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Dette nummeret av Sjøgangen innholder litt om sommeren som 
var og høsten som er i anmars. 
 
 

 
 Formandens  RØST 

 
 Oslo Kystkulturstevne 

 
 Møter 

 
 Råseil & Fiskesuppeseminar 

 
 Betraktning om trebåten og livet 

 
 Annonser 

 

 
En sommer er over! 
(Atter en gang) 
  
 
Ja sommeren gikk svinaktig fort slik det alltid føles. Mange 
har vært ute på kortere eller lengre turer med båten sin. 
Noen kanskje ikke i det hele tatt! Noen båter må vel også 
holde liv i kaiene og er derfor ikke å se på fjorden.  
 Mange av Viken’s medlemmer har deltatt på 
forskjellige arrangementer av maritim art i sommer. Alt fra 
kystkulturstevnet på Steilene til Landsstevnet i Kalvåg, 
Nordsteam i Bergen, Cutty Sark i Fredrikstad og tilbake til 
Oslo kystkulturstevne. 
 Så nå når høstmørket kommer og båtlivet tar slutt for 
de fleste av oss begynner vi med våre foredrag i skur 28 
samt kultursjef Marius’ iherdige gjeng rundt Kulturbrygg1 i 
samme lokale. 
 Selv om vi har endel å tilby deg som medlem trenger vi 
i styret både nye ideer og initativ til å utføre dette. Så ikke 
nøl, men kontakt oss i styret hvis du går rundt og brenner for 
noe du mener kan være en fin kystlagsaktivitet. 
  
 
Og jeg gir meg ikke: For n’te gang, Vær så snill og send e-
post adressen din til viken@kystlag.net. Da vil det bli mye 
lettere å få informert om saker som har en kort tidsfrist. Vi 
mangler fortsatt maange e-post adresser. Vi har 40 adresser 
og 230 medlemmer! 
 
 
     Dagens sitat: 
 
  Leser du lenge nok så sovner du! 
  Sover du lenge nok så våkner du! 
  
 
                                 Formannen 
 



Oslo Kystkulturstevne
 
Det tidligere Akershusstevnet har nå skiftet navn til Oslo 
Kystkulturstevne og siste helga i august gikk det av stabelen. 
 Med pent vær og mye folk sammen med Oslo 
Fjordfestival og Sporveiens 100-årsfeiring ga det mange 
mennesker på OMK sitt område. Dog sviktet mange båter 
som burde vært deltagere.    

Jeg har i et tidligere nummer kommentert mulighetene 
for Forbundet Kysten’s landsstevne i Oslo. Dette synes å 
være utenfor rekkevidde for oss. Derimot kan vi bruke våre 
ressurser til å utvikle Kystkulturstevnet som har et stort 
potensiale. For å få det til må alle som er med i stiftelsen 
Oslo Maritime Kystkulturvernsenter (OMK) dra sammen og 
være interessert i å utvikle stevnet.  

Siden OMK består av mange forkjellige grupperinger 
med ulike interesser ligger utfordringen til stevneledelsen å 
få disse til å dra sammen og se nytten av at det satses på 
stevnet.  Mange har jo i den daglige drift nok med seg selv og 
sin egen båt/aktivitet.  

Men måten stevnet gjennomføres på må forandres hvis 
vi vil gå videre. Dette vil garantert gagne medlemmene i 
stiftelsen OMK. Både å få vist fram OMK til byen og 
borgerene, men også mulighetene for økonomisk gevinst 
med muligheter for videre satsing. I den sammenheng må 
nok stevnet komersialiseres en del innfor vårt kjerneområde 
som er båt/mat/håndverk.  

Her må vi hente ideer fra andre så som 
Foldvikmarkedet og f.eks Halden Mat & Trebåtfestival. 
Og hvis målet skal være å komme opp på et mer omfattende 
nivå må større ressurser brukes i planleggingen av stevnet. 
F.eks. la en person få prosjektmidler for å jobbe deltid med å 
dra inn deltakere og positive sponsorer. 

Jeg utfordrer dermed alle aktører innenfor OMK’s 
paraply til å satse på et helt annet nivå når neste stevne skal 
gjennomføres. 
 
 
Tore Gramnæs Jacobsen 

 

 
Mange ting skjer framover i Viken: 
 

 
Tirsdag 04. okt: Medlemsmøte skur 28 kl 1930.   
Leif Kåre Solberg – Isbåten fra Tyrifjorden, 
Kristiania og Sogn. 
 
Torsdag 03. nov: Medlemsmøte skur 28 kl 1930.   
Johan Kloster – Navigasjonshistorien og de store     
oppdagelser. 
 
Tirsdag 06. des: Medlemsmøte skur 28 kl 1930.   
Endre Skandfer – Foredrag om sin berømte oldefar 
Nils Skandfer. P.s. Endre holder på med å lage en 
TV-film om ham. 
 
Lørdag 10. des: En klassiker, julegrøten på kaia 
vår. Som vanlig fra kl 1400. 
  

 
Kulturbrygg1 i skur 28 fram mot jul:   
 

 Søndag 02. oktober fra kl 1800 
Musikk & Mat 

 Søndag 06. november fra kl 1800 
Musikk & mat 

 Søndag 04. desember fra kl 1800 
musikk & mat 

 
 



Råseil og fiskesuppeseminar:
 
 
Havørns etterfølgere m.fl. inviterer til det 7. årlige 

Råseil- og fiskesuppeseminar 
i rekken, - og som alltid - første helgen i oktober. 
 
Utseil fra Oslo/ Bygdøynes på fredag den 30. september, 2005 ved 5-tiden. 
Første natt itelt. Hvis vi ikke får formell løyve fra myndighetene på det vanelige 
stedet, blant kaniner og politikonstabler tar vi sikte på å overnatte på nordre 
eller søndre langøya, som ligger to nautiske mil ssø for Bygdøynes. 
Etternølere kan legge ut fra Bygdøynes ved 10-tiden på lørdag, og legge 
kursen utover fjorden, så finner vi hverandre sikkert på vei mot Steilene. 
 
På lørdagen seiler vi som så ofte før til Landsteilene. Her koker vi 
tradisjonsrik viskesuppe. Retur på søndag 2. oktober, til Sjøfartsmuseet omlag 
kl 1500? Ta med varme klær, sovepose, brødmat, fredagsmiddag, fredagstelt, 
råseilsbåt, vest, ved etc. Jan tar med gitar. Fra lørdag til søndag har vi 
innendørs overnattingsmuligheter, men du trenger sikkert et underlag. 
Suppeøkonomien dekkes av spleiselaget, det blir innkassert kr 100 pr person. 
 
Når det gjelder flåten som inviteres er det også i år opp til deltagerne å stille 
med ro- og råseilsbåter. Vi håper på deltagelse fra øst, vest og sør. Og 
kanskje en og annen mjøsing. 
FiskeSuppen i Sentrum, for 7. gang! 
 
Formålet med seilasen er som vanlig; å spre glede, kunnskap og erfaringer 
knyttet til årene og råseilet først og fremst mens det er dagslys. Etterpå er det 
mørkt. 
 
Terje Planke (terje.planke@ikos.uio.no) 66785369, 
Sven Wold (svenawold@yahoo.no) 951 55 008 og 
Jan Krogh 90 65 85 76. 
 
Påmelding av båter og mannskap i god tid til: 
mailto:tore@kysten.no 
 
 
 
 

 

Fortsatt Kurs 
 

 Svært mange har fattet interesse for Restaurering 
av Oslojolla. Vi har fått mange positive 

tilbakemeldinger og to båter til har vi fått tak i. Så 
vi satser på å komme i gang i desember med nytt kurs.  
Hvis du vil være med så kontakt Ove på tlf: 414 70 169 

 

 
 

Stor interesse under Oslo Kystkulturstevne     
lørdag 27. august! 
 
 
 
 
 



 
Om trebåter og det levende liv (del 1) 
 
I følge psykiateren, filosofen, oppdageren, trollmannen og 
villbassen Wilhelm Reich, har mennesket en åpen, tillitsfull og 
godmodig natur. Det er disse egenskapene som i størst grad 
knytter oss sammen med alt annet som er levende i verden. I 
følge Reich er det viktigste kjennetegnet ved alt liv en utadrettet 
nysgjerrighet, og en drift mot interaksjon med andre levende 
vesener.  
 
Samtidig står denne åpne og tillitsfulle naturen i mennesket til 
enhver tid i fare for å sløves, brytes ned, knekkes, forsteines, 
fordreies. Særlig angår dette det moderne mennesket, i følge 
Reich. Han går nærmest så langt som å si at forsteiningen av 
mennesket er det moderne samfunnets grunnvoll. Fra å være 
født som levende, nysgjerrig og åpen, foregår det en gradvis og 
systematisk lammelse av vår utadrettethet.    
 
Det er naturlig for meg å forstå det moderne menneskets søken 
mot båtlivet som et forsøk på å gjøre noe med denne tilstanden. 
Å ferdes i båt på havet, eller fjorden, vekker uvilkårlig til live noe 
av den opprinnelige naturen i ethvert menneske. Dette tror jeg 
gjelder for alle typer mennesker og båter. Selv businessmannen 
som dundrer fra brygge til brygge med sine tusen hestekrefter 
ønsker å kjenne vinden ruske i håret og dermed føle seg mer fri 
enn hva han gjør på kontoret. Hvor kraftig og varig 
gjenopplivelsen av det levende liv blir er imidlertid en annen sak. 
For de fleste blir kanskje opplevelsen på havet en liten smakebit 
av fri natur, før man tilbakevender til et tilstivnet liv på land.  
 
I Reichs terapiform, som i så mange andre terapiformer, spiller 
forestillingen om problemenes motstandsdyktighet en avgjørende 
rolle. Kort beskrevet innebærer dette at problemene som 
terapiformen er ment å løse uvilkårlig vil motsette seg å bli løst.  

 
 
Om man ser båtlivet som en form for terapi som skal løsne opp 
stivhet som det moderne liv har nedfelt i en, vil man også raskt 
se ulike praksiser som lett kan forståes som motstand. 
Perfeksjonisten som aldri får satt båten på sjøen, men som 
pusser og reparerer gjennom hele sesongen kan være et 
eksempel på dette. Et annet eksempel kan være en overdreven 
sivilisering av båtlivet, at man prøver å få båten til å ligne mest 
mulig på noe som hører hjemme i byen, for eksempel ved å 
innrede TV og vegg-til-vegg teppe. Overdrevne værforbehold kan 
være et tredje eksempel. Hvis det er lett uttrykt for regnbyger 
spiser man heller nistematen på brygga.  
 
Om målet med båtlivet, bevisst eller ubevisst, er å komme i 
nærmere kontakt med det levende liv, tror jeg at trebåten vil ha 
fordeler framfor plastbåten. Hvorfor? Svarene er mange. Dersom 
vi fastholder ideen om at omgang med havet frigjør naturen i 
mennesket kan vi kanskje holde fram en lignende ide om at 
omgang med trevirke gjør det samme. For eksempel kan lukten 
av nysaget tre vekke til live de underligste følelser i en mann eller 
en kvinne. Gleden ved å pusse på og reparere en flate som er 
satt sammen av en ansamling trebiter er i sannhet et merkelig 
fenomen. De fleste vil merke at et slikt arbeid har en terapeutisk 
effekt, men få reflekterer over hvorfor det er sånn.  
 
 
 
Tore Næss 
 
 
 
 
 
 



 
Høstens Annonse 

Kjøp Anne’s Maritime bøker på 
www.flyt.no 

eller ring Anne: 21 91 61 12 
 

 
 
 
 
 

Viktig melding! 
Vår kjære skøyte, ”Sjøblomsten” trenger 

fortsatt nye andelseiere hvis vi skal greie 
å beholde den i kystlaget. Jørgen vil selge 
sin andel så kontakt ham hvis dette er noe 

for deg:  
Telefon: Jørgen Andersen                   

tel 
22 17 04 40/404 54 102 

 
 
 
 
Arbeide: Det har vært gjort en god innsats på følgende områder i 
vår/sommer: Flott nytenking og innsats i forbindelse med 
Kulturbrygg1 arrangementene. Rydding i Sjøhus og maling av det 
samme. Topp innsats av Oslojollegjengen i restaureringen av båten. 
Og stor glød og engasjement på Viken’s kystkafe under stevnet. Stor 
åtgaum til de involverte! De som ikke har deltatt i år får sjansen ved 
neste høve.  
 
 
 

 
Returadresse: 

Kystlaget Viken 
Nordre Akershuskai
Skur 28 0150 Oslo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Redaksjon dette nummer er  
  Katja Aarflot, Anne Nygren & Tore G. Jacobsen 
 
  Styret i Kystlaget Viken 2005 
 
  

 Funksjon Navn   Telefon Mobil
Formann Tore G. Jacobsen 67 13 31 63 907 70 301 
Nestformann Ove Aakre 22 35 71 18 414 70 169 
Kasserer Knut Johannesen 22 19 67 87 920 14 719 
Styremedlem Jan S. Krogh 22 15 09 68 906 58 576 
Styremedlem Oddvar Brekke  415 16 208 
Styremedlem Jon R. Jacobs  977 38 772 
Styremedlem Nina Myrland 22 09 09 90 905 01 157 
Styremedlem Frode Meisingset  920 20 198 
Styremedlem Katja Aarflot 22 14 22 89 930 48 664 
Styremedlem Sven Wold  951 55 008 
Kultursjef Marius Løkse  926 88 935 

 
            Hjemmeside Internett: www.kystlag.net 
 
 
 
         Trykket på Hustrykkeriet, Gaustad Sykehus 


