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!
MEDLEMSMØTE 
Servering av bacalao på klippfisk fra Arctandrias tur til skreifisket i 
Lofoten i vinter. Etterpå blir det kaffe og skjitprat. !
Sted: Stakken Dato: Torsdag 23. oktober kl 18.00 
Kaffe osv ca. kl 1900. Pris: 200,- for rikelig med middag (100 for 
studenter og andre med lite penger, 50 for barn). Overskudd går direkte til 
klubbkassa.  For de som ikke ønsker middag (stakkars sjeler) er det mulig 
å delta bare på medlemsmøtet. NB! Påmelding til middag til 
post@arctandria.no eller sms/ring til 99437644 (Thomas). 
!
Smisymposium 
Smedgruppa arrangerer helga 24-25 oktober et øksesymposium på 
Stakken. Vi  forsøker å få til en kunnskapsutveksling i mellom 
håndverkere som bruker øks og oss smeder som skal lage øks. Målet er å 
diskutere utforming, vekt, skaftvinkel, skaftform, eggvinkel og alle 
tenkelige detaljer rundt dette med øks, men også det smedfaglige. Hvordan 
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smi øks – metode, materialvalg  og utforming. Vi ønsker også å fokusere 
på øks brukt i båtbygging, men vil også diskutere økser brukt til andre 
formål. 
  
Vi hare fått lov å låne noen økser bl.a. fra et par museer som blir gjenstand 
for nærmere studier og målet er å smi minst et par økser ut fra en eller 
flere modeller som vi ønsker å kopiere.  Vi har fått med oss Gunnar 
Eldjarn som fagmann på bruk av øks og  historikk rundt økser, men har 
også med oss Hans Erik Olsen,  som til daglig jobber ved Nord Troms 
Museum, men som også smir en del ved siden av. Ellers blir det mye godt 
arbeid med hammer, meisel og slegge. !
Vi vil rigge opp en eller to esser ute i tillegg til smia på Stakken alt etter 
hvor mange smeder som skal i aktivitet. !
Arrangementet er i utgangspunktet for de som er aktive i smedgruppa, og 
av praktiske årsaker så må vi begrense antallet smeder ut fra en invitasjon. 
De av våre medlemmer som har spesiell interesse for øks eller smiing,  er 
selvsagt likevel  velkommen til å se og høre på hva vi driver med. 
Programmet legges derfor tilgjengelig på Arctandrias hjemmesider.  
!
Lyra hugges opp 
Det har i høst vært flere dugnader for å hugge opp Lyra. Disse annonseres 
via nyhetsbrevet på epost. Båten skal etterhvert enten dras opp med 
hjullaster eller løftes på land med kran og hugges ferdig slik.  !
Nytt knivkurs? 
Smedgruppa har ellers fått et par henvendelser om kurs i smiing av 
knivblad. Hvis det er flere som er interessert, så kan vi gjenta kurset fra i 
fjor, men vi vurderer også å legge inn et nybegynnerkurs  på et par kvelder 
for de som ikke har smidd før. Det er bedre om man har litt øvelse før man 
går på laminering av knivblad og  essesveising. Meld gjerne interesse via 
web-sidene og smedgruppas avdeling der. !
--- !
Ønsker du å få Arctandrianytt og andre oppdateringer på vår 
aktivitet meld deg på vår epostliste…….. !



!
For de som ikke har fått det med seg. Arctandria har fått en veldig flott ny 
nettside. Under www.arctandria.no finner du de nyeste nyheter og kan 
grave i gamle arkiv. !
!
Returadresse: Arctandria Tromsø Kystlag, Postboks 2181, 9268 Tromsø 

AKTIVITETSKALENDER 
➢ Tirs. & lør.  Arbeid på Stakken 
➢ Mandager fra  kl.18.00  Sveiping og småsløyd på Stakken 
➢ Tirsdager fra kl. 18.00  4H-klubben Kuling på Stakken 
➢ Onsdager   Aktivitet i motorgr./kurs i overhaling av båtmotorer 

!
NYTT TIL ARCTANDRIANYTT? 
Har du stoff eller tips til Arctandria-nytt kan det sendes til Torbjørn Askevold, 
askevold@gmail.com, eller til en annen i styret. !
FORENINGSADRESSE: 
ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG 
POSTBOKS 2181, 9268 TROMSØ 
www.arctandria.no 
Kontonummer: 6420 05 43961 !
STYRETS SAMMENSETNING: 
   tlf. jobb: tlf. privat:      e-post adr: 
Leder: Thomas Johansen  970 22 031  Thomas.Johansen@miljodir.no 
Styremedlem: Eilif Pedersen  907 37 660 eilif.pe@online.no 
Styremedlem: Torbjørn Askevold  977 38 249 askevold@gmail.com 
Kasserer: Per Grov Eilertsen  952 94 657     per-geil@online.no   
Materialforvalter: Tom A. Kristiansen 930 87 581 776 36 931     tom.a.kristiansen@bluezone.no 
Varamedlem: Hedvig Ølmheim  482 62 877 hedvig.olmheim@gmail.com 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Kursansvarlig: Julia Sivertsen  481 38 050     juliasivertsen@hotmail.com 
Ansv. hjemmeside:  Torbjørn Askevold  977 38 249 askevold@gmail.com 
Leder motorgruppa:  Tom A. Kristiansen  930 87 581 tom.a.kristiansen@gmail.com 
Leder båtgruppa:    
Ansv. for utleie av Stakken: Tom A. Kristiansen 930 87 581    tom.a.kristiansen@gmail.com
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