
     Terminliste SSCA 2010 

Dato Aktivitet Kontaktperson 

3. feb Medlemsmøte, NSM Yngve Ottesen: yngve.ottesen@jbv.no 

3. mar Medlemsmøte, NSM Yngve Ottesen: yngve.ottesen@jbv.no 

7. apr Medlemsmøte, NSM Yngve Ottesen: yngve.ottesen@jbv.no 

13. mai Helly Hansen Skagen Race http://www.baerumseilforening.no 

22. mai Trutning Martin Høy: martin.hoy@pvv.ntnu.no 

23. mai Sail Isegran Maritime Center: Knut@isegran.no 

30. mai Bygdøynesdagen http://www.norsk-sjofartsmuseum.no/ 

5. jun SSCA-regatta i Moss Martin Høy: martin.hoy@pvv.ntnu.no 

11. jun Færderseilasen http://www.kns.no 

18.-20. jun Kystlagtreff på Steilene 
Anne Torbergsen: 

actorbergsen@hotmail.com 

28/6 - 7/7 Nordisk seilas http://nordisksejlads.org/ 

10. jul Grillfest Tjøme/samseilas 
Anne Torbergsen: 

actorbergsen@hotmail.com 

10/7-10/8 Tall Ships Races http://www.tsrkristiansand.no 

15.-18. jul 
Landsstevne Forbundet 

KYSTEN 
http://www.kysten.no/ 

30. jul Colin Archer-dagene i Larvik Asbjørg Dalen: asbdalen@online.no 

5.-8. aug Risør trebåtfestival http://www.trebatfestivalen.no/ 

14. aug Humlungen-regatta på Hvaler http://www.hvaler-seilforening.no/ 

27. aug Hollænderseliasen http://www.havseilerklubben.no/ 

2. okt Toddyseilas Martin Høy: martin.hoy@pvv.ntnu.no 

13. okt 
Medlemsmøte, NSM NB! FEIL 

DATO I KALENDER! 
Yngve Ottesen: yngve.ottesen@jbv.no 

20. nov Årsfest Yngve Ottesen: yngve.ottesen@jbv.no 
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♦     Fra styrebrønnen    ♦ 
av Anne Torbergsen 

 

Jeg vil aller først takke for til-
liten da jeg får fortsette som 
formann og samtidig takke alle 
dere som fortsetter i styret. Vi 
ønsker velkommen tre nye 
styremedlemmer, Henning 
Johnsen, Martin Høy og 
Morten Kielland som allerede 
er redaktør for Gaffelbiten, 
men som nå også går inn som 
sekretær 2 i styret.  
 
Seilskøyteklubben Colin Archer var den første av sitt slag som startet med 
bevaring av tradisjonelt bygde fartøyer. Statutter for klubben ble skrevet 
og vedtatt i generalforsamling og ga retningslinjer for hvordan klubbens 
virksomhet skulle drives. I tillegg fikk vi raskt gode tradisjoner med å ar-
rangere årlige samlinger på fjorden, en om våren og en om høsten, samt at 
flere dro på lengre turer om sommeren.  
 
Det gode samholdet krevde snart at vi også måtte møtes om vinteren og 
foredrag ved NSM ble arrangert. Med slike klare statutter og gode tradis-
joner er det ikke så vanskelig å sitte som formann, særlig ikke når en har 
så flinke folk med seg i styret. Vår aller første formann, Hans Borti 
Salvesen, hadde det nok langt vanskeligere. Men han gjorde en flott jobb 
med å få denne klubben i gang og var med på å skape det gode samholdet 
som er selve grunnlaget for klubbens eksistens. For dette ble Salvesen den 
første som fikk utmerkelsen æresmedlem.  
 
Senere fikk Carl Emil Petersen også utmerkelsen for den innsatsen han 
gjorde med å få R/S 1"Colin Archer" til Norge og den ambassadørjobben 
han gjorde for klubben med alle sine foredrag om seiling i gamle båter. 
Også Knut von Trepka fikk denne utmerkelsen for den fantastiske innsat-
sen han har gjort for bevaringen av "Colin", samt at han har vært en tals-
mann for klubben utad. Nå var det var Tove Gransæther som nominerte 
vårt 4. æresmedlem, Thoralf Qvale. Thoralf får utmerkelsen for den flotte 
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jobben han har gjort 
med å bevare S/Y 
"Venus", sin innsats i 
styret gjennom mange 
år, og for den gode kon-
takten han har skapt 
mellom Norsk sjøfarts-
museum og Seilskøytek-
lubben Colin Archer. 
Det bør nevnes at 
Thoralf selv befant seg 
på gangen da saken ble 
behandlet i styret og at 
vedtaket ble enstemmig 
vedtatt. Styret gratulerer Thoralf Qvale som klubbens æresmedlem nr 4! 
 
Det er betryggende for oss i styret å ha med representanter som alltid vil 
rettlede oss i avgjørelser som dreier seg om klubbens verdier og tradis-
joner. Samtidig er det stor takhøyde for å starte opp nye ideer. 
 
Ellers vil jeg også takke for et flott årsmøte med årsfest. Det ble holdt 
mange flotte taler, vi sang og det ble lest dikt. Mye dreide seg selvfølgelig 
om R/S 14 "Stavanger" sin siste seilas langs kysten og hjemkomst til 
Oslo. Jeg vil spesielt nevne Jeppe Jul Nielsen som holdt en takketale for 
at han fikk bevaringsloggen. I talen fortalte han litt om hvordan han til 
slutt fikk overtalt sin mor, Lillerut, til å selge skøyta til Redningsselskapet 
for bevaring på land og evig liv. Vi får sikkert høre mye mer om 
"Stavangers" videre skjebne i årene som kommer, og jeg håper spesielt på 
et klubbforedrag fra Jeppe om livet med skøyta og overdragelsen til 
Redningsselskapet. Jeg ser lyst på en ny toårsperiode som formann i klub-
ben og gleder meg til sesongen som kommer. 
 
Godt nytt år! 
 
Med hilsen fra formann  
 
Anne Torbergsen 

Vårt 4. æresmedlem Thoralf Qvale til rors om bord i  

S/Y "Venus". 
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Bevaringsloggen 
R/S 1 "Colin Archer"s bevaringslogg, er et trofé 
som ble satt opp av Gunn og Knut von Trepka i 
forbindelse med SSCAs 10 års jubileum i 1982. 
Troféet er en gammel håndlogg, komplett med line 
og loggflyndre, og dessuten et album for 
beskrivelse av de respektive vinnerbåter eller -
prosjekter med historikk og bilder. Med bruksbåter 
menes her båttyper som opprinnelig ble bygget til 
ervervsmessig bruk slik som fiske, losing, 
redningstjeneste, fraktfart, etc. Originale, 
langkjølte lystbåter av Colin Archers konstruksjon 
omfattes også. I år går prisen til Jeppe Jul Nielsen 
for å ha tatt initiativ til å sette R/S 14 "Stavanger" 
på land til evig bevaring. "Stavanger" skal utstilles 
på land, i båthallen på Norsk Sjøfartsmuseum. På 
denne måten har han bidratt til at i alle fall én av 
disse båtene får evig liv, og at publikum kan få 
lære om deres liv og virke. Tusen takk, Jeppe! 
 
 
 
Den begrodde propell  
Nok et trofé satt opp av Knut von Trepka, dette 
til SSCAs 30 års jubiléum i 2003. Det  består 
av en begrodd propellvinge og utdeles hvert år 
til et medlem som har utmerket seg i det å seile 
framfor å gå for motor. I år har Johan Petersen 
utmerket seg ved å seile "Stavanger" i all slags 
vær fra Kristiansund via Lofoten til Oslo - uten 
motor. Vi håper vi får høre mer om turen i løpet 
av året som kommer, 2010.  
 
Gratulerer igjen, Johan! 
 
♦♦♦ 

Jeppe Jul Nielsen. 

Johan Jørgen Petersen. 
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♦     Redaktørtanker    ♦ 
av Morten Kielland 

 
Huttetu! ÷5 grader i salongen 
og ÷15 uttabords. Hva annet 
kan man tenke på da, enn 
sommeren som gikk, med 
både hetebølger og andre 
bølger, og fin-fin seilervind?  
Det er deilig med ordentlig 
sommer og ordentlig vinter. 
Så lenge bunnvannet fortsatt 
er flytende, så er jo egentlig 
alt i orden. 
 
Dette er den 50. Gaffelbit i historien, den første i Gaffelbitens nå 26. 
årgang; og den 6. Gaffelbit jeg har på samvittigheten. Hvor mange fler det 
vil bli, får vi jo se; men jeg merker at jeg allerede nå begynner å bli litt lei. 
Det er jo dumt, men slik er det bare. Dessuten er det andre ting i mitt og 
familiens liv som trekker oss bort fra sjøen. 
 
Jeg vil derfor allerede nå oppfordre både styre og medlemmer til å 
begynne å se seg om etter en ny redaktør til Gaffelbiten. Personlig vet jeg 
om flere som burde kunne fylle denne rollen, og med glans. Mal for 
layout, samt nødvendig programvare kan overtas fra meg - og dermed 
burde det meste være i orden. 
 
Jeg vil ønske alle lesere et godt, nytt år og benytte anledningen til å takke 
for tilliten jeg er blitt vist gjennom å få tildelt redaktørjobben og vervet 
som styrets sekretær 2 for to år. Det kan derfor virke litt utakknemlig å 
allerede nå si at jeg antakelig må kunngjøre min avgang før perioden er 
omme, men det er ikke tilfellet; jeg er faktisk svært takknemlig. Og, som 
sagt: Vi får vel se hvordan det går først. Uansett er det, som vi seilere vet,  
alltid en god ting å være forberedt. 
 
Jeg vil også takke dere som har bidratt til dette nummeret av Gaffelbiten! 
Slikt gjør redaktørjobben mye lettere. 

 Ærbødigst, redacteuren 
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Lystbåt "Marie" er til salgs! 
 
Colin Archers originale Lystbaat "Marie" fra 1899 ønskes solgt til en 
kyndig og interessert entusiast. Pris kan diskuteres. Båten er i fullt seilbar 
stand og meget godt holdt. Ligger for tiden i vinteropplag i Tønsberg. 

Les mer om "Marie" på  www.lystbaat.no  
 

Interesserte kan kontakte: 
 
Morten, på 907 20 757 / morten.kielland@tele2.no  
eller  
Helena, på 952 80 850 / helena.kielland@tele2.no 
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Cara-pokalen  
Ble satt opp av Hans Borti Salvesen og utdeles 
til den/de som har gjort en særlig innsats for 
klubben i løpet av senere eller lengre tid. I år 
går prisen til Johan Petersen for seilasen med 
"Stavanger" langs kysten og hjem til Bygdøy. 
Under seilasen har Johan hatt tett kontakt med 
pressen og har gjennom sitt arbeid promotert 
klubben mot publikum. Tusen takk, Johan, og 
gratulerer! 
 
 
 
Jentepokalen 
Ble satt opp av Gunn og Knut von Trepka. Den utdeles til et kvinnelig 
medlem som har utmerket seg under seilas. I år går prisen til en jente som 
har seilt samtlige regattaer i år: Trutningen, Sail Isegran, SSCA-regattaen 
i Moss, og Arisholmen rundt. Damen heter Sefrid Jakobsen og seiler om 
bord på "Hilda" som førstestyrmann. I år har "Hilda" krabbet betraktelig 
oppover på resultatlistene. Det skyldes nok ikke bare nye seil fra Tor Erik 
Gustavsen og ny "Isegran-propell", men også at Sefrid er blitt en mer 
habil "rormann". Gratulerer! 
 
 
Langferdsrattet  
Ble satt opp av Erling Qvale i 1983 som en 
oppmuntring til familieseilas blant medlemmene 
i SSCA. Rattet er et evigvandrende trofé som 
deles ut hvert år til den av SSCAs medlemmer 
som i løpet av årets sommerferie har utført den 
lengste, hyggeligste og mest interessante 
familieseilas med fartøy registrert hos SSCA. 
Sommeren 2008 la "Ejdern" ut på en lang 
sommerferie som startet i Risør og gikk via 
Karibien. Hun kom høsten 2009 tilbake til sin 
hjemmehavn ved Gjeving nær Lyngør. 
 
Vi gleder oss til foredrag på "Røylen" i vinter! 

Johan Jørgen Petersen. 

L/S "Ejdern". 
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Limfjorden rundt. Da Bjørnar fikk 
prisen i fjor, har styret besluttet at 
prisen i år går til "Løperen" for å ha 
vunnet begge etappene i sin klasse 
under årets Nordisk seilas, samt at 
hun fikk en "over all"-seier på 1. 
etappe. Det skal også legges til at 
"Løperen" vant to flasker cognac 
under veddemål med "Flekkerøy" om 
etappeseierene. 
 
 
Oles patent  
Ble satt opp av Ole Kristoffersen og skal 
utdeles under Trutningsseilasen til den 
båt som har utmerket seg på en eller 
annen måte. Tur- og regattakomiteen 
vurderer hver enkelt båt under 
Trutningen. I år går prisen til Ole 
Kristoffersen selv. Han lå igjen som 
startbåt og startet dermed sist i feltet. 
"Single handed" seilte han seg så opp 
gjennom hele feltet og var desidert 
raskeste båt under årets Trutningsseilas. 
Gratulerer! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Løperen" av Isegran. 

Ole Kristoffersen. 

← Det gylne toddykrus - vunnet av "Losen". 
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Bomtur til Skagen 
av Erik Høy (tekst) og Guro Sylling (foto) 
 
Det var sommer, første vennetur med båten og vi skulle starte en drøy 

ukes sommerferie med å seile fra Risør til Skagen. Derfra var planen 

løselig å gå nordover langs svenskekysten, krysse over fra Kosterområdet 

og så returnere til Risør.  

 
Vi startet på 
torsdag med å ta 
båten inn til Risør 
by for å ta imot 
mannskap. I lett 
vind og solskinn 
hadde vi en flott 
dag som gikk med 
til å ligge i 
hengekøye på 
fordekket, spleise 
tauender og handle 
inn proviant og 
annet utstyr som vi 
mente å trenge 
underveis. Vi gikk 
tidlig til køys med store forventninger til morgendagen. Det å innlosjere 
fem voksne ombord i 34' Martine gikk riktig så greit med Andreas og 
Synnøve i forpiggen, Erik og Guro i salongen og Jan i stikkøya bak byssa. 
Salongputene måtte vekk for å gi plass til å sove, og her kom nevnte 
hengekøye godt med til å stue puter oppunder kahyttaket. Litt trangt altså, 
men veldig trivelig stemning. 
 
Fredag morgen purret jeg ”mannskapet” grytidlig som planlagt, og vi 
kastet loss før seks om morgenen. Vi skulle tidlig av gårde for å ha god 
tid over! Ingen hadde noen klar idé om hvor lang tid det kunne ta, så vi 
tok ingen sjanser. Jentene fikk faktisk ikke tid til å stå opp, så de startet 
dagen med å gjøre klart under dekk og sjaue frokost opp til morgen-
fuglene i cockpit. Ingen særlig god ide ettersom det var vindstille med 

"Martine". 
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gammel sjø fra alle kanter på grunna utenfor Stangholmen. Ingen vind, og 
dermed ingen seil, førte til at vi vingla avgårde i morgenlyset på vei mot 
Skagen.  
 
Vi lærte altså en ting allerede første dagen - la de mindre sjøsterke få 
komme seg ut av sengeklærne før vi kaster loss og la dem slippe å sjaue 
for mye rundt under dekk ... 
 
Etterhvert som morgenkaffen gikk ned og vi begynte på formiddags-
kjeksen kom det endelig litt trekk. Fint og stødig fra vest, så vi fikk 
sløreføre. Vi la bi på fokka og heiste alle seil. Jeg prøvde å forklare om 
alle de fine seilene som finnes i gaffelriggen og de smarte triksene for å 
håndtere dem. Tre av mannskapet hadde bare seilt bermudarigger 
tidligere. Med lange dønninger skulle det også demonstreres hvor kjekt 
det er å bruke revetaljen som preventer og stabilisere bommen i sjøene.  
 
Vi koste oss videre i solskinn og gjorde god fart sydøstover – rett mot 
Skagen der det ventet en lun havn og godt øl.  
 

Trivelig lag om bord i "Martine". 
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Vinnere av årets vandrepremier 2009 
av Anne Torbergsen 

 

Haakon Fjellheims pren for utholdenhet 
Prisen utdeles hvert år til siste 
seilende båt i havn under 
Trutningsseilasen. I år ble 
Trutningen et "close race" i fin 
vind uten de store 
utholdenhetsprøver. Premien 
settes derfor i stedet opp i 
Toddyseilasen, som ble 
avholdt i lite og vekslende 
vind. Siste båt i mål, men som 
klarte makstiden kl 17, var 
"Losen". Gratulerer! Det skal 
også legges til at "Losen" vant 
Det gylne toddykrus for beste 
toddybrygg. 
 
Einar Salvesens minnepokal 
Utdeles hvert år i ny klasse i 
Hollenderseilasen. I år settes 
pokalen opp i klasse E, klassen 
for tunge, underriggede båter. 
Klassen ble vunnet av R/S 5 
"Liv", som ikke bare vant 
klassen suverent, men også 
"over all" av alle skøytene. 
Terje Smith: " Vi logget 9,9 
knop på "surfen" hjemover, he 
he!" Gratulerer, "Liv" og Terje! 
 
Wigzells patent  
Ble satt opp av Erling Qvale og utdeles til beste internasjonale bragd. I år 
hadde vi to kandidater som kvalifiserte til prisen: Den ene var Bjørnar 
Berg med "Flekkerøy" som i år som i fjor utklasset de andre båtene under 

"Liv" i frisk vind. Foto: Knut K. Gransæther. 

"Losen" i sin hjemmehavn. Foto: Sjur G. H. 
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Midt i den deilige, barbeinte sommerseilasen er det at idyllen plutselig 
brytes: Jeg var på vei tilbake fra en tur på fordekket, tok turen på le side 
og kjølte føttene i sjøen. Jeg skulle bare skritte over i cockpiten da en litt 
større bølge gjorde at jeg støttet meg litt på bommen. Med et smell havnet 
både jeg og bommen på hyttetaket. Resten av gjengen skotter forundret 
bort på kaoset av mann, tau og treverk. Bommen, som før sto så fint i en 
liten bue og holdt seilet utstrukket, hadde da fått et flott brudd omtrent 
midt på.  
 
I full fart og med mer bruk av den kjekke revetaljen fikk vi rigget om til 
fritt storseil og pakket restene av bommen på dekk. Toppseilet tok vi ned 
ettersom det ikke stod skikkelig uten bommen. Seilasen gikk videre og vi 
gjorde god fart. Etterhvert blåste det også opp mer slik at vi valgte å ta rev 
i storseilet og skifte til en mindre klyver. Det ble vrient å reve storseil 
uten bom, men det løste seg med litt kreativ bruk av seisinger og 
taljeutveksling. 
 
De siste timene inn mot Skagen seilte vi med 8-9 knops fart, med ett rev i 
storseilet, fokk og den lille klyveren.  ♦♦♦ 

Spjelket bom i Skagen. 
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Nytt fjes i 
SSCA-styret 
 

Martin Høy er ny i  

SSCA-styret i år. Han 

sier om seg selv: 

 
Jeg bor i Oslo og seiler 
på skøyta "Martine" som 
eies av Tore Høy
(fader'n). Båten ligger på 
Isegran i Fredrikstad. 
Ellers seiler jeg moderne 
plastbåter som Banner 

28 og X-37 i tirsdags- 
og onsdagsregattaer i 
Oslo. Om vinteren bruker jeg ventetiden til neste seilsesong på å trene og 
gå turrenn på ski.  ♦♦♦ 

Ola Vea er død 
 
En trist nyhet på nyåret: Vår alles kjære Ola Vea, 
velkjent skipper på ”Concordia” gjennom mange år, 
bidragsyter og styremedlem i bl.a Svanens venner, 
døde mandag 4. januar 2010 av legionella. Han ble 
meget alvorlig syk etter å ha deltatt på STA-årsmøtet i Istanbul og lå på 
Rikshospitalet i flere uker før han døde. 
 
Ola var svært aktiv i TSR og Nordisk seilas og har vært særlig engasjert i 
seilas med ungdom. Han ledet for eksempel Frøya-prosjektet ved Bjølsen 
skole og har vært en drivende kraft i en rekke andre prosjekter for å få 
ungdom med ut og seile. Han var også styremedlem NSTA. Alltid var 
han enstusiastisk og utrettelig, og vil bli husket av mange for sin innsats. 
 
Vi ønsker vår kjære Ola god seilas videre på det evige hav!   Red. 
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sjøen. Ute ved Rauholmene var vi kommet noenlunde i orden, 
men PANG!!!! Der gikk det et vant. Det blåste frisk bris og vel 
så det, men vi jibbet og trengte vel strengt tatt ikke det vantet. 
 
Så seilte vi et langt stykke, helt til vi oppdaget at vi hadde 
mistet jolla og den lå og duppet noen hundre meter unna. Ned 
med seil og motor i motvind sørover, til vi etter litt plunder fikk 
tak i den. Vi pustet ut og ble enige om noe så forkastelig som å 
motorkjøre i medvind; men det gjorde vi – helt til motoren 
stoppet fordi tanken var tom. 
 
Opp med seil igjen, 
og endelig kunne vi 
runde inn mot 
Nærsnesbukta. Men 
Nærsnestangen er 
lang og grunn, så 
plutselig sto vi der.  
Kom forholdsvis lett 
av igjen og fortøyde 
ved Tangen Slip. 
 
Vi rakk ikke bussen 
vi skulle tatt hjem.  
♦♦♦ 
 Veien hjem - tegning ved forfatteren 
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Med "Dvina" og "Flekkerøy" i vesterled 
- sommerseilas til Shetland! 
av Anne Nygren 

 
Etter 2 ½ uke med 

tropesommer langs 

sørlandskysten og 

vestlandet – to virkelig 

fredelige uker med bare 

Leif Erik og meg ombord 

– mønstrer sønnen 

Konrad og to gode 

venner, Mikkel Monrad-

Krohn og Jan Krog, på i 

Tananger. Vi skal til 

Shetland! 

 
Starten 
I Tananger har vi dagen før møtt "Flekkerøy" med Bjørnar og Klara om 
bord. Vi har planlagt å seile sammen noen uker og Flekkerøy har hatt en 
rask ”seilas” etter Nordisk. De er imidlertid ivrige og klarer ikke å vente 
til neste morgen for felles seilas, og legger av gårde noen timer før oss. 
Dvinas nye mannskap får noen få timer ombord der utstyr pakkes ut og 
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Klokken 04.00 neste 
morgen legger vi av 
gårde, lysvåkne og 
spente.  
 

Anne og Leif Erik på "Dvina" . 

Losskøyta "Flekkerøy" . 
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Det skal vise seg å bli en ”lett” overfart. Nesten flatt hav, men også lite 
vind. I starten må vi tåle lyden av 85 Ford-hester som durer og går. Men 
vi koser oss – utallige kopper kaffe, te og ikke minst de italienske 
godsakene Mikkel har hatt med, får bein å gå på. 
 
Vi får endelig vind og har noen fantastiske timer der vi ser bratte 
fjellvegger dukke opp med nærmest en glasur av gress som lyser gjennom 
disen. Vi ankommer Lerwick tidlig kveld – knapt 1 ½ døgn har overfarten 
tatt. Vi har slukt en diger gryte nydelig mat, og enda en ...  
 
Lerwick og Out Skerries 
I det vi ankommer Lerwick begynner det å blåse opp og neste morgen er 
det lett kaos i havna der vinden står rett inn. Kulingen står rett inn i ko-

øyet i akterkabinen, blåser via toalettet og rett i ryggen på Jan som tar 
oppvasken. Vi beslutter oss for å ligge en dag og bli kjent med byen. 
Tradisjonelle, grå engelske steinhus, men med svært så hyggelige folk. 

Out Skerries. 
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Flere tabber --- eller En seiltur fra Sætre 
til Nærsnes i det Herrens år 1964 
av Tove Gransæther 

 
Knut og jeg var 
nygifte og de stolte 
eiere av 28’ 
Hvalerskøyte 
"Myklebollen", 
oppkalt etter en 
fiskebolle fordi hun 
var liten, hvit og 
rund. 
 
Det var søndag 
ettermiddag og vi 
skulle seile fra 
Sætre til Nærsnes 
for slippsetting. 
Været var stille og 
fint og vi var 
forberedte på å 
bruke motor 
nordover, men begynte likevel å heise seil. 
 
Plutselig sprang det opp en sørlig bris.   
Knut var på fordekket og gjorde klar klyveren mens jeg sto til 
rors.  Jeg fikk beskjed om å slippe mer ut på storseilet; og 
skjøtet, som var av ekte hamp, rant gjennom hånden min og 
resulterte i en skinnløs håndflate. Skjøtet smatt ut gjennom 
blokka og storseilet var ute av kontroll. Knut kom akterut for å 
hjelpe til og da blåste klyveren, som ennå ikke var satt, på 

"Myklebollen" - tegnet av Knut K. Gransæther 
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Styret har mottatt en e-post fra 
AGLAIA (tysk båt) som ser etter 

mannskap til Tall Ships Race 2010. 
De skriver følgende: 

 
"The AGLAIA will be in Norway this year. 

We participate at the Tall Ship Race 2010 

which will visit Kristiansand in july. We 

sail a Colin Archer 40 feet [T/S Aglaia]." 

 

"We are looking for trainees and other 

sailing folk who would like to com wtih us 

for GB, NL and G! 

 

Best regards 

Heiko 

chairman of sail-aglaia e.V." 

 
Les mer på www.sail-aglaia.com 

eller skriv til 
heiko@sail-aglaia.com 

T/S "Aglaia". 

  S/Y "Marie" ved Garnholmen 28/6-1936 
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Etter to netter 
legger vi kursen 
videre – Out 
Skerries (De aller 
ytterste skjær) 
frister – og vi får 
erfare hvilken 
fantastisk 
innretning den 
nyinnkjøpte 
kartplotteren er – 
i det vi stevner 
inn med fulle seil 
i en ganske så 
smal havn. Det 
ser grunt ut – alt 
for grunt ... Heldigvis viser det seg at vannet er så utrolig klart, de 4-5 
meterne ser ut som 1-2. Vi legger til ved en høy kai med lange 
fortøyninger, her er stor forskjelle på høy- og lavvann. 
 
Vi setter garn, får ikke fisk, men derimot ærfugl og skarv. Fuglene blir 
tilberedt og spist som den flotteste biff, med nydelig saus og pasta til ... 
Shetlenderne synes vi er ”gærne” – her spises ikke sjøfugl, men vi kan ”ta 
så mye vi vil og gjerne sel også” ... det er lite fisk. Naturen er vakker, vi 
blir bergtatt og tenker at finere enn dette kan det da ikke bli ...? 
 
Men gang på gang blir det dét: Lunda Wick, Havna Voe, Papa Stour, 
Walls, Scalloway, og ikke minst Fair Isle ... naturopplevelsene står i kø, 
fuglelivet er rikt. 
 
Lunda Wick 
Vi ligger i en nydelig bukt, med klart vann og hvit strand. 
Kulturlandskapet består av endeløse gressletter der sauer og 
shetlandsponnier i alle tenkelige farger beiter fritt. Restene etter St. Olavs 
Church troner i skråningen. Ikke en plastbåt eller annet forstyrrende er å 
se. Her kjenner vi igjen rullingen fra langturen noen år tidligere, det er 
ikke så lett å sove, men vi klarer det allikevel etter en lang tur og et 
gourmetmåltid tilberedt av Mikkel – som viser seg å ta på seg all 

Rikt fugleliv - her lundefugl. 
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middagslaging i tiden som kommer… hvor heldige går det an å være? 
 
Havna Voe 
Vi er klar for en stille natts søvn, etter Lunda Wicks rulling, en lang dag 
med sightseeing med våre venner fra losskøyta Flekkerøy og en lang 
ettermiddag og kveld på havet. Vi begynner å tilegne oss kunnskap om 
fuglene – Jan er nærmest for ornitolog å regne og vi kan etter hvert se 
forskjell på teist og lomvi (skulle bare mangle); vi lærer at tjuvjoen rapper 
maten fra havsula og lundefuglen blir vår ”maskot” der den løper og 
snubler foran båten. 
 
Papa Stour 
Vi seiler øya rundt, høye klipper, strender der vi tror alle garnbøyer i 
verden fødes, de ligger der som fargerike egg blant rullesteinen. 
Gresslettene ligger som glasur ut mot høye klipper, og hulene ... hvor 
langt går de egentlig? Vi setter garn og får følge med en sel som er veldig 
interessert i hva vi driver med. Vi håper den ikke roter seg inn i garnet, er 

Lunda Wick - idyll med dønning. 
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åpner toalettdøra, og med 
den skjermer sitt ærende fra 
nysgjerrige øyne. Selve 
toalettet har en dual 
vakumpumpe som sikrer 
hurtig ekspedering av 
uønskede avfallstoffer.  
 
Forbi toalettet kommer man 
til Ejderns sovelugar med 
fire køyer, Det er to køyer 
over hverandre på hver side 
og køyene er utstyrt med 
slingrebrett. Under køyene 
er det gode, tørre rom for 
klær og proviant.  
 
Gjennom en tynn eikedør 
entrer man Ejderns salong, 
skutas hjerte, med sofa rundt 
salongbordet til babord og et 
navigasjonsbord på styrbord 
side. Lenger akter ligger Ejderns bysse, med en dobbel gasskomfyr og 
servant.  
 
Lengst akter i babord hjørne finner man Ejderns siste køyeplass, en stikk-
køye. Opp fra 
byssa går en 
leider opp til 
cockpit. 
 
Les mer om 
"Ejdern" og 
hennes 
besetning på: 
 

ejdern.no 

"Ejdern"s salong. 



18  

 

  
Båten styres med rorkult fra 
en liten, dyp styrebrønn. 
Kompasset er av merket 
Cassens & Plath og står på en 
sokkel foran styreluken. 
Rekkene er ca én fot høye. To 
fot høye rekkeseptre bærer en 
taurekke fra for til akter. 
 
Ned leideren fra forluken 
havner man i forpiggen. Her 
er opplagsrom for reserveseil, 
tauverk, materialer og kjetting. 
Alt plassert i hyller og binger. 
Det er også en soveplass her i 
forpiggen.  
 
Beveger man seg akterover 
kommer man til Ejderns 
toalett, som oppstår når man 
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usikre på om Mikkel kan klare å ”gjøre opp” en sel sånn helt i det skjulte? 
Selen følger oss helt tilbake til moderskipet og blir kjent med 
mannskapet. 
 
Scalloway 
Mest kjent for Shetlands-Larsen og ”bussen” hans. Vi overhører noen 
barn på museet som ble veldig overrasket da de fikk vite at det ikke var 
noen buss! I Scalloway får vi av hotellbetjeningen låne nøkkel til borgen 
og låser oss inn. Her var vikingskipet "Havørn" og Jan noenogtyve år 
tidligere, men det er en annen historie. Jan og Mikkel forlater oss her, 
etter alt for kort tid, men nytt mannskap mønstrer på – Peder Krag. 
 
Walls 
Vi tar en svipptur nordover til Walls. På veien dit ser vi et fantastisk slott 
og bestemmer oss for tur i jolla Lynet neste dag. Vi treffer eieren Dorotha 
og etter ”lett press” får vi komme inn i det helt fantastiske hjemmet 
hennes. 7-8 meter under taket, tunge Chesterfield møbler og mørke 
malerier. Glassmalerier med klare hentydninger om at en tidligere eier må 
ha vært aktiv i slavehandelen. Dorotha ”mykner opp” og spør om vi vil ha 
litt spumante – italiensk champagne. Vi er høflige og takker ja, og i lett 
rus lever vi oss inn i en helt annen verden ... Dorotha har også fått 
preparert en nesten 20 meter lang spermasetthval som drev i land noen år 
tidligere, hvalen har et helt hus for seg selv, og vi får beundret og følt på 
det digre dyret. 
 

Fair Isle 
På Fair Isle kommer 
vi nærmere fuglene 
enn noe annet sted. 
Vi går 50-100 meter 
fra båten og setter oss 
på fjellet. Og så er 
det bare å vente ... 
Det tar ikke mange 
minuttene før vi 
nærmest er 
”omringet” av fugl. 
Havhesten seiler 

Fair Isle - Konrad studerer det rike fuglelivet. 
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forbi oss og lundefuglen sitter bare 
noen meter fra oss og titter – med 
et fantastisk blikk og sitt fargerike 
nebb. Vi tar tusenvis av bilder og 
gleder oss til å gå gjennom dem 
etterpå. 
 
Vi klarer nesten ikke å rive oss løs 
fra denne siste øya, men så er tiden 
inne; vi planlegger avgang og Leif 
Erik sjekker været. Det viser seg at 
det IKKE er tid for avgang, vi kan 
kanskje si heldigvis? Etterpå får vi 
høre at den sterke vinden vi holdt 
oss unna var stormen som rammet 
norskekysten ... Vi satte i stedet 
kursen mot Lerwick igjen (dermed 
hadde vi seilt Shetland rundt) – 
fikk oppleve litt mer av 
”storbyen”, sluppet ungdommen 
”ut av fengsel”, det vil si sendt 
Konrad pr fly hjem, før vi satte 
kursen mot hjemlandet. 
 
Hjemover 
Det første døgnet fikk vi oppleve 
den urolige og krappe nordsjøen. 
Riktig ubehagelig var det og denne 
gangen var det virkelig bra at vi 
hadde laget stormsuppe. Etter 
hvert la sjøen seg og vi kom inn i 
de gode rutinene. Så godt fungerte 
det, at vi bestemte oss for Shetland
- Risør uten stopp. Etter 3 ½ døgn 
la vi til ... og da var vi vel egentlig 
klare for å fortsette ...? 
 

Anne Nygren - www.flyt.no 

Rødflekket småhai fanget på Fair Isle - nam! 

Vi stevner hjemover over Nordsjøen. 
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Våre båter-stafetten – 6. etappe:  
Losbåten ”Ejdern” fra 1894 
ved redaktøren - nok en gang! 

 
"Ejdern" er en svensk 

losskøyte fra 1894 som nylig 

har vært ute på langtur mot 

Brasil og sydligere 

breddegrader. "Ejder" er 

svensk og betyr "ærfugl". 

 

"Ejdern" er tegnet av Albert 

Andersson i samråd med 
Colin Archer. Hun ble bygget 
hos Lundgren og Karlsson på 
Klippan i Gøteborg i 1894.  
 
Båten er 39,5 fot over dekk, 
14,5 fot bred og stikker 6 fot i 
vannet. Minste fribord er 0,9 
meter, i baugen 1,3 meter.  
 
Skroget er bygget av eik på 3 
x 4 toms doble spant med steamede askeribber 
klinket fast med kobbernagler. En utvendig jernkjøl 
veier 2,4 tonn og innvendig har hun 1,5 tonn ballast 
i formstøpte jernbetongblokker. 
 
Ejdern har gaffelrigget mast på 49,2 fot over dekk, 
avstivet av fire solide vant, samt fokkestag. 
 
Klyverbommen stikker 13 fot fram, forsynt med 
syrefaste vaierstag. Hennes seil er hvite og 
storseilet løsfotet. Med klyver, fokk, topp- og 
storseil fører hun til sammen ca 107 kvadratmeter 
seil. Hun har flere klyvere av varierende størrelse 
til forskjellige vindforhold. 

Seiltegningen til "Ejdern". 

"Ejdern" i 1930.  
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Selen følger oss helt tilbake til moderskipet og blir kjent med 
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tidligere, men det er en annen historie. Jan og Mikkel forlater oss her, 
etter alt for kort tid, men nytt mannskap mønstrer på – Peder Krag. 
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Vi tar en svipptur nordover til Walls. På veien dit ser vi et fantastisk slott 
og bestemmer oss for tur i jolla Lynet neste dag. Vi treffer eieren Dorotha 
og etter ”lett press” får vi komme inn i det helt fantastiske hjemmet 
hennes. 7-8 meter under taket, tunge Chesterfield møbler og mørke 
malerier. Glassmalerier med klare hentydninger om at en tidligere eier må 
ha vært aktiv i slavehandelen. Dorotha ”mykner opp” og spør om vi vil ha 
litt spumante – italiensk champagne. Vi er høflige og takker ja, og i lett 
rus lever vi oss inn i en helt annen verden ... Dorotha har også fått 
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Fair Isle 
På Fair Isle kommer 
vi nærmere fuglene 
enn noe annet sted. 
Vi går 50-100 meter 
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på fjellet. Og så er 
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Det tar ikke mange 
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Fair Isle - Konrad studerer det rike fuglelivet. 
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middagslaging i tiden som kommer… hvor heldige går det an å være? 
 
Havna Voe 
Vi er klar for en stille natts søvn, etter Lunda Wicks rulling, en lang dag 
med sightseeing med våre venner fra losskøyta Flekkerøy og en lang 
ettermiddag og kveld på havet. Vi begynner å tilegne oss kunnskap om 
fuglene – Jan er nærmest for ornitolog å regne og vi kan etter hvert se 
forskjell på teist og lomvi (skulle bare mangle); vi lærer at tjuvjoen rapper 
maten fra havsula og lundefuglen blir vår ”maskot” der den løper og 
snubler foran båten. 
 
Papa Stour 
Vi seiler øya rundt, høye klipper, strender der vi tror alle garnbøyer i 
verden fødes, de ligger der som fargerike egg blant rullesteinen. 
Gresslettene ligger som glasur ut mot høye klipper, og hulene ... hvor 
langt går de egentlig? Vi setter garn og får følge med en sel som er veldig 
interessert i hva vi driver med. Vi håper den ikke roter seg inn i garnet, er 

Lunda Wick - idyll med dønning. 
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åpner toalettdøra, og med 
den skjermer sitt ærende fra 
nysgjerrige øyne. Selve 
toalettet har en dual 
vakumpumpe som sikrer 
hurtig ekspedering av 
uønskede avfallstoffer.  
 
Forbi toalettet kommer man 
til Ejderns sovelugar med 
fire køyer, Det er to køyer 
over hverandre på hver side 
og køyene er utstyrt med 
slingrebrett. Under køyene 
er det gode, tørre rom for 
klær og proviant.  
 
Gjennom en tynn eikedør 
entrer man Ejderns salong, 
skutas hjerte, med sofa rundt 
salongbordet til babord og et 
navigasjonsbord på styrbord 
side. Lenger akter ligger Ejderns bysse, med en dobbel gasskomfyr og 
servant.  
 
Lengst akter i babord hjørne finner man Ejderns siste køyeplass, en stikk-
køye. Opp fra 
byssa går en 
leider opp til 
cockpit. 
 
Les mer om 
"Ejdern" og 
hennes 
besetning på: 
 

ejdern.no 

"Ejdern"s salong. 



20  

 

 

Styret har mottatt en e-post fra 
AGLAIA (tysk båt) som ser etter 

mannskap til Tall Ships Race 2010. 
De skriver følgende: 
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vi koser oss – utallige kopper kaffe, te og ikke minst de italienske 
godsakene Mikkel har hatt med, får bein å gå på. 
 
Vi får endelig vind og har noen fantastiske timer der vi ser bratte 
fjellvegger dukke opp med nærmest en glasur av gress som lyser gjennom 
disen. Vi ankommer Lerwick tidlig kveld – knapt 1 ½ døgn har overfarten 
tatt. Vi har slukt en diger gryte nydelig mat, og enda en ...  
 
Lerwick og Out Skerries 
I det vi ankommer Lerwick begynner det å blåse opp og neste morgen er 
det lett kaos i havna der vinden står rett inn. Kulingen står rett inn i ko-

øyet i akterkabinen, blåser via toalettet og rett i ryggen på Jan som tar 
oppvasken. Vi beslutter oss for å ligge en dag og bli kjent med byen. 
Tradisjonelle, grå engelske steinhus, men med svært så hyggelige folk. 

Out Skerries. 
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Flere tabber --- eller En seiltur fra Sætre 
til Nærsnes i det Herrens år 1964 
av Tove Gransæther 

 
Knut og jeg var 
nygifte og de stolte 
eiere av 28’ 
Hvalerskøyte 
"Myklebollen", 
oppkalt etter en 
fiskebolle fordi hun 
var liten, hvit og 
rund. 
 
Det var søndag 
ettermiddag og vi 
skulle seile fra 
Sætre til Nærsnes 
for slippsetting. 
Været var stille og 
fint og vi var 
forberedte på å 
bruke motor 
nordover, men begynte likevel å heise seil. 
 
Plutselig sprang det opp en sørlig bris.   
Knut var på fordekket og gjorde klar klyveren mens jeg sto til 
rors.  Jeg fikk beskjed om å slippe mer ut på storseilet; og 
skjøtet, som var av ekte hamp, rant gjennom hånden min og 
resulterte i en skinnløs håndflate. Skjøtet smatt ut gjennom 
blokka og storseilet var ute av kontroll. Knut kom akterut for å 
hjelpe til og da blåste klyveren, som ennå ikke var satt, på 

"Myklebollen" - tegnet av Knut K. Gransæther 
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sjøen. Ute ved Rauholmene var vi kommet noenlunde i orden, 
men PANG!!!! Der gikk det et vant. Det blåste frisk bris og vel 
så det, men vi jibbet og trengte vel strengt tatt ikke det vantet. 
 
Så seilte vi et langt stykke, helt til vi oppdaget at vi hadde 
mistet jolla og den lå og duppet noen hundre meter unna. Ned 
med seil og motor i motvind sørover, til vi etter litt plunder fikk 
tak i den. Vi pustet ut og ble enige om noe så forkastelig som å 
motorkjøre i medvind; men det gjorde vi – helt til motoren 
stoppet fordi tanken var tom. 
 
Opp med seil igjen, 
og endelig kunne vi 
runde inn mot 
Nærsnesbukta. Men 
Nærsnestangen er 
lang og grunn, så 
plutselig sto vi der.  
Kom forholdsvis lett 
av igjen og fortøyde 
ved Tangen Slip. 
 
Vi rakk ikke bussen 
vi skulle tatt hjem.  
♦♦♦ 
 Veien hjem - tegning ved forfatteren 
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Med "Dvina" og "Flekkerøy" i vesterled 
- sommerseilas til Shetland! 
av Anne Nygren 

 
Etter 2 ½ uke med 

tropesommer langs 

sørlandskysten og 

vestlandet – to virkelig 

fredelige uker med bare 

Leif Erik og meg ombord 

– mønstrer sønnen 

Konrad og to gode 

venner, Mikkel Monrad-

Krohn og Jan Krog, på i 

Tananger. Vi skal til 

Shetland! 

 
Starten 
I Tananger har vi dagen før møtt "Flekkerøy" med Bjørnar og Klara om 
bord. Vi har planlagt å seile sammen noen uker og Flekkerøy har hatt en 
rask ”seilas” etter Nordisk. De er imidlertid ivrige og klarer ikke å vente 
til neste morgen for felles seilas, og legger av gårde noen timer før oss. 
Dvinas nye mannskap får noen få timer ombord der utstyr pakkes ut og 
stormsuppe tilberedes i 
trykkokeren. Vi har 
ikke tro på store 
matlagingen underveis 
(Nordsjøen har rykte på 
seg for å være 
ubehagelig) og gryta er 
derfor diger.  
 
Klokken 04.00 neste 
morgen legger vi av 
gårde, lysvåkne og 
spente.  
 

Anne og Leif Erik på "Dvina" . 

Losskøyta "Flekkerøy" . 
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Nytt fjes i 
SSCA-styret 
 

Martin Høy er ny i  

SSCA-styret i år. Han 

sier om seg selv: 

 
Jeg bor i Oslo og seiler 
på skøyta "Martine" som 
eies av Tore Høy
(fader'n). Båten ligger på 
Isegran i Fredrikstad. 
Ellers seiler jeg moderne 
plastbåter som Banner 

28 og X-37 i tirsdags- 
og onsdagsregattaer i 
Oslo. Om vinteren bruker jeg ventetiden til neste seilsesong på å trene og 
gå turrenn på ski.  ♦♦♦ 

Ola Vea er død 
 
En trist nyhet på nyåret: Vår alles kjære Ola Vea, 
velkjent skipper på ”Concordia” gjennom mange år, 
bidragsyter og styremedlem i bl.a Svanens venner, 
døde mandag 4. januar 2010 av legionella. Han ble 
meget alvorlig syk etter å ha deltatt på STA-årsmøtet i Istanbul og lå på 
Rikshospitalet i flere uker før han døde. 
 
Ola var svært aktiv i TSR og Nordisk seilas og har vært særlig engasjert i 
seilas med ungdom. Han ledet for eksempel Frøya-prosjektet ved Bjølsen 
skole og har vært en drivende kraft i en rekke andre prosjekter for å få 
ungdom med ut og seile. Han var også styremedlem NSTA. Alltid var 
han enstusiastisk og utrettelig, og vil bli husket av mange for sin innsats. 
 
Vi ønsker vår kjære Ola god seilas videre på det evige hav!   Red. 
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Midt i den deilige, barbeinte sommerseilasen er det at idyllen plutselig 
brytes: Jeg var på vei tilbake fra en tur på fordekket, tok turen på le side 
og kjølte føttene i sjøen. Jeg skulle bare skritte over i cockpiten da en litt 
større bølge gjorde at jeg støttet meg litt på bommen. Med et smell havnet 
både jeg og bommen på hyttetaket. Resten av gjengen skotter forundret 
bort på kaoset av mann, tau og treverk. Bommen, som før sto så fint i en 
liten bue og holdt seilet utstrukket, hadde da fått et flott brudd omtrent 
midt på.  
 
I full fart og med mer bruk av den kjekke revetaljen fikk vi rigget om til 
fritt storseil og pakket restene av bommen på dekk. Toppseilet tok vi ned 
ettersom det ikke stod skikkelig uten bommen. Seilasen gikk videre og vi 
gjorde god fart. Etterhvert blåste det også opp mer slik at vi valgte å ta rev 
i storseilet og skifte til en mindre klyver. Det ble vrient å reve storseil 
uten bom, men det løste seg med litt kreativ bruk av seisinger og 
taljeutveksling. 
 
De siste timene inn mot Skagen seilte vi med 8-9 knops fart, med ett rev i 
storseilet, fokk og den lille klyveren.  ♦♦♦ 

Spjelket bom i Skagen. 
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gammel sjø fra alle kanter på grunna utenfor Stangholmen. Ingen vind, og 
dermed ingen seil, førte til at vi vingla avgårde i morgenlyset på vei mot 
Skagen.  
 
Vi lærte altså en ting allerede første dagen - la de mindre sjøsterke få 
komme seg ut av sengeklærne før vi kaster loss og la dem slippe å sjaue 
for mye rundt under dekk ... 
 
Etterhvert som morgenkaffen gikk ned og vi begynte på formiddags-
kjeksen kom det endelig litt trekk. Fint og stødig fra vest, så vi fikk 
sløreføre. Vi la bi på fokka og heiste alle seil. Jeg prøvde å forklare om 
alle de fine seilene som finnes i gaffelriggen og de smarte triksene for å 
håndtere dem. Tre av mannskapet hadde bare seilt bermudarigger 
tidligere. Med lange dønninger skulle det også demonstreres hvor kjekt 
det er å bruke revetaljen som preventer og stabilisere bommen i sjøene.  
 
Vi koste oss videre i solskinn og gjorde god fart sydøstover – rett mot 
Skagen der det ventet en lun havn og godt øl.  
 

Trivelig lag om bord i "Martine". 
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Vinnere av årets vandrepremier 2009 
av Anne Torbergsen 

 

Haakon Fjellheims pren for utholdenhet 
Prisen utdeles hvert år til siste 
seilende båt i havn under 
Trutningsseilasen. I år ble 
Trutningen et "close race" i fin 
vind uten de store 
utholdenhetsprøver. Premien 
settes derfor i stedet opp i 
Toddyseilasen, som ble 
avholdt i lite og vekslende 
vind. Siste båt i mål, men som 
klarte makstiden kl 17, var 
"Losen". Gratulerer! Det skal 
også legges til at "Losen" vant 
Det gylne toddykrus for beste 
toddybrygg. 
 
Einar Salvesens minnepokal 
Utdeles hvert år i ny klasse i 
Hollenderseilasen. I år settes 
pokalen opp i klasse E, klassen 
for tunge, underriggede båter. 
Klassen ble vunnet av R/S 5 
"Liv", som ikke bare vant 
klassen suverent, men også 
"over all" av alle skøytene. 
Terje Smith: " Vi logget 9,9 
knop på "surfen" hjemover, he 
he!" Gratulerer, "Liv" og Terje! 
 
Wigzells patent  
Ble satt opp av Erling Qvale og utdeles til beste internasjonale bragd. I år 
hadde vi to kandidater som kvalifiserte til prisen: Den ene var Bjørnar 
Berg med "Flekkerøy" som i år som i fjor utklasset de andre båtene under 

"Liv" i frisk vind. Foto: Knut K. Gransæther. 

"Losen" i sin hjemmehavn. Foto: Sjur G. H. 



26  

 

Limfjorden rundt. Da Bjørnar fikk 
prisen i fjor, har styret besluttet at 
prisen i år går til "Løperen" for å ha 
vunnet begge etappene i sin klasse 
under årets Nordisk seilas, samt at 
hun fikk en "over all"-seier på 1. 
etappe. Det skal også legges til at 
"Løperen" vant to flasker cognac 
under veddemål med "Flekkerøy" om 
etappeseierene. 
 
 
Oles patent  
Ble satt opp av Ole Kristoffersen og skal 
utdeles under Trutningsseilasen til den 
båt som har utmerket seg på en eller 
annen måte. Tur- og regattakomiteen 
vurderer hver enkelt båt under 
Trutningen. I år går prisen til Ole 
Kristoffersen selv. Han lå igjen som 
startbåt og startet dermed sist i feltet. 
"Single handed" seilte han seg så opp 
gjennom hele feltet og var desidert 
raskeste båt under årets Trutningsseilas. 
Gratulerer! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Løperen" av Isegran. 

Ole Kristoffersen. 

← Det gylne toddykrus - vunnet av "Losen". 
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Bomtur til Skagen 
av Erik Høy (tekst) og Guro Sylling (foto) 
 
Det var sommer, første vennetur med båten og vi skulle starte en drøy 

ukes sommerferie med å seile fra Risør til Skagen. Derfra var planen 

løselig å gå nordover langs svenskekysten, krysse over fra Kosterområdet 

og så returnere til Risør.  

 
Vi startet på 
torsdag med å ta 
båten inn til Risør 
by for å ta imot 
mannskap. I lett 
vind og solskinn 
hadde vi en flott 
dag som gikk med 
til å ligge i 
hengekøye på 
fordekket, spleise 
tauender og handle 
inn proviant og 
annet utstyr som vi 
mente å trenge 
underveis. Vi gikk 
tidlig til køys med store forventninger til morgendagen. Det å innlosjere 
fem voksne ombord i 34' Martine gikk riktig så greit med Andreas og 
Synnøve i forpiggen, Erik og Guro i salongen og Jan i stikkøya bak byssa. 
Salongputene måtte vekk for å gi plass til å sove, og her kom nevnte 
hengekøye godt med til å stue puter oppunder kahyttaket. Litt trangt altså, 
men veldig trivelig stemning. 
 
Fredag morgen purret jeg ”mannskapet” grytidlig som planlagt, og vi 
kastet loss før seks om morgenen. Vi skulle tidlig av gårde for å ha god 
tid over! Ingen hadde noen klar idé om hvor lang tid det kunne ta, så vi 
tok ingen sjanser. Jentene fikk faktisk ikke tid til å stå opp, så de startet 
dagen med å gjøre klart under dekk og sjaue frokost opp til morgen-
fuglene i cockpit. Ingen særlig god ide ettersom det var vindstille med 

"Martine". 
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Lystbåt "Marie" er til salgs! 
 
Colin Archers originale Lystbaat "Marie" fra 1899 ønskes solgt til en 
kyndig og interessert entusiast. Pris kan diskuteres. Båten er i fullt seilbar 
stand og meget godt holdt. Ligger for tiden i vinteropplag i Tønsberg. 

Les mer om "Marie" på  www.lystbaat.no  
 

Interesserte kan kontakte: 
 
Morten, på 907 20 757 / morten.kielland@tele2.no  
eller  
Helena, på 952 80 850 / helena.kielland@tele2.no 
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Cara-pokalen  
Ble satt opp av Hans Borti Salvesen og utdeles 
til den/de som har gjort en særlig innsats for 
klubben i løpet av senere eller lengre tid. I år 
går prisen til Johan Petersen for seilasen med 
"Stavanger" langs kysten og hjem til Bygdøy. 
Under seilasen har Johan hatt tett kontakt med 
pressen og har gjennom sitt arbeid promotert 
klubben mot publikum. Tusen takk, Johan, og 
gratulerer! 
 
 
 
Jentepokalen 
Ble satt opp av Gunn og Knut von Trepka. Den utdeles til et kvinnelig 
medlem som har utmerket seg under seilas. I år går prisen til en jente som 
har seilt samtlige regattaer i år: Trutningen, Sail Isegran, SSCA-regattaen 
i Moss, og Arisholmen rundt. Damen heter Sefrid Jakobsen og seiler om 
bord på "Hilda" som førstestyrmann. I år har "Hilda" krabbet betraktelig 
oppover på resultatlistene. Det skyldes nok ikke bare nye seil fra Tor Erik 
Gustavsen og ny "Isegran-propell", men også at Sefrid er blitt en mer 
habil "rormann". Gratulerer! 
 
 
Langferdsrattet  
Ble satt opp av Erling Qvale i 1983 som en 
oppmuntring til familieseilas blant medlemmene 
i SSCA. Rattet er et evigvandrende trofé som 
deles ut hvert år til den av SSCAs medlemmer 
som i løpet av årets sommerferie har utført den 
lengste, hyggeligste og mest interessante 
familieseilas med fartøy registrert hos SSCA. 
Sommeren 2008 la "Ejdern" ut på en lang 
sommerferie som startet i Risør og gikk via 
Karibien. Hun kom høsten 2009 tilbake til sin 
hjemmehavn ved Gjeving nær Lyngør. 
 
Vi gleder oss til foredrag på "Røylen" i vinter! 

Johan Jørgen Petersen. 

L/S "Ejdern". 
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Bevaringsloggen 
R/S 1 "Colin Archer"s bevaringslogg, er et trofé 
som ble satt opp av Gunn og Knut von Trepka i 
forbindelse med SSCAs 10 års jubileum i 1982. 
Troféet er en gammel håndlogg, komplett med line 
og loggflyndre, og dessuten et album for 
beskrivelse av de respektive vinnerbåter eller -
prosjekter med historikk og bilder. Med bruksbåter 
menes her båttyper som opprinnelig ble bygget til 
ervervsmessig bruk slik som fiske, losing, 
redningstjeneste, fraktfart, etc. Originale, 
langkjølte lystbåter av Colin Archers konstruksjon 
omfattes også. I år går prisen til Jeppe Jul Nielsen 
for å ha tatt initiativ til å sette R/S 14 "Stavanger" 
på land til evig bevaring. "Stavanger" skal utstilles 
på land, i båthallen på Norsk Sjøfartsmuseum. På 
denne måten har han bidratt til at i alle fall én av 
disse båtene får evig liv, og at publikum kan få 
lære om deres liv og virke. Tusen takk, Jeppe! 
 
 
 
Den begrodde propell  
Nok et trofé satt opp av Knut von Trepka, dette 
til SSCAs 30 års jubiléum i 2003. Det  består 
av en begrodd propellvinge og utdeles hvert år 
til et medlem som har utmerket seg i det å seile 
framfor å gå for motor. I år har Johan Petersen 
utmerket seg ved å seile "Stavanger" i all slags 
vær fra Kristiansund via Lofoten til Oslo - uten 
motor. Vi håper vi får høre mer om turen i løpet 
av året som kommer, 2010.  
 
Gratulerer igjen, Johan! 
 
♦♦♦ 

Jeppe Jul Nielsen. 

Johan Jørgen Petersen. 
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♦     Redaktørtanker    ♦ 
av Morten Kielland 

 
Huttetu! ÷5 grader i salongen 
og ÷15 uttabords. Hva annet 
kan man tenke på da, enn 
sommeren som gikk, med 
både hetebølger og andre 
bølger, og fin-fin seilervind?  
Det er deilig med ordentlig 
sommer og ordentlig vinter. 
Så lenge bunnvannet fortsatt 
er flytende, så er jo egentlig 
alt i orden. 
 
Dette er den 50. Gaffelbit i historien, den første i Gaffelbitens nå 26. 
årgang; og den 6. Gaffelbit jeg har på samvittigheten. Hvor mange fler det 
vil bli, får vi jo se; men jeg merker at jeg allerede nå begynner å bli litt lei. 
Det er jo dumt, men slik er det bare. Dessuten er det andre ting i mitt og 
familiens liv som trekker oss bort fra sjøen. 
 
Jeg vil derfor allerede nå oppfordre både styre og medlemmer til å 
begynne å se seg om etter en ny redaktør til Gaffelbiten. Personlig vet jeg 
om flere som burde kunne fylle denne rollen, og med glans. Mal for 
layout, samt nødvendig programvare kan overtas fra meg - og dermed 
burde det meste være i orden. 
 
Jeg vil ønske alle lesere et godt, nytt år og benytte anledningen til å takke 
for tilliten jeg er blitt vist gjennom å få tildelt redaktørjobben og vervet 
som styrets sekretær 2 for to år. Det kan derfor virke litt utakknemlig å 
allerede nå si at jeg antakelig må kunngjøre min avgang før perioden er 
omme, men det er ikke tilfellet; jeg er faktisk svært takknemlig. Og, som 
sagt: Vi får vel se hvordan det går først. Uansett er det, som vi seilere vet,  
alltid en god ting å være forberedt. 
 
Jeg vil også takke dere som har bidratt til dette nummeret av Gaffelbiten! 
Slikt gjør redaktørjobben mye lettere. 

 Ærbødigst, redacteuren 
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jobben han har gjort 
med å bevare S/Y 
"Venus", sin innsats i 
styret gjennom mange 
år, og for den gode kon-
takten han har skapt 
mellom Norsk sjøfarts-
museum og Seilskøytek-
lubben Colin Archer. 
Det bør nevnes at 
Thoralf selv befant seg 
på gangen da saken ble 
behandlet i styret og at 
vedtaket ble enstemmig 
vedtatt. Styret gratulerer Thoralf Qvale som klubbens æresmedlem nr 4! 
 
Det er betryggende for oss i styret å ha med representanter som alltid vil 
rettlede oss i avgjørelser som dreier seg om klubbens verdier og tradis-
joner. Samtidig er det stor takhøyde for å starte opp nye ideer. 
 
Ellers vil jeg også takke for et flott årsmøte med årsfest. Det ble holdt 
mange flotte taler, vi sang og det ble lest dikt. Mye dreide seg selvfølgelig 
om R/S 14 "Stavanger" sin siste seilas langs kysten og hjemkomst til 
Oslo. Jeg vil spesielt nevne Jeppe Jul Nielsen som holdt en takketale for 
at han fikk bevaringsloggen. I talen fortalte han litt om hvordan han til 
slutt fikk overtalt sin mor, Lillerut, til å selge skøyta til Redningsselskapet 
for bevaring på land og evig liv. Vi får sikkert høre mye mer om 
"Stavangers" videre skjebne i årene som kommer, og jeg håper spesielt på 
et klubbforedrag fra Jeppe om livet med skøyta og overdragelsen til 
Redningsselskapet. Jeg ser lyst på en ny toårsperiode som formann i klub-
ben og gleder meg til sesongen som kommer. 
 
Godt nytt år! 
 
Med hilsen fra formann  
 
Anne Torbergsen 

Vårt 4. æresmedlem Thoralf Qvale til rors om bord i  

S/Y "Venus". 
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♦     Fra styrebrønnen    ♦ 
av Anne Torbergsen 

 

Jeg vil aller først takke for til-
liten da jeg får fortsette som 
formann og samtidig takke alle 
dere som fortsetter i styret. Vi 
ønsker velkommen tre nye 
styremedlemmer, Henning 
Johnsen, Martin Høy og 
Morten Kielland som allerede 
er redaktør for Gaffelbiten, 
men som nå også går inn som 
sekretær 2 i styret.  
 
Seilskøyteklubben Colin Archer var den første av sitt slag som startet med 
bevaring av tradisjonelt bygde fartøyer. Statutter for klubben ble skrevet 
og vedtatt i generalforsamling og ga retningslinjer for hvordan klubbens 
virksomhet skulle drives. I tillegg fikk vi raskt gode tradisjoner med å ar-
rangere årlige samlinger på fjorden, en om våren og en om høsten, samt at 
flere dro på lengre turer om sommeren.  
 
Det gode samholdet krevde snart at vi også måtte møtes om vinteren og 
foredrag ved NSM ble arrangert. Med slike klare statutter og gode tradis-
joner er det ikke så vanskelig å sitte som formann, særlig ikke når en har 
så flinke folk med seg i styret. Vår aller første formann, Hans Borti 
Salvesen, hadde det nok langt vanskeligere. Men han gjorde en flott jobb 
med å få denne klubben i gang og var med på å skape det gode samholdet 
som er selve grunnlaget for klubbens eksistens. For dette ble Salvesen den 
første som fikk utmerkelsen æresmedlem.  
 
Senere fikk Carl Emil Petersen også utmerkelsen for den innsatsen han 
gjorde med å få R/S 1"Colin Archer" til Norge og den ambassadørjobben 
han gjorde for klubben med alle sine foredrag om seiling i gamle båter. 
Også Knut von Trepka fikk denne utmerkelsen for den fantastiske innsat-
sen han har gjort for bevaringen av "Colin", samt at han har vært en tals-
mann for klubben utad. Nå var det var Tove Gransæther som nominerte 
vårt 4. æresmedlem, Thoralf Qvale. Thoralf får utmerkelsen for den flotte 



 
 
 

 
Forsidebilde: R/S 14 "Stavanger" 

Foto: Johan J. Petersen  
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Styret i SSCA 2010: 
 

Formann: Anne Torbergsen 
Viseformann:  Thoralf Qvale 

Sekretær 1:  Julie Bastiansen 
Sekretær 2: Morten Kielland 
Kasserer:  Gunn von Trepka 

 

Tur- og regatta- 
komité:  Martin Høy 
  Christian von Trepka 
  Ole Kristoffersen 
Møte- og arrange- 
mentskomité: Yngve Ottesen 
  Sidsel Christensen 
  Henning Johnsen 
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     Terminliste SSCA 2010 

Dato Aktivitet Kontaktperson 

3. feb Medlemsmøte, NSM Yngve Ottesen: yngve.ottesen@jbv.no 

3. mar Medlemsmøte, NSM Yngve Ottesen: yngve.ottesen@jbv.no 

7. apr Medlemsmøte, NSM Yngve Ottesen: yngve.ottesen@jbv.no 

13. mai Helly Hansen Skagen Race http://www.baerumseilforening.no 

22. mai Trutning Martin Høy: martin.hoy@pvv.ntnu.no 

23. mai Sail Isegran Maritime Center: Knut@isegran.no 

30. mai Bygdøynesdagen http://www.norsk-sjofartsmuseum.no/ 

5. jun SSCA-regatta i Moss Martin Høy: martin.hoy@pvv.ntnu.no 

11. jun Færderseilasen http://www.kns.no 

18.-20. jun Kystlagtreff på Steilene 
Anne Torbergsen: 

actorbergsen@hotmail.com 

28/6 - 7/7 Nordisk seilas http://nordisksejlads.org/ 

10. jul Grillfest Tjøme/samseilas 
Anne Torbergsen: 

actorbergsen@hotmail.com 

10/7-10/8 Tall Ships Races http://www.tsrkristiansand.no 

15.-18. jul 
Landsstevne Forbundet 

KYSTEN 
http://www.kysten.no/ 

30. jul Colin Archer-dagene i Larvik Asbjørg Dalen: asbdalen@online.no 

5.-8. aug Risør trebåtfestival http://www.trebatfestivalen.no/ 

14. aug Humlungen-regatta på Hvaler http://www.hvaler-seilforening.no/ 

27. aug Hollænderseliasen http://www.havseilerklubben.no/ 

2. okt Toddyseilas Martin Høy: martin.hoy@pvv.ntnu.no 

13. okt 
Medlemsmøte, NSM NB! FEIL 

DATO I KALENDER! 
Yngve Ottesen: yngve.ottesen@jbv.no 

20. nov Årsfest Yngve Ottesen: yngve.ottesen@jbv.no 
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