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”Og hvor Polden vokste!  Se på alle husene,
alle pene og nye, somme alt med maling, ja
nogen enkelte med flagstang, gate ned mot
naustene, by, det røk av alle piperne, folketal-
let øket, mest med unge mennesker, nygifte,
det vrimlet av børn, glade rop og latter krys-
set luften – nei, nei August var ikke den mand
som satte sig på en stol og så på den rivende
utvikling som han hadde git støtet til, han tok
hånd i med, han skyvet på.”  (AUGUST s. 79)

Denne våren, i april 1999 fyller Kystlaget SALTA 10
år. Til anledningen er undertegnede bedt om å skrive
et lite jubileumshefte. Min skikkethet for oppgaven
er blitt til gjennom  seks år i Kystlagets styre, hvorav
to av årene som leder, samt en sporadisk, om  ikke
ukuelig skrivekløe.

For å anskueliggjøre Kystlagets ville vekst, har jeg
hentet ett og annet sitat fra salig Knut Hamsuns tri-
logi om August; «Landstrykere» , ”August” og ”Men
livet lever”.  Særlig synes jeg August og Edevarts

seilas i førstnevnte bok der de drar med Karolus sin
åttring over Vestfjorden på vei til marked, er fornøy-
elig og høvelig.  Disse to figurene hadde en eventyr-
lig karriere.  Det sies at Hamsun brukte skikkelsene
til å få fram hva som skjer med mennesker som prø-
ver å frigjøre seg fra sine røtter.  De lykkes nok i å
røske røttene opp fra jordsmonnet, men blir samtidig
dømt til evig å slepe den etter seg.

”Var det hjemve hun vilde uttrykke og kanskje få litt trøst for, kunde hun ikke ha støtt på en verre
skapning end August som jo aldrig hadde hat et hjem i denne verden, ja som endog manglet sansen for
å savne det.  Han en gold løskar og landstryker som slæpte røtterne efter sig fra land til land og visste
ikke av noget andet.  Aldrig  mor og far, aldrig et bord å samle sine om, aldrig en grav å hegne, aldrig
fædrelandets Gudsrøst gjennem sindet.” (MEN LIVET LEVER s.53)

Noe å tenke på for menneskene av i dag?

KYSTLAGET ANNO 1999
«Korsom var, Poldens siste tolv års liv og levnet var frøsat av August, godt og ondt, opsvinget, utskeielserne
og usikkerheten - alt kunde føres tilbake til ham.  Fra den dag jordomseileren dukket op av dypet og
mørket, smittet han hver sjæl i grænden og omegnen, han blev kilden.» (LANDSTRYKERE s.326)

Kystlaget SALTA framstår i dag som et av landets
største lokallag med bort i mot 200 medlemmer og
med en økende akt og anseelse blant byens borgere
og politikere.

MOLOKROKEN KAFE ute på Rundholmen er blitt et
yndet mål for havne- og vaffelkjære vandrere, sær-
lig om søndagene.   Med sine vegger der lagets egen
kunstner, Monrad Pedersen har malt gamle båter, er
dette et klubblokale med en maritim og trivelig
stemning nesten midt på fjorden.   Stadig flere har
fått øynene opp for at denne perlen kan leies til sam-
menkomster for inntil 20 personer, og for en rimelig
penge.

MOLOKROKEN BÅTHAVN  forbeholdt tradisjonelle
båttyper.  I mange størrelser og fasonger ligger de
langs Nymoloen der ute og er sannsynligvis et av
byens mest fotograferte motiver i turistsesongen.

Lagets snesegl-åttring, HÆRINGEN ligger med sine
slanke linjer og tar seg ut i tjærebrunt, hvitt og mørke-
grønt sammen med et titalls andre nordlandsbåter
eid av  kystlagsmedlemmer.

På andre siden av vågen speiler seg kanskje den
hittil største av kystlagets anliggender.  Det er
Skandfer-kutteren FAXSEN av Bliksvær som ble kjøpt

våren 1997 av en stiftelse finansiert av Kystlaget
SALTA og BODØ KOMMUNE blant annet med bety-
delige midler gitt av byens næringsliv.

Ute av syne for folk flest, men mer og mer i bevisst-
heten, ligger BLIKSVÆR SKOLE hvor laget i samar-
beid med lokalbefolkningen der ute skal føre videre
en rimelig og populær utleie til skoler, barnehager,
institusjoner og privatpersoner.  På sikt skal stedet
utvikles til et slags kystkultursenter.

Samtidig har vi fått en avtale om å holde vedlike og
bruke i omvisningsøyemed  PEDERSEN-brygga på
Bliksvær der tre etasjer med fiskerihistorie ligger
lagret.

En utad lite påaktet, men ikke mindre viktig bygning
for laget, er det såkalte potetloftet på BODIN GÅRD,
er vinteropplagssted for småbåtene til medlemmene.
Lokalet huser dessuten HÆRINGEN åttringen vår,
en åpen sjark gitt av en gamling fra Fleinvær, samt
en firroring som laget har fått fra Nordland Kulturs-
enter.   Sist men ikke minst huser potetloftet eller
Båtloftet som det etter hvert er blitt hetende, en båt-
henger som noen av medlemmene har kjøpt sammen.
Høsten –98 lyktes det endelig for laget å få i stand
båtloftet som et sted der folk kan møtes for å repa-
rere fellesbåter og egne båter.  Det er skaffet lys;

Nelly Constanse
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bandsag og høvelbenk.  Og jamen er det ikke også
bygget et lite varmerom for kaffedrikking, vitsing og
en prat!

”Og August blomstret, han oplot sin ofselige
guldmund og lot sin fantasi skeie ut, å Gud, det
var noget å høre på!” (LANDSTRYKERE s.198)

I 1998 startet kystlaget også et samarbeid med
Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO).  Kystled
Salten er ett av til sammen fem prosjekter på lands-
basis som skal gi folk mulighet til å bruke havet og
skjærgården til avkobling og rekreasjon.

Ditto en viktig begivenhet i Det Herrens År 1998 var
at Kystlaget SALTA fikk BODØ NÆRINGSFORUMS
INITIATIV-SERTIFIKAT 1998!  I juryens begrun-
nelse heter det:  ”Gjennom Kystlaget SALTA har per-
soner på frivillig basis vært pådrivere og ildsjeler ,
med initiativ til å skape et vennlig og imøtekommende
miljø i Bodø fritidshavn, og knytte trådene til byens
historiske plattform.  Initiativene er fulgt opp med vilje
til dugnadsinnsats, som gir resultater, f. eks. ”Molo-
kroken” og M/K ”FAXSEN”.  Juryen finner det ikke
riktig å fokusere på enkelte personer, og har derfor

valgt å foreslå Kystlaget SALTA som mottaker av
sertifikatet, på vegne av de mange som ville ha for-
tjent oppmerksomheten.”

Fra og med høsten –98 har lagets SEILINGSPLAN fått
nytt utseende.  3 ganger pr år (januar, april/mai og
september skal medlemsinformasjon publiseres i et
lite 3 A4-siders hefte.  Heftet heter AUSEKARET.

Kursvirksomheten som hadde sin trange fødsel i
seilkurset våren 1996, har nå fast dekk under føt-
tene.  Et eget studieutvalg bestående av 3 personer
er opprettet.  Forbundet KYSTEN er nå medlem av
Folkestudieforbundet og kan gjennom dette få støtte
for ulike kurs.  Denne våren står ikke mindre 5 kurs
foreslått på seilingsplanen.

Et nytt prosjekt som SALTA ønsker å være med å
ivre for, er ANNA KAROLINE, den siste nordlands-
jekta som har ført en kummerlig tilværelse på land i
Bodøsjøen siden 1959.  Terje Hov skal representere
SALTA i det videre arbeidet i venneforeninga ANNA
KAROLINES VENNER.

ÅRENE 1989 - 1991
«Det var visst ingen i hele grænden som hadde ventet sig noget særlig av denne dag, men så dukket disse
to fremmende op, de steg frem på et iøinefallende sted mellem husene, satte veivespillet på en stake og
begynte å spille.  Alle grændens folk strømmet til, børn og kvindfolk, halvvoksinger og halte, en ring av
folk omgav musiken.  Det var så lite å falde i staver over nu om vinteren, alle mandfolk var i Lofoten,
ingen danset og ingen sang, hele bygden var fattig og elendig,--« (LANDSTRYKERE s.8)

13.april 1989 møttes ei gruppe på 18 forblåste sje-
ler på NORDLANDSMUSEET.  Invitasjonen lød på
konstituering av et lokallag i Bodø under FORBUN-
DET  KYSTENs formål.  Et interimsstyre bestående
av Nils Finstad, Terje Hov, Knut Westvig, Marit Eik
og Arne Finne hadde forberedt og innkalt til møtet
under visdomsordene:

Hadde det`kje vorre for havet, måtte man ha borre
båtan (ukjent filosof).

 Av referatet går det fram at ”Forsamlingen var en-
stemmig i sin anbefaling i å opprette et kystlag.  Et-
ter en del diskusjon fastsatte forsamlingen navnet
på lokallaget:  KYSTLAGET SALTA.  Navnet henspei-
ler seg til havstykket sør for Bodø.  Kystlaget slutter
seg til forbundet KYSTEN og Fylkeslaget.”

Når det gjaldt valg står det:  ””Den ideelle leder”
dukket som ventet ikke opp på møtet, og interims-
styrets nødløsning ble iverksatt:  Nils Finstad og Knut
Westvig deler ledervervet i en periode fram til første
ordinære årsmøte.  Sammen med seg fikk de Eddis
Mikkelborg.  Styret suppleres med ledere for de ulike
aktivitetsgruppene som opprettes.

Forsamlingen pustet deretter ut, og møtet gikk inn i
sin siste fase.

Av gamle papirer må nevnes LEIEKONTRAKT av
havnevesenets hus på  RUNDHOLMEN med virkning
fra 1. januar 1990.  Avtalen er undertegnet av Nils
Finstad for Kystlaget SALTA og av havnesjef Rag-
nar Tønder for Bodø havnevesen.  Kontrakten er
datert 28.9.90.  Dette lokalet hadde stort behov for
oppussing. En del av denne jobben kan visstnok  ha
blitt gjort gjennom ”en ordning med arbeidskontoret
(snekkerkyndig person)”, men dette må ha opphørt,
for siste del av jobbingen ble gjort på dugnadsbasis
utover høsten 1991.  Da iherdige medlemmer i kyst-
laget tok til, så det mildest talt ille ut i huset.  Baker-
ste rommet ble panelt på veggene og i taket.  Rommet
ble innredet for lagring av segl, årer og annet
båtutstyr.  Mellom de to forreste rommene ble det tatt
hull i veggen antagelig med tanke på en smule
servering.

18 forblåste sjeler

Arne Erland Neeraas
Idar Henriksen
Frank Jacobsen
Yngvild Andersen
Knut Westvig
Nils Finstad
Baard Hamran
Terje Hov
Willy Lillevik

Erling Nergaard
Eddis Mikkelborg
Aksel O. Rønvik
Otto Støver
Turid Følling Eilertsen
Marit Eik
Arne Finne
Stig Fossum
Erling Sannes



KYSTLAGET SALTA 10 ÅR

V

Disse første årene må bare forbli et disig kapitel, for
det finnes ingen protokoller fra virksomheten.  Men
skøytegruppa har vært aktiv i styresammenheng.
Ledervervet i styret ble delt mellom Knut Westvig og
Nils Finstad.  Eddis Mikkelborg var kasserer.  Fra
ham foreligger en skriftlig regnskapsoversikt fra
årene 1989, 1990 og 1991.  Av tallene kan det se ut
til at laget hadde 13 medlemmer i  -89, 12 medlem-
mer i  -90 mens medlemsmassen hadde økt til 18 i
1991.

ÅRET 1991 – 1992
«En vidtfarende ung mand kom hjem til bygden, August  hette han, en
foreldreløs.  Han var egentlig fra et andet  distrikt, men opvokset  her, nu
hadde han blant  meget andet været sjøgut i nogen år og gjestet mange
land, det var et under og  mirakels hvad han kunde fortælle fra sit  liv.»
(LANDSTRYKERE s.12)

For øvrig later det til at nordlandsbåtgruppa etter hvert
har fått litt «vind i seglene».  4 - 5 møter hadde gruppa
hatt, hovedsakelig på FYRET, FORTIDSMINNE-
FORENINGENS hus på NYHOLMEN.

Ved den ytterste bølgedemperen har laget fått kai-
plass for nordlandsbåter.  Sommeren 1991  lå det
mellom 3 og 5 nordlandsbåter ved kaia.   Dette var
en prøveordning.

I referatet fra årsmøtet 3.desember 1991 står det at
«Årsmøtet ble holdt i Kystlagets lokaler «Rundholmen»,
på moloen i Bodø.  Dette var første gang disse loka-
lene ble brukt som møtelokale for Kystlaget.  13 per-
soner hadde møtt fram til årsmøtet.»

Videre står det:  «Det ble valgt nytt styre for 1992.
Det nye styret består av:

Leder: Nestleder, representant nordlandsbåtgruppa:
Kasserer: Styremedlem, representant skøytegruppa:
Erling Sandness Idar Henriksen Sverre Eriksen Nils
Finstad»

Mest interessant er det å notere seg at årsmøtet dis-
kuterte seg fram til følgende viktige mål framover:

1. UTVIKLING AV ET NORDLANDSBÅTMILJØ

Her var aktiviteter som turer,  å delta i og kanskje
arrangere selv regattaer, kapproing på havna og å
delta i Seilforeningens tirsdagsregattaer.

Man ville dessuten prøve å skaffe lokaler for repara-
sjoner på båtene.  Faktisk hadde det allerede vært
en viss kontakt med personer og institusjoner som
disponerte egnede lokaler.

Sist men ikke minst ble det diskutert om Kyst-
laget kanskje skulle anskaffe seg en større
nordlandsbåt, for eksempel en åttring.  Kanskje
kunne en slik båt bidra til større sosialt fellesskap i
laget.  Den kunne også være et godt tilbud til med-
lemmer som ikke hadde egen båt.  En åttring ville
også kunne markere Kystlaget utad på en fin måte.

Å få til finansiering ville være en stor utfordring.  Tre
kilder ble sett på som aktuelle:

♦ Salg av aksjebrev

♦ Sponsormidler fra næringsliv/bedrifter.

♦ Offentlige tilskudd

1. UTVIKLING AV ET SKØYTEMILJØ

Her ble det framholdt som naturlig at Kystlaget en
gang i framtida anskaffet seg en egen skøyte.  En
skøyte ble spesielt nevnt, nemlig «FAXSEN» som
hører hjemme på Bliksvær.  Eierne hadde tatt godt
vare på den og lagt vektlagt å holde den i original
stand.  Man håpet at ”noen fra Kystlaget fikk anled-
ning til å ta en tur utover for å hente informasjon om
båten.”

2.  VIDERE PLANER FOR HAVNA

Kystlaget var kjent med planene om å erstatte de
ytterste bølgedemperne med en ny molo.  Laget ville
”ta kontakt med havnesjefen for å orientere om vår
virksomhet og drøfte forhold angående Kystlagets
videre bruk og plassering i havna.” Få av deltakerne
på dette årsmøtet var det vel som hadde trodd at seks
- sju år senere skulle faktisk Kystlaget ha nådd de
fleste av disse målene.

Fra og med dette årsmøtet ble det fart over ferden.
Prioritert oppgave for 1992 ble å øke aktiviteten i tida
framover. Medlemskartotek ble opprettet. 61
medlemmer talte laget nå.   Styret ville få noe mer
møteaktivitet, og kanskje noen kurs eller temakvelder.
Men i sommerhalvåret skulle møteaktiviteten
reduseres slik at mest mulig tid på sjøen kunne bli
benyttet.  Fyldig teminliste for våren 1992 ble laget.
Av temaer kan nevnes:

♦ ·Rigging og segling av nordlandsbåt
(Arne Rødsand)

♦ ·Film fra segltur til Island i 1974
(Arne Rødsand)

♦ ·Kystkultur i historisk perspektiv.
(Ola Sæther og Anne-Marie Førde)

♦ ·Nordlandsbåten, namn og tradisjon
(Thorbjørn Storjord)

♦ ·Fraktefarten langs kysten  - Film
(Morten Seines)

Bevaring og bruk av eldre
fartøyer og kystmiljø
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Disse møtene ble holdt og oppslutningen var rimelig
bra.

Ellers ble det lagt opp til to turer:

♦ Søndagstur til Paradisbukta på Hjertøya.

♦ Helgetur til Gjælentunet.
Bare turen til Paradisbukta ble gjennomført, av et
medlem i sin båt, i følge Idar Henriksen.

ÅRET 1992 – 1993
12 personer stilte opp på årsmøtet 8. desember
1992 på RUNDHOLMEN denne kvelden.  Møtet vil
ikke bli husket som særlig stormfullt.  Ei heller det
siste året.

Kystlaget hadde vært invitert til dugnadsinnsats på
å restaurere HOPEN-brygga.  Men hva hjelper det at
både styre og årsmøte uttaler seg positivt, når ingen
av medlemmene stiller opp?

SKOLEPROVISORIET GRENSEN 2 (Bodin videregå-
ende) ble gitt til lag og foreninger som ville rive og
flytte bygget.  Årsmøtet støttet styrets planer om dug-
nad sammen med båtforeningen i SKIVIKA for å gjøre
også den jobben.  Det ble dog understreket at ”vår
økonomi er svak, så vi vil ikke ha noen mulighet til å
bidra med penger til dette prosjektet.”

Hvordan kunne forresten økonomien være annet enn
svak, når eneste inntektskilde var medlemskontigen-
ten der størsteparten forsvant sørover til Oslo og
KYSTEN sentralt?  Ikke en gang foreningsstøtte fra
Bodø kommune var det søkt om.

Den svake økonomien lå som ei svartstille over pla-
nene framover.  For hør bare:    ”Årsmøtet var enig i
at styret burde arbeide for å skaffe en åttring til kyst-
laget.  Finansieringsmuligheter ble diskutert, og det
var liten stemning for å finansiere kjøpet gjennom
låneopptak.”

”Den dag Lofot-ottringen skulde sættes i naustet
til næste vinter, ønsket August å leie den igjen, men
eieren avslog.  han undskyldte sig med at det var
en ny og dyr båt, han hadde ikke engang betalt alt

på den, han skyldte for utstyret, for seil, tougverk,
dræg.  August drev nogen skridt bortover marken
og kom igjen og sa så:  Vil du sælge båten?
Sælge den?  Vil da du kjøpe den kanske?
Ja, sa August.
Karolus gapte:  Hæ – kjøpe den?”
(LANDSTRYKERE s.15)

Nevnes bør det at på dette årsmøtet ble vedtekter for
Kystlaget SALTA endret.  Som en følge av dette ble
styret utvidet med ett medlem.  Leder og nestleder
ble særskilt valgt på årsmøtet.  Varamedlemmer, re-
visorer og valgkomite ble også valgt.  Valgkomiteen
fikk for øvrig en ekstra formaning:  ”Det henstilles til
valgkomiteen å tilstrebe en rimelig kjønnskvotering.”

Henstillingen var sannsynligvis på sin plass siden
det var 4 kvinner i medlemsregistret.  Den ene av
dem ble valgt inn i omtalte valgkomite.

Det nye styret fikk følgende sammensetning:

Leder : Idar Henriksen
Nestleder: John Wisman
Styremedlemmer: Sverre Eriksen, Nils Finstad og

Erling Sandness.

Denne våren ble det slått et første slag for BÅT-
HAVNA.  De første båtplassene var blitt leiet ut.  Inn-
skuddet ble satt til 1 500 kroner.  En dugnadsgjeng
la ut et bunnfar parallelt med bølgedemperne  med
støpte blokker og ringer slik at småbåteierne kunne
lage hver sin ”drag-hal” selv.

HÆRINGEN BLIR KJØPT
”Men du har penger til å kjøpe båten?
Ja det har jeg, svarte August.  Ikke så at du skal bære det videre utover, men det er en litt stor seddel jeg
har, et par store sedler, hvad det nu kan være.  Jeg har ikke til båtleien før jeg får vekslet.
Karolus nokså slagen:  Jaja så kan du betale leien når du har fåt vekslet på markedet”
(LANDSTRYKERE s.16)

I medlemsbrev fra styret 8.januar 1993 står det at
Kystlaget vil ”kjøpe en åttring i løpet av vinteren eller
våren.” –”Vi er avhengige av en del offentlig støtte,
noe som vil være avklart i løpet av februar/mars.” –
Egenkapitalen tar styret ”sikte på å skaffe til veie
gjennom salg av støttebrev til medlemmene og andre
interesserte.  Også firmaer vil få tilbud om å kjøpe
støttebrev.”

Ca 50 000 kroner ble skrapt sammen, hvorav 13 000
bevilget av NORDLAND FYLKE.  Like foran nesen på
Tjeldsund kommune, nettopp i TJELDSUND ble den
kjøpt, en om lag 30 fot snesegl-åttring med løfting
bak.  Den ble sannsynligvis bygd i BINDALEN først i
dette århundret.
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Møteaktiviteten denne våren skulle dreie seg mye om
åttringen.  Det skulle arrangeres kurs for å lære å
segle båten.  Arne Rødsand skulle holde en teoretisk
innledning først, og når vår og båt kom, skulle
praksisdelen holdes.  Praksisdelen som ikke ble
holdt, skulle gjøres til neste år. Dessuten ble med-
lemmer oppfordret til å delta på Friundervisningens
kurs: BÅTFØRERPRØVEN.

Tross lekkasjer deltok Kystlaget med HÆRINGEN på
Vestfjordseilasen i 1993. Noe som gjorde denne
deltakelsen mulig, var Erling Sandness` leie av
ØISTEINFJORD, en 48 fots motorkrysser fra FRED-
VANG.  Dermed hadde laget følgebåt under slike
ferder.

”De var egentlig forlite mandskap på så stor båt,
men det var fint veir og sommers dag, de gruvet
ikke.  Det gik godt næsten hele Vestfjorden over,
det var bør og solskin nat og dag på denne årstid,
de skiftet på å styre og lå hver sin tur tilbakelænet
på skindballer og småsov.” (LANDSTRYKERE s.16)

Åttringen fikk navnet HÆRINGEN etter en av høy-
dene i Saltstraum-området som omtales i SOGA OM
OLAV TRYGGVASON (SNORRE).

Det skulle vise seg at lekkasjen var vedvarende og
stor, så høsten –93 ble båten slept av ØISTEINFJORD
til båtbygger Børge Isaksen på Sleneset for repara-

sjon.  Flere bord måtte skiftes.  Ny og mindre ruvende
løfting skulle lages.  Denne reparasjonen skulle
beløpe seg til omtrent 25 000 kroner.

”August hadde roret.  Hvad nu – blåste det op?  Han
var nokså uvant om bord på denne råseiler, og han
blev sjøsyk, det begyndte merkelig nok også å ha-
gle, det blev hvit vind, solen sluknet, han så seg
tilbake, himmelen sortnet.  Det kom et stykke med
åpent hav, det blev hårdt veir, en haglstorm.  Au-
gust vækket Edevart, skrek til ham.  Edevart
sprang op.
Hvorledes styrer du! ropte han.
Jeg vil snu om, svarte August kvalm og
ræd.”(LANDSTRYKERE s.17)

MOLOKROKEN KAFE BLIR TIL
Ideen om kaffe- og vaffelsalg fra RUNDHOLMEN var
egentlig ikke ny.  Erling Sandness luftet tidlig denne
ideen etter modell av skihyttene i omegnen.  Da han
fikk med seg andre ildsjeler som for eksempel Hil-
mar Hansen, Mette Høver og etter hvert John
Salomonsen, ble det fart i gjerningene.  En gammel
kjøkkenbenk fra Rønvikleira, en liten varmtvanns-
bereder og et utrangert WC ble installert, midlertidig
tillatelse fra Helserådet innhentet og to ungjenter leiet
til å stå for salget, og vips var MOLOKROKEN KAFE
en innbringende inntektskilde for laget og jentene.
Kystlaget og jentene skulle ha en halvpart hver av
salget.

Hæringen
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Fra og med årsmøtet 9.desember 1993 startet en
ny bespisningsæra og markerte slutten på MOLO-
KROKEN som årsmøtelokale.  Det ble servert
velkomstgløgg og oppmøtet var etter måten formida-
belt.  20 personer møtte opp.

Når det gjaldt valg skjedde kun en forandring i sty-
ret.  John Wisman som var flyttet fra byen ble byttet
ut med en annen John, navnlig Salomonsen.

Nils Finstad orienterte om Havnevesenets planer
angående nymoloen.  Kystlaget ønsket en bred dia-
log og et nært samarbeid med Havnevesenet om dis-
ponering av området.  Baard Hamran og Idar Hen-
riksen ble bedt om å delta i slikt samarbeid for Kyst-
laget.

På terminlisten for våren 1994 ser vi at Havnesjef
Tønder er invitert til å orientere om planene for ytre
havneområde.  Tønder så gjorde, og Kystlaget fikk
håndgivelse på området innenfor nymoloen, til å
legge ut flytebrygge på langs og leie ut båtplasser.
Imidlertid kunne ikke noe gjøres dette året før
nymoloen hadde fått satt seg.

Ut over høsten satte nymoloen seg og det var klart til
å starte med de praktiske arbeidene.  I neste årsbe-
retning tok styret sikte på å ha båtplassene klare til
sesongstart i 1995.  Under  årsmøtet 1994 ville
påmeldingslister over de som hadde behov for båt-
plasser, bli gjennomgått.

Videre var det terminfestet å dra til Sleneset for å
hente HÆRINGEN.  20. – 22. mai skulle det være
Vårslepp på Sleneset, et lokalt arrangement med blant
annet trebåtregatta.

8 mann gikk om bord på ØISTEINFJORD  og ble med
sørover.  HÆRINGEN klargjordes og deltok i regat-
taen med hederlig innsats.

”Edevart sa:  Er du gal!  Du kan ikke snu med denne
vinden.
Jeg vet ikke, sa August og var kuet.
Fir på draget! kommanderte Edevart, han fik sei-
let sænket og satte to klør med en gang.”
(LANDSTRYKERE s.17)

Også denne Vestfjordseilasen mønstret mannskap på
HÆRINGEN og ØISTEINFJORD for å delta.  Seilasen
nordover til Nordskott ble såpass frisk med blant
annet avslitt slepetau, at HÆRINGEN trakk seg fra
overfarten på lørdag.  Sikkert en fornuftig beslutning
for etterpå viste det seg at ingen av de påmeldte
åttringene segla over fjorden denne gangen.  Turen
ble likevel sett på som minnerik og fin, med retur fra
Nordskott via Kjerringøy og Landegode. Ellers saltet
åttringen alt for mye kjetting denne sesongen.

I årsberetninga for 1994 sies det at økonomien er
under kontroll og at åttringen er fullt ut betalt.  Nå må
man se framover mot å skaffe nye segl og båtplass,
samt tenke på naust.

ÅRET 1993 – 94

Faxsen og Brygga på Bliksvær
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Ei helg sist i september denne høsten dro et titalls
personer fra Kystlaget utover til Bliksvær med
ØISTEINFJORD, HÆRINGEN og Kai Lindes LÆRKE.
Den nedlagte skolen ble losji og brødrene Pedersen
inviterte til omvisning om bord på FAXSEN og i ei
brygge som var stuvende full av gamle fiskeredska-
per.

”Se på naustene deres, disse sjøboderne som sik-
kert ikke var annerledes nu end på kong Sverres
tid, men som svarte til formålet.  Væggene var sta-
ver av asp og bjerk, taket var av næver og torv.  Og
var det nogen som mente at disse naustvægger
skulde ha været tættere, så var det netop det de
ikke skulle være, det skulle blåse gjennem væggene,
så seil og børnskap som hang derinde kunde tørke
igjen efter hvert bruk.  Og se på disse svære trælås
for naustdøren, med den lange forhistoriske træ-
nøkkel, intet var av jern, intet rustet.  Når lås og
nøkkel engang morknet var det å gjøre fra nyt, det
kostet ikke en øre, det kostet bare litt tid for en
nethændt mand, en interessant kveldstund.”
 (MEN LIVET LEVER s. 18)

 Det som bare var ord på årsmøtet i 1991, ble altså
gjort til handling nå.

Godt seinsommervær gjorde at driften av MOLO-
KROKEN gikk nær sagt over alle støvleskaft.  Ka-
feen viste seg atter å være en gullgruve som også
positivt profilerte Kystlaget.

Kystlaget ble utfordret av BESTEMORFESTIVALEN
–94 til å frakte bestemødre utover til Skipsholmen på
selveste Sankthansaften.  Erling Sandness organi-
serte denne minnerike skyssen (I gamle dager be-
tydde det ulykke å ha kvinner om bord i båten).  80-
90 bestemødre trosset sankthansuværet og ble med.

Utover høsten i 1994 fødtes ideen om å holde en
jubileumsregatta for tradisjonelle fartøyer til neste
sommer.  I juni 1895 hadde Nordlands Fiskeriselskap
arrangert en regatta i Bodø for å prøve forskjellige
typer av fiskebåter.

ÅRET 1994 – 95
”Tælen var knapt gåt av jorden før han satte folk og hester i arbeide med sand og sten til støpingen,
umåtelige masser av sand og sten, så folk forundret sig.  Han tømret flåte, målte op tomten, regnet, slog
over, støpte betongblokker som han lot tørke og til sist sænke ned i sjøen til grundmur.  Det var et syn så
fort det gik, det var mange mænd i arbeide, Edevart som formand og Roderik postfører som hans høire
hånd.  Men lederen over alle var August selv skjønt han var den flittigste arbeider og den første til å
hoppe i sjøen når en betongblok skulde på plass.  Nu likte han sig.  (AUGUST s.176)

Årsmøtet 1. desember 1994 ble holdt på Central Ho-
tell og skulle avsluttes med lutefiskmiddag.  16 per-
soner møtte opp.

Valget ga følgende forandringer i styret:  Sverre Erik-
sen ble ny leder,  Nils Finstad gikk ut av styret og ble
erstattet med Leif Sjøbu.  Sannsynligvis som en
tilfeldighet, men likevel nevnelig, viste det seg at 4
av de 5 i styret var keivhendte!  Den høyrehendte
var til gjengjeld hardnakket venstremann!  (I parantes
kan det bemerkes at 2. varamann samt leder i valg-
komiteen også var keivhendte!)

Kystlagets medlemstall hadde fram til dette årsmø-
tet økt til 95 personer.

Om det skyldes de keivhendte eller at kystkulturen
seilte og seiler i økende medvind, vites ikke.  I alle
fall var det intet behov for kursendring slik som Au-
gust ba Edevart om på deres åttringsferd.

Sommeren 1995 ble regnfull, men Kystlaget fikk fer-
dig MOLOKROKEN BÅTHAVN.  14 småbåtplasser
ved 7 uteliggere og 4 skøyteplasser ved 2 flytebryg-
ger ble endelig innviet i mai etter en travel dugnads-
vår.

Den 17. og 18. juni kunne laget invitere til
JUBILEUMSREGATTA  1995 og skilte med stands-
messige havneforhold til deltakere.  12 båter stilte til
start på seglinga lørdag og 7 båter møtte på start-
streken søndags formiddag til kapproinga.  Det siste
var godt gjort for lørdagskvelden hadde ebbet ut med
regattafest på NEPTUN.

HÆRINGEN hadde geistlig oppdrag under kirkas
1000-årsjubileum.  Biskop Øistein Larsen ble iland-
ført ved Bodøsjøen med stor pomp og prakt.

”Nei en råseiler var intet skib, August kunde ikke
stå opret i en båt, bare sitte, han måtte være lav
og stuvet, til nød kunde han knæle, har var sjø-
manden livræd.
Herregud, hvorledes skal dette gå! klynket han.”
(LANDSTRYKERE s.17)

Ellers dro åttringen sammen med ALKEN til Charles
Wara og ARNØY til Torfinn Andreassen til Rognan

Molokroken båthavn
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for å delta på ”Trebåt-dagan”  9. og
10. juni.  Det ble ei fuktig helg, mest
på grunn av været.

Samme været skremte laget fra å
delta på årets Vestfjordseilas.  Det
vil si at været var bedre enn mel-
dingene tilsa.

Muligens i tross mot sommerværet
mønstret Idar Henriksen HÆR-
INGEN med sin yngste datter som
mannskap og tok løs på tur til
Brønnøysund der KYSTENs Lands-
stevne skulle være. I ansvarlighet-
ens navn var de selvsagt i følge med
flere båter fra Bodø.  Videoen som
Leif Sjøbu laget, ble vist på et sty-
remøte, og det lot til at stemningen i
Brønnøysund var god.

Årsmeldinga for 1995 rapporterer
fortsatt om for mye ”kjettingsalting”
på åttringen, men å mønstre folk til
dugnadsjobbing på den var visst-
nok en takknemlig oppgave.  Olav
A. Larssen fikk av årsmøtet tilsy-
net med båten.  Det var et lykkelig
valg.  Sammen men Harald Haave,
som lånte bort sin påhengsmotor
vederlagsfritt til HÆRINGEN på
vindstille dager, har han skjøttet
vervet godt.

Helga 22.-23. september dro Kyst-
laget på høsttur til Sørarnøy.  Det
sier sitt om været at av 30 påmeldte,
dro bare 7.  Av 7 påmeldte båter
dro 2; ØISTEINFJORD og  LÆRKE.
Sistnevnte måtte imidlertid gjøre
vendereis på Salta.  Tross uværet
på lørdag ble turen vellykket, blant annet fordi det
ble knyttet kontakt med Gildeskål Kystlag.

MOLOKROKEN KAFE hadde av naturlige grunner
mindre omsetning enn de tidligere årene.  Nytt vindu
ble satt inn i røstveggen ut mot Hjertøya noe som
sikkert var med å gjorde kafeen til et turmål også på
styggværsdager.

I løpet av dette året fikk SALTA en gunstig leieavtale
med Nordland Gård om å bruke det såkalte potet-
loftet til vinteropplag for HÆRINGEN og øvrige båter
i laget.

Denne høsten skulle det komme en interessant invi-
tasjon fra Postverket.  I anledning Postens 350-års-
jubileum i 1997, var Kystlaget SALTA  og Gildeskål
Kystlag ønskelig som samarbeidspartnere for å få i
stand ei prøvemarkering sommeren 1996.  Det var
snakk om å gjenskape ei fordums postrute mellom

Gildeskål og Bodø.  For SALTA ble dette en mulighet
til å finne en fortsettelse på BODØ-REGATTAEN 1995.

ÅRSMØTET 29.NOVEMBER 1995
Lutefiskmiddagen etter årsmøtet forrige år ga såpass
mersmak at dette måtte gjentas.  Men denne gangen
ville styret prøve Neptun kafe.  Det ble et lykkelig
valg.  Alle var enige om at maten og stemningen var
makeløst god.  Havnesjef Tønder og to representan-
ter fra Posten var invitert til å være med under mid-
dagen.

!4 personer møtte opp til selve årsmøtet.  Sverre Erik-
sen tok gjenvalg som leder.  Leif Sjøbu ble valgt til
nestleder.  John Salomonsen gikk ut av styret og ble
erstattet av Arne Idar Johansen.  Erling Sandness
og Idar Henriksen fortsatte som styremedlemmer.

Idar og Biskop Øistein Larsen
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ÅRET 1995- 96
”Teodor og Roderik førte posten for første gang fra Polden til stoppestedet.  Det var en alvorsstund og en
merkedag.  Posten var liten og let, bare et par brever fra poståpnersken selv til hendes kjøpmænd, ingen
penger eller værdier, bare disse par brever stukket i en stor sæk og sækken lagt i en diger lædervæske
som låstes med statens lås. (AUGUST s.51)

Dette året skulle bli et år med enda mer liv og røre i
og for Kystlaget.  Prøvemarkering av POSTSKYSSEN
ble foretatt lørdag 27. juli fra Gildeskål Kirkested med
målgang i havneinnløpet i Bodø.  14 nordlandsbåter,
fra en toroms kjeks til to fembøringer, krysset Salta.
Arrangementet ble oppsummert som svært vellykket
av alle parter.

Dette ble året da Kystlaget ga seg kurshavet i vold.
Første helga i juni ble det holdt seilkurs for 25 delta-
kere med Kai Linde som instruktør.  8 båter ble brukt.
Kurset ble en ubetinget suksess også på grunn av
værgudene som bød på akkurat passe vind.

I oktober senere på høsten ble det kjørt et kurs i kno-
per & spleis av Harald Kvalheim.  11 personer prøvde
å frigjøre seg fra kjerringknutens nærmest uløselige
grep og klarte det sånn noenlunde.

Mer og mer er HÆRINGEN blitt tatt i bruk.  Etter hvert
har det dannet seg ei gruppe interesserte rundt
åttringen  som mestrer segling med gaffelrigg.   Dette
året vant båten sin klasse i Vestfjordseilasen foran
tre andre åttringer.  Særdeles bra var det å legge
merke til at blant mannskapet var det to kvinner.

Under kirkesøndagen på Rørstad i Sørfolda ble bå-
ten seglet dit.

”læg han over igjen! rådet Edevart .
Det ble gjort.  Båten tok ind noget sjø, men sto at-
ter til havs, det gjaldt å komme inn Raftsundet.
August var ikke meget talende nu, han så forvildet
ut og ropte over til Edevart: Vorherre vil vel straffe
mig!
Hvorledes? syntes Edevarts ansikt å spørre.”
(LANDSTRYKERE s.17)

I forbindelse med høstens TV-aksjon holdt FRAMTI-
DEN I VÅRE HENDER en konkurranse for skoleklas-
ser.  SALTA ga som sitt premiebidrag en segltur med
HÆRINGEN.  4.klasse ved Hunstad barneskole vant
denne premien.  Kystlaget avtaler tidspunkt og
gjennomføringsmåte med klassen.

”Jo ser du, Edevart, jeg hadde ikke engang til båt-
leie og så løi jeg at jeg vilde kjøpe ottringen.
Nå, sa Edevart, så hadde du ikke penger?
Nei, svarte August.  Og vorherre hjelpe os!”
(LANDSTRYKERE s.17)

I slutten av september 1996 ble åttringen brukt i
opplæringsøyemed under en helgetur til Bliksvær av
friluftslinja ved Fredheim Folkehøgskole.  9 elever
og 2 lærere ble delt i to grupper.  Den ene gruppa ble
med Olav Arnt Larsen på HÆRINGEN, den andre

Postskyssen - Gildeskål Kirkested
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gruppa dro med Kai Linde og LÆRKE.  Gruppene
byttet båt under returen neste dag.  Frisk sørvestlig
bris ga frisk seilas både utover og innover.   Noen
ungdommer ble helt sikkert frelst for kystkulturen og
segling.

”Edevart fandt at det var mangler ved styringen,
de tok adskillig vand ind, havet hadde reist sig.
Du skal gå i halsen! befalte han sin kamerat, og
gutten, sekstenåringen, tok selv styrvolen.  Han
drog den ind og skjøv den ut to ganger for hver sjø
og fik derved bare en og anden vandskvæt over
halskarns ryg, men intet i båten.”
(LANDSTRYKERE s.17)

I november dette året bestemte styret at HÆRINGEN
skulle få ny gaffelrigg og snesegl for pengene POST-
SKYSSEN innbrakte til laget.  Den nye masten som
Kai Linde skulle lage kom til å bli 1 meter høyere.
Dermed kom seglet til å bli annerledes og større.
Seglet skulle syes av Frode Bjøru fra Gjøa i Nord-
Trøndelag.

”Du styrte som en komling og vætte ut skindene
dine, sa han erfarent.  Det tillot han sig å si.
Jeg bryr mig ikke om skindene dersom vi bare ber-
ger livet, svarte August.
Edevart ropte:  Sæt tredje kloen!”
(LANDSTRYKERE s.17.)

Takket være flere overhendige dugnadsprosjekter
med Erling Sandness i spissen ble MOLOKROKEN
gjort til det den er i dag; et vinterisolert hus, med nytt
og tett tak, med helårs vann og med et skikkelig
kystkulturelt interiør.  Særlig mange lovord har vegg-
maleriene til Monrad Pedersen fått.

Dugnadsinnsatsen på huset og på HÆRINGEN
denne våren ble påskjønnet med et himmelsk måltid
stekt steinbit tilberedt og laget av Neptun kafe.

I tillegg til at salget av kaffe og vafler er gjort mer
væruavhengig, er MOLOKROKEN også blitt et lokale
som kan leies ut for en billig penge til små sammen-
komster for opp til 20 personer.

Under storstormen 12. oktober 1996 tok Kystlaget et
overbevisende ansvar.  Uavhengig av hverandre stilte
et forholdsvis stort antall medlemmer opp ute på
moloen og hjalp til med å berge ei av flytebryggene
som var i ferd med å slite seg.  Sammen med folk fra
Havnevesenet ble båter og flytebrygge sikret.

FAXSEN
”Han rodde om bord, skrapet kittet væk i det ram-
ponerte skylight, feiet litt, ordnet hist og her, kvei-
let en kal og hængte den på plass, den gamle sjø-
gut kunde alt om bord.  I denne morgenstund gik
vel små minder gjennem ham, han hadde et
fartøidæk under føtterne igjen, han trivdest, så op
i riggen, så av gammel vane efter veiret.  Hans
tramp i dækket gav en kjær gjenlyd fra det tomme
fartøi.”  (MEN LIVET LEVER s.63)

Høsten 1995 fikk Kystlaget en kjærkommen henven-
delse.  Kulturkonsulent Hans Nordhus fra Kulturav-
delingen i Bodø kommune inviterte laget til å være

med å ta vare på den tidligere omtalte FAXSEN.  Idar
Henriksen ble av styret spurt om å være SALTAs
mann i dette arbeidet.  Det sa han ja til.

Salgssummen ble satt til 350 000 kroner.  200 000
kroner ble tenkt finansiert av Bodø kommune.  De
resterende 150 000 måtte skaffes fra byens nærings-
liv og fra velvillige privatpersoner.

I Årsberetning for 1996 står det at

”Overtakelsen er tenkt slik at det opprettes en stif-
telse med Bodø kommune og SALTA som deltakere.
Stiftelsen kjøper båten, og SALTA går inn på drifts-
siden med årlig støtte fra Bodø kommune.

Vi ser for oss FAXSEN brukt i en slags kystkulturell
passasjerfart i området Kjerringøy, Landego fyr,
Bliksvær, Bodø.

Videre burde det være mulig å rekruttere pensjonerte
sjøfolk, handverkere og fiskere i forbindelse med drift
og vedlikehold av båten.  Sammen med eksisterende
krefter i laget kunne disse utgjøre en engasjert og
allsidig gruppe rundt FAXSEN.

BLIKSVÆR SKOLE
Som om ikke SALTA hadde nok å styre med, tok det
til å versere rykter om at Bliksvær skole sto i fare for
å bli kjøpt opp for å drives kommersielt.  Styret sendte
inn en søknad til kulturavdelingen i Bodø kommune
om prøveleie av skolen med tanke på å bevare dette
området av øya tilgjengelig for de delene av befolk-
ningen som bryr seg om sine røtter og kystkultur.
Styret hadde visjoner om en slags tur-/ekskursjons-
pakke som for eksempel skoler, barnehager og  an-
dre institusjoner kunne bruke for en rimelig penge.
Med i dette bildet hørte også FAXSEN, Pedersen-
brygga og eventuelt HÆRINGEN.

Kystlagets økonomi  omtales som ”Såpass god at vi
flyter videre, men det er ingen grunn til noen halsløs

Faxsen
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seilas i de nærmeste årene.  I alt ble det investert for
ca. 35 000 kroner i MOLOKROKEN og for 80 000
kroner i BÅTHAVNA.

Når det gjelder båthavna gikk mye av investeringene
til å kjøpe 2 brukte flytebrygger av Havnevesenet,
noe som økte utleiekapasiteten for større båter.
Dessuten ble det sørget for strøm og helårs vann for
de leietakerne som ønsket det.

ÅRSMØTET
26.NOVEMBER 1996

Neptun kafe har etter hvert pekt
seg ut som et naturlig sted å ha
dette arrangementet på.  13 per-
soner møtte opp til selve årsmø-
tet, men langt flere kom senere
på kvelden til lutefiskmiddagen.

Årsmøtet sa seg fornøyd med
aktiviteten i laget.   Det ble gitt
honnør til vel utført kassererjobb
til Idar Henriksen.  Primus mo-
tor for restaureringen av MOLO-
KROKEN (Erling Sandness) ble
gitt særskilt takk (tross protes-
ter fra ham selv).   Honnør fikk
også Arne Rødsand for driften.

Leif Sjøbu overtok som leder og
Sverre Eriksen ble nestleder.
Arne Idar Johansen gikk ut av
styret og ble erstattet med en
kvinne (!), navnlig Kristin Norli.

Som om ikke dette var nok greidde valgkomiteen å
framskaffe enda en kvinne.  Jorun Winther sa ja til å
være med i samme komite.  Det må bemerkes at disse
to var med HÆRINGEN som mannskap under Vest-
fjordseilasen.

Inviterte gjester til årsmøtemiddagen var Ragnar
Tønder og Harald Åsheim fra Havnekontoret, Arne
Andreassen fra POSTEN, Hans Nordhus fra Kultur-
kontoret og Tryggen Larsen, redaktør i KYSTEN.

Året 1997 skulle bli et enda mer aktivt år for SALTA
enn noe annet.

Mye kom til å dreie seg om FAXSEN, som rimelig
kunne være.  I møte 21.mars bevilget Formannska-
pet 150 000 kroner til kjøpet.  Da hadde Kultur-
kontoret bevilget 50 000 kroner fra før.

23.mai ble båten betalt og dagen etter dro folk fra
Kystlaget utover og hentet FAXSEN.

Det var ingen grunn til å bli liggende værfast selv om
båten fra nå av hadde sommerplass nedenfor
Turistkontoret(Der FLØTTMANNSKAIA var før) og kom
til å få vinterplass ved samme pir som Rednings-
skøyta i Småbåthavna.

Mye måtte gjøres.  Båtpuss ble gjort mens båten var
oppe på Molo slipp.  Skipskontrollen foretok såkalt
5-årskontroll der blant annet ror, propellaksling og
bunnventiler ble kontrollert.  Roraksling måtte skif-
tes samt en planke i treroret.

I slutten av juli fikk FAXSEN ”tillatelse til begrenset
passasjerbefordring for inntil 12 betalende passa-
sjerer.”

Det ble nødvendig å bytte rammelageret.  Toppakning
på motoren måtte skiftes nesten samtidig.  Som om

ÅRET 1997

«Nybrygga» på Bliksvær

Faxsen skal hentes
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dette ikke var nok, ble det nødvendig å skaffe
erstatningsdeler til den 27 år gamle laderegulatoren
samt at batteriet også måtte skiftes.   Vedlikeholds-
kostnader og reparasjoner på FAXSEN skulle komme
til å beløpe seg til 77 000 kroner.

Så langt problemene som sannsynligvis kan vendes
til det positive på sikt.  Nye ansikter og kyndige ne-
ver har dukket opp.  Men mest har nok en del av ”de
gamle” vært med og tatt ”skippertak på skippertak”
slik at denne ”svanen” fortsatt kan pryde havnebil-
det og skjærgården rundt.

FAXSEN har hatt mange representasjonsoppgaver
dette året.  Først og fremst var båten på KYSTENs
landsstevne i Trondheim og hentet hjem ”pris for
BEST VEDLIKEHALDEN BÅT.”  Der nest har den
vært brukt som arrangørbåt under POSTSKYSSEN,
som følgebåt for HÆRINGEN under Vestfjordseilasen
og som deltakerbåt under konvoien som tok i mot da
Kongeparet avla Kjerringøy besøk 26.juni.  Sist men
ikke minst må nevnes at båten ble brukt under
KULTURMINNESTAFETTEN.  Den fraktet stafettkista
fra Bodø og til Gildeskål den 24.juni.  Kystlaget lan-
serte FAXSEN som kommunens kulturminne i denne
stafetten, men den nådde ikke opp i loddtrekningen
mellom i alt 6 forslag.  Likevel var denne lanseringen
med å sette fokus på båten denne våren.

”De satte den ene kloen etter den andre, de lænset
tilslut for masten så båten næsten ikke lydde ror.
August sat i halsen falmet og våt, han hadde nu
mer og mer utestående med Gud, der var også
guldtænderne, han bekjendte at han ikke hadde
betalt dem, bare litt på hånden, og var så rømt fra
land og by.” (LANDSTRYKERE s.18)

HÆRINGEN skulle også få mye oppmerksomhet og
bli mye brukt.  Først og fremst bordet kongeparet
åttringen under deres jubileumstur i Nord-Norge, som
ble avsluttet 26.juni.  Harald, Olav, John og Kristin,
alle fire med klingende navn for anledningen, var
mannskap under roturen fra kongeskipet NORGE og
i land, der HÆRINGEN ble eskortert av alle de an-
dre små og store nordlandsbåtene som var med på
ilandsettingen av kongelige fra hele Europa.  Under
roturen inn ga kongeparet utrykk for skjønnheten i
de smekre nordlandsbåtene.  Kystlaget ble honorert
med 3 300 kroner fra Hoffet for skyssen.

”Jeg var tilfreds de lå på havbunden! sa han om
tænderne og prøvet å bryte dem ut av munden.

Du skulde heller ta og øse båten, sa Edevart vok-
sent.  Han var vel blit litt selvfølende ved kamerat-
ens fornedrelse, han sat med styrvolen og var
høvedsmand.” (LANDSTRYKERE s.18)

Båten vant igjen sin klasse under Vestfjordseilasen.
Derimot havnet HÆRINGEN langt bak de fleste an-
dre båtene under POSTSKYSSEN.  Under BODØSJØ-
DAGEN 15.juni deltok åttringen med et mannskap
på 4.  Publikum fikk anledning til en segltur på fjor-
den.  Det ble tid til 3 runder.

Siste helg i august i praktfullt seinsommervær dro
HÆRINGEN til Rognan og deltok på TREBÅTDAGAN
97.

Alt i alt ble det loggført 27 turer denne stassommeren.

”Øs båten! skrek Edevart.
August famlet om øsekarret men maktet ikke bruke
det. Han var optat av sine skumle erindringer og
ristet tilintetgjort på hodet.  Vi søkker! sa han.”
(LANDSTRYKERE s.19)

Nyseglene ble prøvd under seglkurset 31.mai.  I års-
melding fra HÆRINGEN 1997 står det at arbeids-
miljøet rundt båten er kjempebra.  Men den seiler for
dårlig.  Seglføring og rigg må justeres til neste sesong.
En produksjonsfeil på seglet vil bli rettet.  Skade på
kjøl er under utbedring.  Det skal lages nye rorbeslag.
Taket på løftingen må forsterkes.  Kanskje lager Olav
A. Larssen skvettriper fordi han er lei av å bli våt
under hard seilas.  Kystlaget brukte om lag 30 000
kroner (derav 15 000 fra Posten for innsatsen i
forbindelse med POSTSKYSSEN.) på HÆRINGEN.

MOLOKROKEN gjennomgikk også dette året forbe-
dringer.  Nytt tak ble lagt og huset malt utvendig.
Kafedriften er stadig en vesentlig inntektskilde for
laget.  Det gulmalte lille huset har stadig mer vært
utleid til private tilstelninger.  Laget er nå i forhand

Monrad i maskinen

Kongeparet i Hæringen
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linger med Bodø Seilforening om fast utleie til deres
møter og arrangementer.   Det ble brukt 23 000 kro-
ner til vann for helårsdrift.

BLIKSVÆR KYSTKULTURSENTER
Styret henvendte seg til Bodø kommune for å inngå
leieavtale for opprettelse av et kystkultursenter rundt
Bliksvær skole.  Forslag til leieavtale er slik:

♦ Vederlagsfri leie

♦ Vedlikeholdsplikt for Kystlaget

♦ Årlig tilskudd fra Bodø kommune som indeks
reguleres en gang i året.  Tilskuddet er
bereg net ut i fra et budsjettert beløp for 1996
på 26000 kroner.

♦ Leieavtalen gjelder for 10 år

♦ Kystkultursentret tenkes anvendt blant annet
til leirskole.

♦ En gruppe med representanter fra Bodø kom
mune, skoleverket og Kystlaget lager en plan
for bruken av sentret.

ÅRSMØTET 25. NOVEMBER 1997
Årsmøtet ga styret ros for positiv økning i aktivitets-
nivået.  Leif Sjøbu tok gjenvalg som leder.  Erling
Sandness erstattet nestleder Sverre Eriksen som gikk
ut av styret.  Hilmar Hansen, nytt styremedlem, over-
tok kassererfunksjonen  etter  Idar Henriksen som
også gikk ut av styret.  Kristin Norli tok gjenvalg  i
styret og overtok sekretærjobben.

Kurt Høgetveit  ble valgt inn som nytt styremedlem.

Etter årsmøtet  ble den tradisjonelle lutefiskmiddagen
inntatt med stort velbehag.   Ragnar Tønder og Ha-
rald Åsheim fra Havnekontoret, Arne Andreassen fra
POSTEN og Hans Nordhus fra Kulturkontoret var
invitert til middagen i år også.

ÅRET 1998

Naturligvis skulle det også i 1998 dreie seg mye om
FAXSEN.  Gjennom dugnadsarbeid ble rommet fer-
dig innredet som ”sovesal” og ”gildehall” (innenfor
Riksantikvarens retningslinjer).

Det ble reist ny mast og bom.  Masta fikk nye stag og
vant (nydelig wirespleiset på gammelmåten).

Det ble utført diverse store og nødvendige utbedrin-
ger på maskinen.

Styrhuset (selve styrhuset, bysse, gang og bestikk)
er gjennom vår- og høstdugnader totaloppusset.  Det
er installert ny ovn i byssa. I april fikk stiftelsen til-

sagn om prosjektmidler fra Riksantikvaren for å ut-
føre restaureringsarbeid  på styrhuset, på masta, til
dekket og til maskinen.  Tilskuddet lød på 55 000
kroner.

FAXSEN  var følgebåt for HÆRINGEN under Vest-
fjordseilasen 26. – 28.juni, under Postskyssen 31.juli
– 1. august og under Presteskyssen i Beiarfjorden 1.
– 2.august.

Til medlemsturer ble båten brukt under den tradisjo-
nelle Lofotturen – lofotfiske i mars og som vertsbåt
under VM i skreifiske, under lagstur til Bliksvær 1. –
3.mai, under deltakelse på Landsstevnet i Kabelvåg
først i august, under andre internturer til Nygård-
sjøen, Skagen gamle gård, matauk til fembørings-
seminaret på Bliksvær sist i juli, samt en fisketur til
Bliksvær kombinert med frakt av vinterforsyning til
Alf og Magnus.

Ellers ble fartøyet brukt som ”Lossement” under
Nordland kystlags årsmøte i Bodø 27.februar –
1.mars, til Bliksværtur i samarbeid med Friluftslivets
Fellesorganisasjon (FRIFO), speidertur med Olav Arnt
Larsens speiderulvunger 4.juli, 2 utleieturer til med-
lemmer, sightseeings-turer under Havnedagan 6. –
7.juni, 2 turer til Kjerringøy og 1 fisketur, med billett-
salg fra Destinasjon Bodø, 2 sponsorturer, ca 20
charter-turer, deriblant brudeferd til Landego fyr, film-
opptakene med Eddie ”The Eagle” under
Havørndagan, og med fisketur med gjester fra Sal-
mon Islands og ikke minst til ”åpen båt” 19.septem-
ber.

Monrad på brua
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HÆRINGEN har dette året blitt enda mer etterspurt.
37 turer har båten gjort dette året mot 23 året før.

”De var nær land, Edevart så til sin rædsel at han
ikke hadde regnet med den stærke avdrift.  Giv op
igjen en klo! Ropte han i livsfare, derved vilde han
gi båten litt seil så han kunde styre den ut igjen
fra brændingen.
August måtte vel ha skjønt hvad det gjaldt, han
gjorde som befalet og båten tok ror.  Nu gik et kvar-
ters tid, båten var halvfuld av vand og August
begyndte småt av sig selv å øse.”
(LANDSTRYKERE s.19)

Formedelst lite vind også under denne Vestfjord-
seilasen 27.juni, ble åttringen atter raskeste båt.  Det
er 3. året på rad at HÆRINGEN vinner sin klasse.

”En stund efter åpnet øen sig litt i en rift, det var
en avveksling, længer fremme var en ny rift, den
åpnet sig til et gap, et sort hul, Edevart lot resolut
falde av, han drog styrvolen ind så langt han kunde
få den og sendte båten ind i hullet.  Det var et våge-
spil, de kunde knuses derinde, ingen av dem var
kjendt, alt kom an på lykken; men Edevarts ner-
vøse mot var vel opbrukt, han orket ikke længer å
være på vide havet, hans ansikt var gråt.”
(LANDSTRYKERE s.19)

Under POSTSKYSSEN førte båten splittflagget som
den har gjort tidligere under regattaen.  Den beholdt
statusen videre og førte 500 spesialkonvolutter fra
Gildeskål via Bodø-Kjerringøy-Grøtøy-Skrova-Troll-
fjord og til Kabelvåg under SAMSEILINGEN 2. – 4.
August til KYSTSTEVNET 1998.

”Da August så land på begge sider fik han liv og
rørsle igjen, han øste ferdig, grep båtshaken og sat
spændt på å berge sig selv ifald de strandet.  Når
jeg roper så skal du hive ut dræggen! befalte
Edevart fremdeles med omtanke.”
(LANDSTRYKERE s.19)

Under roregattaen i Kabelvåg ble HÆRINGEN ras-
keste båt over 30 fot.

Siste nevneverdige tur i 1998 var Presteskyssen fra
Kjelling til Dokkmoen i Beiarn. Ellers nevnes det i
årsberetningen at åttringen har vært flittig brukt un-

der TIRSDAGSSEILASENE og at den har fått mange
nye venninner(!).

”Det trængtes ikke å hive dræggen ut, de var hel-
dige som galninger og strandet ikke.  Det sorte hul
boret sig ind i øen, gjorde en sving på sig og endte
i en vik, der lå en båt før, en fireroring, i smult
vand, fortøiet bare med en enkelt dræg.  Her var
ingen vind, de måtte til sist ro med årerne for å
komme til land i fjæren.
De var frelst.” (LANDSTRYKERE s.19)

Den mest omfattende nyskapningen på HÆRINGEN
var monteringen av motorbrønn.  Ellers må nevnes
at den har fått innsatt et nytt stykke i kjølen.  3 bolter
forsterket dragholet som holdt.  Ny spong, nytt beslag
mot stråkjølen, nye rorbeslag, samt ny båtshake er
det også blitt.

MOLOKROKEN KAFE hadde et rolig år i 1998 med
hensyn til arbeidsoppgaver og pengeutlegg.  Det har
vært noen problemer med dører, frost og lekkasjer i
vannledningene.  Det har vært økende interesse for
leie av lokalet til private arrangementer.  Slik utleie
har utgjort en betydelig del av inntektene til Kyst-
laget.

Kafeen startet sesongen 28.mars og var åpen nes-
ten hver helg fram til sommeren da den ble drevet så
å si hver dag.  Også utover høsten ble den holdt åpen
i hegene når været var bra.  Arne og Berit Rødsand,
samt Marit Henriksen har lagt ned mye arbeid har.
Dessuten har ungdommene Lene Rødsand, Marit
Larssen, Svein Inge Sjøbu og Jorunn Henriksen har
hatt sommerjobb i kafeen.

Det meldes at publikum skryter av interiøret, vegg-
maleriene og i det hele tatt at kafeen finnes.

Arne Rødsan melder om noen arbeidsoppgaver som
venter. Blant annet bør bakrommet ryddes slik at det
blir mer framkommelig å nå doet når behovet melder
seg. Ytterdøren til bakrommet bør skiftes.  Nye og
mer passende møbler ønskes til kafeen.

«Bliksvær Kystkultursenter»
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At SALTA tar utfordringen med å utvikle et BLIKS-
VÆR KYSTKULTURSENTER alvorlig, er det ingen tvil
om.  7. -  8.mars ble det holdt dugnadshelg der ute.
Innvendig oppussing sto på ”tapetet”.  Begge klasse-
rommene framsto i ny drakt.

I mai, 1. – 3.  dro 13 store og 1 liten utover med
FAXSEN og ØYSTEINFJORD og holdt trivsels- og
dugnadshelg.  16. – 18. oktober reiste 10 store og 1
liten utover i samme ærend, denne gangen med
hurtigbåt og med ALKEN.  Under denne turen så det
ut til å gå i orden med overtakelse av den gamle
brygga, endelig avtale er under utarbeidelse.
I 1998 var det hele 26 forskjellige arrangementer på
skolen med ukjent antall deltakere, men for det meste
skoleklasser.

Nevnes må RÅSEGLSEMINARET for fembøringer som
ble holdt her ute siste helg i juli. Det var Kai Linde
som hadde tatt initiativet til seminaret og 7 fembørin-
ger med mannskap deltok.  Olav A. Larssen roser
seminarhelga og Bliksvær skole som seminarsted opp
i skyene i en stemningsrapport han har skrevet i
publikasjonen NYTT FRA NORDLAND KYSTLAG nr.
2-1998.

POSTSKYSSEN 1. August 1998 pågikk minst like liv-
lig og vindstille som tidligere år.  29 båter seilte og
rodde mest over Salta.  Sverige og Finland stilte med
1 båt hver.

SAMSEILINGEN 2. – 4. August langs Nordlandsleia
ble holdt i anledning KYSTENs Landsstevne.  Mer
enn 30 båter seilte sammen fra Bodø til Kabelvåg.
Mandag kveld ble om lag 200 mennesker tatt godt
vare på av vertskapet på Grøtøy.  Tirsdag morgen
sto disse vakre tradisjonsbåtene ut fra Grøtøyleia for
god bør.

KYSTENS LANDSTEVNE ble holdt 5. – 8. August i
Kabelvåg.  De som av forskjellige grunner gikk glipp
av denne begivenheten, har fått grundig bekreftet
hvor de egentlig burde ha vært disse dagene.  Troll-
fjordslaget anno 1998 var det mektigste inntrykket.
Dernest var markedet på torget i Kabelvåg uunnvær-
lig.  Kirkeferden i HÆRINGEN avslutningsvis på
søndagen nevnes også.

BLIKSVÆR KYSTKULTURSENTER.  2 arbeidsgrup-
per bestående av representanter fra Grunnskole-
kontoret, Kulturkontoret, Barnehagekontoret,
Nordlandsmuseet, miljøavdelingen hos Fylkesman-
nen, Lærerhøgskolen og SALTA jobber med å skis-
sere videre bruk.  Erling Sandness og Hilmar Han-
sen representerer SALTA.

BÅTLOFTET på BODIN GÅRD er i ferd med å bli det
var ment som;  et sted der folk kan møtes og jobbe
med egne og lagets båter.  Lys og arbeidsbenk kom
på plass.  I løpet av høsten ble første kurs i repare-
ring av trebåter holdt.

ANNA KAROLINE. Et nytt prosjekt fikk vind i seilene
dette året.  Den siste eksisterende nordlandsjekta,
ANNA KAROLINE, som har ført en kummerlig og bort-
glemt tilværelse i Nordlandsmuseets varetekt i Bodø-
sjøen siden 1959, har igjen kommet fram i søkely-
set.  Det jobbes med å få bygget et jektefartsmuseum
i Molorota.  En venneforening ”ANNA KAROLINES
VENNER ” er stiftet..  Disse markedsfører jekta og
selger blant annet T-skjorter med Monrad Pedersen-
trykk av fartøyet under fulle seil, til inntekt for jekte-
fartmuseet.  Terje Hov er SALTAs mann.

BODØ NÆRINGSFORUMS SERTIFIKAT 1998.
SALTA fikk hyggelig overraskelse dette året.  Laget
ble tildelt Bodø Næringsforums Sertifikat 1998 for
initiativ og dugnadsinnsats for miljøbidrag i Bodø
Fritidshavn.

ÅRSMØTET 24. NOVEMBER 1998
”Så reiste August sig.  I  herredstyremøter reiste
ingen sig når de talte, men August, den pokker,
reiste sig.  Hans tale randt av ham, ikke altid så
svært følgeriktig, men fantasifuld, med høie tal fra
”ute i verden”, med appel til poldværingerne store
og små.  Her var gode utsikter, en strålende fremtid,
et notkast på flere millioner, eller, for ikke å over-
drive, på en million.”  (AUGUST s.72)

 Årsmøtet ble holdt på NEPTUN  som vanlig.  Hele 33
medlemmer møtte opp.

Leif  Sjøbu gikk av som leder og ut av styret under
dette årsmøtet.  Kristin Norli gikk også ut av styret.
Hilmar Hansen ble valgt som ny leder.  Erling
Sandness tok gjenvalg som nestleder.  Nyvalgt inn i

Anna Karoline
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styret ble Sverre Willumsen og Rune Johnsen.  Først-
nevnte tok på seg kassererjobben mens Johnsen ble
studieleder.

En sak som opptok årsmøtet mye var Bodø Seil-
forenings ønske om å bygge et fyrtårn, ja et ruvende
fyrtårn til klubblokale ytterst ute på nymoloen.  Års-
møtet ga det nye styret fullmakt til å gi Bodø Havne-
styre tilbakemelding om SALTA sin holdning til ut-
bygging på moloen:

♦ primært ikke mer bebyggelse på moloen

♦ alternativt en utvidelse av
Årsmøtet vedtok også en tilføyelse i vedtektene om
”hederstegn” og ”æresmedlemskap”.

Tradisjonen tro ble delikat lutefiskmiddag fortært med
god appetitt etter årsmøtet!

ÅRET 1999

Når jeg skal skrive om
dette året, 1999, bygger
jeg på Kystlagets siste
nyskapning; nemlig
A U S E K A R E T ,
medlemsinformasjonen
som skal komme ut 3
ganger i året.  I redak-

sjonen sitter Kristin Norli, Trygve Andre Kvalheim,
Tine Tangen og Arne Erland Neeraas.  Februar-
nummeret har med stoff om BÅTLOFTET, dugnads-
info fra FAXSEN, info om kursene denne våren, samt
ikke minst SEILINGSPLAN fram til ut juli.

Ta og sammenlign seilingsplan for denne våren med
tilsvarende for 5 år siden.  Ikke bare inneholder den
flere saker (noen saker er de samme, og det tyder på
at tradisjoner har blitt befestet).  Flere aktiviteter vitner
om høyere aktivitetsnivå.  Hvert punkt har et konkret

innhold slik at planen mindre uttrykker en kurs som
laget bare forhåpentligvis tar.  Punktene er blitt
begivenheter som medlemmene og andre trygt kan
regne med virkelig kommer til å skje og som det kan
knyttes forventninger og planlegging i forhold til.

Således ble LOFOTTUR MED FAXSEN gjort 20. –
28.mars for andre år på rad.

En annen nyskapning spåes å bli deltakelse i borger-
toget 17.mai.  At ingen har tenkt på det før!

Videre er det en kjempenyhet at båtreparasjonskurset
sist høst har fått en oppfølger over jul.  Det er neppe
noen ulempe at kursdeltakerne har bygget et
kafferom slik at ”vølinga” av båtene ikke bare blir
strev , frosne never og bannskap over egen vankun-
dighet , men også en sosial møteplass.

FRAMOVER
”Hvorfor så gruble, hvad sturet han for?  Dagen var blank, det var dessuten bededag og helg, det var
småfugl i buskene, bjeldelyd, lyngblomster, skogen i sødme og stilhet – og allikevel en grå håpløshet i
sindet.  Kunde noget være ødelagt i ham, noget likefrem fordærvet, luktet det av ham?  Haha, silkefine
spørsmål!  Han hadde jo ingen særskilt sorg, intet ben brukket i sig, hadde flere hundre kroner i lommen
og sko med tykke såler på føtterne, hvad kunde mangle ham?  Kanskje intet andet  end at han i ett og
alt var hjemvendt landstryker.  Han var blit ukjendelig for sig selv, hans arv fra hjemmets jord er sat
over styr, endog hans rike overtro og hans fordomme er borte nu, de var en eiendom engang, men de er
borte nu.  Han er minket i sit sindsliv, er blit komlingen som intet er. (AUGUST s.82)

SALTAs ville vekst i disse ti årene, tror jeg må ses i
sammenheng med at kystkulturen bokstavelig talt
segler i medvind.  Jo lenger mennesket fjerner seg
fra røttene sine, jo mer vil det kjenne behov for å finne
tilbake til nettopp røttene.  Mange av innbyggerne i
Bodø har røtter i fiskerbonden fra karrige grender
ute i øyene, i fjordene langs leia.  Særlig kommer dette
til uttrykk i at mange legger spaserturene sine til
havnemiljøet med lyder og lukter fra havet.   Mange
har båter selv, om enn såkalte ”tupperware”-
produkter.  Noen få, kanskje eksklusive velger det
tålmodige slitet med trebåter fordi de ikke kan
unnvære lukten av tjære, eller lyden av bølgene som
kiler suene.Forhåpentligvis vil denne søken tilbake
til røtter gjøre innsatsviljen og tilstrømmingen til
SALTA like stor og enda større de neste ti årene

framover.

Men kan vi forvente like mye vind i seilene framover?
Vår generasjon lever ennå med en mer eller mindre
vag erindring om tider som var.  Hvordan blir dette
med våre barn?  For hver generasjon som går, vil
disse erindringene bli stadig vagere.  Derfor blir
rekrutteringen av ungdommen bli en stadig større
utfordring.

”Ezra hette han, fattigbarn.  Den vesle pluggen fik
mat nok nu, hvad han ikke fik hjemme, han blev
mæt og rund i bysen, dessuten kunde han stå om
bord og være admiral til gutterne på bergene og
spytte karslig over rækken.  De ropte til ham om
han ikke kunde gå i riggen, om han ikke kunde
snu fløien?”(LANDSTRYKERE s.129)
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Optimistiske røster i laget drømmer om Kystverkets
bygningsmasse på Nyholmen.  Da ville laget kontrol-
lere havneinnløpet som en knipetang.  Man kunne
gjenskape FLØTTMANN-funksjonen med basis i
MOLOKROKEN BÅTHAVN og drive skyss til
Nyholmen, til Hjertøyene, til Skipsholmen og til Lang-
dragan.

ANNA KAROLINES VENNER jobber for et jektefarts-
museum i MOLOROTA.  Det ser ut til at mange vin-
der blåser i samme lei slik at dette blir virkelighet.  I
denne forbindelse har det vært drømt om en slags
”fjærevandring” fra Breivika via ANNA KAROLINES

hus utover moloen innom MOLOKROKEN, med
FLØTTMANN over til NYHOLMEN for å se innom
SKANDSEN, NYHOLMEN FYR eller den samme vand-
ringa andre veien.

Mye nærmere kan BLIKSVÆR KYSTKULTURS-
ENTER synes å være en realisering.  Et slikt senter
drevet i sommerhalvåret ville kreve at en eller flere
personer oppholdt seg og drev stedet i sesongen på
samme måte som for eksempel en leirskole drives.

Det er bare fantasien som begrenser disse drømmene.

Hva det egentlig blir til begrenses av vår egen makelighet.
”Hvorledes har det været de siste årene, har du ikke murret over at du
hadde nok å pløie?  Du vann det ikke, du  måtte leie andre til det.  Nu
slipper du det.
Den fredelige og litt late mand bøiet hodet.
Jaja, sa hun og trøstet ham, du er nu heller ingen ungdom længer til å
gå i tungt arbeide og være den du var på alle måter før i tiden.”
( AUGUST s.78)

Kystlaget på tur



Bevaring og bruk av eldre
fartøyer og kystmiljø


