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2006
Fra tid til annen får kystlaget tilbud
om å overta forskjellige gjenstander, båter og hus. Brygga i
Ersvika er et eksempel i så måte.
At kystlaget får slike tilbud tar jeg
som en tillitserklæring fra de som
ønsker å gi. Egentlig burde vi
takke ja til alt, men dessverre har
vi ikke økonomi eller menneskelige ressurser til å gjøre det.
Derfor må vi fra tid til annen si nei.
Jeg tror det er på tide å ta en
gjennomgang av den virksomheten kystlaget Salta driver. Hva
skal vi satse på framover og hva
skal vi legge bort. Året 2006 er
kanskje rette tidspunktet for en
slik gjennomgang, av mange
grunner.
Kloakken på Molokroken må
gjøres noe med i løpet av året.
Skal vi da ta høyde for en utbygging av Molokroken når vi
dimensjonerer ny kloakk, eller
skal vi fortsatt være lykkelig som
liten? En eventuell utbygging vil gi
etterlengtede klubblokaler, større
omsetning og renoverte lokaler –
de siste må vi kanskje gjøre
uansett.
Avtalen med Bodø kommune om
leie av Bliksvær gamle skole går
ut 2007. Det er derfor naturlig å
sette spørsmål om vårt videre
engasjement i Bliksvær på dagsorden i god tid før den tid.
Kanskje har vi nok med den
ferdigrestaurerte heimbrygga til
”Faxsen”?
Selv om vedlikeholdet er godt så
skal det ikke stikkes under en stol
at ”Hæringen” snart nærmer seg
museumsbåtstadiet, og jeg er
enig med de som mener at tiden
nå nærmer seg for å tenke på ny
båt. Om dette eventuelt skal være
en åttring eller en fembøring er
det sikkert mange som vil mene
noe om.
Laget har etter hvert fått en del
gamle motorer som det er
meningen å pusse opp og stille ut.
Men hvor skal vi stille dem ut?
Fjøset på Hunstad er neppe
stedet i så måte. Nei, da passer
nok et naust i Molokroken mye
bedre. Tegninger har vært klare

lenge – spørsmålet er bare om det
er det vi vil.
2006 vil garantert bli det mest
hektiske året i kystlaget Saltas
historie. Jeg tenker selvfølgelig på
Landsstevnet 2006, et kjempeløft
for kystlaget som krever at så
mange som mulig av medlemmene
tar et tak for fellesskapet i laget.
Jeg kan ikke love at du blir rik i
kroner og ører på å ta et tak for
laget, men jeg er temmelig sikker
på at det skal bli et minne for livet.
Så har du ikke meldt deg ennå så
gjør det nå. Bruk skjemaet du fikk i
forrige Auskaret eller send oss en
mail.
Foruten godt vær under stevnet er
hovedutfordringen å avvikle stevnet
på en slik måte at Salta sitter igjen
med et overskudd. Dugnadsinnsatsen vil være avgjørende i så
måte. Så få med deg naboen og
meld deg til innsats. Vi trenger dere
alle.
Arbeidet med Landstevnet 2006 vil
ta det meste av tiden til de fleste av
oss som jobber for kystlaget, men
også andre store oppgaver skal
gjennomføres. ”Faxsen” skal
klargjøres for sesong etter
verkstedoppholdet i Blokken og
arbeidet med reparasjon av heimbrygga til Faxsen i Bliksvær skal
fortsette. De mange små daglige
oppgavene i laget skal også gjøres,
så det er nok å henge fingrene i.
Noen av oss har tenkt Landsstevnet 2006 i flere år nå. Jeg har
mange ganger spurt meg selv hva
som får meg til å legge ned så pass
mange timers arbeid i prosjektet.
Svaret har jeg aldri helt funnet, og
det er for så vidt ikke så viktig
heller. Når alle vi som har jobbet
med landsstevnet samles på
Molostua den 23. juli om kvelden
for å summere opp stevnet, håper
jeg innderlig at vi alle kan være
enig om at det var verdt hver
eneste time innsats. Dersom vi da
sitter med et pent overskudd kan vi
begynne å snakke høyt om utbygging, ny båt, naust og alt det
andre vi tenker å gjøre.
Det blir ei snill stund det!
Aha
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Seilingsplan
Onsdag 22. februar: Årsmøte
Møtet avholdes på Bodin 4H-gård, Thalleveien 27. Møtestart kl 1800 (presis).
I forbindelse med årsmøtet vil det bli gitt en presentasjon av planene for "Anna Karolines Hus" og flyttingen
av jekta fra Bodøsjøen til Bodø havn.
27. mars - 2. april: Lofotfiske med M/K Faxsen
Kystlagstur på Lofotfiske, samt charter i forbindelse med VM i skreifiske i Svolvær. Dette blir siste uka i
mars. Avgang blir mandag 27. mars om ettermiddagen, med retur søndag 2. april. Vi regner med at vi som
vanlig henter de som velger å komme med hurtigruta på kaia i Stamsund onsdag kveld.
For påmelding til Lofotturen, kontakt Odd Jarl på tlf 90192674, E-post: ojborch@online. no
21.- 23. april og 5. - 7. mai: Dugnad på heimbrygga til M/K Faxsen i Bliksvær
Se informasjon på side 5. Påmelding til Hermann Eliassen, telefon 950 28560 – gjerne i dag.
23. juni: St.Hans feiring på Bliksvær
Kystlaget Salta tilby tur med M/K Faxsen. Avgang på ettermiddagen med retur ca. kl. 22.00
30. juni - 2. juli: Vestfjordseilasen
Hæringen deltar som vanlig, med M/K Faxsen som følgebåt.
Vi minner også om gammelbåt-seilasen på fredag i Nordskott.
15. - 16. juli: Bliksværdagan
Bliksvær Vel ønsker velkommen til Bliksvær.
20.- 23. juli: Forbundet KYSTENs Landsstevne i Bodø
24.- 28. august: Trebåtdagan på Rognan.

Kurs
23.- 25. mars: Navigatørkurs M/K Faxsen
Kurs for navigatører/skippere på Faxsen. Forkunnskaper her er minimum fritidsskipper-sertifikat D5L
5.- 6. april: Maskinpasserkurs M/K Faxsen
Kurs for nye maskinpassere ombord på Faxsen. Det kreves gode motorkunnskaper og dedikert interesse for
Wichmann semi-diesel.
3, 5 og 6. mai: Mannskapskurs M/K Faxsen
Innføring i arbeidsoppgaver for mannskap om bord i en fiskekutter, gi kunnskap om sikkerehetsrutiner og
driftsopplegg i forbindelse med passasjertrafikk. For alle interesserte. Sted molokroken og ombord i Faxsen.
For påmelding til kursene, kontakt Odd Jarl på tlf 90192674, E-post: ojborch@online.no
Nytt fra studieleder
Nå går kurset knoper og stikk med Odd Einar Harberg som kursleder. Vi er 7 stykker som har lærer en
masse om tau, stikk og spleising. Senere i vår skal vi gå over riggen til Hæringen og Nordlændingen. Et
trivelig og nyttig kurs som anbefales av alle neste gang det blir arrangert.
Studieleder har store planer om et tradisjonsmatkurs. Skulle egentlig arrangere dette i vår men pga mye
styr med LS 2006 venter vi til høsten til ting og tang har roet seg. Planen er å lære å lage røykalaks,
gammelsalta sei, flekke og slakte torsk, og tilslutt hvordan tar man livet av en gris og lager røkt saltet flesk..
Kanskje vi også skulle ha et mini-kurs i hvordan gulrotstuing lages.
Nysalta torsk, gulrotstuing og stekt flesk,- nam nam.
Til dette trenger vi et røykeri, en plass med mye torsk og kvasse kniver og noen som kan handtere dette.
Har noen gode tips. Grisen skal jeg ordne.
Finn A. studieleder
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Status fra stevnestyret.

Vi er nå inne i Landsstevneåret og
har ca. 6 mndr igjen før alt må være
på plass. Stevnestyret har til nå
avholdt 18 styremøter og i tillegg
har der vært regelmessige møter i
underkomitéene.
Foreløpig program er utformet og vi
begynner å få en god fornemmelse
av hvordan vi skal arrangere
stevnet.
Mange kontakter er knyttet, men
enda gjenstår en del avtaler som
må inngås.
Vi har møtt stor interesse og velvilje
fra alle som vi har hatt kontakt med
så langt – det være seg private
eller offentlige etater.
Vi har hatt møter med kommunen
og fylket og alle er meget positive.
Planleggingen av selve stevneområdet begynner også å ta form.
Området fra Sjøgata 1 inkludert
kvartel 105 og området til og med
Molostua blir avsperret.
Båteiere med faste plasser i indre
havn er kontaktet og vi kommer til å
ha et tett samarbeide med
havnevesenet framover.

Foto: John Torstensen

Fra Bertnesdagan

Stevnets hjemmesider på internett
ble åpnet for flere mndr. siden og er
vel verdt et besøk.
1. april åpnes det for påmelding av
båter og deltakere på internett.
Ca 30 utstillere har meldt seg på til
markedsplassen så langt og flere
forventes framover.
Stevnestyret er utvidet med 2
komitéer ( ”Teknisk” med Tor Skille
som leder og ”Stevnekontor” som
ledes av Kurt Vidar Nilsen). Odd
Einar Harberg har fått ansvaret for
”Havn/sikkerhet”.
Den største utfordringen framover
nå er mannskapsverving for selve
stevneperioden. Jo flere av våre
egne medlemmer og venner av

disse som stiller opp dess mindre
blir behovet for å leie inn andre.
Arbeidet med Landsstevnet hittil
har stort sett vært lystbetont og vi
håper og tror at stevnet skal bli en
opplevelse for så vel deltakere og
mannskaper så vel som andre
besøkende.
Sjekk med Tine om du er kommet
med på mannskapslista!
Per Kristian

Ny regnskapsfører
Styret har besluttet å engasjere Dagrunn Rasmussen som regnskapsfører for
kystlaget fra 2006. Dagrunn, som tidligere vært leder av Vågan kystlag, har
bl.a. bakgrunn fra regnskapskontor.
Hun vil også ta seg av betaling av regninger m.m. Regnskapsfører vil ikke
være medlem av lagets styre.
Stiftelsen Faxsen har også besluttet å engasjere Dagrunn til å føre regnskapet.
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Dugnad på heimbrygga til M/K Faxsen i Bliksvær
Vi har mottatt signaler om at det for enkelte var
vanskelig å delta på dugnader i sommer/høst fordi
disse ble kunngjort for seint. Dette tar vi konsekvensen
av og kommer derfor alt nå med 2 aktuelle dugnadshelger på Heimbrygga til Faxsen i Bliksvær. Ut på
fredag ettermiddag, med retur søndag. Hurtigbåt både
fredag og lørdag for de som foretrekker det framfor å
være med «Storøy» Overnatting på skolen. Servering.
Arbeidet med veggen mot kaia, maling av røstvegg og
vegg mot kaia + rydding av første etasje er prioriterte
oppgaver i første omgang. Værforbehold!
Foto: Hermann Eliassen

Brygga i Bliksvær

Helg nr 1: 21. – 23. april 2006
Helg nr 2: 05. – 07. mai 2006
+ ei helg i juni om det blir behov for det.
Påmelding til Hermann Eliassen,
telefon 950 28560 – gjerne i dag.
Foto: Hermann Eliassen

Linselus

Brygga i Ersvika
Som nevnt i brev før jul så har
kystlaget fått tilbud om å overta ei
brygge i Ersvika ved Tverlandet.
Brygga er i 2 etasjer, med heishus/
vinne mot sjøsiden. Den er ikke
avbolket verken opp eller nede så
det er derfor kun to store åpne rom.
Det er skiferstein på taket og
brygga må kunne sies å stå rimelig
støtt på fjell. Det er ikke vei til
brygga. Et opphal for småbåter kan
bygges like sør for brygga.
Brygga ble oppført på slutten av
1890 årene. Materialene i brygga
var opprinnelig to fembøringsnaust
som ble revet på Saltnes ved
Rognan. Brygga ble brukt til lagring
av notbruk, klippfisk og eller det
som var vanlig på den tiden. Det er
rimelig grunt utenfor brygga, men
på flo sjø kan en legge til med en
sjark. For grunt til for eksempel
”Faxsen”. Tidvis noe drag i sjøen
langs brygga.
Brygga, som aldri har vært malt,
bærer generelt preg av tidens tann.

Bilde ?

Foto: Arne E. Neeraas

Veggen mot sør er skiftet og deler
av veggen mot sjøsiden oppspikret.
Vinduer er knust, dør brutt inn,
mønekammer mangler, vindskier
mangler og enkelte takstein er
borte. Gulv i 1. og 2. etasje trenger
en overhaling, men det ligger en
del material som er tenkt til dette
formålet. Ellers er brygga så godt
som tom.
Styret tar sikte på å fremme en

egen sak om brygga i Ersvika for
årsmøtet.

Foto: Arne E. Neeraas
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Foto: Blokken Skipsverft AS

Det er ikke bare kjølboltene som er skiftet i Blokken.
Det er også gjordt en omfattende jobb med skifte av støytbolter og spiker.

Faxsen står i skrivende stund trygt på slipp i Blokken i
Vesterålen, men er i disse dager på tur av slippen for å
få rettet av motoren og akslingen. Samlet har det vært
gjort svært mye på Faxsen av store og små
reparasjoner og forbedringer. Vi har fått skiftet kjølbolter
og fundament-bolter under motoren, spiker og støypbolter i skrog, fått tettet lekkasjer i langsgående kraveller
rundt keisingen, ny dieseltank er kommet inn på babordsiden, og den andre tanken har vært tatt ut og
kontrollert. Maskinering av nytt hylsrør og flens, og
tilpasningen av den såkalte daumannen der akslingen
går gjennom, har vært svært tidkrevende. Daumanen
måtte repareres på grunn av induksjonsstrømtæring.
Det er også satt inn nye foringer på rorakselen, og alle
skroggjennomføringer er isolert. En planke i kjølen er
skiftet ut på grunn av gnag. Hele skroget er slipt ned og
smurt ca tyve strøk. Babords vant har fått nye vantjern
og strekkfisker. Dekksmaskineriet er tatt på land og
galvanisert. Fargen på vinsjen blir fortsatt mørkerød.
Bommen er blitt sjekket og sertifisert.
Hvis ikke noe uforutsett skjer, regner vi med å få hentet
Faxsen tilbake første eller andre helga i februar. Etter
dette vil hun være i en meget god stand. Reparasjonene
har vært gjennomført i nært samarbeid med Skipskontrollen som er godt fornøyd med det arbeid som
utføres. Regningen for reparasjoner nærmer seg nå

Foto: Blokken Skipsverft AS

Sylinder på vandring
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700.000 kr. Vi har vært så heldige å
få ekstra støtte fra Riksantikvaren,
slik at deres støtte nå er oppe i
450.000.- I tillegg fikk vi en gledelig
støtte fra Nordland
fylkeskommunes kulturminneseksjon på kr 60.000.- Denne
støtten kom også godt med.
Hvis alt går etter planen, er første
tur ut for Faxsen for ansatte på
Bodin videregående, som drar på
fiske i vinterferien. Deretter er det
kystlagstur på Lofotfiske.
Odd Jarl
Foto: Blokken Skipsverft AS

Her skal det stå en Wichmann

Avhending av "Lille Effingham"
Medlemsmøtet i oktober i fjor ga klarsignal for å avhende ”Lille
Effingham”. Styret har etter dette avertert båten for salg i Avisa
Nordland. Annonsen ga 3 interesserte, men vi har ikke mottatt
noen konkrete tilbud så langt. Båten er også tilbudt Bodø
Krigshistoriske Gruppe og Bliksvær Vel, med svarfrist i slutten
av januar. I tillegg vil båten bli lagt ut for salg i Båtbørsen.
Foto: Kristin Norli
Kystlaget kan dokumentere utgifter på oppimot kr 20.000,- på
"Lille Effingham"
båten, og vi håper selvfølgelig å få dekket inn det meste av
dette ved et salg.
Den Britiske Ambassaden og et par britiske museer har fått informasjon om båten, men responsen har uteblitt.
Chatham Historic Museum har imidlertid vist en viss inntresse, og informasjon om båten vil bli sendt over i løpet
av januar. En avgjørelse om båtens videre skjebne vil kanskje foreligge til årsmøtet.

Bjørnøy fyr

Bjørnøya ved Landegode med
Bjørnøy fyr er nå overdratt fra
Kystverket til Direktoratet for naturforvaltning. Bakgrunnen for overdragelsen er ønsket om å holde
eiendommen og bygningsmassen
tilgjengelig for allmennheten.
Kommunen har påtatt seg forvaltningsansvaret for eiendommen
og bygningsmassen. Direktoratet
for naturforvaltning vil stille et
engangsbeløp til disposisjon for å
få bygningsmassen i akseptabel
stand og bedre tilgjengelig-heten.
Videre drift av bygnings-massen
må finansieres gjennom utleie,
kommunale midler og eksterne
prosjektmidler. Drift og vedlikehold
av atkomst og uteområdene vil
fortsatt delvis kunne finansieres via
midler fra Direktoratet for natur-

forvaltning. Med dette som bakgrunn inviterte Salten Friluftsråd
ulike organisasjoner og lag til en
befaring på Bjørnøy Fyr i slutten av
november. Lagets nestleder deltok
på turen. Under befaringen kom det
fram endel momenter og ideer som
det nå skal jobbes videre med.
Bodø kommune understreket på sin
side at de vil stå som garantist for
driften og bidra med nødvendige
midler for å sikre driften av stedet.
Bodø kommune vil kalle inn til et
møte i løpet av februar. På dette
møtet er det meningen å sette ned
et interimstyre for stedet. Interimstyret får i oppgave å komme med
forslag til organisering, ramme for
driften, budsjett, samt prioritere
oppgavene for 2006.

Avsender: Kystlaget SALTA, Postboks 685, 8001 Bodø.

Fra båtloftet
Arbeidsforholdene på båtloftet er bedre enn på
lenge. Nå er det stort sett kystlagets egne båter
som har tilhold her , og de trenger sine pussinger
og reparasjoner. Dette foregår på tirsdager fra
18.00 – ca 21.00 med innlagt kaffepause. Det er
fullt tillatt å ta en tur innom selv om det bare er for
å ta en kikk og få en kopp kaffe m/båtprat.
”Hæringen” har fått ”revet” ut to bord og et band
som skal erstattes med nytt materiale.
Tilpassingen med dette er i gang. Samtidig forgår
arbeidet med ”Åfjordbåten” og ”Ro”

Foto: John Torstensen

Hæringen må bytte 2 bord
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