
 
 

    Sjøgangen  No 2 2004 
 
 
Dette nummeret av Sjøgangen inneholder først og fremst 
aktiviteter fram til St. Hans. Det er to større arrangementer 
dere bør få med dere som er behørlig nevnt senere  i Bladet. 
 
 
 
  
Det første store arrangement som vi står som ansvarlig 
for er en stor utstilling på sjøfartsmuseet som 
starter 8. ju ni. Imidlertid skal arbeidet med å sette 
opp utstillingen være ferdig til lørdag 5.juni med 
påfølgende fest på kaia ved Sjøhuset. Denne festen 
begynner kl 1600 og enhver tar med seg det som trengs 
av mat og drikke. Vi regner med musikk fra 
festivalgjenget ute på kaia vår også.  
Så dere bør benytte sjansen til å få en hyggelig 
sammenkomst mellom Vikenvenner.  
 
I den forbindelse nevner vi at det er sammenkomst og 
grilling på kaia St.Hansaften i år som alle andre år. 
 
 
 
 
 
 
 

Havuka 2004, Kystlaget Viken’s Jubileumsfestival. 
Ansvarlig: Kultursjef i Viken – Marius Løkse 
 
6 dagers kulturfestival på Akershuskaia ved Rådhuset (skur 28 og 29) 
- torsdag 3. til tirsdag 8. juni. 
 
 
Faste aktiviteter: 
 båtbygging på brygga; Hugin og Munin ( to 14 fots joller) 
 oppussing og reparasjon av tradisjonsbåt 
 lær sjømannsknuter, seimaking, spikking, med mer.  
 kystkafé: salg av sjømat, kaker og forfriskninger 

 
 
Torsdag 3. juni 
 
1800 Festivalåpning og vernissage. Musikk, magedans og sjømat… 
1900 Kveldsro. Liten vikingsafari med rokurs rundt de nærmeste skjær.  

Lær deg å ro som en viking! Ut i tradisjonsbåt fra 1880 med fire årepar! 
kr 50,- 

1930 Foredrag: "Når de døde skip våkner". Terje Planke koserer rundt sitt 
forsknings-  arbeid med rekonstruksjon av et hittil ukjent 
vikingskip….  kr 30,-    

 
2100 – 0100  Jazzkveld og bryggekos med kvintetten "For Swingende". kr 50,- 
 
 
Fredag 4. juni 
 
1800 Bryggetevling med tautrekking, rekepelling, håndbak og lynsjakk. 
  Åpent galleri og kystkafè med delikatesser….. 
1900 Kveldsro. Liten vikingsafari med rokurs rundt de nærmeste skjær.  
 Lær deg å ro som en viking! Ut i tradisjonsbåt fra 1880 med fire årepar!  
 
1930 Utferd. Martin Saltnes forteller Soga om Gunnlaug Ormstunge til  
 sirenesang og improvisasjon med Ylva Sjaastad.  
2100 Havets historier –  fortellerjam med fortellerensemblet "De Eventyrlige 

Fabelfanter"  
 Samlet pris for Utferd og Havets historier: kr 70,-. 
 
 
Lørdag 5. juni 
 
1100 Morgenstemming. Opplev tidlig-musikk på gamle instrumenter! 

– en klassisk morgenjam! Medvirkende: studenter fra Musikkhøgskolen 
med flere. 

1200 Fortellerstund for barn med fabelfant Line Alsaker ( Scene 29 ) kr 30,- 



1300 Samroing / seiling over til Sjøfartsmuseet! Fiskeskøyta "Sjøblomsten" vil 
også ta  passasjerer. Vi overværer åpning av utstillingen "Fjordbyen. 
Virkelighet og  visjoner" og Kystlaget Vikens 25 års-utstilling. Musikk 
og forfriskninger. (Retur i  tretida.) kr 50,- 

1300  Havjam – en jazzmatiné. Kjetil André Olsen med venner.  
 Bring gjerne eget instrument! 
1400 Fortellerstund for barn med fabelfant Line Alsaker ( Scene 29 ) kr 30,- 
 
1500 Teaterforestilling på Scene 29 med studenter fra Teaterhøgskolen 
1700 Terje Vigen  2004 – en pianoodyssè. Marius Løkse                                                               

( piano, sang og    resitasjon ) 
  

 …………… ( dans ) kr 50,-  
1800 Bryggedans med sveivegrammofon: Oldefars glemte melodier….. 
 
2000 Helaften og konsert med Milonga Nord. Tango: milonga, samba, tango 

og chaccarera.  Latinamerikansk melankoli og munterhet med fyrrige 
rytmer. kr 70,- 

 
Søndag 6. juni 
 
1100 Morgenstemming. Opplev tidlig-musikk på gamle instrumenter!  

En klassisk morgenjam! Medvirkende: studenter fra Musikkhøgskolen 
med flere. 

1200 Havro. Pust ned i kroppen… Kjenn åndedrag og bølgedrag …  
  Yogatime med Eva Julia Krohn. kr 50,- 
1200 Fortellerstund  for barn med fabelfant Line Alsaker ( Scene 29 ) kr 30,- 
1400  Havjam – en jazzmatiné….  Kjetil André Olsen med venner. 
 Bring gjerne eget instrument! 
1400 Ta årene fatt! Liten vikingsafari med rokurs rundt de nærmeste skjær.  
 Lær deg å ro som en viking! Ut i tradisjonsbåt fra 1880 med fire årepar! 
kr 50,- 
1400 Fortellerstund  for barn med fabelfant Line Alsaker ( Scene 29 ) kr 30,- 
1600 Terje Vigen  2004 – en pianoodyssè. Marius Løkse                                  

( piano, sang og resitasjon ) 
 ……………… ( dans ) kr 50,- 
1700 Bryggedans med sveivegrammofon: Oldefars glemte melodier. 
1800 Kveldsro. Liten vikingsafari med rokurs rundt de nærmeste skjær. Ut i 

båt fra 1880  med fire årepar! kr 50,- 
1900 Visebølgen. Sang- og balladekveld der alle kan synge med. Ledes av 

"Tre Vise".   Innslag av duoen "Villniss". kr 30,- 
 
 
 
 
 
 
 

     

Returadresse: 
Kystlaget Viken 

Nordre Akershuskai
Skur 28 0150 Oslo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utstillingen om Oslo Havn og Kystlaget Viken ved Viken’s              
25-årsjubileum . 
 
Utstillingen klargjøres på Sjøfartsmuseet i uke 23 og skal være ferdig lørdag 5. 
juni. Dette avsluttes med festen på kaia. Utstillingen viser Oslo Havn før, nå og 
ideer for framtiden. Og i tillegg viser den hva Kystlaget Viken har å tilby. En 
oversikt over prosjekter vi har gjennomført vi bli vist på utstillingen.  
Utstillingen starter offisielt tirsdag 8. juni og vil stå fram til september. Flere 
modeller av utbygginger i havnen vil være utstilt. Bl. a. en modell av den nye 
operaen i Bjørvika.  
   

 
 

Redaksjon dette nummer er  
Tore G. Jacobsen og Knut Johannesen 

             
 
 
                        Hjemmeside Internett: www.kystlag.net
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