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BESTILTE TURER. Under årets skreifiske i Lofoten har veteranbåtlaget hatt med seg gjester om bord som har fått fiske. Foto: Duncan
Kemp

KORTREIST MAT. Å gjøre til fisken og lage et måltid med ferskfisk
ombord er populært. Foto: Duncan Kemp

LOFOTEVENTYRET. Her er «Blomøy» utenf
Foto: Duncan Kemp

Veteranene har fått f
Etter 25 år er Salten veteranbåtlag mer
aktivt enn noen gang. Nå er også flere
unge med.
EVA S. WINTHER
90 09 55 52

SØRFOLD: I år er det 25 år siden
Salten veteranbåtlag ble stiftet. Av
den originale besetningen er det
bare leder Per Reffhaug (72) og Ivar
Heide (80) igjen.
– Vi er litt bekymret for framtiden
til laget, men vi kan jo ikke sutre,
smiler Per.

Der kom han i snakk med Hans
Skatvik om at det var så mange
gamle båter som skulle kondemneres. Flere med dem syntes at det var
for galt.
Reffhaug dro med seg Ivar Heide,
som også fattet interesse for å ta
vare på noen av disse fartøyene.
Dermed startet jakten på en båt
som var mest mulig i original stand.
– Vi var opptatt av at det skulle
være ekte, forteller Ivar Heide.

Flere unge med
Ble sjarmert

Reffhaug beskriver gjennomsnittsalderen på medlemmene som bekymringsverdig.
– Vi er 95 medlemmer nå, og bare
fire prosent av dem er under 30 år,
forklarer han.
Men han er ingen pessimist av
den grunn. I lagets vedtekter står
det faktisk at medlemmene skal framsnakke veteranbåtlaget for å få
flere med.
– De to siste årene har det vært
flere unge som har meldt interesse,
og det er flott. Nå prøver vi å få
støtte til å sende dem på sikkerhetskurs og å ta skippersertifikat, sier
Reffhaug.

Det endte med at de dro til Brønnøysund sommeren 1991, og utover
til Torgværet der motorkrysseren
«Blomøy» lå.
– Jeg husker enda da eieren vred
om nøkkelen og motoren startet.
Da var det gjort, smiler Per Reffhaug.
Litt skeptisk var de til at båten
hadde aluminiums-hekk, men da
de søkte om støtte fra riksantikvaren året etter, var han svært begeistret for «Blomøy» slik den var.
– Han syntes båten var et godt eksempel på overgangstida, forklarer
Per.

Stortrives

To ulike typer

To av lagets yngste er John-Magne
Wangen (27) og Daniel Timonen
(25). Førstnevnte lot seg lokke med
av en kompis for halvannet år
siden, mens Daniel bare har vært
medlem i noen måneder – etter påtrykk fra John-Magne.
– Jeg er glad i havet og over middels interessert i gammeldagse ting
og tradisjoner. Det er en flott hobby, og jeg stortrives, sier
John-Magne.
Selv har han «pratet hull i hodet»
på andre bekjente for å få dem til å
melde seg inn.
– Hvis de allerede har en liten interesse for det, så er de ikke så vanskelig å overtale. Det er rimelig å
være medlem, og man sitter igjen
med mye, synes 27-åringen.

Som privatpersoner kunne de ikke
overta fiskefartøy som var under
kondemneringsordningen. Derfor
hadde de opprettet Salten veteranbåtlag i januar 1991.
6. juli samme år overtok de «Blomøy», og 15 år senere var kutteren
og småkvalfangeren «Bolga» også i
veteranbåtlagets eie.
– Skroget er forskjellig på dem, så
dermed kan vi tilby to ulike båttyper. Det eneste «Bolga» mangler
nå er en kanon, sier Ivar og Per.

Jakten på båt
Opptakten til Salten veteranbåtlag
startet høsten 1990 da Per Reffhaug
deltok på et VHF-kurs på Fauske.

Stor dugnadsånd
Det er ingen av medlemmene i laget som får betalt for det de bidrar
med. Alt foregår på dugnad. Til eksempel har det gått med 223 dugnadstimer til kjølprosjektet på «Blomøy».
Av medlemmene er det rundt 20
som gjør praktisk arbeid, og halvparten av dem er veldig aktiv.
– Det bygger på frivillighet i alle

YNGST. John-Magne Wangen og Daniel Timonen (25) er blant de
yngste i Salten veteranbåtlag. Her har de vært og ryddet i styrhuset
på «Bolag». – Jeg håper jeg også kan bli skipper en dag, sier
John-Magne.

ledd, slår Per Reffhaug fast.
Det årlige vedlikeholdet kommer
på rundt 120.000 kroner til sammen på de to fartøyene.

Søker støtte
Inntektene får de fra Lofot-turene
og andre båtturer som stort sett går
i nærområdet. Når båtene trenger
større reparasjoner, søker de om
penger fra for eksempel Riksantikvaren, Norsk kulturminnefond og
UNI-fondet.
Reffhaug reagerer for øvrig på at
Nordland fylkeskommune har kuttet ut budsjettposten til fartøyvern.
– Men jeg er sikker på at det kommer inn på nytt, sier han optimistisk.

Firmaer ombord
I år hadde de et lengre opphold i
Lofoten i forbindelse med VM i
skreifiske enn det de har hatt før.
Med tre uker i Svolvær har de trolig
dekket årets vedlikeholdsutgifter.
– Vi hadde et flott opplegg med
firmaer som bor på land og som er
ute og fisker med oss daglig. Så får
de et møljemåltid om bord i «Blomøy» også, og det er populært. Vi
hadde to slike runder i år, og neste
år kan de bli mer, sier Per.

Jernbanen fra sjøen
I jubileumsåret skal de prøve ut et
nytt arrangement under Kraftfestivalen i juni.
– Ideen er å følge restene etter Polarbanen fra sjøen. Vi vil ha med
lettbåter og en lokal guide som kan

fortelle. Med begge båtene kan vi
ha med oss 24 passasjerer, og det
blir også mulighet for å dra ferskfisk
underveis, forteller Reffhaug.
De vil også være til stede på Kystlaget Salta sitt stormøte i Bodø i år,
og regner med at det blir mange nye
turer ut på fjordene.
– I snitt har vi vel 30 turer i året.
Rørstad-turene er veldig populære.
Da er vi innom Rørstad kirke, og
en tur bortom Færøyvalen for å
fiske. Så koker vi fisken om bord.
Det er vår spesialitet, og noe folk fra
hele verden har fått oppleve, slår
han fast.

Felles kystlag
Denne helgen har veteranbåtlaget
årsmøte, og da blir det også jubileumsmiddag med taler. Der vil de
blant annet diskutere planene om å
få til en paraplyorganisasjon for lagene som driver med fartøyvern i
Indre Salten.
– Vi prøver å bli sterkere administrativt. Med et Salten kystlag vil vi
ha større kraft, og det er lettere å bli
sett av myndighetene. Det vil omfatte flere kommuner, og vi kan utnytte hverandres kompetanse. Jeg
tror også det kan bli lettere å få
yngre medlemmer med når de ser at
vi opererer i et større område, mener Reffhaug.
Etter hvert som dette har vært diskutert med de andre lagene i Indre
Salten, er det stemning for at det er
noe de må få til.
eva.winther@saltenposten.no

NYE MED. Veteranene har fått med seg fler
«Bolga», som har vært i lagets eie i 10 år. B

