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Sommer i sikte skrev jeg for kort
tid siden, og hvad nu!

Etter en regnfull sommer har vi atter mørke kvelder sånn helt plutselig! Det vil si at
tiden for båtliv for de fleste av oss går mot slutten, dog holder noen ut frem mot

vinteren. Høsttid i Viken betyr uansett stor bruk av skur 28 med møter og foredrag.
I tillegg vil det bli utført dugnader i skur 29 slik at den store ombygningen som fore-
går der blir så raskt gjennomført som mulig. Se eller lenger ut i avisa om aktiviteter
som skal skje i skur 28.

Tidligere har vi opplyst om et medlemsmøte for å avgjøre om vi skal søke
landsstevnet i 2014. Dette blir tirsdag 21. september i skur 28. Dette møtet blir
det viktigste møte vi har hatt i Kystlagets levetid og det er derfor viktig at dere
aktive og blivende aktive medlemmer kommer. Dette er en stor og viktig sak
hvor jeg som formann i Kystlaget Viken er villig til å legge ned et stort arbeide
for å gjennomføre landsstevnet i 2014. Er dere alle andre like villige? Jeg både
håper og tror det. Vi har hatt positive møter med både Oslo kommune og Oslo
Havnevesen. Likeså håper vi på et samarbeid med Norsk Maritimt Museum.
Men vi kan ikke gå videre med alt dette samt skrive en offisiell søknad til For-
bundet Kysten før dere medlemmer i Viken har gitt oss i styret mandat til det.
Det vil vi gjerne ha tirsdag 21. september.

Vel møtt!

Gjenganger:
Det er viktig å gi  fra seg en rett epost-adresse

til oss i styret -  viken@kystlag.net

Formannen



Refleksjoner
over sommeren 2010

Se hva det står i avisen da! ”Se på været om de melder noe annet der.” Yr og Storm
melder jo hver sitt vær for i morgen, sukker jeg oppgitt.
Sånn gikk dagene denne ferien, alt dreide seg om hva slags vær morgenda-

gen ville gi. Disse livlige diskusjonene foregikk stort sett rundt frokostbordet,
et seint sådan, for det været som var meldt dagen før, ja det slo jo ikke til, så
planene stemte jo aldri med været.

Skal si vi har holdt liv i telefonselskapene denne sommeren, alle mobiler,
bærbar pc og annet har vært stadig linket mot værsidene for å få oversikt over
både dagen og neste dag. Ante ikke at man kunne bli så opptatt av været. Dette
må ha noe med forventninger og skuffelser over nok en sommer som ikke til-
fredsstiller drømmene å gjøre.

På hytteveggen har vi spikret fast en kvist fra en gran, tatt i den mørkeste
mørke underskogen, en gran som prøvde å vokse opp, antagelig uten mulig-
heter til å nå det å bli voksen. Vel, en kvist fra en slik gran har vi altså på veg-
gen, som en indikator på været, den peker nemlig dit hvor det er mest
fuktighet. Regner det, eller er overskyet og utrykt for regn, da peker greinen
rette opp, i en pen bue fra stammen og opp mot himmelen. Er det ustadig, lett
skydekke peker den rett ut, er det sol, så er det samme pene buen rett ned mot
bakken. Via denne vet vi alltid hvordan været er….akkurat nå! Og det er jo
kjekt å vite, men hvordan det blir til kvelden, i morgen osv, det er litt verre og
da blir mobilene flittig brukt. Forresten, værmeldingene via radio kan man jo
lytte til, men disse må man jo huske å få med seg, ha roen og freden til å lytte
til:

”Hva var det han sa igjen, om været” ” Hører vi til østafjells, eller til sven-
skekysten” Nei, fikk ikke med meg hva de sa, denne ganger heller.

Så da måtte vi finne på noe da. Noen dager ble det handling i Sverige med
en tur til Strømstad, smakte på sild og snaps, dette kan svenskene, tilretting av
sildemåltider. Herlig!

Fredrikstad, bryggelangs, Gamlebyen. Sarpsborg, på kino. Halden og den
fantastiske festningen. Båtturer til Skjærhallen, Koster og Halden.



Flaskepost fant jeg en dag. Ingen mennesker i nød, neida, men en 8 år gam-
mel jente som forteller om sin hyttesommer, om brødre som er snille, men hun
orker ikke tegne alle sammen, fire stykker er det, så det blir mye å tegne, mor,
far og fire brødre, så hun ga seg når to brødre var tegnet. Hun forteller om mor
og far, hva de jobber med osv. Brevet er helt fritt for kontaktinformasjon, så
vi får ikke anledning til å fortelle henne om at budskapet er nådd frem. Det er
også helt uten værobservasjoner eller andre vær bekymringer. Herlig. Brevet er
nå limt inn i hytteboka vår.

Men når noen spør meg; ”hvordan har ferien vært, fornøyd med somme-
ren?” da må jeg jo si at den har vært bra, innholdsrik og mye vær, temperatu-
rer osv. Men viktigst av alt, ferie skal helst være å gjøre noe annet enn det man
gjør til daglig…………..og det har sommeren 2010 helt klart vært. Så jeg møtte
arbeidsdagen og arbeidsoppgavene med smil om munnen og full av nye drøm-
mer om den neste sommer.

God høst folkens!

Knut Johannesen

Bibliotekar søkes

Har du en bibliotekar i magen. I skur 28 har Forbundet Kysten og Kystlaget Viken
en stor boksamling blant annet Per Erlend Midbøe sin minnesamling. Denne

samlingen lever et utsvevende liv i våre bokhyller og trenger å strammes opp.

Så hvis du har lyst å bruke noen timer i ro og fred på kaia i vinter hvor bok-
samlingen katalogiseres og sorteres og plasseres etter et fornuftig system i hyl-
lene. Er du den vi ønsker oss. Du kan få gratis kaffe, gratis svele hos Marius
hvis han er der og mye takknemlighet.

Om du leser litt i bøkene blir du klokere i tillegg.

Styret



Børøysund i Viken

Visste du at det er blitt arrangert landsløp på skøyter på isen i indre Oslofjord? At
Revierhavnen er landets eldste båtforening fra 1853? At Kavringen fyr var gass-

drevet fra 1892 og ble elektrifisert i 1932? At det har vært flyplass på Gressholmen,
søppelplass mellom Langøyene og at Dyna fyr var befolket av en fyrfamilie?

Dette og mye mer kunne en munter forsamling få med seg på åpen tur med
Børøysund som ble arrangert i samarbeid med Kystlaget Viken 15.juni. For-
mann Tore G. Jacobsen holdt et interessant og underholdende foredrag mens
Børøysund snirklet seg rundt i de nære havneområder i et aldeles nydelig vår-
vær, eller «et hælsikes solskinn og stilla» som det kanskje heter på forman-
nens eget morsmål. -Maritime kulturminner er urbane kulturminner. Her får
vi byens historie i et nøtteskall, sa en engasjert Jacobsen. -En fantastisk kveld,
strålte publikum. Og mannskapet syntes det var kjekt å ha med betalende en-
keltpassasjerer. -Det gir en egen stemning ombord som er helt annerledes enn
når folk leier båten til charterturer, mente de. 2010 er første året Børøysund
arrangerer åpne turer, noe de har gjort syv tirsdager vår og høst med stort sett
full båt. Samarbeidet mellom Kystlaget Viken og Børøysund kom i stand som
et resultat av Kulturminneåret 2009, der Viken satset og fikk penger av Oslo
kommune til å skape og arrangere prosjektet Maritim Kulturvandring.

Katja Aarflot



Viskesuppeseminar 2010
Samseiling i Oslofjorden

Vi seiler fra Gjøahavn på Bygdøy til Steilene lørdag 9. oktober kl. 11. Det er også
mulig å komme rett til Steilene lørdag ettermiddag/kveld.

De som ønsker det, møtes på Bygdøy fredag kveld. Man kan overnatte i telt
på Langøya eller på Sjøhuset på Bygdøy. Si ifra ved påmelding dersom du
 ønsker å overnatte på Bygdøy.

Fiskesuppe(r) tilberedes i fellesskap når vi ankommer Steilene på lørdagen.
Annen mat og drikke og gjerne litt søtt/salt til felles hygge tar den enkelte med
selv.

Vi forlater Steilene søndag. Det er et begrenset antall senger på Steilene (ca
fire), som forbeholdes små barn. Disse betales det for direkte til stedets opp-
synsmann.  Det er god plass til telt på øya. Ellers er det mulig å ligge på gul-
vet inne i verkstedshallen.

En melder seg på ved:
1) Å betale for at det kjøpes inn til fiskesuppa.

Det er ønskelig at høvedsmannen betaler inn samlet for de som er med og
seiler i hans/hennes båt.

+
2) At en sier fra til Toril at man har lyst til å bli med å seile

Betal kr 120,- til konto 9713.22.44.298, ved Toril Bakken.
Kr 100 går til fiskesuppe, og kr 20 til Steilene som takk for lånet.

Dersom du ikke har båt selv, pleier det å ordne seg med plass i en båt.

Frist påmelding inkludert betaling: mandag 27. september

Har du spørsmål, kontakt Toril Bakken (91 51 72 41)



Tyrkisk båtsommer

Tyrkia er omtrent så stort  som Skandinavia i areal, men med 70 millioner  inn-
byggere.  Heldigvis har ikke alle båt. Kysten mot Middelhavet er omtrent som fra

Oslo til Trondheim. Den Afrikanske plata sklir nordøst over, kolliderer med Tyrkia og
Hellas, og lager jordskjelv og presser opp et utall av vulkanske øyer i Egeerhavet. Do-
decanese  (12 store pluss en masse små øyer. ) ligger bare et steinkast fra kysten av Tyr-
kia, men er  for tiden bebodd av grekere. Tyrkere og grekere (pluss romere, egyptere,
italienere osv.) har slåss om disse øyene og kysten forøvrig i 2000 år, minst. De slåss
fortsatt (på Kypros).

På ”hjørnet”, der kysten svinger fra nord over på øst ligger byen Bodrum,
først gresk (Herodot, berømt gresk historiker) senere korsfarer, og i dag tyr-
kisk by.

Noen mil lenger vest ligger en mindre by, men med en stor havn, Turgutreis.
Fattige land har alltid mange søkk, rike folk.  En måte å syne pengene på er
båt. 

Havna (som er inngjerdet og med vakter) er fylt opp av 100 fot/100 mil.
yachter hvor mannskapet går rundt og pusser messing og venter.

Innerst i havna ligger Sun-Sail som leier ut båter fra 32 til 52 fot. Hvis man
fyller opp alle  køyeplassene i båten, vil det komme på 2,5 -3 tusen pr. person
for en uke, altså ca. 500 kr. pr. døgn, dvs. omtrent det samme som et middels
hotellrom. Ikke så galt, eller ?

Vi, dvs. Solveig, Øystein, Borghild og jeg lempet proviant og klær ombord
i en Jeanneau 32, sent på dagen. Noe annet er ikke nødvendig da båten er ut-
styrt med alt, dvs. alt av køyeklær, håndklær, bestikk , gass, sjøkart, nav. ut-
styr  osv. osv.

Så satte vi avsted sørover mot Bodrum. Så sent på dagen har ”meltemien”
blåst seg opp til en frisk bris som kan komme opp i en liten kuling. Meltemi
er navnet på det dominerende vindsystemet på denne tiden av året. I juli er
himmelen skyfri og temperaturen like under 30 grader. Dette skaper en vold-
som oppvarming av innlandet og et lavtrykk over land som suger luften inn fra
havet, avbøyes (Coriolis ”kraften”) til høyre, så på denne kyststrekningen
kommer meltemien fra nordvest. På tur sør og østover betyr det  slør og lens,
og bidevind tilbake.

Vi dreide ”rundt hjørnet” østover og kom oss litt i le og opp mot land der
det stod navnet Aspat og et anker i sjøkartet. Sjøen som gikk hvit, grunnet
opp og det kom en kar ut i båt og ville hjelpe til, og vinket oss innover og inn-
over til vi nesten var oppe i fjæra, og så ut med ankeret. Så la han seg inntil og
spurte når vi ville bli hentet, for å komme opp på restauranten som lå oppe på
stranda. Da kan man bare ikke si nei. Så vet vi det.



Dagen etter dro meltemien oss i god fart forbi Bodrum, innover en stor
”fjord” eller bukt (fjorder finnes ikke i middelhavet) som heter Gøkova Kør-
fezi. På styrbord lå øya Kos som vi ikke burde dra til, for der var det grekerne,
så det ville bare bety bråk, med en tyrkisk båt, sa de. Som nattehavn valgt vi
en bukt som het Cøkertme, hvor innbyggerne bestod av en kunsthåndverker
og to restauranter, kapt. Ibrahim, og Mary Rose.  Vi valgte Mary Rose, hvor
verten hadde sjørøvertørkle på hodet og papegøye på skulderen. Men ellers
god mat, og god raki. (Rart det er så mye raki i et muslimsk land)

Neste natt ville vi til en skikkelig uthavn og dro til øya med det klingende
navnet Orak Adasi. Nå begynte vi å forstå hvordan det skulle gjøres. Finne en
bukt noenlunde i le for meltemien. Opp mot land og droppe anker når det
grunner opp, ca. 50-100m fra land og så ut med 30-50 m. kjetting, kjøre mot
land til ankeret sitter, svinge båten rundt og ro i land en line til et tre eller en
stein og så dra til i begge ender.

I slike gode bukter var vi ikke alene, men det var ikke vanskelig å finne en
plass. De flest båtene var gjerne charter båter med turister på bade tur fra nær-
meste by/landsby, og de dro igjen til kvelden. Vannet var glassklart og varmt
for de som kan og liker å svømme.

Ellers var det stille med trafikk på sjøen. Det var veldig lite lokale båter, ver-
ken fridtids båter eller yrkes båter, slik vi er vant til.  Landskapet lå solsvidd
og øde med forevene klipper og tørt busk landskap. En og annen utleie båt
slik som oss, på vei langs kysten, en ferge i det fjerne, og en og annen gulet på
vei med turister. Disse ”gulet” er  trebåter i forskjellig størrelse, ofte store, 100
+ fot, bygget i området rundt Bodrum. De virker velbygget og veldrevet, ofte
med klipperbaug og baugspryd og rigget som skonnert eller galeas og med en
rigg som virker funksjonell og smart og som kan seiles, i motsetning til det tul-
let som ofte skal forestille seil, på mange av charter båtene i Oslo.

Årstid og været er avgjørende og kanskje hadde vi flaks den uka vi hadde i
båten, fra først juli. (sol, 30 grader, frisk bris) Det er tidlig i dette området og
høysesongen kommer litt senere.

Forskjellene er store fra Norge. Ingen dorger makrell eller sitter i fjæra og
koker blåskjell. Det er nesten ikke flo og fjære og lite sjøfugl. Navigasjonen er
enkel, lite båer og skjær og sjømerker å holde greie på. 

På den annen side, stø seil-vind som står hele dagen og sola som sørger for
at anorakken og regntøyet blir liggende under dekk. En uke med hyggelige
venner under slike forhold, løp og kjøp.

Oddvar Brekke



Aktiviteter i kystlaget
denne høsten:

MEDLEMSMØTE OM SØKNAD LANDSSTEVNE I 2014
Møtet finner sted tirsdag 21. september i skur 28. kl 1900. Møt opp!

I tillegg til møtet håper vi å få til et foredrag. Foredragsholder er ikke klar i
skrivende stund, men det kommer på mail til de av dere

som har gitt oss sin mail-adresse.

DUGNADER I SKUR 29:
Tirsdag 7. september og 12. oktober er det dugnad i skur 29 for Viken.

Klokkeslett er 1800.

OSLO KULTURNATT:
Fredag 24. september kl 1900 – 2300 i skur 28. 

Alle fartøyene langs OMK-kaia har også åpne skip denne kvelden.
Vi kjører film om gamle Oslo samt at vi selger noe å bite i.

FOREDRAG AV ALF R. JACOBSEN
Onsdag 20. oktober kl 1900 i skur 28: 

”BLÜCHER”, dramaet i Oslofjorden 9 april v/Alf R Jacobsen
Journalist og forfatter Alf R. Jacobsen utga i vår en bok om senkningen av
”BLÜCHER” og hva som egentlig skjedde bak kulissene denne dramatiske

natten for 70 år siden, hvor en viktig del av Norges historie ble formet.
Vi har vært så heldig å få Alf R Jacobsen som foredragsholder

KULTURBRYGG1:
Vårt populære arrangement Kulturbrygg starter høstsesongen med to

festlige brygg søndag 17. oktober og søndag 21. november
kl 1800 på skur 28.

JULEGRØT:
Vi minner på om vår årvisse julegrøt allerede nå, 2. lørdagen i

desember kl 1400 ute på kaia vår.

FLYT FORLAG FOREDRAG:
13. oktober holder Andreas Holo sitt intensive langturforedrag.

24. november lanseres 2-bindsverket Colin Archer – Historien/bruksbåten



Marius åpner roklubben Åretak

Iskrivende stund åpner Marius roklubb fra Gjøa Havn (v/ Norsk Maritimt Museum,
Bygdøynes). ÅRETAK leier ut tradisjonelle robåter til faste brukere: Med

 sesongkort kan du RO mand – torsd, hele året for kr 1200,- Sesongen varer
fra 14. april til 14. oktober. Dette blir kr 11,50 pr rodag!

Meld deg inn og få resten av denne sesongen gratis! Du disponerer oselvere,
sognebåt & nordlandsbåt. Første mann til mølla. (Båter kan reserveres mot
kr 20,- via vår egen blogg-kalender.)

ÅRETAK arrangerer obligatorisk intro-kurs i sikkerhet og robåtbruk, tors-
dager, klokka 18-21. Pris kr 500,-

Påmelding/Spørsmål: Marius Løkse: 92688935, aaretak@gmail.com

Vennlig hilsen driftsansvarlig/kursleder (på bildet)

Marius Løkse



Teddy i 2010

Lagsbåten Oksøens Teddy no. 1 har blitt brukt masse i 2010. Vi startet med seilas
3. juledag. Iskaldt var det, men for en tur! Planen var å holde tradisjonen tro og

seile samme dag som vi avholder julebordet i februar, men da hadde isen lagt seg –
dessverre. Vi regner imidlertid med å holde på denne tradisjonen. 

Ellers har Teddy blitt den reneste regattamaskin. Vi arvet et gammelt seil og
fikk et-tallet og diamanten på plass. Damelaget, bestående av Camilla, Tona,
Annikken og Anne har seilt seg gjennom en vårsesong og er nå godt i gang
med høstsesongen. Vi håper på et strålende resultat.

I tillegg har Øystein hatt med seg Teddy på sommerferie ut av storbyen og
ut i skjærgården, regattejentene seilte hjem fra Son, det har vært besøk på
 Steilene i stiv kuling (!) osv, osv...

Helt til sist må nevnes en rekke kveldsturer og konsert med Lill Lindfors på
Tjuvholmen. Vi var eneste seilende deltaker.

Det må også nevnes at Mikkel har gått ut av båtlaget, med gyldig grunn -
han har gått til innkjøp av en Colin Archer. Tona har kommet inn i stedet: vel-
kommen til deg Tona!

Vi gleder oss til et videre godt og hyggelig liv med vår kjære Teddy.

Anne Nygren



Returadresse:
Kystlaget Viken
Nordre Akershuskai
Skur 28 0150 Oslo

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

Kjøp Kystlaget Vikens T-skjorte

Vi slår igjen lite slag for Kystlaget  Vikens T-skjorter — kan kjøpes for kr 150,- pr
stk ved henvendelse til formannen.  T-sjortene er sorte, med trykk, de er slitesterke

og finnes også i innsvinget  dame modell. 

Anne


