
... om tampen:   Det å slå doble (og triple!) halvstikk om til dels 
firkantede pullere om bord, kan sikkert fra tid til annen være både 
morsomt og praktisk, men særlig godt sjømannskap er det neppe. 
 
Et dobbelt halvstikk om en puller kan både løsne og beknipe seg, alt 
etter situasjonen. Dersom et dobbelt halvstikk skal være noenlunde 
trygt til fortøyning, så bør det i alle fall enten oppseises eller sikres 
med et halvstikk om trossens faste part. 
 
Langt bedre er det da å ta ett eller flere rundtørn om pulleren, og så 
gjøre fast med et dobbelt halvstikk om den faste part (fig 37), evt 
med rundtørn også om den faste part (fig 36). 
 
Det beste under de fleste forhold, er imidlertid fastgjøring med 
rundtørn og kontratørn (se fig 35). Dette utføres som ett eller flere 
rundtørn, og med den påfølgende kontratørn under den faste part og 
tilbake igjen, så mange ganger som ønskelig. Som avslutning kan 
stikket sikres med et enkelt halvstikk om den faste part, eller det kan 
seises fast, noe som særlig er aktuelt hvis det dreier seg om veldig 
grov trosse, eller kabel. Holder godt og bekniper seg aldri.  
Husk også at trossa alltid skal gjøres fast om bord!  

(Red.) 

Fra Jens Kusk Jensen: Haandbog i praktisk sømandsskap, s 12. 
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Styret i SSCA har mottatt et takkebrev for 
gaven på kr 10.000 til “Venus”. Brevet er 
her gjengitt i  faksimile. (Red.) 
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bakker for å komme løs (se bildet over). Dette gjør det umulig for Colin 
Archer å falle aktenom Caliope uten å gå rett i siden på Kamalie. Dersom 
klyverbommen til Colin Archer hadde gått inn akterut på Kamalie, kunne 
det medført alvorlige personskader. Vi valgte derfor å loffe opp samt å gi 
full bakk på maskinen, som for øvrig var i gang hele tiden for sikkerhets 
skyld. Vi greier ikke å gå klar, men treffer Caliope IV med klyverbommen 
mellom vantene på babord side (se bildet nedenfor). Bommen går over 
rekken og skylightet på hytta. Heldigvis holder vaterstaget, slik at det 
løfter Colin Archer og gir en gradvis nedbremsing (vaterstaget går fra 
klyverbomnokken ned til et beslag i vannlinjen, og det ble skiftet i fjor). 
Klyveruthaleren vår ryker, slik at den nye klyveren blir dyttet akterover 
uten å bli skadet. 
Klyverbommen brekker 
så mot babord. Vi fikk 
bakket oss klar og 
konstanterte at det ikke 
var noen personskader. 
Vi berget seil samt 
klyverbommen som lå i 
sjøen, og gikk i havn 
for egen maskin. 
 
Årsaken til kollisjonen 
mellom Colin Archer 
og Caliope IV var at Kamalie bakket og hindret oss i å falle aktenom slik 
reglene krever. 
 
Styret i SSCA vil bare legge til for Gaffelbitens lesere (dette er ikke med i 
sjøforklaringen til RS 1) at årsaken til at Kamalie kolliderte med Caliope 
var at Kamalie feilberegnet farten til Caliope som, da det blåste friskt, lå 
med klosshalte seil for å bremse og roe båten. Kamalie hadde beregnet at 
Caliope klart ville gå foran, men oppdaget feilberegningen for sent. 
Kamalie hadde en båt i oppe i lo og kunne ikke gjøre annet enn prøve å 
falle bak Caliope, og fikk avverget et større sammenstøt ved samtidig å gå 
full bakk for maskin.  
Styret i SSCA har god dialog med ledelsen i Trebåtfestivalen, og Risør 
seilforening er imøtekommende i forhold til våre ønsker. Vi vil derfor 
diskutere denne hendelsen mht neste års regatta.       ♦♦♦ 

3  

 

♦     Fra styrebrønnen    ♦ 
av Anne Torbergsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommerens late dager er over og det er tid for meg å takke alle som har 
vært med på å gjøre SSCA’s arrangementer til en fest på fjorden i som-
mer! 
 
Sesongen startet med stort oppmøte i Middagsbukten til årets Trutnings-
seilas.  
 
Videre hadde vi en storslagen skøyteregatta i Moss som bare ble så bra at 
vi alle er enige om at den er kommet for å bli. 
 
I fjor arrangerte vi sommerseilas for første gang på mange år, og i år 
hadde vi en fantastisk oppfølger. Omtrent 20 båter har vært innom 
seilasen i kortere eller lengre perioder, og vi var om lag 10 båter som 
seilte sammen til enhver tid. 
 
Sommerseilasen var en eventyrlig opplevelse for store og små, og jeg 
gleder meg til nok en sommer med glade SSCA-seilere. 
 
Sesongen ble, tradisjonen tro, avsluttet med Toddyseilas, denne gang til 
Sandspollen. Det ble rekordstort oppmøte med hele 17 båter og en 
vrimmel av barn og glade foreldre. 
 
Nok en gang: Takk til alle dere som har bidratt til at alle disse arrange-
mentene ble så vellykkede som de ble! 
 

Med seilerhilsen, ”formanden” 
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♦     Redaktørtanker    ♦ 
av Morten Kielland 

Vel, så har jeg 
altså takket ja til 
en prøveperiode 
som redaktør for 
Gaffelbiten. Det 
kan jo hende at 
det går fint, særlig 
hvis Gaffelbitens 
eminente bidrags-
ytere kunne 
levere sitt spen-
nende stoff og 
sine fine bilder i 
god tid. Det er altså ikke nødvendig å vente til siste liten, selv om 
den menneskelige natur til tider kan synes å være disponert for 
akkurat det. Det samme gjelder selvsagt for vårt høyst ærede styre: 
jo lenger tid redaktøren får på seg til å etterkomme styrets ønsker, 
dess bedre blir resultatet og, ikke minst, redaktørens humør og 
arbeidsvilje. 
 
Da gjenstår det bare å takke styret for tilliten og oppfordre dere alle 
til å sende inn riktig mange bidrag, smått som stort, tekst som bilder 
- og aller helst tegninger. Så, har du har en eller annen opplevelse 
fra seilskøytemiljøet du gjerne vil dele? Eller et tips om en 
kjempefin ankerplass? Eller noe helt annet? Nøl da ikke med å ta 
tastaturet fatt og få alt over i redaktørens e-postkasse så snart som 
mulig! Adressen er: morten@mortenkielland.com 
 
Ros til redaksjonen mottas selvsagt med takk; likeledes forslag til 
forbedringer. Påpekning av feil og mangler det likevel er for sent å 
gjøre noe med, kan derimot gjerne sløyfes ... 

 Ærbødigst, redacteuren 
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Risør Trebåtfestival - sammenstøt ”Caliope 
IV”, ”Kamalie” og ”Colin Archer” 
ved Anne Torbergsen og Knut von Trepka 
 
Regattaen under Risør Trebåtfestival er i flere år blitt kritisert for kort 
startlinje og trang bane med stor kollisjonsfare. I år hadde Risør 
seilforening prøvd å gjøre noe med det, nemlig å lage lengre startlinje, 
legge banen mer sydover i farvann som ikke er så trangt, og ved å gi oss 
et tidsvindu for starten på 5 minutter. Det vil si at man startet klokkene i 
det båtene gikk over startlinjen innenfor en fastlagt periode på 5 minutter.  
 
I år blåste det 12-15 m/s da starten gikk. Til tross for ovennevnte tiltak 
klarte 3 av skøytene å gå i hverandre rett før start. Årsaken er den samme 
som før: mange båter på liten plass. Tiltakene var gode, men kanskje ikke 
gode nok. Noen mener vi bør få et startvindu på 15 minutter, at det da vil 
være lettere å få spredning i feltet; andre mener det tar bort hele 
spenningen med å starte godt. Et annet alternativ kan være å starte de 
store redningsskøytene først, da det først og fremst er disse som trenger 
mye tid og plass for 
manøvrering. 
Sjøforklaring avgitt 
av Knut von Trepka: 
 
Sted: Risør, utenfor 
Kastellet. Tidspunkt: 
02.08.08 ca kl 1500. 
Vind: SV frisk bris. 
Fotograf: Steve 
Zimmermann. 
(Bildene er tatt med 
telelinse.) 
 
Hendelsesforløp: Colin Archer og Kamalie N-8345 seiler for babords 
halser og nærmer seg Caliope IV som seiler for styrbords halser. Både 
Colin Archer og Kamalie har vikeplikt, og Colin Archer er klar til å falle 
av og gå aktenom Caliope. Plutselig ser vi at Kamalie, som i likhet med 
Colin Archer seilte for babord halser, har kollidert med Caliope IV og 
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fikk solgt. Han jaktet på gamle tanter som 
serverte middag, han spinket og sparte. 
Til slutt hadde han akkurat nok til kjøpe 
skuta, sin Colin Archer drømmeskute, og 
han kalte den selvfølgelig for ”The 
Dream Ship”. 
 
Drømmeskuta var for stor til at en mann 
kunne håndtere henne alene. Selv etter at 
han hadde redusert riggen betraktelig, 
mente han at den var for tung for én 
mann; han trengte mannskap. Og han 
hadde et mannskap klart: Hans lillesøster var full av energi og 
pågangsmot. Det sier sitt at hun gikk under navnet ”Peter”; og så hadde 
han Steve, nylig dimmitert fra det militære. Steve hadde hørt mye pent om 
sydhavet og meldte seg straks til tjeneste ombord. Sammen seilte de, vel 
og merke etter mange viderverdigheter, halvveis rundt jorda. På Nuku 
Alofa i Stillehavet solgte Ralph skuta under merkelige omstendigheter, 
men det er en lengre historie. Les mer i ”The Cruise of the Dream Ship” 
av Ralph Stock, eller i ”Circumnavigators” av Don Holm. 
 
Hvis det er noen av klubbens medlemmer som har opplysninger om 
denne skøyta, så ta kontakt (leif@flyt.no). Gå gjerne inn på nettsidene 
www.flyt.no og trykk på knappen for ”Seilere”. Har du opplysninger om 
Ralph Stock eller noen av de andre seilerne jeg har samlet, så er jeg 
takknemlig for all hjelp. 
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Fantastisk SSCA-regatta! 
av Sissel og Tor Erling på ”Godbonden” 
 
Da vi stevnet ut fra 
marinaen mot tidenes 
første SSCA-regatta, 
ropte en kar fra 
brygga: 
- Hvor går turen? 
- Til Moss! ropte vi 
tilbake. Det ble en 
ørliten pause. Så 
svarte han:  
- Hvorfor det? 
 
D’ærnte ille i Moss. Byen har åpenbart bestemt seg for å ta opp 
kampen med sine maritime naboer Horten og Son, og reservert 
gjestebrygga for oss. Den er lengst inne mot broen på sørsiden. 
Strøm, vind og Bastøferger er som vanlig uforutsigbare, men alle de 
nærmere tretti skøytene klapper til kai, med tildels spektakulære 
manøvrer. Litt tidligere på kvelden bestemte motoren vår seg for å 
ta en pause, og vi la oss på kryss, men ”Sandefjord” kommer forbi 
og gir oss slep frem til Moss. Vi står kanskje for en av de mest 
spektakulære ankomstene, da svært hjelpsomme gutter og jenter på 
Redningsselskapets båt overtar, og bukserer oss til kai med 800 
hestekrefter. Kvelden går med til ankerdrammer og cockpitsladder. 
Slikt tar alltid mye lengre tid enn man skulle tro, og før man vet 
ordet av det, blir det lysere igjen, og det betyr at vi må legge oss. En 
lokal helt har oppdaget at han ikke er alene om å nyte 
sommernatten. -Karnte såve nå! roper han, og danser av sted over 
Jeløybrua. 
Etter frokost er det skippermøte, og starten går om 2 timer. 
Regattakomitesjefen, Are på ”Venus”, ønsker velkommen; og 
Christian på ”Sandefjord” forteller oss hvor turen skal gå. Det fine 
med SSCA-regattaen, er at alt er tilpasset skøytene. Løypa blir lagt 

Kanalen i Moss (Foto: Jeppe Jul Nielsen) 
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etter vind og vær. Vi seiler etter sjøveisreglene, ikke noe regatta-
regelsludder her, takk! Loffing er forbudt, fordi det strider mot 
sjøveisreglene. Så enkelt er det. Vi skal sørover og innover i 
Krokstadfjorden hvor vi skal runde et skjær, og så ut til enda et 
skjær, så en tur over til Mefjordbåen og deretter tilbake til Moss. 
 
Det er havblikk og strålende sol. Vi heiser seil på vei ut til linja der 
Moss Seilforening har rigget seg til med bøyer, flagg og båt. Det 
heises flagg og tutes fra startbåten, forholdsvis uavhengig av klokka, 
og vi starter sånn omtrent når vi synes det passer. Vinden kommer 
som bestilt, og tar seg opp til en fin bris. Vi har 30 centimeter igjen 
på fribordet med toppseil, og ingen sjø. Termometeret kryper mot 
25 grader! Om bord hos oss er det ungt mannskap, tre gaster mellom 

8 og 11. De er fokkeslasker på kryssen sørover, og synger 
sjømannsviser som er mye verre enn dem vi kunne da vi var på den 
alderen. Så runder vi i Krokstadfjorden, og passer på å holde god 

“Godbonden” under regattaen i Moss (Foto: Jeppe Jul Nielsen) 
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Jakten på drømmeskipet - en etterlysning  
ved Leif Erik Ellingsen, postmedlem 
 
Jeg jobber med en nettside hvor 
jeg samler opplysninger om 
seilere opp gjennom historien.  
I den forbindelse leter jeg etter 
opplysninger om en Colin 
Archer-skøyte: Det dreier seg 
om Ralph Stock og hans 
”Dream Ship”. 
 
Første verdenskrig var avluttet. 
Utslitte, unge soldater som 
hadde overlevet skyttergravene 
i Europa drømte om å komme 
hjem. En av disse soldatene var Engelskmannen Ralph Stock. Til tross for 
sin unge alder hadde han allerede før krigen gjort karriere som forfatter av 
såkalt ”popular fiction”. Han hadde reist rundt i verden på rustne lasteskip 
og arbeidet som cowboy og som tømmerhogger i Kanada. Nå stod han der 
på et britisk feltsykehus etter å ha overlevet en grufull krig og lengtet 
hjem. Håp og optimisme veltet opp i ham, verden var hans, og han visste 
akkurat hva han skulle bruke den til. 
Vel hjemme i Engeland begynte han å lete, og han fant henne etter seks 
måneder. I en mørk bakevje i Devon lå hun fortøyd. I det øyeblikket han 
så henne, visste han at dette var drømmeskuta over alle drømmeskuter. 
Det var en norsk redningsskøyte han hadde funnet. En Colin Archer-
skøyte, bygget i Porsgrund i 1908. Hun var litt over 47 fot lang over dekk, 
41 fot i vannlinjen, 15 fot bred og hun stakk 6 fot og 6 tommer ned i van-
net. Hun var bygget av solid norsk furu på italiensk eik. I følge papirene 
hadde hun tjenestegjort som redningsfartøy for fiskerflåten i Nordsjøen. 
Hun var gaffelrigget med et stort toppseil, storseil, fokk og klyver, og 
veide 23 tonn. 
Han stod der på elvebredden og tenkte som de fleste drømmere: ”Jeg har 
ingen penger, men det er en ubetydlig detalj som aldri må få ødelegge en 
ordentlig god drøm”. 
Han kastet seg over oppgaven, han lukket seg inne på den bittelille hy-
belen sin og skrev døgnet rundt. Han spyttet ut små noveller som han lett 
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  ♦     Pål og Pudde    ♦ 
 
Det er med stolthet og glede at Gaffelbitens redaksjon i dette 
nummeret kan relansere ”Pål og Pudde”, en klassiker fra 
tidligere numre, kjent og kjær for våre mangeårige lesere. 
Mange takk til Tor Erling Gransæther for velvillig utlån. 
 
Vi vil gjerne invitere leserne til å komme med forslag til tekst 
til denne. Selv har redactionen laget dette forslaget, for å være 
til inspirasjon. (NB! Forslaget er basert på autentiske sitater 
innhentet fra lys levende SSCA-medlemmer): 
 
Pudde: - Nå går det litt vel skjeivt, synes jeg! 
Pål: - Slapp av, vi har bare tomflasker om bord ... 
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avstand på skjæret, 
siden en annen 
regattadeltager nettopp 
har brukt en halvtime på 
å finne ut at det ikke er 
dypt nok hvis man går 
for nærme. Vi kniver 
med ”Bauta” og ”Else”, 
runder Svartskjær og 
slører mot Mefjordbåen. 
Vinden løyer, men vi 
når frem akkurat før 
regattaen avblåses 
klokken fem. Noen 
topplassering blir det 
nok ikke, vi har noen alt 
for tøffe konkurrenter 
langt foran. ”Raak” var i 
mål et par timer 
tidligere, og ”Amalie”, 
”Ty” og ”Venus” ligger 
også der fremme. - Men vi vant over dem bak oss! konstaterer 8-
årringen, og bedre kan det vel ikke sies, tenker vi. Så blir det 
bading, gastene henger under bommen i tau og surfer. Så kommer 
jibben vi ikke hadde ventet, og vips er de på dekk igjen …  
Det er stekende hett og karibiske tilstander da vi igjen nærmer oss 
Moss. Der står hornmusikken på brygga og spiller oss inn til kai, 
Moss er en fantastisk vertskapsby. Klokken åtte på kvelden inviterer 
ordføreren til samling i et formidabelt øltelt på gresset ved kanalen, 
og der fortsetter hornmusikken og ølserveringen, og det blir reker 
med alt tilbehør. Regattakomiteen har regnet seg frem til 
resultatene, og ordføreren deler ut premier, akkompagnert av 
trompetfanfarer. Så må orkesteret plutselig til Drøbak en tur, så da 
rusler vi tilbake til båtene og festen går videre med cockpiter og 
cocktailer.  

“Bauta” (Foto: Tor Erling Gransæther) 
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Vi våkner igjen til en fantastisk sommerdag, der noen får motvind 
og andre får medvind hjem til bøya. Moss er en god by som 
utgangspunkt for skøyteregatta, sentralt plassert midt i fjorden. Vi 
har fortsatt motorproblemer, og er glade for at vi er blant dem som 
har medvind hjem. ”Løperen” trekker oss ut av havna, vi setter fokk 
og storseil i en liten sørlig kuling, og brekker av nordover rundt 
Jeløya. Skipperfrua steker rundstykker som har stått til heving siden 
i morges, og de blir ferdige ved Hvitsten. Det er ikke lov å klage på 
noen verdens ting! 
 
Takk til alle i SSCA som har vært med å trekke i tråder (noe vi er 
gode på), for å få til et arrangement som MÅ gjentas. Takk også til 
Moss kommune, sponsorer og alle deltagere både i og utenfor 
SSCA, med ønske om gjensyn til neste år. 
 

♦♦♦ 

Kanalen i Moss (Foto: Jeppe Jul Nielsen) 
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“Three half hitches is more than the King wants!” 
Maksime fra In the Service of His Majesty’s Royal Navy, anno 
1778. 

Red. 

Mer informasjon om båten, bilder og film, finnes på West Winds hjemme-
sider: 

 www.losskoyte.no 
 

Neste etappe i Våre båter-stafetten går til redningsskøyta ”Sandefjord”! 
Hun er kanskje en av de litt mindre kjente redingsskøytene - i hvert fall 
har hun ikke fått sin egen bok ... ennå. Vi gleder oss i til å høre mer! 

”Våre båter-stafetten” går videre ... 
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dem alle stor takk! Etter å ha bodd om bord i West Wind i 5 år, er 
skipperen nå blitt landfast med kone, to små barn og husmannsplass i 
skogen. Det er ikke gjort noen store prosjekter de siste 5 årene, og båten 
fungerer fint som familiebåt. Standarden om bord er enkel, med vann på 
kanner og parafin på lanternene. Det elektriske anlegget er svært 
begrenset og består av lensepumpe og stereoanlegg. 
 
West Wind er relativt lettbygget bl.a på grunn av den økede 
spanteavstanden, og har overrasket mange ved å seile godt også i lett vær. 
Det er vanskelig å ikke glise når skippere på turbåter bygget i plastikk 
oppdager at vi tar innpå, og begynner å trimme seil og skotte nervøst 
bakover ...    
   Tekniske data: 
 Lengde: 11,57m   Bredde:  4,00m   
 Deplasement: 13 tonn  Seilareal: 86 kvm 
 Motor: SABB 54 hk 

Mannskapet sjekker hvordan vi ligger an i forhold til konkurrentene i årets Toddyseilas 
(Foto: Dag H. Antonsen) 
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♦     Fidusen    ♦ 
 
En gammel, ærverdig Gaffelbit-spalte ser igjen dagens lys! Fidusen skal 
inneholde gode tips om seiling av gaffelrigg. Ordet ”Fidus” kommer fra 
latin og betyr egentlig tillit, eller tiltro. I daglig tale mener vi derimot ofte 
en liten finesse, en smart løsning, eller et litt lurt triks. 
 
Av foreløpig mangel på gamle fiduser for resirkulering, presenteres i dette 
nummeret av GB en av mine favoritt-manøvrer, nemlig Bakken-svingen. 
Denne manøvren er grei når man skal gå seil fra anker og har liten plass 
til manøvrering forut og til sidene. Den er slik: 
Man bestemmer seg først for hvilken siden man ønsker å falle av til, og 
låser rorkulten med fullt utslag til denne siden. Klyver og storseil gjøres 
klar, og storseilet  settes. Slakken på ankerkjettingen tas inn, og klyveren 
settes og bakkes til motsatt side av rorkulten. F.eks: Rorkult mot styrbord, 
hal og sett fast babord klyverskjøte. Storseilskjøtet kontrolleres og legges 
klart til å løpe helt og villig ut (sett fast tampen). Eventuelle 
lensebarduner slakkes helt. Resterende slakk på ankerkjettingen tas nå 
inn, og hvis klyveren fortsatt står bakk, brekkes ankeret med det samme 
og sveives villig opp. Ellers venter man til klyveren igjen står bakk før 
ankeret brekkes. Når ankeret er lett 
meldes dette til rormannen, som da 
går på dekk og bakker storseilet til 
samme side som rorkulten (se 1. fig). 
Storseilskjøtet løper nå villig ut. Etter 
hvert som baugen faller av, dyttes 
storbommen stadig mer ut, slik at 
storseilet stadig holdes svakt bakk. 
Når bommen er helt ute, går 
rormannen makelig tilbake og løsner 
rorkulten (se 2. figur). Roret holdes 
fortsatt i borde til båten begynner å 
gjøre fart framover. Først da legges 
roret over og brukes som vanlig (se 
3. figur). Evt mesan kan nok erstatte 
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Red. 
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forsterket med nye 
hjørnestolper. Eika i fribordet 
var blitt så skjemmet av 
blåved på sine gamle dager at 
jeg skrapte ned fribordet igjen, 
og malte det hvitt. 
Smeden på Moen i Risør 
hadde laget nye røstjern og 
beslag til jomfruer i løpet av 
sommeren. Etter sjøsetting i 
august ble kursen satt mot 
Fredrikstad Maritime Center 
hvor Tim Morris laget nye vant med wirebendsler og jomfruer på 
tradisjonell måte. Røstjern ble montert og nytt forstag spleiset.  
Da høsten kom og jobben kallet, begynte det å ligne båt, men vi hadde 
ikke rukket å lage ny rekke. Så flott, tenkte vi, da har vi noe å finne på 
neste år også! 
  
Våren 2002 hyrte jeg båtbygger Jacob Hunsbedt for å hjelpe meg å lage 
rekke. Nå begynte det å ligne båt for alvor! Deltagelse i Nordisk seilas var 
sommerens mål; det glapp med én dags margin, men vi prøver igjen! 
  
Det har vært en arbeidskrevende, men interessant prosess å restaurere 
West Wind. Det hadde kanskje vært arbeidsbesparende å gjøre hele 
restaureringen i en bolk, men tilgangen på tid og penger har gjort at 
skippertaksmetoden har vært den beste løsningen for meg. Seilturene 
mellom skippertakene har også 
fungert ypperlig som motivasjon til 
neste økt. 
 
Herrene Gransæther på Storsand var 
delaktige i kjøpsprosessen i 1998 og 
har siden bidratt med stor kunnskap, 
innlevelse, og sjenerøst utlån av 
verktøy og lokaler. Sissel har fóret 
meg godt og mye, gjestfriheten har 
vært stor. Venner og foreldre har 
trådt til i tide og utide, jeg skylder Fokkeslask og fendersjef Edvard letter 

anker i Grimestadbukta sommeren 2008 

West Wind i hus for bytte av skandekk etc, 2001 
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Bedforden under cockpitdørken ga fra seg sitt siste stønn vinteren etter. 
Våren 2000 ble sittebrønn og styreluke akter revet, og motoren heist ut. 
Vi spadde ut et par bøtter med størknet motorolje og annen gjørme. Hele 
”krateret” ble skrapet og oljet med D1 over vannlinjen og malt med 
Danboline under vannlinjen. Danboline erstatter blymønje, som er gått ut 
av produksjon. West Wind ble slept til sandtaket på Storsand i Hurum. 
Med hjelp fra Atle Anthonisen (skipper på Tarzan) installerte jeg min 
nyinnkjøpte 1974 modell SABB, en operasjon som bød på bratt lærekurve 
for to glade amatører. 
  
Alle rundholt og blokker ble i løpet av vinteren og våren 2001 skrapet 
ned, pusset og lakket, samt at innmaten i blokkene ble renset og smurt 
opp. I påsken ble 
kursen igjen satt mot 
sandtaket på Storsand, 
båten heist på land og 
bygget hus rundt. Jeg 
var veldig spent på 
tilstanden til 
bjelkelaget som hadde 
levet et fuktig liv under 
et pill råttent skandekk, 
men både det og 
spantetoppene hadde 
klart seg helt utmerket. 
Nytt skandekk og ny 
fenderlist ble skåret til i 
eik av båtbygger Espen 
Kolbræk. Espen jobbet 
full tid hos meg på 
dagtid og full tid på 
kvelden på sin egen 
skøyte EOS, som lå 5 
meter unna. 
  
Pullerne akter bestod hovedsaklig av matjord. Den ble gravd ut med 
hendene, og pullerne skiftet. Dekket mellom kappene, samt eikebordet 
som rammer inn kappene, ble også skiftet. Kappene ble reparert og 

En innbitt båtbygger Espen Kolbræk i arbeid med pullerne 
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Sommerseilasen 2008 
av Anne Torbergsen 
 
I fjor arrangerte vi som-
merseilas for første gang 
på mange år, og i år 
hadde vi en fantastisk 
oppfølger. Omtrent 20 
båter har vært innom 
seilasen i korte eller len-
gre perioder og vi var 
omlag 10 båter som seilte 
sammen til enhver tid. 
  
Samling på Tjøme 
6 båter hadde møtt opp i 
Grimestadbukta fredag 
11. juli for påfølgende 
festligheter på hytta til Truls Bastiansen (“Maaken”) på Tjøme, men bare 4 stilte 
til regattastart av hensyn til ungt eller lite regattainnstilt mannskap. Vi fikk en 
fantastisk, frisk baneseilas i åpen skjærgård, men det beste av alt var vel overas-
kelsen som ventet oss vel tilbake i Grimestad: Plutselig var vi hele 11 båter til 
ankers i bukta nedenfor hytta til Truls! Grillfesten på hytta til Truls ble en stor 
suksess og satte stemningen for resten av turen, med hyggelig samvær, god mat 
og båtprat - hva mer kan man ønske seg? Alle var vi enige om at Ålbæk var 
målet, men visst kunne det ta noe tid ... og visst tok det tid.  

 
Koster og Strömstad 
I år som i fjor ble vi liggende 
“værfaste” på Koster, men vi flyt-
tet oss i år inn i Strömstadfjorden 
for å få mer le. Som Sigbjørn 
Wiig skrev i fjor: ”Hva er vel 
bedre når en først må ligge vær-
fast, enn å ligge værfast sammen 
med gode venner?”  
Her inne lå vi i 4 døgn som i en 
andedam, inntil fjellet på to rek-
ker i solen, mens kulingen blåste 
fra seg på utsiden. 

 

Flåten samles (Foto: Anne Torbergsen) 

Kuling på Koster - fint med en rotur i le av land 
(Foto: Tor Erling Gransæther) 
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 Værfast i 
Strömstadfjorden 
sammen med gode 
venner (Foto: 
Anne Torbergsen) 

Einar og Live tar 
med seg stort og 
smått på shopping i 
Strømstad med 
”Carita”; noen av 
oss voksne fikk også 
følge med for å få 
handlet inn nød-
vendig proviant ... 
(Foto: Anne Tor-
bergsen) 

Etter 4 liggedøgn var det 
deilig å få luft i seilene 
igjen. Med god bør bærer 
det sydover. Her blir vi på 
”Løperen” forbiseilt av 
”Laura” 
(Foto: Anne Torbergsen) 
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sette kurs for Stavanger, hvor jeg skulle bo om bord mens jeg gikk siste 
året på høyskolen der borte. Venner ble lokket inn i arbeidstøy med 
lovnad om seiltur rundt kysten i august. Ivrige hender natet, pusset og 
oljet dekk, skrapet ned og oljet fribord, og skuta ble tømt og grundig 
rengjort innvendig. Innredningen ble malt og lakket opp, et toalett ble 
montert midlertidig inne i det et klesskap – og der står det fortsatt. 
  
Huntonittplatene som dekket ble lagt på i 1949 hindret sikkert lekkasjer i 
noen år. Da jeg overtok båten, hindret de ikke lekkasjene i noen særlig 
grad lenger, men de hindret meg i å finne ut hvor vannet kom inn. 
Liggende på ryggen i køyer og inne i skap, bevepnet med stemjern, 
hugget vi vekk alt vi klarte å komme til av huntonitt, slik at vi fikk 
forbedret lufting og inspeksjonsmuligheter. 
Etter en hel sommer med massiv dugnadsinnsats var vi den 3. august 
1998 klare for avgang mot Stavanger. Seilasen ble delt inn i 3 etapper for 
at alle 12 i dugnadsgjengen skulle få seile. 
 

Fuktskadet bilde av fuktskadet gjeng - velfortjent ankerdram etter en våt dag på fjorden 
underveis mot Stavanger 
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Molkte Nielsen seilte West Wind aktivt i skandinaviske farvann. De var 
en stor vennegjeng som vedlikeholdt og seilte båten med base i Århus.  
I hans eie ble hun medlem av SSCA og deltok i flere stevner i Norge. 
 
Molkte Nielsen arbeidet en del med å finne opprinnelsen til West Wind, 
og ble etter hvert overbevist om at hun var bygget som losskøyte hos 
Colin Archer. Da han døde i 1997 ville familien gjerne selge båten til 
Norge, hvor de mente hun hørte hjemme. Jeg klarte å overbevise dem om 
at jeg var mann for å ta på meg den omfattende oppgaven å bringe West 
Wind tilbake til fordums prakt, og overtok henne i påsken 1998. 
 
Målet den første sommeren var å få båten seilklar til 1. august, for så å 

   West Wind var en aktiv del av trebåtmiljøet med base i Træskibshavnen i Århus 
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Bassholmen 
Et par døgn senere ligger vi godt fortøyd ved kystkultursenteret Bassholmen. 
Endelig kommer den gode sommervarmen. Det var Nicolai på ”Hilda” og Kon-
rad fra ”Dvina” som først dro i gang bading, snart fulgte alle de andre barna 
deres eksempel - selv noen av de voksne lot seg lokke til slutt.   

Bading på 
Bassholmen 
(Foto: Anne 
Torbergsen) 

Vemund fyller år på Bassholmen, en ypperlig anledning til å feire med felles grilling på 
brygga blant fantastisk flotte kulisser. På bildet til venstre ser vi Tirill fra ”Carita” 
meget fornøyd med pølsefesten; på det andre bildet, Vemund fra “Godbonden” med 
noen av sine bursdagskaker (Foto: Anne Torbergsen) 
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Stor tautrekking og stor ståhei må til når en SSCA gutt fyller 11 år!  Alexander prok-
lamerer stolt at ”Vi vant!” (Foto: Anne Torbergsen) 
 
Käringön og Ålbæk 
Videre var flåten innom Käringön før vi tidlig en morgen stod opp før solen. 
Kommentar fra Knut Sørensen: ”Når kaffen på TV-kanna fortsatt er varm fra 
dagen før, har du enten stått opp for tidlig eller lagt deg for sent ... akkurat nå 
gjelder førstnevnte!” Vi satte seil fra ankers og gled stille ut bukta; men den lille 
vinden vi hadde, døde hen da solen meldte sin ankomst. Vi ble nødt til å starte 
motor og det ble en såkalt havblikk-tur over til Det flate landet.  
 
Vi var 7 båter som klarte destinasjonen Ålbæk etter 10 dagers fantastisk som-
merseilas med SSCA. Kurt Sørensen ryddet plass til oss innerst i havnen ved 
slippen. Første dagen er gratis for alle “treskibe”, og flere av oss ble liggende i 
hele tre dager, hvor vi nøt å bare kunne hoppe over gjerdet for å innta den myke 
hvite sanden, nyte en kald øl eller is fra havnekiosken, eller felles grilling på 
brygga om kveldene. Noen av oss var litt mere eventyrlystne og la i vei på syk-
keltur til Skagen; og store som små nøt godt av en tur i ”Funfarm” hvor de hadde 
alt fra tauslenging i høyet til 
råkule tråsykler i alle varianter, 
samt en rekke ulike dyr en kunne 
se på, mate og klappe. 
 
Sommerseilasen var en eventyr-
lig opplevelse for store og små, 
og jeg gleder meg til nok en som-
mer med glade SSCA-seilere! 

♦♦♦ 
Fra Ålbæk havn  

(Foto: Tor Erling Gransæther)  
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Segelsällskapet Frams arkiver ble seilarealet gradvis redusert, først til 80 
kvm (noe mindre enn vi seiler med i dag), og i 1937 til 55 kvm. Det er 
usikkert når båtens hjelpemotor ble satt inn, men reduksjonen i seilareal 
kan henge sammen med en slik installasjon, slik vi har sett på andre 
seilbåter fra den tiden. 
 
I 1946 solgte Andersson båten til en ikke navngitt lege, som i 1949 solgte 
den videre til Erik Johnson, eier av Apotek Storken i Malmö. 
  
Johnson gjorde en grundig overhaling av båten på Oscar Jonsons verft på 
Kållandsö i 1949/50. Her er hans egen beskrivelse av jobben: ”Bogar och 
stäv var skadade. Istället för at lappa i här och där beslöts å förbygga 
skrovet ovan vattenlinjen. I sidorna lades 2” ek från Visingsø utvald hos 
Benér i Jönkjöping. En hel del nya timmer (spant) av furu lades in, dubbla 
huggna 3x5”. Mellan spanten 2 basade ekribbor, nya runt om. Nya 
däcksbalkar, däcket lades med 5 mm härdad masonit (huntonitt) underst 
och 44 mm Boliden utvald furu över.  
 
Overbygg og innredning ble også bygget opp på nytt, i teak og mahogni. 
Materiallisten teller også bl.a 17,73 kubikkfot eik, 112,55 kubikkfot furu, 
4 knær, 46 kg vinkeljern, 5 kg halvovalt jern og 518 kilo gammelt jern 
(skrapjern?). Totalt la verftet inn 3 240,5 timer og sluttfakturaen lød på 
10.396,16 kroner. 
  
Usikre tider etter 2. verdenskrig gjorde at Johnson vurderte å emigrere til 
Amerika. Noe av tanken med å sette West Wind i stand så grundig som 
han gjorde, var at en slik emigrasjon var tenkt gjort på egen kjøl. 
  
I 1968 var Erik Johnson imidlertid fortsatt apoteker i Malmö og var blitt 
70 år. Han ville nå selge West Wind; ”Med sorg i hjärtat får man ställa in 
sig på skilsmässa från West Wind, som troget under 18 år har skänkt 
familjen och spec. mig både glädje och arbete i rikt mått.”  
 
Arkitekt Elmar Molkte Nielsen fra Århus fattet interesse. Prisen den 
gangen var 37.000 svenske kroner, inkludert kikkert, Walker-logg og 
sekstant. Molkte Nielsen og hans kone Gerd slo til og hentet båten i 
Malmö i slutten av september 1968. 
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den eneste losbåten Archer bygget med spanteavstanden 2.5 norske fot 
(78,75 cm), mot 2 engelske fot (avrundet til 60 cm), som var vanlig 
spanteavstand for båttypen.  
  
Nils Andersen var kjent for å bytte båt like ofte som andre byttet skjorte, 
allerede året etter solgte han båten til tollvesenet og bestilte seg ny 
losskøyte hos Archer. Mangelfulle arkiver hos tollvesenet gjør at båtens 
historie ikke er verifisert, og tiden som tollbåt, og senere som lystbåt på 
den svenske vestkysten frem mot 40-tallet, er dårlig dokumentert. Under 
seilas på Bohuslän-kysten kommer vi stadig i kontakt med folk som 
kjenner igjen båten og er sikre på at hun har vært medlem av GKSS og 
Segelselskapet Fram før krigen. 
  
I følge de opplysninger jeg har fått, ble båten i 1910 kjøpt av Johan E. 
Andersson fra Långedrag utenfor Göteborg. Han seilte den med en noe 
større rigg enn den har i dag, med et seilareal på 102 kvm. I følge 

Originaltegningen til bl.a West Wind - den gode hr. Archer sløste ikke med papiret! 
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Melding fra styret: 
Styret i SSCA er glade for å kunne bevilge kr 10.000 til drift av RS 1 
Colin Archer i 2008. Pengene har i år gått til nye forseil til båten. Knut og 
Vibeke er flinke til å holde båten topp vedlikeholdt og hele tiden ”ship 
shape” for omvisning ombord. Knut og Vibeke stilte i år med åpen båt 
både under Bygdøynes-dagene i Oslo, på Risør trebåtfestival, samt hadde 
omvisning ombord og foredrag om båtens historie, ved en medlemskveld 
i Havkrysserklubben. Knut og Vibeke er på denne måten meget gode 
ambassadører for klubben, og vi er stolte av - og glade for - å se ”Colin” i 
slik god stand på fjorden. 

      RS 1 fotografert under årets Toddyseilas (Foto: Øystein D. og Eirik D. Neerland) 
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Våre båter-stafetten – 2. etappe:  
Losbåten "West Wind" fra 1888 
Tekst og foto: Truls A. Antonsen 
 
Jakten på en gammel seilskøyte å dele livet med førte meg våren 1998 til 
Århus i Danmark. Tor Erling Gransæther var med ned for å avdekke 
svake punkter, råte og andre uhumskheter, og for å hindre meg i å bli 
altfor blendet av sjarm og vakre linjer. Vi fant både svake punkter, råte 
og andre uhumskheter – men sjarmen og de vakre linjene var 
uimotståelige ... 

Losskøyta West Wind ble bygget til losen Nils Andersen som opererte fra 
Brevik på Nøtterøy. Den er konstruert og bygget av Colin Archer i Larvik 
i 1887/88 etter en losbåttegning som ble brukt for til sammen 5 losbåter 
frem til 1897, og for redningsskøyte nr 4 ”Feie” i 1893. West Winds skrog 
stemmer meget godt overens med tegningen til byggenummer 30, som er 

West Wind er bred oppe og skarp nede - typisk for Archers tidlige losskøyter 



16  

 

17  

 

Våre båter-stafetten – 2. etappe:  
Losbåten "West Wind" fra 1888 
Tekst og foto: Truls A. Antonsen 
 
Jakten på en gammel seilskøyte å dele livet med førte meg våren 1998 til 
Århus i Danmark. Tor Erling Gransæther var med ned for å avdekke 
svake punkter, råte og andre uhumskheter, og for å hindre meg i å bli 
altfor blendet av sjarm og vakre linjer. Vi fant både svake punkter, råte 
og andre uhumskheter – men sjarmen og de vakre linjene var 
uimotståelige ... 

Losskøyta West Wind ble bygget til losen Nils Andersen som opererte fra 
Brevik på Nøtterøy. Den er konstruert og bygget av Colin Archer i Larvik 
i 1887/88 etter en losbåttegning som ble brukt for til sammen 5 losbåter 
frem til 1897, og for redningsskøyte nr 4 ”Feie” i 1893. West Winds skrog 
stemmer meget godt overens med tegningen til byggenummer 30, som er 

West Wind er bred oppe og skarp nede - typisk for Archers tidlige losskøyter 



18  

 

den eneste losbåten Archer bygget med spanteavstanden 2.5 norske fot 
(78,75 cm), mot 2 engelske fot (avrundet til 60 cm), som var vanlig 
spanteavstand for båttypen.  
  
Nils Andersen var kjent for å bytte båt like ofte som andre byttet skjorte, 
allerede året etter solgte han båten til tollvesenet og bestilte seg ny 
losskøyte hos Archer. Mangelfulle arkiver hos tollvesenet gjør at båtens 
historie ikke er verifisert, og tiden som tollbåt, og senere som lystbåt på 
den svenske vestkysten frem mot 40-tallet, er dårlig dokumentert. Under 
seilas på Bohuslän-kysten kommer vi stadig i kontakt med folk som 
kjenner igjen båten og er sikre på at hun har vært medlem av GKSS og 
Segelselskapet Fram før krigen. 
  
I følge de opplysninger jeg har fått, ble båten i 1910 kjøpt av Johan E. 
Andersson fra Långedrag utenfor Göteborg. Han seilte den med en noe 
større rigg enn den har i dag, med et seilareal på 102 kvm. I følge 

Originaltegningen til bl.a West Wind - den gode hr. Archer sløste ikke med papiret! 

15  

 

Melding fra styret: 
Styret i SSCA er glade for å kunne bevilge kr 10.000 til drift av RS 1 
Colin Archer i 2008. Pengene har i år gått til nye forseil til båten. Knut og 
Vibeke er flinke til å holde båten topp vedlikeholdt og hele tiden ”ship 
shape” for omvisning ombord. Knut og Vibeke stilte i år med åpen båt 
både under Bygdøynes-dagene i Oslo, på Risør trebåtfestival, samt hadde 
omvisning ombord og foredrag om båtens historie, ved en medlemskveld 
i Havkrysserklubben. Knut og Vibeke er på denne måten meget gode 
ambassadører for klubben, og vi er stolte av - og glade for - å se ”Colin” i 
slik god stand på fjorden. 

      RS 1 fotografert under årets Toddyseilas (Foto: Øystein D. og Eirik D. Neerland) 



14  

 

Stor tautrekking og stor ståhei må til når en SSCA gutt fyller 11 år!  Alexander prok-
lamerer stolt at ”Vi vant!” (Foto: Anne Torbergsen) 
 
Käringön og Ålbæk 
Videre var flåten innom Käringön før vi tidlig en morgen stod opp før solen. 
Kommentar fra Knut Sørensen: ”Når kaffen på TV-kanna fortsatt er varm fra 
dagen før, har du enten stått opp for tidlig eller lagt deg for sent ... akkurat nå 
gjelder førstnevnte!” Vi satte seil fra ankers og gled stille ut bukta; men den lille 
vinden vi hadde, døde hen da solen meldte sin ankomst. Vi ble nødt til å starte 
motor og det ble en såkalt havblikk-tur over til Det flate landet.  
 
Vi var 7 båter som klarte destinasjonen Ålbæk etter 10 dagers fantastisk som-
merseilas med SSCA. Kurt Sørensen ryddet plass til oss innerst i havnen ved 
slippen. Første dagen er gratis for alle “treskibe”, og flere av oss ble liggende i 
hele tre dager, hvor vi nøt å bare kunne hoppe over gjerdet for å innta den myke 
hvite sanden, nyte en kald øl eller is fra havnekiosken, eller felles grilling på 
brygga om kveldene. Noen av oss var litt mere eventyrlystne og la i vei på syk-
keltur til Skagen; og store som små nøt godt av en tur i ”Funfarm” hvor de hadde 
alt fra tauslenging i høyet til 
råkule tråsykler i alle varianter, 
samt en rekke ulike dyr en kunne 
se på, mate og klappe. 
 
Sommerseilasen var en eventyr-
lig opplevelse for store og små, 
og jeg gleder meg til nok en som-
mer med glade SSCA-seilere! 

♦♦♦ 
Fra Ålbæk havn  

(Foto: Tor Erling Gransæther)  

19  

 

Segelsällskapet Frams arkiver ble seilarealet gradvis redusert, først til 80 
kvm (noe mindre enn vi seiler med i dag), og i 1937 til 55 kvm. Det er 
usikkert når båtens hjelpemotor ble satt inn, men reduksjonen i seilareal 
kan henge sammen med en slik installasjon, slik vi har sett på andre 
seilbåter fra den tiden. 
 
I 1946 solgte Andersson båten til en ikke navngitt lege, som i 1949 solgte 
den videre til Erik Johnson, eier av Apotek Storken i Malmö. 
  
Johnson gjorde en grundig overhaling av båten på Oscar Jonsons verft på 
Kållandsö i 1949/50. Her er hans egen beskrivelse av jobben: ”Bogar och 
stäv var skadade. Istället för at lappa i här och där beslöts å förbygga 
skrovet ovan vattenlinjen. I sidorna lades 2” ek från Visingsø utvald hos 
Benér i Jönkjöping. En hel del nya timmer (spant) av furu lades in, dubbla 
huggna 3x5”. Mellan spanten 2 basade ekribbor, nya runt om. Nya 
däcksbalkar, däcket lades med 5 mm härdad masonit (huntonitt) underst 
och 44 mm Boliden utvald furu över.  
 
Overbygg og innredning ble også bygget opp på nytt, i teak og mahogni. 
Materiallisten teller også bl.a 17,73 kubikkfot eik, 112,55 kubikkfot furu, 
4 knær, 46 kg vinkeljern, 5 kg halvovalt jern og 518 kilo gammelt jern 
(skrapjern?). Totalt la verftet inn 3 240,5 timer og sluttfakturaen lød på 
10.396,16 kroner. 
  
Usikre tider etter 2. verdenskrig gjorde at Johnson vurderte å emigrere til 
Amerika. Noe av tanken med å sette West Wind i stand så grundig som 
han gjorde, var at en slik emigrasjon var tenkt gjort på egen kjøl. 
  
I 1968 var Erik Johnson imidlertid fortsatt apoteker i Malmö og var blitt 
70 år. Han ville nå selge West Wind; ”Med sorg i hjärtat får man ställa in 
sig på skilsmässa från West Wind, som troget under 18 år har skänkt 
familjen och spec. mig både glädje och arbete i rikt mått.”  
 
Arkitekt Elmar Molkte Nielsen fra Århus fattet interesse. Prisen den 
gangen var 37.000 svenske kroner, inkludert kikkert, Walker-logg og 
sekstant. Molkte Nielsen og hans kone Gerd slo til og hentet båten i 
Malmö i slutten av september 1968. 
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Molkte Nielsen seilte West Wind aktivt i skandinaviske farvann. De var 
en stor vennegjeng som vedlikeholdt og seilte båten med base i Århus.  
I hans eie ble hun medlem av SSCA og deltok i flere stevner i Norge. 
 
Molkte Nielsen arbeidet en del med å finne opprinnelsen til West Wind, 
og ble etter hvert overbevist om at hun var bygget som losskøyte hos 
Colin Archer. Da han døde i 1997 ville familien gjerne selge båten til 
Norge, hvor de mente hun hørte hjemme. Jeg klarte å overbevise dem om 
at jeg var mann for å ta på meg den omfattende oppgaven å bringe West 
Wind tilbake til fordums prakt, og overtok henne i påsken 1998. 
 
Målet den første sommeren var å få båten seilklar til 1. august, for så å 

   West Wind var en aktiv del av trebåtmiljøet med base i Træskibshavnen i Århus 
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Bassholmen 
Et par døgn senere ligger vi godt fortøyd ved kystkultursenteret Bassholmen. 
Endelig kommer den gode sommervarmen. Det var Nicolai på ”Hilda” og Kon-
rad fra ”Dvina” som først dro i gang bading, snart fulgte alle de andre barna 
deres eksempel - selv noen av de voksne lot seg lokke til slutt.   

Bading på 
Bassholmen 
(Foto: Anne 
Torbergsen) 

Vemund fyller år på Bassholmen, en ypperlig anledning til å feire med felles grilling på 
brygga blant fantastisk flotte kulisser. På bildet til venstre ser vi Tirill fra ”Carita” 
meget fornøyd med pølsefesten; på det andre bildet, Vemund fra “Godbonden” med 
noen av sine bursdagskaker (Foto: Anne Torbergsen) 



12  

 

 Værfast i 
Strömstadfjorden 
sammen med gode 
venner (Foto: 
Anne Torbergsen) 

Einar og Live tar 
med seg stort og 
smått på shopping i 
Strømstad med 
”Carita”; noen av 
oss voksne fikk også 
følge med for å få 
handlet inn nød-
vendig proviant ... 
(Foto: Anne Tor-
bergsen) 

Etter 4 liggedøgn var det 
deilig å få luft i seilene 
igjen. Med god bør bærer 
det sydover. Her blir vi på 
”Løperen” forbiseilt av 
”Laura” 
(Foto: Anne Torbergsen) 
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sette kurs for Stavanger, hvor jeg skulle bo om bord mens jeg gikk siste 
året på høyskolen der borte. Venner ble lokket inn i arbeidstøy med 
lovnad om seiltur rundt kysten i august. Ivrige hender natet, pusset og 
oljet dekk, skrapet ned og oljet fribord, og skuta ble tømt og grundig 
rengjort innvendig. Innredningen ble malt og lakket opp, et toalett ble 
montert midlertidig inne i det et klesskap – og der står det fortsatt. 
  
Huntonittplatene som dekket ble lagt på i 1949 hindret sikkert lekkasjer i 
noen år. Da jeg overtok båten, hindret de ikke lekkasjene i noen særlig 
grad lenger, men de hindret meg i å finne ut hvor vannet kom inn. 
Liggende på ryggen i køyer og inne i skap, bevepnet med stemjern, 
hugget vi vekk alt vi klarte å komme til av huntonitt, slik at vi fikk 
forbedret lufting og inspeksjonsmuligheter. 
Etter en hel sommer med massiv dugnadsinnsats var vi den 3. august 
1998 klare for avgang mot Stavanger. Seilasen ble delt inn i 3 etapper for 
at alle 12 i dugnadsgjengen skulle få seile. 
 

Fuktskadet bilde av fuktskadet gjeng - velfortjent ankerdram etter en våt dag på fjorden 
underveis mot Stavanger 
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Bedforden under cockpitdørken ga fra seg sitt siste stønn vinteren etter. 
Våren 2000 ble sittebrønn og styreluke akter revet, og motoren heist ut. 
Vi spadde ut et par bøtter med størknet motorolje og annen gjørme. Hele 
”krateret” ble skrapet og oljet med D1 over vannlinjen og malt med 
Danboline under vannlinjen. Danboline erstatter blymønje, som er gått ut 
av produksjon. West Wind ble slept til sandtaket på Storsand i Hurum. 
Med hjelp fra Atle Anthonisen (skipper på Tarzan) installerte jeg min 
nyinnkjøpte 1974 modell SABB, en operasjon som bød på bratt lærekurve 
for to glade amatører. 
  
Alle rundholt og blokker ble i løpet av vinteren og våren 2001 skrapet 
ned, pusset og lakket, samt at innmaten i blokkene ble renset og smurt 
opp. I påsken ble 
kursen igjen satt mot 
sandtaket på Storsand, 
båten heist på land og 
bygget hus rundt. Jeg 
var veldig spent på 
tilstanden til 
bjelkelaget som hadde 
levet et fuktig liv under 
et pill råttent skandekk, 
men både det og 
spantetoppene hadde 
klart seg helt utmerket. 
Nytt skandekk og ny 
fenderlist ble skåret til i 
eik av båtbygger Espen 
Kolbræk. Espen jobbet 
full tid hos meg på 
dagtid og full tid på 
kvelden på sin egen 
skøyte EOS, som lå 5 
meter unna. 
  
Pullerne akter bestod hovedsaklig av matjord. Den ble gravd ut med 
hendene, og pullerne skiftet. Dekket mellom kappene, samt eikebordet 
som rammer inn kappene, ble også skiftet. Kappene ble reparert og 

En innbitt båtbygger Espen Kolbræk i arbeid med pullerne 
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Sommerseilasen 2008 
av Anne Torbergsen 
 
I fjor arrangerte vi som-
merseilas for første gang 
på mange år, og i år 
hadde vi en fantastisk 
oppfølger. Omtrent 20 
båter har vært innom 
seilasen i korte eller len-
gre perioder og vi var 
omlag 10 båter som seilte 
sammen til enhver tid. 
  
Samling på Tjøme 
6 båter hadde møtt opp i 
Grimestadbukta fredag 
11. juli for påfølgende 
festligheter på hytta til Truls Bastiansen (“Maaken”) på Tjøme, men bare 4 stilte 
til regattastart av hensyn til ungt eller lite regattainnstilt mannskap. Vi fikk en 
fantastisk, frisk baneseilas i åpen skjærgård, men det beste av alt var vel overas-
kelsen som ventet oss vel tilbake i Grimestad: Plutselig var vi hele 11 båter til 
ankers i bukta nedenfor hytta til Truls! Grillfesten på hytta til Truls ble en stor 
suksess og satte stemningen for resten av turen, med hyggelig samvær, god mat 
og båtprat - hva mer kan man ønske seg? Alle var vi enige om at Ålbæk var 
målet, men visst kunne det ta noe tid ... og visst tok det tid.  

 
Koster og Strömstad 
I år som i fjor ble vi liggende 
“værfaste” på Koster, men vi flyt-
tet oss i år inn i Strömstadfjorden 
for å få mer le. Som Sigbjørn 
Wiig skrev i fjor: ”Hva er vel 
bedre når en først må ligge vær-
fast, enn å ligge værfast sammen 
med gode venner?”  
Her inne lå vi i 4 døgn som i en 
andedam, inntil fjellet på to rek-
ker i solen, mens kulingen blåste 
fra seg på utsiden. 

 

Flåten samles (Foto: Anne Torbergsen) 

Kuling på Koster - fint med en rotur i le av land 
(Foto: Tor Erling Gransæther) 
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forsterket med nye 
hjørnestolper. Eika i fribordet 
var blitt så skjemmet av 
blåved på sine gamle dager at 
jeg skrapte ned fribordet igjen, 
og malte det hvitt. 
Smeden på Moen i Risør 
hadde laget nye røstjern og 
beslag til jomfruer i løpet av 
sommeren. Etter sjøsetting i 
august ble kursen satt mot 
Fredrikstad Maritime Center 
hvor Tim Morris laget nye vant med wirebendsler og jomfruer på 
tradisjonell måte. Røstjern ble montert og nytt forstag spleiset.  
Da høsten kom og jobben kallet, begynte det å ligne båt, men vi hadde 
ikke rukket å lage ny rekke. Så flott, tenkte vi, da har vi noe å finne på 
neste år også! 
  
Våren 2002 hyrte jeg båtbygger Jacob Hunsbedt for å hjelpe meg å lage 
rekke. Nå begynte det å ligne båt for alvor! Deltagelse i Nordisk seilas var 
sommerens mål; det glapp med én dags margin, men vi prøver igjen! 
  
Det har vært en arbeidskrevende, men interessant prosess å restaurere 
West Wind. Det hadde kanskje vært arbeidsbesparende å gjøre hele 
restaureringen i en bolk, men tilgangen på tid og penger har gjort at 
skippertaksmetoden har vært den beste løsningen for meg. Seilturene 
mellom skippertakene har også 
fungert ypperlig som motivasjon til 
neste økt. 
 
Herrene Gransæther på Storsand var 
delaktige i kjøpsprosessen i 1998 og 
har siden bidratt med stor kunnskap, 
innlevelse, og sjenerøst utlån av 
verktøy og lokaler. Sissel har fóret 
meg godt og mye, gjestfriheten har 
vært stor. Venner og foreldre har 
trådt til i tide og utide, jeg skylder Fokkeslask og fendersjef Edvard letter 

anker i Grimestadbukta sommeren 2008 

West Wind i hus for bytte av skandekk etc, 2001 
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dem alle stor takk! Etter å ha bodd om bord i West Wind i 5 år, er 
skipperen nå blitt landfast med kone, to små barn og husmannsplass i 
skogen. Det er ikke gjort noen store prosjekter de siste 5 årene, og båten 
fungerer fint som familiebåt. Standarden om bord er enkel, med vann på 
kanner og parafin på lanternene. Det elektriske anlegget er svært 
begrenset og består av lensepumpe og stereoanlegg. 
 
West Wind er relativt lettbygget bl.a på grunn av den økede 
spanteavstanden, og har overrasket mange ved å seile godt også i lett vær. 
Det er vanskelig å ikke glise når skippere på turbåter bygget i plastikk 
oppdager at vi tar innpå, og begynner å trimme seil og skotte nervøst 
bakover ...    
   Tekniske data: 
 Lengde: 11,57m   Bredde:  4,00m   
 Deplasement: 13 tonn  Seilareal: 86 kvm 
 Motor: SABB 54 hk 

Mannskapet sjekker hvordan vi ligger an i forhold til konkurrentene i årets Toddyseilas 
(Foto: Dag H. Antonsen) 
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♦     Fidusen    ♦ 
 
En gammel, ærverdig Gaffelbit-spalte ser igjen dagens lys! Fidusen skal 
inneholde gode tips om seiling av gaffelrigg. Ordet ”Fidus” kommer fra 
latin og betyr egentlig tillit, eller tiltro. I daglig tale mener vi derimot ofte 
en liten finesse, en smart løsning, eller et litt lurt triks. 
 
Av foreløpig mangel på gamle fiduser for resirkulering, presenteres i dette 
nummeret av GB en av mine favoritt-manøvrer, nemlig Bakken-svingen. 
Denne manøvren er grei når man skal gå seil fra anker og har liten plass 
til manøvrering forut og til sidene. Den er slik: 
Man bestemmer seg først for hvilken siden man ønsker å falle av til, og 
låser rorkulten med fullt utslag til denne siden. Klyver og storseil gjøres 
klar, og storseilet  settes. Slakken på ankerkjettingen tas inn, og klyveren 
settes og bakkes til motsatt side av rorkulten. F.eks: Rorkult mot styrbord, 
hal og sett fast babord klyverskjøte. Storseilskjøtet kontrolleres og legges 
klart til å løpe helt og villig ut (sett fast tampen). Eventuelle 
lensebarduner slakkes helt. Resterende slakk på ankerkjettingen tas nå 
inn, og hvis klyveren fortsatt står bakk, brekkes ankeret med det samme 
og sveives villig opp. Ellers venter man til klyveren igjen står bakk før 
ankeret brekkes. Når ankeret er lett 
meldes dette til rormannen, som da 
går på dekk og bakker storseilet til 
samme side som rorkulten (se 1. fig). 
Storseilskjøtet løper nå villig ut. Etter 
hvert som baugen faller av, dyttes 
storbommen stadig mer ut, slik at 
storseilet stadig holdes svakt bakk. 
Når bommen er helt ute, går 
rormannen makelig tilbake og løsner 
rorkulten (se 2. figur). Roret holdes 
fortsatt i borde til båten begynner å 
gjøre fart framover. Først da legges 
roret over og brukes som vanlig (se 
3. figur). Evt mesan kan nok erstatte 
storseilet i denne manøvren. 

Red. 
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Vi våkner igjen til en fantastisk sommerdag, der noen får motvind 
og andre får medvind hjem til bøya. Moss er en god by som 
utgangspunkt for skøyteregatta, sentralt plassert midt i fjorden. Vi 
har fortsatt motorproblemer, og er glade for at vi er blant dem som 
har medvind hjem. ”Løperen” trekker oss ut av havna, vi setter fokk 
og storseil i en liten sørlig kuling, og brekker av nordover rundt 
Jeløya. Skipperfrua steker rundstykker som har stått til heving siden 
i morges, og de blir ferdige ved Hvitsten. Det er ikke lov å klage på 
noen verdens ting! 
 
Takk til alle i SSCA som har vært med å trekke i tråder (noe vi er 
gode på), for å få til et arrangement som MÅ gjentas. Takk også til 
Moss kommune, sponsorer og alle deltagere både i og utenfor 
SSCA, med ønske om gjensyn til neste år. 
 

♦♦♦ 

Kanalen i Moss (Foto: Jeppe Jul Nielsen) 
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“Three half hitches is more than the King wants!” 
Maksime fra In the Service of His Majesty’s Royal Navy, anno 
1778. 

Red. 

Mer informasjon om båten, bilder og film, finnes på West Winds hjemme-
sider: 

 www.losskoyte.no 
 

Neste etappe i Våre båter-stafetten går til redningsskøyta ”Sandefjord”! 
Hun er kanskje en av de litt mindre kjente redingsskøytene - i hvert fall 
har hun ikke fått sin egen bok ... ennå. Vi gleder oss i til å høre mer! 

”Våre båter-stafetten” går videre ... 
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  ♦     Pål og Pudde    ♦ 
 
Det er med stolthet og glede at Gaffelbitens redaksjon i dette 
nummeret kan relansere ”Pål og Pudde”, en klassiker fra 
tidligere numre, kjent og kjær for våre mangeårige lesere. 
Mange takk til Tor Erling Gransæther for velvillig utlån. 
 
Vi vil gjerne invitere leserne til å komme med forslag til tekst 
til denne. Selv har redactionen laget dette forslaget, for å være 
til inspirasjon. (NB! Forslaget er basert på autentiske sitater 
innhentet fra lys levende SSCA-medlemmer): 
 
Pudde: - Nå går det litt vel skjeivt, synes jeg! 
Pål: - Slapp av, vi har bare tomflasker om bord ... 
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avstand på skjæret, 
siden en annen 
regattadeltager nettopp 
har brukt en halvtime på 
å finne ut at det ikke er 
dypt nok hvis man går 
for nærme. Vi kniver 
med ”Bauta” og ”Else”, 
runder Svartskjær og 
slører mot Mefjordbåen. 
Vinden løyer, men vi 
når frem akkurat før 
regattaen avblåses 
klokken fem. Noen 
topplassering blir det 
nok ikke, vi har noen alt 
for tøffe konkurrenter 
langt foran. ”Raak” var i 
mål et par timer 
tidligere, og ”Amalie”, 
”Ty” og ”Venus” ligger 
også der fremme. - Men vi vant over dem bak oss! konstaterer 8-
årringen, og bedre kan det vel ikke sies, tenker vi. Så blir det 
bading, gastene henger under bommen i tau og surfer. Så kommer 
jibben vi ikke hadde ventet, og vips er de på dekk igjen …  
Det er stekende hett og karibiske tilstander da vi igjen nærmer oss 
Moss. Der står hornmusikken på brygga og spiller oss inn til kai, 
Moss er en fantastisk vertskapsby. Klokken åtte på kvelden inviterer 
ordføreren til samling i et formidabelt øltelt på gresset ved kanalen, 
og der fortsetter hornmusikken og ølserveringen, og det blir reker 
med alt tilbehør. Regattakomiteen har regnet seg frem til 
resultatene, og ordføreren deler ut premier, akkompagnert av 
trompetfanfarer. Så må orkesteret plutselig til Drøbak en tur, så da 
rusler vi tilbake til båtene og festen går videre med cockpiter og 
cocktailer.  

“Bauta” (Foto: Tor Erling Gransæther) 
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etter vind og vær. Vi seiler etter sjøveisreglene, ikke noe regatta-
regelsludder her, takk! Loffing er forbudt, fordi det strider mot 
sjøveisreglene. Så enkelt er det. Vi skal sørover og innover i 
Krokstadfjorden hvor vi skal runde et skjær, og så ut til enda et 
skjær, så en tur over til Mefjordbåen og deretter tilbake til Moss. 
 
Det er havblikk og strålende sol. Vi heiser seil på vei ut til linja der 
Moss Seilforening har rigget seg til med bøyer, flagg og båt. Det 
heises flagg og tutes fra startbåten, forholdsvis uavhengig av klokka, 
og vi starter sånn omtrent når vi synes det passer. Vinden kommer 
som bestilt, og tar seg opp til en fin bris. Vi har 30 centimeter igjen 
på fribordet med toppseil, og ingen sjø. Termometeret kryper mot 
25 grader! Om bord hos oss er det ungt mannskap, tre gaster mellom 

8 og 11. De er fokkeslasker på kryssen sørover, og synger 
sjømannsviser som er mye verre enn dem vi kunne da vi var på den 
alderen. Så runder vi i Krokstadfjorden, og passer på å holde god 

“Godbonden” under regattaen i Moss (Foto: Jeppe Jul Nielsen) 
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Jakten på drømmeskipet - en etterlysning  
ved Leif Erik Ellingsen, postmedlem 
 
Jeg jobber med en nettside hvor 
jeg samler opplysninger om 
seilere opp gjennom historien.  
I den forbindelse leter jeg etter 
opplysninger om en Colin 
Archer-skøyte: Det dreier seg 
om Ralph Stock og hans 
”Dream Ship”. 
 
Første verdenskrig var avluttet. 
Utslitte, unge soldater som 
hadde overlevet skyttergravene 
i Europa drømte om å komme 
hjem. En av disse soldatene var Engelskmannen Ralph Stock. Til tross for 
sin unge alder hadde han allerede før krigen gjort karriere som forfatter av 
såkalt ”popular fiction”. Han hadde reist rundt i verden på rustne lasteskip 
og arbeidet som cowboy og som tømmerhogger i Kanada. Nå stod han der 
på et britisk feltsykehus etter å ha overlevet en grufull krig og lengtet 
hjem. Håp og optimisme veltet opp i ham, verden var hans, og han visste 
akkurat hva han skulle bruke den til. 
Vel hjemme i Engeland begynte han å lete, og han fant henne etter seks 
måneder. I en mørk bakevje i Devon lå hun fortøyd. I det øyeblikket han 
så henne, visste han at dette var drømmeskuta over alle drømmeskuter. 
Det var en norsk redningsskøyte han hadde funnet. En Colin Archer-
skøyte, bygget i Porsgrund i 1908. Hun var litt over 47 fot lang over dekk, 
41 fot i vannlinjen, 15 fot bred og hun stakk 6 fot og 6 tommer ned i van-
net. Hun var bygget av solid norsk furu på italiensk eik. I følge papirene 
hadde hun tjenestegjort som redningsfartøy for fiskerflåten i Nordsjøen. 
Hun var gaffelrigget med et stort toppseil, storseil, fokk og klyver, og 
veide 23 tonn. 
Han stod der på elvebredden og tenkte som de fleste drømmere: ”Jeg har 
ingen penger, men det er en ubetydlig detalj som aldri må få ødelegge en 
ordentlig god drøm”. 
Han kastet seg over oppgaven, han lukket seg inne på den bittelille hy-
belen sin og skrev døgnet rundt. Han spyttet ut små noveller som han lett 
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fikk solgt. Han jaktet på gamle tanter som 
serverte middag, han spinket og sparte. 
Til slutt hadde han akkurat nok til kjøpe 
skuta, sin Colin Archer drømmeskute, og 
han kalte den selvfølgelig for ”The 
Dream Ship”. 
 
Drømmeskuta var for stor til at en mann 
kunne håndtere henne alene. Selv etter at 
han hadde redusert riggen betraktelig, 
mente han at den var for tung for én 
mann; han trengte mannskap. Og han 
hadde et mannskap klart: Hans lillesøster var full av energi og 
pågangsmot. Det sier sitt at hun gikk under navnet ”Peter”; og så hadde 
han Steve, nylig dimmitert fra det militære. Steve hadde hørt mye pent om 
sydhavet og meldte seg straks til tjeneste ombord. Sammen seilte de, vel 
og merke etter mange viderverdigheter, halvveis rundt jorda. På Nuku 
Alofa i Stillehavet solgte Ralph skuta under merkelige omstendigheter, 
men det er en lengre historie. Les mer i ”The Cruise of the Dream Ship” 
av Ralph Stock, eller i ”Circumnavigators” av Don Holm. 
 
Hvis det er noen av klubbens medlemmer som har opplysninger om 
denne skøyta, så ta kontakt (leif@flyt.no). Gå gjerne inn på nettsidene 
www.flyt.no og trykk på knappen for ”Seilere”. Har du opplysninger om 
Ralph Stock eller noen av de andre seilerne jeg har samlet, så er jeg 
takknemlig for all hjelp. 
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Fantastisk SSCA-regatta! 
av Sissel og Tor Erling på ”Godbonden” 
 
Da vi stevnet ut fra 
marinaen mot tidenes 
første SSCA-regatta, 
ropte en kar fra 
brygga: 
- Hvor går turen? 
- Til Moss! ropte vi 
tilbake. Det ble en 
ørliten pause. Så 
svarte han:  
- Hvorfor det? 
 
D’ærnte ille i Moss. Byen har åpenbart bestemt seg for å ta opp 
kampen med sine maritime naboer Horten og Son, og reservert 
gjestebrygga for oss. Den er lengst inne mot broen på sørsiden. 
Strøm, vind og Bastøferger er som vanlig uforutsigbare, men alle de 
nærmere tretti skøytene klapper til kai, med tildels spektakulære 
manøvrer. Litt tidligere på kvelden bestemte motoren vår seg for å 
ta en pause, og vi la oss på kryss, men ”Sandefjord” kommer forbi 
og gir oss slep frem til Moss. Vi står kanskje for en av de mest 
spektakulære ankomstene, da svært hjelpsomme gutter og jenter på 
Redningsselskapets båt overtar, og bukserer oss til kai med 800 
hestekrefter. Kvelden går med til ankerdrammer og cockpitsladder. 
Slikt tar alltid mye lengre tid enn man skulle tro, og før man vet 
ordet av det, blir det lysere igjen, og det betyr at vi må legge oss. En 
lokal helt har oppdaget at han ikke er alene om å nyte 
sommernatten. -Karnte såve nå! roper han, og danser av sted over 
Jeløybrua. 
Etter frokost er det skippermøte, og starten går om 2 timer. 
Regattakomitesjefen, Are på ”Venus”, ønsker velkommen; og 
Christian på ”Sandefjord” forteller oss hvor turen skal gå. Det fine 
med SSCA-regattaen, er at alt er tilpasset skøytene. Løypa blir lagt 

Kanalen i Moss (Foto: Jeppe Jul Nielsen) 
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♦     Redaktørtanker    ♦ 
av Morten Kielland 

Vel, så har jeg 
altså takket ja til 
en prøveperiode 
som redaktør for 
Gaffelbiten. Det 
kan jo hende at 
det går fint, særlig 
hvis Gaffelbitens 
eminente bidrags-
ytere kunne 
levere sitt spen-
nende stoff og 
sine fine bilder i 
god tid. Det er altså ikke nødvendig å vente til siste liten, selv om 
den menneskelige natur til tider kan synes å være disponert for 
akkurat det. Det samme gjelder selvsagt for vårt høyst ærede styre: 
jo lenger tid redaktøren får på seg til å etterkomme styrets ønsker, 
dess bedre blir resultatet og, ikke minst, redaktørens humør og 
arbeidsvilje. 
 
Da gjenstår det bare å takke styret for tilliten og oppfordre dere alle 
til å sende inn riktig mange bidrag, smått som stort, tekst som bilder 
- og aller helst tegninger. Så, har du har en eller annen opplevelse 
fra seilskøytemiljøet du gjerne vil dele? Eller et tips om en 
kjempefin ankerplass? Eller noe helt annet? Nøl da ikke med å ta 
tastaturet fatt og få alt over i redaktørens e-postkasse så snart som 
mulig! Adressen er: morten@mortenkielland.com 
 
Ros til redaksjonen mottas selvsagt med takk; likeledes forslag til 
forbedringer. Påpekning av feil og mangler det likevel er for sent å 
gjøre noe med, kan derimot gjerne sløyfes ... 

 Ærbødigst, redacteuren 
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Risør Trebåtfestival - sammenstøt ”Caliope 
IV”, ”Kamalie” og ”Colin Archer” 
ved Anne Torbergsen og Knut von Trepka 
 
Regattaen under Risør Trebåtfestival er i flere år blitt kritisert for kort 
startlinje og trang bane med stor kollisjonsfare. I år hadde Risør 
seilforening prøvd å gjøre noe med det, nemlig å lage lengre startlinje, 
legge banen mer sydover i farvann som ikke er så trangt, og ved å gi oss 
et tidsvindu for starten på 5 minutter. Det vil si at man startet klokkene i 
det båtene gikk over startlinjen innenfor en fastlagt periode på 5 minutter.  
 
I år blåste det 12-15 m/s da starten gikk. Til tross for ovennevnte tiltak 
klarte 3 av skøytene å gå i hverandre rett før start. Årsaken er den samme 
som før: mange båter på liten plass. Tiltakene var gode, men kanskje ikke 
gode nok. Noen mener vi bør få et startvindu på 15 minutter, at det da vil 
være lettere å få spredning i feltet; andre mener det tar bort hele 
spenningen med å starte godt. Et annet alternativ kan være å starte de 
store redningsskøytene først, da det først og fremst er disse som trenger 
mye tid og plass for 
manøvrering. 
Sjøforklaring avgitt 
av Knut von Trepka: 
 
Sted: Risør, utenfor 
Kastellet. Tidspunkt: 
02.08.08 ca kl 1500. 
Vind: SV frisk bris. 
Fotograf: Steve 
Zimmermann. 
(Bildene er tatt med 
telelinse.) 
 
Hendelsesforløp: Colin Archer og Kamalie N-8345 seiler for babords 
halser og nærmer seg Caliope IV som seiler for styrbords halser. Både 
Colin Archer og Kamalie har vikeplikt, og Colin Archer er klar til å falle 
av og gå aktenom Caliope. Plutselig ser vi at Kamalie, som i likhet med 
Colin Archer seilte for babord halser, har kollidert med Caliope IV og 
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bakker for å komme løs (se bildet over). Dette gjør det umulig for Colin 
Archer å falle aktenom Caliope uten å gå rett i siden på Kamalie. Dersom 
klyverbommen til Colin Archer hadde gått inn akterut på Kamalie, kunne 
det medført alvorlige personskader. Vi valgte derfor å loffe opp samt å gi 
full bakk på maskinen, som for øvrig var i gang hele tiden for sikkerhets 
skyld. Vi greier ikke å gå klar, men treffer Caliope IV med klyverbommen 
mellom vantene på babord side (se bildet nedenfor). Bommen går over 
rekken og skylightet på hytta. Heldigvis holder vaterstaget, slik at det 
løfter Colin Archer og gir en gradvis nedbremsing (vaterstaget går fra 
klyverbomnokken ned til et beslag i vannlinjen, og det ble skiftet i fjor). 
Klyveruthaleren vår ryker, slik at den nye klyveren blir dyttet akterover 
uten å bli skadet. 
Klyverbommen brekker 
så mot babord. Vi fikk 
bakket oss klar og 
konstanterte at det ikke 
var noen personskader. 
Vi berget seil samt 
klyverbommen som lå i 
sjøen, og gikk i havn 
for egen maskin. 
 
Årsaken til kollisjonen 
mellom Colin Archer 
og Caliope IV var at Kamalie bakket og hindret oss i å falle aktenom slik 
reglene krever. 
 
Styret i SSCA vil bare legge til for Gaffelbitens lesere (dette er ikke med i 
sjøforklaringen til RS 1) at årsaken til at Kamalie kolliderte med Caliope 
var at Kamalie feilberegnet farten til Caliope som, da det blåste friskt, lå 
med klosshalte seil for å bremse og roe båten. Kamalie hadde beregnet at 
Caliope klart ville gå foran, men oppdaget feilberegningen for sent. 
Kamalie hadde en båt i oppe i lo og kunne ikke gjøre annet enn prøve å 
falle bak Caliope, og fikk avverget et større sammenstøt ved samtidig å gå 
full bakk for maskin.  
Styret i SSCA har god dialog med ledelsen i Trebåtfestivalen, og Risør 
seilforening er imøtekommende i forhold til våre ønsker. Vi vil derfor 
diskutere denne hendelsen mht neste års regatta.       ♦♦♦ 
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♦     Fra styrebrønnen    ♦ 
av Anne Torbergsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommerens late dager er over og det er tid for meg å takke alle som har 
vært med på å gjøre SSCA’s arrangementer til en fest på fjorden i som-
mer! 
 
Sesongen startet med stort oppmøte i Middagsbukten til årets Trutnings-
seilas.  
 
Videre hadde vi en storslagen skøyteregatta i Moss som bare ble så bra at 
vi alle er enige om at den er kommet for å bli. 
 
I fjor arrangerte vi sommerseilas for første gang på mange år, og i år 
hadde vi en fantastisk oppfølger. Omtrent 20 båter har vært innom 
seilasen i kortere eller lengre perioder, og vi var om lag 10 båter som 
seilte sammen til enhver tid. 
 
Sommerseilasen var en eventyrlig opplevelse for store og små, og jeg 
gleder meg til nok en sommer med glade SSCA-seilere. 
 
Sesongen ble, tradisjonen tro, avsluttet med Toddyseilas, denne gang til 
Sandspollen. Det ble rekordstort oppmøte med hele 17 båter og en 
vrimmel av barn og glade foreldre. 
 
Nok en gang: Takk til alle dere som har bidratt til at alle disse arrange-
mentene ble så vellykkede som de ble! 
 

Med seilerhilsen, ”formanden” 
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Styret i SSCA 2008 

 
Leder:   Anne Torbergsen 
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Styret i SSCA har mottatt et takkebrev for 
gaven på kr 10.000 til “Venus”. Brevet er 
her gjengitt i  faksimile. (Red.) 



... om tampen:   Det å slå doble (og triple!) halvstikk om til dels 
firkantede pullere om bord, kan sikkert fra tid til annen være både 
morsomt og praktisk, men særlig godt sjømannskap er det neppe. 
 
Et dobbelt halvstikk om en puller kan både løsne og beknipe seg, alt 
etter situasjonen. Dersom et dobbelt halvstikk skal være noenlunde 
trygt til fortøyning, så bør det i alle fall enten oppseises eller sikres 
med et halvstikk om trossens faste part. 
 
Langt bedre er det da å ta ett eller flere rundtørn om pulleren, og så 
gjøre fast med et dobbelt halvstikk om den faste part (fig 37), evt 
med rundtørn også om den faste part (fig 36). 
 
Det beste under de fleste forhold, er imidlertid fastgjøring med 
rundtørn og kontratørn (se fig 35). Dette utføres som ett eller flere 
rundtørn, og med den påfølgende kontratørn under den faste part og 
tilbake igjen, så mange ganger som ønskelig. Som avslutning kan 
stikket sikres med et enkelt halvstikk om den faste part, eller det kan 
seises fast, noe som særlig er aktuelt hvis det dreier seg om veldig 
grov trosse, eller kabel. Holder godt og bekniper seg aldri.  
Husk også at trossa alltid skal gjøres fast om bord!  

(Red.) 

Fra Jens Kusk Jensen: Haandbog i praktisk sømandsskap, s 12. 
   

 

 

G a f f e l b i t e n  
        Årgang 24          Nummer  46         Høsten 2008 

                    
 

S e i l s k ø y t e k l u b b e n  C o l i n  A r c h e r  

S/Y ”Marie” 
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