKYSSEN 24. juli
Tradisjonsrik seilas med stor deltakelse og trivelig samvær hele
helgen.  Bli med!
Vil du være med Hæringen denne helgen, ring Harald Haave
75518285(p),
Olav A. Larssen 75581799(p) eller Kristin.

GRØTØY-tur 31.juli-1.august
Lagstur til Grøtøya.  Småbåtstevne, utstilling (Marit Bockelie) og
konsert (Ola Bremnes).
Påmelding Faxsen: Kristin Norli, 75580735(p) – turpris kr. 150.-
+ mat.

TREBÅTDAGAN på ROGNAN 27.-29. august
med kapproing, ”5-mila”, for mindre båter.  Se eget program.
“Hæringen” og “Faxsen” vil delta, og vi håper flest mulig av med-
lemmene finner veien.
Vi legger til rette for fellestur, muligheter for slep – kontaktperson
Faxsen: Kristin, 75580735(p).
Hæringen trenger mannskap, ring Harald 75518285(p), Olav
75581799(p) eller Kristin.

Innbydelser til / informasjon om andre arrangementer blir fortløpende lagt
ut på Molokroken

Styremøter avholdes 1. tirsdag hver måned, unntatt sommerferien.
Det vil bli to medlemsmøter til høsten, dato er ikke bestemt enda.
Styret tar imot innspill og gode ideer! – og ser gjerne at medlemmene tar
kontakt.

DUGNADSPROSJEKTER
☺ Faxsen – hver mandag kl.

18.00, andre dager avtales

☺ Faxsen – slippsetting 28.-30
mai (ring gjerne til Eddis
Mikkelborg, 75526748p)

☺ Hæringen – skal ha vårpuss
og settes ut.  Harald/Olav inn-
kaller.

☺ Hæringen – barking av sei-
lene.  Har dåkker vært flink
og samlet bjørkebark?

☺ Bliksvær – brygga og skolen

Kasjetthuer ....................... kr. 150,-

Krus kr. 60,-
(Forbundet Kystens logo)

Bilder av Faxsen ............... kr. 400,-
Monrad Pedersens strek.

innrammet, nummerert og signert.

Postkort (Faxsen) ............. kr. 25.-

Collegegensere (Faxsen) . kr. 200.-
T-skjorter (Faxsen) ........... kr. 100.-

Alt dette kan kjøpes på Molokroken,
Faxsen-artikler fås også om bord på
Faxsen.
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Info fra Faxsen.

Dugnader m.m.
På Faxsen har nå Eddis Mikkelborg tatt
over som ansvarlig for dugnads-
arbeidet.  Kristin Norli fortsetter å ar-
beide med chartervirksomheten og
lagsturene.  Eddis og Kristin koordine-
rer så vi unngår arbeidsøkt og charter-
tur til samme tidspunkt – turliste vil
også bli hengt opp ombord, så dere kan
følge med selv.

I mai blir det gjennomført mannskaps-
kurs på Faxsen.  Dette er en årlig for-
beredelse til sesongen. Temaer i år er
sikkerhet, arbeidsoppgaver på dekk,
bro-vakthold og chartervirksomheten.
En stor del av kurset blir praktisk ar-
beid.  Alle som er aktive brukere av
Faxsen bør delta – hvert år!

Vårpuss:
Det er nå høysesong for den sedvan-
lige vår-fliingen.  Vi håper dere stiller
opp når Eddis ringer – hvis alle tar litt,
blir det bare litt på hver.

Slipp-settingen foregår 28.-30. mai (hel-
gen etter pinse).  Eddis koordinerer.

Både for turer og arbeid ombord gjel-
der det at båten skal være ryddig og i
sjøklar stand når den forlates!  Vi kan
få tur-bestillinger på kort varsel, og vi
har ingen ”ryddehjelp”.

Båten drives på dugnadsbasis, og et-
ter lagsturer må alle som har vært med
hjelpes til!

Bestilling av charter-turer: Destinasjon
Bodø, 75 54 80 00 eller M/K Faxsen,
941 24 773.

Turer
Noen har hatt ei kjempeflott uke på
fiske i Lofoten.  Vi fisket rikelig til mid-
dag, men noe levering ble det ikke
snakk om.  Etter hva vi hørte på VHFen,
var det ikke særlig bett hos andre hel-
ler.  Under VM hadde vi 11 fiskere
ombord, de fikk tilsammen fem skrei-
fisker.  Vi fartet mellom Reine og Svol-

vær, og prøvde flere fiskeplasser.  Alf
sto stødig til rors, og kokken besørget
stadig nye opplevelser for ganen.  Vi
nevner ferskfesk, selvfølgelig, sprø-
stekte torskekjaker og kløvningshau,
rogn – for ikke å forglemme flamberte
bananer til dessert...

DUGNADSFEST ble avholdt lørdag 10.
april.  Her ble servert både saltkjøtt,
kake og ankerdram.  Vi fikk også en
gave til Faxsen: Isak overrakte en flott
klokke.  Tusen takk!

Helgen 16.-18. april var vi på arbeids-
tur til Steigen og Bliksvær: I Steigen
hadde vi fått i oppdrag å fjerne ei gam-
mel mast.  Janna ventet med kaffe og
nystekte vafler etter sjauingen.  Etterpå
fraktet vi materiale til ny kai utover til
Bliksvær.  Godt vær bidro til en flott
turhelg tidlig i sesongen.

Lørdag 8. mai var det ny tur til Bliks-
vær med materialer, kombinert med
søndagstur til Landego.  Vi har fått en
stolpekurs, og dette var befaringsturen.

Faxsen går til Bliksvær også midt i mai.
Håkon Pedersen, bror til Alf og Mag-
nus, døde før jul, og familien ønsker å
benytte Faxsen ifbm. med urnened-
settingen 14. mai. Det er sønn til Mag-
nus som  skal føre Faxsen utover.   Det
bli en tilstelning på skolen ifbm. arran-
gementet.

Kristin Norli

Ulf Mikkelborg med stortorsken

Eddis og Herman til tørk

Idar og Ronald med flamberte
bananer.
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Båtførerkurs.

Fra februar til april har åtte av kyst-
lagets medlemmer blitt loset trygt
gjennom ”Veien til båtførerprøven” av
vår aldeles utmerkede kursleder Odd
Einar Harberg.  Halvparten av delta-
kerne var damer (…”og ingen av dem
har båt!” – hjertesukk fra Monrad).

Valgfri eksamen er for de fleste vel
overstått, sistemann hadde ikke stryk
men ferie.

Vi anbefaler alle som ferdes på sjøen
til å ta kurset – her lærer du masse
nyttig som navigasjon, sikkerhet, sjø-
merker, fyr og lykter, og lanterne-
føring.  Odd Einar er en god lærer,
som heller tenker praktisk lærdom
enn å referere innholdet i boka – den
er forøvrig lettlest, med mange ar-
tige illustrasjoner og situasjons-
beskrivelser.

Nye kurs følger, såsant dere er in-
teressert!

PÅLESTIKK

Pålestikk er knopen du bør lære deg hvis du ikke allerede kan den. Den egner seg nær sagt over alt - til fortøyninger
i ringer, rundt pålerog når du trenger et øye på tauet.

10 -års jubileet.

13. april var det 10 år siden Kyst-
laget Salta ble konstituert. I den
forbindelse planlegges det feiring
av jubileet en gang i løpet av
høsten.

Mastefjerning i Steigen med god hjelp av Gråtass.
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Ett av Kystlagets prosjekter er Bliks-
vær skole som er leid av Bodø kom-
mune for 10 år.  Det er Kystlaget som
skal vedlikeholde skolen, og det har
vært stor aktivitet der ute i løpet av 98/
99 med mange dugnadstimer.

Det er lagt nytt gulvbelegg, rommene
er malt.  Ny komfyr og nye varmovner
er på plass.  Det elektriske anlegget er
rustet opp, og det er kommet opp nye
telt.  I tillegg har vi 2-3 båter der ute.
Nå gjenstår blant annet  å male flagg-
stangen og å reparere gjerdet.  Skolen
skal brukes slik den er brukt tidligere
med utleie for større og mindre grup-
per.  Ønsker du overnatting på skolen,
ta kontakt med Alf Pedersen.

For 2 uker siden var Erling og Hilmar
utover med 2 representanter fra skole-
kontoret, Munkvik og Kvalnes.  Foru-
ten at det ble servert fiskesuppe, gikk
de gjennom det Kystlaget har å by på
der ute.  I tillegg ble det tid til en tur
rundt på øya. De fikk også se så på
brygga og skolen.

I etterkant av dette har Kvalnes  gått
ut med en forespørsel til  Høgskolen i
Bodø og Lærerskolen om bruk av Bliks-
vær.  Tanken var at stedet kunne bru-
kes i forhold til studentprosjekter. (kart-
legging, registrering av utstyr/redskap
i forhold til brygga og det Faxsen brukte
i sitt daglige virke). Det er mange mu-
ligheter og mye historie og tradisjon
knyttet opp mot Faxsen og Bliksvær.
En kombinasjon om bruk at Vatnlia og
Bliksvær som leirsted for skoleklasser
etc. er også et av forslagene.  Det vil i
løpet av høstsemesteret bli gjort et
prøveopplegg på dette, hvor man kan
ta dagsturer, ev. med overnatting ut til
Bliksvær.

Kyst -og kultursenteret: Bliksvær skole.

Når det gjelder brygga som er overtatt
som en del av Faxsen på Bliksvær, er
avtalen om kjøp av denne så godt som
ferdig. Landbruksmyndighetene skal ha
saken til konsesjonsbehandling.  Det
tar lang tid innenfor byråkratiet før alt
er ”i havn”, men når skjøtet er i orden,
er vi også velkomne til å være med i
Bliksvær Vel.

For øvrig kan det nevnes at havne-
sjefen har gitt Kystlaget kaipåler som
skal brukes til underbygging av brygga
og kaia.  Det er også gitt tillatelse til å
bygge ny kai utenfor bryggehuset slik
at de andre båtene til Kystlaget og
Faxsen får egen hjemmehavn.  Andre
båter vil også være velkommene.

Vi har også fått en del gode materialer
som er tenkt brukt til  restaurering av
sørveggen på brygga. Frank Jakobsen
har vært en betydelig konsulent for
brygga og prosjektering av denne.

Det gjenstår enda mye dugnadsarbeid
på Bliksvær, men når alt er ferdig  (noe
som nok vil ta sin tid), vil det være et
av Kystlagets flotteste prosjekt som vil
komme til  å glede mange framover.

Tine Tangen

Brygga og Faxsen på Bliksvær                         Tegning: Monrad

Vi Gratulerer !

Arne Rødsand fylte 60 år  den 6. mai.
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4 kæll og en rusthaug –
en kystlagsthriller i
flere akter.

Akt 1.

Det var en nydelig helgemorgen tidlig i
desember.  Byen var ennå ikke riktig
våken da 4 kæll og ei dame startet
bussturen sørover langs kysten.  Sje-
fen hadde avtalt å møte en kar ved
butikken på Nygårdssjøen.  De nær-
met seg parkeringsplassen i sakte fart,
og speidet forsiktig rundt – ingen å se.
To av mennene gikk inn på butikken
for å gjøre et par nødvendige innkjøp.
Da fant de samtidig karen de skulle
møte innomhus.

Ferden gikk videre langs snødekte
veier.  Midt på en rett strekning svingte
de ut på siden av veien.  Hele følge
rustet seg til en tur utendørs, og vas-
set et godt stykke i dyp, jomfruelig snø
ned til et gammelt naust.  Her dukket
de inn i mørket, en etter en inn den
lave døren.  De ble lenge der inne. Dis-
kusjoner og mye aktivitet kunne kan-
skje høres ut, men naustet lå langt nedi
bakken, unna hus og vei.

En god stund senere, kanskje et par
timer, tråkket 4 kæll og ei dame i sine
egne spor opp til veien igjen.  De hadde
et annet og viktigere ærend denne da-
gen, og det begynte å haste.  Ferden
gikk videre over til Sandhornøya, helt
til Skjæret på Lekanger.  Vinterdagen
var fortsatt vemodig vakker, solen un-
der horisonten sørget for en skjønn rød

lyssetting over havet.  Bussen fulgte
en smal traktorvei over jordet ned til
stranda.  På nytt tumlet alle ut, iført
varmekjeledresser, ullskjerf, lue og vot-
ter.  Tidevannet hadde allerede snudd,
men det var ennå en stund til vannet
ville dekke hele stranden.  Følget hand-
let raskt, plukket utstyret de trengte ut
av bilen og var i full aktivitet på stranda
i løpet av få minutter...  Senere, da floa
hadde overtatt stranda, kunne de i ro
og mak konsentrere seg om det de fant
ved naustet 50 meter lenger bort.

Forts. neste nr.

Båtloftet

Lager og reparasjonsverksted for nordlandsbåtene i laget.  6-8 personer har møtt 2 ganger i uka i vinter/vår. De 2
spissbåtene som skal ligge i Bliksvær er gjor t ferdige, og en av dem ble tatt med utover 8. mai.
Kystlaget har flere båter som står for tur på loftet.  En firroring, en spissbåt til, og sjarken.  I tillegg kjøpte vi en
Åfjordsbåt i fjor høst.  Denne må hentes fra Kjerringøy, kontrolleres og pusses opp.

De som ønsker å drive med båtreparasjoner kan ta kontak med: Ernst Hole 75 56 26 16.



Sonett om svartbredd båt

Fossende i rokk og uværsbølger

pløyer kvasst med kurs for havn

en svartbredd båt med korslagt stavn.

Etter kjølvannstripa følger

tråder spunnet fra et avglemt savn

da valne never trælet traust med årer,

da kvinneøyne saumfor fjord bak tårer.

Det rører ved et minne uten navn.

Neste nr. av Ausekaret kommer i september. Frist for innlevering av stoff er
1. september. Leveres til Kristin, Tine, el. Arne Erland

Tips oss gjerne om stoff !!!

Bevaring og bruk av eldre fartøyer
og kystmiljø

Og mens slitets vev i gråt ble vevet,

båret stavnene som kors på krav

foran segl som klo for klo ble revet.

Og åretak har sakte stilnet av,

slekters skrift i bølger skrevet.

Denne båten trosser tidens hav.

Sverre Martin Eriksen.

Avsender: Kystlaget SALTA, v/H.Hansen, Trollåsen 30, 8011 Bodø


