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Årsmøte!

Tiden for årsmøte er atter en gang her i Viken. Datoen blir 2. mars som skulle passe
for de fleste, uka etter vinterferien i år som i fjor. Året som har godt har vært et

begivenhetsrikt år fordi vi søkte om landsstevnet i 2014 og fikk det!
Dette medfører at kystlagets medlemmer må engasjere seg langt sterkere enn

det som har vært tilfelle inntil nå. Vi vil innkalle til det vi kaller et stormøte
hvor medlemmer fra Viken, Nærsnes, Nesodden og Norsk Veteranskipsklubb
deltar før 1. juni. Der vil vi informere om hva vi har gjort så langt og hva vi
vil ha hjelp til i startfasen av planleggingen.  Det er absolutt nødvendig at dere
forbereder dere på hva dere kan bidra med i.f.m stevnet. Mange vil kanskje si
at dette ikke skal skje før om 3 år og at vi har god tid. Men tida går fort og
det er mange ting som må på plass. Siden vi har tenkt oss å favne vidt og ikke
bare holde oss til det lokale Oslofjordsområdet, men favne til dels nasjonalt
trenger vi tiden. Grunnen er jo selvsagt at Grunnloven fyller 200 år og vi der-
med vil fronte den maritime delen i nasjonsbyggingen.

Husk mottoet: ”Båten som Norges nasjonsbygger”.
Samtidig har vi vinklingen mot Oslo som har hatt 700 år som hovedstad. Vi

velger da å konsentrere oss om Oslo Havn og den store betydningen havnen
har fatt for eksport og import av varer.

Og så må dere ikke glemme vår små og store aktiviteter som vi har i skur
28 med foredrag, kulturbrygg og bibliotekkvelder.

I den forbindelse enda en gang: LEVER e-postadresser dere som ikke har
gjort det eller som har fått nye! Mail til viken@kystlag.net

Husk også at Kystlaget Viken har facebook-side og webside www.kystlag.net

Formannen

Kystlaget Viken t-skjorte kan kjøpes av på årsmøtet! 
Forsidebilde: Teddys motor er fullstendig demontert og settes nå sammen.



INNKALLING TIL
ÅRSMØTE I KYSTLAGET VIKEN 

ONSDAG 02. MARS 2011, 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 (Ikke På valg)
Nestformann: Oddvar Brekke (På valg)
Styremedlemmer: 
Knut Johannesen Ikke på valg)
Jan S. Krogh (På valg)
Anne Nygren (På valg)
Katja Aarflot (På valg) 
Yngve Konglevoll (Ikke på valg)
Bodil Haug (På valg)
Per Morten Larsen (Ikke å valg)  
Hans Jørgen Hamre (På valg, Ny)

Repr. Til eksterne råd, styrer og kontaktpersoner
Stiftelsen Landsteilene: Tore Gramnæs Jacobsen

vara Bodil Haug
Kystlaget Viken’s medlem OMK: Yngve Steinar Konglevoll

Vara  Tore G. Jacobsen
IOKS: Tore Gramnæs Jacobsen

vara Katja Aarflot
Norsk Maritimt Museum: Marius Løkse og Bodil Haug
Revisor: Øystein Haram (Ikke på valg)
Valgkomiten: Nina Myrland (sign), Frode Meisingset

(sign) Ikke på valg i 2011

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 Viken’s årsberetning 2010

Vår medlemsmasse teller nå 207 fullt betalende medlemmer totalt. Med familie-
medlemmer er vi 265. Det er tilnærmet det samme antall fullt betalende

som i fjor. Fram mot 2014 må vi legge oss i selen for å verve flere medlemmer.

Styresammensetningen i perioden 2010- 2011:
Tore G. Jacobsen Formann
Oddvar Brekke Nestformann
Knut Johannesen Styremedlem
Jan S. Krogh Styremedlem
Per Morten Larsen Styremedlem
Yngve Konglevoll Styremedlem
Anne Nygren Styremedlem
Katja Aarflot Styremedlem
Bodil Haug Styremedlem  
Toril Bakken Vara for Bodil størstedelen av året p.g.a. at 

Bodil hadde fødselspermisjon.

Viken medlemmers verv:
Stiftelsen Landsteilene: Tore Gramnæs Jacobsen, vara Bodil Haug
Vikens medlem OMK: Yngve Steinar Konglevoll
IOKS: Tore Gramnæs Jacobsen, vara Katja Aarflot
NSM: Bodil Haug

Valgkomité: Nina Myrland og Frode Meisingset

Styremøter: Det ble avholdt 6 styremøter i 2010. 

• Landsstevne 2014: Som den største enkeltsak i Kystlaget Viken’s
 historie bestemte vi oss for å søke landsstevnet i 2014. Og vi fikk det! 14. no-
vember 2010 vedtok landsstyret i Forbundet Kysten at landsstevnet for 2014
skulle legges til Oslo. Dette blir en stor utfordring for kystlaget, men med nære
og gode samarbeidspartnere mener vi at dette skal gå bra. Nærsnes Kystlag,
Nesodden Kystlag og Veteranskibsklubben er våre nære venner i dette
 prosjektet. Sammen med NMM (Norsk Maritimt Museum) har vi blitt enige
om en intensjonsavtale som omfatter seminarer og utstillinger i.f.m stevnet.
Prosjektgruppa 2014 med deltakelse fra samarbeidspartnere har startet sitt
 arbeid. Dette blir spennende og alle som vi ta i et tak er velkommen med ideer.



• Kulturbrygg: Kulturbrygg holder fortsatt koken og så forskjellige
 aktiviteter som lefsebaking, filmseminar og musikk står på programmet. Det
har vist seg vanskelig å få flere medlemmer til å hjelpe til på disse arrange-
mentene, men det håper vi bedrer seg i 2011.

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

• Medlemsmøter. Flere medlemsmøter og foredrag er gjennomført i året
som gikk. Noen er utført i samarbeid med Flyt Forlag og noen har vi selv
 arrangert. Bl. a. fikk vi forfatter Alf. R. Jacobsen til skur 28 for å fortelle om
”Blucher” som han har skrevet bok om.

• Nytt motorkurs ble startet opp på høsten. Det er motoren til Oksøens
Teddy No 1 som dermed får en overhaling. Kursleder er Tore Strøm og kurset
strekker seg inn i 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 råseils-
båtene 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 2010. Båten er enda ikke i fullt bruksskikk, men det blir bedre år for år. Ved
slutten av året ble motoren tatt ut for å overhales i.f.m motorkurs. Med dette
håper vi at båten kan få enda større brukstid.

• Museumsdagen på NSM. Her deltok flere fra Viken. Dette er viktig
for å bibeholde et godt samarbeidet med museet. Museet etterspør vår aktivitet
ute på Bygdøy så den må vi øke 2011, da spesielt i forhold til tirsdagsseilasene.
Kystlaget Viken har fått konkuranse om området vårt ute på Bygdøy, da i form
av undomsgruppa UNG i NSSR. Planer om dette startet opp høsten 2010 og
vi vil satse på et samarbeide til gagn både for Viken og UNG.

• Sjøhuset og uteområdet: Dugnader og rydding på begge steder. Sjø-
huslaget som har ansvar for dette har gjort en veldig god jobb i 2010. Regler
for bruk av huset og utearealene er laget og vedtatt. 



• OMK: Det har på slutten av 2010 kommet i gang en stor ombygging
av skur 29. Kystlaget Viken har bidratt med deltakelse i dugnad på dette
 arbeidet. Ombyggingen av skur 29 vil gi Viken muligheter litt lagringsplass
samt at vi vil kunne benytte møterom når det blir ferdig.

• Bibliotek: Et stort arbeide er blitt lagt ned av vår bibliotekar Niels
Damgaard med hjelp av Oddvar Brekke i å få skikk på biblioteket vårt i skur
28. Det er blitt meget bra samtidig som bøkene er kommet i system med en
oversikt lagt ut på nettet. Dette biblioteket har vi kalt KystbiblioteketOslo kan
nåes via våre hjemmesider www.kystlag.net

• St. Hansaften, samling på kaia ute på Bygdøy. Mange mennesker kom
på tilstelningen på kaia og hygget seg med grilling.

• IOKS: Indre Oslofjord Kystlagssamling. For å styrke båndene mellom
kystlagene i IOKS arrangerte vi Kystlagssamling ute på Steilene 3. helga i juni.
Dette ble et flott arrangement som gjentas til samme tid i 2011.  Fra Viken
deltok det 2 båter. Meget hyggelig og det oppfordres til flere å delta på dette.

• Fellesrådet for historielagene i Oslo. Kystlaget Viken er fortsatt  medlem 

• Prosjekt Maritim Kulturvandring. Dette var et prosjekt som egentlig
ble avsluttet i 2009, men som likevel fortsatte i 2010 med et samarbeid med
Børøysund om turer som følger vår Kulturvandring. Formannen guidet rundt
øyene i indre Oslofjord med deltakelse av 80 passasjerer hvorav noen fra Viken.

• Julegrøten: Vår uhyre populære og meget spesielle aktivitet som hadde
over 20 deltakere. Nydelig vær og -3 grader med en fantastisk solnedgang. Ild-
sjelene Toril og Jan møtte opp med grøt og godt humør, dekket opp og ryddet
i mørket etter at alle hadde gått hjem.

Opptegnelse av Vikens eiendeler
1 stk Oslojolle, bøker i skur 28 (Per’s minnebibliotek), 2 sveletakke i skur

29, 1  projektor i skur 28, 1 andel i Oksøens Teddy No 1.

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

Styret i Kystlaget Viken

Den 7. februar 2011



Regattabåten Teddy!
Når startbøya nærmer seg i det fjerne, kjenner jeg blodet strømme.

Stresset over å løpe fra jobb, hente- levere unger, rekke ferja for å nå start er
allerede langt, langt unna.

Tre damer i en Oksø med fulle seil og Volvo penta på full speed; rekker vi starten i
dag? Vi diskuterer hvor vinden står, planlegger hvor vi vil ligge når starten går. Så

er vi der; fem minutter igjen, tett bak linja. Seil slår, folk roper. For kort linje til alle
disse store båtene. Vi tar sjanser, er tett på. Noen viker, legger seg lenger bak. Store
båter med store verdier. Men her pyser ikke vi ut, he he he.

Som det bruser i sjø og i blod! Det finnes ikke mer spennende enn å komme
først over start. Det ligger en vanvittig glede i en god start. Vist muskler, ikke
i best båt eller seil, men i ro og i psyke. Nummer to over linja! Jenter vi er bra!

Vi blir innhentet fort. Jadda, sånn er det med tung båt og arvet, for lite og
slitt seil som er tilpasset på beste vis... 

Her vil jeg si noe om moral! Vi gir oss ikke. Vi gir oss aldri! Vi leser de andre
båtene. Hvor seiler de? Hvor fort går det i feltet? Hvor ligger vinden? Hvor
langt inn skal vi gå? Hvor lange slag? Hvordan står seilet? Er det noe vi kan
gjøre? Vi diskuterer. Undrer oss. Og aldri, aldri skal du så mye som snu på
hodet når du står ved roret, pass på kurs og på storseil. Og aldri, aldri skal du
hvile når fokka står, skal den justeres? Konkurranseinstinktet har våknet, og
av og til slår vi en båt med lavere lystall, og alltid slår vi vår egen rekord: En
raskere baut, et bedre trimma storseil, en bedre forståelse av banen. Vi løfter
hverandre opp i gleden av å seile, og søken om å bli enda bedre.

Vi elsker Teddy, men drømmer om en regattabåt, med store knitrende seil.
Da må dere passe dere. Da vil hele verden se at tre damer i en seilbåt er uslå-
elige!

Tona Gulpinar

Vi håper på en større billeddreportasje i neste nummer av Sjøgangen, men
her en liten forsmak - Camilla fra regattalaget nyter Sushi etter en hard økt!



Fra St. Petersburg via Kragerø
til Skur 28

I kjølvannet av Shtandart-eventyret, dro Katja Aarflot til Russland i påsken i
fjor. Resultatet er blant annet blitt utstillingen «Til St. Petersburg og tilbake»

som ble vist i Kragerø Kunstforening i november-desember 2010.
Et utdrag av utstillingen vil bli vist i Skur 28 denne våren, med vernissage på

Kulturbrygg søndag 3.april.

Jeg hadde mange sterke inntrykk fra Russlandsturen som trengte bearbeiding. Jeg
dro jo litt på lykke og fromme, og tenkte vel at jeg ville ende opp med en reporta-

sje eller to fra turen. Men da jeg kom hjem, merket jeg at jeg var språkløs i forhold til
stoffet, forteller hun. Med kameraet fullt av bilder som nesten ble til en film, og med
mange reportasjeideer uten ord, ble det raskt bestemt at det måtte bli en utstilling av
det hele. -Jeg tror det har noe med det russiske språket å gjøre. Jeg var  mye sammen
med russere i over tre måneder, men likevel forsto jeg ikke ett ord da jeg kom dit.
 Russerne er dårlige i engelsk, og generelt lite interessert i å oversette når man er
 sammen med dem i samtale med flere. Jeg ble på mange måter sittende på sidelinjen
å studere Russland med egne øyne; fra innsiden, men uten lydspor, forklarer Katja.



Kystkulturens plass

Utstillingen ble laget på Bamblekysten i løpet av høsten 2010.

— Jeg ville bo på hytta vår ved havet for å få ro og fred og oversikt nok til
å jobbe fritt med billedmaterialet da jeg kom hjem. Så da sommergjestene dro
hjem, ble jeg igjen. Jeg kjørte båt til og fra Kragerø «på jobb» helt til isen klap-
pet igjen like før jul. Og selv da måtte jeg trosse naturkreftene for å komme
meg fram og tilbake til utstillingen. På slutten kunne jeg bare komme meg
«hjem» for å mate kattene tirsdag og fredag, for da kjørte fiskerne opp råk
gjennom Kreppa. Ellers måtte jeg helt utenom Jomfruland for å komme hjem,
noe som kunne bli litt mye i tjue minus og liten kuling med tretten fots åpen
båt med «ni komma ni trimma til femten» som jeg har, smiler Katja. -Alt i alt
en god opplevelse med mange små og store eventyr på veien – stjernehimler,
nordlys, fullmåner over snødekte kystlandskap uten kunstig belysning, sel på
isflak på vei hjem gjennom Kreppa midtvinters, midtfjords rundt midnatt...
Velkommen til utstilling!

Katja Aareflot

KystbiblioteketOslo er åpnet!

Kystlaget Viken har i samarbeid med Forbundet Kysten startet oppbyggingen av
sitt maritime "kystbibliotek" som er oppstillet i Skur 28.

Niels Damgaard (bibliotekar) og Oddvar Brekke startede i oktober 2010
med en sortering av det gamle bibliotek, som består av bøker fra Per Erland
Midbøes minnesamling, bøker fra Forbundet Kysten og kystlagets egne sam-
linger. Bøkene er sortert etter tema (kategorisert) og oppstillet i ca. 25 emner.

Oppstillingen skal lette bruken av biblioteket, da alle bøkene om et emne nå
er samlet på samme hylle. Bøkene er etter hvert som de blir katalogisert blitt
forsynet med fargekoder, som det lettere sees hvor de hører hjemme. Innenfor
et enkelt tema står bøkene i vilkårlig rekkefølge, men likevel skulle en enkelt
tittel være enkel å finne, da de fleste temaer kun har omkring 20-30 bøker.

Vi har av økonomiske og praktiske årsaker valgt å katalogisere bøkene i Li-
brarything - som du finner her på nettet: http://www.librarything.com/pro-
file/KystbiblioteketOslo

Profilsiden er "hjemmesiden" for samlingen og herfra kan du gå videre til
selve samlingen eller søke opp enkelt titler eller forfattere eller temaer av inter-
esse.

Ved årsskiftet 2010/11 hadde vi lagt inn godt  500 titler - og arbeidet fort-



setter i våren inntil vi er ferdige med arbeidet. Vi (gen)bruker katalogisering fra
Deichmanske bibliotek eller Samkat  eller andre nordiske bibliotek- og skan-
ner inn forsider på alle bøker og dette tar jo litt tid.

Selve samlingen finner du her: http://www.librarything.com/catalog/Kystbi-
blioteketOslo 

Du vil altså – etter hvert - få tilgang til hele samlingen på nett - og kan følge
med i KystbibliotekOslo hjemmefra på din egen PC.

Librarything - et sosialt program

Bibliotekprogrammet viser deg hvilke bøker som står i samlingen på Skur 28. Etter
hvert vil der komme omtaler og evt. anmeldelser på bøkene. Prøv f. eks å se "Skips-

biblioteket 1&2" - her har alle bøkene omtaler fra Flyt Forlag eller Polarlitteratur
hvor vi er i gang med kommentarene.

Du kan selv bidra til at bøkene får mere informasjon!
Hvis du har lest en av bøkene kan du finne denne frem ved et søk (forfatter

- eller tittel) - og så f. eks skrive en kommentar om boken - eller hvis du vil være
grundigere - en anmeldelse - og kan altså selv sette inn disse i katalogen. Det
er også mulighet for at legge in lenker til relevante nettsteder.

Da det jo er et stort arbeid å lese alle våre bøker og kommentere disse, håper
jeg på at noen av Kystlaget Vikens medlemmer vil hjelpe til med dette frem-
over?

LibraryThing  - få ditt eget personlige biblioteksystem
– og få orden på dine bøker i reolen!

Spørsmål om Kystbiblioteket kan sendes til bibliotekar
Niels Damgaard på email: niels.damgaard@gmail.com



Møter i Viken

Foredrag:
Onsdag 16. februar skur 28 kl 1900:
Den første flukt. En førstereishistorie.

I denne selvbiografiske fortellingen får vi være med forfatteren tilbake til
hans førstereisopplevelser som sjømann i årene 1966 og 1967.

I den trange Romsdalen møter vi den drømmende ungdommen som lengter
så intenst «over de høye fjelle». Etter et kjekt «ha det» til foreldre og søsken
forlater sekstenåringen endelig hjemmets trange og trygge favn. Det skal da
gå tretten måneder og to dager før han igjen snakker med sine nærmeste.

I fortellings form krydret med dramatikk, følelser og humor får vi oppleve
en uerfaren og uforberedt guttunges dannelsesvei i sekstiårenes krevende sjø-
fartsyrke. Det blir beretninger om beinhardt «barnearbeid», umenneskelig
krav, dominerende klasseskille, trøstesløs lengsel, hardkokt drikkekultur, svart
humor, «practical jokes», glade eventyr og godt kameratskap.

Langseth født og oppvokst i Åndalsnes i Romsdalen og reiste til sjøs i ung
alder. I store deler av sitt liv har han bodd i Vadsø i Finnmark, men har også
bodd i Hønefoss, og bor nå i Asker.

«Den første flukt. En førstereishistorie» er hans tredje bok.

Kulturbrygg: 
Søndag 3. april  kl 1800 blir det russisk aften med servering av Borst

(Russisk rødbetesuppe) og utstilling av Katja.

Maritimt loppemarked: 
Lørdag 30. april  blir det loppemarked ved skur 28 og 29. Det starter

opp kl 1100 og varer sånn til kl 1600 alt etter vær og føreforhold.

Bibliotekkveld: 
Onsdag 9. mars holder vi åpent i skur 28 for se på bøker, lese litt,

drikke kaffe og bare snakke sammen. 



Første kvinne rundt jorden alene
Forfatter: Naomi James

«Bare tre vendinger til venstre, så en til høyre og hjem kjære hjem.»

Slik beskriver en venn av Naomi seilasen hun skal legge ut på. Den samme vennen har
lånt henne en seilbåt på hele 53 fot, og som egentlig er ment for et mannskap på ti.

Naomi kommer fra en sauefarm i New Zealand, er 28 år og har knappe to års erfaring
med seilerlivet - hun har aldri håndtert en båt alene. Og hun har én måned på seg til å
forberede seilasen. Det hele høres for vanvittig og hasardiøst ut til å være sant.
Hva får en helt uerfaren seiler til ville dette og til å tenke at dette kan jeg klare?

Denne boken og 50 andre maritime titler får du på www.flyt.no

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

Ny bok fra “husforlaget” Flyt Forlag


