
   Terminliste SSCA 2008

Arrangement Kontaktperson Dato

Hovdan Skagen Race Bærum Seilforening

Sail Isegran http://sail.isegran.no/ 10. - 12. mai

Trutningseilasen SSCA 23. mai

SSCA-regatta SSCA 6. - 8. juni

Færderseilasen KNS 13. - 15. juni

Kystkulturdager Steilene www.landsteilene.no 14. - 15. juni

Tall Ships Race: 
Liverpool, Måløy, Bergen, 
Den Helder

http://www.nsta.no/

Liverpool 18.07, 
Måløy 01.08 , 

Bergen 09.08 Den 
Helder 20.08

Nordisk Seilas: Læsø, 
Strømstad, Fredrikstad

http://nordisksejlads.org/ 30. juni - 9. juli

Samseilas med seilas i 
skjærgården. Møt opp i 
Grimestadbukta sør for 
Mågerø, Tjøme

Truls Bastiansen, SSCA
901 31 011

Oppmøte 11. juli,
videre 

Skagenferd  
20. juli

Colin Archer-dagene
Asbjørg Dalen

asbdalen@online.no
25. - 26. juli

Forbundet Kystens 
Landsstevne i Fosnavåg, 
Sunnmøre

Herøy Kystlag 17. - 20. juli

Risør Trebåtfestival www.trebatfestivalen.no 31. juli - 3. august

Hollænderseilasen KNS 30.08 - 31.08 

Toddyseilasen SSCA 26. - 28. sept

Medlemsmøte NSM 8. oktober

Årsfest SSCA Påmelding innen 15. nov! 22. november

1. - 4. mai

G a f f e l b i t e n
        Årgang 24          Nummer  45          Våren 2008
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     INNBYR TIL
     NORDISK SEILAS

  30. JUNI - 9. JULI 2008:    LÆSØ -  STRÖMSTAD -  FREDRIKSTAD 

Nordisk Seilas henvender seg til tradisjonelle nordiske seilfartøyer over 9 meter. Målet 
med seilasen er å samle entusiaster til hyggelig samvær og seilas i våre nordiske farvann.

Klasseinndeling: Klasser på minst tre båter etter 
størrelse og tidligere års plasseringer. Det seiles 
ikke med handicap. Seilingsbeskrivelse og 
foreløpig klasseinndeling finnes på hjemmesiden. 
Endelig kl.-inndeling på skippermøtet på Læsø.

Krav og restriktioner: Alle deltakende fartøyer skal ha fungerende VHF-radio. Det er 
ikke tillatt med spinnaker el. spinnakerliknende seil. Arrangøren forbeholder seg retten 
til å avvise fartøyer som ikke kan betraktes som tradisjonelle. Minimumskrav til 
redningsutstyr er: godkjent redningsflåte og redningsvester til alle, tre røde nødraketter, 
tre røde håndbluss og to oransje røykbluss. Utrustningen vil bli kontrollert før start.

Påmelding: Innen 30. juni 2008 på hjemmesiden nordiskseilas.org  Påmeldingsgebyret 
kr 600,- betales til kontonr: 1645.01.53730 i Gjensidige NOR. Kontaktpersoner i Norge 
er: Knut B. Nilsen (tel 69 39 62 40), Martin Skallerud (97 59 21 50), Nina Schjoldager 
(98 17 56 46) og Sindre Andresen (93 44 07 55).  Se for øvrig hjemmesiden:

     nordiskseilas.org

STRÖMSTAD             LÆSØ       FREDRIKSTAD
  KOMMUN         KOMMUNE          KOMMUNE

Program 2008:
30.  juni: Fartøyene samles i Østerby
  1.   juli:  Liggedag i Østerby
  2.   juli:  1. etappe, fra Østerby til Strömstad
  3.   juli: Ankomst Strömstad
  4.   juli: Liggedag i Strömstad
  5.   juli: 2. etappe, baneseilas utenfor Strömstad

med påfølgende seilas til naturhavn
  6.   juli: 3. etappe, fra naturhavn til Fredrikstad
  7.   juli: Ankomst Fredrikstad
  8.   juli: Liggedag i Fredrikstad
  9.   juli: Fartøyene forlater Fredrikstad
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Babord salong på ”Flekkerøy”. 
← 
Her er dørken hevet, slik at 
bredden utnyttes til koselig 
sittegruppe. Skipperkøya er 
hevet for å unngå bunnvann og 
for romslig bredde. Det blir 
stuerom under.

Samtidig er 4 tonn innvendig 
blyballast støpt om til barrer for 
lettere håndtering og stabling, 
og de gamle natene i dekket er 
ute. Nå gjenstår det å vente på 
tørrere vær til nating. Tiden 
benyttes til opprydding og 
maling.

Med hilsen fra ”Flekkerøy”

        ◊◊◊

NB! NOTIS! NOTIS! NB! NOTIS! NB!

Skonnerten “Svanen” søker mannskap til Nordisk Seilas -
både store og små matroser er ønsket. Ta kontakt med 
Toralf Qvale på e-post tq@afi-wri.no eller 
Knut von Trepka på knut.von.trepka@vikenfiber.no
for mer informasjon.

         Red.

NB! NOTIS! NB! NOTIS! NB! NOTIS! NB!

Husk fotokonkurransen 2008!!!
Følg med på www.ssca.no!
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Fra styrebrønnen
ved Anne Torbergsen

Aller først må jeg få rette opp et par feil i forrige ut-
gave av Gaffelbiten: Det var ikke Alexander Rosén 
som underholdt under siste årsmøte, men derimot 
den fantastiske Alexander Hermansen.

Videre var sommerseilasen aldri innom Langesund; 
derimot lå vi værfast i Sandefjord. Beklager, men av 
og til går det litt vel fort i svingene for en nyvalgt 
formann med mange jern i ilden.

Ja, for mye har det vært å tenke på: Knut Sørensen og jeg er blitt nye, stolte eiere 
av tidligere ”Sirka”. Båten ble opprinnelig bestilt av Per Gjerdrum og er bygget 
av Kristian Djupevåg i 1974. Båten er nok best kjent som ”Caliope II”, eller 
”Den grønne”. Hun er 38,5 fot lang, opprinnelig rigget som ketch. Mesanmasten 
er tatt ned og klyverbommen kortet inn for å få balanse i båten. Hun er dermed 
rigget med relativt lite seilareal, 74,5m2, og har måltall på 0,81. Vi har vært in-
nom mange forslag til nytt navn. Noen av dem, f.eks “Grønnskjær”, “Lynet” og 
“Rask” - jolla måtte da bli “Villig”?! - har vært til mye latter og spøk, men vi har 
nå endelig landet på ”Løperen” av Isegran.

Mange overraskelser møter en ny eier av en seilskøyte. Da vi så på båten, var vi 
mest opptatt av råte eller mangel på sådan, konstruksjon (doble eikespant og 
eikehud) og pene linjer. Da vi flyttet ombord i påsken, begynte problemene 
straks å melde seg: Toalettet var av typen “utgått på dato”: På opp-slag pumpet 
det ut, på ned-slag pumpet det nesten like mye inn. Etter et kvarters pumping var 
det nesten tomt, men tok du et pumpetak for mye da, var det plutselig like fullt 
igjen. Vi har nå nytt toalett! Vasken i byssa er også et problem da den står under 
vannlinja. Det er (hedligvis!) ingen vann-
ledning,  hverken inn til vasken, eller ut av 
vasken. Så da går det med oss som for alle 
dere andre, “prosjektet” er et faktum. Det 
er bare å ta et skritt av gangen og så får 
målet være at hun skal være seilklar hver 
sommer.
Fortsatt god pussesesong - og så sees vi på 
sommerens arrangementer!

med vårhilsen ”Formanden”



4

Velkommen til atter en Sommerseilas!

I år har vi vært så heldige å få invitasjon fra Truls 
Bastiansen og ”Maaken” til deres sommersted ved 
Grimestadbukta syd for Mågerø på Tjøme. Vi 
samles fredag 11. juli og tar sikte på å bli liggende 
til over helgen for å vente på båter underveis. På 
lørdagen blir det en uformell regatta: Starten går 
ca kl 13. Så blir det grilling og hygge ut over kvel-
den. For de som ikke ønsker å kappseile, er det 
full mulighet til å få seg en dag på stranden, eller 
bare rusle en tur. 

I år satser vi på å sette kursen over til det flate 
landet på andre siden av havet. Kurt Sørensen 
ønsker oss velkomne til sitt verft i Ål-
bæk hvor han reserverer bryggene for 
oss.  →

Ålbæk er en liten havn med trange 
koselige gater og kilometervis med 
sandstrender utenfor. Og har du lyst på 
en tur til Skagen, kan du enten seile 
innom, eller ta en snartur med toget fra 
Ålbæk. Vi har også muligheten til å 
seile innom Hirsholmen, med fantas-
tisk flott natur og fin havn.

Vi tar sikte på å seile sammen en 
ukes tid. I år som i fjor håper vi at 
dere tar kontakt dersom det plut-
selig skulle passe. Ring Anne 
Torbergsen på telefon: 95262196, 
så får dere vite hvor seilasen er.
Vi tar sikte på å samles på Tjøme 
for så å seile over til Danmark, 
men som så mange ganger før er 
det vær og vind som bestemmer. 
Vi sees!
Her er “Maaken” og “Raak” litt 
uenige om hvilken vei vi skal ... →

29

Isegranprisen 2008 tildeles ”Flekkerøy”

I år hadde vi kun én 
søker av Isegran-
prisen. Prisen består 
av varer eller tjenester 
på Maritime Center 
Fredrikstad A/S til en 
verdi av kr 5.000,-. 
”Flekkerøy” var en 
verdig søker som vi i 
styret synes det var 
artig å kunne støtte.

”Flekkerøy” gjennomgår for tiden 
store forbedringer og vedlikeholds-
arbeider. Blant annet ny innredning i 
salong, som bygges mer funksjonell. 
Andre ting er nating av dekk, da 
enkelte av mannskapene meldte om 
drypp og våte køyer under fjordårets 
Nordisk Seilas. Skipperen selv merket 
ikke så mye til dette da bunnvannet 
stod halvveis inn på madrassen i 
skipperkøya.

Det blir også ballast-sjau med 
rengjøring i bunnen og åpning av 
drenering i bunnstokkene slik at 
vannet finner veien akterover til 
lensepumpa og ikke opp i 
skipperkøya.

Salongen, som tidligere kunne sitte 4 
personer (se bildet i midten), er 
fjernet. I stedet er det bygget en 
loskøye med benk under til å strekke 
seg på. →
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Colin Archer‐dagene arrangeres i år for femte år på rad. Vi i Tolleroddens venner ønsker 
at dette skal bli en kulturmønstring der trebåten, kystkulturen og båtkonstruktøren Colin 
Archer står i sentrum. Vi ønsker derfor spesielt å invitere alle med interesse for Colin 
Archers båter til treff i Larvik. Vi samarbeider i år med Svennerprosjektet, som nå driver 
Svenner fyr som kystled-destinasjon. Vi har satt opp følgende program:

Fredag 25. juli
Båtene samles på Svenner. Reker og fyrhistorie rundt langbordet i naustet om kvelden. 
Bryggene reserveres trebåtene. Maten er gratis, men ta med egnet drikke selv.

Lørdag 26. juli
14.00: Samseiling inn til Tollerodden i Larvik.
17.00: Bildevisning i Larvik Sjøfartsmuseum v/ Per Nyhus. Guidet tur på brygger og 
slipp. Utstillinger i Sjøfartsmuseet.
19.00: Parkdans med levende musikk i hagen og parkanlegget rundt Archers 
barndomshjem på Tollerodden.

For å kunne tilrettelegge på best mulig måte ved brygger og matfat, ber vi om at du 
melder din interesse for ett eller begge av disse arrangementene til: 

Kjell Vidar Larsen på kjellla@vfk.no - mobil 902 66 542
eller Asbjørg Dalen på asbdalen@online.no - mobil 913 50 931

Med vennlig hilsen oss i 

Tolleroddens venner

      tollerodden.no

5
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”Minerva”

Vi kan også ønske 
velkommen til 
”Minerva”, en kjent 
båt for mange av oss. 
Båten var tidligere 
medlem under Hen-
ning Røed. 

Rune og Gro Semb 
har nå hatt båten i 5 år 
og søkte SSCA om 
medlemskap høsten 
2007. 

Båten ble bygget i 
1905, trolig som 
fiskebåt i Søndeled. 
Båten er 36 fot, 3,85m 
bred og har et 
deplasement på 17 
tonn. Det er eik i hud 
og spanter, gran i 
rundholdtene, og teak 
i dekket. 

Båten hadde styrehus 
frem til 1984 da hun skiftet eier. Styrehuset ble fjernet og hun ble igjen rigget 
som seilfartøy.

Rune og Gro har fått bra fart på ”Minerva” etter at de overtok henne i 2002. 
Rune sier at de ikke har gjort så mye. Riggen er pusset opp, hun har fått ny 
klyver, og noen skjøt-punkter er flyttet. Dessuten har de byttet til seilrettbar 
propell.

Både Rune og Gro er ivrige regattaseilere og er ofte å se på regattaer som 
Humlungen rundt, Risør-regattaen, Arisholmen, Sail Isegran, og nå også på 
SSCAs seilaser. Det skal nevnes at de har vunnet både Humlungen-seilasen og 
Trutningsseilasen. ”Minervas” hjemmehavn er Isegran i Fredrikstad.
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◊     Nye medlemmmer    ◊

”Bris” ex ”Marianne”
Eiere: Ingeborg og Sigurd Bjørnstad. Byggeår: 1961. Konstruktør: Bjørn Fjoran
Båtbygger: Jens Skorgenes, Tresfjord. Lengde over dekk: 9,5 m; bredde: 3,20 m; 
dypgående: 1,65 m. Deplasement: 8,2 tonn.

Bermudarigget spissgatter, kravellbygget i furu på eikespant, med teakdekk.

Tidligere eier og konstruktør Bjørn Fjoran fikk spissgatteren ”Ellida” i 
konfirmasjonsgave (original Archer-båt som i dag heter ”Marita” og er med i 
SSCA). Da familien Fjoran trengte mer plass bygget de ”Marianne” etter en 
forstørret tegning av ”Ellida” og ga den navn etter familiens datter. Båtens 
bermudarigg er identisk med den på en IOD.

Bjørnstad-familien overtok ”Marianne” i 2002 etter Bjørn Fjorans bortgang og 
ga den navnet ”Bris”.

Det er veldig hyggelig å kunne ønske ”Bris” velkommen i klubben. Ingeborg og 
Sigurd Bjørnstad har vært med helt fra starten, henholdsvis som sekretær og 
formann. De hadde først ”Kyrre”, deretter losskøyta ”Dagmar”, og i en periode 
har de også vært postmedlemmer; først med ”Solvind”, deretter med ”Bris”, som 
nå altså er blitt fullverdig medlem. Ingeborg og Sigurd har vært blant klubbens 
mest aktive, både på fjorden og på land.

        ”Vinden var noget brystsvag og hypokonder ...” 
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Risør trebåtfestival 2007
- en fornyet festival med gamle, gode takter
av Anne Torbergsen

Det lå en forventningsfull stemning i luften torsdag ettermiddag. Utstillere var 
travelt opptatt med å få på plass utstillingene sine, båter i lett kaos holdt på å 
fortøye og gatemusikantene rigget seg til. Mange av båtene hadde hatt en våt 
seilas ned til Risør. ”Flekkerøy” hadde som vanlig alt av sengetøy og essensielle 
klær ute til tørk i riggen. På spørsmål om han ikke skal sette opp stor-flagging, 
svarer Bjørnar Berg: ”Nei, flaggene er ikke bløte, jeg trenger ikke det da”!!
Endelig ble det skøytenes tur til å ligge helt inne i indre havn. Ekstra flyte-
brygger var lagt ut slik at det både ble mer plass til å fortøye, og publikum 
lettere kunne se båtene. Uten sperregjerdene var det en helt annen ro og en god 
stemning i byen. Festivalen organiserte velkomstfest på Stangholmen hvor det 
ble servering av reker og øl for skipper med ledsager. Trærne svaiet i vinden 
hvor vi satt ved langbord og nøt lyden av havet som bruste mot steinene på 
utsiden. Senere spilte to musikere opp til bakgårdsmusikk med gitar, munnspill 
og med tekster om sjøfolkenes liv, på koselig Grimstad-dialekt. Dette lovet godt 
for festivalen.

Fredag morgen startet på Moen 
trebåtbyggeri hvor det var rigget opp til 
teaterforestilling. 

I låvene på Moen har det vært drevet 
båtbyggeri i over 150 år. Mange av de 
originale bjelkene er fortsatt inntakte og 
trebåtbyggeriet er trolig et av Risørs 
viktigste og best bevarte kulturminner.  

Risør trebåtfestival 2008: Første helgen i august!
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Med mye sang og musikk fra merkelige instrumenter fortalte skuespillerne 
historien om båtbygging i Risør helt tilbake til vikingtiden. I siste akt gikk seilet 
som hang i gavlveggen opp, og til syne kom fire trollbindende vakre unge jenter 
som strålte om kapp med solen som glitret i det blå vannet. Med skulderlangt 
hår, trange hvite topper, smale liv og lange, flagrende, havgrønne skjørt, liknet 
de en blanding av alver og sjøjomfruer som danset vakker ballett på en lett 
gyngende, liten flytebrygge.

Tilbake i Risør rakk jeg akkurat å se de første meterbåtene komme lensende inn 
Stangholmgapet. De var flotte der de kom med ballongseilene sine, ulogisk fort i 
den labre brisen; de minste først med de store bak. Vinner ble ”Bingo II” ført av 
skipper Tom Nysted, Risør seilforening. Rundt omkring på kaféer ble det spilt 
gitar, en trio sang glade viser, og du kunne selv få prøve sjonglørens kunster. 
Det du ikke fant, var pølser, is, brus og boder fulle av nipp-napps. Den danske 
Reperbanen var tilbake med tau-binding, videre var det boder som solgte alt fra 
seiltøy, tauverk og båtputetrekk. Dessuten kunne en kjøpe ferske, nykokte 
krabber direkte fra fiskeren.

Risør II vant ”over all” i skøyteklassen. Skipper: Jeppe Jul Nielsen  

Selv fikk jeg være med Knut von Trepka på R/S 1 ”Colin Archer”. I det vi 
skulle gå fra kai stod det plutselig 3 franske filmfolk på brygga og ville være 
med. Knut har jo for vane å si ja, så plutselig var vi 8 om bord. Vi var alle, med 
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motoren, da vi ikke hadde savnet den nevneverdig de siste par årene og trengte 
plassen til bl.a seilkøyer og ny iskasse, slik det var originalt. Nå er cockpit'en 

ferdig tilbakeført til original stand og båten tilnærmet slik hun opprinnelig var 
tenkt. Bortsett fra WC, ankerspill og lensepumper, er det ingen tekniske 
innretninger om bord; heller ikke strøm. Lanterner og kokeapparater er oljefyrt, 
iskassa går på ... ja, is. Den holder ca en uke i god sommervarme før vi må fylle 
på eller klare oss med varm pils og hvitvin - det siste er for øvrig uaktuelt.
Mange lurer nok på hvorfor vi velger å gjøre livet så tilsynelatende tungvint for 
oss selv. Svaret er: Fordi det er enkelt og billig. Ved å velge velprøvde og 
robuste ”low tech”-løsninger som kanskje i utgangspunktet krever litt mer av 
brukeren, unngår vi samtidig en hel del andre problemer, utgifter og 
ubehageligheter som sårbar og ofte sviktende teknikk uvegerlig medfører. Det er 
også mer skånsomt for båten, hun seiler enda bedre, og vi kan bruke mer penger 
på seil, tauverk, blokker, osv. Dessuten holder vi maritime ferdigheter ved like 
og får noen ekstra utfordringer på kjøpet. Det blir med andre ord mer moro for 
pengene. Og nettopp dette med gleden er viktig. Er det ikke derfor det heter 
lystbåt, da? Jo, vi er faktisk veldig godt fornøyde med vår lystbaat "Marie".

Vi overlater stafettpinnen til Truls på ”West Wind” og gleder oss til å høre mer 
om denne spennende båten. I mellomtiden kan du lese resten om ”Marie” på:

www.lystbaat.no



24

Fra 1942-48 blir historien noe 
mer uklar. Nå blir det også gjort 
en del forandringer om bord: 
Bl.a fikk båten for første gang 
hjelpemotor og ble bermuda-
rigget. Noe forfall kan også med 
sikkerhet spores tilbake til denne 
perioden.

I 1948 ble ”Marie” kjøpt av 
murmester Sverre Ellingsen fra 
Oslo, som stelte meget pent med 
henne. Bildet til venstre er fra 
denne perioden.

Senere gikk hun gjennom flere 
eiere til hun i 1966 omsider kom 
til familien Lien i Bærum. Det 
var i denne perioden hun første 
gang ble medlem i SSCA. Hun 
var fortsatt bermudarigget, men 
nå forsynt med en liten klyver-
bom i tillegg. En ny mast ble 

visstnok laget på Splitkein-fabrikken (en treski-fabrikk) da den gamle masten 
brakk. Familien Lien solgte ”Marie” i 1978.

I slutten av 1980-årene fikk ”Marie” den originale gaffelriggen tilbake. Det av 
innredningen som hadde vært endret, ble samtidig tilbakeført til original stand.

Selv overtok vi 
”Marie” i juli 2001. 
Samme høst tok vi på 
grunn av en plutselig 
og ganske kraftig 
lekkasje ut propell-
akslingen. Hullet i 
akterstavnen og i 
roret ble midlertidig 
plugget og spunset. 
I 2003 tok så vi 
endelig ut drivstoff-
tankene og selve 
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unntak av Knut, uvante ombord og knotet nok litt mer med seilsetting enn det vi 
ellers pleier. Vi mistet fallet til klyver’n ut av blokka oppe, og etter mye klatring 
i riggen som til slutt endte i båtsmannsstol, gikk starten plutselig. Vi hadde 
endelig seilene oppe og fikk en meget god start - flaks! Først krysset vi i god 
vind opp mot et merke på innsiden av Stangholmen. Etter runding lenset vi ned 
mot en bøye litt nord for innseilingen til Risør havn. Så bar det opp igjen for 
runde nr to. Publikum sto tett i tett ute på Statellet og mange båter var ute med 
store kameraer. Det franske TV-teamet hadde plassert ut kameraer i forkant, for 
en produksjon for Sky TV og filmet i tillegg regattaen fra ”Colin” - til tider til vår 
store frustrasjon; men da en av dem brant seg skikkelig på et skjøte han holdt i 
under et slag, satte de seg omsider ned. ”Risør II” toget fra oss med toppseil og 
ga alt. Vi tok hensyn til utrenet mannskap og seilte godt, men noe langsommere 
uten toppseil i den friske vinden. Det ble likevel en spennende kamp mot 
”Christiania” som sakte, men sikkert halte innpå oss bakfra. De startet litt sent 
på grunn av en nesten-kollisjon med ”Eideren”. Vi klarte å holde unna helt til 
mål og var godt fornøyde med fin seilas.

Det ble premieutdeling og vi nøt livet med båtene, gatemusikk og god mat. Da 
mørket falt på, koste vi oss med den underholdningen vi laget selv om bord. 
Andre nøt lørdagsunder-
holdning i Risørs gater.

I år som i fjor har jeg 
sittet i en komité for å 
diskutere hva festivalen 
kan gjøre enda bedre: 
Dagpass-ordningen 
fungerte ikke godt nok. 
Derfor blir det mest 
sannsynlig sperregjerder 
igjen i 2008, men i god 
avstand utenfor selve 
festivalområdet. Dagpass 
deles ut gratis til mannskap på alle båter. Det kom også forslag om vindusstart 
under regatta, slik at en kan starte bakerst uten å bli straffet for det. Dette for å 
spre startfeltet og unngå kollisjoner. I tillegg er skippermøtet flyttet frem, slik at 
alle rekker å komme seg ut til start.
Festivalen vil vektlegge familielivet, med aktiv håntverksgate, evt natursti med 
maritime oppgaver oppe i heia og, igjen, teaterforestilling på Moen.

◊ ◊ ◊
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Pressemelding fra Flyt forlag: Capricornus

Tre tjueåringer, helt uten 
båtbyggererfaring bestemmer 
seg for å bygge båt — for 
deretter å dra på jordom-
seiling. De bestemmer seg 
for å bygge en skøyte på hele 
47 fot. De bygger først et 
skur, og før et halvt år er gått 
kan de se konturene av et 
fartøy. I seks måneder sitter 
de tre kameratene og tvinner 
skjelett i ståltråd for deretter 
å surre åtte lag kyllingnett. 
Til slutt samler de 30 gode 
venner og støper skroget i 
løpet av 14 timer! Det er 
imponerende hva ungdom-
melig pågangsmot og 
arbeidsinnsats kan få til! I 
dette tilfellet ble det både båt 
og jordomseiling.

ISBN: 978-82-92465-52-3

«Dette er boken om «Capricornus» og oss, like fra det hele startet, med storm i 
Nordsjøen to døgn til havs, slit og motgang i begynnelsen, og fram til det endte i 
fest og gode ord på «Simonsen-kaien» i Byfjorden fire år senere. Der hadde 
«Capricornus» blitt rigget og utrustet for langfart, derfra dro vi ut og nå var vi 
tilbake, atskillige erfaringer rikere.»

Boken koster som vanlig kr 200,- og kan bestilles på www.flyt.no eller via 
bokhandel.
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Historikk
Den korte versjonen av historien om "Marie" er enkel og grei: Bestilt, tegnet, 
bygget og brukt utelukkende som lystbåt. Punktum.

Den litt lengre versjonen er at "Marie" siden 1899 har hatt 15 eiere. Allerede i 
1900 byttet Anthon Bernhard Elias Nilsen, også kjent som forfatteren Elias 
Kræmmer, til seg "Marie". Etter eget utsagn forelsket han seg hodestups i båten 
og må formodentlig ha gitt Petersen et godt tilbud, i og med at båten da var så 
godt som ny; alternativt kan ekteparet Petersen ha vært skuffet over, eller skremt 
av, sine første opplevelser med "Marie". I og med at "Marie" er nokså rank og 
seilflatene ganske store, så er det lett å tenke seg at hun i enkelte situasjoner kan 
virke noe skremmende på en uerfaren 
seiler - med eventuell frue.

Anthon B. Nilsen ble derimot svært 
fornøyd med ”Marie”, men overlot 
båten til sin venn Emil Mørch fra 
Fredrikstad da han i 1903 ble valgt inn 
på Stortinget og flyttet til Oslo. Emil 
Mørch hadde ”Marie” fram til sin død i 
1921, hvoretter Anthon B. Nilsens sønn 
Gunnar Holst kjøpte ”Marie” tilbake. 
Gunnar hadde etter eget utsagn mange 
gode barndomsminner fra seilturene 
sammen med sin far. Han beholdt sin 
elskede ”Marie” fram til 1942. Bildet 
til høyre er fra denne tiden, ca 1930. 
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å bruke blybarrer i stedet for jernbarrer. Dette gjør at vi kan konsentrere den 
innvendige ballasten lavere og lengre akterut, og på den måten oppnå et liknende 
resultat som ved å flytte jernkjølen. Mangelen på full ståhøyde forrest i 
sovelugaren må vi derimot bare leve med. Det er ikke uoverkommelig.

Egenskaper
Det slanke, svært underskårne og relativt grunne undervannsskroget gjør, 
sammen med en forholdsvis stor seilføring, at lettværsegenskapene blir særdeles 
gode. Ved sommerseilaser generelt, men i Oslofjorden spesielt, er dette høyst 
kjærkomment. For vårt vedkommende gjør det vi faktisk slipper å ha hjelpe-
motor i båten; det er nesten alltid nok vind til å seile. Dette medfører i sin tur at 
båten nå oppfører seg, og både kan og må brukes, nøyaktig slik den var tenkt. 
Jeg vet ikke om andre originale Archer-båter av tilsvarende størrelse dette 
gjelder for i våre dager. Gamle R/S 14 "Stavanger" er vel den som kommer 
nærmest, selv om det nå er vel langt mellom redningsoppdragene for henne.

Også i hard vind er "Marie" sjødyktig og rask, spesielt på slør og lens. I 1905 
seilte hun for eksempel KNS’ landsregatta fra Kristiansand til Narverød i sterk 
kuling, og nådde Færder samtidig med de største og raskeste meterbåtene. Bildet 
nedenfor er tatt under nettopp denne regattaen. Problemet, i den grad det er noe 

problem, er på hard 
bidevind: Da forårsaker 
det forholdsvis slanke og 
grunne skroget at det 
rettende momentet blir 
for lite til at "Marie" kan 
føre like mye seil som 
dypere konstruksjoner 
med samme ballast. Vi 
merker dermed at vi 
taper litt i forhold til 
andre lystbåter som f.eks 
"Venus", eller også los-
og redningsskøyter når vi 
kappseiler med dem i 
hard bidevind.
Det lave fribordet og lille 
dypgåendet gjør også at 
det er merkbart mindre 
plass om bord i "Marie" 
enn i f.eks losskøyter av 
samme lengde.

11
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Velkommen til ”Sail Isegran” i Pinsen!

Som tidligere vil Sail Isegran også i år avholdes i Pinsen, 10.-12. mai.
Det vil bli arrangert småbåtseilas Kråkerøy rundt på lørdag, med tradisjonelt 
riggede sjekter og snekker. Etterpå blir det grilling på brygga.
Søndag blir det som vanlig Lera-regatta for skøyter og klassiske treseilere. 
Skøyteklassen vil i år for første gang seiles etter VET-tall; klassikerne seiler 
etter KLR. Skippermøte avholdes begge dager i båthuset kl 10.
Etter Lera-seilasen blir det parade opp Vesterelven til Isegran. Det blir også 
festligheter og moro i Båthuset langt inn i de små timer. Alexander Hermansen 
står for underholdningen.

Selv om arrangementet i år blir veldig tidlig, så håper vi på flest mulig deltakere 
fra SSCA. Påmelding kan gjøres på telefon 928 68 286, eller direkte på våre 
hjemmesider: www.isegran.no

Knut Sørensen - fast inventar på Isegran. (Foto: Johan Petersen)

Vi minner også om frihavnsordning for SSCAs fartøyer på Isegran i Fredrikstad. 
Alle båter tilsluttet SSCA kan ligge gratis i havnen i inntil 3 dager, eller etter 
nærmere avtale. Før anløp må havnen kontaktes for anvisning av plass. Dette 
kan gjøres til Knut Sørensen på telefon 928 68 286.
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gangen. Storbommen er forresten svært lang, noe som gir båten god fart på slør 
og lens, og fint balanserer ut den store spinnakeren når denne er spridd. 
Undervannsskroget på "Marie" må vel sies å være nokså eksperimentelt til 
Archer å være: Han har søkt å begrense den våte flaten mest mulig i alle 
retninger ved å stille stevnene kraftig på skrå og gjøre midtspantet sterkt 
innknepent, dvs at det brekker hardt inn ved kimingen og nærmest blir L-formet. 
Dette resulterer i en vesentlig flatere bunn enn det som til da hadde vært typisk 
for Archer, for øvrig helt i tråd med de nye konstruksjonsprinsippene for 
hurtigseilere som var begynt å gjøre seg gjeldende på den tiden "Marie" ble 
bygget. Hun markerer dermed et aldri så lite skille i forhold til Archers tidligere 

og mer tradisjonelle konstruksjoner, og ble altså den første i en ny generasjon 
spissgattere fra Archers hånd. Senere kom bl.a spissgatterne "Pippi", "Cruiser til 
København" og "Fram", som alle var basert på de samme prinsippene. "Cruiser" 
ble riktig nok ikke bygget den gangen, men er jo som kjent blitt bygget i rikt 
monn senere.
At "Marie" var eksperimentell, ser vi også når vi sammenlikner original-
tegningen med de senere, publiserte tegningene: Jernkjølen er da blitt noe større 
og flyttet lengre akterut. Dekkshuset er forlenget ett rom framover for å gi full 
ståhøyde i hele sovelugaren, noe som ellers ikke er mulig på grunn av det 
relativt beskjedne dypgåendet og det lave fribordet.
Vi har valgt å kompensere for jernkjølens feilplassering og manglende vekt ved 
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Konstruksjon
"Marie" er fra første stund tenkt som en rendyrket lystseiler: En vakker, solid, 
komfortabel, og ikke minst hurtigseilende tur- og regattabåt. Konstruksjonen 
bærer tydelig preg av dette: Fribordet er påfallende lavt med nokså lite spring; 
cockpiten er helt åpen, uten den vanlige styrebrønnen aktenfor sittebrønnen og 
dessuten forsynt med en strategisk plassert iskasse for kjøling av champagne, 
kaviar og andre godsaker; salongen er stor og komfortabel, det samme er 
sovelugaren. Ventilasjonen er meget god i hele båten. Et vannklosett inngår i 
konstruksjonen. Forut er det et lite rom til mannskapet, eller "gasten", som det 
het på lystbåtene den gangen. Gasten gjorde som regel også tjeneste som kokk.

Seilføringen er temmelig stor, maks ca 130 kvm, og riggen er i alle deler nokså 
typisk for lystbåtene på den tiden ved at den også er forsynt med lensetakler, 
toppvant, toppstag, samt sidestag med strammetaljer for klyverbommen. I 
seilgarderoben inngår foruten fokk og storseil hele tre klyvere og to toppseil, det 
største med jack-yard. Det hører også med en spinnaker, en slags ballong-klyver, 
som kan spris med en 8 meter lang spristake. Av gamle fotografier ser vi at 
storseilet faktisk var lisset fast til storbommen og ikke løsfotet, slik Archer 
tegnet det. Lisset storseil var det mest vanlige på gaffelriggede lystbåter den 
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Redningsselskapet før og nå
Utdrag av foredrag av Johan J. Petersen på medlemsmøtet i mars
ved Anne Torbergsen
Foto: Redningsselskapets arkiv

I flere land i Europa, som England og Holland, ble det på privat initiativ etablert 
sjøredningsorganisasjoner så tidlig som på 1820-tallet. Frivillige mannskaper 
bemannet åpne livbåter som ble fraktet langs strendene på hestekjerrer og sjøsatt 
nær skip som var seilt på grunn utenfor de vanligvis langgrunne strendene. 
Båtene ble så rodd gjennom brenningene mot havaristene. Det ble også brukt 
rakettapparater for å skyte redningsliner direkte til vrak fra stranden hvis avstan-
den var kort nok.

På Lista og Jæren, som har noenlunde tilsvarende langgrunne sandstrender som i 
Europa, etablerte staten fra 1854 noen redningsstasjoner av denne typen. De pas-
set imidlertid ikke for resten av norskekysten.

På 1850-tallet beregnet samfunnsforskere at rundt 700 sjøfolk omkom i norsk 
farvann hvert år. I Nordland fylke kunne hver annen mannsperson forvente å dø 
på sjøen. Her måtte tenkes helt nytt, og oppgaven ble lenge ansett som uløselig. 
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Legen Oscar Emil Tybring mente derimot at det måtte la seg gjøre å etablere et 
fungerende “rædningsvesen” også i Norge. Han viet på 1880-tallet mye av sin 
tid til å agitere for etableringen av et slikt, organisert etter europeisk modell, men 

utstyrsmessig tilpasset vår kyst. Han kan karakteriseres som en 
gründertype, med energi og visjoner, men med liten praktisk 
innsikt. En av hans ideer var å ha store, patruljerende dampskip 
med livbåter som ble satt ut til assistanse for trengende. Det var 
først da han fikk kontakt med konstruktøren og båtbyggeren 
Colin Archer, at en realistisk løsning begynte å tre fram. I 1892 
leverte Archer tegningen til det som senere ble de verdens-
berømte seilende redningsskøytene; noe større og dypere enn 
Archers losbåter, med to master, dobbelt skrog og jernkjøl.

Oscar Tybring

Her er R/S 1 fotografert på Råd-
huskaia den 21/9-1893, med NSSRs 
såkalte forretningsutvalg ombord på 
inspeksjon. Med et fast mannskap 
som bodde ombord, var skøyta en mo-
bil redningsstasjon. Senere på høsten 
seilte skipper og tidligere los, Nikolai 
Antonisen, med skøyta opp til Lofo-
ten. Der fulgte skøyta lofotfisket gjen-
nom vinteren. Dette var værmessig en 
rolig vinter i Lofoten, og mot våren 
ble skøyta forflyttet til Øst-Finnmark.
Det var her at skøyta reddet 36 men-
nesker fra den visse død i en orkanak-
tig storm i Hamningberg samme år, 
noe som gav støtet til det folkelige 
gjennombruddet for Redningssaken: 
det var bevist at det nyttet.

Redningsforeninger som samlet inn penger til drift og bygging 
av nye skøyter ble startet over hele landet. Særlig var det 
mange kvinneforeninger, der medlemmene ofte hadde men-
nene sine på sjøen, som drev på med dette.

Ved stiftelsen av NSSR i 1891 var allerede over 100.000 
kroner samlet inn til redningssaken gjennom et stort 
”redningsmarked” i Tivoli i Christiania. Til høyre er en av de 
mange bøssene som ble satt opp på strategiske steder.
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"Våre båter-stafetten" – 1. etappe – Lystbaat "Marie"
Tekst og foto: Morten Kielland

Begynnelsen
Lystbåt "Marie" er en 39’ kutterrigget spissgatter på 9,93 seiltonn, tegnet og 
bygget av Colin Archer for den velstående Eugen Carl Severin Petersen. Han 
bodde i byggeåret 1899 på Jeløya utenfor Moss sammen med sin unge kone 
Marie Amalie Nikoline. Vi antar at "Marie" er oppkalt etter henne, selv om 
Eugens mor også het Marie. 
I folketellingen for 1900 står Eugen Petersen omtalt som "rentier" og i kon-
trakten med Colin Archer som "godseier". Av kontrakten fremgår det også at 
båten skulle koste 7.500,- kroner fullt ferdig. Utstyret, med unntak av spring-
fjærmadrasser i køyene, skulle være "propert uden Luxus". Det skulle brukes 
kun førsteklasses materialer i alle deler. Huden skulle være dels av eik, dels av 
furu. Dekk og rundholt av gran. Cockpit, dekkshus, og den aktre salong skulle 
være i teak, med lyst tre (bjørk) i fyllingene. Med unntak av dekket, hvor det 
faktisk ble brukt malmfuru, og ikke gran, ble alt som beskrevet i kontrakten.
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Bra gjestehavn i Gøteborg 
av Knut Gransæter

I 2005 var ”Rekreationen” på ferd sydover, og vi seilte inn i Gøteborg med god 
bør, og i følge de lokale bestemmelser ble seil berget utenfor Älfsborgsbron. Vi 
motorkjørte videre innover og la til i Lilla Bommens havn sentralt i Gøteborg. 
På veien innover legger vi merke til et skilt med ”Klippans Bruksbåtførening” 
på styrbord side like innenfor ovennevnte bro, og ettersom vi i Lilla Bommen 
følte oss litt som en ”Hermelin blant kattorna” omgitt av plast og fornikling 
kastet vi loss etter å ha gjort de nødvendige ærender og dro tilbake til 
bruksbåtforeningen.
Dette er en liten havn med lokale veteranbåter av mange slag, og vi ble ønsket 
velkommen med: ”Vi såg Ni drog innover, så vi har väntat på Er”, og med hjelp 
til fortøyningene. Dette er en privat havn uten gjesteplasser, men om sommeren 
er mange på ferie, og da er det ledig; og er det fullt, er det bestandig plass på 
utsiden av de lokale båtene. Selvfølgelig ligger slike båter som våre gratis. Her 
er også en gammel dampbåt, ”Eduard Melin”, som er blitt restaurant og er 
stamkafé for veteranene. Det er en del skvalp fra passerende båter, men med god 
fendring ligger man bra likevel.

Dette er altså en havn der båter som våre er velkomne (men ikke for mange på 
en gang). Riktignok ligger den et stykke utenfor bykjernen, men trikken går bare 
et par hundre meter unna; og har man med sykkel, tar det ikke mange minutter å 
sykle inn til sentrum.

I siste halvdel av 1800-tallet var 
det her et skipsverft som het 
”Warfvet Kusten” som blant 
andre eides av Rederiaktiebolaget 
Ørnen. På Gøteborg Sjøfarts-
museum er det en egen avdeling 
for dette verftet. En modell av 
rederiets flaggskip, barken 
”Ørnen” henger som kirkeskip i 
Carl Johans Kirke like ved.

    ”Örnen” för styrbords halsar
Verftets kontorbygning ligger i 
Taubegatan noen hundre meter unna, og her bodde familien Taube etter at de 
flyttet inn fra Vinga fyr da Evert var ca 14 år. Huset bebos i dag av et medlem i 
Bruksbåtforeningen.
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Vi må ikke glemme at det var båtbygger 
Stefansen som tegnet vinnerutkastet til mo-
bil redningsskøyte med båten "Stjernen", i 
dag kjent som R/S 5 ”Liv”. Båtene som ble 
bygget senere ble imidlertid bygget på 
tegningene til "Colin Archer". Årsaken er 
ikke godt dokumentert, men protokoller som 
vedrører stasjonering viser at “Colin” ble 
regnet som en bedre slepebåt enn ”Liv”.

Nye, seilende rednings-
skøyter ble bygget i høyt 
tempo. I 1900, syv år etter at 
den første skøyta ble sjøsatt, 
var det 13 rednings-skøyter i 
Selskapets drift.

Seilskøytene holdt stand 
svært lenge, og NSSR nølte 
mye lenger med å innstallere 
motor enn f.eks fiskerflåten.

De seilende skøytene hadde jo vist seg effektive og motorer var kostbare: 2 mo-
torer kostet det samme som én skøyte. Motorer trengte også ekstra mannskap og 
ble lenge ansett for å være for upålitelige for redningsarbeid. Det ble også argu-
mentert med at ingen trengte skøyta når det ikke var vind. Først i 1930 ble den 
første redningsskøyta med motor bygget, basert på en modifisert Archer-tegning; 
RS 36 “Andreas Aarø”.

Bjarne Aas tegne deretter et 
utkast til redningsskøyte med 
både seil og motor. Utover 30
-tallet ble det hurtig bygget 
14 Aas-skøyter. De gjen-
værende Archer-skøytene 
fikk også installert motor, den 
siste i 1942. Bildet er av 
R/S 40 “Frithjof Wiese” og 
tatt etter at skøyta har vært i 
drift i mange år. Riggen ble 
stadig mindre samtidig som 
motorene ble mer effektive.
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På dette bildet 
ser vi den første 
beumudariggen 
på en rednings-
skøyte. Forsøket 
ble regnet som 
mislykket da 
skøyta med 
denne riggen 
seilte dårlig og 
trengte ekstra 
mannskap for å 
kunne håndteres 
effektivt.

R/S 53 ”J.M. Johansen” ble sjøsatt 
i 1949 og var den første norske 
redningsskøyta med utelukkende 
motordrift. Den hadde to 
uavhengige motorer og 
propellanlegg, og var konstruert av 
Richard G. Furuholmen.

R/S ”Odd Fellow II” fra 1974 av 
Nanki Bergesen-klassen. Disse 45 
foterene i aluminium var NSSRs første 
hurtiggående skøyter, De var 
opprinnelig beregnet for å bare 
tjenestegjøre om sommeren i travle 
farvann for fritidsflåtene, og var antatt 
å vare i 10 år. De viste seg imidlertid å 
være så funksjonelle og solide at de 
etter hvert ble vinterisolert og satt i tjeneste i helårsdrift, også på utsatte kyst-
strekninger. Ved inngangen til 2006 var fremdeles fem i tjeneste.
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To skøyter er blitt tilpasset og utstyrt 
for ROV – fjernstyrte miniubåter som 
brukes for søk på dybder og områder 
der dykkere ikke har adgang.

R/S ”Nils C.P Aure” er av Adeler-
klassen (som er svært lik Skom-
værklassen). De er den første 
generasjonen hurtiggående skøyter, 
over 20 knop, og ble bygget fra 
1986 fram til 1991. De er 
naturligvis også svært hardføre og 
gode sjøbåter, med mye motorkraft.

R/S ”Peter Henry von Koss” ankom denne 
havaristen i tolvtiden den 20. nov 2006 og 
motorreparasjoner ble iverksatt. →
Hvis reparasjonsarbeidet ikke hadde lykkes, 
ville redningsskøyta ha brukt sine 4000 
hestekrefter på å taue ”Trones” til land. 
”Trones” fikk reparert maskineriet 8 timer 
etter det hadde stanset, og kunne gå videre 
for egen maskin.

Hovedformålet til NSSR har alltid vært å berge liv. Helikoptere vil nok i 
fremtiden kunne ta over denne oppgaven i stor grad, men skøytene vil alltid 
være viktige for å berge verdier, samt avverge miljøkatastrofer i kraft av sine 
taueegenskaper, og kommer selvfølgelig til å fortsette med å redde liv. Mer 
informasjon finner du på:

www.redningsselskapet.no
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å vare i 10 år. De viste seg imidlertid å 
være så funksjonelle og solide at de 
etter hvert ble vinterisolert og satt i tjeneste i helårsdrift, også på utsatte kyst-
strekninger. Ved inngangen til 2006 var fremdeles fem i tjeneste.
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To skøyter er blitt tilpasset og utstyrt 
for ROV – fjernstyrte miniubåter som 
brukes for søk på dybder og områder 
der dykkere ikke har adgang.

R/S ”Nils C.P Aure” er av Adeler-
klassen (som er svært lik Skom-
værklassen). De er den første 
generasjonen hurtiggående skøyter, 
over 20 knop, og ble bygget fra 
1986 fram til 1991. De er 
naturligvis også svært hardføre og 
gode sjøbåter, med mye motorkraft.

R/S ”Peter Henry von Koss” ankom denne 
havaristen i tolvtiden den 20. nov 2006 og 
motorreparasjoner ble iverksatt. →
Hvis reparasjonsarbeidet ikke hadde lykkes, 
ville redningsskøyta ha brukt sine 4000 
hestekrefter på å taue ”Trones” til land. 
”Trones” fikk reparert maskineriet 8 timer 
etter det hadde stanset, og kunne gå videre 
for egen maskin.

Hovedformålet til NSSR har alltid vært å berge liv. Helikoptere vil nok i 
fremtiden kunne ta over denne oppgaven i stor grad, men skøytene vil alltid 
være viktige for å berge verdier, samt avverge miljøkatastrofer i kraft av sine 
taueegenskaper, og kommer selvfølgelig til å fortsette med å redde liv. Mer 
informasjon finner du på:

www.redningsselskapet.no



18

Bra gjestehavn i Gøteborg 
av Knut Gransæter

I 2005 var ”Rekreationen” på ferd sydover, og vi seilte inn i Gøteborg med god 
bør, og i følge de lokale bestemmelser ble seil berget utenfor Älfsborgsbron. Vi 
motorkjørte videre innover og la til i Lilla Bommens havn sentralt i Gøteborg. 
På veien innover legger vi merke til et skilt med ”Klippans Bruksbåtførening” 
på styrbord side like innenfor ovennevnte bro, og ettersom vi i Lilla Bommen 
følte oss litt som en ”Hermelin blant kattorna” omgitt av plast og fornikling 
kastet vi loss etter å ha gjort de nødvendige ærender og dro tilbake til 
bruksbåtforeningen.
Dette er en liten havn med lokale veteranbåter av mange slag, og vi ble ønsket 
velkommen med: ”Vi såg Ni drog innover, så vi har väntat på Er”, og med hjelp 
til fortøyningene. Dette er en privat havn uten gjesteplasser, men om sommeren 
er mange på ferie, og da er det ledig; og er det fullt, er det bestandig plass på 
utsiden av de lokale båtene. Selvfølgelig ligger slike båter som våre gratis. Her 
er også en gammel dampbåt, ”Eduard Melin”, som er blitt restaurant og er 
stamkafé for veteranene. Det er en del skvalp fra passerende båter, men med god 
fendring ligger man bra likevel.

Dette er altså en havn der båter som våre er velkomne (men ikke for mange på 
en gang). Riktignok ligger den et stykke utenfor bykjernen, men trikken går bare 
et par hundre meter unna; og har man med sykkel, tar det ikke mange minutter å 
sykle inn til sentrum.

I siste halvdel av 1800-tallet var 
det her et skipsverft som het 
”Warfvet Kusten” som blant 
andre eides av Rederiaktiebolaget 
Ørnen. På Gøteborg Sjøfarts-
museum er det en egen avdeling 
for dette verftet. En modell av 
rederiets flaggskip, barken 
”Ørnen” henger som kirkeskip i 
Carl Johans Kirke like ved.

    ”Örnen” för styrbords halsar
Verftets kontorbygning ligger i 
Taubegatan noen hundre meter unna, og her bodde familien Taube etter at de 
flyttet inn fra Vinga fyr da Evert var ca 14 år. Huset bebos i dag av et medlem i 
Bruksbåtforeningen.
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Vi må ikke glemme at det var båtbygger 
Stefansen som tegnet vinnerutkastet til mo-
bil redningsskøyte med båten "Stjernen", i 
dag kjent som R/S 5 ”Liv”. Båtene som ble 
bygget senere ble imidlertid bygget på 
tegningene til "Colin Archer". Årsaken er 
ikke godt dokumentert, men protokoller som 
vedrører stasjonering viser at “Colin” ble 
regnet som en bedre slepebåt enn ”Liv”.

Nye, seilende rednings-
skøyter ble bygget i høyt 
tempo. I 1900, syv år etter at 
den første skøyta ble sjøsatt, 
var det 13 rednings-skøyter i 
Selskapets drift.

Seilskøytene holdt stand 
svært lenge, og NSSR nølte 
mye lenger med å innstallere 
motor enn f.eks fiskerflåten.

De seilende skøytene hadde jo vist seg effektive og motorer var kostbare: 2 mo-
torer kostet det samme som én skøyte. Motorer trengte også ekstra mannskap og 
ble lenge ansett for å være for upålitelige for redningsarbeid. Det ble også argu-
mentert med at ingen trengte skøyta når det ikke var vind. Først i 1930 ble den 
første redningsskøyta med motor bygget, basert på en modifisert Archer-tegning; 
RS 36 “Andreas Aarø”.

Bjarne Aas tegne deretter et 
utkast til redningsskøyte med 
både seil og motor. Utover 30
-tallet ble det hurtig bygget 
14 Aas-skøyter. De gjen-
værende Archer-skøytene 
fikk også installert motor, den 
siste i 1942. Bildet er av 
R/S 40 “Frithjof Wiese” og 
tatt etter at skøyta har vært i 
drift i mange år. Riggen ble 
stadig mindre samtidig som 
motorene ble mer effektive.
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Legen Oscar Emil Tybring mente derimot at det måtte la seg gjøre å etablere et 
fungerende “rædningsvesen” også i Norge. Han viet på 1880-tallet mye av sin 
tid til å agitere for etableringen av et slikt, organisert etter europeisk modell, men 

utstyrsmessig tilpasset vår kyst. Han kan karakteriseres som en 
gründertype, med energi og visjoner, men med liten praktisk 
innsikt. En av hans ideer var å ha store, patruljerende dampskip 
med livbåter som ble satt ut til assistanse for trengende. Det var 
først da han fikk kontakt med konstruktøren og båtbyggeren 
Colin Archer, at en realistisk løsning begynte å tre fram. I 1892 
leverte Archer tegningen til det som senere ble de verdens-
berømte seilende redningsskøytene; noe større og dypere enn 
Archers losbåter, med to master, dobbelt skrog og jernkjøl.

Oscar Tybring

Her er R/S 1 fotografert på Råd-
huskaia den 21/9-1893, med NSSRs 
såkalte forretningsutvalg ombord på 
inspeksjon. Med et fast mannskap 
som bodde ombord, var skøyta en mo-
bil redningsstasjon. Senere på høsten 
seilte skipper og tidligere los, Nikolai 
Antonisen, med skøyta opp til Lofo-
ten. Der fulgte skøyta lofotfisket gjen-
nom vinteren. Dette var værmessig en 
rolig vinter i Lofoten, og mot våren 
ble skøyta forflyttet til Øst-Finnmark.
Det var her at skøyta reddet 36 men-
nesker fra den visse død i en orkanak-
tig storm i Hamningberg samme år, 
noe som gav støtet til det folkelige 
gjennombruddet for Redningssaken: 
det var bevist at det nyttet.

Redningsforeninger som samlet inn penger til drift og bygging 
av nye skøyter ble startet over hele landet. Særlig var det 
mange kvinneforeninger, der medlemmene ofte hadde men-
nene sine på sjøen, som drev på med dette.

Ved stiftelsen av NSSR i 1891 var allerede over 100.000 
kroner samlet inn til redningssaken gjennom et stort 
”redningsmarked” i Tivoli i Christiania. Til høyre er en av de 
mange bøssene som ble satt opp på strategiske steder.
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"Våre båter-stafetten" – 1. etappe – Lystbaat "Marie"
Tekst og foto: Morten Kielland

Begynnelsen
Lystbåt "Marie" er en 39’ kutterrigget spissgatter på 9,93 seiltonn, tegnet og 
bygget av Colin Archer for den velstående Eugen Carl Severin Petersen. Han 
bodde i byggeåret 1899 på Jeløya utenfor Moss sammen med sin unge kone 
Marie Amalie Nikoline. Vi antar at "Marie" er oppkalt etter henne, selv om 
Eugens mor også het Marie. 
I folketellingen for 1900 står Eugen Petersen omtalt som "rentier" og i kon-
trakten med Colin Archer som "godseier". Av kontrakten fremgår det også at 
båten skulle koste 7.500,- kroner fullt ferdig. Utstyret, med unntak av spring-
fjærmadrasser i køyene, skulle være "propert uden Luxus". Det skulle brukes 
kun førsteklasses materialer i alle deler. Huden skulle være dels av eik, dels av 
furu. Dekk og rundholt av gran. Cockpit, dekkshus, og den aktre salong skulle 
være i teak, med lyst tre (bjørk) i fyllingene. Med unntak av dekket, hvor det 
faktisk ble brukt malmfuru, og ikke gran, ble alt som beskrevet i kontrakten.
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Konstruksjon
"Marie" er fra første stund tenkt som en rendyrket lystseiler: En vakker, solid, 
komfortabel, og ikke minst hurtigseilende tur- og regattabåt. Konstruksjonen 
bærer tydelig preg av dette: Fribordet er påfallende lavt med nokså lite spring; 
cockpiten er helt åpen, uten den vanlige styrebrønnen aktenfor sittebrønnen og 
dessuten forsynt med en strategisk plassert iskasse for kjøling av champagne, 
kaviar og andre godsaker; salongen er stor og komfortabel, det samme er 
sovelugaren. Ventilasjonen er meget god i hele båten. Et vannklosett inngår i 
konstruksjonen. Forut er det et lite rom til mannskapet, eller "gasten", som det 
het på lystbåtene den gangen. Gasten gjorde som regel også tjeneste som kokk.

Seilføringen er temmelig stor, maks ca 130 kvm, og riggen er i alle deler nokså 
typisk for lystbåtene på den tiden ved at den også er forsynt med lensetakler, 
toppvant, toppstag, samt sidestag med strammetaljer for klyverbommen. I 
seilgarderoben inngår foruten fokk og storseil hele tre klyvere og to toppseil, det 
største med jack-yard. Det hører også med en spinnaker, en slags ballong-klyver, 
som kan spris med en 8 meter lang spristake. Av gamle fotografier ser vi at 
storseilet faktisk var lisset fast til storbommen og ikke løsfotet, slik Archer 
tegnet det. Lisset storseil var det mest vanlige på gaffelriggede lystbåter den 
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Redningsselskapet før og nå
Utdrag av foredrag av Johan J. Petersen på medlemsmøtet i mars
ved Anne Torbergsen
Foto: Redningsselskapets arkiv

I flere land i Europa, som England og Holland, ble det på privat initiativ etablert 
sjøredningsorganisasjoner så tidlig som på 1820-tallet. Frivillige mannskaper 
bemannet åpne livbåter som ble fraktet langs strendene på hestekjerrer og sjøsatt 
nær skip som var seilt på grunn utenfor de vanligvis langgrunne strendene. 
Båtene ble så rodd gjennom brenningene mot havaristene. Det ble også brukt 
rakettapparater for å skyte redningsliner direkte til vrak fra stranden hvis avstan-
den var kort nok.

På Lista og Jæren, som har noenlunde tilsvarende langgrunne sandstrender som i 
Europa, etablerte staten fra 1854 noen redningsstasjoner av denne typen. De pas-
set imidlertid ikke for resten av norskekysten.

På 1850-tallet beregnet samfunnsforskere at rundt 700 sjøfolk omkom i norsk 
farvann hvert år. I Nordland fylke kunne hver annen mannsperson forvente å dø 
på sjøen. Her måtte tenkes helt nytt, og oppgaven ble lenge ansett som uløselig. 
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Velkommen til ”Sail Isegran” i Pinsen!

Som tidligere vil Sail Isegran også i år avholdes i Pinsen, 10.-12. mai.
Det vil bli arrangert småbåtseilas Kråkerøy rundt på lørdag, med tradisjonelt 
riggede sjekter og snekker. Etterpå blir det grilling på brygga.
Søndag blir det som vanlig Lera-regatta for skøyter og klassiske treseilere. 
Skøyteklassen vil i år for første gang seiles etter VET-tall; klassikerne seiler 
etter KLR. Skippermøte avholdes begge dager i båthuset kl 10.
Etter Lera-seilasen blir det parade opp Vesterelven til Isegran. Det blir også 
festligheter og moro i Båthuset langt inn i de små timer. Alexander Hermansen 
står for underholdningen.

Selv om arrangementet i år blir veldig tidlig, så håper vi på flest mulig deltakere 
fra SSCA. Påmelding kan gjøres på telefon 928 68 286, eller direkte på våre 
hjemmesider: www.isegran.no

Knut Sørensen - fast inventar på Isegran. (Foto: Johan Petersen)

Vi minner også om frihavnsordning for SSCAs fartøyer på Isegran i Fredrikstad. 
Alle båter tilsluttet SSCA kan ligge gratis i havnen i inntil 3 dager, eller etter 
nærmere avtale. Før anløp må havnen kontaktes for anvisning av plass. Dette 
kan gjøres til Knut Sørensen på telefon 928 68 286.
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gangen. Storbommen er forresten svært lang, noe som gir båten god fart på slør 
og lens, og fint balanserer ut den store spinnakeren når denne er spridd. 
Undervannsskroget på "Marie" må vel sies å være nokså eksperimentelt til 
Archer å være: Han har søkt å begrense den våte flaten mest mulig i alle 
retninger ved å stille stevnene kraftig på skrå og gjøre midtspantet sterkt 
innknepent, dvs at det brekker hardt inn ved kimingen og nærmest blir L-formet. 
Dette resulterer i en vesentlig flatere bunn enn det som til da hadde vært typisk 
for Archer, for øvrig helt i tråd med de nye konstruksjonsprinsippene for 
hurtigseilere som var begynt å gjøre seg gjeldende på den tiden "Marie" ble 
bygget. Hun markerer dermed et aldri så lite skille i forhold til Archers tidligere 

og mer tradisjonelle konstruksjoner, og ble altså den første i en ny generasjon 
spissgattere fra Archers hånd. Senere kom bl.a spissgatterne "Pippi", "Cruiser til 
København" og "Fram", som alle var basert på de samme prinsippene. "Cruiser" 
ble riktig nok ikke bygget den gangen, men er jo som kjent blitt bygget i rikt 
monn senere.
At "Marie" var eksperimentell, ser vi også når vi sammenlikner original-
tegningen med de senere, publiserte tegningene: Jernkjølen er da blitt noe større 
og flyttet lengre akterut. Dekkshuset er forlenget ett rom framover for å gi full 
ståhøyde i hele sovelugaren, noe som ellers ikke er mulig på grunn av det 
relativt beskjedne dypgåendet og det lave fribordet.
Vi har valgt å kompensere for jernkjølens feilplassering og manglende vekt ved 
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å bruke blybarrer i stedet for jernbarrer. Dette gjør at vi kan konsentrere den 
innvendige ballasten lavere og lengre akterut, og på den måten oppnå et liknende 
resultat som ved å flytte jernkjølen. Mangelen på full ståhøyde forrest i 
sovelugaren må vi derimot bare leve med. Det er ikke uoverkommelig.

Egenskaper
Det slanke, svært underskårne og relativt grunne undervannsskroget gjør, 
sammen med en forholdsvis stor seilføring, at lettværsegenskapene blir særdeles 
gode. Ved sommerseilaser generelt, men i Oslofjorden spesielt, er dette høyst 
kjærkomment. For vårt vedkommende gjør det vi faktisk slipper å ha hjelpe-
motor i båten; det er nesten alltid nok vind til å seile. Dette medfører i sin tur at 
båten nå oppfører seg, og både kan og må brukes, nøyaktig slik den var tenkt. 
Jeg vet ikke om andre originale Archer-båter av tilsvarende størrelse dette 
gjelder for i våre dager. Gamle R/S 14 "Stavanger" er vel den som kommer 
nærmest, selv om det nå er vel langt mellom redningsoppdragene for henne.

Også i hard vind er "Marie" sjødyktig og rask, spesielt på slør og lens. I 1905 
seilte hun for eksempel KNS’ landsregatta fra Kristiansand til Narverød i sterk 
kuling, og nådde Færder samtidig med de største og raskeste meterbåtene. Bildet 
nedenfor er tatt under nettopp denne regattaen. Problemet, i den grad det er noe 

problem, er på hard 
bidevind: Da forårsaker 
det forholdsvis slanke og 
grunne skroget at det 
rettende momentet blir 
for lite til at "Marie" kan 
føre like mye seil som 
dypere konstruksjoner 
med samme ballast. Vi 
merker dermed at vi 
taper litt i forhold til 
andre lystbåter som f.eks 
"Venus", eller også los-
og redningsskøyter når vi 
kappseiler med dem i 
hard bidevind.
Det lave fribordet og lille 
dypgåendet gjør også at 
det er merkbart mindre 
plass om bord i "Marie" 
enn i f.eks losskøyter av 
samme lengde.

11
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Pressemelding fra Flyt forlag: Capricornus

Tre tjueåringer, helt uten 
båtbyggererfaring bestemmer 
seg for å bygge båt — for 
deretter å dra på jordom-
seiling. De bestemmer seg 
for å bygge en skøyte på hele 
47 fot. De bygger først et 
skur, og før et halvt år er gått 
kan de se konturene av et 
fartøy. I seks måneder sitter 
de tre kameratene og tvinner 
skjelett i ståltråd for deretter 
å surre åtte lag kyllingnett. 
Til slutt samler de 30 gode 
venner og støper skroget i 
løpet av 14 timer! Det er 
imponerende hva ungdom-
melig pågangsmot og 
arbeidsinnsats kan få til! I 
dette tilfellet ble det både båt 
og jordomseiling.

ISBN: 978-82-92465-52-3

«Dette er boken om «Capricornus» og oss, like fra det hele startet, med storm i 
Nordsjøen to døgn til havs, slit og motgang i begynnelsen, og fram til det endte i 
fest og gode ord på «Simonsen-kaien» i Byfjorden fire år senere. Der hadde 
«Capricornus» blitt rigget og utrustet for langfart, derfra dro vi ut og nå var vi 
tilbake, atskillige erfaringer rikere.»

Boken koster som vanlig kr 200,- og kan bestilles på www.flyt.no eller via 
bokhandel.
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Historikk
Den korte versjonen av historien om "Marie" er enkel og grei: Bestilt, tegnet, 
bygget og brukt utelukkende som lystbåt. Punktum.

Den litt lengre versjonen er at "Marie" siden 1899 har hatt 15 eiere. Allerede i 
1900 byttet Anthon Bernhard Elias Nilsen, også kjent som forfatteren Elias 
Kræmmer, til seg "Marie". Etter eget utsagn forelsket han seg hodestups i båten 
og må formodentlig ha gitt Petersen et godt tilbud, i og med at båten da var så 
godt som ny; alternativt kan ekteparet Petersen ha vært skuffet over, eller skremt 
av, sine første opplevelser med "Marie". I og med at "Marie" er nokså rank og 
seilflatene ganske store, så er det lett å tenke seg at hun i enkelte situasjoner kan 
virke noe skremmende på en uerfaren 
seiler - med eventuell frue.

Anthon B. Nilsen ble derimot svært 
fornøyd med ”Marie”, men overlot 
båten til sin venn Emil Mørch fra 
Fredrikstad da han i 1903 ble valgt inn 
på Stortinget og flyttet til Oslo. Emil 
Mørch hadde ”Marie” fram til sin død i 
1921, hvoretter Anthon B. Nilsens sønn 
Gunnar Holst kjøpte ”Marie” tilbake. 
Gunnar hadde etter eget utsagn mange 
gode barndomsminner fra seilturene 
sammen med sin far. Han beholdt sin 
elskede ”Marie” fram til 1942. Bildet 
til høyre er fra denne tiden, ca 1930. 
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Fra 1942-48 blir historien noe 
mer uklar. Nå blir det også gjort 
en del forandringer om bord: 
Bl.a fikk båten for første gang 
hjelpemotor og ble bermuda-
rigget. Noe forfall kan også med 
sikkerhet spores tilbake til denne 
perioden.

I 1948 ble ”Marie” kjøpt av 
murmester Sverre Ellingsen fra 
Oslo, som stelte meget pent med 
henne. Bildet til venstre er fra 
denne perioden.

Senere gikk hun gjennom flere 
eiere til hun i 1966 omsider kom 
til familien Lien i Bærum. Det 
var i denne perioden hun første 
gang ble medlem i SSCA. Hun 
var fortsatt bermudarigget, men 
nå forsynt med en liten klyver-
bom i tillegg. En ny mast ble 

visstnok laget på Splitkein-fabrikken (en treski-fabrikk) da den gamle masten 
brakk. Familien Lien solgte ”Marie” i 1978.

I slutten av 1980-årene fikk ”Marie” den originale gaffelriggen tilbake. Det av 
innredningen som hadde vært endret, ble samtidig tilbakeført til original stand.

Selv overtok vi 
”Marie” i juli 2001. 
Samme høst tok vi på 
grunn av en plutselig 
og ganske kraftig 
lekkasje ut propell-
akslingen. Hullet i 
akterstavnen og i 
roret ble midlertidig 
plugget og spunset. 
I 2003 tok så vi 
endelig ut drivstoff-
tankene og selve 
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unntak av Knut, uvante ombord og knotet nok litt mer med seilsetting enn det vi 
ellers pleier. Vi mistet fallet til klyver’n ut av blokka oppe, og etter mye klatring 
i riggen som til slutt endte i båtsmannsstol, gikk starten plutselig. Vi hadde 
endelig seilene oppe og fikk en meget god start - flaks! Først krysset vi i god 
vind opp mot et merke på innsiden av Stangholmen. Etter runding lenset vi ned 
mot en bøye litt nord for innseilingen til Risør havn. Så bar det opp igjen for 
runde nr to. Publikum sto tett i tett ute på Statellet og mange båter var ute med 
store kameraer. Det franske TV-teamet hadde plassert ut kameraer i forkant, for 
en produksjon for Sky TV og filmet i tillegg regattaen fra ”Colin” - til tider til vår 
store frustrasjon; men da en av dem brant seg skikkelig på et skjøte han holdt i 
under et slag, satte de seg omsider ned. ”Risør II” toget fra oss med toppseil og 
ga alt. Vi tok hensyn til utrenet mannskap og seilte godt, men noe langsommere 
uten toppseil i den friske vinden. Det ble likevel en spennende kamp mot 
”Christiania” som sakte, men sikkert halte innpå oss bakfra. De startet litt sent 
på grunn av en nesten-kollisjon med ”Eideren”. Vi klarte å holde unna helt til 
mål og var godt fornøyde med fin seilas.

Det ble premieutdeling og vi nøt livet med båtene, gatemusikk og god mat. Da 
mørket falt på, koste vi oss med den underholdningen vi laget selv om bord. 
Andre nøt lørdagsunder-
holdning i Risørs gater.

I år som i fjor har jeg 
sittet i en komité for å 
diskutere hva festivalen 
kan gjøre enda bedre: 
Dagpass-ordningen 
fungerte ikke godt nok. 
Derfor blir det mest 
sannsynlig sperregjerder 
igjen i 2008, men i god 
avstand utenfor selve 
festivalområdet. Dagpass 
deles ut gratis til mannskap på alle båter. Det kom også forslag om vindusstart 
under regatta, slik at en kan starte bakerst uten å bli straffet for det. Dette for å 
spre startfeltet og unngå kollisjoner. I tillegg er skippermøtet flyttet frem, slik at 
alle rekker å komme seg ut til start.
Festivalen vil vektlegge familielivet, med aktiv håntverksgate, evt natursti med 
maritime oppgaver oppe i heia og, igjen, teaterforestilling på Moen.

◊ ◊ ◊
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Med mye sang og musikk fra merkelige instrumenter fortalte skuespillerne 
historien om båtbygging i Risør helt tilbake til vikingtiden. I siste akt gikk seilet 
som hang i gavlveggen opp, og til syne kom fire trollbindende vakre unge jenter 
som strålte om kapp med solen som glitret i det blå vannet. Med skulderlangt 
hår, trange hvite topper, smale liv og lange, flagrende, havgrønne skjørt, liknet 
de en blanding av alver og sjøjomfruer som danset vakker ballett på en lett 
gyngende, liten flytebrygge.

Tilbake i Risør rakk jeg akkurat å se de første meterbåtene komme lensende inn 
Stangholmgapet. De var flotte der de kom med ballongseilene sine, ulogisk fort i 
den labre brisen; de minste først med de store bak. Vinner ble ”Bingo II” ført av 
skipper Tom Nysted, Risør seilforening. Rundt omkring på kaféer ble det spilt 
gitar, en trio sang glade viser, og du kunne selv få prøve sjonglørens kunster. 
Det du ikke fant, var pølser, is, brus og boder fulle av nipp-napps. Den danske 
Reperbanen var tilbake med tau-binding, videre var det boder som solgte alt fra 
seiltøy, tauverk og båtputetrekk. Dessuten kunne en kjøpe ferske, nykokte 
krabber direkte fra fiskeren.

Risør II vant ”over all” i skøyteklassen. Skipper: Jeppe Jul Nielsen  

Selv fikk jeg være med Knut von Trepka på R/S 1 ”Colin Archer”. I det vi 
skulle gå fra kai stod det plutselig 3 franske filmfolk på brygga og ville være 
med. Knut har jo for vane å si ja, så plutselig var vi 8 om bord. Vi var alle, med 
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motoren, da vi ikke hadde savnet den nevneverdig de siste par årene og trengte 
plassen til bl.a seilkøyer og ny iskasse, slik det var originalt. Nå er cockpit'en 

ferdig tilbakeført til original stand og båten tilnærmet slik hun opprinnelig var 
tenkt. Bortsett fra WC, ankerspill og lensepumper, er det ingen tekniske 
innretninger om bord; heller ikke strøm. Lanterner og kokeapparater er oljefyrt, 
iskassa går på ... ja, is. Den holder ca en uke i god sommervarme før vi må fylle 
på eller klare oss med varm pils og hvitvin - det siste er for øvrig uaktuelt.
Mange lurer nok på hvorfor vi velger å gjøre livet så tilsynelatende tungvint for 
oss selv. Svaret er: Fordi det er enkelt og billig. Ved å velge velprøvde og 
robuste ”low tech”-løsninger som kanskje i utgangspunktet krever litt mer av 
brukeren, unngår vi samtidig en hel del andre problemer, utgifter og 
ubehageligheter som sårbar og ofte sviktende teknikk uvegerlig medfører. Det er 
også mer skånsomt for båten, hun seiler enda bedre, og vi kan bruke mer penger 
på seil, tauverk, blokker, osv. Dessuten holder vi maritime ferdigheter ved like 
og får noen ekstra utfordringer på kjøpet. Det blir med andre ord mer moro for 
pengene. Og nettopp dette med gleden er viktig. Er det ikke derfor det heter 
lystbåt, da? Jo, vi er faktisk veldig godt fornøyde med vår lystbaat "Marie".

Vi overlater stafettpinnen til Truls på ”West Wind” og gleder oss til å høre mer 
om denne spennende båten. I mellomtiden kan du lese resten om ”Marie” på:

www.lystbaat.no



26

◊     Nye medlemmmer    ◊

”Bris” ex ”Marianne”
Eiere: Ingeborg og Sigurd Bjørnstad. Byggeår: 1961. Konstruktør: Bjørn Fjoran
Båtbygger: Jens Skorgenes, Tresfjord. Lengde over dekk: 9,5 m; bredde: 3,20 m; 
dypgående: 1,65 m. Deplasement: 8,2 tonn.

Bermudarigget spissgatter, kravellbygget i furu på eikespant, med teakdekk.

Tidligere eier og konstruktør Bjørn Fjoran fikk spissgatteren ”Ellida” i 
konfirmasjonsgave (original Archer-båt som i dag heter ”Marita” og er med i 
SSCA). Da familien Fjoran trengte mer plass bygget de ”Marianne” etter en 
forstørret tegning av ”Ellida” og ga den navn etter familiens datter. Båtens 
bermudarigg er identisk med den på en IOD.

Bjørnstad-familien overtok ”Marianne” i 2002 etter Bjørn Fjorans bortgang og 
ga den navnet ”Bris”.

Det er veldig hyggelig å kunne ønske ”Bris” velkommen i klubben. Ingeborg og 
Sigurd Bjørnstad har vært med helt fra starten, henholdsvis som sekretær og 
formann. De hadde først ”Kyrre”, deretter losskøyta ”Dagmar”, og i en periode 
har de også vært postmedlemmer; først med ”Solvind”, deretter med ”Bris”, som 
nå altså er blitt fullverdig medlem. Ingeborg og Sigurd har vært blant klubbens 
mest aktive, både på fjorden og på land.

        ”Vinden var noget brystsvag og hypokonder ...” 
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Risør trebåtfestival 2007
- en fornyet festival med gamle, gode takter
av Anne Torbergsen

Det lå en forventningsfull stemning i luften torsdag ettermiddag. Utstillere var 
travelt opptatt med å få på plass utstillingene sine, båter i lett kaos holdt på å 
fortøye og gatemusikantene rigget seg til. Mange av båtene hadde hatt en våt 
seilas ned til Risør. ”Flekkerøy” hadde som vanlig alt av sengetøy og essensielle 
klær ute til tørk i riggen. På spørsmål om han ikke skal sette opp stor-flagging, 
svarer Bjørnar Berg: ”Nei, flaggene er ikke bløte, jeg trenger ikke det da”!!
Endelig ble det skøytenes tur til å ligge helt inne i indre havn. Ekstra flyte-
brygger var lagt ut slik at det både ble mer plass til å fortøye, og publikum 
lettere kunne se båtene. Uten sperregjerdene var det en helt annen ro og en god 
stemning i byen. Festivalen organiserte velkomstfest på Stangholmen hvor det 
ble servering av reker og øl for skipper med ledsager. Trærne svaiet i vinden 
hvor vi satt ved langbord og nøt lyden av havet som bruste mot steinene på 
utsiden. Senere spilte to musikere opp til bakgårdsmusikk med gitar, munnspill 
og med tekster om sjøfolkenes liv, på koselig Grimstad-dialekt. Dette lovet godt 
for festivalen.

Fredag morgen startet på Moen 
trebåtbyggeri hvor det var rigget opp til 
teaterforestilling. 

I låvene på Moen har det vært drevet 
båtbyggeri i over 150 år. Mange av de 
originale bjelkene er fortsatt inntakte og 
trebåtbyggeriet er trolig et av Risørs 
viktigste og best bevarte kulturminner.  

Risør trebåtfestival 2008: Første helgen i august!
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”Minerva”

Vi kan også ønske 
velkommen til 
”Minerva”, en kjent 
båt for mange av oss. 
Båten var tidligere 
medlem under Hen-
ning Røed. 

Rune og Gro Semb 
har nå hatt båten i 5 år 
og søkte SSCA om 
medlemskap høsten 
2007. 

Båten ble bygget i 
1905, trolig som 
fiskebåt i Søndeled. 
Båten er 36 fot, 3,85m 
bred og har et 
deplasement på 17 
tonn. Det er eik i hud 
og spanter, gran i 
rundholdtene, og teak 
i dekket. 

Båten hadde styrehus 
frem til 1984 da hun skiftet eier. Styrehuset ble fjernet og hun ble igjen rigget 
som seilfartøy.

Rune og Gro har fått bra fart på ”Minerva” etter at de overtok henne i 2002. 
Rune sier at de ikke har gjort så mye. Riggen er pusset opp, hun har fått ny 
klyver, og noen skjøt-punkter er flyttet. Dessuten har de byttet til seilrettbar 
propell.

Både Rune og Gro er ivrige regattaseilere og er ofte å se på regattaer som 
Humlungen rundt, Risør-regattaen, Arisholmen, Sail Isegran, og nå også på 
SSCAs seilaser. Det skal nevnes at de har vunnet både Humlungen-seilasen og 
Trutningsseilasen. ”Minervas” hjemmehavn er Isegran i Fredrikstad.
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Colin Archer‐dagene arrangeres i år for femte år på rad. Vi i Tolleroddens venner ønsker 
at dette skal bli en kulturmønstring der trebåten, kystkulturen og båtkonstruktøren Colin 
Archer står i sentrum. Vi ønsker derfor spesielt å invitere alle med interesse for Colin 
Archers båter til treff i Larvik. Vi samarbeider i år med Svennerprosjektet, som nå driver 
Svenner fyr som kystled-destinasjon. Vi har satt opp følgende program:

Fredag 25. juli
Båtene samles på Svenner. Reker og fyrhistorie rundt langbordet i naustet om kvelden. 
Bryggene reserveres trebåtene. Maten er gratis, men ta med egnet drikke selv.

Lørdag 26. juli
14.00: Samseiling inn til Tollerodden i Larvik.
17.00: Bildevisning i Larvik Sjøfartsmuseum v/ Per Nyhus. Guidet tur på brygger og 
slipp. Utstillinger i Sjøfartsmuseet.
19.00: Parkdans med levende musikk i hagen og parkanlegget rundt Archers 
barndomshjem på Tollerodden.

For å kunne tilrettelegge på best mulig måte ved brygger og matfat, ber vi om at du 
melder din interesse for ett eller begge av disse arrangementene til: 

Kjell Vidar Larsen på kjellla@vfk.no - mobil 902 66 542
eller Asbjørg Dalen på asbdalen@online.no - mobil 913 50 931

Med vennlig hilsen oss i 

Tolleroddens venner

      tollerodden.no

5
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Velkommen til atter en Sommerseilas!

I år har vi vært så heldige å få invitasjon fra Truls 
Bastiansen og ”Maaken” til deres sommersted ved 
Grimestadbukta syd for Mågerø på Tjøme. Vi 
samles fredag 11. juli og tar sikte på å bli liggende 
til over helgen for å vente på båter underveis. På 
lørdagen blir det en uformell regatta: Starten går 
ca kl 13. Så blir det grilling og hygge ut over kvel-
den. For de som ikke ønsker å kappseile, er det 
full mulighet til å få seg en dag på stranden, eller 
bare rusle en tur. 

I år satser vi på å sette kursen over til det flate 
landet på andre siden av havet. Kurt Sørensen 
ønsker oss velkomne til sitt verft i Ål-
bæk hvor han reserverer bryggene for 
oss.  →

Ålbæk er en liten havn med trange 
koselige gater og kilometervis med 
sandstrender utenfor. Og har du lyst på 
en tur til Skagen, kan du enten seile 
innom, eller ta en snartur med toget fra 
Ålbæk. Vi har også muligheten til å 
seile innom Hirsholmen, med fantas-
tisk flott natur og fin havn.

Vi tar sikte på å seile sammen en 
ukes tid. I år som i fjor håper vi at 
dere tar kontakt dersom det plut-
selig skulle passe. Ring Anne 
Torbergsen på telefon: 95262196, 
så får dere vite hvor seilasen er.
Vi tar sikte på å samles på Tjøme 
for så å seile over til Danmark, 
men som så mange ganger før er 
det vær og vind som bestemmer. 
Vi sees!
Her er “Maaken” og “Raak” litt 
uenige om hvilken vei vi skal ... →
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Isegranprisen 2008 tildeles ”Flekkerøy”

I år hadde vi kun én 
søker av Isegran-
prisen. Prisen består 
av varer eller tjenester 
på Maritime Center 
Fredrikstad A/S til en 
verdi av kr 5.000,-. 
”Flekkerøy” var en 
verdig søker som vi i 
styret synes det var 
artig å kunne støtte.

”Flekkerøy” gjennomgår for tiden 
store forbedringer og vedlikeholds-
arbeider. Blant annet ny innredning i 
salong, som bygges mer funksjonell. 
Andre ting er nating av dekk, da 
enkelte av mannskapene meldte om 
drypp og våte køyer under fjordårets 
Nordisk Seilas. Skipperen selv merket 
ikke så mye til dette da bunnvannet 
stod halvveis inn på madrassen i 
skipperkøya.

Det blir også ballast-sjau med 
rengjøring i bunnen og åpning av 
drenering i bunnstokkene slik at 
vannet finner veien akterover til 
lensepumpa og ikke opp i 
skipperkøya.

Salongen, som tidligere kunne sitte 4 
personer (se bildet i midten), er 
fjernet. I stedet er det bygget en 
loskøye med benk under til å strekke 
seg på. →
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Babord salong på ”Flekkerøy”. 
← 
Her er dørken hevet, slik at 
bredden utnyttes til koselig 
sittegruppe. Skipperkøya er 
hevet for å unngå bunnvann og 
for romslig bredde. Det blir 
stuerom under.

Samtidig er 4 tonn innvendig 
blyballast støpt om til barrer for 
lettere håndtering og stabling, 
og de gamle natene i dekket er 
ute. Nå gjenstår det å vente på 
tørrere vær til nating. Tiden 
benyttes til opprydding og 
maling.

Med hilsen fra ”Flekkerøy”

        ◊◊◊

NB! NOTIS! NOTIS! NB! NOTIS! NB!

Skonnerten “Svanen” søker mannskap til Nordisk Seilas -
både store og små matroser er ønsket. Ta kontakt med 
Toralf Qvale på e-post tq@afi-wri.no eller 
Knut von Trepka på knut.von.trepka@vikenfiber.no
for mer informasjon.

         Red.

NB! NOTIS! NB! NOTIS! NB! NOTIS! NB!

Husk fotokonkurransen 2008!!!
Følg med på www.ssca.no!

3

Fra styrebrønnen
ved Anne Torbergsen

Aller først må jeg få rette opp et par feil i forrige ut-
gave av Gaffelbiten: Det var ikke Alexander Rosén 
som underholdt under siste årsmøte, men derimot 
den fantastiske Alexander Hermansen.

Videre var sommerseilasen aldri innom Langesund; 
derimot lå vi værfast i Sandefjord. Beklager, men av 
og til går det litt vel fort i svingene for en nyvalgt 
formann med mange jern i ilden.

Ja, for mye har det vært å tenke på: Knut Sørensen og jeg er blitt nye, stolte eiere 
av tidligere ”Sirka”. Båten ble opprinnelig bestilt av Per Gjerdrum og er bygget 
av Kristian Djupevåg i 1974. Båten er nok best kjent som ”Caliope II”, eller 
”Den grønne”. Hun er 38,5 fot lang, opprinnelig rigget som ketch. Mesanmasten 
er tatt ned og klyverbommen kortet inn for å få balanse i båten. Hun er dermed 
rigget med relativt lite seilareal, 74,5m2, og har måltall på 0,81. Vi har vært in-
nom mange forslag til nytt navn. Noen av dem, f.eks “Grønnskjær”, “Lynet” og 
“Rask” - jolla måtte da bli “Villig”?! - har vært til mye latter og spøk, men vi har 
nå endelig landet på ”Løperen” av Isegran.

Mange overraskelser møter en ny eier av en seilskøyte. Da vi så på båten, var vi 
mest opptatt av råte eller mangel på sådan, konstruksjon (doble eikespant og 
eikehud) og pene linjer. Da vi flyttet ombord i påsken, begynte problemene 
straks å melde seg: Toalettet var av typen “utgått på dato”: På opp-slag pumpet 
det ut, på ned-slag pumpet det nesten like mye inn. Etter et kvarters pumping var 
det nesten tomt, men tok du et pumpetak for mye da, var det plutselig like fullt 
igjen. Vi har nå nytt toalett! Vasken i byssa er også et problem da den står under 
vannlinja. Det er (hedligvis!) ingen vann-
ledning,  hverken inn til vasken, eller ut av 
vasken. Så da går det med oss som for alle 
dere andre, “prosjektet” er et faktum. Det 
er bare å ta et skritt av gangen og så får 
målet være at hun skal være seilklar hver 
sommer.
Fortsatt god pussesesong - og så sees vi på 
sommerens arrangementer!

med vårhilsen ”Formanden”
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     INNBYR TIL
     NORDISK SEILAS

  30. JUNI - 9. JULI 2008:    LÆSØ -  STRÖMSTAD -  FREDRIKSTAD 

Nordisk Seilas henvender seg til tradisjonelle nordiske seilfartøyer over 9 meter. Målet 
med seilasen er å samle entusiaster til hyggelig samvær og seilas i våre nordiske farvann.

Klasseinndeling: Klasser på minst tre båter etter 
størrelse og tidligere års plasseringer. Det seiles 
ikke med handicap. Seilingsbeskrivelse og 
foreløpig klasseinndeling finnes på hjemmesiden. 
Endelig kl.-inndeling på skippermøtet på Læsø.

Krav og restriktioner: Alle deltakende fartøyer skal ha fungerende VHF-radio. Det er 
ikke tillatt med spinnaker el. spinnakerliknende seil. Arrangøren forbeholder seg retten 
til å avvise fartøyer som ikke kan betraktes som tradisjonelle. Minimumskrav til 
redningsutstyr er: godkjent redningsflåte og redningsvester til alle, tre røde nødraketter, 
tre røde håndbluss og to oransje røykbluss. Utrustningen vil bli kontrollert før start.

Påmelding: Innen 30. juni 2008 på hjemmesiden nordiskseilas.org  Påmeldingsgebyret 
kr 600,- betales til kontonr: 1645.01.53730 i Gjensidige NOR. Kontaktpersoner i Norge 
er: Knut B. Nilsen (tel 69 39 62 40), Martin Skallerud (97 59 21 50), Nina Schjoldager 
(98 17 56 46) og Sindre Andresen (93 44 07 55).  Se for øvrig hjemmesiden:

     nordiskseilas.org

STRÖMSTAD             LÆSØ       FREDRIKSTAD
  KOMMUN         KOMMUNE          KOMMUNE

Program 2008:
30.  juni: Fartøyene samles i Østerby
  1.   juli:  Liggedag i Østerby
  2.   juli:  1. etappe, fra Østerby til Strömstad
  3.   juli: Ankomst Strömstad
  4.   juli: Liggedag i Strömstad
  5.   juli: 2. etappe, baneseilas utenfor Strömstad

med påfølgende seilas til naturhavn
  6.   juli: 3. etappe, fra naturhavn til Fredrikstad
  7.   juli: Ankomst Fredrikstad
  8.   juli: Liggedag i Fredrikstad
  9.   juli: Fartøyene forlater Fredrikstad



   Terminliste SSCA 2008

Arrangement Kontaktperson Dato

Hovdan Skagen Race Bærum Seilforening

Sail Isegran http://sail.isegran.no/ 10. - 12. mai

Trutningseilasen SSCA 23. mai

SSCA-regatta SSCA 6. - 8. juni

Færderseilasen KNS 13. - 15. juni

Kystkulturdager Steilene www.landsteilene.no 14. - 15. juni

Tall Ships Race: 
Liverpool, Måløy, Bergen, 
Den Helder

http://www.nsta.no/

Liverpool 18.07, 
Måløy 01.08 , 

Bergen 09.08 Den 
Helder 20.08

Nordisk Seilas: Læsø, 
Strømstad, Fredrikstad

http://nordisksejlads.org/ 30. juni - 9. juli

Samseilas med seilas i 
skjærgården. Møt opp i 
Grimestadbukta sør for 
Mågerø, Tjøme

Truls Bastiansen, SSCA
901 31 011

Oppmøte 11. juli,
videre 

Skagenferd  
20. juli

Colin Archer-dagene
Asbjørg Dalen

asbdalen@online.no
25. - 26. juli

Forbundet Kystens 
Landsstevne i Fosnavåg, 
Sunnmøre

Herøy Kystlag 17. - 20. juli

Risør Trebåtfestival www.trebatfestivalen.no 31. juli - 3. august

Hollænderseilasen KNS 30.08 - 31.08 

Toddyseilasen SSCA 26. - 28. sept

Medlemsmøte NSM 8. oktober

Årsfest SSCA Påmelding innen 15. nov! 22. november

1. - 4. mai

G a f f e l b i t e n
        Årgang 24          Nummer  45          Våren 2008

                   

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

S/Y ”Marie”


