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NB! - Ønsker fra redaksjonen - NB!:
Når det gjelder levering av stoff til Gaffelbiten, så er det ønskelig at tekst og
bilder leveres som én enkelt e-post, med samtlige bilder vedlagt e-posten.
Markér hvor i teksten hvert bilde hører til ved å skrive navnet på bildefilen i
parentes, f.eks slik: (PETTER_MATER_KRABBENE.JPG - Bildetekst: Petter
mater krabbene i Skagerrak. Foto: Petters Bror Pettersen)
Teksten skal ideelt sett være ren tekst, dvs uten f.eks HTML-formatering, men
dette er ikke avgjørende. Det viktigste er at du ikke sender ditt bidrag som f.eks
et MS Word-dokument. Foruten at dette som regel avstedkommer helt
uforholdsmessig store filer (uvisst av hvilken grunn), skaffer det også en hel del
unødvendig arbeid for redaktøren - og antakelig også for innsenderen.
På grunn av Gaffelbitens beskjedne format, er det ikke nødvendig å sende
bildene i høyeste oppløsning. Rundt 1 - én - MB filstørrelse bør være mer enn
nok for et halvsidebilde.
Redaktøren

♦
Tekstkonkurransen til
forrige nummers Pål og
Pudde har gitt en så
overveldende respons at
redaksjonen nå ser seg
nødt til å avstå fra flere
slike. Derimot kan vi
hilse en ny Pål og
Pudde velkommen i
neste nummer! Nok en
gang mange takk til Tor
Erling Gransæther.

Pål og Pudde
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stil. Ved 21 tiden løyet
det litt og vi satte kurs
mot Åsgardstrand, men
så tok vinden seg opp
og vi krysset
Breidangen og gikk til
brygge i Son ved
midnattstider. Samtidig
opplevde vi turens mest
merkverdige hendelse:
Vi ble beskutt med
lysraketter fra tre
helikoptre. De fyrte løs
i tur og orden, tre og tre
raketter. De nærmeste Med slepebåt fra eget rederi - fra etappen Son-Bygdøynes
plasket i sjøen bare 50100 m bak oss. Mange måter å ønske oss velkommen hjem på, tenkte vi.
Neste morgen sto vinden på NV; jeg tok telefonen og ringte ”Svanen”, som jeg
visste lå ved Kambo på vei hjem, og ba om slep til Bygdøynes. Åke våget ikke
annet enn å si ja, plukket opp en sleper fra oss i sundet og dro oss hjem; og ingen
kan si annet enn at dette hadde vært en morsom tur. ♦♦♦

♦

Fidusen ♦

Har du trøbbel med at slepejolla tar deg igjen på lensen? I så fall kan du
forsøke følgende triks:
1) Heng en taukveil etter jolla! Kveilen kan ligge klar på aktertofta slik at
du bare kan dra jolla inn og vippe kveilen over bord med båtshaka om det
skulle bli nødvendig. Du kan også bruke et langt tau med en fender og et
pålestikk i enden. Dette kan dessuten redde liv hvis noen skulle være så
uheldige å falle over bord.
2) Strikk: En annen mulighet er å bruke en solid strikkline i tillegg til
slepetauet på jolla. Tilpass lengden på slepetauet ved å skjøte på, slik at
det er stramt når strikken er strukket nesten helt ut. Det kan hende du må
justere dette litt hvis farten endrer seg mye underveis. Fest strikk og tau
på hver sin side av hekken, så holder de seg klare av hverandre.
Red.
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♦

Fra styrebrønnen ♦
av Anne Torbergsen

Årets årsmøte med årsfest ble igjen et
meget vellykket arrangement på
Røylen ved Norsk Sjøfartsmuseum.
Røylen var nyoppusset av året med
nye sofaer, nymalt, og med ny belysning. De store glassvinduene gir
panoramautsikt over Oslo ”by night”
med tilhørende trafikk på fjorden å
følge med på. Vi i styret må få takke
Sjøfartsmuseet for den sjenerøsitet de
viser ved å la oss få låne denne maritime settingen og den maritime historiske rammen rundt vårt årlige arrangement.
Christian von Trepka ble valgt til ordstyrer, og han geleidet oss igjennom
styrets beretning med stø hånd. En bemerkning som ble gjort til beretningen var det synkende antall medlemmer og en viss bekymring ble notert.
Det har lenge vært en oppfatning at det er vanskelig å bli medlem i klubben, og vi er vel også blitt beskyldt for å bare ville ha med våre egne venner. Vi skal huske på at da klubben ble stiftet i 1972 var vi den første i sitt
slag som primært ønsket å ivareta tradisjonelt bygde fartøy. Det ble satt
noen stramme begrensninger for kvalifikasjon til medlemskap fordi det
nettopp var tradisjonen som skulle bevares; det skulle ikke bare være en
klubb for alle som syntes at trebåt er lekkert.
Det er helt naturlig at noen båter faller fra. Noen selges, andre går dessverre til grunne, samtidig har vi meget få nybygg. Skal vi ha som oppgave
å ivareta en tradisjon blir det feil å lempe på opptakskriteriene. Vi ser i
dag at vi kontaktes i større og større grad utenifra av kystlag og andre arrangører som håper på at våre båter kan delta på deres arrangementer.
Altså, etterspørselen etter oss blir større. Det blir færre å ta av, men vi er
der, og da er det viktig at vi opprettholder vårt gode navn for fremtiden.
Det er et godt miljø i klubben for tiden, med høy aktivitet og stor deltakerglede. Vi har det siste året sett nye spirer på stammen: ”Ragnvald Los”,
eller ”Apoteket” som den ble kalt på folkemunne, har vært med og seilt,
3

men ikke blitt medlem enda; og vi har hatt gjensyn med gamle kjenninger
som nå plutselig er med igjen etter en del års fravær. Det nye arrangementet i Moss ble en braksuksess med 27 båter til start. Vi sendte ut 6
søknadsskjemaer om medlemskap i etterkant av regattahelgen. Dessverre
har vi bare fått ett tilbake utfylt, fra ”Martine”, som behandles av bedømmelseskomiteen i dag. Det nye arrangementet i Moss var med på å gi ny
vind i seilene til SSCA. Det er lenge siden det ble skrevet om oss i pressen, og vi fikk til og med omtale på NRK Østfold, Dagsrevyen. Dette er
meget viktig for vårt videre arbeid. Det finnes nemlig mange båter som
kvalifiserer til medlemskap, men som ikke er medlemmer. Kanskje vet de
ikke om oss, eller hva vi jobber for og står for, eller hvilken glede de kan
ha av medlemskap. Vi i SSCA har en tendens til å velge havner bortgjemt
og utenfor allfarvei for våre arrangementer. Kanskje må vi vise oss frem
litt mer, kanskje må vi gjøre søknads-prosessen for medlemskap lettere
ved for eksempel å legge søknadsskjema ut på nettet. Vi må la folk få vite
at vi finnes og hva vi jobber for.
Men hvorfor er det så viktig at vi er mange? Vi har det jo så hyggelig vi
som er med! Det er bare det, at vi blir eldre og færre. Ikke bare vi, men
båtene også. Det arbeidet som startet i 1972 er kanskje enda viktigere i
dag enn det var da. Båters historie går tapt. Det blir færre som har kunnskap om seiling og drift av båtene. Dette er kunnskap og historie som er
verdifull for fremtiden, og som vi er så heldige å få være en del av.
For øvrig ble årsfesten en meget hyggelig begivenhet med om lag 50
gjester. Skal vi ha tapas igjen til neste år, tror jeg vi må bestille mer mat
enn det vi har gjester til, for her gikk det unna. Middagen ble akkompagnert av taler, vel dirigert av toastmaster, 70-årsjubilant, æresmedlem og
grunnlegger, Hans Borti Salvesen, som i tillegg ble opplest og vedtatt augur av Thoralf Qvale i sin “augur-tale” til klubben.
Vi valgte i år å ikke leie inn underholdning da budsjettet ikke tillot noen
utskeielser. Men en kan ikke ha bedre underholdning enn den en lager
selv, og mange ble sittende langt inn i natten.
Vi gleder oss til gjensyn på medlemsmøtene ut over vinteren og våren!
Med seilerhilsen
Anne Torbergsen, formann SSCA

plutselig var nordvesten mild og
god, solen skinte, og vi la oss på
utsida med alle underseil satt og
passe god fart. Det skal ikke så
mye til før ”Venus” gjør 6 knop.
Ved Nesset hengte vi ut
fiskesnøret og fikk en bøtte
makrell i en håndvending. Så
inn i en naturhavn på utsiden av
Hille, frem med grillen og et
herremåltid i solnedgangen.
Lindesnes passeres på hjemtur - Helge til rors

Så var vi innom Bragdøya igjen
og ble som alltid strålende mottatt. Ikke snakk om å betale noe avgift, - ja og
strøm må dere bare ta så mye dere vil osv.
I vindstille gikk vi så for motor til Lillesand og satte i land Helge som hadde fått
frozen shoulder, - kanskje av å
trekke alle makrellene, - hva vet
vi. Iallfall hadde han dyktig vondt,
og ville gjerne hjem til sin Rosi og
fastlegen. Kari og jeg mente at vi
skulle saktens klare resten av
hjemturen selv. Og det gjorde vi.
Innom Risør og besøkte Lasse og
Marit og motorseilte derfra i en
svak SV mot Stavern.
Ved lysbøya på Rakke kom det
stygge lyder fra gir og motor; noe Helge ved skøyte som restaureres - Bragdøya
var åpenbart alvorlig i stykker. Så
vi slo av den relativt nye og
trofaste, seilte inn i havna og fikk
hjelp av ”Askerbæringen” til å
komme oss inn til brygge i
gjestehavna. Fra ”Fridtjof II” kom
en mekanikerkyndig kamerat over
og lyttet ettertenksomt. Noe var
helt galt i omstyringen. Så vi ga
opp, halte oss ut og satte seil; og
fikk turens fineste seilopplevelse.
Innover fjorden i en lett, varm
medvind, og passerte Færder i god
Silkeseilas fra Stavern til Son
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- og godt med gravrøyser og bautasteiner, samt 15 m restaurert trebrygge. Det
ble en hyggelig opplevelse. Et vakkert sted med krambu, lagerbuer, postkontor
osv, og fine sjøbuer med skifertak, en liten sandstrand, en gammel båt, osv. Til å
begynne med helt folketomt, men så dukket de opp en etter en; litt eldre folk
som hørte til der hadde sett ”Venus” og lurte på om det var noe jeg trengte, og
ville gjerne ha en prat. Dermed gikk det et par dager til.
Så måtte jeg til Leirvik for å ta om bord Erik, og
mens vi lå der kom det om bord en kar som
kjente noen som hadde seilt på ”Sandefjord” den
gang hun hørte hjemme i Cape Town, og lurte på
om jeg kjente Gunn. Og dessuten hadde han en
båt selv: Færøyanes mest kjente langferdsbåt,
”Salka Valka”, som en kvinne hadde seilt jorden
rundt i og som han hadde kjøpt av en kar i Oslo
og restaurert, og om jeg hadde lyst til å bli med
over til Sagvåg der han hadde både hus og båt,
osv. Nok en minneverdig dag. Sagvåg er en
nydelig, lukket havn, med god plass og vakker
trehusbebyggelse rundt. Min nyervervete venn
hadde restaurert ett av dem og hadde ”Salka
Valka” liggende rett foran. Vi ble enige om at vi
begge likte båter som hadde en historie. Selv
seilte han stadig over til Færøyane, og hadde for
så vidt også fått seg en kjæreste der. Slik knytter
man trådene.
”Salka Valka” med sin skipper
Erik kom om bord. Regnet ga seg, solen kom frem, og vi stakk ut. Fisket så mye
makrell vi orket før vi passerte Haugesund og kom oss helt til Skudeneshavn.
Som vanlig var det fullt der, men det blir alltid plass, og man kan gå helt inn i
kroken og ligger trygt. Kari ringte og sa at nå var Texanerne reist, og hun ville
om bord. I overmot avtalte vi Tananger neste ettermiddag. Tidlig neste morgen
stampet vi oss ut mot en SV stiv kuling og følte oss utrygge. Med to rev i storen
og godt pådrag på motoren klarte vi periodevis nesten 3 knop. Brått på alle
kanter og skikkelig ufyselig. Regnet gjorde det også. Heldigvis har vi en ganske
ny og pålitelig motor, tenkte vi, og snek oss i le av Kvitsøy så lenge det gikk.
Det gikk på et vis.
Da vi kom inn i havnen sto Kari på brygga. Neste dag var det en kraftig NV, og
vi fikk platt lens som brakte oss til Rasvåg og Inger før solen gikk ned. Det ble
nok en hyggelig kveld, men slitne var vi. Erik tok bussen neste dag, og Helge
kom om kvelden, og så var det Lista og Lindesnes. Vi gruet oss litt, men
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♦

Redaktørtanker

♦

av Morten Kielland

Færre medlemmer, ja ... men
er ikke dette en eksklusiv
klubb da? He, he.
Iblant har jeg lurt litt på det.
For det hender jo at man kan
føle seg litt ekskludert. Ikke
så mye fordi man ikke har en
seilskøyte, men snarere fordi
man har en seilskøyte - eller
rettere sagt en spissgatter det er jo nesten det samme.
Vel, for å være helt ærlig, så har både familien og jeg noen ganger lurt litt
på om dette egentlig er en klubb for seilbåter, eller ikke ...
Nå ser du kanskje ut som et spørsmålstegn og lurer på om redaktøren er
riktig klok. Sant å si så hender det at han lurer litt på det selv. Eller også
har du nå luktet lunta og aner hvor det bærer: Det er nemlig ikke alltid like
lett å henge med på klubbens arrangementer for en seilbåt, enten det nå
kommer av oppankring helt innerst i en trang og grunn kil, fortøyning i
tjukke lag i en trang Mosse-kanal med strøm, kastevind og Bastøyferger,
eller såkalt ”seiling” oppover ”ælva” i tide og utide, stadige forflytninger i
total vindstille over til dels store avstander, regattastart kun kort tid etter
skippermøtet (man setter jo selvsagt seil mens man ”putrer utover”, ikke
sant?), kjappe og lite sjømannsmessige forflytninger for revet fokk og full
maskin bare fordi det blåser litt der man ligger, og så videre, og så videre.
Mye av dette ville vært utenkelig uten motor. Så derfor har jeg lurt litt på
om det ikke ville være riktigere med MSCA? Misforstå ei, jeg er ikke sur.
Dette er vel snarere ment som en spøk. Jeg hverken forventer eller ønsker
at klubben skal bytte navn eller tilpasse sine arrangementer etter én enslig
svale; ei heller at folk skal forandre sin livsstil bare for at vi skal kunne
seile sammen. Hva er da poenget med disse skriblerier? Vel, foruten å
fylle en fast spalte, så er det vel kanskje først og fremst å mane til
ettertanke? Eller en ”ny” mentalitet?

Ærbødigst, redacteuren
5

Takk!
I anledning av at også jeg har rundet 70-årsmerket, ble jeg gjenstand for stor
oppmerksomhet på årsmøtet. Thoralf holdt en lang og inspirert tale hvor han
innlemmet meg i Augurenes ærverdige forsamling og avrundet det hele med å
overrekke en flaske av beste kvalitet, med spesialetikett fra Skagen. Etiketten
åpnet minneboken, og de virkelige Augurer trådte frem i lyset: De som er den
egentlige årsaken til at SSCA så dagens lys et par decennier senere.
I 1955 deltok Jul Nielsen med sin redningsskøyte STAVANGER i The Transatlantic Race fra Newport (New York) til Marstrand. Den historien er en saga for
seg. I den anledning skulle mannskapet trimmes med en påsketur til Skagen for å
bende under de nye seilene, sydd av Alex Jørgensen i fineste bomullsduk nr. 4,
nesten lukepresenning. Redningsskøyteskipper Johan Bakken, kjent fra ROKTAs forlis på Hustadvika og tidligere fører av STAVANGER, skulle overvåke
det hele. Jeg ble invitert med da noen av mannskapet hadde forfall. Tenk det. En
16-åring som gjennom oppveksten hadde beundret STAVANGER når den kom
seilende og håpet å få lov til å trå på dekket – en drøm gikk i oppfyllelse – jeg
skulle ut og seile med de virkelige Augurer.
Senere ble det mange turer til Skagen med CARA, sammen med STAVANGER
og andre som kom til senere. Et skøytemiljø var i ferd med å bygge seg opp
rundt de gamle Augurer, Jul Nielsen og min far Einar Salvesen.
Da RUNDØ kom hjem fra jordomseilingen var det skøytesamling i Sandspollen
og stor festivitas, naturligvis. Det var 5 – fem – skøyter, hvorav en med styrehus,
som utgjorde samlingen og hilste to nye Augurer velkommen hjem: Erling Brunborg og Carl Emil Petersen. Senere, meget senere, etter ca 20 års seilaser med
CARA, nu Frithjof II, blomstret det frøet som ble sådd
hin Påske i Skagen, og SSCA så dagens lys.
Jeg har satt flasken på bokhyllen slik at etiketten kan
holde minneboken åpen – er det ikke det vi gjør
vi gamle?
Tusen takk til dere alle, for oppmerksomheten!

Hans Borti Salvesen
æresmedlem, tidligere formann — og nu også Augur!
6

farende fant. Nye
taljerep til ”Venus”
fikk jeg også
bestilt. Hos
Djupevåg viste
Lasse meg
båtbyggeriets siste
teknologiske
nyvinning: En
digitalstyrt, 7 akset
kjempefres som
Fartøyvernsenteret i Norheimsund
kunne lage hva
som helst; Akkurat nå holdt han på med pluggen til en Formel 1-racer til bruk i
Hardangerfjorden. ”Vi foretrekker å bygge trebåter”, sa Lasse,”men vi må ha
noe attåt også”. Og så dukket Tom Cunliffe, velkjent fra sine mange artikler om
seiling med gaffelrigg i ”Yachting Monthly” og lignende tidsskrifter, opp ved
brygga med noe som måtte være en Bristol Channel Pilot Cutter; og det var det,
om enn en kopi nybygget i plast i Canada og som så helt riktig ut. Hans gamle
trofaste, originale,
”Hirta” (som jeg
husker fra en artikkel
om seilas til Svalbard
for noen år siden) var
til slutt blitt for råtten,
og han hadde ikke råd
til å bygge maken. Nå
var han i
Norheimsund for å
bygge om cockpit, før
han la ut mot UK med
kone, datter og
svigersønn som
mannskap. Men vi
Idyll - Årbakka, gammelt handelsted på innsiden av Tysnesøya
rakk da en hyggelig
prat før de fór.
Nå var vi godt ute i august, og jeg skjønte at det var på tide å komme hjemover, singlehanded, - en stund, inntil Erik, Ottar, Kari og tilslutt Helge skulle dukke
opp og ta en etappe i tur og orden.
Med et turistkart med angivelse av gjestehavner i Hardanger og Hordaland seilte
jeg noe nølende utover. Først til Jondalen, men der var det helt stille, nærmest
folketomt. Men så fikk jeg for meg at Årbakka lenger ute i nærheten av Tysnes
ute så morsom ut, - med angivelse av at det skulle være et restaurert handelssted
27

Nye bøker fra Flyt Forlag!
Vårt ”husforlag”, Flyt, har nå gitt ut en rekke nye og spennende bøker
som bør være midt i blinken for våre lesere. Her er noen av titlene:
Trude Audny Ødegård: Våghalsen Staale Jordan – alene rundt Antarktis
Vi følger denne våghalsen i hans ville ferd gjennom utallige stormer, møter med
isfjell, og den totale ensomheten månedsvis. I full storm, bare noen nautiske mil
fra Kapp Horn, brekker rorbladet. Båten mister styringen og Rozinante driver
hjelpeløst i retning av Antarktis ... . Dette er årets debutant på Flyt Forlag!

Nattseilas innover Hardangerfjorden

usannsynlige; sol, vindstille, etter hvert veldig varmt også i vannet (22 grader),
bra med makrell osv. Det nytter ikke å mase med lange dagsetapper når det ikke
er vind. Så vi somlet oss for motor innover i Hardangerfjorden, møtte Kristian
og Anna Djupevåg, i ”Kristianna” for utgående, vinket og snakket, tuslet oss inn
i Maurangerfjorden til Sundal og tasset opp til Bondhusbreen, spiste bringebær
underveis, snakket med tyske seilere som fisket ørret i bøttevis, osv. Det var
feriestemning om bord. Vi avtalte mannskapsbytte, så jeg fikk en dag alene i
Norheimsund før Kari, medbringende Daniel, Amelia, Tony og Kristin, kort sagt
Texas-gjengen, kom med bil over fjellet. Daniel fikk vist Tony at Knut hadde
lært ham å ro.
Vi besøkte Fartøyvernsenteret og så bl.a en veldig bra video om livet på øyene
for 80 år siden. Vår karibiske svigersønn Tony fikk et nytt syn på Norge og
nordmenn etter det. Det ble tid til en tur med båt inn i Fyksesundet også, til
steder der ingen skulle tru at nokon kunne bu. Det gjorde det da heller ikke, men
det hadde jo bodd folk der før, så Tonys ærbødighet for det hardføre og
arbeidsomme norske folk nådde nye høyder.
Dermed dro Kari med Texasfølget østover og jeg forhalte fra gjestehavnen i
Norheimsund til Fartøyvernsenteret, og fikk gratis plass, strøm om bord og
invitasjon til å besiktige ”Mathilde” som kom inn fra tokt. Hun seiler i samme
farten (leirskole) som ”Svanen”, og det var mye inspirasjon å hente for en
26

Joseph E. Garland: Alene på havet
Denne historien handler om en mann med en vilje av stål, og
om hans ubegripelige kjærlighet til havet. Under fiske på The
Grand Banks kom Howard Blackburn bort fra moderskipet i
en liten dory og måtte ro i flere dager gjennom isnende kulde.
Hendene frøs fast til årene og endte i en forferdelig forfatning.
Man skulle tro at de avstumpede hendene ville stoppet hans
videre befatning med havet, men nei: Ganske alene satte han
seil og la kursen mot England som han nådde etter 62 døgn.
To år senere satte han rekord da han etter 39 døgn nådde
Lisboa. Rekorden sto i mange år. Denne boken har ikke vært
oversatt til norsk før, og anbefales av bl.a Ragnar Kvam.
Jack London: På langtur med Snarken
Jack Londons reise i en svunnen tid er fascinerende, morsom
og underholdende lesning. Jack var knapt 30 år og allerede en
veletablert og populær forfatter da han bestemte seg for et liv
på havet. Han fikk bygget en båt på hele 55 fot og med sin
livlige og fargerike fortellerstil tar han leserne med på en
uforglemmelig tur over stormende hav, gjennom sykdom og
utfordrende navigasjon. En uforglemmelig leseopplevelse for
sofa-seilere, gamle sjømenn, og for alle som elsker havet!
Boken er nyoversatt av Anne Mette Christensen.
Jarle Andhøy: Berserk gjennom Nordvestpassasjen
Jarle Andhøy, kjent fra sine mange Berserk-ekspedisjoner, samler her en gjeng
«bulkete» sønner av Norge, for å hedre sine polarhelter. Mannskapet har
minimal seilererfaring der de mønstrer på i Puerto Rico. Berserk settes i stand av
en gjeng som heller vil feste enn jobbe. Sakte, men sikkert blir skuta endelig
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sjøklar. Gjengen legger av gårde på en seilas som overgår tidligere ekspedisjoner
i Nord. I et ublodig vikingetokt forfølges våre moderne helter av canadiske
kystvaktskip, forsvar og politi i denne utrolige seilasen ...
Reidar Teigen: I kano fra Larvik til Nilens kilder
Et godt stykke ut på vinteren legger to kjekke speidergutter ut
i sin kano "Viking". Et år skal de padle og seile, og målet er
Nilens kilder. Kanoen er av lerret og nesten et halvt århundre
gammel, guttene litt yngre. Først må de krysse fjorden. De
peiler inn Søster-øyene før tåka legger seg, og da de
ankommer Struten fyr ligger det allerede et tykt snødrev i
lufta. Langs svenskekysten må råken bankes åpen hver
morgen før våre kjekke karer kan legge av sted. En helt
fantastisk beretning om en helt annerledes seilas.
Per Tangvald: Havets Vagabond
Per Tangvald — legendarisk seiler og eventyrer — kjenner vi
fra biografien På liv og død. I Havets vagabond møter vi Per
mange år tidligere, allerede godt gift, men uten at han lar det
være avgjørende for valg av mannskap: ”... én ting skal du
være klar over; hvis jeg hadde vært fornøyd med å ligge helt
alene i den lille køya, da hadde jeg ansatt en mann.” Vi kan
le og kanskje også gråte av alle hans kvinnehistorier, samtidig
som vi fryder oss over eventyret denne mannen gir oss i sin
seilerglede. NRK 1 holder nå på med en serie der Tangvalds
historie belyses i to av programmene. Serien ventes i februar
2009.
Arne Mikal Enoksen: Capricornus
Tre 20-åringer uten båtbyggererfaring bestemmer seg for å
bygge båt for å dra på jordomseiling, en skøyte på hele 47 fot.
De setter opp et skur, og i seks måneder sitter de der og lager
skjelett av ståltråd og åtte lag kyllingnetting. Så samler de 30
gode venner og støper skroget i løpet av 14 timer. Det er
imponerende hva ungdommelig pågangsmot og arbeidsinnsats
kan føre til! Her ble det både båt og jordomseiling ...
Bøkene koster vanligvis kr 249,- og det hendige formatet passer fint om bord.
Flere titler, nettbutikk og mer informasjon, samt fine bilder, finner du på:

www.flyt.no
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Ved Thorkildsens brygge - Rasvåg på Hidra

gjenytelse tok vi hele hurven med på seiltur i ”Venus”. Med to rev i storen og
ellers bare fokk oppe, fikk vi en forrykende seilas i en liten kuling og skikkelige
bølger med 12 jublende unger/ungdommer om bord.
Så var det inn til Flekkefjord. Daniel og Kari gikk fra
borde, en journalist på jakt
etter noe å skrive om kom
om bord, og Anne Inga og
Leo mønstret på. Så seilte vi i
ett strekk i sol og en frisk SV
til vi ble sultne, og gikk inn i
Sirevåg. Endelig hadde jeg
fått trimmet selv-styringen så
den virket godt, men Leo
ville styre selv og fikk
Leo og Anne har overtatt styringen - Hidra i bakgrunnen
innretningen slått av. I de
følgende dager seilte vi via Tananger til Skudeneshavn, til Suggevågen i Rødvær
der det ble badet mv. Så Mosterhavn, og videre en lun natt inn til Leirvik for å
drikke kaffe med en av mine dr.gradskandidater. For hver dag ble temperaturen
høyere og vinden svakere. Mannskapet fikk oppleve Vestlandet på sitt mest
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det ikke noen avgang 15. mai, derimot 1. juli. Da Kari, barnebarnet Daniel (6)
og jeg overtok båten 9. juli fra Are & Co, lå hun med havarert dynamo og brente
ledninger og tilførsel av landstrøm ved sandstranden i Helgeroa - av alle steder.
Etter en dag med mekking seilte vi av gårde i NV kuling til Risør, og dagen
deretter til Grimstad. Så i følge med RS 1 i Blindleia og videre til Kristiansand

Våre båter-stafetten – 3. etappe:
Redningsskøyta "Risør II" fra 1914
av Anne Grete Strandquist

At det er en forhistorie til ”Risør II” fremgår av ”II”-tallet: Den første
”Risør” ble bygget på Brødrene Marcussens båtbyggeri på Gjeving i
1911 og hadde stasjon i Risør. Den 4. desember 1913 røk det opp til et
forferdelig uvær, og mens de andre båtene søkte havn dro redningsskøyta
ut på jobb. Den kom aldri tilbake og man fant heller aldri noen sikre spor
etter skøyta eller de tre som var om bord. Og her er det at vår historie
begynner ...

Man seiler tryggest når man har egen redningsskøyte - RS 1 og Daniel

og Mandal. Wendy fra England var da kommet om bord og følte seg veldig
hjemme, spesielt da vi fikk den tradisjonelle tordenbygen i Kvåsefjorden. Etter å
ha ligget bi en snau time var bygen over og vi fór videre. Så ble vi liggende i et
smalt sund vest om Svinør mens SV kulingen med masse regn i herjet et par
dager. Deretter snek vi oss rundt Lindesnes en tidlig morgen og kom oss til
Farsund før det brøt løs igjen for alvor. Det ble kulturopplevelse med
klaverkonsert på Husan, og busstur med Daniel til Nordberg festning, Lista Fyr,
og besøk på det nye båtmuseet på Borhaug dagen etter. Wendy hadde da brukt
opp sin uke og dro hjem til Norfolk.
Nå slo været om, og vi fikk fin slør rundt Lista og til vår yndlingshavn, Rasvåg
på Hidra, og bryggen til Inger og Arne Thorkildsen. Arne gikk dessverre bort for
et par år siden, men Inger med sønner, svigerdøtre og barnebarn, ga oss en
strålende mottakelse. Daniel fikk lekekamerater, spilte fotball med dem på en
løkke oppe i heia, badet, rodde og fisket, og hadde det helt strålende. Som
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Allerede samme desembermåned, altså i 1913, ble det avholdt Ulabrandbasar på ”Totalen” i Risør. Pengene herfra, sammen med en donasjon
formidlet gjennom Redningsselskapet, var nok til å få bygget en ny
skøyte. R/S 30 ”Risør II” ble bygget på Risør Båtbyggeri på Holmen etter
Colin Archers tegninger fra 1908 (Solli-typen). Hun begynte sin rednings9

tjeneste med stasjon i Risør allerede i september 1914. Etter åtte sesonger
fikk hun ny stasjon, i Rasvåg på Hidra. Her var hun til 1934 da hun igjen
fikk ny stasjon; denne gang i Fosnavåg ved Ålesund, som erstatning for
”William Eger”. Med utgangspunkt dels fra Haugsholmen og dels fra
Fosnavåg ble det to aktive sesonger for den etterhvert så værbitte skøyta. I
Redningsselskapets rapport fra 1936 kan vi lese at ”R/S ’Risør II’ blev
tilsett under oplag i Kristiansund N. Det blev herunder konstatert at
skøiten hadde adskillige råteskader [...] man fant det efter dette ikke
forsvarlig å koste noe mer på skøiten. Den ble kondemnert, utrangert og
solgt til høistbydende”.
I løpet av sine 22
år i redningstjeneste hadde
”Risør II”
innslept og
assistert hele 293
båter, loset og
veiledet 44 skip,
og reddet 5 båter,
med til sammen
25 mann om bord,
fra den visse død.
Til England
I England hadde
Colin Archerskøytene et godt
rennomé på grunn
av sin solide konstruksjon. En engelsk marineoffiser ved navn John
Dowes-Martin fra Ipswich kjøpte skøyta og monterte for første gang
motor ombord. I årene fremover fartet den i Kanalen med engelske
sjøspeidere som mannskap, inntil våren 1940; da ble speiderne rekvirert
til engelsk krigstjeneste. John Dowes-Martin nektet å forlate skøyta og sto
selv til rors gjennom fem spennede krigsår.
Etter at nevøen til John Dowes-Martin hadde disponert båten fram til
1967, kjøpte May og Fred Bessant skøyta og brukte all sin tid og alle sine
penger på å reparere henne. De hadde som mål å seile skøyta opp til
10

Langferdsrattet 2008 - en odyssé
av Thoralf Qvale

”Rien ne sert de courir, il faut
partir a point”, sto det i
franskboken min som
overskrift til historien om
haren og skilpadden. En
slags maritim parafrase med
tilsvarende visdomsinnhold
kunne vel være noe i retning
av at et skip ikke har noen
ankomst-tid, bare et
ankomst-sted.
Problemet med ”Venus’”
sommertokt i 2008 var
mangfoldig: Ikke kom vi av
gårde i tide, ikke klarte vi å
seile raskt nok i riktig
retning, og heller ikke kom vi
fram dit vi hadde tenkt oss
(som var minst til Helgelandskysten, kanskje helt til
Lofoten). Trøsten ble at vi
fikk snudd i tide så vi kom
oss hjem til Frognerkilen før
vinteren satte inn. En tilleggstrøst var det også at da
”Venus” ved brygge i Årbakka, Tysnesøya
”Venus” under navnet ”La
Paloma” la ut på langtur i 1938, var målet Sør-Amerika via Galapagos; men hun
kom bare til Fiskebäckkil før turen gikk tilbake - og da nettopp til Frognerkilen.
Rent prosentvis ble måloppnåelsen høyere i 2008, og det ble en veldig fin tur,
men av litt andre grunner enn tenkt på forhånd.
Forberedelsene for turen skulle være bra: En ”von Trepka/Simrad”-selvstyring
og et ekstra varmeanlegg var montert, nytt ladesystem og nye batterier på plass,
ny kartpakke anskaffet, alt annet overhalt og pusset og fikset. Barn, venner og
barnebarn var mobilisert til å komme om bord og være mannskap, ferier avtalt
med arbeidsgiverne, og det hele skulle også være synkronisert med
ferielukkingen i Vildes og Kaspers barnehave. Men av mange gode grunner ble
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♦

Nye medlemmmer

♦

“Burus”
Velkommen til de nye
eierne av ”Burus”, Birgit
og Rune Marthinsen!

Risør, hvor hun var bygget. ”Drømmereisen” ble gjennomført i 1979 og
de knyttet da kontakter med folk i Risør. May og Fred bodde ombord i
båten, men lovet at om de engang skulle selge den, så skulle Risør ha
forkjøpsrett. Da Fred døde av hjerneblødning ombord i båten i 1984,
holdt May ord og ga venner i Risør tilbud om å kjøpe båten.

Knut Engen måtte til slutt
gi opp ”Burus” og har anskaffet seg en Fantasy 37.
Birgit og Rune Marthinsen
falt pladask for båten da de
så den fortøyd ved Isegran
under Nordisk Seilas 2008.
Båten har nå fått hjemmehavn ved Isegran. Birgit og
Rune er nybegynnere i skøyteseiling, men har tidligere hatt ansvaret for speiderbåten ”Huttetu” i Fredrikstad, en nydelig IOD i mahogny.
Bildet over er tatt av Anne Torbergsen på sensommeren 2008, på vei til Humlungen-regattaen på Hvaler. Birgit og Rune hadde da en inspirerende og lærerik
seilas som mannskap ombord på “Flekkerøy”, men ankerdrammen ble servert
ombord på "Burus". Vi ønsker Birgit og Rune Marthinsen lykke til som skøyteseilere!

“Concordia”
Ola Vea har nå solgt ”Concordia”
og går over i postmedlemmenes
rekker.
Ny eier av båten er Øystein Sørlie.
Øystein og hans partner er nye
som skøyteseilere, men Øystein er
godt vant med trebåtarbeid fra
tiden da han hadde en ca 40 fots
motorskøyte. Familien satser på å
følge i Ola Veas fotspor med
deltagelse i Nordisk seilas allerede
til sommeren.
”Concordia” ligger i vinteropplag
på Oscarsborg, men vil ha
hjemmehavn i Bunnefjorden.
Velkommen!
Concordia i aftensol utenfor Cuba. Foto: Ola Vea
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En stiftelse ble etablert, og båten kjøpt av Den norske Creditbank, som et
lån. To menn fra Risør fikk deretter i oppdrag å kjøre den fra Villa Garcia
i Spania til Porto i Portugal, hvorfra et Fred Olsen-skip fraktet den videre
til Risør. Etter en tur med mange viderverdigheter, portugisisk byråkrati
og storm i Nordsjøen, ble ”Risør II” satt i land på Holmen, samme sted
som den var blitt sjøsatt fra 70 år tidligere.
Tilbake til livet
Skøyta skjulte flere hemmeligheter som ikke kunne sees med det blotte
øye, og det er her Risør IIs nye historie begynner. Skøyta fløt, motoren
virket, og etter noen småreparasjoner og et par malingstrøk skulle alt være
klart for master og rigging; og så ut på tur ... trodde man! Da man begynte
å ta ut et par bord ble det bare begynnelsen på å avsløre hele kjølstokken!
Etter noen hundre arbeidstimer med profesjonelle båtbyggere og noen
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tusen dugnadstimer, og ved hjelp av AMO-kurs og sponsormidler,
loddsalg og loppemarked, klarte stiftelsen omsider å sjøsette ”Risør II” fra
båtbua på Lekerøya i Risør den 21. juni 1991. En stor seier for alle
involverte og til stor glede i for ”alle i Risør”. Neste vår var ”Risør II”
ferdig rigget og klar for nye tokt i Skagerrak og i kystnære farvann!
Siden den gang har R/S 30 ”RISØR II”
gjort seg bemerket i mange seilaser,
bl.a i Nordisk seilas og i Tall Ships’
Race. Den tar forventningsfulle
medlemmer og medseilere med ut på
tur, og gir gode opplevelser og
spennende eventyr.
”Risør II” blir bok
Alt dette fortjener egentlig en bok, og
det ble det: ”Unn deg et eventyr” heter
den og skulle etter planen være til
salgs i butikkene i god tid før jul 2008.
Men pirater i Adenbukta lå på lur og
ville det anderledes: Containerskipet
”Humber Bridge” valgte å legge veien
om Afrikas sydkyst, så bøkene den
fraktet fra trykkeriet kom ikke i
handelen før nyttårsaften. Dermed fikk boka fikk et ekstra eventyr på
historielista, og kan (i likhet med et visst fludium av godt merke, red.
anm) skryte av å ha krysset ekvator hele to ganger ... !
Boka er et dugnadsprosjekt hvor både profesjonelle og amatører har
bidratt. Et spennende og alltid aktuelt tema er hvilke tradisjoner som lå til
grunn for Colin Archers utforming av skroget og hvordan dette påvirket
seilegenskapene. Geolog og lokalhistoriker Asbjørn Halvorsen har
skrevet et stykke om bruksbåter og båtkonstruktører hvor han bl.a
dokumenterer forskjeller og likheter mellom Colin Archers og Jens
Brandis båtkonstruksjoner, med utgangspunkt i båtbyggertradisjonene i
Risørdistriktet. Her står også å lese om en skøyte, eid av en stiftelse,
drevet av en venneforening, og tilgjengelig for alle. At dette er er
populært, vitner fortellinger fra medseilere av alle katagorier om. Det er
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Bevaringsloggen
Knut von Trepka fikk
igjen Bevaringsloggen, nå
i anledning av at han har
hatt forvaltnings-ansvaret
for R/S 1 ”Colin Archer” i
35 år. Med tanke på
hvilken forfatning båten
var i da han tok på seg
ansvaret, og sammenlikner
med den båten vi har i
dag, ønsker styret å
markere dette jubileet ved
å tildele Knut denne
premien nok en gang.

Gode, gamle “Colin” - i litt for lett vind Foto: Anne T.

Andre notiser fra styret:
Vi minner om at ... :
Medlemmer som selger sine båter
kan fortsatt være ordinært medlem
dersom de har vært medlemmer
med båt i minst 20 år. De beholder
da sin stemmerett på årsmøtet, men
prisen for medlemskap er den
samme som for postmedlemmer.

Kjøp SSCA-kalender!
Vi har fortsatt mange igjen!
Se de lekre bildene og
bestill kalenderen på

ssca.no
Kvantumsrabatt ved bestilling av flere!
Fin gave til venner og forbindelser!

Ny kasserer og sekretær ønskes!
Nyvalgt kasserer Ingrid Bjørnstad og sekretær Elisabeth Ørjavik har dessverre
begge måttet trekke seg fra sine verv i styret for SSCA av personlige årsaker.
Styret jobber med å konstituere nye medlemmer til disse styresetene som kan
sitte frem til neste generalforsamling og valg. Ta kontakt om du kan stille opp!
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siste etappe, samt
”over-all”, dvs
sammenlagt.

mange som har fått opplevelser for livet gjennom
sitt vennskap med ”Risør II”.
Unn deg et eventyr
Dette er tittelen på boka om R/S 30 ”Risør II”.
Boka er redigert av Anne Grete Strandquist og
gjennomillustrert med bilder fra aviser, private,
og profesjonelle, valgt ut av fotograf og bilderedaktør Trond Svenningsen. Grafisk designer
Nina Akersveen har gjort en fantastisk jobb med
layout’en, og har gitt boka det preget av eventyr
den var ment å anspore til. Historien om denne
gamle redningsskøyta er som et eventyr, og boka
om ”Risør II” er virkelig som en eventyrbok.
”Unn deg et eventyr” bør derfor ligge på ethvert
slingrebord!

”Carina” vant de
andre to etappene,
men siste seilas
teller altså mest.
Totalt deltok 54
båter fordelt på 8
klasser.
Som Knut von
Trepka kunne
opplyse om på
årsmøtet, så er altså
Wigzells patent et
nautisk instrument
beregnet for
dybdemålinger ved
hjelp av
vanntrykket.

Mulighet for å bestille denne boka og mer om
”Risør II” finner du på:

www.risor2.no

Bra seilt, Bjørnar!
L/S Flekkerøy Foto: Anne Torbergsen

Fra ”Limfjorden rundt 2008” Begge foto: Dieter Betz
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Våre båter-stafetten seiler videre!
I neste nummer er det igjen
lystbåtenes tur, og vi vil da forhåpentlig - få presentert den
gamle og ærverdige lystbåten
”Venus” fra 1889. Forhåpentlig,
sier vi, for i herværende nummer
skulle vi som kjent egentlig fått
presentert R/S ”Sandefjord”, men
på grunn av datatrøbbel måtte
dette prosjektet dessverre utsettes ”Våre båter-stafetten” seiler videre ...
inntil videre. Slik er det bare noen
ganger, man kan aldri vite så sikkert når det gjelder tekniske ting, og særlig ikke
datamaskiner. Vi håper derimot ”Venus” har bedre lykke, og ønsker
”Sandefjord” velkommen tilbake om et par nummer.

♦♦♦
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En forlengelse av livet
av Tor Erling Gransæther

Jeg ligger på dekk etter en hard seilas, det blåser kuling og jeg er alene.
“Godbonden” ligger bi på fokk og et skandalisert storseil. Jeg klarer
nesten ikke å tenke, men forstår at jeg absolutt ikke må besvime etter det
voldsomme slaget over neseroten. Det var toppseilspira som kom i fritt
fall etter at jeg glapp noe som ikke skulle glippes, og den traff der den
ikke skulle treffe.
Jeg kommer meg opp i knestående og ser stjernene danse midt på høylys
dag. Så ser jeg tre av dem smelte sammen, og jeg ser lyset — jeg ser
lyset! At astrologien skulle få slik makt over meg! En ingeniør-sønn! En
realist og yogaskeptiker! Jeg burde jo også ha en god porsjon bondevett…? Likevel er det altså astrologiens stjerner som materialiserer seg
rett over babord lanterne, og overbeviser. Den første skinner i mot meg og
sier ”Du liker å spikke.” Den andre og mest tindrende, sier ”Du liker
gamle lystbåter med lange master”; og den siste og sterkeste formelig
roper: ”Du liker å leke!” Jeg innser med ett hva stjernene forteller meg
ved sin sammenstilling: FORLENG MASTEN OG GLEM TOPPSEILSPIRE FOR RESTEN AV LIVET!
Seil og dekk blir røde av blod som siler fra begge nesebor. Jeg kommer
meg ned i salongen, griper en blyantstump med den ene hånden og to servietter med den andre. Den ene servietten dytter jeg opp i nesa, og på den
andre skriver jeg:
Fordeler:
- Heise toppseil uten toppseilspire!
- Lavere psykisk terskel for å sette toppseil – blir brukt mer!
- Mulighet for større sløreseil fra mastetoppen
- Slipper langt, beslått toppseil på rekka
- Og sist, men ikke minst: En lystbåt må ha LYSTMAST!
Ulemper:
- Mer konstant vekt i toppen av masta
- Tid og penger å lage
- Med lang mast kommer vi under færre broer
- Toppseil blir vanskeligere å få til å stå pent
14

Den begrodde propell
Den begrodde propell går til en
som ofte seiler fremfor å gå for
motor. I år gikk prisen til Truls
Bastiansen på ”Maaken”. Den lille
hvite skøyta er flittig i bruk både
nede ved hytta på Tjøme, og i
seilaser lenger inne i Oslofjorden.
Seilas er seilas, og det reves ikke
uten at det er ytterst nødvendig, noe
som ofte fører til at hun seiles lekk;
og da er det ikke alltid like lett å få
start på motoren; men seile kan
hun!
Måken under Færderseilasen 2008
Foto: Anne Torbergsen. →

Wigzells patent
Vandrepremien Wigzells patent tildeles hvert år den båten i SSCA som
har utmerket seg gjennom en internasjonal bragd. Bjørnar Berg på
”Flekkerøy” deltok også i år i Nordisk seilas, hvor han nok en gang
plasserte seg bra.
Dessuten vant han "Limfjorden
Rundt 2008". Seilasen gikk av
stabelen den 9. september da
båtene møttes i Løgstør og
kappseilasen startet. Etappene
var: 10/9 fra Løgstør til Thisted;
11/9 fra Thisted til Struer, vest
om Mors; 12/9 fra Struer til Fur;
og 13/9 fra Fur til Skive. I Skive
ble det utdeling av premier i de
forskjellige klasser, samt
spesialpremier. Bjørnar Berg med
L/S ”Flekkerøy” vant første og
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Jeg merker at
jeg ikke liker å
skrive ulempene. Ulemper
er noe herk. Jeg
krøller servietten
sammen og den
må overta for
den første. Ordene blir sakte
oppløst av blod,
og like etter
fullstendig
uleselige; men,
som ved et under, blir noen
stående igjen på
et hvitt triangel:

Einar Salvesens minnepokal
Salvesens minnepokal går til raskeste SSCA-båt
i Hollenderseilasen og settes opp i klassene
rullerende. I år ble pokalen satt opp i
lystbåtklassen og vunnet av Tor Erling
Gransæther med ”Godbonden”. Spesielt
imponerende var innsatsen da eneste mannskap
var sønnen Vemund på 10 år.
Vemund. Foto: Tor Erling Gransæther →

Håkon Fjellheims pren for utholdenhet
Denne utholdenhetsprisen, som går til den siste seilende båt over mål i
Trutningen, ble i år ikke delt ut, da samtlige båter seilte fint i den gode
brisen.
Cara-pokalen
Cara-pokalen går til en som har
gjort en særlig innsats for klubben
gjennom flere år, eller stilt spesielt
opp i inneværende år. I år gikk
prisen til Tove Gransæther. Tove
gir seg nå som kasserer i styret, et
verv hun har hatt de siste fire
årene og i flere perioder tidligere.
Tove har utmerket seg med å føre
bøkene med stor nøyaktighet. I
tillegg har hun også holdt styret i
ørene når det gjelder bruk av
penger og har hatt full kontroll på
hvor mye penger vi til enhver tid
har hatt. Tove har også holdt orden
på medlemsregisteret, med
Tove. Foto: Tor Erling Gransæther
oppdateringer av nye medlemmer og medlemmer som går over i
postmedlemsrekkene. I tillegg får vi en del post i retur pga folk som ikke
har meldt flytting, og Tove har hatt en konstant jobb med å spore opp
disse. Tusen takk, Tove, for den store innsatsen har gjort for klubben!
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- Mer ...
- Tid ...
- Med ...
- Toppseil ...
Med den reneste
DaVinci-kode i
hånden ser jeg
konstruktør
Christian Jensen
rett i øynene der
han poserer i sort-hvitt på skottet. Hva sier du, gamle mester? Han rører
seg ikke, men stemmen er klar: ”Jeg visste det ville komme. Kjølen tegnet
jeg tung nok til å bære drømmen din, gutt!” Drømmen min. Drømmen om
aldri å heise toppseilspira igjen. Drømmen om en lystbåt med lystmast.
Drømmen om å spikke og leke.
Slikt forlenger ikke bare masta, men også selve livet.
♦♦♦
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♦

Styret informerer

♦

Priser og troféer:
Jentepokalen
Jentepokalen gikk i år til Ingrid Bjørnstad for en
strålende seier i Færderseilasen med ”Bris”. ”Bris”
er ei skøyte med lavt måltall og Færder’n har en
tendens til å bli lang ut over natten på døgn nr to.
Ingrid er den som ofte tar de lange rortørnene om
natten så far får sove, og i år gikk det helt til topps.
Gratulerer!
Langferdsrattet
Langferdsrattet går til den båten som har foretatt den lengste
sommerseilasen med 3 generasjoner ombord. Styret har tolket vedtektene
dit hen at de 3 generasjonene ikke behøver å ha vært med på hele seilasen,
men på deler av den. I de senere årene har rattet vært utdelt til båter som
har kommet hjem fra eksotiske ferder og som har vart lengre enn én
sommer, men etter kriteriene holder det altså med en sommerseilas.
Thoralf og Kari Qvale seilte i sommer med ”Venus” fra Oslo til
Norheimsund og tilbake igjen. Med seg hadde de bl.a sønnen Are,
svigerdatter Siri, og barnebarna Kasper og Vilde. Som Thoralf Qvale sa
det selv: ”Man må velge året for sin langferd med omhu!” Se for øvrig
den kjempefine reportasjen med flotte bilder fra
”Venus’” langferd på side 23.
Oles patent
Oles patent, en teposetørker, går til den båten
som har utmerket seg under Trutningen. I år
gikk prisen til ”Bauta”, for første båt i mål tross
grunnstøting! Dette var spesielt imponerende når
man tar i betraktning mannskapet om bord:
Andreas (11) på fordekket, og Martin (8) til rors
i slagene, mens bestefar Alf fikk skjøtet inn.
”Bauta” under sommerseilasen 2008. Foto: Anne T. →
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Jeg merker at
jeg ikke liker å
skrive ulempene. Ulemper
er noe herk. Jeg
krøller servietten
sammen og den
må overta for
den første. Ordene blir sakte
oppløst av blod,
og like etter
fullstendig
uleselige; men,
som ved et under, blir noen
stående igjen på
et hvitt triangel:

Einar Salvesens minnepokal
Salvesens minnepokal går til raskeste SSCA-båt
i Hollenderseilasen og settes opp i klassene
rullerende. I år ble pokalen satt opp i
lystbåtklassen og vunnet av Tor Erling
Gransæther med ”Godbonden”. Spesielt
imponerende var innsatsen da eneste mannskap
var sønnen Vemund på 10 år.
Vemund. Foto: Tor Erling Gransæther →

Håkon Fjellheims pren for utholdenhet
Denne utholdenhetsprisen, som går til den siste seilende båt over mål i
Trutningen, ble i år ikke delt ut, da samtlige båter seilte fint i den gode
brisen.
Cara-pokalen
Cara-pokalen går til en som har
gjort en særlig innsats for klubben
gjennom flere år, eller stilt spesielt
opp i inneværende år. I år gikk
prisen til Tove Gransæther. Tove
gir seg nå som kasserer i styret, et
verv hun har hatt de siste fire
årene og i flere perioder tidligere.
Tove har utmerket seg med å føre
bøkene med stor nøyaktighet. I
tillegg har hun også holdt styret i
ørene når det gjelder bruk av
penger og har hatt full kontroll på
hvor mye penger vi til enhver tid
har hatt. Tove har også holdt orden
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har meldt flytting, og Tove har hatt en konstant jobb med å spore opp
disse. Tusen takk, Tove, for den store innsatsen har gjort for klubben!
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DaVinci-kode i
hånden ser jeg
konstruktør
Christian Jensen
rett i øynene der
han poserer i sort-hvitt på skottet. Hva sier du, gamle mester? Han rører
seg ikke, men stemmen er klar: ”Jeg visste det ville komme. Kjølen tegnet
jeg tung nok til å bære drømmen din, gutt!” Drømmen min. Drømmen om
aldri å heise toppseilspira igjen. Drømmen om en lystbåt med lystmast.
Drømmen om å spikke og leke.
Slikt forlenger ikke bare masta, men også selve livet.
♦♦♦
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En forlengelse av livet
av Tor Erling Gransæther

Jeg ligger på dekk etter en hard seilas, det blåser kuling og jeg er alene.
“Godbonden” ligger bi på fokk og et skandalisert storseil. Jeg klarer
nesten ikke å tenke, men forstår at jeg absolutt ikke må besvime etter det
voldsomme slaget over neseroten. Det var toppseilspira som kom i fritt
fall etter at jeg glapp noe som ikke skulle glippes, og den traff der den
ikke skulle treffe.
Jeg kommer meg opp i knestående og ser stjernene danse midt på høylys
dag. Så ser jeg tre av dem smelte sammen, og jeg ser lyset — jeg ser
lyset! At astrologien skulle få slik makt over meg! En ingeniør-sønn! En
realist og yogaskeptiker! Jeg burde jo også ha en god porsjon bondevett…? Likevel er det altså astrologiens stjerner som materialiserer seg
rett over babord lanterne, og overbeviser. Den første skinner i mot meg og
sier ”Du liker å spikke.” Den andre og mest tindrende, sier ”Du liker
gamle lystbåter med lange master”; og den siste og sterkeste formelig
roper: ”Du liker å leke!” Jeg innser med ett hva stjernene forteller meg
ved sin sammenstilling: FORLENG MASTEN OG GLEM TOPPSEILSPIRE FOR RESTEN AV LIVET!
Seil og dekk blir røde av blod som siler fra begge nesebor. Jeg kommer
meg ned i salongen, griper en blyantstump med den ene hånden og to servietter med den andre. Den ene servietten dytter jeg opp i nesa, og på den
andre skriver jeg:
Fordeler:
- Heise toppseil uten toppseilspire!
- Lavere psykisk terskel for å sette toppseil – blir brukt mer!
- Mulighet for større sløreseil fra mastetoppen
- Slipper langt, beslått toppseil på rekka
- Og sist, men ikke minst: En lystbåt må ha LYSTMAST!
Ulemper:
- Mer konstant vekt i toppen av masta
- Tid og penger å lage
- Med lang mast kommer vi under færre broer
- Toppseil blir vanskeligere å få til å stå pent
14

Den begrodde propell
Den begrodde propell går til en
som ofte seiler fremfor å gå for
motor. I år gikk prisen til Truls
Bastiansen på ”Maaken”. Den lille
hvite skøyta er flittig i bruk både
nede ved hytta på Tjøme, og i
seilaser lenger inne i Oslofjorden.
Seilas er seilas, og det reves ikke
uten at det er ytterst nødvendig, noe
som ofte fører til at hun seiles lekk;
og da er det ikke alltid like lett å få
start på motoren; men seile kan
hun!
Måken under Færderseilasen 2008
Foto: Anne Torbergsen. →

Wigzells patent
Vandrepremien Wigzells patent tildeles hvert år den båten i SSCA som
har utmerket seg gjennom en internasjonal bragd. Bjørnar Berg på
”Flekkerøy” deltok også i år i Nordisk seilas, hvor han nok en gang
plasserte seg bra.
Dessuten vant han "Limfjorden
Rundt 2008". Seilasen gikk av
stabelen den 9. september da
båtene møttes i Løgstør og
kappseilasen startet. Etappene
var: 10/9 fra Løgstør til Thisted;
11/9 fra Thisted til Struer, vest
om Mors; 12/9 fra Struer til Fur;
og 13/9 fra Fur til Skive. I Skive
ble det utdeling av premier i de
forskjellige klasser, samt
spesialpremier. Bjørnar Berg med
L/S ”Flekkerøy” vant første og
19

siste etappe, samt
”over-all”, dvs
sammenlagt.

mange som har fått opplevelser for livet gjennom
sitt vennskap med ”Risør II”.
Unn deg et eventyr
Dette er tittelen på boka om R/S 30 ”Risør II”.
Boka er redigert av Anne Grete Strandquist og
gjennomillustrert med bilder fra aviser, private,
og profesjonelle, valgt ut av fotograf og bilderedaktør Trond Svenningsen. Grafisk designer
Nina Akersveen har gjort en fantastisk jobb med
layout’en, og har gitt boka det preget av eventyr
den var ment å anspore til. Historien om denne
gamle redningsskøyta er som et eventyr, og boka
om ”Risør II” er virkelig som en eventyrbok.
”Unn deg et eventyr” bør derfor ligge på ethvert
slingrebord!

”Carina” vant de
andre to etappene,
men siste seilas
teller altså mest.
Totalt deltok 54
båter fordelt på 8
klasser.
Som Knut von
Trepka kunne
opplyse om på
årsmøtet, så er altså
Wigzells patent et
nautisk instrument
beregnet for
dybdemålinger ved
hjelp av
vanntrykket.

Mulighet for å bestille denne boka og mer om
”Risør II” finner du på:

www.risor2.no

Bra seilt, Bjørnar!
L/S Flekkerøy Foto: Anne Torbergsen

Fra ”Limfjorden rundt 2008” Begge foto: Dieter Betz

20

Våre båter-stafetten seiler videre!
I neste nummer er det igjen
lystbåtenes tur, og vi vil da forhåpentlig - få presentert den
gamle og ærverdige lystbåten
”Venus” fra 1889. Forhåpentlig,
sier vi, for i herværende nummer
skulle vi som kjent egentlig fått
presentert R/S ”Sandefjord”, men
på grunn av datatrøbbel måtte
dette prosjektet dessverre utsettes ”Våre båter-stafetten” seiler videre ...
inntil videre. Slik er det bare noen
ganger, man kan aldri vite så sikkert når det gjelder tekniske ting, og særlig ikke
datamaskiner. Vi håper derimot ”Venus” har bedre lykke, og ønsker
”Sandefjord” velkommen tilbake om et par nummer.

♦♦♦
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tusen dugnadstimer, og ved hjelp av AMO-kurs og sponsormidler,
loddsalg og loppemarked, klarte stiftelsen omsider å sjøsette ”Risør II” fra
båtbua på Lekerøya i Risør den 21. juni 1991. En stor seier for alle
involverte og til stor glede i for ”alle i Risør”. Neste vår var ”Risør II”
ferdig rigget og klar for nye tokt i Skagerrak og i kystnære farvann!
Siden den gang har R/S 30 ”RISØR II”
gjort seg bemerket i mange seilaser,
bl.a i Nordisk seilas og i Tall Ships’
Race. Den tar forventningsfulle
medlemmer og medseilere med ut på
tur, og gir gode opplevelser og
spennende eventyr.
”Risør II” blir bok
Alt dette fortjener egentlig en bok, og
det ble det: ”Unn deg et eventyr” heter
den og skulle etter planen være til
salgs i butikkene i god tid før jul 2008.
Men pirater i Adenbukta lå på lur og
ville det anderledes: Containerskipet
”Humber Bridge” valgte å legge veien
om Afrikas sydkyst, så bøkene den
fraktet fra trykkeriet kom ikke i
handelen før nyttårsaften. Dermed fikk boka fikk et ekstra eventyr på
historielista, og kan (i likhet med et visst fludium av godt merke, red.
anm) skryte av å ha krysset ekvator hele to ganger ... !
Boka er et dugnadsprosjekt hvor både profesjonelle og amatører har
bidratt. Et spennende og alltid aktuelt tema er hvilke tradisjoner som lå til
grunn for Colin Archers utforming av skroget og hvordan dette påvirket
seilegenskapene. Geolog og lokalhistoriker Asbjørn Halvorsen har
skrevet et stykke om bruksbåter og båtkonstruktører hvor han bl.a
dokumenterer forskjeller og likheter mellom Colin Archers og Jens
Brandis båtkonstruksjoner, med utgangspunkt i båtbyggertradisjonene i
Risørdistriktet. Her står også å lese om en skøyte, eid av en stiftelse,
drevet av en venneforening, og tilgjengelig for alle. At dette er er
populært, vitner fortellinger fra medseilere av alle katagorier om. Det er
12

Bevaringsloggen
Knut von Trepka fikk
igjen Bevaringsloggen, nå
i anledning av at han har
hatt forvaltnings-ansvaret
for R/S 1 ”Colin Archer” i
35 år. Med tanke på
hvilken forfatning båten
var i da han tok på seg
ansvaret, og sammenlikner
med den båten vi har i
dag, ønsker styret å
markere dette jubileet ved
å tildele Knut denne
premien nok en gang.

Gode, gamle “Colin” - i litt for lett vind Foto: Anne T.

Andre notiser fra styret:
Vi minner om at ... :
Medlemmer som selger sine båter
kan fortsatt være ordinært medlem
dersom de har vært medlemmer
med båt i minst 20 år. De beholder
da sin stemmerett på årsmøtet, men
prisen for medlemskap er den
samme som for postmedlemmer.

Kjøp SSCA-kalender!
Vi har fortsatt mange igjen!
Se de lekre bildene og
bestill kalenderen på

ssca.no
Kvantumsrabatt ved bestilling av flere!
Fin gave til venner og forbindelser!

Ny kasserer og sekretær ønskes!
Nyvalgt kasserer Ingrid Bjørnstad og sekretær Elisabeth Ørjavik har dessverre
begge måttet trekke seg fra sine verv i styret for SSCA av personlige årsaker.
Styret jobber med å konstituere nye medlemmer til disse styresetene som kan
sitte frem til neste generalforsamling og valg. Ta kontakt om du kan stille opp!
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♦

Nye medlemmmer

♦

“Burus”
Velkommen til de nye
eierne av ”Burus”, Birgit
og Rune Marthinsen!

Risør, hvor hun var bygget. ”Drømmereisen” ble gjennomført i 1979 og
de knyttet da kontakter med folk i Risør. May og Fred bodde ombord i
båten, men lovet at om de engang skulle selge den, så skulle Risør ha
forkjøpsrett. Da Fred døde av hjerneblødning ombord i båten i 1984,
holdt May ord og ga venner i Risør tilbud om å kjøpe båten.

Knut Engen måtte til slutt
gi opp ”Burus” og har anskaffet seg en Fantasy 37.
Birgit og Rune Marthinsen
falt pladask for båten da de
så den fortøyd ved Isegran
under Nordisk Seilas 2008.
Båten har nå fått hjemmehavn ved Isegran. Birgit og
Rune er nybegynnere i skøyteseiling, men har tidligere hatt ansvaret for speiderbåten ”Huttetu” i Fredrikstad, en nydelig IOD i mahogny.
Bildet over er tatt av Anne Torbergsen på sensommeren 2008, på vei til Humlungen-regattaen på Hvaler. Birgit og Rune hadde da en inspirerende og lærerik
seilas som mannskap ombord på “Flekkerøy”, men ankerdrammen ble servert
ombord på "Burus". Vi ønsker Birgit og Rune Marthinsen lykke til som skøyteseilere!

“Concordia”
Ola Vea har nå solgt ”Concordia”
og går over i postmedlemmenes
rekker.
Ny eier av båten er Øystein Sørlie.
Øystein og hans partner er nye
som skøyteseilere, men Øystein er
godt vant med trebåtarbeid fra
tiden da han hadde en ca 40 fots
motorskøyte. Familien satser på å
følge i Ola Veas fotspor med
deltagelse i Nordisk seilas allerede
til sommeren.
”Concordia” ligger i vinteropplag
på Oscarsborg, men vil ha
hjemmehavn i Bunnefjorden.
Velkommen!
Concordia i aftensol utenfor Cuba. Foto: Ola Vea
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En stiftelse ble etablert, og båten kjøpt av Den norske Creditbank, som et
lån. To menn fra Risør fikk deretter i oppdrag å kjøre den fra Villa Garcia
i Spania til Porto i Portugal, hvorfra et Fred Olsen-skip fraktet den videre
til Risør. Etter en tur med mange viderverdigheter, portugisisk byråkrati
og storm i Nordsjøen, ble ”Risør II” satt i land på Holmen, samme sted
som den var blitt sjøsatt fra 70 år tidligere.
Tilbake til livet
Skøyta skjulte flere hemmeligheter som ikke kunne sees med det blotte
øye, og det er her Risør IIs nye historie begynner. Skøyta fløt, motoren
virket, og etter noen småreparasjoner og et par malingstrøk skulle alt være
klart for master og rigging; og så ut på tur ... trodde man! Da man begynte
å ta ut et par bord ble det bare begynnelsen på å avsløre hele kjølstokken!
Etter noen hundre arbeidstimer med profesjonelle båtbyggere og noen
11

tjeneste med stasjon i Risør allerede i september 1914. Etter åtte sesonger
fikk hun ny stasjon, i Rasvåg på Hidra. Her var hun til 1934 da hun igjen
fikk ny stasjon; denne gang i Fosnavåg ved Ålesund, som erstatning for
”William Eger”. Med utgangspunkt dels fra Haugsholmen og dels fra
Fosnavåg ble det to aktive sesonger for den etterhvert så værbitte skøyta. I
Redningsselskapets rapport fra 1936 kan vi lese at ”R/S ’Risør II’ blev
tilsett under oplag i Kristiansund N. Det blev herunder konstatert at
skøiten hadde adskillige råteskader [...] man fant det efter dette ikke
forsvarlig å koste noe mer på skøiten. Den ble kondemnert, utrangert og
solgt til høistbydende”.
I løpet av sine 22
år i redningstjeneste hadde
”Risør II”
innslept og
assistert hele 293
båter, loset og
veiledet 44 skip,
og reddet 5 båter,
med til sammen
25 mann om bord,
fra den visse død.
Til England
I England hadde
Colin Archerskøytene et godt
rennomé på grunn
av sin solide konstruksjon. En engelsk marineoffiser ved navn John
Dowes-Martin fra Ipswich kjøpte skøyta og monterte for første gang
motor ombord. I årene fremover fartet den i Kanalen med engelske
sjøspeidere som mannskap, inntil våren 1940; da ble speiderne rekvirert
til engelsk krigstjeneste. John Dowes-Martin nektet å forlate skøyta og sto
selv til rors gjennom fem spennede krigsår.
Etter at nevøen til John Dowes-Martin hadde disponert båten fram til
1967, kjøpte May og Fred Bessant skøyta og brukte all sin tid og alle sine
penger på å reparere henne. De hadde som mål å seile skøyta opp til
10

Langferdsrattet 2008 - en odyssé
av Thoralf Qvale

”Rien ne sert de courir, il faut
partir a point”, sto det i
franskboken min som
overskrift til historien om
haren og skilpadden. En
slags maritim parafrase med
tilsvarende visdomsinnhold
kunne vel være noe i retning
av at et skip ikke har noen
ankomst-tid, bare et
ankomst-sted.
Problemet med ”Venus’”
sommertokt i 2008 var
mangfoldig: Ikke kom vi av
gårde i tide, ikke klarte vi å
seile raskt nok i riktig
retning, og heller ikke kom vi
fram dit vi hadde tenkt oss
(som var minst til Helgelandskysten, kanskje helt til
Lofoten). Trøsten ble at vi
fikk snudd i tide så vi kom
oss hjem til Frognerkilen før
vinteren satte inn. En tilleggstrøst var det også at da
”Venus” ved brygge i Årbakka, Tysnesøya
”Venus” under navnet ”La
Paloma” la ut på langtur i 1938, var målet Sør-Amerika via Galapagos; men hun
kom bare til Fiskebäckkil før turen gikk tilbake - og da nettopp til Frognerkilen.
Rent prosentvis ble måloppnåelsen høyere i 2008, og det ble en veldig fin tur,
men av litt andre grunner enn tenkt på forhånd.
Forberedelsene for turen skulle være bra: En ”von Trepka/Simrad”-selvstyring
og et ekstra varmeanlegg var montert, nytt ladesystem og nye batterier på plass,
ny kartpakke anskaffet, alt annet overhalt og pusset og fikset. Barn, venner og
barnebarn var mobilisert til å komme om bord og være mannskap, ferier avtalt
med arbeidsgiverne, og det hele skulle også være synkronisert med
ferielukkingen i Vildes og Kaspers barnehave. Men av mange gode grunner ble
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det ikke noen avgang 15. mai, derimot 1. juli. Da Kari, barnebarnet Daniel (6)
og jeg overtok båten 9. juli fra Are & Co, lå hun med havarert dynamo og brente
ledninger og tilførsel av landstrøm ved sandstranden i Helgeroa - av alle steder.
Etter en dag med mekking seilte vi av gårde i NV kuling til Risør, og dagen
deretter til Grimstad. Så i følge med RS 1 i Blindleia og videre til Kristiansand

Våre båter-stafetten – 3. etappe:
Redningsskøyta "Risør II" fra 1914
av Anne Grete Strandquist

At det er en forhistorie til ”Risør II” fremgår av ”II”-tallet: Den første
”Risør” ble bygget på Brødrene Marcussens båtbyggeri på Gjeving i
1911 og hadde stasjon i Risør. Den 4. desember 1913 røk det opp til et
forferdelig uvær, og mens de andre båtene søkte havn dro redningsskøyta
ut på jobb. Den kom aldri tilbake og man fant heller aldri noen sikre spor
etter skøyta eller de tre som var om bord. Og her er det at vår historie
begynner ...

Man seiler tryggest når man har egen redningsskøyte - RS 1 og Daniel

og Mandal. Wendy fra England var da kommet om bord og følte seg veldig
hjemme, spesielt da vi fikk den tradisjonelle tordenbygen i Kvåsefjorden. Etter å
ha ligget bi en snau time var bygen over og vi fór videre. Så ble vi liggende i et
smalt sund vest om Svinør mens SV kulingen med masse regn i herjet et par
dager. Deretter snek vi oss rundt Lindesnes en tidlig morgen og kom oss til
Farsund før det brøt løs igjen for alvor. Det ble kulturopplevelse med
klaverkonsert på Husan, og busstur med Daniel til Nordberg festning, Lista Fyr,
og besøk på det nye båtmuseet på Borhaug dagen etter. Wendy hadde da brukt
opp sin uke og dro hjem til Norfolk.
Nå slo været om, og vi fikk fin slør rundt Lista og til vår yndlingshavn, Rasvåg
på Hidra, og bryggen til Inger og Arne Thorkildsen. Arne gikk dessverre bort for
et par år siden, men Inger med sønner, svigerdøtre og barnebarn, ga oss en
strålende mottakelse. Daniel fikk lekekamerater, spilte fotball med dem på en
løkke oppe i heia, badet, rodde og fisket, og hadde det helt strålende. Som
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Allerede samme desembermåned, altså i 1913, ble det avholdt Ulabrandbasar på ”Totalen” i Risør. Pengene herfra, sammen med en donasjon
formidlet gjennom Redningsselskapet, var nok til å få bygget en ny
skøyte. R/S 30 ”Risør II” ble bygget på Risør Båtbyggeri på Holmen etter
Colin Archers tegninger fra 1908 (Solli-typen). Hun begynte sin rednings9

sjøklar. Gjengen legger av gårde på en seilas som overgår tidligere ekspedisjoner
i Nord. I et ublodig vikingetokt forfølges våre moderne helter av canadiske
kystvaktskip, forsvar og politi i denne utrolige seilasen ...
Reidar Teigen: I kano fra Larvik til Nilens kilder
Et godt stykke ut på vinteren legger to kjekke speidergutter ut
i sin kano "Viking". Et år skal de padle og seile, og målet er
Nilens kilder. Kanoen er av lerret og nesten et halvt århundre
gammel, guttene litt yngre. Først må de krysse fjorden. De
peiler inn Søster-øyene før tåka legger seg, og da de
ankommer Struten fyr ligger det allerede et tykt snødrev i
lufta. Langs svenskekysten må råken bankes åpen hver
morgen før våre kjekke karer kan legge av sted. En helt
fantastisk beretning om en helt annerledes seilas.
Per Tangvald: Havets Vagabond
Per Tangvald — legendarisk seiler og eventyrer — kjenner vi
fra biografien På liv og død. I Havets vagabond møter vi Per
mange år tidligere, allerede godt gift, men uten at han lar det
være avgjørende for valg av mannskap: ”... én ting skal du
være klar over; hvis jeg hadde vært fornøyd med å ligge helt
alene i den lille køya, da hadde jeg ansatt en mann.” Vi kan
le og kanskje også gråte av alle hans kvinnehistorier, samtidig
som vi fryder oss over eventyret denne mannen gir oss i sin
seilerglede. NRK 1 holder nå på med en serie der Tangvalds
historie belyses i to av programmene. Serien ventes i februar
2009.
Arne Mikal Enoksen: Capricornus
Tre 20-åringer uten båtbyggererfaring bestemmer seg for å
bygge båt for å dra på jordomseiling, en skøyte på hele 47 fot.
De setter opp et skur, og i seks måneder sitter de der og lager
skjelett av ståltråd og åtte lag kyllingnetting. Så samler de 30
gode venner og støper skroget i løpet av 14 timer. Det er
imponerende hva ungdommelig pågangsmot og arbeidsinnsats
kan føre til! Her ble det både båt og jordomseiling ...
Bøkene koster vanligvis kr 249,- og det hendige formatet passer fint om bord.
Flere titler, nettbutikk og mer informasjon, samt fine bilder, finner du på:

www.flyt.no
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Ved Thorkildsens brygge - Rasvåg på Hidra

gjenytelse tok vi hele hurven med på seiltur i ”Venus”. Med to rev i storen og
ellers bare fokk oppe, fikk vi en forrykende seilas i en liten kuling og skikkelige
bølger med 12 jublende unger/ungdommer om bord.
Så var det inn til Flekkefjord. Daniel og Kari gikk fra
borde, en journalist på jakt
etter noe å skrive om kom
om bord, og Anne Inga og
Leo mønstret på. Så seilte vi i
ett strekk i sol og en frisk SV
til vi ble sultne, og gikk inn i
Sirevåg. Endelig hadde jeg
fått trimmet selv-styringen så
den virket godt, men Leo
ville styre selv og fikk
Leo og Anne har overtatt styringen - Hidra i bakgrunnen
innretningen slått av. I de
følgende dager seilte vi via Tananger til Skudeneshavn, til Suggevågen i Rødvær
der det ble badet mv. Så Mosterhavn, og videre en lun natt inn til Leirvik for å
drikke kaffe med en av mine dr.gradskandidater. For hver dag ble temperaturen
høyere og vinden svakere. Mannskapet fikk oppleve Vestlandet på sitt mest
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Nye bøker fra Flyt Forlag!
Vårt ”husforlag”, Flyt, har nå gitt ut en rekke nye og spennende bøker
som bør være midt i blinken for våre lesere. Her er noen av titlene:
Trude Audny Ødegård: Våghalsen Staale Jordan – alene rundt Antarktis
Vi følger denne våghalsen i hans ville ferd gjennom utallige stormer, møter med
isfjell, og den totale ensomheten månedsvis. I full storm, bare noen nautiske mil
fra Kapp Horn, brekker rorbladet. Båten mister styringen og Rozinante driver
hjelpeløst i retning av Antarktis ... . Dette er årets debutant på Flyt Forlag!

Nattseilas innover Hardangerfjorden

usannsynlige; sol, vindstille, etter hvert veldig varmt også i vannet (22 grader),
bra med makrell osv. Det nytter ikke å mase med lange dagsetapper når det ikke
er vind. Så vi somlet oss for motor innover i Hardangerfjorden, møtte Kristian
og Anna Djupevåg, i ”Kristianna” for utgående, vinket og snakket, tuslet oss inn
i Maurangerfjorden til Sundal og tasset opp til Bondhusbreen, spiste bringebær
underveis, snakket med tyske seilere som fisket ørret i bøttevis, osv. Det var
feriestemning om bord. Vi avtalte mannskapsbytte, så jeg fikk en dag alene i
Norheimsund før Kari, medbringende Daniel, Amelia, Tony og Kristin, kort sagt
Texas-gjengen, kom med bil over fjellet. Daniel fikk vist Tony at Knut hadde
lært ham å ro.
Vi besøkte Fartøyvernsenteret og så bl.a en veldig bra video om livet på øyene
for 80 år siden. Vår karibiske svigersønn Tony fikk et nytt syn på Norge og
nordmenn etter det. Det ble tid til en tur med båt inn i Fyksesundet også, til
steder der ingen skulle tru at nokon kunne bu. Det gjorde det da heller ikke, men
det hadde jo bodd folk der før, så Tonys ærbødighet for det hardføre og
arbeidsomme norske folk nådde nye høyder.
Dermed dro Kari med Texasfølget østover og jeg forhalte fra gjestehavnen i
Norheimsund til Fartøyvernsenteret, og fikk gratis plass, strøm om bord og
invitasjon til å besiktige ”Mathilde” som kom inn fra tokt. Hun seiler i samme
farten (leirskole) som ”Svanen”, og det var mye inspirasjon å hente for en
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Joseph E. Garland: Alene på havet
Denne historien handler om en mann med en vilje av stål, og
om hans ubegripelige kjærlighet til havet. Under fiske på The
Grand Banks kom Howard Blackburn bort fra moderskipet i
en liten dory og måtte ro i flere dager gjennom isnende kulde.
Hendene frøs fast til årene og endte i en forferdelig forfatning.
Man skulle tro at de avstumpede hendene ville stoppet hans
videre befatning med havet, men nei: Ganske alene satte han
seil og la kursen mot England som han nådde etter 62 døgn.
To år senere satte han rekord da han etter 39 døgn nådde
Lisboa. Rekorden sto i mange år. Denne boken har ikke vært
oversatt til norsk før, og anbefales av bl.a Ragnar Kvam.
Jack London: På langtur med Snarken
Jack Londons reise i en svunnen tid er fascinerende, morsom
og underholdende lesning. Jack var knapt 30 år og allerede en
veletablert og populær forfatter da han bestemte seg for et liv
på havet. Han fikk bygget en båt på hele 55 fot og med sin
livlige og fargerike fortellerstil tar han leserne med på en
uforglemmelig tur over stormende hav, gjennom sykdom og
utfordrende navigasjon. En uforglemmelig leseopplevelse for
sofa-seilere, gamle sjømenn, og for alle som elsker havet!
Boken er nyoversatt av Anne Mette Christensen.
Jarle Andhøy: Berserk gjennom Nordvestpassasjen
Jarle Andhøy, kjent fra sine mange Berserk-ekspedisjoner, samler her en gjeng
«bulkete» sønner av Norge, for å hedre sine polarhelter. Mannskapet har
minimal seilererfaring der de mønstrer på i Puerto Rico. Berserk settes i stand av
en gjeng som heller vil feste enn jobbe. Sakte, men sikkert blir skuta endelig
7

Takk!
I anledning av at også jeg har rundet 70-årsmerket, ble jeg gjenstand for stor
oppmerksomhet på årsmøtet. Thoralf holdt en lang og inspirert tale hvor han
innlemmet meg i Augurenes ærverdige forsamling og avrundet det hele med å
overrekke en flaske av beste kvalitet, med spesialetikett fra Skagen. Etiketten
åpnet minneboken, og de virkelige Augurer trådte frem i lyset: De som er den
egentlige årsaken til at SSCA så dagens lys et par decennier senere.
I 1955 deltok Jul Nielsen med sin redningsskøyte STAVANGER i The Transatlantic Race fra Newport (New York) til Marstrand. Den historien er en saga for
seg. I den anledning skulle mannskapet trimmes med en påsketur til Skagen for å
bende under de nye seilene, sydd av Alex Jørgensen i fineste bomullsduk nr. 4,
nesten lukepresenning. Redningsskøyteskipper Johan Bakken, kjent fra ROKTAs forlis på Hustadvika og tidligere fører av STAVANGER, skulle overvåke
det hele. Jeg ble invitert med da noen av mannskapet hadde forfall. Tenk det. En
16-åring som gjennom oppveksten hadde beundret STAVANGER når den kom
seilende og håpet å få lov til å trå på dekket – en drøm gikk i oppfyllelse – jeg
skulle ut og seile med de virkelige Augurer.
Senere ble det mange turer til Skagen med CARA, sammen med STAVANGER
og andre som kom til senere. Et skøytemiljø var i ferd med å bygge seg opp
rundt de gamle Augurer, Jul Nielsen og min far Einar Salvesen.
Da RUNDØ kom hjem fra jordomseilingen var det skøytesamling i Sandspollen
og stor festivitas, naturligvis. Det var 5 – fem – skøyter, hvorav en med styrehus,
som utgjorde samlingen og hilste to nye Augurer velkommen hjem: Erling Brunborg og Carl Emil Petersen. Senere, meget senere, etter ca 20 års seilaser med
CARA, nu Frithjof II, blomstret det frøet som ble sådd
hin Påske i Skagen, og SSCA så dagens lys.
Jeg har satt flasken på bokhyllen slik at etiketten kan
holde minneboken åpen – er det ikke det vi gjør
vi gamle?
Tusen takk til dere alle, for oppmerksomheten!

Hans Borti Salvesen
æresmedlem, tidligere formann — og nu også Augur!
6

farende fant. Nye
taljerep til ”Venus”
fikk jeg også
bestilt. Hos
Djupevåg viste
Lasse meg
båtbyggeriets siste
teknologiske
nyvinning: En
digitalstyrt, 7 akset
kjempefres som
Fartøyvernsenteret i Norheimsund
kunne lage hva
som helst; Akkurat nå holdt han på med pluggen til en Formel 1-racer til bruk i
Hardangerfjorden. ”Vi foretrekker å bygge trebåter”, sa Lasse,”men vi må ha
noe attåt også”. Og så dukket Tom Cunliffe, velkjent fra sine mange artikler om
seiling med gaffelrigg i ”Yachting Monthly” og lignende tidsskrifter, opp ved
brygga med noe som måtte være en Bristol Channel Pilot Cutter; og det var det,
om enn en kopi nybygget i plast i Canada og som så helt riktig ut. Hans gamle
trofaste, originale,
”Hirta” (som jeg
husker fra en artikkel
om seilas til Svalbard
for noen år siden) var
til slutt blitt for råtten,
og han hadde ikke råd
til å bygge maken. Nå
var han i
Norheimsund for å
bygge om cockpit, før
han la ut mot UK med
kone, datter og
svigersønn som
mannskap. Men vi
Idyll - Årbakka, gammelt handelsted på innsiden av Tysnesøya
rakk da en hyggelig
prat før de fór.
Nå var vi godt ute i august, og jeg skjønte at det var på tide å komme hjemover, singlehanded, - en stund, inntil Erik, Ottar, Kari og tilslutt Helge skulle dukke
opp og ta en etappe i tur og orden.
Med et turistkart med angivelse av gjestehavner i Hardanger og Hordaland seilte
jeg noe nølende utover. Først til Jondalen, men der var det helt stille, nærmest
folketomt. Men så fikk jeg for meg at Årbakka lenger ute i nærheten av Tysnes
ute så morsom ut, - med angivelse av at det skulle være et restaurert handelssted
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- og godt med gravrøyser og bautasteiner, samt 15 m restaurert trebrygge. Det
ble en hyggelig opplevelse. Et vakkert sted med krambu, lagerbuer, postkontor
osv, og fine sjøbuer med skifertak, en liten sandstrand, en gammel båt, osv. Til å
begynne med helt folketomt, men så dukket de opp en etter en; litt eldre folk
som hørte til der hadde sett ”Venus” og lurte på om det var noe jeg trengte, og
ville gjerne ha en prat. Dermed gikk det et par dager til.
Så måtte jeg til Leirvik for å ta om bord Erik, og
mens vi lå der kom det om bord en kar som
kjente noen som hadde seilt på ”Sandefjord” den
gang hun hørte hjemme i Cape Town, og lurte på
om jeg kjente Gunn. Og dessuten hadde han en
båt selv: Færøyanes mest kjente langferdsbåt,
”Salka Valka”, som en kvinne hadde seilt jorden
rundt i og som han hadde kjøpt av en kar i Oslo
og restaurert, og om jeg hadde lyst til å bli med
over til Sagvåg der han hadde både hus og båt,
osv. Nok en minneverdig dag. Sagvåg er en
nydelig, lukket havn, med god plass og vakker
trehusbebyggelse rundt. Min nyervervete venn
hadde restaurert ett av dem og hadde ”Salka
Valka” liggende rett foran. Vi ble enige om at vi
begge likte båter som hadde en historie. Selv
seilte han stadig over til Færøyane, og hadde for
så vidt også fått seg en kjæreste der. Slik knytter
man trådene.
”Salka Valka” med sin skipper
Erik kom om bord. Regnet ga seg, solen kom frem, og vi stakk ut. Fisket så mye
makrell vi orket før vi passerte Haugesund og kom oss helt til Skudeneshavn.
Som vanlig var det fullt der, men det blir alltid plass, og man kan gå helt inn i
kroken og ligger trygt. Kari ringte og sa at nå var Texanerne reist, og hun ville
om bord. I overmot avtalte vi Tananger neste ettermiddag. Tidlig neste morgen
stampet vi oss ut mot en SV stiv kuling og følte oss utrygge. Med to rev i storen
og godt pådrag på motoren klarte vi periodevis nesten 3 knop. Brått på alle
kanter og skikkelig ufyselig. Regnet gjorde det også. Heldigvis har vi en ganske
ny og pålitelig motor, tenkte vi, og snek oss i le av Kvitsøy så lenge det gikk.
Det gikk på et vis.
Da vi kom inn i havnen sto Kari på brygga. Neste dag var det en kraftig NV, og
vi fikk platt lens som brakte oss til Rasvåg og Inger før solen gikk ned. Det ble
nok en hyggelig kveld, men slitne var vi. Erik tok bussen neste dag, og Helge
kom om kvelden, og så var det Lista og Lindesnes. Vi gruet oss litt, men
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♦

Redaktørtanker

♦

av Morten Kielland

Færre medlemmer, ja ... men
er ikke dette en eksklusiv
klubb da? He, he.
Iblant har jeg lurt litt på det.
For det hender jo at man kan
føle seg litt ekskludert. Ikke
så mye fordi man ikke har en
seilskøyte, men snarere fordi
man har en seilskøyte - eller
rettere sagt en spissgatter det er jo nesten det samme.
Vel, for å være helt ærlig, så har både familien og jeg noen ganger lurt litt
på om dette egentlig er en klubb for seilbåter, eller ikke ...
Nå ser du kanskje ut som et spørsmålstegn og lurer på om redaktøren er
riktig klok. Sant å si så hender det at han lurer litt på det selv. Eller også
har du nå luktet lunta og aner hvor det bærer: Det er nemlig ikke alltid like
lett å henge med på klubbens arrangementer for en seilbåt, enten det nå
kommer av oppankring helt innerst i en trang og grunn kil, fortøyning i
tjukke lag i en trang Mosse-kanal med strøm, kastevind og Bastøyferger,
eller såkalt ”seiling” oppover ”ælva” i tide og utide, stadige forflytninger i
total vindstille over til dels store avstander, regattastart kun kort tid etter
skippermøtet (man setter jo selvsagt seil mens man ”putrer utover”, ikke
sant?), kjappe og lite sjømannsmessige forflytninger for revet fokk og full
maskin bare fordi det blåser litt der man ligger, og så videre, og så videre.
Mye av dette ville vært utenkelig uten motor. Så derfor har jeg lurt litt på
om det ikke ville være riktigere med MSCA? Misforstå ei, jeg er ikke sur.
Dette er vel snarere ment som en spøk. Jeg hverken forventer eller ønsker
at klubben skal bytte navn eller tilpasse sine arrangementer etter én enslig
svale; ei heller at folk skal forandre sin livsstil bare for at vi skal kunne
seile sammen. Hva er da poenget med disse skriblerier? Vel, foruten å
fylle en fast spalte, så er det vel kanskje først og fremst å mane til
ettertanke? Eller en ”ny” mentalitet?

Ærbødigst, redacteuren
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men ikke blitt medlem enda; og vi har hatt gjensyn med gamle kjenninger
som nå plutselig er med igjen etter en del års fravær. Det nye arrangementet i Moss ble en braksuksess med 27 båter til start. Vi sendte ut 6
søknadsskjemaer om medlemskap i etterkant av regattahelgen. Dessverre
har vi bare fått ett tilbake utfylt, fra ”Martine”, som behandles av bedømmelseskomiteen i dag. Det nye arrangementet i Moss var med på å gi ny
vind i seilene til SSCA. Det er lenge siden det ble skrevet om oss i pressen, og vi fikk til og med omtale på NRK Østfold, Dagsrevyen. Dette er
meget viktig for vårt videre arbeid. Det finnes nemlig mange båter som
kvalifiserer til medlemskap, men som ikke er medlemmer. Kanskje vet de
ikke om oss, eller hva vi jobber for og står for, eller hvilken glede de kan
ha av medlemskap. Vi i SSCA har en tendens til å velge havner bortgjemt
og utenfor allfarvei for våre arrangementer. Kanskje må vi vise oss frem
litt mer, kanskje må vi gjøre søknads-prosessen for medlemskap lettere
ved for eksempel å legge søknadsskjema ut på nettet. Vi må la folk få vite
at vi finnes og hva vi jobber for.
Men hvorfor er det så viktig at vi er mange? Vi har det jo så hyggelig vi
som er med! Det er bare det, at vi blir eldre og færre. Ikke bare vi, men
båtene også. Det arbeidet som startet i 1972 er kanskje enda viktigere i
dag enn det var da. Båters historie går tapt. Det blir færre som har kunnskap om seiling og drift av båtene. Dette er kunnskap og historie som er
verdifull for fremtiden, og som vi er så heldige å få være en del av.
For øvrig ble årsfesten en meget hyggelig begivenhet med om lag 50
gjester. Skal vi ha tapas igjen til neste år, tror jeg vi må bestille mer mat
enn det vi har gjester til, for her gikk det unna. Middagen ble akkompagnert av taler, vel dirigert av toastmaster, 70-årsjubilant, æresmedlem og
grunnlegger, Hans Borti Salvesen, som i tillegg ble opplest og vedtatt augur av Thoralf Qvale i sin “augur-tale” til klubben.
Vi valgte i år å ikke leie inn underholdning da budsjettet ikke tillot noen
utskeielser. Men en kan ikke ha bedre underholdning enn den en lager
selv, og mange ble sittende langt inn i natten.
Vi gleder oss til gjensyn på medlemsmøtene ut over vinteren og våren!
Med seilerhilsen
Anne Torbergsen, formann SSCA

plutselig var nordvesten mild og
god, solen skinte, og vi la oss på
utsida med alle underseil satt og
passe god fart. Det skal ikke så
mye til før ”Venus” gjør 6 knop.
Ved Nesset hengte vi ut
fiskesnøret og fikk en bøtte
makrell i en håndvending. Så
inn i en naturhavn på utsiden av
Hille, frem med grillen og et
herremåltid i solnedgangen.
Lindesnes passeres på hjemtur - Helge til rors

Så var vi innom Bragdøya igjen
og ble som alltid strålende mottatt. Ikke snakk om å betale noe avgift, - ja og
strøm må dere bare ta så mye dere vil osv.
I vindstille gikk vi så for motor til Lillesand og satte i land Helge som hadde fått
frozen shoulder, - kanskje av å
trekke alle makrellene, - hva vet
vi. Iallfall hadde han dyktig vondt,
og ville gjerne hjem til sin Rosi og
fastlegen. Kari og jeg mente at vi
skulle saktens klare resten av
hjemturen selv. Og det gjorde vi.
Innom Risør og besøkte Lasse og
Marit og motorseilte derfra i en
svak SV mot Stavern.
Ved lysbøya på Rakke kom det
stygge lyder fra gir og motor; noe Helge ved skøyte som restaureres - Bragdøya
var åpenbart alvorlig i stykker. Så
vi slo av den relativt nye og
trofaste, seilte inn i havna og fikk
hjelp av ”Askerbæringen” til å
komme oss inn til brygge i
gjestehavna. Fra ”Fridtjof II” kom
en mekanikerkyndig kamerat over
og lyttet ettertenksomt. Noe var
helt galt i omstyringen. Så vi ga
opp, halte oss ut og satte seil; og
fikk turens fineste seilopplevelse.
Innover fjorden i en lett, varm
medvind, og passerte Færder i god
Silkeseilas fra Stavern til Son
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stil. Ved 21 tiden løyet
det litt og vi satte kurs
mot Åsgardstrand, men
så tok vinden seg opp
og vi krysset
Breidangen og gikk til
brygge i Son ved
midnattstider. Samtidig
opplevde vi turens mest
merkverdige hendelse:
Vi ble beskutt med
lysraketter fra tre
helikoptre. De fyrte løs
i tur og orden, tre og tre
raketter. De nærmeste Med slepebåt fra eget rederi - fra etappen Son-Bygdøynes
plasket i sjøen bare 50100 m bak oss. Mange måter å ønske oss velkommen hjem på, tenkte vi.
Neste morgen sto vinden på NV; jeg tok telefonen og ringte ”Svanen”, som jeg
visste lå ved Kambo på vei hjem, og ba om slep til Bygdøynes. Åke våget ikke
annet enn å si ja, plukket opp en sleper fra oss i sundet og dro oss hjem; og ingen
kan si annet enn at dette hadde vært en morsom tur. ♦♦♦

♦

Fidusen ♦

Har du trøbbel med at slepejolla tar deg igjen på lensen? I så fall kan du
forsøke følgende triks:
1) Heng en taukveil etter jolla! Kveilen kan ligge klar på aktertofta slik at
du bare kan dra jolla inn og vippe kveilen over bord med båtshaka om det
skulle bli nødvendig. Du kan også bruke et langt tau med en fender og et
pålestikk i enden. Dette kan dessuten redde liv hvis noen skulle være så
uheldige å falle over bord.
2) Strikk: En annen mulighet er å bruke en solid strikkline i tillegg til
slepetauet på jolla. Tilpass lengden på slepetauet ved å skjøte på, slik at
det er stramt når strikken er strukket nesten helt ut. Det kan hende du må
justere dette litt hvis farten endrer seg mye underveis. Fest strikk og tau
på hver sin side av hekken, så holder de seg klare av hverandre.
Red.
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♦

Fra styrebrønnen ♦
av Anne Torbergsen

Årets årsmøte med årsfest ble igjen et
meget vellykket arrangement på
Røylen ved Norsk Sjøfartsmuseum.
Røylen var nyoppusset av året med
nye sofaer, nymalt, og med ny belysning. De store glassvinduene gir
panoramautsikt over Oslo ”by night”
med tilhørende trafikk på fjorden å
følge med på. Vi i styret må få takke
Sjøfartsmuseet for den sjenerøsitet de
viser ved å la oss få låne denne maritime settingen og den maritime historiske rammen rundt vårt årlige arrangement.
Christian von Trepka ble valgt til ordstyrer, og han geleidet oss igjennom
styrets beretning med stø hånd. En bemerkning som ble gjort til beretningen var det synkende antall medlemmer og en viss bekymring ble notert.
Det har lenge vært en oppfatning at det er vanskelig å bli medlem i klubben, og vi er vel også blitt beskyldt for å bare ville ha med våre egne venner. Vi skal huske på at da klubben ble stiftet i 1972 var vi den første i sitt
slag som primært ønsket å ivareta tradisjonelt bygde fartøy. Det ble satt
noen stramme begrensninger for kvalifikasjon til medlemskap fordi det
nettopp var tradisjonen som skulle bevares; det skulle ikke bare være en
klubb for alle som syntes at trebåt er lekkert.
Det er helt naturlig at noen båter faller fra. Noen selges, andre går dessverre til grunne, samtidig har vi meget få nybygg. Skal vi ha som oppgave
å ivareta en tradisjon blir det feil å lempe på opptakskriteriene. Vi ser i
dag at vi kontaktes i større og større grad utenifra av kystlag og andre arrangører som håper på at våre båter kan delta på deres arrangementer.
Altså, etterspørselen etter oss blir større. Det blir færre å ta av, men vi er
der, og da er det viktig at vi opprettholder vårt gode navn for fremtiden.
Det er et godt miljø i klubben for tiden, med høy aktivitet og stor deltakerglede. Vi har det siste året sett nye spirer på stammen: ”Ragnvald Los”,
eller ”Apoteket” som den ble kalt på folkemunne, har vært med og seilt,
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NB! - Ønsker fra redaksjonen - NB!:
Når det gjelder levering av stoff til Gaffelbiten, så er det ønskelig at tekst og
bilder leveres som én enkelt e-post, med samtlige bilder vedlagt e-posten.
Markér hvor i teksten hvert bilde hører til ved å skrive navnet på bildefilen i
parentes, f.eks slik: (PETTER_MATER_KRABBENE.JPG - Bildetekst: Petter
mater krabbene i Skagerrak. Foto: Petters Bror Pettersen)
Teksten skal ideelt sett være ren tekst, dvs uten f.eks HTML-formatering, men
dette er ikke avgjørende. Det viktigste er at du ikke sender ditt bidrag som f.eks
et MS Word-dokument. Foruten at dette som regel avstedkommer helt
uforholdsmessig store filer (uvisst av hvilken grunn), skaffer det også en hel del
unødvendig arbeid for redaktøren - og antakelig også for innsenderen.
På grunn av Gaffelbitens beskjedne format, er det ikke nødvendig å sende
bildene i høyeste oppløsning. Rundt 1 - én - MB filstørrelse bør være mer enn
nok for et halvsidebilde.
Redaktøren

♦
Tekstkonkurransen til
forrige nummers Pål og
Pudde har gitt en så
overveldende respons at
redaksjonen nå ser seg
nødt til å avstå fra flere
slike. Derimot kan vi
hilse en ny Pål og
Pudde velkommen i
neste nummer! Nok en
gang mange takk til Tor
Erling Gransæther.

Pål og Pudde
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