Våren er her!
Hundrevis av gode tilbud på turutstyr,
fiskeutstyr, båter og kanoer, garn, fritids
tøy, motorsykler, mopeder, båtutstyr,
skotøy, GPS, ATV, scootere, båthengere,
redningsutstyr og mye annet!

Velkommen til
Forbundet KYSTENs 25. landsstevne
Bodø 20. - 23. juli 2006

Foto: Arne E. Neeraas

Stevneavis 20-23 juli 2006
Auskaret

k u n d e a v i s f r a L ø v o l d – k y s t e n s v a r e h u s n r. 1 – V å r e n 2 0 0 4

Auskaret

Side 

Velkommen til Bodø og til Landsstevnet
Velkommen til knutepunkt mellom hav og land, by og bygd, fly
og havn, tog og båt.
Velkommen til en moderne by, en
by i sterk vekst, en by som likevel
er nordnorsk og lever av havet og
det naturen har å by på.
Vi er glade for at dere har valgt
oss som møteplass. Vi liker å ta i
mot gjester og skape møteplasser,
og vi er spesielt glade for å kunne
skape møteplasser knyttet til hav,
båttradisjoner, seiling og våre
maritime miljøer. Jeg håper dere
får noen fine dager her under
Kystens Landsstevne, og at vær og
vind gir dere muligheter til å få
se noe av det vi har å tilby og at
dere blir kjent med noen trivelige
Bodø-væringer.
Bodø er et kommunikasjonsmessig knutepunkt med en kompakt
og komplett infrastruktur. Fly,
jernbane, hurtigrute, hurtig-

båter, ferger, veitransport – alt
dette finnes sentralt tilgjengelig.
Denne knutepunktfunksjonen
sammen med vår nære tilknytning
til havet preger oss som bor her,
vårt næringsliv og vår identitet.
Bodø er også kjent som byen hvor
det blåser mye. Det er fint for
seiling og for bevegelse.
Som kjent brant nesten hele byen
ned 27. mai i 1940. Vi er dermed
en ny by med moderne bebyg
gelse og rette gater. Vi er en ung
by, en ny by, som vokser jevnt og
trutt - fra ca. 5.000 innbyggere
i 1945 til 45.000 i dag. De siste
1000 innbyggerne fikk vi 1.1.2004
da Skjerstad kommune ble innlemmet som en del av Bodø.
Når folk tenker på Bodø, forbinder de fleste byen med offentlige
kontorer, høgskolen, sykehus og
Bodø-Glimt. Det mange ikke er
klar over er at Bodø også er en
av Nordlands største og viktigste
fiskerikommuner. Bodøs sysselsetting er i stor grad basert på naturgrunnlaget vårt – havet - som i

her. Vi er for øvrig svært stolte av
småbåthavna som mange oppfatter som storstua vår. Og vi liker
også å skryte av naturen rundt
oss.

Foto: Bodø kommune

Velkommen til Bodø.

kombinasjon med det at vi er et
kommunikasjons-knutepunkt gir
oss gode forutsetninger blant annet som fiskerikommune med en
betydelig maritim virksomhet.
Og som så mange andre nordnorske kommuner er også havet
et av de viktigste elementene i
fritida vår. Bare se ut på den fine
småbåthavna og tenk dere hva alt
som ligger der brukes til og hva
det gir av glede til folk som bor

Og med omgivelser som Børrvasstindene, utsikt til Sulisfjellene,
Landegode i vest, Kjerringøy i
nord og hvite strender som for eksempel Mjelle, mener vi å ha noe
av de flotteste omgivelsene og
rekreasjonsmuligheter som finnes.
Hav, fjell midnattssol og mørktid
betyr mye for oss. Vi viser gjerne
alt dette fram, og håper dere i
tillegg til å se dette fra sjøsiden
også har litt tid til å farte videre
og se noe av det naturen har på
by på.
Igjen: Velkommen til Bodø og
lykke til med arrangementet.
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Velkommen til Landsstevnet!
Det finns flere muligheter når
man skal arrangere landsstevnet.
Noen velger å legge det til idylliske mindre steder, gjerne med
eldre bryggemiljøer og ramsalte
omgivelser. Dette blir ofte intime,
hyggelige stevner for medlemmene, bygdefolket og spesielt
interesserte tilreisende.
Vi har valgt å ha det midt i Bodø
som er Nord-Norges nest største
by. Litt fordi vi har lyst til å vise
fram byen vår som vi er stolte av.

Foto: Arne E. Neeraas

I snart fire år har vi gledet oss til å
arrangere Forbundet KYSTEN’s 25
landsstevne i Bodø.

Mest fordi vi ønsker å vise flest
mulig de jektene, nordlandsbåtene og skøytene, som i første rekke

representerer vår lokale kystkultur. I tillegg venter vi mange båter
av andre typer; fartøyer som det
nedlegges et enormt frivillig og
ubetalt arbeid for å holde i drift.
Vi regner med at stevnet vil
utgjøre den største båtmønstringen i Bodø siden før krigen og
sannsynligvis den største samlingen av nordlandsbåter på kanskje
hundre år.

og vindstille etter behov, masse
båter og masse trivelige folk fra
fjern og nær.

Takk til alle som har bidratt til
at vi kan arrangere kyststevnet i
Bodø!

Snart fire års planlegging har
vært spennende, morsomt,
kontaktskapende og etter hvert
- ganske travelt. Vi har møtt en
masse positive og imøtekommende mennesker i private bedrifter
og offentlige instanser.

Velkommen til landsstevnet til alle
enten dere kommer med båt, bil,
buss, tog, fly eller til fots!

I tillegg ønsker vi å vise fram
håndverksteknikker og produkter
som holdes i hevd av dyktige og
entusiastiske ildsjeler. Vi håper og
tror at det blir sol, sommer, vind

Vi ser det som spesielt hyggelig at
miljøvernministeren kommer til
åpningen av stevnet, og dette tar
vi som et tegn på at kystkulturen
tas på alvor.

God bør! Vi treffes i Bodø!
Per K. Lund
Stevneleder
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Norge er en kyst-, fiskeri- og
sjøfartsnasjon. I over 12.000 år
har kysten vært stedet der folk
har bodd. Nesten 2/3 av alle landets kommuner har en kystlinje.
Omtrent 80 prosent av Norges
befolkning er bosatt i kystnære
områder, dvs. mindre enn 10 km
fra sjøen.
Fra en rik kyst har menneske
hentet mat, og havet har vært
den viktigste transportåren. Dette
har satt fysiske spor i landskapet
og mentale spor i mennesket. En
grunnleggende forutsetning for
et liv langs kysten har vært et folk
som måtte mestre det finstemte
samspillet mellom næring, kultur
og natur. Kystens kulturminner er
fysiske spor fra folks liv og virke
knyttet til havet og kysten.
Kystkultur en del av
folkesjela til nordmenn
Kystkulturen gir mulighet for en
bredde og allsidighet i aktiviteter
og engasjement. Det kan være
de mange historiske spillene
eller festivalene som knytter
seg til kysten, for eksempel
Kystens landsstevne her i Bodø,
Kystsogevekene i Hordaland
eller Hopsjødagene på Hitra
i Sør-Trøndelag. Kystkultur er
også kystleder, det er museer og
samlinger, det er kystlag som tar
vare på tradisjonelle båttyper og
håndtverkskunnskap knyttet til
disse, det er mattradisjoner og
det er fyrnettverk.

Dramatiske endringer
underveis
Kystsonen har alltid vært preget
av dynamikk og i mange tilfelle
dramatikk. Med vinterstormene
kunne både naust og brygger gå
tapt i tillegg til menneskeliv. I dag
ser vi en annen type dynamikk
som ikke bare er et resultat av
naturkreftene. Det skjer raske
og store endringer langs kysten,
endringer som berører bosettingen og bygging i strandsonen,
endringer i flåten, i forhold
til fiskerihavner hvor det kanskje ikke lenger er tradisjonell
næringsaktivitet, i fyrvesen, hvor
fyrstasjonene avbemannes og i
forhold til oppdrett og industri,
hvor det er en rivende teknologisk utvikling.
Konsekvensene av disse endringene går i to ulike retninger. I
fraflyttingsområdene fører manglende bruk til forfall eller riving.
I pressområdene rives bygninger
for å få plass til annen utbygging,
strandsonen bygges ned eller
bygningene får nye funksjoner på
grunn av ny bruk. Vesentlige deler
av vår kulturhistorie står i fare for
å forsvinne eller ødelegges. For
begge scenariene knytter det seg
derfor store utfordringer å få til
ny aktivitet og ny bruk, eller til
å styre bruken i en retning som
ikke truer kystlandskapet med
dets natur og kulturminneverdier.
Det haster derfor med å komme
i gang med å ta vare på kystkulturen før det er for sent! Vi må
sikre mangfoldet i kystkulturen

vår samtidig som vi må opprettholde en bærekraftig næringsvirksomhet langs kysten.
Kystkultur på dagsorden
Vi har ikke vært flinke nok til å
sette kystkultur på dagsordenen
og å samarbeide om løsninger.
Selv om det har blitt gjort et godt
stykke arbeid med for eksempel
fredning av fyr og økt oppmerksomhet og økonomisk støtte
til fartøyvernet, har innsatsen
fra sentrale myndigheter vært
stykkevis og delt. Om ikke det har
vært vanntette skott så har det
alt for ofte vært jobbet isolert og
fra sak til sak. Jeg tror at vi heller
ikke har vært flinke nok til å spille
på lag med lokale krefter og lokal
kunnskap. Dette vil jeg gjøre noe
med!
Jeg mener det er på tide at vi
løfter kystens kulturarv som politikkområde. Jeg vil ha en levende
kystsone der nøkkelen ligger i
samspillet mellom natur, kulturarv
og næringsutvikling.
Jeg vil gjøre mitt for å styrke
samarbeidet og samordningen
mellom fiskeri-, sjøfarts- og
kystsektorene og kulturminnesektoren om de utfordringer
og muligheter som knytter seg
til kystens kulturarv. Jeg vil også
støtte opp under samarbeidet
mellom statlige myndigheter på
den ene side og frivillige, regionale og lokale myndigheter på den
annen side. Jeg har derfor tatt initiativ til å starte et arbeid med en

Foto: Miljøverndepartementet

Med stø kurs for kystkulturen
handlingsplan
for kystkultur.
Fiskedirektoratet, Kystdirektoratet, ABMutvikling og
Riksantikvaren
jobber nå med
dette.
Kystens store
potensial
Kulturhistorien
og naturen
langs kysten
er en kraftfull
magnet for turisme. Lofoten med
sine rorbuer og fiskevær tar jo
nettopp utgangspunkt i kystkulturen i sin markedsføring av regionen. En økt satsing på kystkultur må derfor ta utgangspunkt
i det potensial for verdiskaping
som ligger i en god forvaltning av
kystens kulturhistorie. Levende
lokalsamfunn med tilgang til
arbeidskraft og kunnskap er en
viktig forutsetning for verdiskaping. En videre satsing må legge
til rette for at kystkulturen er en
premiss inn i den videre utviklingen av lokalsamfunnene for å
gjøre disse attraktive både for
lokalbefolkningen og tilreisende.
Det er nettopp dette som er
essensen i et verdiskapningsprogram som Miljøverndepartementet har etablert på kulturminneområdet. Kystkultur skal
prioriteres i denne satsingen.
Erfaringer viser at bedrifter i
økende grad ønsker en lokaliser-

ing i områder som forteller en kulturhistorie. Ved etablering i slike
kulturmiljøer gir det bedriftene et
konkurransefortrinn med hensynt
til markedsføring. Det er en rekke
eksempler på at gjenbruk av bygningsmasse er ressursbesparende.
Med andre ord kan økt fokusering
og ivaretakelse av kystkulturen gi
en vinn-vinn situasjon.
Jeg er optimistisk med hensyn
til ivaretakelsen og utviklingen
av kystkulturen og kystlandskapet. Kystens dynamikk gir ikke
bare problemer og trusler, men
også utfordringer og muligheter.
Landsstevnet til Forbundet Kysten
i Bodø er en hyllest til mangfoldet
i kystkulturen og en synliggjøring
av den store innsatsen enkeltpersoner, lag og organisasjoner
legger ned.
Helen Bjørnøy
Miljøvernminister

Hovedsponsorer:

BODØ HAVN
KF
Nasjonalhavn
• Fiskerihavn • EØS-havn
P O R T O F B Nordnorges
ODØ

største containerhavn

BODØ HAVN KF

Telefon 75 55 10 80

firmapost@bodohavn.no

PORT OF BODØ

Telefaks 75 55 10 90

www.bodohavn.no
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På lag med Landsstevnet!
Løvold har valgt å delta i Kystens
landstevne som hovedsponsor for
2006. Vi ser på dette stevnet som
noe av det største og viktigste
arrangementet i Bodø i år, og finner
det derfor naturlig at vi deltar.
Løvold har i snart 70 år hatt et
forhold til kysten og virksomheten på
sjøen. Fra å være leverandør til sjark
flåten og den ensomme fisker på vei
til og fra Lofoten, og som leverandør
av utstyr og forbruksmateriell til kyst
trafikken, trålerflåten og nå i nyere
tid levere varer til oppdrettsvirksom
het og oljeindustrien på sjø og land.
Når vi også tar med våre viktige
kunder som skal ha seg ny fritidsbåt
med fiskeutstyr, og de mer fjellvante
sportsfiskere mener vi å dekke det
meste av befolkningen i de nordligste
fylkene.

Løvold er også kjent som leverandør
av god mat. Det finnes knapt en
voksen mann eller kvinne som ikke
har vært på Løvolds kafeteria i Bodø
og fått servert en tallerken med kjøtt
kaker eller saltkjøtt med flesk. Kafeen
ble etablert i 1939 og har hatt et
nært forhold til kysten. Ett av høyde
punktene for fiskeren på tur hjem fra
Lofoten var å ta seg en god middag
på Løvolds kafeteria. Likeledes var
det for de mange Hurtigrutepassa
sjerene som ventet på båten med en
tallerken stormsuppe.
Vi er glade for at Kystlaget Salta har
påtatt seg dette viktige arrangemen
tet som bidrar til å ivareta kystkultu
ren. Som bedrift er vi avhengig av en
levende kyst og et aktivt samfunn. Vi
tror at et arrangement som dette bi
drar til å forsterke samholdet mellom

næring på land og sjø, og at folkeliv
og ”sirkus” skaper glade mennesker
og et trivelig bysamfunn.
Vi ønsker Kystlaget Salta lykke til
med et arrangement med mange
tilreisende som vil oppleve en by med
stor gjestfrihet, et yrende folkeliv og
mange interessante aktiviteter mens
stevnet pågår. Klarer vi dette, vil
Bodø og byens næringsvirksomhet
forsterke sin posisjon i samfunnet.
Martin-Arne Nyheim
Løvold AS

Med Nordlandsbanken
– for kysten
Nordlandsbanken har drevet bank
virksomhet i Nordland siden 1893,
i starten under navnet Nordlands
Privatbank. For oss i Nordlandsban
ken har tilhørigheten til kysten og
kystnæringene alltid vært viktig.
Banken ble grunnlagt på de store
sildefiskeriene fra 1860 og frem mot
midten av 1890-årene. Også i dag
er fiskeriene og andre kystrelaterte
næringer av stor betydning for Nord
landsbanken.
Nordlandsbanken er en moderne
og ledende bank for personkunder
og bedrifter i Nordland. Vi utfører
alle typer banktjenester, og betjener
kundene gjennom 17 bankkontorer
fra Brønnøysund i syd til Andenes og
Narvik i nord.
På den tiden da banken ble etablert,
var det kysten og kystens nærin
ger som holdt liv i fylket og folket.

Industrialiseringen var ennå bare i sin
spede begynnelse her nord. Fortsatt
er nordlandskysten viktig for oss
som bor her, selv om vi etter hvert
har skaffet oss flere ben å stå på enn
fraktefart og fiskerier.

på kystkulturen. Nordlandsbanken
ønsker alle fine stevnedager i Bodø
20.-23. juli!

Også for den moderne nordlending
er det vanskelig å ha et likegyldig for
hold til kysten. Med 509 mil kystlinje
i fastlands-Nordland, er Nordland
uten sammenligning det fylket i Nor
ge med lengst kystlinje. Og kysten
bruker vi, enten det er i næringsøy
emed, til tur med bål i fjæra eller med
fritidsbåt blant holmer og skjær.

Morten Støver
Adm. dir.
Nordlandsbanken ASA

Med hilsen

Derfor var ikke Nordlandsbanken
tungbedt, da vi ble invitert til å gå
inn som hovedsponsor for lands
stevnet til Forbundet KYSTEN. Kysten
er viktig for både nordlendingene og
Nordlandsbanken, Forbundet KYSTEN
gjør en viktig jobb med å ta vare

Posten priser kysten
Posten setter stor pris på å sam
arbeide med Kystlaget Salta i for
bindelse med Forbundet Kystens 25.
landsstevne. Vi vet at vi samarbeider
med en engasjert organisasjon som
hver dag tar vare på kystkultur og
tradisjoner.
Posten besøker 99,96 prosent av
Norges befolkning seks dager i uken.
Videre har vi 1.500 salgspunkter. Tar
vi med landpostbudene har vi 3.300
salgssteder. Vi møter altså de fleste
av dere minst en gang daglig. Dette
er vi stolt av, og vi vet derfor hvor
viktig lokale kulturbærere er.
Gjennom vårt samarbeid med Kyst
laget Salta føler vi at vårt slagord
”Oss mennesker i mellom” får
konkret innhold.

Vi nordmenn har i all tid hatt en
sterk tilknytting til kysten og havet.
Dette er en kultur vi i Posten ønsker
at også fremtidige generasjoner skal
være stolt av, og bidra til å ta vare
på. Derfor vil Posten under det 25.
landsstevne dele ut en Kulturpris til
en engasjert person som har bidratt
til å fremme nettopp kystkulturen,
særlig blant barn og unge.
Vi i Posten gratulerer Kystlaget Salta
med å ha fått et slikt stort arran
gement hit til Bodø, og vi ønsker
kystens folk, arrangør og deltakere
lykke til med stevnet.
Kurt Vidar Nilsen
Posten Norge AS
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Halvdan Siversten vet hva havet er.
Han har båt også. Og ikke bare det:
han har vært egen skipper langs
vår vakre, kronglete kyst. Hustad
vika, Jæren, Færder…
- Fra Helgeland til Lofoten, det er
verdens vakreste havstykke…
- … med seilbåt?
- Gjerne det, hvis du har god tid og
målet er nettopp å være underveis,
så jeg beholder min marine andel
i fembøringen ”Kjerringøy”. Men
altså: for å komme raskt frem mellom
Bodø, Kjerringøy, Røssnes og resten
av verden…
- Så blir det motor…
- Ja, nå skal det bli ny båt. Tre fot kor
tere og ikke lengre. Båt med motor
er et praktisk transportmiddel. Jeg
trives ombord i båten min, uansett
antallet sjømil den tilbakelegger.
- Så hensikten med båt er ikke at det
går fort unna?
- Neida, neida, vi var en sommer på
motorbåtferie i følge med annen
motorbåt. Én uke i sju knops fart.
Det gikk jo bra det. Jeg var hjemme
bare én gang i løpet av turen, for å se
Glimt spille…

Vi hører den berømte Halvdansnerten
i stemmen. Sivertsen spøker med sitt
forhold til det marine liv, fordi alvoret
hans er enda større.
- Min far begynte som fisker før han
gikk i land og ble bokbinder. Jeg var
med ham på noen turer på havet,
men det var først etter en uke tokt
med jekta ”Pauline” på midten av
80-tallet, at jeg virkelig fikk opp
øynene for kysten…
- Du har skrevet mange sanger med
referanser til sjøen, ”Nysalta Uer”,
”Bare Hurtigruta går”, ”Hus ved
havet”…
- Ja, jeg er nordnorsk bygutt. Fikk jo
aldri skrevet noen politisk korrekte
viser om ”fesk på hjell”, men jeg tok
det igjen på andre måter, kan du si…
- Hvordan er det å skrive sanger for
mennesker?
- Det er… flott. Et hvitt ark, og
inspirasjonen kommer… etter hvert.
Sang- og artistbransjen har ikke noe
sikkerhetsnett. Det totale tilbudet av
underholdning til folk er formidabelt
i forhold til da jeg varmet opp for
Cornelis Vreeswijk på Pizzakjelleren
i Bodø for en mannsalder siden – så

“Halvdans beste”

Torsdag 20. juli kl. 23.00, framfører
Halvdan Sivertsen sin ”Halvdans
Beste” i Bodø Domkirke med musi
kerne Håvard Bendiksen (gitar) og
Trond Viggo Solås (bass).

Halvdan trenger ingen nærmere
presentasjon – vi kjenner musikken
hans, tekstene, - vi nynner og vi syn
ger en stubb for oss selv av Halvdans
sanger, - ingen allsang uten en av

det er fantastisk å få være etterspurt
artist etter så mange år.
- Du skriver sanger som mange men
nesker setter stor pris på…
- Jeg skriver om vanlige ting som van
lige mennesker identifiserer seg med.
- Er ”Kjærlighetsvisa” din største låt?
- Det er vel det. Kjærlighetsvisa er
som en Wagneropera; hehe, den har
alt: sex, natur, kultur, politikk. Mange
andre artister har den på repertoaret
sitt, og det er morsomt og inspire
rende.
- Det siste året har du holdt kirkekon
serter. Hva slags forhold har du til
kirkelivet?
- Meget bra. Avlappet. Jeg er opp
vokst med en katolsk tro som ballast,
og jeg tror det er sunt med både
alvor og skjemt i kirken.
- Har kirken og kysten noe felles?
- Ja, tradisjonen - og romsligheten
– i hvert fall i Bodø Domkirke. Kyst
kulturen er dessuten en enorm og
forsømt skatt, som vi må ta vare på.
Konserten i domkirken i sommer er
en hyllest til kysten og folket. Og tro
meg, vi skal få det artig…

Halvdans. Han tar oss med storm når
han kommer på scenen, han får oss
til å gapskratte før vi i neste øyeblikk
sitter helt stille med tårer - . Halvdan
er en av våre mest folkekjære scene
kunstnere og visesangere.

Foto: Per Jarl Elle

Skipper på egen skute

Kystkulturen må vi ta vare på, enten det er med seil eller motor, sier Halvdan
Sivertsen som holder konsert i Bodø Domkirke.

Som arrangør er Kystlaget Salta glad
for at vi har et konsertlokale med
plass til 850 mennesker. Det kommer
mange tilreisende gjester til Bodø i
forbindelse med Landsstevnet som
sikkert vil få med seg konserten,
derfor kan det være lurt å skaffe

seg billetter på forhånd. De kan
bestilles gjennom våre nettsider
www.salta.no/landsstevnet og
i billettsalget på Fram Kino i Bodø.
Billetter kan også kjøpes under
stevnet: På stevnekontoret, eller ved
inngangen før konserten.

Vi ønsker publikum
og arrangører
lykke til med
Landsstevnet!

Stig Karlsen
Banksjef

Dine penger. Våre hoder.
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Leveringsklare kvalitetsbåter fra Marex
Ta kontakt for demonstrasjon og prøvetur!
Henv.: salg@marexnord.no
Tlf..: 901 59 818

“Marex 330 Scandinavia er en båt som virker fornuftig og bra fra første dag, og som vinner seg
ved lengre tids bruk. Viktigste årsak til den positive båtopplevelsen er en grunnleggende fornuftig
og praktisk innredningsløsning, samtidig som kombinasjonen av hardtop og stor solluke er et godt
konsept for norsk klima. Vi føler den dekker behovet for en rask turbåt for en familie på fire-fem
personer, der fartspotensial, rekkevidde og robuste sjøegenskaper trekker i positiv retning. Innvendingene mot båten går ikke på basisegenskapene, men på visse detaljløsninger hvor verftet
relativt enkelt kan gjøre de nødvendige tilpasningene. Noe de har vist vilje til, f.eks. når det gjelder
den nye takløsningen fra 2004-modellene.” - Fra Vi Menn testen

Dette sier svenske Båtnytt:
“Marex Duckie har en rund og fylldig hekk,
kjøl, stor sittegruppe og alt annet som hører til
i en ekte snekkke. Derfor er det svært overraskende at den kjører i full planingsfart.”

Vi kaller den bare verdens
raskeste snekke!
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Forbundet Kysten
Forbundet KYSTEN ble stiftet i
1979 og er en organisasjon for vern
av norsk kystkultur.
Formålet er - i samarbeid med andre
kulturverninteresser - å styrke vår
identitet som kystfolk, herunder:
• Fremme bevaring og allmenn bruk
av tradisjonelle fartøyer, bygnin
ger, anlegg og kystmiljø forøvrig.
• Drive opplysningsarbeid for å øke
forståelsen for verdien av men
neskelige og kulturelle tradisjoner i
kysthistorien.
• Vedlikeholde og utvikle tradisjoner
i næring og håndverk.
• Øke den faglige standard i vedlike
hold og sikkerhet ved bruken av
fartøyer og anlegg.
Ryggraden i forbundets virksomhet
er kyst- og fylkeslag, stiftelser og
arbeidsgrupper rundt om i landet. I
dag har forbundet over 100 lokale
kystlag, med ca. 9.000 medlemmer.
Det er 26 kystlag i Nordland – flere
enn i noe annet fylke.

Bli medlem!
På alle områder i samfunnet gjør
frivillige organisasjoner en stor
innsats for å få satt viktige spørsmål
på dagsorden. Forbundet KYSTEN
arbeider for å sette søkelyset på kyst
kultur og kulturvern generelt, slik at
fartøyer og bygninger av kulturhisto
risk verdi blir bevart før de forsvinner
for godt. For å nå våre mål trenger
vi så mange medlemmer som mulig.
Det er lettere å bli hørt hvis man er
mange medlemmer, så meld deg inn i
Forbundet KYSTEN!
Forbundet KYSTEN
Skur 28
Nordre Akershuskai
0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15
forbundet@kysten.no
http://www.kysten.no

Foto: Bente Foldvik

Landsstevne i Bodø

Så er vi endlig kommet til juli 2006.
Kystlaget Salta har jobba lenge
sammen med landsstyret, og nå er
vi her!
Med jekta og jektefarten som hoved
tema, har kystlaget satt sammen en
spennende og rikholdig meny. Her er
det tett mellom høydepunktene, så
det er bare å velge på øverste hylle.
Her er næring både for kroppen og
sjelen.
Nyte synet av ”Hæringen” og ”Brø
drene”, lytte til dunkinga fra ”Fax
sen” eller bare drive omkring blant
kystfolk og slå av en hyggelig prat.
Du vil sikkert ha gode minner
med deg på veien videre etter at
Forbundet KYSTENs 25. Landsstevne
er slutt.

Halvdan Sivertsen har vel aldri skuffa
sitt publikum fram til nå. Det vil han
neppe gjøre under konserten i Bodø
Domkirke heller. Bramfri og sprud
lende, musikalsk og elegant. Herved
oppfordres alle til å gå mann av huse.
Landsstyret har hatt møte i Bodø to
ganger i min styretid. Aldri glemmer
jeg vel det strålende solskinnet midt
på natta, gjestfriheten og måsegga!
Gode minner for livet.
Jeg gleder meg!
Til Kystlaget Salta, gratulerer med
stevnet! Vi ses i Bodø.
Vennlig hilsen
Gerd Helga Stifoss-Hanssen
leder i Forbundet KYSTEN

Dagligvarer
Skipsproviant
Du ringer – vi bringer

Vestbyen

Tel 75 52 22 96
Fax 75 52 22 36
Mob 915 86 727

Auskaret
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Susanne Lundeng
– felespelaren som finn musikalske skattar i kystkulturen
Under Kyststemnet framfører
Susanne Lundeng folkemusikk frå
Nordland på kystmessa i domkyr
kja. Vi får også høyre Susanne sine
eigne melodiar, alle med sterke
band til nordnorsk folkemusikk.
Susanne Lundeng er ein av dei mest
særprega felespelarane i landet.
Tidleg i tenåra brukte ho mykje tid
saman med spelemenn frå ulike
stadar i Nordland. Ho lærte mykje,
og eldre spelemenn lærte med glede
frå seg melodiar og historier som
var knytta til desse. Susanne var
ein god tilhøyrar, og skildrar lett
forskjell i melodiklang frå Beiarn
til Lofoten. I denne bakgrunnen er
musikken hennar rotfesta, samtidig
som ho utvikla sitt eige formspråk.
Ho formidlar musikalske skattar som
mest var gått i gløymeboka, samti
dig som ho komponerer stadig meir
musikk sjølv. Ho er ein meister til å
kombinere nordlandsk folkemusikk
med moderne norsk og internasjonal
musikk, alltid med like stor respekt
for dei musikalske røtene sine.
Susanne Lundeng fortel med stor en
tusiasme om nordnorsk folkemusikk
som kom i bakleksa fordi kartleggin
ga oftast blei gjort etter landevegen
i innlandet. Susanne smiler - Dei
gjekk glipp av mykje fordi dei ikkje
reiste langs kysten. Det var her den

historiske ferdselen gjekk føre seg
og det var her musikktradisjonen
var sterk. Lofotfisket, handelsstader
og marknadsplassar var stader kor
fiskarar frå fjell og kyst møttest,
og kor musikken vart halden i hevd
og utvikla. Landligge i Lofoten be
tydde kulturutveksling! Mangel på
utanlandsk inspirasjon var det heller
ikkje. Russarar, italienarar, skottar,
finner og svenskar sette preg på
melodiane. Takhøgda var stor når
det gjaldt improvisasjon og personlig
preging av folkemelodiane. - Vi finn
ikkje så mykje nordnorsk i Landstad
salmebok, men tradisjonane var like
sterke her som i fjellbygdene i SørNoreg, hevdar Susanne Lundeng.
Sjølv om Susanne hevdar ho blir
sjøsjuk i alle typar båtar, er det mest
ro og liv ho forbind med havet. Ho
fortel om øya Fleinvær der ho budde
i 13 år. Felespelaren er kunnskapsrik
på mange områder, ikkje minst viser
ho kunnskapar om samanhangar
i naturen. Susanne legg entusias
tisk ut om vinterstormar og vakre
sommarnetter, skiftingane i hav
og lys, om eit mangfaldig fugleliv,
fisketurar, nytteplanter og om ea
sin kamp for tilveret. Kjærleiken
til alt dette skin gjennom i augo
til den vakre nordlandskvinna. For
den som vil sjå, er det ikkje mangel
på underhaldning på ei lita øy på

Vi kan nok ikke hjelpe deg
med den store kjærligheten.

Det er lov å bli glad i en bil, særlig hvis man
har gått rundt og vært avstandsforelsket lenge.
Vi i DnB NOR Finans kan låne deg pengene
du trenger for å gjøre alvor av forholdet. Raskt,
enkelt og til en meget gunstig rente. Du kan få

Kjærlighet192x260.indd 1

Under Lofotfisket hadde dei ein eigen melodi som vart brukt då fiskarane tok farvel. Lukk auga, nyt tonane og sjå
for deg Johan Bojer sin nordlandsfiskar, fembøringar og færingar når Susanne Lundeng lar tonane til “O venner som
forsamlet er” smyge seg ut i nordlandsnatta. (Foto: Ingeborg Tangeraas)
Nordlandskysten. Sjølv om ho har
gjort Bodøværing av seg, er det
tydeleg at Fleinver har ein stor plass i
livet hennar.

Men kanskje vi kan finansiere
noen av de små?

inntil 7 års nedbetalingstid og du kan låne inntil
100% av kjøpesummen. Søk om lån direkte på
www.dnbnorfinans.no hos bilforhandlere eller
nærmeste DnB NOR kontor, og vi lover deg svar
på dagen.

04-01-05 10:09:35
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Billedkunstneren
Are Andreassen kyststevnets
hovedutstiller

Billedkunstner
Marit Bockelie

Foto: Bjørn Erik Olsen

Foto: Herm,ann Eliassen

Billedkunstner
Monrad Pedersen

Utstillingen åpner 20. juli kl. 18.30 i
Statens Hus i Moloveien

Utstillingen åpner torsdag 20. juli kl.
18.00. Thon Hotel Nordlys, Moloveien

Utstillingen åpner torsdag 20. juli
kl. 18.30 i Statens Hus i Moloveien.

Monrad Pedersen bor på Rognan,
men er som oftest å finne i Bodø.
Monrad er et aktivt medlem i Kystla
get, og kanskje særlig i forbindelse
med M/K Faxsen. Vi i Bodø er godt
kjent med hans arbeider på vegg eller
akvarellpapir.. Han har dekorert mang
en vegg her i Bodø med maritime mo
tiv. Vi kan nevne Molostua og Molo
kroken midt i stevneområdet. Men du
finner også hans kunst på veggen ved
den norske ambassade i Washington
DC. Hans båtmotiver er nøyaktige
ned til den minste detalj. Han tegner
også ”skuta” di på bestilling.

Are Andreassen jobber i hovedsak
med grafikk og sier selv om utstil
lingen:
Temaet for utstillingen er jekta – i
en stilisert form. Jeg har et sterkt
forhold til jekta ”Pauline”. For 13-14
år siden deltok jeg som kunstner og
mannskap på en seiltur fra Trondheim
og helt opp til Troms. Dette var et
prosjekt om jektehistorie og samtids
kunst. Kyststevnets utstilling er for
meg som en reise i grafiske blad – i
arbeider fra seilasene med ”Pauline”.
Foruten bildene, lager jeg også to
skulpturer med jekta som tema.

Om seg selv sier kunstneren: - Jeg er
en “kystens sommerfugl” som har
fått atskillig saltvann på vingene fordi
jeg alltid har vært opptatt av å være i
båt. Alt som 12åring kjøpte jeg en ny
delig ranværing-, to og en halvroms
som jeg seilte med rundt Tromsø der
vi bodde. Jeg hadde likevel en drøm
om å komme til Bodø, min fødeby
- den lå som i et rosenrødt skjær, med
tanter og onkler, slekt og venner.
Men jeg måtte lure meg av sted med
båten min, alene – eneste selskapet
var hunden “Troll” som var enda red
dere enn meg når skumsprøyten sto
som verst under seilasen til Bodø. Vi
kom heldigvis fram i god behold.
Siden har det blitt flere båter: I 1997
bygde båtbyggeren Gunnar Eldjarn
halvfemteroringen “Olga Elise”, og
med den seilte vi fra Tromsø til Oslo
- det tok to måneder.

Taube naturell
under stevnemiddagen lørdag:

Taube Naturell som framføres av
sangerne Line Camilla Ørsnes og John
Kristian Karlsen fra Sørfold, og trekk
spilleren Andrej Stepanov fra Bodø.
Evert Taube (1890-1976) er en av
Sveriges største kunstnere gjennom
all tid. Under denne forestillingen får
dere møte noen av Evert Taubes mest
kjente figurer gjennom en musikalsk,
fargerik og sprelsk forestilling, full
av dramatikk, kjærlighet og humor.
Den livskraftige Fritjof Andersen
reiser på eventyrlige ferder hvor han
opplever nye steder, og møter blant
annet den forlokkende Carmensita
i Sanborombon. Her begynner også
forestillingen.

Det beste med å jobbe med grafikk
er kombinasjonen av det du må
kunne – håndverket, som det tar tid å
mestre – og uttrykket, det du ønsker
å fortelle. At det først sakte tar form.
Dette er en meget arbeidskrevende
utstilling – og jeg gleder med til å
vise fram resultatet!
Are Andreassen er født og oppvokst
i Harstad, og bosatte seg i Fleinvær,
Gildeskål for 13 år siden. Familien bor
nå i Bodø.
Han er utdannet ved Faculty of Art
and Design, Cardiff, England (1980)
og Kunstakademiet i Trondheim, og
har hatt en rekke separatutstillinger
og prosjekter i inn og utland. Blant
annet har han flere ganger deltatt
på Den Nord-Norske Kunstutstilling,
Trøndelagsutstillingen og Høstutstil
lingen. Hans siste separatutstilling var
i april 2006 i Galleri Norske Grafikere,
Oslo. Aftenposten skrev i denne
anledning: ”Med den brutale nord
norske naturen og det langsomme,
monumentale livet rundt seg lager
han sine bilder i den tidkrevende og
møysommelige etsningsteknikken.
– Abstraherte landskaper, spor av
natur, spor av det menneskeskapte
også. Men i bunnen en fascinasjon
for formen, som han bygger opp med
kaldvalsede stålplater i syrebad, og
med lakker som stopper etsningen og
danner former og enkeltfarger.”
Arbeidene hans er innkjøpt av blant
annet Trondhjems Kunstforening,
Norsk Kulturråd, Sør-Trøndelag fylke,
Fylkeskulturhuset i Harstad, Olavshal
len, Universal Grafic Museum, Egypt,
og Det Norske Storting.

Yrket mitt er billedkunstner, og det
er knapt til å leve av, men jeg lever i
håpet om at noen vil forstå bildene
mine og si: Ja akkurat sånn er det!
Jeg begynte svært tidlig med tegning
og maling, men for å få kunst
undervisning måtte jeg dra ”sørover”
til Kunst- og Håndverkskolen og
Kunstakademiet.
Senere til akademiet i Ravenna i Italia
for å lære mosaikk-teknikk som jeg
har drevet mye med, særlig til store
dekorasjoner.
Jeg har blant annet dekorert bystyre
salen i Bodø rådhus. Det er jeg veldig
stolt av. Men fremfor alt handler
motivene om sjø og båter. Jeg er ute
og tegner ustanselig, og på ”Kysten”
sine stevner er jeg vært en flittig
gjest.
Mine motiver handler om musikken,
den driver jeg parallelt med bildet
– to elementer som hører sammen.
Jeg har diplomeksamen i fløyte fra
Norges musikkhøgskole.
I år kommer jeg til stevnet i min
ganske så nye åttring, også den bygd
av Gunnar Eldjarn. Den er umåtelig
vakker i linjene, malt i “rederiets”
farger - og rødt råseil. Den heter da
også “Gloria Mundi”.
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Aktiviteter for barn
4H Nordland arrangerer aktiviteter for barn under landsstevnet
2006. Ved Molostua, sentralt i
stevneområdet, får barna ta del i
aktiviteter som er knyttet til sjø
og kystkultur.
Fra torsdag til søndag blir det et
mangfoldig tilbud til barn som kom
mer på kyststevnet. Barna har fått
en sentral plassering på årets stevne,
og viser kystlaget sin satsing på
rekruttering. I Bodø skal barna få ta
aktivt del i aktiviteter som fremmer
interesse for kystkultur.

Aktive barn
4H sin arbeidsmåte er å lære ved å
gjøre. Ved hjelp av voksne veiledere
vil barna på kyststevnet få prøve
seg på fisking, spikking, toving og
tauarbeid. De får også anledning til å
lære mer om livet i havet gjennom å
studere havbunnen med vannkikkert
og å være sammen med marinbiolo
gen for å undersøke fisk og sjødyr.
Ved Molostua kan barna lære sjøvett,
bli med på båtturer og kanskje møter
de en nordnorsk sjørøver? Hver dag
finner dere en oversikt over de ulike
aktivitetene som finner sted ved
Molostua.

Alle foto: Ingeborg Tangeraas
For de voksne
Kafé, båter og aktiviteter for barn
blir rammen rundt Molostua. Flere
av håndverkerne vil også ha stand
i samme område, og både små og
store får anledning til å oppleve
håndverkerne i arbeid. Vi ønsker at
dette skal være et område der de små
aktiviseres med ulike gjøremål, de
voksne kan ta en pause i bakken med
mat og drikke samtidig som de får en
fin opplevelse sammen med barna.

Ungdomsleir
Overnatting for ungdom i egen leir
i Breivika. Overnatting i lavvo / telt.
Breivika velforening stiller ”Pille
gårdshytta” og et oppvarmet naust til
disposisjon for sosialt samvær. I Brei
vika er det fotballøkke med mulighet
for ballspill. Leiren ligger helt nede i
fjæra og det er mulighet for å bade
for de aller tøffeste. Det er toalett i
leiren, men ikke dusj. Det er ca 300 m
å gå til småbåthavna.

De som overnatter i leiren tar med
det de trenger av overnattingsutstyr
(sovepose / liggeunderlag / klær)
og mat. Leiren er alkoholfri. Ta med
redningsvest. Vi ordner grill / bål.

Torsdag: 12.00 - 17.00 Etablering av leiren. Sette opp lavvoer.
17.00 - 18:30 Grilling, ballspill, rebusløp
19.00
Åpningsseremoni i stevneområdet
Fredag

09.00
11.00 - 13.00
16.00 - 18.00
22.00

4H er en frivillig organisasjon
som er åpen for alle og som
bygger på ideen om å lære om
samspill i naturen.
Du finner 4H-klubber og 4H-gårder i
hele landet. Medlemmene i klubbene
er mellom 10 og 25 år. 4H-erne sitter
selv i styret og leder klubbene. Som
4H-medlem velger du et praktisk
prosjekt som du jobber med gjennom
året. Prosjektene er allsidige og du
kan selv bestemme om du vil lære
mer om dyrestell, friluftsliv, hånd
verk, sjøbruk, matlaging, teater, mek
king, fotografering eller andre tema.
Hvert år får du tilbud om å reise på
leir. Det er aspirantleir for de yngste
og fylkes-, lands eller nordisk leir for
de eldste. De som har fått smaken på
leirlivet, stortrives i 4H!
4H-gårder er gårdsbruk som er
spesielt tilrettelagt for barn og unge.
Bodin 4H-gård i Bodø har pedagogisk
tilrettelagte tilbud til barnehager
og skoleklasser. I fritida er gården
åpen for aktiviteter i regi av klubben.
Bodin 4H-gård har også handikaprid
ning, ferieklubb, egen barnehage,
lørdagskafé, kurs og andre arrange
menter som alle kan delta på.

Vi legger opp til sosial aktivitet i
leiren, utflukter på land og vann.
Påmelding til aktivitet og båttur i
Molostua.

Program: (med forbehold om ev. endringer)

4H
4H er en av verdens største barneog ungdomsorganisasjoner med
medlemmer i mer enn 80 land. Som
medlem kan du være med på utveks
lingsprogram, samarbeidsprosjekter
i utviklingsland, internasjonale leirer,
kurs og felles aktiviteter på tvers av
landegrensene.
4H-løftet lyder: Vi lover å arbeide
mot det mål å bli en ungdom med
klart Hode, varmt Hjerte, flinke Hen
der og god Helse.
Vil du vite mer? Se www.n4h.no

4H har klubber og gårder i hele
landet. I Bodø finner du Bodin 4Hgård og kan ta turen for å hilse på
geitene og de andre dyra på gården

Den lille tøffe redningsskøyta Elias
kommer til landsstevnet

Frokost i leiren
Beach-volleyball-turnering (påmelding)
”Leirliv”, grilling, bading, ballspill, kano
Nattseiling med åttringen Hæringen (påmelding)

Lørdag: 09.00
Frokost i leiren
11.00 - 13:00 Vannski
16.00 - 18.00 ”Leirliv”, grilling, bading, ballspill, rebusløp, brettseiling
Søndag: 09.00
11.00
13.00

Frokost i leiren / Oppbrudd
Gudstjeneste i Bodø domkirke
Avslutningsseremoni

På kyststevnet venter gode opplevelser

Gass til moderne boliger

Måken Jonatan og kaptein Brun
sjegg inviterer til sjørøvertokt

Baugprinsessa

Oppdragsgiver søkes til
bygging av seilskøyte!

Vi skal i samarbeid med
Statoil levere og montere
gassinstallasjon til Solparken,
Bodø panorama, Bodø Atrium
samt Prinsens gate 113.
Moderne leiligheter og hus
har moderne oppvarming.
Energieffektive gasspeiser tar
minimalt med plass og egner
seg godt for leiligheter som
ikke har eget pipeløp.
Ta kontakt med oss for en
hygggelig gassprat!

Alltid en tanke bedre
Rønvikfjæra 1, 8012 Bodø
Tlf. 75 58 68 78
Mob. 97 55 55 90

Ta kontakt under landsstevne for en båtprat og
visning av mine båter. Kai Linde tlf: 95872134
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Kystmesse i Bodø domkirke søndag 23. juli kl.11.00

Foto: Guri Dahl

Det er tradisjon på Forbundet
Kystens landsstevner at vi går til
gudstjeneste søndag. For første
gang blir denne kystmessen i Bodø
Domkirke, og håper mange kom
mer til denne vakre kirken.
Kystlagets egne medlemmer setter
sitt preg på kystmessen. Tre prester
vil delta: Sogneprest Torkel Irgens,
sogneprest Kyrre Kolvik og sogne
prest Olav Arnt Larsen fra Kystlaget
Salta. Som organist stiller Oddjørn
Nikolaisen fra Vega Kystlag.
Kystlaget Salta er stolte over at vi
har fått musikere og sangere av stort
format som vil presentere nordnorske
folketoner på kystmessen.
Bjørn Andor Drage, komponist,
dirigent og utøver, har vært sentral i
utviklingen av sang- og musikklivet
i Bodø.

Deltagere på markedsplassen
Sentralt i stevneområdet vil du finne en markedsplass preget av kvalitet og tradisjon.
Her finner du også repslager, motorutstiling og demonstrasjon av tradisjonelt håndverk
som for eksempel lafting og verktøysmiing.
Søm & Design  . . . . . . . . . . . . . .  Fiskeskinnsprodukter
Bodø Husflidslag  . . . . . . . . . . .  Husflid
Arthur Tresmie . . . . . . . . . . . . .  Treprodukt
Elling Andersen  . . . . . . . . . . . .  Billedkunstner
Inger Brun  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Strikkede og tovede produkter
Olav Myhr . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Trekopper m.m.
Kurt Johnsen . . . . . . . . . . . . . . .  Ørepynt, div. N-norsk trevirke.
Husflidhåndverker. Leker/moro for barn.
Helge Thomassen . . . . . . . . . . .  Honning, knivblad, kniver, sveipte fat og tiner
+ bok om Jan Mayen.
Frøskeland Gård . . . . . . . . . . . .  Brød, kaker, flatbrød, klappekake.
Urtekosmetikk, hårprodukter, kremer.
Robertsen Fangst og service Boknafisk, surlaks, leverpostei. Produkter av hval grilles.
Karin Hansen . . . . . . . . . . . . . . .  Husflidsprodukter.
Lisbeth Monsen  . . . . . . . . . . . .  Design, klær m.m.
Alf Sæther  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Trekopper m.m.
Solveig Solhaug . . . . . . . . . . . .  Husflid + div. maritime produkter.
Ernst Johan Svendsen . . . . . . .  Trearbeid, bl.a. valbein.
Britt Fjelldal . . . . . . . . . . . . . . . .  Strikkeprodukter.
Yngve Olsen A/S . . . . . . . . . . . .  Alt i tørrfiskprodukter.
Bjørg Stensøy  . . . . . . . . . . . . . .  Glassprodukter.
Asbjørn Walberg . . . . . . . . . . . .  Veggbilder.
Gerd og Hugo Nordgård . . . . .  Trearbeid og rosemaling.
Ansgar Iversen . . . . . . . . . . . . .  Steinbilder.
Sverre Eriksen . . . . . . . . . . . . . .  Trekopper.
Design Mire Lofoten . . . . . . . .  Strikkede klær, egen design.
Erik Tendeland  . . . . . . . . . . . . .  Smykker m/kystmotiv i sølv og emalje.
Solfrid Hov m/flere  . . . . . . . . .  Lappeteknikk, tinnbroderi og fiskeskinnsarbeid.
Siv Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Skjellfugler, troll og nisser.

Susanne Lundeng – medlem av
Kystlaget Salta og eier av en 2/12
roms bindalsfæring – felespiller og
komponist. Ytterligere presentasjon
er vel unødvendig, men av de mange
musikkanmeldelser fra konserter i
inn- og utland tar vi inn en her:
”Med sin lyriske nordlandske urkraft
og sitt klanglige uttrykk gjør Susanne
Lundeng musikken sin tilgjengelig
for et stort publikum. Det ligger en
harmonisk villskap i hennes musikal
ske formidling av stemninger. Hennes
ekspressive og energiske sceneopp
tredender får publikum til å skjerpe
sansene. Susanne Lundeng er en av
våre betydeligste tonekunstnere. Hun
har klart å fornye folkemusikken uten
å miste røttene.”
Helene Rane vil delta med opplesing.
Lise Kari Berg, stipendiat, Høgskolen i
Bodø, bidrar med en installasjon.

pr. 28.06.2006. Og enda kommer det kanskje flere!
Forlaget Halleys . . . . . . . . . . . .  Bokverket ”I Draugens rike”.
Odd Mentzoni . . . . . . . . . . . . . .  Flatbrød.
Ann Britt Nygård  . . . . . . . . . . .  Mikrofiberprodukter.
Arnold Rødsand  . . . . . . . . . . . .  Smykker, Hornprodukter av villsau.
Hemod Stordal  . . . . . . . . . . . . .  Tredreiing.
Granly Produkter . . . . . . . . . . .  Lefser og treprodukter.
Torill Jentoft . . . . . . . . . . . . . . .  Drops m.m.
Bodin Husflidsalg . . . . . . . . . . .  Husflid.
Frikk Bjerklid . . . . . . . . . . . . . . .  Stoler
Henning Ramsvik . . . . . . . . . . .  Trearbeid.
Karl Prydz . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lafting
Rita Wiik . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Keramikk, blomsterdekor m.m.
Ivar Ripnes . . . . . . . . . . . . . . . . .  Husflid og trearbeider.
Else Seivåg . . . . . . . . . . . . . . . . .  Geleer av alle slags bær og urter, saft m.m.
Asbjørg Hauan  . . . . . . . . . . . . .  Dreiing, treprodukter.
Aresvik Gård . . . . . . . . . . . . . . .  Pølser, diverse handel.
Magne Stokkland . . . . . . . . . . .  Kystkultursmykker, ankerdramsflasker.
Lena Ingebrigtsen . . . . . . . . . .  Gravering i glass og stål.
Ann Helen Dragvik . . . . . . . . . .  Lugger, nisser og troll.
Husfliden Bodø . . . . . . . . . . . . .  Husflid.
Redningsselskapet . . . . . . . . . . Sjøvettskampanje, informasjon m.m.
Forbundet Kysten . . . . . . . . . . .  Presentasjon
Kystlaget Loggen . . . . . . . . . . .  Neste års stevnearrangør.
Løvold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maritim elektronikk, tauspleising m.m.
Avisa Nordland . . . . . . . . . . . . .  Avisen, abonnement, kommunikasjon.
Anna Karolines Venner . . . . . .  Informasjon om jekta og jektefarten.
Øksnes Kystlag . . . . . . . . . . . . .  Diverse produkter.
Nordland Husflidslag . . . . . . . Utstilling, informasjon.
Jon Dahlmo  . . . . . . . . . . . . . . . .  Vertøysmed.
Hardanger Fartøyvernsenter Repslaging, tauverk.
Nord Norsk Fartøyvernsenter Utstilling, informasjon.
Bredalsholme dokk og
fartøyvernsenter . . . . . . . . . . .  Utstilling, informasjon.

Auskaret
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Foto: Per K. Lund

Stevneområde Forbundet Kystens Landsstevne Bod

Foto: Per K. Lund

Regattaer og defilering
Nordlandsbåtfemmila
Foto: Arne E. Neeraas

Liker du å ro så bør du delta i ”Nordlandsfemmila”, (5 nautiske mil).
Her kan det brukes forskjellige båtstørrelser (2-, 21/2- og 3-roms) og skal roes av to personer.
Vi regner med at mange kommer til å legge seg i hard-trening for å sikre seg en god plassering.

Jollestafett

Det blir også en ”Jollestafett”, med mange utfordringer for deltakerne.
Dette er en konkurranse med stor underholdningsverdi.

Regattaer

Det seiles to regattaer under landsstevnet i Bodø, henholdsvis fredag og lørdag. Regattaene seiles i to
forskjellige distanser, en lang distanse for de store båtene over 30 fot og en kortere for mindre båter.
Den ene kappseilasen blir en ferdighetsseilas, det vil si at det er innlagte manøvrer som må utføres.
Det er ikke bare seiltid som teller når premiene skal deles ut, men også ferdigheter og godt sjømannskap.

Defilering

Lørdag kl. 12:15 vil utvalgte båter hilse hurtigruta og deretter defilere på utsiden av moloen.
Hver enkelt båt blir presentert for publikum.
Moloen er en fin plass for å se regattaene og defileringen. Alle konkurransene vil bli lagt slik at publikum
som står her kan se og høre det meste. Starten på alle regattaer vil bli markert med kanonskudd fra
Skansen.
Vi håper på noen spennende regattaer for både deltakere og publikum.

Stevneavis 20-23 juli 2006

dø 20. - 23. juli 2006

Program
Alle dager:
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Oppdatert 14.06.06 - Med forbehold om evt. endringer

• Sang og musikk fra Paviljongen i Moloveien.
• Stevnetrubadur Cato Hultmann.
• Markedsplass
• Aktiviteter for barn og unge.

Utstillere:

• Hovedutstiller er grafiker Are Andreassen, Bodø/Fleinvær.
• Kyststevnenes entusiastiske venn Marit Bockelie, Tromsø/Oslo.
• Kystlaget Saltas ”egen” maritime maler/tegner Monrad Pedersen.

Foredrag:

1. ”Hundre år i utakt. Hurtigruten og jernbanen”. Ved professor dr. philos Jon Gulowsen, Bodø.
2. Spissbåten/straumbåten. Ved båtbygger Ulf Mikalsen, Kjerringøy.
3. Jekta og jektefarten.
Ved leder av Salten museum, konservator Harry Ellingsen og Oscar Berg ved Salten Museum i Gildeskål.
4. Kystkultur-prosjektet i Nordland. Ved prosjektleder Hanne Pettersen ved Nordland fylkeskommune

Artister:

• Åpning: Rolf Lennart Stensø med musikere Sveinung Lillebjerka og Rolf Cato Raade
• Nattkonsert: Halvdan Sivertsen fremfører “Halvdans Beste” med musikere Håvard Bendiksen og Trond Viggo Solås.
• Stevnemiddag: “Taube Naturell” med sangere John Kristian Karlsen, Line C. Ørsnes og trekkspiller Andrej Stepanov.
• Kystmesse: Susanne Lundeng og Bjørn Andor Drage m/flere.

Torsdag 20. juli:

1 Thon Hotel Nordlys - Stevnekontor og hovedutstiller
2 Teltet – servering og underholdning
3 Molostua – servering
4 Tønder Bay – uteservering og bryggedans
5 4H – aktiviteter for barn
6 Molokaia pub
7 Molokroken kafé
8 Markedsplass
9 Repslager og gamle motorer
10 Utstilling Statens Hus
11 Ungdomsleir i Breivika

Avgifter, priser og
billetter
Deltageravgift: 250 kr

Barn under 12 år deltar gratis på stevnet når de er i følge med en voksen.
Deltageravgiften kan betales kontant ved ankomst.

Dagsbillett:

70 kr

Dette gjelder alle kategorier uansett student/honnør, bortsett fra barn
under 12 år som kommer inn gratis. Billetter kan kjøpes ved inngangen.

Stevnemiddag: 200 kr

Stevnemiddagen for deltakere på stevnet holdes i Glasshuset.
Kunstnerisk innslag: “Taube Naturell” med sangere John Kristian Karlsen,
Line C. Ørsnes og trekkspiller Andrej Stepanov.

Nattkonsert:

265 kr

Halvdan Sivertsen fremfører ”Halvdans Beste” med musikerne Håvard
Bendiksen og Trond Viggo Solås.
Betalt deltageravgift gir også gratis adgang til alle Salten Museum
sine anlegg under landsstevnet mot framvisning av deltakerbevis.
Deltakeravgift, billetter til Stevnemiddag og nattkonsert kan kjøpes
på www.salta.no/landsstevnet eller ved inngangen.

Kl. 10.00: Stevnekontoret åpner for registrering, informasjon m.m.
Kl. 12.00: Kafé på Molostua åpner.
Kl. 13.00 - 15.00: Samseilinga kommer inn og båtene tildeles plasser.
Kl. 15.00: Markedsplassen åpner.
Kl. 15.00 - 18.00: Aktiviteter for barn.
Kl. 18.00 Åpning av kunstutstilling Thon Hotel Nordlys. Stevnets hovedutstiller: Are Andreassen.
Kl. 18.30 Åpning av kunstutstilling Statens Hus. Utstillere: Marit Bockelie og Monrad Pedersen.
Kl. 19.00: Offisiell åpning ved miljøvernminister Helen Bjørnøy.
Musikk ved Rolf Lennart Stensø, Sveinung Lillebjerka og Rolf Cato Raade
Salutt fra Nyholms Skandse.
Kl. 20.00: Markedsplassen og kunstutstillinger stenger.
Kl. 20.00: Bli-kjent-kveld i teltet. Allsang og trekkspill.
Kl. 21.00: Flagghal.
Kl. 23.00: Nattkonsert i Bodø Domkirke.
Halvdan Sivertsen fremfører ”Halvdans Beste” med musikerne Håvard Bendiksen og Trond Viggo Solås.
Kl. 01.00: Slutt for kvelden.

Fredag 21. juli:

Kl. 08.00: Flagg-heis og salutt fra Nyholms Skandse.
Frokost.
Kl. 09.00: Skippermøte.
Kl. 10.00: Markedsplassen og serveringsstedene åpner.
Kl. 10.00: Kunstutstillingene åpner: Thon Hotel Nordlys og Statens Hus.
Kl. 10.00 - 18.00: Aktiviteter for barn.
Kl. 10.30: Boklansering: “Saltdals Båtbyggerhistorie”.
Kl. 11.00 - 12.00: Foredrag nr 1 og 2.
Kl. 12.15: Båtene som skal være med i seilasen hilser hurtigruta.
Kl. 12.30: Seilas.
Kl. 15.00 - 16.00: Foredrag nr 3 og 4.
Kl. 17.00: Nordlandsbåtfemmila
Kl. 20.00: Markedsplassen og kunstutstillinger stenger.
Kl. 21.00: Flagghal.
Kl. 21.00 - 01.00 Bryggedans: Musikk: ”KREKLING band og MARGONE”.
Kl. 01.00: Slutt for kvelden.

Lørdag 22. juli:

Kl. 08.00: Flagg-heis og salutt fra Nyholms Skandse.
Frokost.
Kl. 09.00: Skippermøte.
Kl. 10.00: Markedsplassen og serveringsstedene åpner.
Kl. 10.00: Kunstutstillingene åpner: Thon Hotel Nordlys og Statens Hus.
Kl. 10.00 - 18.00: Aktiviteter for barn.
Kl. 11.00 - 12.00: Foredrag nr. 2 og 4.
Kl. 12.15: Båtene til defileringa hilser hurtigruta.
Kl. 12.30: Defilering med utvalgte båter.
Kl. 14.00: Seilas.
Kl. 14.00 - 17.00: Nyholms Skandse: Omvisning ved Nyholms Skandses Compagnie
Kl. 15.00 - 16.00: Foredrag nr. 3.
Kl. 17.00: Jollestafett.
Kl. 19.00: Premieutdeling for seilasene, nordlandsbåtfemmila og jollestafetten.
Kl. 20.00: Vi går i tog fra Moloveien til Glasshuset.
Kl. 20.00: Markedsplassen og kunstutstillinger stenger.
Kl. 20.30: Stevnemiddag i Glasshuset. Kunstnerisk innslag “Taube Naturell” med sangere John Kristian Karlsen,
Line C. Ørsnes og trekkspiller Andrej Stepanov.
Kl. 21.00: Flagg-hal.
Kl. 22.00: Dans i havna.
Kl. 01.00: Slutt for kvelden.

Søndag 23. juli:

Kl. 08.00: Flagg-heis og salutt fra Nyholms Skandse.
Frokost.
Kl. 10.00: Markedsplassen og serveringsstedene åpner.
Kl. 10.00: Kunstutstillingene åpner: Thon Hotel Nordlys og Statens Hus.
Kl. 10.00 - 13.00: Aktiviteter for barn.
Kl. 11.00 - 12.30: Kystmesse i Bodø domkirke. Musikk: Susanne Lundeng og Bjørn Andor Drage m/flere.
Kl. 13.00: Markedsplassen og kunstutstillinger stenger.
Kl. 13.00: Offisiell avslutning av stevnet. Overrekkelse av ”stafettpinnen” til neste års arrangør, Loggen kystlag.
Kl. 14.00: Slutt for denne gang.

Auskaret
Foto: Arne E. Neeraas
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Kystlaget Salta

Vi er et stort lag med over 200
medlemmer, men ønsker gjerne flere
likesinnede velkommen.
Hovedaktivitene er:
• Molokroken kafé – mange er
innom for å kjøpe kaffe og nystekte
vafler
• Molokroken båthavn – store og
små tradisjonsbåter ytterst på
moloen
• Bliksvær med utleie av skolen og
restaurering av heimbrygga til M/K
Faxsen
• Båtloftet - hvor lagets båter blir
pusset på og reparert
• Og båtene

M/K Faxsen er en 70,5 fots kutter
fra 1916, opprinnelig fra Bliksvær.
Den ble bygget av Nils Skandfer på
Kulstadsjøen utenfor Mosjøen, og
levert til Harald Pedersen i Bliksvær.
Senere overtok sønnene Magnus og
Alf. Båten har vært i familiens eie
helt til Stiftelsen Faxsen ble dannet
for å ta vare på båten i 1997.
Motoren er en ensylindret 50Hk
Wichmann type K. Både båt og motor
pleies med omhu, og vi kjører hyp
pige charterturer i sommerhalvåret.
Vi har også lagstur til Lofoten i mars.
M/K Faxsen er vernet av riksantikvar
en.
M/K Storøy ble bygget i 1928
på Rognan, opprinnelig navn var
Steigtind. Den ble bygd for en rekke
andelshavere i Hopen. I 1956 ble
den kjøpt til Sørarnøy (5 eiere). Hele
eierskapet er kjent, og kan dokumen
teres sammen med båtens historie.

Båten er 48 fot lang og vel 14 fot
bred. Motoren er en Scandia D11,
62-modell. Den ble opprinnelig
bygget for sildefiske og lossement.
Fra 1959 til 1999 ble den i stor grad
brukt til rekefiske. Båten hadde tøm
ret hekk fram til 1982, med kahytt
akter. Den opphøyde poopen ble da
fjernet, og styrhuset ble skiftet ut
med aluminiumsstyrhus. Det gamle
styrhuset finnes. Lugaren forut er
uforandret fra 1960.
Båten skulle kondemneres høsten
1999. Timer før styrhuset skulle kap
pes, ble båten reddet fra en skjebne
på havets bunn av medlemmer i
Kystlaget Salta. Den eies formelt av
Stiftelsen Faxsen, og brukes av med
lemmer i kystlaget. Storøy brukes
flittig til fiske- og sommerturer, blant
annet landsstevnet i Brønnøysund
2003. Årets høydepunkt er kanskje
Lofot-turen sist i mars, selv om fang
sten varierer…

Hæringen er en åttring på 31
fot, bygget i Bindal omkring 1900.
Den har levd sitt liv for det meste i
Lofoten og Vesterålen. Båten kom til
Salta i 1993. Alt over vann er skiftet,
mens det meste under vann med alle
band og beter er originale. Båten
var sneseilrigget da den ble kjøpt
inn, men det var mastefot for råseil.
Hæringen er nå rigget slik mange
sneseilriggete nordlandsbåter var
tidlig i forrige århundre: med storseil,
fokk, toppseil og klyver og et totalt
seilareal på 28,5 m2. Sneseilriggen
hadde sine fordeler ved at man kunne
seile ut redskapen, og derved spare
et par mannskaper. Ved å seile opp i
vinden, bakke fokka og justere stor
seilet, kan en også få båten til å ligge
stille mens man juksafisker. Dermed
slipper en å ta ned seilene, noe
som er både tid- og plasskrevende.
Sneseilriggen som i sin tid var svært
populær, gikk av moten da motoren
kom nærmere 1920-tallet

Storøy
Foto: Isak Stenersen

En viktig del av virksomheten er å
bruke båtene for oppleve “på krop
pen” hvordan livet langs kysten har
vært i tidligere tider.

Kystlagets båter

Faxsen
Foto: John Torsteinsen

Kystlaget Salta er et lokallag av For
bundet Kysten. Vi arbeider med
å ta vare på gamle båter og andre
deler av kystkulturen i Salten.

Hæringen

Noen av båtene vi venter til stevnet
skroget tidlig høsten 1996 til Stavan
ger hvor en stiftelse bestående av
entusiaster tilknyttet Sjøforsvaret og
det maritime Norge ble etablert 29.
oktober 1996.
M/K Andholmen ble seilbar somme
ren 2002. Hun var eksteriørmessig
restaurert og framsto slik hun var ved
levering i 1938. Interiørmessig var
det gjort nødvendige tilpassinger til
den nye driftsform, nye sikkerhetsfor
skrifter og dagens krav til komfort.

Fembøringene
Fembøringen ble brukt til føring av
varer og ble fra tidlig 1800-tall også
tatt i bruk som fiskebåt - hovedsaklig
for drivgarnfiske etter torsk (drifting
med garn).
Størrelsen ga plass til en “løfting”
akter, et hus med køyer for besetnin
gen som kunne være fra 5 til 7 mann.
Løftingen kunne settes på land for
å gi bedre rom i båten under fiske.
Besetningen leide seg da inn i en
rorbu i et fiskevær.
Riggen var i prinsippet den samme
på små og store båter. Fembøringen
er rigget med symmetrisk råseil og
rå-toppseil. De nordnorske fembø
ringene og de trønderske storbåtene
var de største av de åpne båtene i de
norske fiskerier, mellom 32-50 fot.

Foto: M K Andholmen

M/K Andholmen ble bygget i Bratt
våg, Møre og Romsdal for reder Karl
Gregussen, Bø i Vesterålen i 1938.
Hun var en såkalt Nygårdsvold-båt,
for havgående fangst og fiske.
Fartøyet ble bygget som galeas på 68
fot, senere forlenget til 72 fot. Stev
nen var loddrett med krysserbygd
akterskip. Motoren var en 60-90 Hk
Wichmann.
“Andholmen” ble rekvirert av norske
sjømilitære myndigheter i Nord-Nor
ge i april/mai 1940 under kampene
mot tyskerne i Ofotfjorden og Narvik.
Krigstjenesten var mangfoldig. Som
meren 1942 kom M/K Andholmen
til Shetland hvor hun gikk inn i den
verdensberømte Shetlandsgjengen.
Fartøyet gjennomførte 8 turer til det
hærtatte Norge med agenter, sabotø
rer, våpen, sprengstoff, radiomateriell
og annet utstyr som Hjemmefronten
hadde behov for i frihetskampen i
Norge. I 1945 kom fartøyet tilbake
til Norge, og ble, etter en grundig
overhaling, levert tilbake til sin rett
messige eier.
Våren 1995 ble Norsk Tidsskrift for
Sjøvesen oppmerksom på at skroget
av “Andholmen” lå ved et fiskeopp
drettsanlegg i Vesterålen. De fikk
byttet til seg det unike, historiske
fartøyskroget. Kystvakten slepte

Andholmen

De siste årene er det bygget mange
nye fembøringer, og de fleste er
ventet til stevnet.

Nordlandsjekta Brødrene
«Nordlandsjekta Brødrene» er en
kopi av jekta «Brødrene» av Solum/
Melbu. Originalen som opprinnelig
gikk i Bergensfart med fisk og fiske
produkter i bytte med livsnødven
digheter, utstyr og redskaper m.v.,
var et klinkbygget fartøy oppført i
midten av forrige århundre. Hun ble i
1886/87 ombygget til kravell i Kristi
ansund under byggmester Edvard K.
Aspen. I 1936 ble «Brødrene» kjøpt
av Nordlandsmuseet, Bodø, men
havarerte 1939 under restaurering.
Nye Brødrene er i det ytre oppstått
som en kopi av «Brødrene», bygget
ved Saltdalsverftet og sjøsatt 22.
august 1995. Hun har status som
verneverdig fartøy.
Tekniske data: Lengde 21,7 m,
bredde 8,3 m, dybde 3,72 m. 84
Brt. Mastehøyde over havnivå 29 m.
Råseilrigget med storseil 210 kvm,
toppseil 70 kvm. Hovedmotor SABB/
MAN 400 HP.

Gamle Salten
er et av Norges fineste veteranskip.
Den er en ekte utgave av 1950årenes kystruteskip som i lengre
perioder betjente hurtigruten Bergen
- Kirkenes. Som “Salten Dampskib
selskabs” stolte flaggskip var den
et særdeles vakkert skip, som nå er
tilbakeført til fordums glans. I 1995
ble skipet overtatt av veteranbåten
tusiaster i Stavanger, og fikk straks
status som verneverdig av Riksanti
kvaren som betraktet skipet som et
nasjonalt klenodium.
“Salten” var et av tre skip som ble
kontrahert på den tiden. Som flagg
skip for Salten Dampskipselskab ble
det ikke spart på noe. Trosvik Verft
som bygget mange skip, betraktet
“Salten” som “juvelen” av de skip
som gikk fra verftet. Den ble byg
get mye over samme lest som de
større Italiabåtene som senere kom i

Gamle Salten
hurtigruten. Her skulle også “Salten”
få sin debut. Rett fra verftet gikk den
inn som avløser i rute fra Bergen til
Kirkenes. Skipet har hatt det meste
av sin tjeneste som passasjerskip på
denne lange ruten, men den gikk
også på kortere ruter i Nord-Norge.
I en periode gikk den med turister til
Svalbard, for så å bli til skoleskip i en
lang periode frem til 1995. Da skipets
dager så ut til å ta slutt, var det at
veteranbåtentusiastene i Stavanger
våknet, i det skipet var i ferd med å
bli solgt ut av landet. Selv om “tidens
tann” hadde tært stygt på innred
ning, var likevel det meste på plass.
Det er sjelden at veteranskip blir tatt
vare på mens det ennå er i original
stand.
Det første du legger merke til er
skipets rene linjer, men det er først
når du stiger ombord at skipet viser
seg med stil og eleganse. Her kap
pes mahogni, skinn og messing om
oppmerksomheten. Skipet er delt inn
i to klasser med fire salonger. Skipet
opererer med den samme motor
og utstyr som den gjorde for 50 år
siden. Gjennom aktiv bruk og frivillig
innsats vil “Gamle Salten” bli tatt
vare på som et av Norges fineste og
originale kystruteskip.

ningsselskapet hos Brødrene Løvfald
i Hardanger. Byggesummen på kr.
49.448 ble gitt av Kaptein Hvoslef
m/frue, de ville at skøyta skulle ha
navnet etter hans far som var biskop.
Skøyta var i redningstjeneste helt
fram til 1965 og hovedsaklig på kys
ten av Nord-Norge. Den har berget
9 fartøy fra totalforlis, 49 mennesker
fra den visse død, assistert 2028 far
tøyer, samt deltatt i syketransporter.
Den deltok også i evakueringen av
Finnmark i 1944.
En stiftelse ble dannet i Malangen i
1992. Stiftelse som gikk til innkjøp av
skøyta. I tiden april - oktober ligger
skøyta ved Nordby Handelssted.
Noe renovering og ominnredning
ble utført på dugnad høst/vinter
2000/2001. Skøyta begynner nå å
bli i topp stand til alle typer formål.
Men det er hele tiden noe å henge
fingrene i, for mannskap og dugnads
folk.

Foto: Stiftelsen Biskop Hvoslef

Andholmen

Biskop Hvoslef
Redningsskøyta R/S 38 “Biskop
Hvoslef” ble bygget i 1933 for Red

Biskop Hvoslef
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Sikkerhet til sjøs

Bodø kommune ønsker
alle hjertelig velkommen
til å bruke vår vakre
skjærgård og byen vår.

Årets sikkerhetspakke?
• Tron 45S manuell nødpeilesender
• Nytt deksel for nødpeilesender
• AQ-5 Personlig nødlys m/lomme
• Flytende “Safety Bag”

Veil. pris
kr 5490,inkl. mva

Ordfører Odd-Tore Fygle

Opsjon:
“Quick Release Unit”
for rask demontering

Installasjon
på rekkverk o.l.
Elektro Bodø AS
Jernbaneveien 85, Bodø

www.elektro.no
Tlf. 75 50 37 00

www.elfag.no – når du trenger elektriker

Velkommen
til kai i Bodø
Vi leverer alt du trenger til båten
– og litt til!
Proviant, utstyr, olje og bunker.
Vi utfører og formidler reparasjoner

Tlf.: 75 58 49 20
Fax: 75 58 40 82
Mob.: 90 58 83 43

- en tanke foran

P.b. 821, 8001 Bodø, Norway
Rønvikleira 1 8012 Bodø
e-post: bodh@online.no

Bunker/drivstoff

Smøre-/motorolje

Proviant/skipsutstyr

Service/reparasjon

Agent/klarering

www.bedre.no
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Foredrag 1:

Foredrag 3:

Foredrag 4:

Hundre år i
Spissbåten og
utakt –
Straumbåten
Hurtigruten
Ved båtbygger Ulf Mikalsen
og jernbanen To foredrag klinket sammen til ett:

Jekta og jektefarten

Kystkulturprosjektet i
Nordland

Ved professor dr. philos
Jon Gulowsen, Bodø

”Og landet lå der bak hundrede
mile”,- slik skildrer Nordlandsdikte
ren Knut Hamsun landet her nord i
et av sine dikt. Og det var en lang
og farefull ferd når jektene dro
til kjøpstaden i Bergen med sin
fiskelast og returnerte hjem
til de mange skipperleiene
i Nordland med alle slags
varer. I dette foredraget
får vi gløtt fra jektefar
tens historie, både om
fartøyet, dramatikk,
handel og bygdefar.

Hurtigruten var en viktig pådriver
i moderniseringen både av trans
porten mellom sør og nord, og av
kystsamfunnet i sin alminnelighet.
Den var en del av det tradisjonelle
kystsamfunnet, ikke noe fremmed
som var påtvunget utenfra. – Slik var
det ikke med jernbanen. Selv om den
fikk stor betydning i mange strøk,
kom den som et teknisk avansert
fremmedelement inn i Nord-Norge.
Som organisasjon var etaten for stor
og byråkratisk til å inngå partnerskap
på det lokale plan.

Foredrag 2:

1: Spissa - En bruksbåt fra Rana
2: Straumbåten – En særing fra
Salten
Foredragsholderen, Ulf Mikalsen
er båtbygger, båtskøtet hans ligger
på Kjerringøy noen mil nord for Bodø
der han bygger nordlandsbåter, spiss
båter, prammer og joller.

Ved konservator Harry Ellingsen,
leder av Salten Museum, og Oscar
Berg, Salten Museum i Gildeskål.

I 1987 ga han ut læreboka Trebåtbygging – bygging i klink og
kravell. I år blir denne fulgt opp med
bok nummer to: Trebåtbygging
– bygging av spissbåt i Rana.

Alle foredrag er på
Thon Hotel Nordlys.
Se tidspunkt i programmet.

Ulf Mikalsen har dokumentert og
rekonstruert flere båter i samarbeid
med Håndverksregisteret, og med
støtte fra Norsk Kulturråd, Faglit
terære Fonds Forfatterstipend, samt
Rana- og Bodø Kommune. Nærmere
informasjon finner du på www.ulf.no

Velkommen til byens nyeste
og beste konferansehotel

Moloveien 14, 8003 Bodø Tlf.: 75 53 19 00

I Bodø står den siste autentiske nord
landsjekta ”Anna Karoline”. Den skal
etter planen få sin plass ved Bodø
havn, og i siste halvdelen av fore
draget får vi vite mer om historien til
dette unike fartøyet.
Nordland var jektefartens ”hjem
land” – og når landsstevnet
denne gang avholdes i
Bodø, er det på et gammelt
handelssted. Midt i Bodø
sentrum lå gjestgive
riet og jekteleiet på
Hundholmen, handels
stedet som ble til Bodø
by i 1816. I umiddelbar
nærhet lå også to andre
handelssteder, nemlig
på Rønvikberget og
ved Hernes. Det gamle
navnet Jektvika på
nordsiden av Bodø
havn, minner oss om
denne tiden.

Ved Hanne Kristin Pettersen
Hanne Kristin Pettersen er prosjekt
leder for verdiskapingsprogrammet
som gjennomføres i tett dialog med
de seks Lofotkommunene og Vega
kommune.
Hun vil holde foredraget: “Den
verdifulle kystkulturen i Nordland” - ei satsing for å ta kystkultu
ren aktivt i bruk til verdiskaping og
utvikling av lokalsamfunn.

Alle foredrag er på
Thon Hotel Nordlys.
Se tidspunkt i programmet.

Stevneavis 20-23 juli 2006

Side 19

Samarbeidspartnere:

BODØ HAVN KF
PORT OF BODØ

BODØ HAVN KF
PORT OF BODØ

Takk for støtten:

Adresse: Storgata 9, 8001 Bodø
Tlf: 40000300, Fax: 40000301
Epost: post@officelink.no Web: www.officelink.no
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Åpningstider:
Mandag-fredag: 08.30 – 16.00 (torsdag 18.00) • Lørdag: 09.00 – 14.00

Stevneavis 20-23 juli 2006

Åpningskonsert med Lansering av boka
spesialskrevet Saltdal Båtbyggerhistorie
musikk
fredag 21. juli kl. 10.30
Kystlaget Salta er svært stolt over å
kunne invitere til konsert i stevneom
rådet torsdag 20. juli kl. 19.00.
”Rolf Cato Raade, (Ralph & Ralph),
slagverk, Sveinung Lillebjerka, fiolin
og jeg samt M/K Faxsens 50HK
Wickmann fremfører verket: Fixfax.
Stykket er spesialskrevet i anled
ning åpning av Forbundet Kystens
landsstevne i Bodø, og er tenkt som
en kvartett mellom to slagverkere, én
fiolin og én båtmotor.
Den musikalske grunnideen ligger i
motorens stødige rytme som setter
resten av musikerne i driv og sving.
Motoren gir assosiasjoner like mye
til hav og båtliv, som til tekno og
groovebasert musikk fra 2006. Dette
har vært utfordrende og inspirerende
å jobbe med sier Rolf Lennart Stensø,
som fikk ideen til komposisjonen.
Stensø er medlem av Kystlaget Salta,
og er stolt eier av en nordlandsbåt
- firroring! De tre musikerne er alle
profesjonelle utøvere som har hatt
suksess på store scener både i inn- og
utland.

Saltdal har en lang båtbyggertradi
sjon. Rognan og Saltdal ble nærmest
synonymt med båtbygging for den
nordnorske befolkningen. God tilgang
på furuskog har trolig vært den
viktigste forutsetningen for at det ble
etablert et miljø for båtbygging. En
annen faktor er elva som følger den
lange, slake dalen og som har gjort
det mulig å transportere båter og
fartøy ned til sjøen. Næringsstruktu
ren har vært prega av mangesysleri.
Båtbyggeren var bonde og ofte fisker.
Det var vanlig at båtbyggeren reiste
på Lofotfiske med den nybygde båten
og solgte den etter endt fiske.
I fjæra på Rognan, som er strand
stedet til Saltdal, lå det ei rekke med
naust. Etter at fartøybygging kom
i gang i fjæra tidlig på 1900-tallet
skiftet naustene funksjon og ble
verksteder for båtbyggeriene. Her ble
det etablert to store firmaer med slip
per og beddinger. Dessuten var det
en rekke mindre virksomheter som
utførte bygging av moderne, kravell

bygde fartøy; fra fiskeskøyter til
ferjer. På det meste ble det i Saltdal
produsert 1200 klinkbygde småbåter
og 100 kravellbygde fiskeskøyter,
ishavsskuter og andre fartøy – på
ett år.
Saltdal kommune tok i 1999 initiativ
til et båtbyggerprosjekt som skulle
ende opp i et bokmanus og utgivelse
av en bok om Saltdals båtbygger
historie. Etnolog Åsmund Kristiansen
ved Hardanger Fartøyvernsenter ble
engasjert til dokumentasjonsarbei
det, mens båtbygger Kai Linde tok
seg av den lokale innsamlingen av
stoff. Boka lanseres under Forbundet
KYSTENs landsstevne i Bodø.
Saltdal Båtbyggerhistorie bringer ny
kunnskap om båtbyggerhistorien i
Nord-Norge. Nye kilder kaster lys
over det som tidligere er skrevet om
for eksempel Nordlandsbåten og
1900-tallets fartøybygging i NordNorge. Boka vil være interessant for
alle som er opptatt av båter, båtbyg
ging og kystkultur.

Side 21

Stevnemøte
med
musikken

Bryggedans
fredag 21. juli
kl. 21.00

Som arrangør av landsstevnet har
Kystlaget Salta tatt mål av seg til å
presentere et bredt kulturelt tilbud.
Det blir noen profesjonelle artister.
I tillegg vil trekkspilleren Cato Hult
mann spille under hele landsstevnet.
Vi inviterer herved deltagere med
musikkinstrumenter om bord til aktiv
deltagelse på stevnet. Munnspill,
trekkspill, toradere er supert. Dansere
og visesangere likeså. Jonglører og
historiefortellere er også velkomne.
Vårt ønske er at både barn og voksne
deltar.
For aktørene tilbyr vi en flott mu
sikkpaviljong sentralt i stevneområ
det. Dette blir et samlingspunkt både
for deltagerne og de mange tusen
besøkende.
Kystlaget har ikke anledning å tilby
honorar for opptredener på paviljon
gen. Vi kan imidlertid tilby minnerike
opplevelser og en fantastisk arena
å vise seg frem på! Interesserte bes
ta kontakt med Stevnekontoret, tlf.
415 71453 man/ons. 18.00-20.00,
eller Gunnar Børstad på telefon 911
05499. Vi gleder oss til å høre fra
riktig mange av dere.

Fredag kveld braker det løs med en
skikkelig bryggedans! Dansebandet
”KREKLING band og MARGONE”
spiller opp i Tønder Bay utenfor
Molostua. Det blir musikk både for
gamle og unge danseglade. Servering
av forfriskninger. GRATIS ADGANG.

Laserbehandling av
nærsynthet - langsynthet - hornhinneskjevhet

Sjøgata 1, Bodø
Tlf.: 75 50 30 50
www.klartsyn.no

Før...

...etter!
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Byens eldste & beste!
Bakeri – Konditori – Ferskvare - Kafè - Lunsj / Middag - Catering

www.agamat.no
Midt i Glasshuset, Midt i Bodø. Tlf: 755 04 190

Telefon 755 44 300
Man-fre: 09.30 – 16.00 (tors: –18.00) Lør: 10.00–14.00

Forfatter: Arne Neeraas. Innleveringsfrist: 1. august 2006.
Løsning merkes med navn, adresse, tlf og leveres inn på stevnekontoret eller sendes til: Kystlaget Salta, Postboks 685, 8001 Bodø
Det trekke ut tre vinnere til følgende gevinster: 1. Lommelerke 2. Skipssekk 3. T-skjorte Alle gevinstene er påført Kystlagets logo.
Navn på vinnere og rett løsning legges ut på www.salta.no

Landsstevne-quiz
1) Hva kalles gulvet i en båt?
2) Og hva kalles kjøkkenet?
3) Hva heter høyre til sjøs?
4) Og venstre?
5) Hvor om bord finner du “bakken”?
6) Hva kalles skipperen på en tradisjonell seilbåt?
7) Hva er en pullert?
8) Hva er en mesan?
9) Er en sjømil og en nautisk mil det samme?
10) Hvor lang er en kabellengde?
11) En båt har maksfart 15 knop. Hvor mange km/t er det?
12) Hva er maks tillatt hastighet i Bodø havn?
13) M/K Faxsen er 70,5 fot lang. Hvor mange meter er det?
14) Hvor stor båt kan en person under 16 år føre?
15) Hvem har ansvaret for at den som bruker båten oppfyller
kravet om minstealder?
16) Hvilke krav stilles til den som skal føre en fritidsbåt?
17) Når kreves det sertifikat for å kjøre båt?
18) Hva er promillegrensen til sjøs?
19) Når skal flagget heises og hales når båten ligger i havn?
20) Og når vi er til sjøs?
21) Hva er forskjellen på en redningsvest og en annen type vest?
22) Hvilke nødsignaler kan du?
23) Fra moloen i Bodø ser du fire lykter mot sør. Hvilke?
24) Hvorfor har fyr og lykter forskjellig lyskarakter?
25) Landegode fyr er merket i kartet med
karakteristikken “Fl(3)W 40s”. Hva betyr dette?

26) Hvilken VHF-kanal har lytteplikt?
27) På hvilken kanal anroper du havnevakta?
28) Hva slags lanterner/lysutstyr bør en liten båt ha?
29) Bodø Seilforening arrangerer nattseilas sist i september.
Hvilke lanterner fører deltakerbåtene?
30) M/K Storøy er på tur inn til havna samme kveld.
Hvilke lanterner fører den?
31) Når skal lanternene være tent?
32) Hvor stor forskjell er det på flo og fjære i Bodø havn
om ettermiddagen 22.07.06?
33) Hva slags båt er “Anna Karoline”?
34) Hvilke båttyper har vanligvis løfting?
35) Hva kalles den minste nordlandsbåten?
36) Hva slags seiltype er mest vanlig på nordlandsbåten?
37) Hva er ei rå?
38) Hva slags ballast brukes i nordlandsbåtene?
39) Hva vil det si å seile “platt lens”?
40) Hva heter kystlaget i Bodø?
41) Hva heter lagets seilbåt?
42) Hva slags båt er den?
43) Hvor hadde M/K Faxsen hjemmehavn før den kom til Bodø?
44) Hva slags motor har M/K Faxsen?
45) Hva heter kafeen kystlaget driver?
46) Hvor mange fembøringer deltar på landsstevnet i Bodø?
Svar finner du et annet sted på denne siden.

Landsstevne-quiz svar:
1) Dørken
2) Byssa
3) Styrbord
4) Babord
5) Helt foran
6) Høvedsmann
7) Et trossefeste
8) Et akterseil
9) Nei, en sjømil = 4 nautiske mil.
Herav også “kvartmil” om en nautisk
mil.
10) 1/10 nautisk mil = 185,20 m
11) Ca 30 km/t
12) 5 knop
13) ca 22 meter
14) Båten må være under 8 meter, ha
maks 10 hk motor OG ikke oppnå
større fart enn 10 knop.
15) Eieren, eller den som har rådighet
over fartøyet.
16) Føreren skal være over 16 år og ha de
nødvendige ferdigheter i bruk av båt.
17) Når båten er lengre enn 15 meter
eller over 25 brutto registertonn,
eller frakter passasjerer, må føreren
være minst 20 år og ha fritidsskip
persertifikat. Er båten over 50 brutto
registertonn kreves sertifikat av
høyere grad.
18) 0,8
19) Flagget skal være oppe fra solopp
gang til solnedgang, men ikke før kl.
0800 eller etter kl. 2100. Står sola
opp senere, heises flagget kl. 0900. I
Nord-Norge i mørketiden kan flagget
være oppe fra kl. 1000 til kl. 1500.
(Samme regler som på land.)
20) Båter skal vise nasjonalflagget
innenfor havnegrenser så lenge det
er lyst nok til at flagget kan ses.
Båter som seiler under orlogsflagg,
skal flagge døgnet rundt så lenge de
er underveis.
21) Redningsvesten snur en bevisstløs
person i sjøen slik at hun blir lig
gende på ryggen med ansiktet opp
over vannet.
22) Nødsignaler: se “Veien til båtfører
prøven” s. 249.
23) Kvannøy, Røssøy, Store Svartoksen
og Lille Svartoksen
24) For lett å kunne skille de fra hveran
dre, og dermed vite hvor du er.
25) 3 hvite blink hvert 40. sekund
26) kanal 16
27) kanal 12
28) En motorbåt under 7 meter som
ikke kan gå fortere enn 7 knop, kan
klare seg med en hvit, rundtlysende
lanterne. Helst bør båten også ha
sidelanterner. Småbåter som bare
viser hvitt lys,må kjøre forsiktig og
holde seg godt unna andre båter.
Seilbåter under 7 meter har lov til å
seile med hvitt lys fra lanterne eller
lommelykt. Lykten skal tennes i god
tid, og seilene bør belyses.
Robåter skal føre samme lanterner
som seilbåter. Dvs at du i alle fall
må ha for hånden en lommelykt. Det
samme gjelder kano og kajakk. Husk
å tenne lyset i god tid.
29) Sidelanterner og akterlanterne
30) Sidelanterner, topplanterne og akter
lanterne
31) Fra solnedgang til soloppgang. Ved
nedsatt sikt, også om dagen.
32) 164 cm
33) Ei jekt
34) Åttring og fembøring
35) Færing
36) Råseil
37) “Bommen” som seilet knytes fast og
heises opp i.
Runde steiner.
Du seiler med vinden rett akter
Kystlaget Salta
Hæringen
En åttring
Bliksvær
50Hk Wichmann type K (semi-diesel)
Molokroken
Gå en tur og tell! Svaret ligger i
indre havn 20-23. juli!

Landsstevne-kryssord
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38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
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