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SE OGSÅ VÅR HJEMMESIDE: www.arctandria.no 
 

 

- Salarøy settes på land lørdag 25. august, kl 1200 Stakken 
- Bli med Arctandria på Frivillighetsdagen lørdag 1. september 
- Aksjon ballast – ta med runde fine steiner til Stakken 
- Vi har den flotte «Leidulfkalenderen» klar for salg 

 
 

 
NYTT FRA VÅR OG SOMMER 2018 
HURRA vi har fått den flotte Leidulfkalenderen i hus og den er klar for salg. Hele 
kalenderen er satt sammen av Leidulfs tegninger og illustrasjoner og bildene er trykt 
på ekstra fint papir. Bildene egner seg også på veggen i glass og ramme. 

Alle medlemmer bes om å selge 5 kalendre hver til kr. 200. Kalendrene kan hentes på 
Stakken fra lørdag av og fremover. Fin bursdags- og julegave spekket med 
kulturhistorie. 

 

http://www.arctandria.no/


 

   
 

Årets sommerseilas gikk fra Tromsø til Manndalen med deltakelse på Riddu Riddu 
festivalen. På seilas i forkant av festivalen var det Thomas Johansen som var 
høvedsmann mens Tormod Skimmeli førte båten hjemover til Tromsø. Turen varte i 
to uker med avreise 5. juli til Salarøy igjen lå fortøyd på Duken 19.juli.  

Mandag 9.juli ble Salarøy tatt på land i havna i Manndalen og deretter fraktet opp på 
Riddusletta med trailer. På Riddu deltok Arctandria også med fire av de mindre 
båtene, som sammen med flere andre private båter utgjorde en stor flåte på 
Riddusletta. Kulingen, Tyvjo, Grindkvalen og Havella ble fraktet på henger til og fra 
Manndalen. I tillegg til fembøringen Salarøy ble også fembøringen Patronen 39fot, 
som er eid av Stig og Anne, tatt opp på sletta med trailer.  

Gjennom festivalen formidlet vi levende kystkultur med kunnskap om seiling, smiing 
og håndverkstradisjoner. Vi bakte flatbrød som blant annet ble servert kulturminister 
Trine Skei Grande og sametingspresident Aili Keskitalo. Jan-Tore Ovesen og 
smedene var svært populære, og det var mange unge folk som samlet seg rundt 
smedene for å lære mer om smiing. Arctandria var svært synlig på Riddusletta og 
sammen med Mariann Mathisen og Arne-Terje Sæther samt Tore Friis-Olsen fra 
forbundet Kysten fikk vi vist frem kystkulturens store mangfold og det flotte arbeidet 
som foreninga og forbundet Kysten gjør. 



 

 
 

Årets overraskelse var at Salarøy sank ved flytebrygga på Duken. Sent fredag 
ettermiddag den 10. august fikk Per Grov Eilertsen telefon om at Salarøy var gått ned 
ved flytebrygga. Arne Terje Sæther, Tormod Skimmeli, Jan-Peter Ehlich, Sirin 
Storjord Ovesen, Torbjørn Storjord og Per Grov Eilertsen deltok på selve berginga. 
Vi var heldige å raskt få tak i dykkere fra TUK Tromsø undervannsklubb, og de 
tømte båten for ballast slik at den fløt opp av seg selv. Resten av helga ble brukt til å 
rengjøre alt av løst utstyr, rigg og seil samt få start på motoren. Takk til resten av 
gjengen for flott utført arbeid, Thomas Johansen, Marit Elverland, Malin Ek, Hilda 
Kristine Hansen, Christina Ehlich, Eilif Pedersen, Henrik Pedersen, Ingrid Kongsvik, 
Idar Iversen og Trond Isaksen. 

 

 
 



 
Kommende lørdag 25. august setter vi derfor Salarøy på land slik at vi kan starte puss 
og stell av båten og kanskje komme nærmere årsaken til at den sank. 

Aksjon ballast, siden all ballaststein ligger på havets bunn er vi i beit for fine 
halvstore runde steiner som er slipt og polert gjennom tusenvis av år. Vi oppfordrer 
medlemmer og besøkende om å ta med seg en stein eller to hver gang de besøker 
Stakken. Vi trenger ca 2 tonn til sammen! Stein kan legges rett nord for stornaustet 
oppe i flomålet. 

Arctandria har ellers arrangert og deltatt på ulike aktiviteter og juni var en travel 
måned. 5.-6. juni arrangerte vi seilkurs med fembøring og småbåt og kurset var 
fulltegnet. 7. juni serverte vi måseegg og krabbe for medlemmene på Stakken og 23. 
juni deltok vi på Kvaløyadagen sammen med 4H i striregn. Vi har ellers hatt besøk av 
studenter fra Sterling College i USA som ønsket å se Stakken og lære om kystkultur. 
Per satte dem i arbeid med torvhaldere og fortalte alt om båtene. Fredag 17. august 
deltok vi med treroringen Kulingen på Fjordtoktet og fredag 24. august skal Stakken 
fungere som historisk kulisse i en læringsfilm om Pomorhandelen.  

 

STYRENYTT 
HUSK Å BETALE KYSTLAGSKONTIGENT 

Vi er straks i gang med å skifte nye låser på Stakken. Årsmøtet har godkjent en 
aktivitetsavgift på 400,- som vil gi tilgang til ny nøkkel. Arbeidet er i gang og mer 
info kommer.  

Arctandria har fått VIPPS:  501114 Stakken Arctandria                             
 

 

NYE MØTER, KURS OG AKTIVITETER   
-Lørdag 25. august kl 1200 - 1600 skal fembøringen Salarøy på land. Møt opp 
til samsetak. Servering av kaffe og noe godt å bite i.  

-Lørdag 1. september kl 1100 - 1400 deltar Arctandria på Frivillighetsdagen i 
Tromsø sentrum. Bli med - hjelp oss å selge Leidulfkalenderen.   

- Lørdag 15. september kl 1100, medlemsdag på Stakken med roing og stell av 
småbåtene samt annet forefallende høstarbeid på Stakken. Noe varmt å bite i vil 
bli servert. 

- 3.-4. oktober, Forbundet Kystens konferanse om «båter, tradisjon og 
innovasjon» i Tromsø i samarbeid med UiT. Se Forbundet kystens nettsider. 
Åpent for alle. 



 
- 1. november. Medlemsmøte hvor forfatterne Mariann Mathisen og Arne-Terje 
Sæther forteller om den nye boka: Nordlandsbåt og draug – en felles kulturarv 

Det vil så fort det blir klart annonsert smikurs og trolig et knivkurs i høst i 
tillegg til medlemskveill med tradisjonsmat- følg med på nett og på FB. 

 
 

 25. august. Salarøy tas på land på Stakken kl 1200 - 1600. 

 1.september. Arctandria deltar på Frivillighetsdagen i sentrum kl 1100. 

 15.september. Småbåtdagen på Stakken kl 1100. Vi ror og steller båter. 

 3.-4. oktober. Forbundet kystens konferanse om «båter, tradisjon og 
innovasjon» i Tromsø. 

 1. november. Medlemsmøte og bokpresentasjon på Stakken kl 1900. 

 

 

Hjemmeside og mailadresse 
Hvis det er noe du lurer på eller har en god ide eller bare ønsker kontakt kan du 
også sende post til styret: post@arctandria.no.  
 

STAKKEN KAN LEIES FOR EN RIMELIG PRIS  

En snill pris for medlemmer og en annen pris for andre hvis det skulle feires en 
bursdag, vennefest eller bare ha et møte i autentiske omgivelsa. 

Prisliste:  

1 døgn: medlemmer 1500,- / firma/ikkemedlemmer 2500,- 

1 ettermiddag: firma/ikkemedlemmer 750,- (dersom det er ledig). 

Hengerleie pr tur en ettermiddag-båt: medlemmer 250,-  / ikkemedlemmer 500,- 

HUSK: Arctandria som grasrotandel fast på tippekortet ditt, tusen takk. 

 
AKTIVITETSKALENDER MED FASTE TIDSPUNKT 
 Mandager fra kl 1800  Sveiping og småsløyd på Stakken 
 Tirsdager i partallsuker kl. 1800 4H-klubben Kuling har medlemsmøter på Stakken 
 Onsdager fra kl 1800  Roing og småbåtseiling fra Stakken 
 Torsdag fra 1800  Smidagen, arbeid i smia 

 

mailto:post@arctandria.no


 
FORENINGSADRESSE: 
 
ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG 
POSTBOKS 2181, 9268 TROMSØ 
www.arctandria.no 
Kontonummer: 6420 05 43961 
VIPPS: 501114 Stakken Arctandria 
 
STYRETS SAMMENSETNING: 
    Mobil: e-post adresse: 
Leder:  Ingrid Sommerseth  481 12008 sommersethprima@gmail.com 
Kasserer:  Per Grov Eilertsen  952 94 657     pgroveilertsen@gmail.com 
Materialforvalter: Tom A. Kristiansen  930 87 581 tom.a.kristiansen@gmail.com 
Varamedlem:  Toril Hanson  988 20 374     hansontoril4@gmail.com 
Sekretær:  Niklas Backman  911 07073 niklas.backman@gmail.com 
Styremedlem:  Eilif Pedersen  907 37 660 eilif.pe@online.no 
  
………………………………………………………………………………………………………………… 
Leder smedtampan: Jan-Tore Ovesen  907 66 518 jto@vartosmeden.no 
Leder motorgruppa:  Tom A. Kristiansen  930 87 581 tom.a.kristiansen@gmail.com 
Leder båtgruppa:  Per Grov Eilertsen  952 94 657 pgroveilertsen@gmail.com 
Leder tradisjonsmatgruppa: Ingrid Sommerseth / Thomas Johansen 
 
Ansvarlig for utleie av Stakken: Tom A. Kristiansen 930 87 581     tom.a.kristiansen@gmail.com 
Høvedsmann: Thomas Johansen  994 37 644 thomas.johansen@miljodir.no 
Høvedsmann: Tormod Skimmeli  901 52 946 tskimmeli@gmail.com 
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