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Høst i Viken

Vi har igjen gjort unna en sommer. Den var regnfull og kort syntes mange,
men litt sol var det dog. Noen av oss i Viken var på landsstevnet i Eger-

sund. Det var hyggelig fram til fredag ettermiddag den 22. juli. Da ble verden
snudd på hodet for alle sammen etter det som skjedde i regjeringskvartalet og
på Utøya. Men stevnet ble gjennomført på en verdig og fin måte, det skal de
ha i Egersund.

Når det gjelder 2014 så jobber vi ufortrødent videre. Positive møter med
Havnevesenet og forskjellige etater i Oslo kommune har vi hatt. Alle sammen
synes at vår satsing på landsstevnet i 2014 er veldig spennende og vi får  stadig
større tro på at vi skal lykkes med dette. Foruten NMM, NVSK, og kyst lagene
i IOKS har Norsk Forening for fartøyvern og Norsk Fyrhistorisk forening
 veldig lyst til å være med å bidra for at landsstevnet i 2014 blir en flott opp-
levelse.

Vi har også hatt et flott stevne, Oslo Maritime kulturstevne som ble
gjennomført lørdag 10. september. Solskinn fikk vi den dagen, vel fortjent
skulle jeg tro. Et flott arrangemnet ble det!

Som nevnt senere i bladet skal vi være med å gjennomføre Forbundets Kys-
tens råseilseminar på Bygdøy hvor vi skal prøve å rigge «Våghals» ex.
 «Barcode 6» og «Stuttjukken» Båten skal seiles til Danmark neste år for så å
fraktes til Brest. Her har dere en flott mulighet til å bli med på en minnerik tur!

Formannen

Bounty besøker oss - fikk du vært ombord?



(F)Viskesuppeseminar 2011

Tradisjonen tro dro et knippe av Kystlaget Vikens mindre og motorløse far-
koster til Steilene en høsthelg i midten av september. Etter sigende var dette

det 25. seminaret av sitt slag, og oppslutningen var god med nærmere 30 mer
eller mindre påmeldte deltagere. Deltagere kom fra mange hold. Medlemmer
og interesserte fra Nærsnes, Vollen, Fredrikstad, Nesodden, Hamar, Sortland
og Oslo deltok, bare for å nevne noen. Alderen spredte seg fra 2 ½ til 60+. Av
en eller annen grunn var det kun guttebarn som representerte den yngre garde
denne gangen, men akkurat dét så ikke ut til å legge noen demper på
 stemningen blant dem under 14.

Ettersom det var dårlig med slepebåter i følget og værmeldingen viste frisk
bris 10 i nordøstlig retning og større mengder med nedbør på søndagen, var
det noen båteiere som valgte å mønstre av egne båter og heller mønstre på
 andres. Blant annet ble Nesoddenferga benyttet som transportmiddel. Resten
av følget dro i spredt uorden fra området Bygdøynes/Langøyene på lørdag for-
middag og ankom Steilene stort sett i den orden rokapasiteten om bord tillot.
Det vil si at Oksøens Teddy og Frode  i «Glæden» kom et godt stykke utpå
ettermiddagen, da alt de hadde å ro med var padleårer og tankens kraft. Godt
at forutseende og erfarne sjøfolk/kokker hadde omdisponert fiskesuppe ingre-
dienser slik at suppene hadde potensielle muligheter for å bli ferdig før



 selskapet kveldet. Ingrediensene ankom med første ekvipasje. Brødet hadde
blitt vurdert som underordnet og kom med siste båt inn. 

Også tradisjonen tro hadde seminarkomiteen lagt opp til tre ulike fiske  sup-
per: en rød, en hvit og en blank. Heltmodig innsats fra særlig bålmannskapet
muliggjorde bøttekokte supper, fiskesupper kokt over laaaaang tid. Luksuri-
øse ingredienser til tross, det måtte fire mann til for å redde den blanke suppa
fra den totale katastrofen og hvitvin og eplejuice med mer ble ofret for den
gode saks skyld slik at det til slutt opptrådte en hvit suppe til på bordet. Da
hadde de andre to og gode suppene, pluss alkoholen, gjort sitt til at også denne
suppa gled ned i det gode selskap. Underveis i måltidet måtte folket trekke inn
da det ikke lenger var mulig å omtale det våte fra oven som bare noen dråper.
Det viste seg at selskapet evnet å samle seg om oppgaven: glass og flasker ble
reddet og 5 bord båret inn på under minuttet, og festlighetene fortsatte som om
ingenting hadde hendt. 

Lokalitetene på Steilene viste seg nok en gang som særlig egnet for for målet,
godt organisert og lagt til rette som de er for både store og små selskaper —
og store og små gjester. Det musikalske høydepunktet sto nok Tobias og Jan
for  da de fremførte en improvisert scattelåt med stemme, plastrør og skjeer,
akkompagnert av Marius på trommer. Etiske og moralske diskusjoner ble
holdt, det ble diskutert Råseglseminar og byggeplaner, museumsdrift og Våg-
halser, bøker, stevner, dietter og mye mer. Så ble det sovet.

Og så dro folket hjem. I den værmeldte friske brisen fra nordøst. Noen lot
båten ligge igjen på Steilene, andre tok slep og atter andre kom seg omsider
hjem etter mye trivelig og aktiv segling. Nok et vellykket fiskesuppeseminar!

Sigrun



Det var i de dager…

Det er de augustkveldene da du blir overrasket av mørket hvis du kommer
litt seint av gårde fra Kragerø til hytta. Det er de kveldene da barnelatter

og grill-os er byttet ut med dunk-dunk fra nabohytta, og det er «hjemme alene-
fest» i skjærgården. Det er de dagene du kan risikere å se herr og fru bade
naken og til og med løpe frisinnet etter hverandre ut i vannet i Adam og Evas
drakt med, hva skal man si, virile deler i bevegelse — og bli vitne til et «nake-
n bad med nogo attåt» i varmende augustsol, hvis du skulle finne på å ta veien
via et trangt sund på vei hjem.

Men i år ble det stillere enn vanlig. Notodden Bluesfestival kan bare gå og
legge seg i forhold til bluesen som la seg over skjærgården vår. «Det var latter,
det var sang» ble erstattet med alles flagg på halv stang. En lørdag midt i
 «feiteste ferietida» på vei til familietreff på hytta i piskende motvind og regn,
og med hele skjærgården flaggende på halv stang – det skal aldri glemmes.
Byen ble en annen, stemningen ble en annen, og ferien ble aldri lys og lett igjen.

Tre dager med vannrett regn og loddrett landesorg var ikke nok. Sola tittet
fram igjen og varmet slitne kropper og farget kveldshimmelen rosa en stakket
stund eller to i slutten av juli og begynnelsen av august. Men punktum var på
mange måter satt 22.juli. Vi ville ikke mer. Vi ville hjem til våre kjente og kjære,
til byen vår og passe på landet vårt. Mot et meningsløst angrep innenfra. Eller
var det utenfra? Hvem er «de» og hvem er «vi» kan man spørre seg.
 Stemningen på Sørlandsekspressen er dempet nå. Den selvgode sørlands purit-
anis men har fått seg et sjokk i grunnvollene. Samtidig er vi på samme lag
 plutselig. Vi som overlevde. Vi som tror på noe. Vi som vil noe sted sammen.

Neste år kommer et nytt kapittel i soga om skjærgården, om hytta vår og din
og min, ditt og mitt, tilbygg og påbygg, fartsgrenser og mer politi. Men nå er
det takk for i år. 

Og takk for de årene vi får sammen her på jordkloden.

Katja Cecilie Ræder Aarflot



Oslo Kystkulturstevne:

Vi hadde en flott dag på Akershuskaia med mange båter fra Colin Archer-
klubben og Norsk motorskøyteklubb. Gamle Ferdinand (Glødehodemo-

tor) ble fyrt opp som vanlig til stor glede for alle som var på kaia. Viken solgte
sveler og hadde stand for Forbundet Kysten. Og ikke å glemme, en flott rore-
gatta med mange flotte tradisjonsrobåter. I tillegg til den vanlige roregattaen
hadde vi rederregatta hvor Yngve noe overraskende vant. Det hele ble avlut-
tet med en liten seilregatta. 



Det er bare å glede seg til neste stevne...



Råseilseminar
Forbundet KYSTENs råseilseminar Bygdøynes

Oslo, 13. til 16. oktober, 2011:

Forbundet KYSTENs råseilseminar arrangeres på Bygdøynes, Oslo, fra 13.
til 16. oktober, 2011. Årets tema er knyttet til rekonstruksjonsarbeidet ved

BåtLab’en. (Bildet viser sjøsettingen av «Stuttkjukken»)

Renessanse – råseiling 
Arr: Forbundet KYSTEN, Kystlaget Viken, Gjøahavn båtforening, Norsk

Maritimt Museum (NMM) / BåtLab’en, Båtlaget Barcode 6/ God Bør/ Sjø-
skolen i Asker, Folkekulturforbundet

Årets råseilseminar arrangeres på Bygdøynes, knyttet til rekonstruksjonsar-
beidet ved BåtLab’en.  Den rekonstruerte båten Barcode 6 er fra sent 1500-tall.
Båten og riggen ser ut til å skille seg ut fra både middelalderens råseiling og det
vi kjenner gjennom nyere tradisjoner. Båten er ombygd med akterspeil på tid-
lig 1600-tall, og vi tror den har hatt to master, til tross for sin lille størrelse. Vi
trenger hjelp til å tolke kildene rundt båten og inviterer råseilere for å få mest
mulig effekt ut av denne dugnadsforskningsøkten.

Programmet forener seilaser, praktisk arbeid, omvisninger og rene snakke-
sesjoner. Barcode 6-rekonstruksjonen sjøsettes den 11. september 2011. Før se-
minarstart blir båten prøverigget med to master og ett seil på hver mast. Vi skal
teste ut denne riggen på seminaret og ta med oss kunnskapen fra seminaret
inn i fasen hvor vi skal velge de endelige detaljene knyttet til riggen. Arbeidet
i arbeidsgruppene vil få stor betydning for riggen båten ender opp med.



Aktiviteter  i Viken
OKTOBER

13 - 16. : Forbundet Kystens Råseilseminar på Norsk Maritimt Museum.
Viken hjelper til der.

Onsdag 19. Boklansering, les mer på neste side.

NOVEMBER
09. – 23. : Maritim Filmklubb i skur 28 kl 1800.

Vi starter opp Maritim Filmklubb. Ide og utvikling står Katja og
Hans Jørgen for. Mange flotte filmer kommer!

DESEMBER
Onsdag 07. – 14. : Maritim Filmklubb i skur 28 kl 1800.

Onsdag 21.  Julegløgg og prat om sommerens turer som medlemmer
har tatt. Vi viser bilder og koser oss etter at alle julegaver

forhåpentligvis er i boks.

Etter nok et vellykket arrangement på kaia:
Oslo Kulturnatt 2011



Dvela og Dvina

Ved siden av oss som er så heldige å ha tilhold i skur 28 og skur 29 ligger
en vakker svane og den stygge andungen (?) Børøysund og Styrbjørn. En

gang iblant tuter de i fløyta og drar på tur – i sommer har de fulgt kysten sør-
over sammen. Dvela knipset noen bilder da de avla hennes annen hjemby Kra-
gerø en visitt i sommer…

Så var det her tidligere i sommer at vi hadde vårens siste styresamling om
bord på Børøysund. Det var Maritim Kulturvandring med Kystlaget Viken
som medarrangør. Tore Formann var som vanlig en fortreffelig guide mellom
holmer og skjær i det innerste av indre Oslofjord.

Dvela og Dvina benyttet anledningen til å teste mat- og drikke-tilbudet om
bord. Dette er jo tross alt et spisested i vår umiddelbare nærhet som stadig of-
tere er åpent gjennom åpne turer, kystkulturelle aktiviteter på kaia, osv. Vi
startet forsiktig ut med kaffe og kake med tanke på å følge med på foredraget
og ikke slurpe for mye. Hvetebaksten var hjemmebakt og nydelig, kaffen glo-
het og svart som skutesida selv. 

Så var det at sjøgangen og den gode stemningen førte til fornyet romling i
magen, og både øl og stormsuppe ble bestilt. Servert i papp og plast, slik må
det nesten være om bord et veteranfartøy med mange løse sauer på dekk, men
godt smakte det, og selv litt mykt flatbrød smaker fortreffelig akkompagnert
av fønvind og milde pust fra Børøysunds vakre hals. Spørsmålet er om ikke
guider og turledere kunne latt litt mer stillhet ruve over landskapet, slik at vi
virkelig kunne hengitt oss til turen og det under det tross alt er for dagens ho-
vedstadsbeboere at en båt beveger seg elegant framover uten seil og samtidig
uten motordur… Fantastisk, et av livets mange undere som satte en ekstra
spiss på sommeren 2011. Konklusjon: veldig bra måltid i utrolig romantiske
omgivelser!

Tips: Hvis du virkelig vil spise storm-
suppe mange ganger og helst gratis, så er
det jo bare å bli medlem i Veteranskips-
klubben, bli med på dugnader og melde
deg som mannskap på et av våre ærver-
dige dampskip! 



Hvorfor ikke Tile?
Forfatter: Leo Löthman

Idenne underfundige romanen møter vi de to fasci-
nerende personlighetene Harald og Heikki. Harald

er en nyskilt og frustrert eks-bankmann og Heikki en
selvoppnevnt forsker på «kvinners følelsesliv i kyst-
nære strøk». Karene havner bokstavelig talt i samme
båt, og sammen legger de ut fra Ålandskysten på det
som skal bli en halsbrekkende reise. Uten seilerfaring
feil navigerer de seg rett inn i et liberalt fengsel i Tal-
lin, men løslates og fortsetter sin ferd på havet. Etter
hvert plukker Harald og Heikki opp litt om seilingens
kunst. Utrolig nok finner de norskekysten og tilbringer
vinteren dypt innefrosset i en Vestlandsfjord, før de til
sist setter kurs mot øya Tile ved jordens ytterkant.

Dette er en roman som er full av maritime og psykologiske innsikter - og
ikke minst er den morsom til tusen!

Boken kan bestilles direkte fra www.flyt.no (kom gjerne innom Skur 29 for
en bokprat) til kr 349,- Den er i hardcover denne gangen.

Boklansering!

Dette arrangementet arrangeres av Flyt Forlag i samarbeid med Finsk-
Norsk Kulturinstitutt. Du trenger heldigvis ikke å bevege deg langt fra

Skur 28. Boklanseringen avholdes i Kristian Augusts gate 5. Dato: 19. okto-
ber. Tid: 17.30-19.30.

Forfatteren seiler for øyeblikket sin faste oktoberseilas (som han snart har
gjort i 48 år, siden han og en kamerat for første gang stakk av fra skolen i
1963), men han rekker å komme seg fra Åland pr tog!
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Teddy og Glæden seiler hjem etter et vellykket fiskesuppeseminar.


