
 
 

         ARCTANDRIANYTT  

        NR. 1 /2022 
 

MEDLEMSAVIS FOR ARCTANDRIA- 

TROMSØ KYSTLAG, FORENING I 

TROMSØ FOR BEVARING AV  

NORDNORSKE BÅTTYPER, 

TRADISJONELLE BRUKSFARTØY 

OG KYSTMILJØ. 

 

                                                                                                               ARCTANDRIA BLE STARTET I 

1979 OG HAR SIDEN 1987 

    VÆRT ET KYSTLAG I FORBUNDET KYSTEN. 

 

   

 

 

Årsmøte avholdes torsdag 31. mars kl 18.00 på Stakken.  

 

Har du saker som skal behandles på årsmøte må disse meldes inn/være 

styret i hende minst en uke før årsmøtet. 
 

 
 
Se Arctandria sin hjemmeside www.arctandria.no for endringer og beskjeder.  
 

Følg med på facebooksidene til Båtgruppa Båtgruppa i Arctandria og Arctandria Tromsø Kystlag 

Kystlag Arctandria 
 

 
INFORMASJON FRA STYRET 
 
2021 har vært preget av korona situasjonen. Julebordet ble avlyst. Men det ble 
holdt et utearrangement på dagtid med risgrøt, gløgg og lystig fyr i bålpanne, på 
Stakken. Det var godt oppmøte og god stemning. Styret mener dette var så 
vellykket at det bør bli en tradisjon. Da vil vi også ønske barn med familier 
velkommen! 
 
Nye informasjonsskilt til bygningene på Stakken er ferdig skrevet på fire språk; 
norsk, engelsk, samisk og kvensk. De skal trykkes på metall og er nå satt i 
bestilling. Takk til Niklas for flott layout! 
 

 

http://www.arctandria.no/
https://www.facebook.com/groups/756523221170977
https://www.facebook.com/Arctandria.kystlag/


 

 

Minnneord - James Hoffman 

Vi har akkurat fått høre at vårt trofaste Arctandriamedlem James Hoffman fra Stockholm og 

Tromsø er gått bort. Han ble tidlig medlem i kystlaget Arctandria, og interesse for kystkultur var 

stor da han i 1989 bestilte en Hundromsfæring av Gunnar Eldjarn. Færingen skulle seiles på 

kanalene i Stockholm. Båten er i furu, 8 alen 6" med byggenummer 21. Etterhvert bodde James 

fast i Tromsø i noen år og han deltok på alle Arctandrias turer og medlemsarbeid. Blant annet var 

han halskar på åttringen Sølvskjeias kappseilas i 1994, hundreårsjubileumet (1894-1994) for den 

første nordnorske kappseilas. Sølvskjeia kom på 2.plass etter åttringene Rival, men foran åttringen 

Oksen (Arctandrias skrifter nr.8 1995:32). 

Da Arctandria i 1995 startet tradisjonen med å ro feske på Lofoten, var James med fra første 

stund. I alle årene frem til 2002 deltok James på de årlige seilasene, som startet i Håkøybotn til 

Henningsvær tur/retur, en reise som varet i vel tre uker. James ble derfor en meget erfaren 

råseiler, som både behersket vinterseiling i mørketid med kuling, rokk og fokk til lyse og 

bedagelige sommerseilasene under midnattsola. I 1998 var James med på den legendariske 

jubileumsturen med Håløygen. Den hundre år gamle åttringen var akkurat losset av lasteskipet fra 

Oslo, sjøsatt samme kveill og rigget for seilas dagen etter med kurs mot kystens landsstevne i 

Kabelvåg. Med i lasten var det kilovis med margarin, livsviktig tetning til en lekk båt. James var 

aldri i tvil om at dette skulle gå bra, og med hans kunnskap og innstas som administrerende 

høvedsmann og fungerende halskar ble seilasen en suksess. 

James var også med på kystens landsstevne i 1994 på Sommerøya, der Arctandria var arrangør. Et 

stort arrangement med 120 fartøyer og ca 700 deltakere. Selveste Erik Bye bidro sammen med 

Boknakaran med underholdning på kulturkveldene. Diktet «Nordmennneske» av Erik Bye ble til 

da, som en inspirasjon fra dette stevnet, og passer fint som ord til James.  

Fred over hans minne.        Ingrid Sommerseth 

NORDMENNESKE 

«Langt nord i livet ble jeg født, tidlig måtte jeg lære å nøre opp ild i snø 

hjernen mente noen var frostskadd og litt treg, 

men godt vett viste den ofte når mest trengt og minst ventet. 

Bratt var lende der jeg måtte ferdes, og jeg fikk altfor store føtter av alle motbakkene og krum rygg 
av alltid å måtte lute meg mot vind, 

men jeg falt ikke 

og stiene etter meg er lange» 

Første vers av diktet Nordmenneske av Erik Bye fra albumet Langt nord i livet 1994. 



 

PLANER OG AKTIVITETER FOR 2022 

● 10. februar: Medlemsmøte og servering av skreimølje. 
Påmelding til Thomas Tlf 99437644 

● 31. mars: Årsmøte 
● 2022 er frivillighetens år og Kystens dag er 11. juni. Styret regner med at 

Kystlaget stiller med aktiviteter denne dagen. Informasjon kommer. 
● Få ferdig Salarøy til utsett. Det er fremdeles en del oppgaver og båtgruppa 

oppfordrer medlemmene til å stille på dugnad onsdager kl 18.00 fremover.  
● Lofottur og skreifiske. Palmehelga. Ta kontakt med Thomas Johansen 
● Lørdag 23. april: Utsett av Salarøy 
● Drenere rundt smia 
● Legge inn strøm og lys i flere av små naustene 
● Tekking av taket på garasjen 
● Veddugnad på Aspenes i Balsfjorden 

 

Prosjekt Stornaustet 
Som de fleste vet er Kystlaget bevilget 500 000 kr. gjennom Forbundet Kysten. I 
tillegg har vi fått innvilget 50 000 fra Samfunns Løftet, Spare Bank1 Nord-Norge. 
Det er søkt flere kilder for å nå budsjettet på 970 000 kr.  
 
Materialer til Stornaustet er satt i bestilling hos Dividalen bygg.  
Planen er å sette bort prosjektstyring og en del av arbeidet til kompetente og villige 
medlemmer eller profesjonelle.  
. 

Styret har vært i kontakt med noen håndverkere som kan lafte. Det har vist seg å 
være vanskelig å få napp. Vi er derfor fremdeles i prosess med å finne kompetente 
folk til arbeidet.  
 
KURS  

● Smikurs er i gang. Kurset arrangeres av Kvaløysletta Husflidslag og de leier 
smia av Kystlaget  

● Torsk (kurs), ta kontakt med Thomas Johansen 
● Bark og never, ta kontakt med Frode Aspenes 
● Klargjøring og rigging av Fembøring, kontakt Per Eilertsen 

 
FASTE AKTIVITETER  

● Mandag: kl 18.00. Småsløyd og sveipe-gruppa. 
● Tirsdag:  kl 18 00 Partallsuker. Kulingen 4H har medlemsmøter.  
● Onsdag: kl 18.00 Båtgruppa.  
● Torsdag: Smed gruppa. 

 
 
 
 
 
ANNET 



 
Forbundet Kysten inviterer til følgende webinarer: 

1. 10. februar: Organisasjonsdrift  
2. 31. mars: Søknadsskriving 
3. 12. mai: Ungdomsvirksomhet 
4. August: Kommunikasjon (Dato kommer) 

Påmelding til johanne@kysten.no 
 

Alle medlemmer kan delta. 
 
Vi oppfordrer til å følge gjeldende smittevernråd fra myndighetene.  

  
God håndhygiene, sprite hender før man kommer inn i lokalet og når man forlater  
Holde en meter avstand 

 
STAKKEN, RORBUA OG BÅTHENGER KAN LEIES  

Båtskottet: Et døgn. Medlemmer: 500 kr. Andre:1000 kr 

Båtskottet: En ettermiddag. Medlemmer: 200 kr. Andre: 500 kr. Obs: Det er ikke 

kjøkkenfasiliteter. Kaldt vann ute. Maks antall personer 20. 

Båthengerutleie: Pr. tur/en ettermiddag. Medlemmer 200 kr. Andre 500 kr 

 
STYRETS SAMMENSETNING         Mobil:     e-post adresse: 
Leder:  Eilif Pedersen  991 50364 eilif.pe@online.no 
Kasserer:  Per Grov Eilertsen  952 94657     pgroveilertsen@gmail.com 
Styremedlem:  Frode Aspenes  913 51967 faspenes@gmail.com 
Styremedlem:  Toril Hanson  988 20374 hansontoril4@gmail.com  
Styremedlem:         Glen Wilson  92207867 GlenMattewWilson@gmail.com 
 
Varamedlem:  Thomas Johansen  994 37 644 thomas.johansen@miljodir.no 
 
KONTAKTPERSONER 
Leder båtgruppa:    Per Grov Eilertsen  952 94 657 pgroveilertsen@gmail.com 
Leder smedgruppa:   Jan-Tore Ovesen     907 66 518 jto@vartosmeden.no 
Leder motorgruppa:    Tom A. Kristiansen  930 87 581 tom.a.kristiansen@gmail.com 
Kontakt småsløyd og sveipe gruppa: Leif Wallann 412 40 018      
Materialforvalter/leie av Båtskottet: Frode Aspenes  913 51 967 faspenes@gmail.com 
Kontakt for matgruppa: Thomas Johansen  994 37 644  thomas.johansen@miljodir.no 
Kurskontakt:     Toril Hanson   988 20 374     hansontoril4@gmail.com  
Høvedsmann:     Thomas Johansen  994 37 644 thomas.johansen@miljodir.no 
Høvedsmann:     Tormod Skimmeli  901 52 946 tskimmeli@gmail.com 
Webansvarlig     Niklas Backman  911 07073 niklas.backman@gmail.com 
 

Har du spørsmål eller har noe å formidle, er du velkommen til å sende e-post til styret: 
post@arctandria.no  

 
Postadresse: 
ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG 
POSTBOKS 2181, 9268 TROMSØ 
 

KONTONUMMER: 6420 05 43961        VIPPS: 501114 Stakken Arctandria 

 Husk Arctandria som grasrotandel på tippekortet!  

mailto:eilif.pe@online.no
mailto:pgroveilertsen@gmail.com
mailto:pgroveilertsen@gmail.com
mailto:faspenes@gmail.com
mailto:hansontoril4@gmail.com
mailto:hansontoril4@gmail.com
mailto:GlenMattewWilson@gmail.com
mailto:thomas.johansen@miljodir.no
mailto:pgroveilertsen@gmail.com
mailto:pgroveilertsen@gmail.com
mailto:jto@vartosmeden.no
mailto:tom.a.kristiansen@gmail.com
mailto:faspenes@gmail.com
mailto:thomas.johansen@miljodir.no
mailto:hansontoril4@gmail.com
mailto:hansontoril4@gmail.com
mailto:thomas.johansen@miljodir.no
mailto:tskimmeli@gmail.com
mailto:tskimmeli@gmail.com
mailto:niklas.backman@gmail.com
mailto:post@arctandria.no

