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SEILINGSPLAN HØSTEN 1999.
DUGNADSTUR til Landego lørdag 18 – søndag 19. september
Avg. m/ Faxsen fra havna kl. 08.30. Vi skal plukke ned noen
telefonstolper som vips blir kaimaterialer på Bliksvær. Ring gjerne
til Kristin, 75580735(p) hvis du vil være med.
DUGNAD på Bliksvær 25. september
Kontaktperson: Erling Sandness, 75528354(p), 94867291(m).
DUGNAD på Bliksvær 2. oktober
Kontaktperson: Erling Sandness, 75528354(p), 94867291(m).
SLIPPSETTING FAXSEN 8.-10. oktober
Båten skal ha oppmåling ifbm. passasjersertifikatet. Vi må slipe
skutesidene!
Kontaktperson: Eddis Mikkelborg, 75526748(p), 95154053(m).
MEDLEMSMØTE tirsdag 26. oktober kl. 1900 på Molokroken.
Tema: Trebåtfestivalen i Brest, juli 2000. Lokal deltakelse –
turen, forberedelser og medlemsaktiviteter. Se egen artikkel annet sted i Ausekaret. Her får du info om turen!
10-års-JUBILEUM fredag 29. oktober kl. 2000 på Neptun
Meny: lutefisk (annet kan best.) og dans! Festkomiteen er i
arbeid. Evnt. bidrag (snarest) og påmelding innen 22. oktober til
Erling, 7552854(p), 94867291(m), Hilmar, 75580868(a/p) eller
Elin, 75562727(p). Prisant. kr. 200,-/pers. Det er anledning til å
ta med seg en gjest.
ÅRSMØTE tirsdag 30. november kl. 1900 på Neptun.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i
hende innen 16. november. Enkel sammenkomst etterpå!
BAKSTEDAG uke 48
Kontaktperson: Janne Aasegg, tfn. 75580467(p).
JULETORSKEN fiskes forhåpentligvis lørdag 18. desember.
Avgang kl. 11.00 med M/K Faxsen, påmelding til Kristin,
75580735(p). Det er trivelig om flere båter slår følge!
NYTTÅRSFEIRING på Molokroken
Nærmere info gis på årsmøtet 30. november.
MOLOKROKEN har åpent som seilerkro hver tirsdag tom 21. september og søndager ut november. Forøvrig utleie som vanlig. Henv.
tfn. 75518180, Rødsand.
M/K FAXSEN er tilgjengelig for chartertrafikk til 30. september, henv. tfn. 941 24 773.

Glimt fra
«Postskyssen 1999»
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øya. Heldigvis var det rolig sjø,
så ilandsettingen i Hugos lett

Målfrid

Dugnadstur til
Bliksvær/Landego.
Ei helg i juni ble Faxsen lasta opp
med materialer, møbler og ivrige
dugnadsmedlemmer.
Turen gikk til Bliksvær, og etter litt
sjauing på kaia ble et gedigent
måltid med sei inntatt på dugnad i
klasserommet på skola. Det var
ikke noe å si på arbeidsinnsatsen
den kvelden. Skola ble forøvrig
også benyttet til en eksamen i
båtførerprøve. På søndag gikk turen til Landego, der en nedlagt telefonlinje skulle måles og telles.
Ekspedisjonen ble satt i land i
Seinesbukta på nordspissen av

båt m/lavt fribord og firehester
gikk greit. Tine ble i anledning dagen
omdøpt til Målfrid, Erling var opp-målingsjef, utstyrt
med blyant og notisbok og Idar
var testsjef, utstyrt med lydinstrumenter for måling av stokkenes
soliditet. De øvrige ekspedisjonsmedlemmene var pakkesler og støttemedlemmer. Linja var satt opp uten
tanke på at en gjeng med kystlagsfolk skulle inspisere den, så etter bestigning av ymse «fjell»topper og
passering av dype daler ble det matpause på toppen med en fantastisk
utsikt over Vestfjorden og
Landego fyr som forgrunn.
Stokkene skal benyttes til restaurering av brygga på Bliksvær, og i den forbindelse gikk
diskusjonen om hvilke løsninger som skulle benyttes for å
få stokkene ned av fjellet og
ombord i Faxsen. Som vanlig
i slike diskusjoner var det like
mange løsninger som ekspedisjonens deltakerantall.

Oppmålingsjef
Langt om lenge ankom en sliten
gjeng Ramsvika i god behold. De
innfødte var meget skeptiske i starten, men tødde opp etterhvert.
Ekspedisjonsfartøyet ble tilkalt over
NMTén og et lovet fiskemåltid bestående av mexikansk gryterett ble
inntatt også denne gangen på dugnad, med stor iver.

Glimt fra sommeren …

nom Saltstrømmen for fulle seil på
inntur!

der ”tvil” ble vunnet av lokalbefolkningen.

Seilkurs

Grøtøya

Trebåtdagan på Rognan

30.7 Annonsert medlemstur med
Faxsen, men bare fem deltakere. Vi
fisket rikelig på turen, la til på Nordskott og rodde innom Mannshausen
på tur til Grøtøya. Vi ble meget godt
mottatt begge steder, og hadde en
koselig kveld på Telegraphen Café
sammen med likesinnede. Søndagen var det konsert og svært så folksomt på øen.

27.-29.aug. har blitt omtalt i byens
aviser både før og etter helgen. 1012 båter gikk gjennom Saltstraumen
fredag ettermiddag. Andre medlemmer hadde dradd landeveien, og
møtte båtene på kaia. Det var et tett
og flott program, og regnværs-lørdagen la ikke annen demper på helgen enn at folkestimen på kaia var
noget slunken. Handelen gikk ekstra
livlig innendørs. På brygga var både
spelemannslag og mye godt
håndtverk, og redaktøren skal ikke
fryse hverken på fotan, nævvan eller
øran til vinteren. Folk fant allikevel
veien til rokonkurransen – forøvrig
med kun to deltakerbåter fra Salta –
og likeledes var det mye folk under
defileringen på søndag. Vi noterte
at også mange plastbåter hadde funnet veien, og uansett om det heter
trebåtdagan er det alltid trivelig når
bryggene fylles.

ble avholdt 29.-30. mai, som vanlig
under kyndig ledelse av Kai Linde.

Postskyssen
ble avlyst pga sørvest kuling, etter
defilering og miniregatta på havna.
Både Faxsen og fire-fem seilbåter tok
allikevel turen til Inndyr, og ble belønnet med kjempeseilas tilbake til
byen søndag. Det var stor stas!
Mannskapet på Hæringen og Friheden takker for vaffelkakene og
gjestfriheten på Ilsøya.

Skjærstad
30.7: Hæringen og mannskap deltok
i urpremieren på spelet i Skjærstad.
Tidlig avreise fredag gjorde sitt til at
mannskapet kun talte tre mann, til
gjengjeld kan vi lese i loggboken at
de har hatt en flott tur, og at de fikk
mat og lefse ombord i Skjærstad.
Sikre kilder forteller at de gikk gjen-

Bliksvær
Helga 21.-22. august var det duket
for seifest på ungdomshuset i Bliksvær arrangert av Kystlaget Salta i
samarbeid med Velforeningen i Bliksvær. Det var mye god fisk som var
fisket dagen i forveien, og alle ble mer
enn mette nok. I tillegg var det ordnet med ertesuppe til nattmat. Folk
koste seg i et fullsatt ungdomshus,
og festen varte ut i de små timer med
både dans og konkurranser som un-
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Vestfjordseilasen
Klokka 12 fredag va avreise satt.
Reisefebern va på plass – førr korsen sku nu det her egentlig gå? Det
va meldt vind, og høvedsmann Harald hadd bidd førr førkjølt tell å vær
med. Men vi andre skora oss opp så
bæst vi kuinne – bei etterkvert også
fulltallig – og så va vi igang. ”Onkels
Minde” va følgebåt – eiller va det kanskje omvendt?
Iallefall så seilte vi halvparten av tida
det tok oss tell Nordskott – om einn
ikke halvparten av veien. Akkurat det
gjor førrsåvidt ikke så mye – det va
knallvær, vi hadd fri, og sku finn ut
av førskjelli ombord. Harald sitt toppseil va nytt førr de fleste av oss – og
det sku vær vårres trumf i ærmet. Og
da va det greit å vit korsen vi sku
håndter det. Førr å oppsummer del I
– så gikk det bra – om einn tauan
laga ”kalevas” og snurra sæ heilt mot
vårres vilje og viten. Men vi va nu på
tur – og fikk ta tengan som de kom.
Vess de gjor det.
Vi kom iallefall vel fram tell Nordskott
seint fredag kveild, og kuinn hels gladelig på andre likesinna. I ”Faxsen”
va ferskfesken på kok – og ætte en
snartur på laind va vi tellbake i
søpplay-skipet tell et solid måltid, før
natta sku gje oss uante kræfta tell
neste dags roing. Det va nu bærre
det at han va meldt vind – nordaustlig… Vi va en smule sjepisk på
korsen vi sku møt utfordringa – vi e
jo kjent førr å vinn når det ikke e vind,
og kainn førrsåvidt godt tenk oss tell
å vinn med vind også. Mæn…
Småspeint fainn vi fram soveposa og
sov-i-ro, og va førnøyd med at
”Faxsen” låg et støkke ut på vågen –
unna deinn værste decibelen. Sjøl
ikke en 50 Wichmann klar å overdøv
fæstligheitan på laind uti de små
timan.
Om vi ikke akkurat va så
kjæmpekvikk når vi rulla oss ut på
lørdagsmårran, kom vi oss kraftig –
og med sjøltillita på topp heiv vi
påhængsen ombord i ”Faxsen” og
rodd med ujevne åretak ut tell startlinja – som desidert siste nordlandsbåt presis ett minutt før fristen va utgått. De andre klassekameratan
hadd førlængst tatt jærnfokka i bruk,
og va nu førbi startlinja, godt igang
med seilinga. To av tre seil kom opp

i ei fart – det tredje kom og opp –
men på vranga… Toppseilkameratan meint derførr at vi (dæm) sku
foreta ei halsbrekkanes vantklatring
med stort potensiale førr mainn-overbord, nåkka som bei nedstemt. Førr
vi hadd nu i grunn stor nok fart. Og
ka i aill værden sku vi nu gjør i Henningsvær en tidlig lørdags formiddag?
Så med ”Faxsen” aktenfor tvers,
førstelaget på post, mens A-laget
dreiv aktiv soling som levanes dauvekt og bei fløtta ruindt i båten (mest
førr at dæm sku havn i skyggen), fekk
vi en storveies seilas. Vi syntes nu
egentlig at vi sjelden hadde foornt så
fort over fjorden – og va enig om at
vind i seilan og sol i ansiktet og
totimesøkta va en langt meir komfortabel måte å førfløtt sæ på einn fjorårets rotur med årelating kvær halvtime.
Dæm store gutan, dæm med fembøring, råseil og toppseil, holdt sæ
foran, men innunder Vågakallen va
Henningsværstilla parat tell å hjælp
oss. Nu vart det fram med åran – og
sykkelhanskan – og å plukk det ene
yoghurtbægeret etter det andre med
dårlig skjult stolthet: ”Ska vi hiv ut en
tamp tell dåkker?”.
Vi hadd ”Ægir” – vårres eneste
åttringkonkurrent – foran oss. Med
solide åretak – og kviletak – skaut vi
sakte men sikkert fart førrbi også
dæm. Det e nu i grunn ganske skøy
å ha båta bak sæ… Og med streng
åredisiplin, solbrent og førnøyd kuinn
vi la oss beundre innigjønna Henningsvær havn. Det e nu nåkka med

det å ikke kom først: Vi fikk førr eksempel mange fleire telskuera einn
den første…
Tida i Henningsvær bei lang – men
gikk fort i godt selskap. Det e artig å
få ta del i det trivelige nordlandsbåtmiljøet. Der aille kjeinn hværandre –
og synes det e artig å møtes tell dyst
– men kanskje ailler mest glea over
å få nyt en fresk og fin seilas på
gammelmåten.
At vi ikke bei nævnt på
præmieutdelinga gjør ikke så mye.
Interesserte kain sjekk på internætt.
Der e vi med – som bæste åttring –
ikke sånn kjæmpelangt bak vinnern,
som i år bei ”Heggvin”.
Også heimturen bei vindfull, i lag med
”Onkels Minde” fekk vi en frisk bør –
så blankstilla – så en solid floing mett
imot, kor vi sendte meir einn en
vænnlig tanke tell ”Faxsen” som losa
oss vel inn Landegode-fjorden. Og
som vanlig va havnevinden der, men
Rune sitt entusiastiske ”Ska vi heis
seil, dåkker?” bei nedstemt. Nabobåten derimot, sto førr fulle seil helt
inn tell kaia – et nydelig syn – om
einn det kosta Kai Remi kaffekjelen
hannes. Vi syntes nu det va værdt
det!
Og kem andre låg ute i sundet og va
vælkomstkomite einn han Harald og
ho ”Nelly Constanse”. ”Æ har tænkt
sånn på dåkker – det va nu godt å
sjå dåkker vel telbake!” Joda, Harald, vi tænkte på dæ også – det va
en seilas du ville ha likt! Og så sku
du ha sedd kor fint toppseilet sto –
på hjæmturen!
Marmælen
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Vel ute av naustet kunne vi riktig nyte
de flotte linjene til sjaluppen. Så var
det velfortjent middag og en hvil
mens vi ventet på floa, og det ble tid
for sjøsetting. Spenningen var stor,
og en gjeng ble kommandert ombord
for å ro og ause på turen ut til
”Faxsen”. Sjaluppen lakk som en sil,
men vi klarte å holde den (og oss!)
flytende til vi kom på siden av
”Faxsen”.
Vi fikk ombord
lensepumpe
utlånt
av
brannstasjonen, og ved hjelp av godt
utstyr gikk overfarten til Bodø over all
forventning – også takket være den
stille juninatten.

4 kæll og en rusthaug
– en kystlagsthriller i
flere akter
(forts. fra forrige nr.)

2. akt: ”Lille Effingham”
Det skulle gå et halvt år før de vendte
tilbake til naustet i Nygårdssjøen.
Det var den første, varme sommerdagen, og havet lå nesten blankstille
i mangelen på vind. Denne gang var
forsterkninger innkalt. 10 kæll og ei
dame gikk ombord i M/K Faxsen og
satte kursen sør over Salta. Og enda
var de flere som ventet i
Nygårdssjøen...
I naustet skjulte det seg en skatt: en
32 fots sjalupp, bygd i eik. Den hadde
tilhørt den engelske destroyeren
”Effingham, som gikk på grunnen
”Faksen” nordvest av Bliksvær en
vårdag i 1940. Den dag i dag finner

du flere gjenstander fra ”Effingham” i
husene på Bliksvær. Tyskerne samlet alt av livbåter som var på rek, men
denne ene stakk seg unna og ble funnet av en mann på Kjelling. Her ble
båten gjemt til etter krigen, for så å
bli solgt til Johan C. Arntsen på Nygårdsjøen. Den nye eieren brukte den
til føringsbåt i noen få år, for så å
henge den opp under nausttaket. Så
etter 40 år ble hun hentet fram av en
entusiastisk dugnadsgjeng fra Kystlaget Salta. På samme måte som
hun kom inn; det var godt vi hadde
snekker og bygningsarbeidere med!
Den 12. juni 1999 gjennomførte
dugnadsgjengen – under stødig ledelse av Hugo Mjelle – aksjon sjøsetting med påfølgende overfart til
Bodø. Båten er gitt i gave til kystlaget av familien Bård Arntsen – sønn
av Johan C.

Kystlaget har i samarbeid med
Nordlandsmuseet vært i kontakt med
sjøfartsmuseet i London for å forsøke
å finne tegninger av båt med rigg.
Rigg, innredning og senkekjøl mangler, men vi fikk med noen deler både
til senkekjølen og innredningen. Riggen må lages helt ny.
Salta har fått til en avtale med
båtbyggerlinjen ved Saltdal videregående skole om restaureringen, der
skolen koster arbeidet og kystlaget
koster materiell. Den siste augusthelgen ble båten derfor tatt på slep
når ”Faxsen” gikk turen til Rognandagan – og den deltok også på defileringen på samme måte, og ble behørig presentert. Det vil bli et spennende gjensyn!
Foreløpig har Eddis Mikkelborg vært
kontaktperson for sjaluppen. Men vi
ser for oss at det blir en interessegruppe også rundt denne båten, i likhet med f.eks. Hæringen. Ta kontakt
med Eddis eller styret hvis dere er
interessert.

Men hva med rusthaugen på Skjæret? Følg med i neste nr!
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kontakt med folk som tidligere har
seilt i området, og/eller med erfaring fra langtur-planlegging. Dette
blir en ”stor” tur, med mye jobbing
og planlegging på forhånd. Derfor
må vi tidlig vite hvor mange som er
interessert i å delta. Det vil bli lagt
opp til at folk kan være med på deler av turen. Det vil også skje en
del ting på forhånd, i form av info
og ymse forberedelser for alle deltakerne utover vinteren og våren.
Kontaktperson for prosjektet lokalt
er Kristin Norli, tfn. 75580735(p).
Hun tar også imot påmeldinger.

I midten av juli år 2000 arrangeres
en kjempestor båtfestival i Brest,
Frankrike.
Hvert 4. år samles båter fra store
deler av verden her, etter den spede
starten i nabobyen Douarnenez i
1985. Foreløpig (pr. mai 1999) er
over 1500 båter påmeldt, og for tredje
gang arbeides det med deltakelse fra
Forbundet Kysten. Og for første gang
fra Kystlaget SALTA! For de som har
tilgang til internett, er adressen ”http:/
/www.brest2000.asso.fr”. Til tross for

størrelsen på arrangementet, er dette
ikke stedet for masseproduserte
plastbåter. Bl.a. legger mange store
seilskuter turen hit, også de tre norske. Den norske deltakelsen vil bli
på ca 10 båter, men også gjennom
utstillinger, musikk og ikke minst
håndtverksdemonstrasjoner på land
vil Norge gjøre seg bemerket.
Kystlaget SALTA vil delta med M/K
Faxsen. Det vil bli en ca 6-ukers tur,
hvor veien går sørover kysten, over
til Shetland og Orknøyene, gjennom
Caledonien-kanalen i Skottland og
videre gjennom Irskesjøen og rundt
sør-England over til Brest. Hjemturen går via den engelske kanal, og
følger kysten av Nederland og Danmark og deretter norskekysten.
Endelig påmeldingsfrist er 1. desember 1999! . Informasjon om turen vil
bli gitt på medlemsmøtet i slutten av
oktober !!
Det lokale prosjektet ønsker også

Medarbeider(e) til Ausekaret.
Vi trenger en eller gjerne flere
medarbeidere til å spleise
sammen Ausekaret. Det kan oppstå enkelte hektiske øyeblikk før
deadline, men mye kan gjøres
klart i god tid. Husk også at alle
medlemmer er velkomne til å levere inn stoff og bilder, eller tipse
medarbeiderne om ting av interesse.
Ta kontakt med
Tine tfn 75518995(p),
email: tine.tangen@telenor.com
eller
Arne Erland tfn 75518172p,
email: arne.e.neeraas@c2i.net

Dobbelt halvstikk

Før sikring

Etter sikring

er knopen de fleste kjenner. Derfor
er det den som brukes mest til fortøyning. Vær opmerksom på at den
ikke er helt pålitelig på stivt og glatt
tauverk. Der bør du sikre den med
et enkelt halvstikk til slutt. Legg det
motsatt vei av de to foregående. (Se
tegningen.
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Nytt om Bliksvær

Dugnad på brygga

Nattseilas.
En fredag kveld
sent i sommermåneden september klatrer jeg ombord i ”Havella”, en
33 fots Gladiator (eller yoghurt-beger,
som noen ynder å kalle det).
Bodø Seilforening avslutter sesongen tradisjonsrikt med nattseilas, og
jeg får fått være med Arne Rødsand.
I seilforeningen har det etterhvert etablert seg et stort og aktivt seilmiljø,
og hele 18 båter ligger klare til start.
Det er ypperlige værforhold, nordlig
bris styrke 7, fullmåne og etterhvert
ser vi også nordlyset. Jeg har pakket meg inn i teddydress supplert
med litt ull her og der.
Arne er en erfaren seiler, så
konkurranseinstinktet er tilstede.
Enkelte skippere kan nok ”ta litt av” i
klemte situasjoner, mens andre synes selve seilasen er opplevelse nok.
Jeg har seilt med Arne før, og vet at
han er en god og behersket skipper.
Det er godt det, når jeg er altfor treg
med fokkeskjøtet... Teknikken for å
vende er ikke helt den samme som i
en nordlandsbåt!
Vi skal følge land og runde staken
på Breigrunnen (sør for Hernesskagen), over til Lille Svartoksen, og

Det har vært godt besøk av
skoleklasser etter sommerferien - hele fire klasser i
løpet ev en uke!
For leie av skolen, kontakt
Alf Pedersen på tlf.
75584902.
Det jobbes for fullt på
brygga. Kaiarbeidene er
godt i gang, og sørveggen
på brygga skal skiftes. Det
blir arrangert dugnader i
september og oktober.
Kontaktperson:
Erling Sandnes,
75528354(p)
94867291(m).
tilbake til grønnstaken utfor Langstranda før målpassering ved moloen. Det betyr spinnakerseiling fra
start til Breigrunnen – og det er et
flott skue med alle båtene på tur ut
havna med de store, fargerike seilene
oppe. Jeg får det røde skjøtet til
spinnakerbommen, og jobben min
går stort sett ut på å slippe litt ut på
skjøtet når Arne sier ifra. Det går bare
bra, det samme med litt småjustering
av storseilet. Men så må skjøtet
strammes litt inn igjen, og jeg
oppdager fort at det har blitt altfor lite
roing på meg i sommer! Her må det
rå mannekraft til.
”Havella” ligger godt an i feltet, Skagen nærmer seg – snart vending.
Fokka settes, og spinnakeren skal
ned. Helt ned, rydd cockpiten for seil
og tauverk. Så blir jeg sendt fram i
baugen med lommelykta, hvor er staken? Der, jeg blir kommandert fort
akterover igjen, og vi runder Breigrunn-staken så aldeles fortreffelig.
Så kniver vi med ”Havhesten” over til
”Lille-oksen”, og runder på innsiden.
Snart etter runding må vi slå (det er
da jeg ikke slipper skjøtet tidsnok),
og setter kursen tilbake mot land. På
neste slag seiler vi helt opp til lykta
på Lille Hjertøya (og nå husker jeg
gamle kunster), og vi går mot land
rett sør for staken. Visstnok en liten
bragd vi har gjort på siste etappe,
forstår jeg av reaksjonene på Molo-

Richard Nilsen til minne.
Med stor sorg har vi mottatt meldingen om at Richard Nilsen døde 31. august.
Richard var en av
Faxsens gode støttespillere.
Med sin solide kompetanse har
han gitt verdifulle bidrag både i
form av råd og veiledning, egen
arbeidsinnsats, og arbeid han
fikk utført sammen med kolleger
og elever på Asphaugen videregående skole.
Richard var en engasjert
person, og veldig interessert i alt
som foregikk ombord på Faxsen.
Som regel var han innom på
mandagsdugnadene, og spaserturene på kaia var mange.
Engasjementet og omsorgen
gjaldt ikke bare Faxsen, men i
like stor grad folkene ombord og
deres ve og vel.
Vi visste at Richard
hadde problemer med hjertet,
og at hver dag var en gave.
Kanskje gorde det at det var
ekstra stas å få ham på besøk
ombord.
Vi takker Richard for engasjementet og motivasjonen
han ga oss, og lyser fred over
hans minne.
kroken litt senere.
Vel i land samles alle etterhvert på
Molokroken, der det er reker og
krabbe på menyen. Stemningen er
god, og kommentarene mange. Etterhvert er også resultatlista klar.
”Havella” har kapret 6.plassen i den
knivskarpe konkurransen.
Ønsker du mer seilerfaring, er du
også velkommen til å være med.
Seilasene går på tirsdager, med sesong fra mai til september (opphold i
skoleferien). Møter du opp på Molokroken senest kl. 17.30, er det ikke
vanskelig å få plass ombord i en båt.
Det gis nemlig ekstrapoeng for å ha
med både Damer og Nybegynnere
på seilforeningens tirsdagsregattaer.
Så bytt gjerne ut nordlandsbåten en
tirsdag eller to, eller benytt tilbudet til
å forlenge sesongen litt med mai- og
septemberseiling.
Og jeg takker Arne for en flott og trivelig nattseilas!
Kristin.
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ODE TIL ”FAXSEN”
Båten med det store hjertet.
I 1916, etter Skandfers strek,
løp av stabelen i Kullstadsjøen,
en to- og sekstifoting skapt for bølgelek,
en kutter, oppkalt etter Fakse-bøen.

Langs kysten skulle gjenoppbygging gjøres,
fartøyskrog ble satt i stand,
byggematerialer måtte føres,
her trengtes lasterom og arbeidshand.

Med kursen dit et hjerte og en ”Alpha” banker,
på frierferd fra Salten kom han,
Harald Pedersen, i Vefsn fant han anker
til sitt liv, for båt og kone ble han mann.

I –56 ble skrog forlenget,
dessuten fikk fartøyet ny bro.
Til tross for lønnsomhetsrefrenget
var rederne mot gamle linjer tro.

Med Hansine og med ”Faxsen” dro
han hjem til Væran, livet var i vente.
Bliksværmannen satte bo,
det kom tre staute gutter, samt ei jente.

Alf og Magnus jobbet stritt,
grodde nesten fast ved roret,
”Faxsen” spurtes, hørtes vidt,
hell og lykke lå i kjølvannsporet.

Håkon, Alf og Magnus, fiskersønner,
gikk i livets lære på urolig sjø
som sitt mannskap uten nåde lønner
med grutkokt kjel og steinhardt brød.

Under keisingen i båtens buk
dunker det et trofast hjerte,
en applaus til båt og bruk,
beretningen om slit og smerte.

Båt og mannskap kjempet mang en dyst,
ut på feltet, garn og liner måtte settes,
”Faxsen” strevet på en værhard kyst,
bankens måsehunger skulle mettes.

”Faxsen” skulle fiskerihistorie frakte,
80 års historie som har dratt forbi,
7 knops fart ble gradvis altfor sakte
i duren av den nye tid.

”Alpha” åndet ut for siste gang,
i 1939 ble motor skiftet,
en 50 Wichmann semidiesel sang
sin shanty til mens mannskap driftet.

Wichmannhjertet slo og slår
taktfast under mannskapføtter
og minner oss om glemte år,
som morsemeldinger fra kystfolks røtter.

Ufred kom til landet,
”Faxsen”s eiere ble jagd fra borde,
brutalt ble båt bemannet,
fremmede tok over roret.

I 1997 en æra slutter,
brødrene fra Bliksvær mønstret av.
Rortørn kom for nye ”gutter”,
Saltafolk på strevsomt ”støvelhav”.

Fienden skulle fartøy skjende
Maskin og båtplank slavet trutt,
hærverk fikk en ende
fem års ufredstid var slutt.

Denne uoppslitelige Bliksvær-lilje
skal ennå pryde nordnorsk kyst.
En evig flo- og fjærevilje,
slår takt i Saltafolkets bryst.
Sverre Martin Eriksen

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

KURSPLAN HØSTEN 1999
Kursstart på båtloftet
mandag 4. oktober kl. 1800. Kurset fortsetter på mandager og onsdager. Sjarken og Åfjordsbåten står for tur.
Kontaktperson: Ernst Hole, 75562616(p).
Rigging av Faxsen
Oppstart tirsdag 12. oktober kl. 1800 ombord i Faxsen.
Lærere: Ivar, Odd Einar og Arne R.
Påmelding til Kristin, 75580735(p).
Bakstedag
Bakstekurs i uke 48.
Er du interessert så kontakt Janne Aasegg,
tfn. 75580467(p).

Har du forslag til kurs? Ta kontakt med Rune, 75518151(p)
eller Kaja 75528690
KUNNSKAP ER LETT Å BÆRE
VELKOMEN PÅ KURS

En god grunn til å melde
seg på kurs i Kystlaget
er å få lagets nye kursbevis.
Kunstner:
Kurt Edvin B. Hansen

Her ser vi glimt fra
mannskapskurset på
Faxsen. Odd viser fram
flåte, og Hugo er pakket inn i redningsdrakten

Etterlysning!

Vi gratulerer…
Aksel Kalås fikk JA fra
sin Åsa 31. juli!

Ingvild Greve Alsos
og Ulf Mikalsen giftet
seg 6. august.

Monrad Pedersen fyller 60 år 19. oktober.
På ønskelista står fortsatt ”dame med 40 fots
kutter i god stand”…
-Og vi ønsker lykke til
med ny-sjarken som
ligger på Bliksvær.

Faxsen etterlyser arbeidsvillige
dugnadsfolk til innsats på
mandagskvelder fra kl. 1800 og
utover.
Husk og ta med verktøy og
ståpåhumør.
Vedlikeholdssjefen.

