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Mot sommer 2011

Årstidene skifter så fort at en ikke skjønner hvordan det går til. Uansett så går det
mot sommeraktiviteter i Viken, les aktiviteter på sjøen og ved sjøen. Den  nærmeste

aktiviteten som Kystlaget skal delta i er Bygdøynesdagen i samarbeid med Norsk
 Maritimt Museum (NMM). Viken har tatt på seg den viktige oppgaven å gjennomføre
Ro-knappen for de yngste denne dagen. Arrangementet går av stabelen søndag  29.
mai fra kl 1200 og fram til kl 1600. Og med det samme vi er inn på  museet og arbeidet
der: Barcode 6 eller Stuttjukken som den også kalles. Båten fra ca 1595 som nå
 rekonstrueres og blir sjøsatt på kulturminnedagen den 11. september. Denne skal  seiles
til Danmark og skal være med til Brest 2012. Og der kommer dere inn kjære kyst-
lagsmedlemmer: Det skal være mannskap om bord og derfor skal dere melde dere!
Jeg vet at mange av dere i laget har interesse av dette.  

Dette går over i Landsstevnet 2014 hvor NMM skal holde seminar og
 foredrag. Der vil denne båten bli sentral og dere som kommer med som mann-
skap vil først få en eventyrlig tur til Brest for deretter komme under alles blikk
under landsstevnet. Kan det bli bedre?

Når det gjelder landstevnet 2014 arbeider nå Mediegruppe og Havnegruppe
med planlegging. Samtidig går vi videre med samarbeidet på NMM. Vi har
vært så heldig å få lov til å avholde familiecamp ute på Bygdøynes under lands-
stevnet, noe som hjelper oss veldig siden vi ikke kan ha dette inne i byen. Over
sommeren vil vi utvide grupper som skal arbeide under stevnet. Vi vil gjerne
ha en webutvikler for stevnesidene, vi har domene og webhotell klart
(www.kyststevne2014.no). Ellers så trenger vi folk med bakgrunn fra det
meste, fra regnskap til sikkerhet, fra førstehjelp til elektrisk. Dere kan bare
 begynne å ta kontakt før vi ringer. Alle som vi hittil har kontaktet sa ja med
en gang!

I september gjennomfører vi Oslo Kystkulturstevne (Akershusstevnet)
 sammen med våre partnere i OMK. Dette pågår lørdag 10. september på
 Nordre Akershuskai. Det blir aktiviteter både på land og til sjøs. Nærmere
opplysninger vil bli lagt ut på www.kystkultur.oslo.no/  og www.akershus-
kaia.no samt www.kystlag.net

Så da får dere kose dere på eller ved sjøen mens dere deltar på det som er
av kystkultur løpet av sommeren. Det største arrangementet vil være lands-
stevnet i Egersund den 21. – 24. juli, www.kyststevne.no  Flere fra Viken plan-
legger en tur dit. Ikke bare for at det er hyggelig på landsstevne, men også for
å lære om hvordan et landsstevne gjennomføres.

God sommer alle Vikenvenner!

Formannen



Barcode 6

Ved BåtLab’en ved Norsk Maritimt Museum rekonstruerer vi en båt fra 1595.  Vra-
ket ble gravd ut av museets arkeologer i forbindelse med et byutviklingsprosjekt

i Oslo hvor de fant 13 båtvrak fra rennesansen. Rekonstruksjonen vi bygger skal sjø-
settes høsten 2011 og den påfølgende sommer skal vi seile fra Oslofjorden via Bohus-
län og helt ned til våre IKON-partnere ved Limfjordmuseet i Løgster.  Det er en lang
reise for en liten båt.  Men både reisen og prosessen med å rekonstruere og bygge
båten fører til ny kunnskap.  

Båten bygges ved museets nyåpnede BåtLab.  Her rekonstruerer vi gamle
skipsfunn og dokumentere nyere båttradisjoner.  I dette prosjektet er det båt-
byggeren som er hovedpersonen, og Lars, han arbeider på utstilling.  Derfor
kan du stikke innom og stille ham spørsmål, fordype deg i vår digitale for-
midling eller besøke BåtLab’en på vår blogg ”www.baatlaben.blogspot.com”.
BåtLab’en er en del av aktiviteten ”Havet som forener” og underaktiviteten
”Båtbyggeren åpner sitt verksted” i IKON-prosjektet.

Lars har godt driv i båtbyggingen men må innimellom ta en titt innom
modellen for å konferere med rekonstruksjonen. 

I september skal båten stå ferdig så det blir spennende å følge utviklingen
ved BåtLab'en gjennom sommeren.



Barcode 6 er bygget i Oslofjordområdet og ligner mye på en Bohusjolle.
Hun er 8 meter lang, bygd av sagde eikebord, har hatt råseil og årer.  Båten er
den eldste daterte båten vi kjenner til med akterspeil og det er en liten sensa-
sjon. Det er også unikt at funnet er så komplett. Vi har en stor del av bord-
legningen og mesteparten av underbanda. Etter at vrakdelene er konservert
skal de settes sammen igjen i lokalene til banken DnB-NOR, på omtrent det
samme stedet båten ble funnet.  Men konserveringsprosessen tar lang tid så vi
får konsentrere oss om rekonstruksjonen i mellomtiden. Båten skal sjøsettes på
kulturminnedagen den 11. september og jeg utfordrer kystlagets medlemmer
på å stille som mannskap om bord for å få brukserfaring for en seilas til Lim-
fjorden meste år. Og etter Limfjorden går turen til Brest, dog ikke på egen kjøl.

dr.art. Terje Planke, 
Norsk Maritimt Museum, Oslo



Jæger ror – og Oda sitter foran?

Er du interessert i gamle robåter, med røtter i vikingtida? Roklubben ÅRETAK gir
deg tilgang til fire klubbåter (og fem skal det bli!) på sjøsiden av Norsk

Maritimt Museum på Bygdøy...
"Dette er utleie til faste brukere på helårsbasis", sier klubbens kursleder og

robåtrededer, Marius Løkse. Han hevder at klubben nå er i gang etter
 vinterdvalen og en lang rekke mindre reparasjoner på båter, tiljer og årer. Vi
møter han ved den lille brygga i Gjøa havn, travelt opptatt med å banke inn
noe nye båtspiker, mellom første bordgang og kjølen på en oselver. Snart skal
han hjem til middag med sin roerkone og to små matrosgutter på tre og seks
- allerede fullbefarne robåtgaster.

"Dette er bare rutinemessige småreparasjoner, men det blir det mye i løpet
av sesongen", sier Marius, som ser ut til å ta fatt i oppgavene med friskt mot.
"Flaks at jeg driver et eget åremakerverksted

sier han med sitt sjørøversmil, "ikke så farlig om en åre eller to skulle
knekke!" Formidlingskafeen Åremakeriet, med åpent verksted, kaffe og sve-
ler er allerede en etablert     severdighet, søndager på Akershuskaia, kjent for
de fleste bryggeslentrere.

På Bygdøynesdagen 29. mai, er det gode muligheter til å ta rokanppen med
ÅRETAK, iblant andre spennende aktiviteter på de tre museene! Kom som du
er å ta årene fatt, store og små, mellom kl 1100 og 1600. En mer familievennlig
sport kan vi vel knapt nok tenke oss (noe bildet viser i all tydelighet)

Kort fortalt: Meld din interesse, ta ÅRETAKs introkurs - og du er allerede
i gang som færingroer på indre Oslofjord. Mot en sessongavgift (kr 1000/800)
kan du ro så mye du orker, alle hverdager i sesongen, etter første-mann-til-
mølla-prinsippet. For å booke/leie helgedager påløper en liten ekstra-avgift (kr
200 per dag). ÅRETAKs introkurs (kr 300) om grunnleggende sikkerhet og
bruksrutiner for klubben (obligatorisk) foregår på torsdagskveldene.

Kurspåmelding til robåtreder og kursleder Marius Løkse:
aaretak@gmail.com, mob: 92688935. Ship ohoi!

Jæger ror – og Oda
sitter foran?

(Det er lett å gå i surr med
foran og bak på en robåt!)

Marius ror...



Russisk aften i skur 28

Kystlaget Viken i samarbeid med Norsk Veteranskibsklub hadde laget et felles
 program hvor forbildet var å gjenskape en aften på Cafe Margarita i Moskva hvor

man kan spise Borsj og høre klassisk musikk fra studenter.
Kvelden åpnet med utstillingen “Til St. Petersburg og tilbake” av Katja

 Aarflot og et lite kåseri om Russlandsprosjektet hennes.
Utstillingen til Katja er inspirert av besøket til den russiske fregatt Shtand-

art som var i Norge vinteren 2009 – 2010, og Katja har utviklet en  bildeserie
som ”tar” den stemningen man opplever i møte med Russland.

Etterpå var det konsert med Mari Bølgen Halvorsen (Fiolin) og Lars
 Andreas Aspesæter (Piano). 



De spilte 2 avdelinger:
Første avdeling J.S. Bach: Solosonate g-moll, 1 og 2 sats og WA Mozart:

 Fiolinkonsert A-dur, 1. sats 
Andre avdeling  J Halvorsen: Fanitullen,  S Rachmaninov: Vocalise,

 Tsjaikovskij: Fiolinkonsert D dur, 1. sats 
Fantastisk konsert fremført med stor innlevelse for en lydhør forsamling.
I pausen ble det solgt borsj (Russisk rødbetsuppe) som undertegnede hadde

laget og blinnis (Russiske pannekaker). Vi serverte vodka til trengende, og
siden vi ikke kan selge alkohol var den gratis (!)

En flott kveld som ikke sto noe tilbake for det man opplever på Cafe
 Margarita i Moskva.

Yngve Konglevoll



Knuts tanker mot 2014

Hva skjer i 2014? Hva skjer ut over at vi skal arrangere et stort og flott landstevne
for Forbundet kysten?

Tjuvholmen skal være ferdig utbygget til dette året, sikkert med stort
 festivals og ståhei.

I Moss tar de sikte på storveis markering av 2014, og det er det Oslo baserte
rederiet Høegh gjennom Høegh Eiendom som er initiativtakere. 

Se www.2014moss.no 
Forskningsrådet har satt av 40 mill til å forberede grunnlovsjubileet, se

www.forskningsradet.no/
Denne siden har lenker til andre ting som skal skje i 2014, og vi skal inn på

den listen!
På Stortingets hjemmeside er det masse å lese, bla dette

www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Forsidenyhe-
ter/2008-2009/Hovedkomiteen-for-grunnlovsjubileet-i-2014/

Vårt stevne, ”Båten, Norges nasjonsbygger”, skal sloss mot oppmerksom-
heten til mange arrangementer, og vi er avhengig av å få oppmerksomhet nok
til at noen titusen finner veien til vårt stevne denne langhelgen i juli. 

Til hjelp trenger vi dere alle, medlemmer i kystlaget, fra å møte opp til en
dugnad, til å videresende materiell fra kystlaget e-postmeldinger i din egen om-
gangskrets, til å ta med en venn, en nabo ned på havna.

Begynn å tenke på dette nå, tiden går så utrolig fort.

Knut Johannesen

Sommerelitteratur: Sorgenfri

Etter 10.000 solgte eksemplarer, utallige opp fordringer om å gi denne boken ut på
nytt og drøye 20 år etter at fire kjekke unge menn la avgårde. Her er boken svært

mange har ventet på!
Peder, Johan, Thomas og Terje kjøpte Sorgenfri sammen og etter knappe

seks ukers for beredelser la de avgårde. Det ble en unik reise. Sorgenfri seilte
jorden rundt, og til steder der folk vanligvis ikke søker til. Antarktis og
 Grønland, Arktis, Kapp Horn og Kapp det gode Håp, Mikronesia,  Filippinene,
Borneo og Syd-Amerika ble mål for den 33 fot store Hero 101 seilbåten. 4 år
på 7 hav og 6 kontinenter.

Les mer på www.flyt.no



Dvela og Dvina på Royal Marine

Det har åpnet en helt fantastisk ny restaurant mellom skurene på brygga «vår» i
Oslo. Sjøgangens egne utskremte, Anne og Katja, så det som sin soleklare plikt å

gå på åpningen, og ikke minst så vi her en gyllen mulighet til å lansere spisesteds-
 spalten «Dvela og Dvina» for Sjøgangens lesere. Og først ut er altså: Royal Marine på
«Anti-Aker-Brygge».

Vi ble tatt i mot av en utrolig hyggelig servitør og hadde i god matan melder -
stil bestemt oss for “full pakke”, riktignok på litt lavbudsjett, da Sjøgangen
ikke kunne belastes regningen. Vi gikk for rekechips med salsa – denne var
nydelig, frisk salsa og sprakende rekechips som nesten blåste avgårde i den
deilige maivinden. Deretter sto Fish&Chips på menyen. Store gode porsjoner
og denne også helt etter vår smak. Sist men ikke minst, desserten; eplekake
med krem – også deilig. Vi ønsker riktignok en “lun” eplekake, men tror det
kommer etterhvert. Dvela sjekket toalettet, rent og
fint – med duftlys og rene håndklær. 

Alt i alt – vi gir vår nye nærkafe terningkast 7

Katja og Anne

Innehaverne av Royal Marine:
Bøtta og Mona



Aktiviteter  i Viken
MAI

Søndag 29. mai: Bygdøynesdagen. Kystlaget Viken har ansvar for at barn og
unge får sjansen til å ta Ro-knappen. Arrangementet pågår ute på Bygdøynes
fra kl 1200 – 1600. Dette er et familievennlig arrangement. 

JUNI
17. – 19. : Kystlagstreff på Steilene. Dette er en veldig hyggelig tilstelning

sammen med kystlagsvenner fra Nesodden, Vestsiden og Nærsnes. Selve ar-
rangementet er lørdagen, men de fleste drar ut til Steilene på fredagskvelden
for sosial omgang. Lørdgskvelden er det matservering med nogo attåt. Mu-
sikk og dans bruker det også å bli. Båter fra Viken er altid ønsket på Steilene!

JULI
21. – 24. : Landsstevnet til Forbundet Kysten i Egersund.

SEPTEMBER
10. : Oslo Kystkulturstevne. Dette stevnet som før ble omtalt som Akers-

husstevnet vil i år både ha aktiviteter både til lands og til sjøs. Kystlaget Viken
skal arrangere ro og seilregatta inne i Oslo havn. Vi vil også prøve å gjennom-
føre ro-knappen for de yngre slik at de kan forstå litt mer av roingens kunst
samt tauknytingens kunst. Selv om stevnedagen er lørdag den 10. september
så kan dere godt ligge med båtene deres fra fredag til søndag. For de som del-
tar i stevnet vil det være stevnefest om bord på D/S ”Børøysund” på lørdags-
kvelden. Vi vil ha både deltakere og hjelpende hender for å gjennomføre dagen.
Vel møtt!

SEPTEMBER
10. : Kulturminnedagen. Vi har ikke noe spesielt arrangement den dagen,

men vi oppfordrer som tidligere nevnt alle Viken-medlemmer å møte på Byg-
døy denne dagen for å se Barcode 6 (Stuttjukken) bli sjøsatt til stor festivitas.

SEPTEMBER
16. – 18. : Råseil og H(V)iskesuppeseminar. Dette mangeårige treff på Stei-

lene for tradisjonsbåtene gjennomføres nok engang. I år 2 uker tidligere enn
vanlig. Men det skulle tilsi litt varmere vær. Det vil komme mer info sendere,
men kontaktperson vil være Bodil: bodils@hotmail.com



Motorkurs på Lucky Strike

Teddy er Kystlaget Vikens lagsbåt. Det er en norsktegnet Oksø 32 (den første i
 rekken) fra midten av 70-tallet. I båten sitter det en original Volvo. Motoren har

av mange gode grunner fått navnet Lucky Strike. Denne har en gjeng ivrige medlem-
mer tatt helt fra hverandre, renset alle deler, kjøpt nye deler (sågar en delemotor er hen-
tet fra Grimstad). Motorene er deretter satt sammen igjen og testet på land. Deretter
er den montert i båten igjen.

Motorgjengen har fått en grundig gjennomgang og forståelse for hvordan en
dieselmotor virker som vi og ikke minst båten Teddy vil ha unik nytte av fram-
over!

Kursleder, Tore Strøm, pensjonert bilmekaniker/lærer har gjort en for mid-
dabel innsats – Hurra for deg Tore!

På bildet ser vi to ivrige kursdeltagere:
Leif Erik Ellingsen og Jan Krogh



Returadresse:
Kystlaget Viken
Nordre Akershuskai
Skur 28 0150 Oslo

Redaksjon dette nummer er: Tore G. Jacobsen, Katja Aarflot og Anne Nygren.
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