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Exit Nordland fylkeskystlag?

E

tter vedtak på årets Landsmøte i Forbundet KYSTEN er
det nå muligheter for å etablere et
nærmere samarbeid mellom 3 eller
flere kystlag i et område/region. Etter vår oppfatning er det naturlig for
oss å se mot sør når vi skal se etter
samarbeidspartnere. Vi i Kystlaget
Salta tok derfor tidligere i høst et
initiativ mot Gildeskål, Meløy og
Rødøy kystlag for å se om det var
mulig å få til et møte for å diskutere
et eventuelt nærmere samarbeid. Vi
kom etter hvert fram til at det også
var naturlig å invitere med kystlagene i Træna og Lurøy, samt det
nystartede kystlaget på Nesna.
En lørdag i slutten av november var
representanter fra 5 kystlag i Salten
og på Helgeland samlet til felles
møte på Ørnes. Hensikten med
møtet var først og fremst å bli bedre
kjent med hverandres arbeid og se
på muligheter for felles aktiviteter i
2008.
De 5 lagene må kunne sies å være
så forskjellig som vel mulig, både
i antall medlemmer og aktivitetsnivå. Fra 9 til 265 medlemmer. Fra
så godt som ingen aktivitet til full
rulle. Fra nystarta Nesna Kystlag
til ”gamlingen” Salta. Likevel fant vi
fort tonen og kom fram til 3 mulige
felles tiltak som vi skal jobbe videre
med i 2008.
• Se på muligheter for å utarbeide et felles lokalt prosjekt for
å søke midler fra det sentrale
prosjektet ”Naust til Begjær”
• Se på muligheter for å blåse
liv i Postskyssen igjen, først og
fremst i tilknytning til Olsokarrangementet i Gildeskål.
• Se på muligheten for å arrangere en felles tur til Valvær
sommeren 2008.

Jeg har aldri vært av dem som har
hatt troen på modellen med fylkeskystlag, og slett ikke i Nordland. Til
det er fylket for lagt og mangfoldig.
Og, dette fylket har faktisk en del
naturlige regioner hvor det er mye
mer naturlig å samarbeide med
hverandre enn med alle samlet i et
fylkeskystlag.
Så for å fortsette ønskelista fra forrige Auskaret. Jeg ønsker meg bort
med fylkeskystlaget og velkommen
regionalt samarbeid. For eksempel
mellom lagene i Salten og nordre
del av Helgeland. Det tror jeg vil
være mye mer konstruktivt enn å
krampholde på fylkeskystlagsmodellen.
Men før det skal vi la julefreden
senke seg og nyte ribba, lutefisken,
pinnekjøttet, kveita og torsken – for
å nevne noe.
Apropos lutefisk. Det var ei trivelig
stund på Løvolds kafé da 67 medlemmer med venner var samlet til
”årets happening”. Kanskje vi skal
gjenta ”happeningen” i løpet av
vinteren, men da med fersk torsk,
lever og rogn?
Aha
n

Henrik Dvergsdal
75518541* 47040444
henrikdv@online.no
Odd Jarl Borch
75514662 * 90192674
ojborch@online.no
95126125, faxsen@salta.no
www.faxsen.com

Julegaven til alle
"gammelmotorelskere"
CD-plate med lyden av gamle båtmotorer. CDen inneholder hele 28 kutt, og 10 motormerker
er med på plata. 63 minutter nostalgi + et hefte
med 20 sider tekst og bilder.
Pris kr 160,- Bestilling: e-post til styret@salta.no
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Seilingsplan
Styremøter fram til årsmøtet:
7. januar, 21. januar og 4. februar
Nyttårsaften på Molokroken:
Nyttårsaften er Molokroken reservert for medlemmer av kystlaget. ”Åpent hus” fra ca kl 2200 og utover
kvelden. Ingen påmelding, men et spleiselag der den enkelte tar med seg det en ønsker.
Årsmøtet torsdag 21. februar 2008
Bodin 4H gård i Thalleveien. Møtestart kl 1830 (presis). Se innkalling på side 8.
Valgkomiteén består av: Gunnar Børstad..................... 91105499
Birgit Strømsnes.................... 91827823
Raymond Andreassen...........

Kurs
Bygging av storbåtnaust
Kurset starter i januar. Informasjon om kurset blir lagt ut på nettsidene.
Kontaktperson: Gerd Breivik
Bruk helst e-post gerd-bre@frisurf.no, er du ikke på nett? Prøv tlf. eller sms: 90994796

Flere arbeidsgrupper i sving
•

•

•

På siste styremøte nedsatte vi ei arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å jobbe fram forslag til Aktivitetsplan
for 2008. Gruppa må ha avsluttet sitt arbeid innen 15. januar 2008, slik at et forslag til Aktivitetsplan kan
behandles av styret før den legges fram for årsmøtet i februar. Gruppa består av Rita Jakobsen, Kari Røed
Hansen, Gunnar Børstad og Trond Bliksvær. Gode ideer mottas med takk, enten ved å kontakte medlemmer
av gruppa eller ved å sende en e-post til styret@salta.no
Styret har også nedsatt ei arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å forberede et beslutningsgrunnlag for det vi
har valgt å kalle ”Prosjekt kulturhistorisk intervju – Bliksvær”. Kjernen i dette prosjektet er på mange måter
M/K ”Faxsen” og livet og virket omkring denne. Gruppa består av Rita Jakobsen, Gerd Breivik og Trond Bliksvær. I tillegg har gruppa knyttet til seg en person fra Arkiv i Nordland, som igjen samarbeider med profesjonelle folk m.h.t. intervju, opptak og redigering. Mer info om dette kommer etter hvert.
Rita, Gerd og Trond danner også kjerne i arbeidsgruppa som har fått i oppdrag å se på ulike muligheter for
kystlagets videre engasjement i forhold til videre bruk av Bliksvær skole. Denne arbeidsgruppa er forsterket
med representanter fra Bliksvær Vel, slik årsmøtet i år ba om. Et forslag til beslutning vil bli lagt fram for årsmøtet i februar.

D/S "Børøysund" på jubileumstur i 2008

S

ommeren 2008 fyller dampskipet «Børøysund» 100 år. Dette skal
markeres med en fantastisk jubileumstur fra Oslo til Lofoten og Vesterålen i perioden fra 20. juni til 17. august. På tur sørover vil veteranen
komme innom Bodø 29. juli, hvor det bla. blir åpen båt før ferden går videre
til Ørnes.

Mulig samarbeid med Bodø seilforening

U

nder forutsetning av årsmøtets tilslutning til en utbygging av Molokroken kafé, er styret i Kystlaget Salta positiv
til å inngå en langsiktig leieavtale med Bodø Seilforening om utleie av Molokroken kafé til ulike arrangement
fra den dagen nye Molokroken står ferdig.
Forutsetningen er at det innen 1. februar hvert år leveres en årsplan for arrangementene, slik at disse kan bookes
inn i aktivitetskalenderen for Molokroken det angjeldende år, og at det gjennom nærmere forhandliger oppnås
enighet om en fast årlig leiepris for disse arrangementene.
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"Aktivitetshuset Rødbrygga"

S

om en del av arbeidet med å
etablere Nyholmen Kystkultursenter nedsatte styret tidligere i høst
en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag
å komme med konkrete forslag på
hva vi skal fylle Rødbrygga med,
samt legger fra forslag til bla. plassering av rømmingsveier og brannsikringstiltak for brygga.
Gruppa som fort fikk navnet ”indregruppa”, har bestått av: Håkon B.
Bøe, Ester Kristiansen, Leif Sjøbu,
Tine Tangen, Aksel Rønvik, Finn
Arne Almås og Kurt Vidar Nilsen.
Gruppa presenterte sine første
tanker på medlemsmøtet 31. oktober, der gruppas forslag på generell
basis ble positivt mottatt. Selvfølgelig
kom det en del innspill på møtet, og
disse er i ettertid vurdert av gruppa.
Gruppa har etter dette lagt fram
følgende innstilling for styret.

Illustrasjon: Aksel O. Rønvik

Vegg mot øst m/nødutgang

Forslag fra "Indregruppa"

G

ruppens forslag er basert på
en grunntanke om at ”Rødbrygga” først og fremst må tjene
som aktivitetshus for Kystlagets
mange aktiviteter fremfor å tjene
som lager. I en eventuell interessekonflikt mellom behov for lager
kontra behov for plass til aktiviteter,
må lagerbehovet vike.
Basert på arbeidet som er utført i
gruppen og på de innspill som er
kommet underveis i prosessen,
senest i medlemsmøte på Bertnes
Geosenter den 31.10.2007, legger
gruppen frem følgende innstilling for
styret i Kystlaget Salta:
Atkomst og rømningsveier
Av hensyn til den foreslåtte bruken
av ”Rødbrygga”, og med tanke på
å legge til rette for fremtidig bruk av
brygga er det nødvendig å foreta en
del grunnleggende oppgraderinger.
1. Nye trappeløp etableres som
hovedadkomst til bygningens 2.
og 3.etg. jfr veiledning til teknisk
forskrift til PBL, kap VII personlig og materiell sikkerhet.
2. Det etableres ny utvendig trapp
i røstvegg mot øst. Denne tjener
som nødutgang fra 2. og 3.etg.

3. Eksisterende heishus i røstvegg
mot vest oppgraderes. Heishuset føres helt ned til bakkenivå
og det etableres elektrisk heis
for bevegelseshemmede i
denne sjakten.
Funksjon og arealdisponering
1 etg beholdes i all hovedsak som
den er og brukes til motorsamlingen
og til verksted.
Det etableres fast toalett i den nye
trappegangen.
Gruppen foreslår at det oppmonteres en pallereol i tre etasjer langs
veggen mot øst. En slik løsning vil
gi ca 18 m3 lagerplass, noe som
antas å være tilstrekkelig til å dekke
store deler av Stiftelsen Faxsen sitt
behov for lagerplass og også deler
av kystlaget sitt eget behov for
lager. Løsningen vil legge beslag
på ca 10m2 gulvareal langs veggen
mot øst. Det øvrige arealet disponeres til motorsamlingen.
2. etg brukes til forsamlingslokale.
Først og fremst for å dekke kystlagets eget behov, men også med
tanke på mulig fremtidig utleie til
selskaper/hoteller mv. Innvendige
vegger beholdes som de er for å

bevare særpreget. Det etableres
fullverdig kjøkken i denne etasjen.
Dette blant annet for å kunne arrangere ulike kurs, for eksempel
kurs i lefsebaking og kurs i fiskekakelaging.
Den store porten mot nord kan
eventuelt kles inn med glass utenfor
skyvedørene for å forhindre trekk
og for samtidig å kunne gi mulighet
for å slippe inn mye lys.
Det foreslås etablert toalett i tilknytning til nytt trapperom/heisrom.
Ytterveggene kan/bør isoleres fra
utsiden i forbindelse med utskifting
av bordkledning/eternitt. Vestveggen er i så dårlig forfatning at den
bør tas først. I denne operasjonen
bør også vinduene senkes tilsvarende slik det gjort på veggen mot
nord.
3. etg isoleres for helårs bruk og
kles innvendig med panel. I denne
etasjen etableres:
1. Kontor/styrerom for Kystlaget
Salta og for Stiftelsen Faxsen
inkludert plass for nødvendig
arkiv for begge.
2. Rom for håndverksaktiviteter av
ulike slag (veving, toving, strikking osv)
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3. Klubblokale med plass for å
avholde medlemsmøter i kystlaget.
4. Langs veggene under skråtaket
kan det lagres utstyr og rekvisita for både kystlaget og for
Stiftelsen Faxsen, eksempel
tauverk, seil osv. Dette arealet
vil dermed både tjene som
lager og som ”utstilling”.
Veien videre
Indregruppa anser seg nå foreløpig
ferdig med sitt arbeid. Før styret
legger saken fram for årsmøtet med
en endelig innstilling ønsker vi tilbakemeldinger fra dere på forslaget
fra ”indregruppa”. Eventuelle kommentarer og innspill sendes styret@salta.no eller til lagets adresse
innen 5. januar 2008.
Forslag til planløsning 2. etg

Smia

Foto: Hermann Eliassen

Smia er nå under tak, og veggene er på plass. Dermed kan ivrige dugnadsarbeidere ta en velfortjent juleferie.

BAKELERRET selges
kr. 150.- pr stk
Store og gode seilduksklede, ca 70 x 90 cm
Brukes som underlag til kjevling.
Bestilling:
Epost: styret@salta.no
eller tlf.: 41571453
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Kystkvinner til Brest

E

it delprosjekt i Forbundet
Kystens presentasjon på ”Den
internasjonale Maritime festivalen i
Brest 2008” www.brest2008.fr
Her kjem ei presentasjon av det
eine ”nordnorske” prosjektet som
skal til Brest i juli 2008. Eg skriv
”nordnorske”, fordi vi skal og presentere litt frå Sogn og Fjordane.
Det er fordi prosjektet starta der, og
Sogn og Fjordane fylkeskommune
har bevilga støtte til dette. Så er det
bare å håpe at Nordland fylkeskommune er like velvillige.
Prosjektet er tredelt
1. Ei fotoutstilling med svart/kvitt
foto av kvinners liv på kysten
av Noreg frå ca. 1850 til1950.
Ideen er å syne livet som
fiskarbonde når karane var på
havet, og det å være ”utstyrsleverandør” av både kle og mat,
til dei som rodde fiske. Bileta
er skal være i A1-A2 format,
opplimt på ei plate med eit
”usynleg” plastskydd. Her er det
eit enormt matriale å hente frå.
Og det største problemet blir å
velje. Utstillinga skal settes opp
i eit av nausta som skal settes
opp i vår ”norske landsby”, så
plassen er noko avgrensa. Men
eg har eit von om at vi får plass
til 20- 30 bilete.

2. Det er også eit ynskje om å få
til ein selektiv utstilling av nokre
tekstilar som vart produsert
i heimane for dei som skulle
på fiske. Her vil båtrya ha sin
naturlege plass. Vidare er "sjyvottar", med ein og to tomlar
vesentlige, vadmelsklea og
kanskje oljeimpregnerte skinnkle. Her er det storleiken på
naustet som avgjer kor mykje
vi kan syne fram. Vi håper vi
får låne ein Lofotkiste, og syne
fram kva dei hadde med seg på
lofotfisket.
3. Inne på utstillinga skal vi til ein
kvar tid ha 3-4 som driv med
eit handverk. Det være spikking
av tollepinner, bøting og/eller
binding av garn, strikking, toving, spinning på handtein eller
rokk, karding av ull og toving.
Her er det meininga at dei som
ynskjer det skal få prove ut dei
forskjellige teknikkane. Utafor
naustet vil vi og ha aktivitetar.
Vi vil sette opp eit bakstebord
med takker, kjevler og flatbød
evt lefsebaking. Her og skal dei
som vitjar oss få prøve seg på
kjevling og steiking på takka.
Utstillinga skal ha minst mogleg
tekst. Her er det opplevingane
ved å sjå og å prove, som skal
være det bærande. I og med at

det er folk frå heile verda som
vitjar Brest disse dagane, kan
språkbarrierane verte store.
Men litt engelsk teksting blir
det.
Felles aktivitet
Vi har nokre tankar om påkledning
i landsbyen. Dei av oss som skal
jobbe med den historiske delen av
kulturarven, kan gjerne tenkje litt
på kva dei har på seg ”på jobb”. Vi
har større potensiale for å nå vårt
publikum om vi kler oss litt etter
”gårsdagens klesdrakt”. Vi skal formidle historiar om det livet vi levde
for 50-150 år sida.
Vi trenger ei liste over mannskap
som skal til Brest, for å sende ei
felles invitasjon til alle om å ta
vakter i utstillinga. Ingen ønskjer å
være på ”jobb” heile tida, men alle
kan vi bidra med ein time eller to. Vi
satser på å ha det kjekt, og med litt
stolt sjølvkjensle for kven vi er, syne
fram litt av kva vi kan. Alle bidrag er
hjartleg velkomne.
Vi er veldig opne for alle gode innspel og ”hender som vil ta i eit tak”.
Ikkje nøl om du sit med noko du har
lyst til, eller gode idear.
Ta kontakt med Kristin Norli, Ingvild
Greve Alsos eller Gerd Breivik

Kai til Brest

S

ist vår fikk jeg et oppdrag med
å bygge en treroring til Frankrike. Mannen bor i Paris og båten
skal være ved sommerhuset på
Bretagnekysten. Båten skal delta
på Brest-festivalen. Da var det naturlig for meg å engasjere meg for
den norske stand under festivalen.
Jeg har vært i Brest for 8 år siden
og opplevd så mye med spennende
båttradisjon at jeg nå gjerne vil
bidra.
I og med at båten er seilklar vil den
kunne presenteres ferdig rigget på
land. Råseilet er et spennende innslag blant alle de andre eksotiske
riggtypene som vil være til stede
der nede.

Treroring ”Fenrir”, som er bygd til en sveitser 2002 seiler nedover Norskekysten.
Denne båten har deltatt i Brest for 4 år siden.
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Men først og fremst skal båten
demonstrere manøverering i
havna, dvs seiling med stagvending, kuvending osv. Forhåpentligvis får vi til en speakertjeneste
på dette.
I samarbeid med Ulf som presenterer Straumbåten vil vi fokusere
på særtrekkene og forskjellene
på de to typer Nordlandsbåt.
Etter sjøsetting av Straumbåten
vil vi også kunne demonstrere
forskjellig manøvererbarhet og
vendekrets.
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Den franske
treroringen er
liksom Fenrir
en stor 3-roms
båt på 9 ½
alen i røyset.
Her felles det
greinkroker til
innved.
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Foto: Kai Linde

Ulf til Brest

Foto: Arne E.Neeraas

B

åtbygger Ulf Mikalsen fra Kjerringøy skal være med i den
norske utstillingen i Brest 2008.
Han ønsker å presentere mangfoldet blant nordlandsbåtene, og
gjør dette gjennom å presentere
den mest ekstreme av dem alle:
Straumbåten, en båttype som ble
bygget for, og brukt bare i Saltstraumen.
Ulf forklarer: Det spesielle med
Straumbåten er at den er "løfta
opp" ca tre ganger så mye som en
vanlig nordlandsbåt for og akter.
Samtidig ligger kjølbordet ned til 16
grader, og med en kjøl som stikker
bare en tomme under båten, blir
botnen i straumbåten ikke ulikt et
"bakstertrau".
Båten er ikke lengre enn en færing,
men rømt og bred som en seksring.

Foto: Ulf Mikalsen

Øvremma (slaget) er tilskutt, og bandene blir felt i båten før esingen blir nøkket fast
i et stykke fra stevn til stevn. Så kommer ripbordene...

Den flyter lett, og er lett å vende
med i straumen.
En ny Straumbåt blir i disse dager
bygget i båtbyggeriet på Kjerringøy,
men skal først gjøres helt ferdig i
Brest som en del av den norske
utstillingen. Planen er å sjøsette
båten under festivalen og der få
demonstrert og sammenlignet
roegenskapene i båten med andre
typer robåter.
Ulf tar også med seg en fotomonta-

sje av nordlandsbåter i alle størrelser. Noen historiske bilder fra
fiske i Saltstraumen og Lofoten, og
noen nyere bilder som viser bruk av
båtene i vår tid.
I tillegg tar han selvfølgelig også
med seg en spissbåt fra Rana og
boka "Trebåtbygging - bygging av
spissbåt i Rana". Han forteller at
forbausende mange bøker har blitt
solgt til utlandet, og flere av dem til
Frankrike.

Avsender: Kystlaget SALTA,  Postboks 685, 8001 Bodø.

Innkalling til årsmøte 2007 for Kystlaget Salta
								
Bodø, 15.12.2007
Til lagets medlemmer
Med henvisning til kystlagets vedtekter, paragraf 4, innkalles det med dette til ordinært årsmøte 2007 for Kystlaget
Salta. Årsmøtet avvikles torsdag 21. februar 2008, på Bodin 4H gård i Thalleveien. Møtestart kl 1830 (presis).
Årsmøtet i kystlaget skal behandle følgende saker:
A:
B:
C:
D:
E:

Styrets beretning for foregående år
Lagets regnskap for foregående år
Behandle eventuelle innkomne forslag
Behandle styrets forslag til budsjett og/eller arbeidsplan for kommende år
Gjennomføre valg av styre, revisor og valgkomité

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal i henhold til vedtektene være styret i hende seinest 2 uker før
årsmøtet. Med bakgrunn i dette har styret bestemt at frist for innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet
2007 settes til torsdag 31. januar 2008. Forslag framsettes skriftlig og sendes lagets adresse eller på e-post til
styret@salta.no.
Fullstendig saksliste, med saksdokumenter og styret innstilling til vedtak, skal være tilgjengelig for medlemmene
seinest 1 uke før årsmøtet – dvs. seinest 14. februar 2008.
Vi gjør oppmerksom på at årsberetning, regnskap og andre årsmøtepapirer i år vil bli sendt på e-post til alle som
har oppgitt sin e-postadresser til oss.
Med hilsen
Arne H. Andreassen
(leder)
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