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Årsmøte!

Tiden for årsmøte er atter en gang her i Viken. Datoen blir 22. mars som er
et par uker senere enn vanlig, men innenfor mars måned som det skal være.

Som årsberetningen viser har vi hatt en jevn og god aktivitet i kystlaget det
siste år. Selvsagt kunne flere ha deltatt og kommet med ideer om andre typer
aktiviteter, men alt i alt ser vi oss fornøyd med året som har godt. Utenom de
rene aktiviteter på Bygdøy og i skurene er ombyggingen av skur 28 og 29
 veldig viktig for vår videre bruk av området. Det at skurene har fått kultur-
husstatus betyr at vi får tildelt støtte fra tippemidler samt at vi har fått en lang-
siktig kontrakt på området. Dette betyr veldig mye for alle impliserte parter i
OMK. 

Dette fører oss over til Kystlaget Vikens største prosjekt noen gang: Nemlig
Forbundet Kystens Landsstevne i 2014. Her har vi allerede gjort mye arbeid,
men det aller meste venter oss framover. Vi har i den siste tiden konsentrert oss
om å få på plass det viktige samarbeidet med kommunen. Vi har fått laget en
infofolder og en presentasjon som vi kan bruke til å fortelle hva vi vil med
landsstevnet. Da i første omgang mot folk i kommunen og sponsormarkedet.
Og selvsagt til alle andre som vi vil skal delta sammen med oss i mer eller
 mindre grad. Folder og presentasjon blir lagt ut på hjemmesiden vår. Jeg vil
også sende den ut til dere som har gitt oss mailadressen sin. Landsstevnet i
2014 er ikke bare Kystlaget Viken, men en stor koalisjon bestående av Norsk
Veteranskibsklub, Fartøylaget ”Alta”, Norsk Maritimt Museum og IOKS
(Indre Oslofjord Kystlagssamling). Dette medfører at vårt landsstevne får et
langt bredere fundament å stå på enn mange andre har hatt. Og for at vi skal
få det beste resultatet ut av det kreves det en god samarbeidsvilje av alle oss
som deltar. Jeg vil gjøre mitt ytterste for at så skal skje og håper at dere alle
sammen er med meg i å få dette til. Innsatsen til hver og en av dere bestemmer
om dette skal bli den festen vi håper på.

I mai/juni vil vi arrangere et ”stormøte” hvor alle parter vil bli invitert. Dette
for at flest mulig skal bli kjent med hva vi vil med landsstevnet i 2014.

Og en gjenganger, mailadresser. Der må dere sende inn adresser til
viken@kystlag.net

Vi får mange meldinger om feil adresse på flere av dere som har skiftet
adresse og vi ber dere gi tilbakemelding så rakt som mulig. Husk også at vi
 legger ut info på www.kystlag.net og Kystlaget Vikens facebookside. Bare søk
opp Kystlaget Viken og meld dere på siden alle dere som er facebook brukere.

Formannen



Innkalling til:
ÅRSMØTE I KYSTLAGET VIKEN 

TORSDAG 22. MARS 2012, KL 1900 PRESIS!
SKUR 28, NORDRE AKERSHUSKAI

1) Konstituering, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden, samt 
valg av 1 dirigent og 1 referent.

2) Årsberetning fra styret.

3) Viken’s regnskap og budsjett.

4) SAK TIL ÅRSMØTEBEHANDLING: 

5) Valgkomiteens forslag til styresammensetning for neste periode:

Formann: Tore G. Jacobsen (På valg)
Nestformann: Oddvar Brekke (Ikke På valg)

Styremedlemmer: 

Jan S. Krogh (På valg)
Anne Nygren (Ikke På valg)
Katja Aarflot (Ikke På valg) 
Yngve Konglevoll (På valg)
Per Morten Larsen (På valg)  
Hans Jørgen Hamre (Ikke På valg)
Vibeke Blydt (På valg, Ny)
Itta Helland-Hanssen (På valg, Ny)

Repr. Til eksterne råd, styrer og kontaktpersoner

Stiftelsen Landsteilene: Stiftelsen lagt ned i 2011
Kystlaget Viken’s medlem OMK: Yngve S. Konglevoll, Vara: Tore G. Jacobsen
IOKS: Tore Gramnæs Jacobsen, Vara: Katja Aarflot
Norsk Maritimt Museum: Bodil Haug, Vara: Marius Løkse

Knut Johannesen og Bodil Haug går ut av styret.



Revisor: Øystein Haram (Ikke på valg)

Valgkomiten: 

Nina Myrland (sign) Frode Meisingset  (sign)

Ny Valgkommite velges på årsmøtet 22. mars  2012.

Regnskapet legges fram på hjemmesidene og presenteres av styret/revisor 
på årsmøtet. 
Forslag til saker må være presentert styret skriftlig (E-post) senest
1 (en) uke før årsmøtet.

Kystlaget Vikens årsberetning
For perioden februar 2011 – februar 2012

Vår medlemsmasse teller nå 205 medlemmer. Det er dessverre en nedgang
på 2 siden i fjor så her må dere alle sammen dra i skjøtene og verve nye
 medlemmer!

Styresammensetningen i perioden 2011- 2012:

Tore Gramnæs Jacobsen Formann
Oddvar Brekke Nestformann
Knut Johannesen Styremedlem
Jan S. Krogh Styremedlem
Per Morten Larsen Styremedlem
Yngve Steinar Konglevoll Styremedlem
Anne Nygren Styremedlem
Katja Aarflot Styremedlem
Bodil Haug Styremedlem  
Hans Jørgen Hamre Styremedlem



Viken medlemmers verv:
Stiftelsen Landsteilene: Stiftelsen er lagt ned i 2011
Kystlaget Vikens medlem OMK: Yngve Steinar Konglevoll
IOKS: Tore Gramnæs Jacobsen, Vara Katja Aarflot
NMM: Bodil Haug

Valgkomité: Nina Myrland og Frode Meisingset

Styremøter: Det ble avholdt 6 styremøter i 2011. 

• Landsstevne 2014: Vi kommer stadig lengre i planleggingen. Det har
godt litt i rykk og napp, men etter nyttår har vi fått utvidet kontakten med
kommunen og skal i møte med kulturkomiteen i kommunen som er det
 politiske organ som bevilger penger. I tillegg har vi fått laget en flott folder
som skal brukes i informasjonsarbeidet framover. Da spesielt mot kommune
og de private aktører som vi vil ha med oss på laget. Denne vil bli vist fram på
årsmøtet. I løpet av 2011 har vi konsentrert oss om å få med oss alle de sam-
arbeidspartnere vi mener bør være med på den folkefesten vi håper lands stev-
net i 2014 vil bli. Vi har selvsagt hatt møter med vår kontakt i Oslo Havn som
jo er den viktigste partneren her. For uten en havn bli det vanskelig å gjennom-
føre et landsstevne. Norsk Maritimt Museum kommer også til å være en stor
bidragsyter og vi har jevnlig kontakt med museet. Vi har også hatt kontakt
med Kommandanten på Akershus festning, Forsvarsmuseet, Byantikvaren og
Oslo Bymuseum. Dette er institusjoner utenom de frivillige organisasjoner som
vi foreløpig har hatt kontakt med. Alle har gitt meget gode tilbakemeldinger
på vårt prosjekt og vi håper på et godt samarbeid fra mot og under stevnet.

• Kulturbrygg: Kulturbrygg holder fortsatt koken selv om vi ikke har
hatt så mange arrangementer. Et av de større var i samarbeid med Norsk Ve-
teranskibsklub 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 var
inspirert av besøket til den russiske fregatt Shtandart 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). 



• I april gjennomførte vi nok en gang maritimt Loppemarked, med godt
besøk samt at vi solgte en god del sveler og kaffe i det fine vårværet. 

• Medlemsmøter. Det har ikke vært gjennomført så mange foredrags-
møter det siste året, men det er startet opp en filmklubb som blir stadig mer
populær. Filmene som blir vist har alltid en maritim eller en eller annen
 tilknytning til vann. I tillegg har vært holdt ett medlemsmøter der deltagere
har vist bilder og fortalt fra forskjellige turer i sommer. Hans Jørgen, Tore og
Leif Erik/Anne. Vaaghals-prosjektet i samarbeid med NMM hadde også et
møte der det ble opprettet et båtlag for ”Vaaghals” På det samme møtet holdt
Lotte Carrasco foredrag og viste film fra ”Ostindiafararen”.

• Nytt motorkurs ble startet opp på høsten 2010. Det er motoren til
 Oksøens Teddy No 1 (Lucky Strike) som dermed får en overhaling. Kursleder
er Tore Strøm og kurset har strukket seg fram til våren 2011.

• Tirsdagsseilas og råseilseminar på Steilene. Tirsdagsseilasene har fort-
satt i 2010, med flere båter hver gang det har vært seiling. NMM har sam-
 tidig holdt senere åpent den kvelden for å utvide tilbudet. Et godt tiltak som
Terje Planke på NMM har stått i spissen for. Råseilseminar på Steilene med
 råseilsbåtene og følgebåter i 2010 som året før. Dette arrangementet har vart
i mange år og med den store oppslutningen vil dette fortsette i enda mange år.

• ”Oksøens Teddy No 1”.  Har deltatt på flere fellesarrangement i løpet
av 2011. Også seilaser. Motoren er overhalt ved hjelp av et motorkurs, men det
gjenstår fortsatt en del på å få båten i den stand vi helst vil ha den. Men vi har
fått nye seil og det er veldig viktig siden det jo er ”Hovedmotoren”.

• Museumsdagen på NMM. Her deltok flere fra Viken. Vi konsentrerte
oss om roknappen som er et populært tema for både gammel og ung. Her
 deltok Marius og Per Morten Larsen med å organisere aktivitetene.

• Sjøhuset og uteområdet: Dugnader og rydding på begge steder.
 Sjøhuslaget som har ansvar for dette har gjort en god jobb også i 2011. 

• OMK: Det fortsetter med ombygging av skurene. Skur 29 er stort sett
ferdig med unntak av toalett. Etter det skal skur 28 bygges om. En viktig grunn
til at dette er gjennomførbart er at skurene har fått kulturhusstatus av Oslo
kommune og derav følger muligheter for å søke tippemidler som vi har fått.
Ferdigstillelse av skurene i 2012 vil gi et stort løft for alle oss som tilhører



OMK. Viken-medlem Leif Erik Ellingsen er daglig leder og har gjort en stor
innsats for å få dette til. Likeså leder i OMK, Viken-medlem Yngve Konglevoll.

• Bibliotek: Kystbiblioteket i Oslo kan nåes via våre hjemmesider
www.kystlag.net Biblioteket som Niels Damgaard har bygget opp er utvides
hele tiden og er ved denne dato flyttet til skur 29 i det nye møterommet der.
Niels skal dessverre for oss flytte til Grimstad i løpet av våren 2012 så vi  mister
derfor vår eminente bibliotekar. Vi håper å erstatte ham med en ny i løpet av
våren.

• St. Hansaften, samling på kaia ute på Bygdøy. Mange mennesker kom
på tilstelningen på kaia og hygget seg med grilling dette året som alle andre år
vi har hatt kaia. Dette må vi holde på i årene som kommer.

• IOKS: Indre Oslofjord Kystlagssamling. Det ble ikke den samlingen
ute på Steilene i 2011 som vi hadde håpet på. Dette må vi prøve å gjøre noe
med til neste år. Ett fellesarrangement i året bør vi greie å få til. Steilene som
vi har som treffsted i fjorden er ikke lenger en stiftelse hvor Kystlaget Viken og
de andre er en del av da stiftelsen er opphørt og Steilene er nå under adminis-
tra sjon av Nesodden Kystlag. Dette etter enighet med Nesodden kommune.

• Fellesrådet for historielagene i Oslo. Kystlaget Viken er fortsatt  medlem
der. Vi vil i neste periode benytte dette medlemskapet i sterkere grad til å få
noen av historielagene engasjert i landsstevnet 2014.

• Oslo Kystkulturstevne. Vi hadde en flott dag på Akershuskaia med
mange båter fra Colin Archerklubben og Norsk motorskøyteklubb. Gamle
Ferdinand (Wichmann Glødehodemotor) ble fyrt opp som vanlig til stor glede
for alle som var på kaia. Viken solgte sveler og hadde stand for Forbundet Kys-
ten. Og ikke å glemme, en flott roregatta med mange flotte tradisjonsrobåter. I
tillegg til den vanlige roregattaen hadde vi rederregatta. Det hele ble avsluttet
med en liten seilregatta. Været var perfekt og kvelden ble avsluttet med en fest
på akterdekket til ”Børøysund” hvor Marius musiserte med trekk spillet sitt.

• Oslo kulturnatt. Dette ble en flott kveld etter en del improvisasjon
(Eller god planlegging i forkant) Hans Jørgen spente opp et seil på veggen skur
28 hvor vi kjørte maritime filmer, samt kortfilmer fra gamle Oslo. Stunt
 Marine kom oss til unnsetning og holdt opp denne kvelden med salg av  nydelig
fiskesuppe med flytende tilbehør. Megen takk til Itta og hennes kollegaer i



Stunt. En reporter fra Oslo Kulturnatt var innom og vi kom i trykken på  nettet.
Det hele ble avsluttet med en fantastisk fyrverkeri.

• HVISKESUPPE OG Råseilseminar på Steilene i midten av september.
Etter sigende var dette det 25. seminaret av sitt slag, og oppslutningen var god
med nærmere 30 påmeldte deltagere. Deltagere kom fra mange hold. Med-
lemmer 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.

• Forbundet Kystens Råseilseminar på Bygdøynes 13. – 16. oktober
2011. Dette seminaret ble arrangert av Kystlaget Viken og NMM ved BåtLa-
b’en. Det var påmeldt 50 personer fra hele landet og Viken hadde i oppgave å
ordne alle måltider samt nattevakter da mange overnattet i båthallen som også
fungerte som frokostsal. 16 medlemer fra Viken stilte opp og hjalp til. Pro-
grammet forente seilaser, praktisk arbeid, omvisninger og rene snakkesesjo-
ner. Testing av rigg for ”Vaaghals” var hovedprosjektet under seminaret som
også omfattet reipslaging. Det ble gjort en formidabel innsats på alle hold og
formannen kunne i ettertid rose en velfungerende arbeidsgjeng. Både fra For-
bundet sentralt og NMM fikk vi veldig gode tilbakemeldingar for vår innsats.
En fin gjennomkjøring for å sette standard til landsstevnet!

• Julegrøten. Vår uhyre populære og meget spesielle aktivitet som hadde
over 20 deltakere. Meget bra at vi atter en gang greier å opprettholde denne
aktiviteten. 

• ”Vaaghals” Rensesansebåten Vaaghals har nå fått et båtlag hvor
NMM og Viken deltar for å skaffe et mannskap for uttesting av riggen på
båten. Planen er å seile båten ned til Danmark for videre transport til Brest.
Dette prosjektet håper vi mange Vikenmedlemmer har lyst til å delta på. Vi
har sammen med NMM  (Norsk Maritimt Museum) søkt Norsk Kulturråd
om støtte til å få laget rigg til båten.



Opptegnelse av Vikens eiendeler
1 stk Oslojolle
Bøker i skur 29 - Biblioteket
2 sveletakker i skur 29
1 projektor i skur 28
1 andel i Oksøens Teddy No 1.

Verktøymaskiner på Sjøhuset: 
1 båndsag, 1 Tykkelseshøvel, 1 Avretter, 2 høvelbenker

Styret i Kystlaget Viken             Den 1. mars 2012

Møter i Viken

April:

• 28.  LØRDAG kl 1100  Maritimt loppemarked

• 18. ONSDAG KL 1800 Filmkveld med filmen «The Discovery», den
store filmen om Kristoffer Columbus, med Marlon Brando. Oddvar Brekke
vil introdusere filmen, redgjøre for skipene og ferdene og argumentere for at
Kristoffer Columbus egentlig var norsk.

Etter årsmøtet vil det bli et foredrag
om Ole Evenrud. Dette står Per Morten
Larsen for. Kanskje har han også tar
med seg sin 1971 modell Evinrude.



Bokstoff fra Flyt Forlag

Tre menn i en båt
—For ikke å snakke om hunden—

Tre erkeengelske menn finner den eneste riktige løsningen på sine mange
virkelige, men kanskje også imaginære problemer: de vil legge avgårde på

en båttur! Som sagt, så gjort. Beskrivelsen av forberedelsene er fornøyelige og
enda lysteligere blir det da tre–kløveret endelig (ja, endelig) kommer seg av-
gårde. Farkosten er ikke stor og de skal ikke ut på det store, salte hav. Nei,
disse tre herrene (for ikke å glemme hunden) legger rett og slett ut i hjemme-
lig farvann, på Themsen, og det i en nokså over lesset elvepram. Boken er stapp-
full av glade opp levelser og komiske viderverdigheter!

Boken regnes nærmest som en udødelig klassiker og har faktisk aldri vært
ute av produksjon på original språket siden den kom i 1889. Den virker un-
derlig nok moderne i språk, stil og humor for lesere av i dag. Humoren er frisk
og vittig og forfatteren regnes å ha hatt stor innflytelse på satire og humor
langt utover Englands grenser. Boken kommer i løpet av mars måned!



Stemningsrapport

Julegrøt på kaia på Bygdøynes

Tradisjonen tro samles Kystlaget Vikens medlemmer seg for julegrøt på
 Bygdøynes. Benker og bord dras ut i vinterkulda, det fyres opp i grillen og

et par gryter grøt ettervarmes. Det legges ikke bare en, men flere mandler i
grøten og  vinneren er alltid like entusiastisk. I år vant undertegnede en av
marsipan grisene. Marius spilte fløyte og Tobias lagde musikk på selve grillen.
Et par padlere kom forbi i det sola var i ferd med å gå ned. Vi var tilslutt to-
tre stykker som satt igjen, vi klarte ikke å forlate kaia, roen og utsikten. At vi
neste dag fikk vite at vi ikke hadde registrert en måneformørkelse eller var det
stjerneregn? ... får heller være – vi koste oss som det var!

Kystlaget Viken er flinke med de hyggelige arrangementene, det kan dere
lese av årsberetningen.  Og vi håper at mange flere vil være med oss i årene
framover!

Anne Nygren



Returadresse:
Kystlaget Viken
Nordre Akershuskai
Skur 28 0150 Oslo

Redaksjon dette nummer er: Tore G. Jacobsen og Anne Nygren.
Elektronisk post: Kontakt styret: viken@kystlag.net

TELEFON FORMANN: 67 13 31 63/907 70 301 —NESTFORMANN:414 70 169 

Hjemmeside Internett: www.kystlag.net

Mohawk til kai.


