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Om eskadreseilas
I stedet for den evinnelige regattaen vi har i dag, hadde man før i tiden
også noe som het eskadreseilas. Det innebar at man heller enn å seile fra
hverandre, som i en regatta, forsøkte å seile sammen - og med stil! Signaler ble gitt fra "chefs-fartøiet" og båtene inntok deretter ulike formasjoner; på linje, eller rekke - eller noe annet. Dette er minst like krevende
som å seile regatta, men formodentlig langt triveligere; og et langt mer
imponerende skue for dem som ser på. Hva om SSCA skulle forsøke det?
Nedenfor finnes et bilde fra en av Fredrikstad Seilforenings eskadreseiladser utenfor Strömstad. Det tar seg flott ut, eller hva? Redaktøren
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Styret i SSCA 2009 - NB! Nytt styre!
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Øvrige:

Anne Torbergsen
Thoralf Qvale
Julie Bastiansen
Gunn von Trepka
Are Qvale
Tobias Revold
Marius Revold
Ole Kristoffersen
Sidsel Kristensen
Yngve Ottesen
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Velkommen til Sail Isegran 2009!

♦

Fra styrebrønnen ♦
av Anne Torbergsen

Sail Isegran går som vanlig av stabelen i pinsen, i år den 29/5
til 1/6. Programmet blir som vanlig: Kråkerøy rundt for
småbåter på lørdagen, på søndagen blir det regatta for de store
båtene, med påfølgende fest og underholdning i Båthuset.
Påmelding er ønskelig, men ikke nødvendig.
Foreløpig er hele 15 skøyter påmeldt!
Knut Sørensen kan eventuelt kontaktes på telefon 928 68 286
for spørsmål eller påmelding.
Deltakelse er gratis for alle SSCA-medlemmer!
Mer informasjon finner du på:

sail.isegran.no

Knut Sørensen ønsker velkommen til Sail Isegran i pinsen 2009!

Styret startet vintersesongen
med et noe redusert mannskap.
Etter intens jobbing har styret
nå konstituert ny kasserer,
Gunn von Trepka. Gunn er til
vanlig er å se ombord i
”Sandefjord”. Julie Bastiansen,
datter ombord på ”Maaken” og
ivrig skøyteseiler, er konstituert
som ny sekretær.
Styret har holdt tempoet oppe og vi har hatt 3 meget vellykkede
medlemskvelder på Sjøfartsmuseet.
Høydepunktet var Carl Emil Petersens foredrag om pionerturen med
”Rundø”. Aldri før har videografen
vært så fylt til randen med skøyteseilere i minst fire generasjoner. Det er
utrolig hyggelig å se hvordan augurene kan fascinere og inspirere oss
unge til å fortsatt drive med disse
gamle båtene. Foredraget har nok
Gunn von Trepka - ny kasserer!
sådd spiren til langtur for mange
tidligere, og kanskje fikk kvelden flere spirer til å gro. De morsomste
spørsmålene kom fra barna, som tydelig viste stor innlevelse i de fantastisk
flotte bildene og de mange rare historiene.
Vi skal lage mer moro for barna: I år
satser Norsk Sjøfartsmuseum på å lage
en familiedag under Bygdøynesdagen
søndag 24. mai. SSCAs trutningsseilas
sammenfaller med dette arrangementet
Vår nye sekretær Julie Bastiansen i "Maaken"
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og det blir blant annet barneteater i båthallen med kystkulturtema, sjøspeiderne stiller ro-sjekter, og modellbåtklubben har med modeller, kanskje
noen av dem er fjernstyrte? Det blir rebusoppgaver, åpen båtverkstedhall
og salg av vafler og kaffe. Vi i SSCA bidrar med at båtene ligger ved brygga der Svanen ligger til vanlig og styret oppfordrer de som ønsker det til
å invitere publikum til å ta en titt om bord.
Videre blir det SSCA regatta i Moss 6. juni. Samseilasen starter fredag
10. juli og da er sommeren godt i gang.
Vi i styret håper å se mange av dere på SSCAs arrangementer og ønsker
alle skøyteseilere en riktig god sommer!
Sommerhilsen fra styrebrønnen

Chefsfartøiet, "Løperen" av Isegran, kappseiler med S/Y "Marie" i 2006 (Foto: Morten Kielland)

4

NB!!! INVITASJONER TIL TRUTNINGEN, SAIL
ISEGRAN, SSCA-REGATTA , SOMMERSEILAS, MM, I DETTE NUMMERET!!!
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Brev fra medlemmer

♦

Redaktørtanker

♦

av Morten Kielland

Redaksjonen har mottatt følgende fra Lena Stølås:
Hei!
Like før helgen nå fikk jeg Gaffelbiten i posten sammen med opplysningen om
at Carl Emil Petersen skulle holde foredrag om turene med Rundø. Hadde jeg
bare visst dette før, så skulle jeg jammen meg greid å komme til Oslo for å høre
på dette. Jeg har lest boken flere ganger og er like betatt hver gang. Det hadde
vært STORT å fått med seg et foredrag fra ham! Hvor jeg skulle ønsket at jeg
kunne tatt fri på kort varsel og fått med meg dette, men det går dessverre ikke.
Kanskje har dette vært annonsert tidligere og det er jeg som ikke har fått det med
meg? Hvis ikke, så ber jeg dere i slike tilfeller å gå tidlig ut med varsel slik at vi
ellers i landet kan ha sjanse til å ordne oss med fri osv.
Helledussen, jeg har jo også oppkalt katteoppdrettet jeg driver etter en av kattene
de hadde med seg på turen;-) På hjemmesiden (om oss) står det også litt om
hvorfor jeg valgte navnet Canopus (http://www.canopusbengals.com/). Som du
skjønner så er jeg en stor beundrer av Rundøkarene og ja, det er helt greit om du
flirer litt av en slik nesegrus beundring;-), men dette SKULLE jeg hatt med meg!
Jeg ser også at dere etterlyser flere medlemmer og at Venus har vært på tur
nordover. I slike tilfeller når dere er på tur rundt i landet, kan det kanskje være
en ide å få med seg diverse trebåtfestivaler på veien der en opplyser og
promoterer klubben litt? (Underforstått havnedagene i Haugesund ;-) Link:
http://www.havnedagene.no/)
Der kan en gjerne også støte på andre medlemmer av klubben rundt om i landet
også. Det er noen seilskøyter her i distriktet som helt sikkert hadde passet inn i
klubben, men kanskje det at alt foregår i Oslodistriktet (slik det må være, jeg
skjønner det) får enkelte fra å søke medlemskap? Kanskje kunne det en og annen
gang bli arrangert noe i klubbens regi andre steder i landet som også var åpent
for alle som hadde lyst å høre på for å skape interesse? Dette kunne kanskje også
kombineres sammen med eventuelle sommerturer dere drar på?
Jaja, det ble endel strøtanker fra Haugesundsdistriktet dette. Dere får ha en riktig
flott medlemskveld så kanskje det kommer bilder og litt tekst fra foredraget i
neste Gaffelbit?
Hilsen Lena Stølås (Skjælø)
28

Det lukter vår! Råtten tang,
bråtabrann og nyspredd
møkk fyller luften med sine
årvisse, umiskjennelige og,
akk, så kjære odører. Tjelden
pipper og tripper, og bringer
med seg liv og humør nede i
fjæra.
Lydene og luktene får det til
å krible; de vekker minner
om så mange vårer og båtpusser, og skaper forventinger til hva denne nye,
ennå ubrukte sommeren vil bringe med seg av flotte seileropplevelser.
Vi følger med på ask og eik for å se om det blir en heller tørr eller vel
fuktig sommer. Noen ganger stemmer det. Og så smått begynner vi å
gløtte på presenningen for å vekke vår kjære båt forsiktig opp av
vinterdvalen. Vi tar et kritisk overblikk: Hva trengs å gjøres i år egentlig?
Hva orker vi? Hva har vi tid til? Og hva har vi forresten igjen av maling,
lakk, primer og bånnstoff fra i fjor?
Det ligger noe gammelkjent og kjært i dette, et slags rituale; det er noe
som gjentar seg nesten uforandret fra år til år; for noen nærmest en vane,
for andre kanskje ennå litt famlende. Uansett er dette opptakten til en ny
sesong for oss alle; og de fleste synes vel det er langt hyggeligere å pakke
båten ut, enn å pakke den inn.
I denne tiden kan man ofte se og lukte seg fram til de ulike stadier av
klargjøringen hos hver enkelt: slipestøv, mønje, linolje, kitt, lakk og
maling, hamp, asfaltbek, primer og bånnstoff - så langt er vi nå. Parafin,
seilgarn, tjære, fåretalg ... og så, endelig, er vi framme ved den gode dag:
Båten ligger der, ferdig rigget, med storseilet bendt, skinnende som ny, og
klar for nye, store eller små eventyr. Riktig god seil-sommer!

Ærbødigst, redacteuren
5

En liten oppfordring om motorbruk
av Anne Torbergsen

Mange av oss i SSCA har et verdigrunnlag som ligger forankret i at vi
lærer barna våre å ro, og noen av barna kan kanskje til og med vrikke.
Men den slepetunge lofotjolla er for mange av oss for lengst byttet ut med
lette gummijoller til stor glede for mange smårollinger som ror av
hjertens lyst med årer som sitter fast i båten.
Disse småtrollene våre blir etter hvert større og krever mer av sine joller.
Et alternativ er jo å sette seil på dem, noe som ofte innebærer å skaffe ny
jolle, men for mange blir nok
en påhengsmotor løsningen.
En påhengsmotor kan være
forskjellen på om et barn, i
overgangsalderen til ungdom,
gleder seg til eller nekter å
være med på fjorden.
Vi i SSCA har for vane å
anse håndtering av seil og
årer som godt sjømannskap;
men er ikke dyktig bruk av
motor også det da? Vi så i
sommer flere eksempler på at barna våre kjørte ut og hentet joller som de
slepte tilbake, eller lange landtau som de lett og flinkt kjørte i land.
Men hvem har vel ikke irritert seg til det grenseløse over et barn som har
sett seg ut akkurat din båt som rundingsmerke, og nå runder for femtiende
gang? Det er dette vi må lære barna våre, motorvett. Vi må bruke tid på å
forklare uroen motoren skaper, barna må være store nok til at de får lov til
å kjøre store runder, og ikke bare rundt og rundt så mor ser dem hele
tiden. Vi må lære dem å ta hensyn når andre bader og hensyn til båter som
ligger fortøyd. Vi kan gjøre alt dette ved å kjøpe motor til våre barns
joller; men sett strenge grenser for bruken og gjør avtaler med dem du
seiler sammen med om hva og hvor lenge de får lov. Godt motorvett er
også godt sjømannskap, som gjerne kan læres fra ung alder under riktige
forutsetninger. ♦♦♦
6

Ulf Sandström og "Laura" under fjorårets samseilas (Foto: Anne Torbergsen)
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naturhavner, og stort sett skal vi bare kose oss. Vi har et mål, bryggene
ved Bragdøya kystlag, men vær og føreforhold får bestemme om vi
kommer oss dit.

Bragdøya kystkultursenter i Kristiansand

Rekker dere ikke starten på sommerseilasen, men har lyst til å møte
båtene underveis senere, så ta kontakt med Anne på telefon 952 62 196
eller Ole på telefon 970 71 054, så får dere vite hvor vi er.
Vi håper at turen frister, og at mange har lyst til å seile enten deler eller
hele seilasen sammen med oss.
Vel møtt!

Samseilas anno 1910 (Foto: Fredrikstad seilforening)
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”Bris” under fjorårets regatta på Tjøme. Samtlige deltakende båter tok hensyn til familie og felles ønske om
god tur, og starten gikk med første rev inne.

Lørdag kveld blir
det felles grilling
på hytta til
Bastiansens, med
hygge ut i de sene
nattetimer. Videre
seiler vi nedover
sørlandskysten med
Kristiansand som
endelig mål. Vi
satser på å besøke
kystkultursentrene
hvor vi kan få
reserverte
bryggeplasser, eller
vi finner fine
8

Gutta på tur! Grilling på hytta til Truls - meget vellykket arrangement.
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Velkommen til sommerens samseilas 10.19. juli: Tjøme - Kristiansand!
av Anne Torbergsen

Det blir igjen seilas, grilling, og hyggelig samvær med gode venner! Truls
Bastiansen ønsker oss nok en gang velkommen til samling på hytta si på
Tjøme, fredag den 10. juli.
Vi ankrer sydvest i
Grimestadbukta på
Tjøme, båtsportkart
B713. Gå inn syd for
Galten mot
bryggeanlegg på
Grimestad, så sydover
langs land. Er du
usikker, så ring Truls på
tlf: 901 31 011.
Vi tar sikte på å bli
liggende i GrimestadSSCA-samling i Grimestadbukta 2008
bukta hele helgen for å
vente på båter som er underveis. Dette gir jo en ypperlig anledning til
igjen å måle krefter og skape spenning ved å seile en vennskapsregatta i
skjærgården. Starten går lørdag 11. juli kl 12-13 tiden.
Banebeskrivelse: Startlinje mellom rød stake ved Burøskjæra og utedoen
på Mostein. Videre holder vi Storefærder om styrbord/ babord vi
bestemmer etter at vi ser an været. Vi går inn Bustein-løpet og får
styrbord runding om grønn stake mellom Sandø og Matkollen. Mållinjen
er den samme som startlinjen.
For de av dere som ikke ønsker å delta i regatta eller som har mannskap
som ikke ønsker å delta, så er det en nydelig, offentlig strand ved brygga,
samt ypperlige turmuligheter i Grimestad. Det går også buss Grimestad Tjøme - Oslo, skulle det være aktuelt å få med mer eller bytte mannskap.
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Våre båter-stafetten – 4. etappe:
Losbåten ”Frithjof II” fra 1896
av Morten Kielland

Da Thor Andersen Ula skulle ha ny båt i
1896, gikk han til en erfaren båtbygger
som gjennom mange år hadde levert
gode, solide bruksbåter og losskøyter:
Porsgrunds Baadbyggeri bygget den nye
skøyta, og her var Thor Martin Jenssen
mester. Han hadde tidligere vært formann
hos Colin Archer i Larvik.
Skøyta
Frithjofs vitale mål
er: Lengde 12,75m,
bredde 4,6 m,
dyp 2,1 m,
høyde ca 15 m uten
toppseil, 17 m med.
Seilareal 128 kvm på
én mast,
våtvekt ca 23 tonn.
Bygget i eik på
doble furuspant,
innvendig ballast ca
6 tonn bly (altså
ingen utvendig
ballast som mange
andre seilskøyter).
Losen
Thor Andersen, også kalt Thor Ula, ble født 27. mars 1843. Han var sønn
av Anders Jacob Johansen (1815-1881), bedre kjent under navnet
Ulabrand. Allerede ni år gammel begynte Thor å gjøre tjeneste som
losgutt sammen med sin far; da hadde han allerede de nødvendige
ferdigheter i båtbehandling. Som tolv-åring var han i stand til å lose på
9

egen hånd. Thor gikk opp til eksamen som utseilingslos
i Larvik den 11. mai 1866, og fikk en stilling der. På
nyåret 1867 fikk han plass som sjølos i Ula. Etter
nærmere 40 år i losbåten begynte synet å svikte, og
Thor søkte og fikk avskjed fra 1. juni 1905. Thor
Andersen døde på fylkessykehuset i Tønsberg den 14.
oktober 1920.
Thor Ula var kjent som en særdeles
sympatisk, stillferdig og beskjeden
mann, i motsetning til sin far, som
skal ha vært litt av en slåsskjempe.

Thor Andersen som ung,
trolig i 1860-årene.

Thor Andersens portrett i Østlandsposten
den 31. desember 1914.

Båtbyggeren
Porsgrunds Baadbyggeri bygget Thors nye skøyte, og
her var Thor Martin Jenssen mester. Porsgrunds
Baadbyggeri ble regnet som spesialist på bygging av
solide losskøyter, og hadde også levert redningsskøytene
Liv og Langesund. Båtbyggermesteren Thor Jenssen
hadde tidligere vært ansatt ved Colin Archers båtbyggeri
i Larvik og var kjent for å bygge meget solid og alltid av
førsteklasses materialer.
Konstruktøren
Frithjofs tegninger forsvant i en brann i 1903. Det finnes
ikke noe samtidig materiale om Frithjof som direkte sier
hvem som var skøytas konstruktør. Colin Archer kan det
ikke ha vært, for skroget stemmer ikke overens med
Archers konstruksjonsprinsipper. Porsgrunds
Baadbyggeri hadde imidlertid på den tiden sin egen
konstruktør, en mann som var godt skikket til å utføre en
tegning. Han var utdannet ved Chalmers i Göteborg og
var godt orientert om sin tids konstruksjonsmessige
utvikling. Han konstruerte dessuten skøyter både
umiddelbart før og etter at Frithjof var levert, og hans
navn var Fredrik Johannessen. Det må ha vært han som
10

”Leik” ved brygga.

Thor Jenssen (18551933). Bildet er tatt
omkring 1900.

Leik er en flott båt og fikk hedersprisen ved Hardanger
trebåtfestival i 2006. Byggeprosessen kan du lese om på
www.skarp.no, følg lenkene med Leik.
Etter samtale med James Ronald Archer har vi fått vite at Peter
ønsker å døpe om ”Leik” til ”Sagitta III”, og at båten har fått
hjemmehavn i Stavern.
Velkommen til SSCA!
Formannen

Skipsingeniør Fredrik
Johannessen (18731951) fotografert 1933.
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♦

Nye medlemmmer

♦

“Martine”
Martine er ei 34 fot hvitmalt seilskøyte bygget i 1989 ved
Norheimsund yrkesskole. Båten er bygget etter Colin Archers
tegninger for Lodsbaad No. 93, 1901. Båten var eid av Bjørn
Lade frem til våren 2007 da Tore Høy overtok båten og seilte
den til sin nye havn, Nygaard Brygge i Fredrikstad.
Tore og familien er ivrige seilere og de deltok allerede på sin
første seilskøyteregatta i fjor under SSCA regattaen i Moss.
Videre deltok ungdommen ombord på Risør- regattaen hvor de
sikret seg en fin plassering. Måltall 0,88.
Velkommen til SSCA!

“Leik”
Leik er bygget etter tegningene til ”Sagitta II”, en båt Colin
Archer tegnet og bygget til sin datter Mary.
Leik ble bygget pietetsfullt etter originaltegningene, av Ståle
Sulen ved Haganes, Sotra, i 2005.
Da båten senere ble til salgs fant nåværende eier Peter L.
Nissen det riktig at båten skulle få komme til Larvik og seile i
samme farvann som originalen. Peter L. Nissen vokste opp i
miljøet rundt Tollerodden og det gamle verftet, og han har hatt
gleden av å seile den opprinnelige ”Sagitta II” med Colin
Archers sønn, William Archer, til rors.
22

konstruerte skøyta. Fredrik Johannessen ble senere engasjert for å ta seg
av gjenoppbyggingen av vikingskipene, og brukte størstedelen av sitt liv
til dette arbeidet; men det er en helt annen historie.
Loshavnene
Ula, 1896-1908: Frithjof II
startet sin lostjeneste i Ula i
1896. Skøyta avløste da Thors
første Frithjof, som han hadde
fått bygget i 1891 hos Colin
Archer, men ikke var særlig
fornøyd med. Thor loset fra
Ula med Frithjof II til han
sluttet som los 1. juni 1905.
Frithjofs vakre forskip stikker ut nedenfor fjellet i Ula. Det var
Thor Andersens sønner Simon her hun vanligvis lå. Fotografi fra rundt 1904.
og Theodor overtok antakelig
skøyta med en halvpart hver høsten 1905. Simon ble los i Stavern den 11.
november 1905, men han flyttet ikke til Stavern, og brukte Frithjof på
samme måte som sin far. Simon måtte slutte som los etter bare ett år pga
sykdom.
Stavern, 1908-1915: I april 1908 kjøpte Theodor brorens halvpart og ble
eneeier av skøyta. Han var året før blitt los i Stavern, men flyttet til
Stavern først i 1908. Fra 1911 inngikk Theodor i fast vaktlag, og inngikk
avtale med Lars Jensen om å lose sammen med ham. Trolig brukte de
skøytene sine et halvt år av gangen. I lengden kunne de ikke holde på med
to skøyter, og Frithjof ble satt for salg i 1915.
Hvasser, 1915-1949: Hvasserlosene
Markus Olsen, Hans Jakob Hansen
og Severin Andreassen kjøpte
Frithjof høsten 1915. Samtidig med
at skøyta kom til Hvasser, ble det
installert motor. I denne tiden var det
vanlig med partseie i skøytene, og
åtte forskjellige loser har vært
medeiere i Frithjof i denne perioden.
I tillegg til eierne, var det også vanlig

Krukehavn på Hvasser, fotografert i 1930.
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at loser uten skøyte leide seg losplass ombord i skøytene. Frithjof gikk ut
av tjeneste i begynnelsen av september 1949.
Frithjof blir lystbåt
Peter Jacob Sørensen, Arne Vemmestad
og Jan Skavlan fra Oslo hadde sett
annonsen for salg av to losskøyter på
Hvasser, og fattet interesse for skøytene.
Valget falt på Frithjof. En vinterdag i
1950 kom Frithjof tøffende inn til Holmen
Yachtverft i Asker. Den sterkt nedskårne
riggen ble byttet til en ketchrigg med
Peter Jacob Sørensen kjøpte Frithjof i 1949,
bermuda-mesan. Det ble satt på to forseil sammen med to kamerater.
uten klyverbom. Denne riggen gjorde
seileregenskapene dårlige, og logjerrighet
og dårlig akselerasjon ble et problem.
Sørensen og Vemmestad fant etter noen år
ut at Frithjof ble en litt for tidkrevende
hobby, og solgte seg ut i 1953. Jan Skavlan
og hans bror Per beholdt Frithjof til de
solgte henne til skipsreder Einar Salvesen i
1954.
Salvesen hadde seilt mye med Jul Nielsen
på hans RS Stavanger, og var klar for å skaffe
seg en liknende båt da Frithjof ble til salgs.
Frithjof ble dermed familien Salvesens
julegave i 1954. Frithjof ble nå omdøpt til
Cara. All løpende rigg ble skiftet ut, året etter
ble seilene skiftet, og i 1956 ble det montert
en kort klyverbom. Med dette kom båtens
gode egenskaper frem igjen. I 1965 fikk Cara
nye dacronseil og i 1970 ny mast. Fra den tid
seilte Cara fort, og har flere gode plasseringer
i Færderseilasen. Einar Salvesen døde i 1968,
og etter noen år i felleseie blant søsknene ble
Cara i 1972 overtatt av Einars eldste sønn,
Hans Borti Salvesen, som vi jo kjenner godt
12

kai, samt østsiden av Rådhusbrygge 1. Hovedformålet med stevnet er å
markere overfor Oslo Kommune at vi er til stede og bruker dette området
aktivt.
Vi håper at flest mulig vil legge turen om Akershuskaia lørdag 5. og
søndag 6. september i år.
Dette er et populært tiltak som samler mange skuelystne. Møt opp, på
land, eller vann med en passende båt, og vis at OMK har livets rett.
Vel møtt!

Skipsreder Einar Salvesen eide Cara (ex
Frithjof) fra 1954 til 1968.

Hans Borti Salvesen eide Cara fra 1972
til 1984. Han var sentral i oppbyggingen
av seilskøytemiljøet i Oslo og ble
SSCAs første formann.
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Oslo kystkulturstevne 2009
av Per Thomas Pedersen

I år er det kulturvernår og OMK’s bidrag til dette er et større kystkulturstevne på Akershuskaia.
Det blir annenhvert år arrangert et stevne i regi av OMK, kalt Oslo
Kystkulturstevne, som samler bevaringsverdige og tradisjonelle fartøyer i
området rundt Nordre Akershuskai. Der er det stands for de forskjellige
medlemsforeningene, tauarbeidere, modellbyggere, trebåtbyggere, gamle
motorer, billedutstillinger, kafe, publikumsseiling, turer med
”Børøysund” og veteranbusser, og mye mer. I år vil også veteranbilløpet
”Sandvigen – Sundvolden” starte fra stevneområdet på lørdag.
Oslo Maritime Kulturvernsenter (OMK) ble stiftet i 1994 med formål å
arbeide for opprettelsen av en museumshavn for bevaringsverdige
fartøyer og senter for det maritime vernearbeidet i Oslo.
OMK er organisert som en stiftelse, og har følgende organisajoner som
medlemmer:
Norsk Veteranskibsklubb
Seilskøyteklubben Colin Archer
Den Norske Veteranredningsskøyteforening
Norsk Motorskøyteklubb
KFUM Oslo Sjøkorps
Kystlaget Viken
Fartøylaget KNM Alta

her i Seilskøyteklubben. Familien Salvesen og Cara har gitt store bidrag
til og vært sentrale i oppbyggingen av seilskøytemiljøet til det det er i
dag. Høsten 1983 ble det gjort kjent i skøytemiljøet at Cara skulle selges.
Hans Borti og Karin trengte ikke en så stor båt etter at guttene var ute av
redet.
Frithjof kommer hjem
I hovedstaden fantes mange innvandrere. Cara
var en, Bjørnulf Bernhardsen en annen, og
begge hadde røttene sine syd i Vestfold.
Bjørnulf hadde spurt seg selv hvor de gamle
sliterne av noen losskøyter i ytre Oslofjord var
blitt av. Han ville skape liv i mytene fra
Ulabrands tid.
Han satte seg derfor fore å finne et eksemplar
av deres arbeidsredskap. I 1981 ble han så
oppmerksom på at Ulabrands sønn hadde eid Bjørnulf Berhardsen markedsfører
Frithjof-prosjektet på båtmessa i
to skøyter med navnet Frithjof, og som etter
Helgeroa i 1985 sammen med
hva familien kunne fortelle, nå var i privat eie. modellbygger og Frithjof-venn Holm
Hansen..
Utpå høsten 1983 ble det opprettet kontakt
mellom Bjørnulf og Hans Borti Salvesen. Sommeren 1984 ble Cara seilt
til Larvik for å presentere skøyta og prøve å få i orden et kjøp. Den beste
løsningen så ut til å være en stiftelse.
10. august 1984 ble "Stiftelsen
Losskøyta Frithjof II" etablert, og
Salvesen fikk sitt oppgjør for sin Cara.

Følgende fartøyer har fast plass på OMK’s område:
Minesveiperen KNM ”ALTA”
Kullfyrte passasjerskipet D/S ”Børøysund”
Ketchen S/Y ”Mohawk”
Bilfergen “Tjeldsundfergen”
Kullfyrt slepebåt “Styrbjørn”
Losbåten MK“Ferder” Vannbåten “Neptun”
OMK disponerer skurene 28 og 29 på Nordre Akershuskai med tilhørende
Frithjof sjøsettes etter en del skrogreparasjoner.
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Det var nødvendig med skrogreparasjoner, og riggen var ønsket tilbake til
opprinnelig type. Riggen kom på plass
til 1986-sesongen, skrogreparasjoner og
ny (brukt) motor kom i 1987, og det
historisk korrekte interiøret i 1988. I
1991 ble det igjen foretatt en større
restaurering. I 1994 fikk vi nye og litt
større seil, året etter måtte masta fra
1970 byttes ut. Senere er det byttet ut
13

litt her og der, også motoren fra 1987 er byttet ut, etter mange års
problemer med girkassa.
Vinteren 1999 ble mastefisk og spanter midtskips byttet, samt noen
dekksbjelker ved masten. Vinteren 2000 byttet vi skottet i akterkant av
ruffen, med tilhørende spant.
Ved begge anledninger er det
også byttet noen bordganger
samtidig.
Skøyta er nå i god stand, selv om
vi aldri blir ferdig. Treverk eldes,
og det må stadig byttes ut en bit.
"Hu' Frithjof" holdes takket være
sine venner stadig seilende, og er
et vakkert syn og en kilde til
gleder og opplevelser for mange,
så vel unge som eldre.

Programmet er foreløpig, og vil bli oppdatert nærmere stevnet.
Fredag 4. september:
17:00 Båtene begynner å ankomme
19:00 Musikk og underholdning på kaia
20:00 Jacques Brel - forestilling, i Skur 28. Fem-manns orkester med full
trøkk. Billetter kr 120,-. Masse humor og lidenskap. Velkommen!
21:00 Flagghal
Lørdag 5. september:
08:00 Flaggheis
10:00 Utstillere åpner sine boder - skippermøte
11:00 Offisiell åpning av stevnet
Åpne skip - Ta en tur ombord i båtene
12:00 Publikumsseiling i Askeladden med instruktører
12:45 Utdeling av Sjøsikkerhetsprisen 2009
18:00 Utstillerne stenger sine boder
20:00 Grilling, underholdning og selskapelig samvær mellom
Skur 28 og 29 for deltagende båter og utstillere. Ta med grillmat.
21:00 Flagghal

♦♦♦
Frithjof II i en frisk kryss utenfor Svenner i august 1998.
Foto: Østlandsposten

Våre båter-stafetten seiler
videre! Hvem som skal ta
neste etappe er og blir en
overraskelse.

♦♦♦

Søndag 6. september:
08:00 Flaggheis
11:00 Utstiller åpner sine boder - Gudstjeneste ombord i Alta
Åpne skip - Ta en tur ombord i båtene
12:00 Guidet tur med Børøysund - (vokse: 100,- barn: 50,-)
Torgeir Oma forteller historien om Oslo Havn
12:00 Publikumsseiling i Askeladden med instruktører
14:00 Guidet tur med Børøysund - (vokse: 100,- barn: 50,-)
Torgeir Oma forteller historien om Oslo Havn
15:00 Fartøyene begynner å seile hjem
16:00 Avslutning
For påmeldingsskjema og mer info se:
www.kystkultur.oslo.no
Vel møtt!

”Våre båter-stafetten” seiler videre ...
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En spennende seilas
av Morten Kielland

Ikke alle spennende seilaser dreier seg om hardt vær og sjøsprøyt, heltedåd og
frådende hav. Noen særdeles spennende seilaser kan for eksempel foregå en blid
forsommerdag med strålende solskinn og en lett sønnabris ... !
Det var årets første tur. Ennå hadde vi ikke bendt på det store toppseilet, men alt
lå klart på dekk. "Marie" lå der nyslippet, nypusset og fin i bøya, og ventet
utålmodig på å få bre sine vide vinger ut etter en lang vinterdvale. Som
mannskap hadde jeg min lille datter Alvhild på 5 år, samt den noe eldre Steinar,
en god seilerkamerat. Vi var altså tre om bord - eller skal vi si to og en halv?
For full duk minus toppseil kastet vi
omsider loss fra bøya vår i Vrengensundet og slo noen late slag østover.

VELKOMMEN TIL ET MARITIMT KULTURMILJØ
på Akershuskaia ved Rådhusplassen med åpent skip
lørdag og søndag 5.-6. september!

I fin sønnabris bar det videre sørover
langs "leia". Tvers av Mostein la vi bi og
jekket et par pilsnere - Alvhild fikk lettøl.
Etter noen gulrøtter og Steinars
matpakke, seilte vi videre mot Ildverket
og inn mellom Kongsholmen og
Buskholmen. Vi begynte nå å nærme oss
"kupert lende" - vi var på vei inn i
Røssesund. Vi krysset vest- og sørover

Steinar

Disse kommer:
KNM Hitra, kongesjaluppen Stjernen kommer til Honnørbrygga, NSM
sender nordlandsbåter og Oslojoller, skonnerten Svanen, fender og
tauverk-håndverker, Semidieselen Ferdinand, Sollerudstranda skole,
Harald Kristoffersen med fiskebåt, Modellbåtbygger Torvald Lammers,
KNBF, Mohawk og Sjøkorpset, SSCA, Maritim kunst, Røde Kors,
Sikkerhet til sjøs, Redningshunder, NSSR "Elias". Publikumsseiling med
4 båter fra Oslo Sjøskole. Smed Gustav Sletsjø, Klokkestøper Ernst
Bøhmer og Kajakkbygger Anders Thygesen, Svenn Basberg med
båtmotorer, og mange fler.
Kommer du?
18

Marie i bøya i Vrengensundet

Alvhild
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langs Gåsø; her er det jo litt
langgrunt, så vi måtte passe på å
ikke ta for lange slag. Bunnen
her er myk, så selv om en
grunnstøting ikke oppleves som
særlig dramatisk, blir du
antakelig sittende der en god
stund ... og kommer kanskje ikke
en gang hjem til middag.

sør, kom vi glatt løs igjen. Puh! Så var det å samle mest mulig fart og samtidig
unngå å renne baugen i granitten på den andre siden. Hårfin balanse hele tiden.
"Det er dette som er seiling!", tenkte jeg. Jeg satt med forseilskjøtene i den ene
hånden og rorkulten i den andre - og nervene i høyspenn. Vestfoldsk granitt skal
man ikke spøke for mye med før man har et problem, når båten også er gammel!

Vi hadde vel egentlig tenkt å snu
nå; det var på ingen måte vår
mening å forsøke å krysse oss
gjennom Røssesund. Riktig nok
hadde vi jo hørt om stolte
skøyteseilere som hadde seilt
gjennom her, men det var i
medvind - eller for motor. Og vi
hadde ingen av delene - i dag.

Ute ved Uleholmen badet vi i kveldssola, før vi tørnet østover. Ved Kløvningen
satte vi den store spinnakeren og i Sandøysund kunne vi spri. Det gikk stille og
fint nordover; og da solen var gått ned, lå vi atter fortøyd i bøya. For en tur! ♦♦♦

Antakelig vet du hvordan slikt
føles; plutselig står utfordringen
der: - "Tør du prøve?" - "Det
hadde jo vært moro om vi greide
det!!?" - "I verste fall kjører jeg
klyverbommen inn i granitten og
må spikke en ny!", tenkte jeg i
mitt stille sinn - og så det hele
ubehagelig levende for meg.

Heretter var det mye enklere. Det tok sin tid, javel, men fram kom vi. Da vi var
vel forbi brua satte vi også opp det store toppseilet, vi hadde ikke kommet under
brua med det oppe, og Steinar og jeg jekket oss hver vår velfortjente øl ...

En del av Røssesund - nokså trangt og tuklete.

Selvfølgelig tok vi sjansen. Og med nervene i helspenn og all vår
oppmerksomhet konsentrert om seilingen, krysset vi oss fram mellom
skvalpeskjær og granitt, i en lunefull, stadig skiftende sønnavind. Alvhild var på
fordekket, Steinar og jeg i cockpiten. Det gikk fint, men litt nervepirrende var
det jo, med veldig variabel vind og en god del skvalpeskjær både her og der.
Så kom vi til det trangeste. Her er det en 1.5-metersgrunne som så noget luguber
ut i kartet. Trangt som fy! Det får stå til, tenkte jeg; hun er grunn i forskipet, og
vi må nytte bauten fullt ut. Klart for å vende! Vi vendte. Jeg peilet land for å se
hvordan det gikk. Ikke en lyd; ikke en bevegelse. Vi sto stille."Jeg tror vi står
på", sa jeg. Det skulle jo bare mangle: "Marie" stikker 1,70 og grunnen var 1,50.
Og så var det lavvann. Men med en av våre lange årer og et ørlite vindpust fra
16

"Marie" manøvrerer i trangt farvann - her fra Viksfjorden ved Larvik, ikke i Røssesund (Foto: Ulf Sandstöm)
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En spennende seilas
av Morten Kielland

Ikke alle spennende seilaser dreier seg om hardt vær og sjøsprøyt, heltedåd og
frådende hav. Noen særdeles spennende seilaser kan for eksempel foregå en blid
forsommerdag med strålende solskinn og en lett sønnabris ... !
Det var årets første tur. Ennå hadde vi ikke bendt på det store toppseilet, men alt
lå klart på dekk. "Marie" lå der nyslippet, nypusset og fin i bøya, og ventet
utålmodig på å få bre sine vide vinger ut etter en lang vinterdvale. Som
mannskap hadde jeg min lille datter Alvhild på 5 år, samt den noe eldre Steinar,
en god seilerkamerat. Vi var altså tre om bord - eller skal vi si to og en halv?
For full duk minus toppseil kastet vi
omsider loss fra bøya vår i Vrengensundet og slo noen late slag østover.

VELKOMMEN TIL ET MARITIMT KULTURMILJØ
på Akershuskaia ved Rådhusplassen med åpent skip
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I fin sønnabris bar det videre sørover
langs "leia". Tvers av Mostein la vi bi og
jekket et par pilsnere - Alvhild fikk lettøl.
Etter noen gulrøtter og Steinars
matpakke, seilte vi videre mot Ildverket
og inn mellom Kongsholmen og
Buskholmen. Vi begynte nå å nærme oss
"kupert lende" - vi var på vei inn i
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tauverk-håndverker, Semidieselen Ferdinand, Sollerudstranda skole,
Harald Kristoffersen med fiskebåt, Modellbåtbygger Torvald Lammers,
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Sikkerhet til sjøs, Redningshunder, NSSR "Elias". Publikumsseiling med
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litt her og der, også motoren fra 1987 er byttet ut, etter mange års
problemer med girkassa.
Vinteren 1999 ble mastefisk og spanter midtskips byttet, samt noen
dekksbjelker ved masten. Vinteren 2000 byttet vi skottet i akterkant av
ruffen, med tilhørende spant.
Ved begge anledninger er det
også byttet noen bordganger
samtidig.
Skøyta er nå i god stand, selv om
vi aldri blir ferdig. Treverk eldes,
og det må stadig byttes ut en bit.
"Hu' Frithjof" holdes takket være
sine venner stadig seilende, og er
et vakkert syn og en kilde til
gleder og opplevelser for mange,
så vel unge som eldre.

Programmet er foreløpig, og vil bli oppdatert nærmere stevnet.
Fredag 4. september:
17:00 Båtene begynner å ankomme
19:00 Musikk og underholdning på kaia
20:00 Jacques Brel - forestilling, i Skur 28. Fem-manns orkester med full
trøkk. Billetter kr 120,-. Masse humor og lidenskap. Velkommen!
21:00 Flagghal
Lørdag 5. september:
08:00 Flaggheis
10:00 Utstillere åpner sine boder - skippermøte
11:00 Offisiell åpning av stevnet
Åpne skip - Ta en tur ombord i båtene
12:00 Publikumsseiling i Askeladden med instruktører
12:45 Utdeling av Sjøsikkerhetsprisen 2009
18:00 Utstillerne stenger sine boder
20:00 Grilling, underholdning og selskapelig samvær mellom
Skur 28 og 29 for deltagende båter og utstillere. Ta med grillmat.
21:00 Flagghal

♦♦♦
Frithjof II i en frisk kryss utenfor Svenner i august 1998.
Foto: Østlandsposten

Våre båter-stafetten seiler
videre! Hvem som skal ta
neste etappe er og blir en
overraskelse.

♦♦♦

Søndag 6. september:
08:00 Flaggheis
11:00 Utstiller åpner sine boder - Gudstjeneste ombord i Alta
Åpne skip - Ta en tur ombord i båtene
12:00 Guidet tur med Børøysund - (vokse: 100,- barn: 50,-)
Torgeir Oma forteller historien om Oslo Havn
12:00 Publikumsseiling i Askeladden med instruktører
14:00 Guidet tur med Børøysund - (vokse: 100,- barn: 50,-)
Torgeir Oma forteller historien om Oslo Havn
15:00 Fartøyene begynner å seile hjem
16:00 Avslutning
For påmeldingsskjema og mer info se:
www.kystkultur.oslo.no
Vel møtt!

”Våre båter-stafetten” seiler videre ...
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Oslo kystkulturstevne 2009
av Per Thomas Pedersen

I år er det kulturvernår og OMK’s bidrag til dette er et større kystkulturstevne på Akershuskaia.
Det blir annenhvert år arrangert et stevne i regi av OMK, kalt Oslo
Kystkulturstevne, som samler bevaringsverdige og tradisjonelle fartøyer i
området rundt Nordre Akershuskai. Der er det stands for de forskjellige
medlemsforeningene, tauarbeidere, modellbyggere, trebåtbyggere, gamle
motorer, billedutstillinger, kafe, publikumsseiling, turer med
”Børøysund” og veteranbusser, og mye mer. I år vil også veteranbilløpet
”Sandvigen – Sundvolden” starte fra stevneområdet på lørdag.
Oslo Maritime Kulturvernsenter (OMK) ble stiftet i 1994 med formål å
arbeide for opprettelsen av en museumshavn for bevaringsverdige
fartøyer og senter for det maritime vernearbeidet i Oslo.
OMK er organisert som en stiftelse, og har følgende organisajoner som
medlemmer:
Norsk Veteranskibsklubb
Seilskøyteklubben Colin Archer
Den Norske Veteranredningsskøyteforening
Norsk Motorskøyteklubb
KFUM Oslo Sjøkorps
Kystlaget Viken
Fartøylaget KNM Alta

her i Seilskøyteklubben. Familien Salvesen og Cara har gitt store bidrag
til og vært sentrale i oppbyggingen av seilskøytemiljøet til det det er i
dag. Høsten 1983 ble det gjort kjent i skøytemiljøet at Cara skulle selges.
Hans Borti og Karin trengte ikke en så stor båt etter at guttene var ute av
redet.
Frithjof kommer hjem
I hovedstaden fantes mange innvandrere. Cara
var en, Bjørnulf Bernhardsen en annen, og
begge hadde røttene sine syd i Vestfold.
Bjørnulf hadde spurt seg selv hvor de gamle
sliterne av noen losskøyter i ytre Oslofjord var
blitt av. Han ville skape liv i mytene fra
Ulabrands tid.
Han satte seg derfor fore å finne et eksemplar
av deres arbeidsredskap. I 1981 ble han så
oppmerksom på at Ulabrands sønn hadde eid Bjørnulf Berhardsen markedsfører
Frithjof-prosjektet på båtmessa i
to skøyter med navnet Frithjof, og som etter
Helgeroa i 1985 sammen med
hva familien kunne fortelle, nå var i privat eie. modellbygger og Frithjof-venn Holm
Hansen..
Utpå høsten 1983 ble det opprettet kontakt
mellom Bjørnulf og Hans Borti Salvesen. Sommeren 1984 ble Cara seilt
til Larvik for å presentere skøyta og prøve å få i orden et kjøp. Den beste
løsningen så ut til å være en stiftelse.
10. august 1984 ble "Stiftelsen
Losskøyta Frithjof II" etablert, og
Salvesen fikk sitt oppgjør for sin Cara.

Følgende fartøyer har fast plass på OMK’s område:
Minesveiperen KNM ”ALTA”
Kullfyrte passasjerskipet D/S ”Børøysund”
Ketchen S/Y ”Mohawk”
Bilfergen “Tjeldsundfergen”
Kullfyrt slepebåt “Styrbjørn”
Losbåten MK“Ferder” Vannbåten “Neptun”
OMK disponerer skurene 28 og 29 på Nordre Akershuskai med tilhørende
Frithjof sjøsettes etter en del skrogreparasjoner.
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Det var nødvendig med skrogreparasjoner, og riggen var ønsket tilbake til
opprinnelig type. Riggen kom på plass
til 1986-sesongen, skrogreparasjoner og
ny (brukt) motor kom i 1987, og det
historisk korrekte interiøret i 1988. I
1991 ble det igjen foretatt en større
restaurering. I 1994 fikk vi nye og litt
større seil, året etter måtte masta fra
1970 byttes ut. Senere er det byttet ut
13

at loser uten skøyte leide seg losplass ombord i skøytene. Frithjof gikk ut
av tjeneste i begynnelsen av september 1949.
Frithjof blir lystbåt
Peter Jacob Sørensen, Arne Vemmestad
og Jan Skavlan fra Oslo hadde sett
annonsen for salg av to losskøyter på
Hvasser, og fattet interesse for skøytene.
Valget falt på Frithjof. En vinterdag i
1950 kom Frithjof tøffende inn til Holmen
Yachtverft i Asker. Den sterkt nedskårne
riggen ble byttet til en ketchrigg med
Peter Jacob Sørensen kjøpte Frithjof i 1949,
bermuda-mesan. Det ble satt på to forseil sammen med to kamerater.
uten klyverbom. Denne riggen gjorde
seileregenskapene dårlige, og logjerrighet
og dårlig akselerasjon ble et problem.
Sørensen og Vemmestad fant etter noen år
ut at Frithjof ble en litt for tidkrevende
hobby, og solgte seg ut i 1953. Jan Skavlan
og hans bror Per beholdt Frithjof til de
solgte henne til skipsreder Einar Salvesen i
1954.
Salvesen hadde seilt mye med Jul Nielsen
på hans RS Stavanger, og var klar for å skaffe
seg en liknende båt da Frithjof ble til salgs.
Frithjof ble dermed familien Salvesens
julegave i 1954. Frithjof ble nå omdøpt til
Cara. All løpende rigg ble skiftet ut, året etter
ble seilene skiftet, og i 1956 ble det montert
en kort klyverbom. Med dette kom båtens
gode egenskaper frem igjen. I 1965 fikk Cara
nye dacronseil og i 1970 ny mast. Fra den tid
seilte Cara fort, og har flere gode plasseringer
i Færderseilasen. Einar Salvesen døde i 1968,
og etter noen år i felleseie blant søsknene ble
Cara i 1972 overtatt av Einars eldste sønn,
Hans Borti Salvesen, som vi jo kjenner godt
12

kai, samt østsiden av Rådhusbrygge 1. Hovedformålet med stevnet er å
markere overfor Oslo Kommune at vi er til stede og bruker dette området
aktivt.
Vi håper at flest mulig vil legge turen om Akershuskaia lørdag 5. og
søndag 6. september i år.
Dette er et populært tiltak som samler mange skuelystne. Møt opp, på
land, eller vann med en passende båt, og vis at OMK har livets rett.
Vel møtt!

Skipsreder Einar Salvesen eide Cara (ex
Frithjof) fra 1954 til 1968.

Hans Borti Salvesen eide Cara fra 1972
til 1984. Han var sentral i oppbyggingen
av seilskøytemiljøet i Oslo og ble
SSCAs første formann.
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♦

Nye medlemmmer

♦

“Martine”
Martine er ei 34 fot hvitmalt seilskøyte bygget i 1989 ved
Norheimsund yrkesskole. Båten er bygget etter Colin Archers
tegninger for Lodsbaad No. 93, 1901. Båten var eid av Bjørn
Lade frem til våren 2007 da Tore Høy overtok båten og seilte
den til sin nye havn, Nygaard Brygge i Fredrikstad.
Tore og familien er ivrige seilere og de deltok allerede på sin
første seilskøyteregatta i fjor under SSCA regattaen i Moss.
Videre deltok ungdommen ombord på Risør- regattaen hvor de
sikret seg en fin plassering. Måltall 0,88.
Velkommen til SSCA!

“Leik”
Leik er bygget etter tegningene til ”Sagitta II”, en båt Colin
Archer tegnet og bygget til sin datter Mary.
Leik ble bygget pietetsfullt etter originaltegningene, av Ståle
Sulen ved Haganes, Sotra, i 2005.
Da båten senere ble til salgs fant nåværende eier Peter L.
Nissen det riktig at båten skulle få komme til Larvik og seile i
samme farvann som originalen. Peter L. Nissen vokste opp i
miljøet rundt Tollerodden og det gamle verftet, og han har hatt
gleden av å seile den opprinnelige ”Sagitta II” med Colin
Archers sønn, William Archer, til rors.
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konstruerte skøyta. Fredrik Johannessen ble senere engasjert for å ta seg
av gjenoppbyggingen av vikingskipene, og brukte størstedelen av sitt liv
til dette arbeidet; men det er en helt annen historie.
Loshavnene
Ula, 1896-1908: Frithjof II
startet sin lostjeneste i Ula i
1896. Skøyta avløste da Thors
første Frithjof, som han hadde
fått bygget i 1891 hos Colin
Archer, men ikke var særlig
fornøyd med. Thor loset fra
Ula med Frithjof II til han
sluttet som los 1. juni 1905.
Frithjofs vakre forskip stikker ut nedenfor fjellet i Ula. Det var
Thor Andersens sønner Simon her hun vanligvis lå. Fotografi fra rundt 1904.
og Theodor overtok antakelig
skøyta med en halvpart hver høsten 1905. Simon ble los i Stavern den 11.
november 1905, men han flyttet ikke til Stavern, og brukte Frithjof på
samme måte som sin far. Simon måtte slutte som los etter bare ett år pga
sykdom.
Stavern, 1908-1915: I april 1908 kjøpte Theodor brorens halvpart og ble
eneeier av skøyta. Han var året før blitt los i Stavern, men flyttet til
Stavern først i 1908. Fra 1911 inngikk Theodor i fast vaktlag, og inngikk
avtale med Lars Jensen om å lose sammen med ham. Trolig brukte de
skøytene sine et halvt år av gangen. I lengden kunne de ikke holde på med
to skøyter, og Frithjof ble satt for salg i 1915.
Hvasser, 1915-1949: Hvasserlosene
Markus Olsen, Hans Jakob Hansen
og Severin Andreassen kjøpte
Frithjof høsten 1915. Samtidig med
at skøyta kom til Hvasser, ble det
installert motor. I denne tiden var det
vanlig med partseie i skøytene, og
åtte forskjellige loser har vært
medeiere i Frithjof i denne perioden.
I tillegg til eierne, var det også vanlig

Krukehavn på Hvasser, fotografert i 1930.
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egen hånd. Thor gikk opp til eksamen som utseilingslos
i Larvik den 11. mai 1866, og fikk en stilling der. På
nyåret 1867 fikk han plass som sjølos i Ula. Etter
nærmere 40 år i losbåten begynte synet å svikte, og
Thor søkte og fikk avskjed fra 1. juni 1905. Thor
Andersen døde på fylkessykehuset i Tønsberg den 14.
oktober 1920.
Thor Ula var kjent som en særdeles
sympatisk, stillferdig og beskjeden
mann, i motsetning til sin far, som
skal ha vært litt av en slåsskjempe.

Thor Andersen som ung,
trolig i 1860-årene.

Thor Andersens portrett i Østlandsposten
den 31. desember 1914.

Båtbyggeren
Porsgrunds Baadbyggeri bygget Thors nye skøyte, og
her var Thor Martin Jenssen mester. Porsgrunds
Baadbyggeri ble regnet som spesialist på bygging av
solide losskøyter, og hadde også levert redningsskøytene
Liv og Langesund. Båtbyggermesteren Thor Jenssen
hadde tidligere vært ansatt ved Colin Archers båtbyggeri
i Larvik og var kjent for å bygge meget solid og alltid av
førsteklasses materialer.
Konstruktøren
Frithjofs tegninger forsvant i en brann i 1903. Det finnes
ikke noe samtidig materiale om Frithjof som direkte sier
hvem som var skøytas konstruktør. Colin Archer kan det
ikke ha vært, for skroget stemmer ikke overens med
Archers konstruksjonsprinsipper. Porsgrunds
Baadbyggeri hadde imidlertid på den tiden sin egen
konstruktør, en mann som var godt skikket til å utføre en
tegning. Han var utdannet ved Chalmers i Göteborg og
var godt orientert om sin tids konstruksjonsmessige
utvikling. Han konstruerte dessuten skøyter både
umiddelbart før og etter at Frithjof var levert, og hans
navn var Fredrik Johannessen. Det må ha vært han som
10

”Leik” ved brygga.

Thor Jenssen (18551933). Bildet er tatt
omkring 1900.

Leik er en flott båt og fikk hedersprisen ved Hardanger
trebåtfestival i 2006. Byggeprosessen kan du lese om på
www.skarp.no, følg lenkene med Leik.
Etter samtale med James Ronald Archer har vi fått vite at Peter
ønsker å døpe om ”Leik” til ”Sagitta III”, og at båten har fått
hjemmehavn i Stavern.
Velkommen til SSCA!
Formannen

Skipsingeniør Fredrik
Johannessen (18731951) fotografert 1933.
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Velkommen til sommerens samseilas 10.19. juli: Tjøme - Kristiansand!
av Anne Torbergsen

Det blir igjen seilas, grilling, og hyggelig samvær med gode venner! Truls
Bastiansen ønsker oss nok en gang velkommen til samling på hytta si på
Tjøme, fredag den 10. juli.
Vi ankrer sydvest i
Grimestadbukta på
Tjøme, båtsportkart
B713. Gå inn syd for
Galten mot
bryggeanlegg på
Grimestad, så sydover
langs land. Er du
usikker, så ring Truls på
tlf: 901 31 011.
Vi tar sikte på å bli
liggende i GrimestadSSCA-samling i Grimestadbukta 2008
bukta hele helgen for å
vente på båter som er underveis. Dette gir jo en ypperlig anledning til
igjen å måle krefter og skape spenning ved å seile en vennskapsregatta i
skjærgården. Starten går lørdag 11. juli kl 12-13 tiden.
Banebeskrivelse: Startlinje mellom rød stake ved Burøskjæra og utedoen
på Mostein. Videre holder vi Storefærder om styrbord/ babord vi
bestemmer etter at vi ser an været. Vi går inn Bustein-løpet og får
styrbord runding om grønn stake mellom Sandø og Matkollen. Mållinjen
er den samme som startlinjen.
For de av dere som ikke ønsker å delta i regatta eller som har mannskap
som ikke ønsker å delta, så er det en nydelig, offentlig strand ved brygga,
samt ypperlige turmuligheter i Grimestad. Det går også buss Grimestad Tjøme - Oslo, skulle det være aktuelt å få med mer eller bytte mannskap.
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Våre båter-stafetten – 4. etappe:
Losbåten ”Frithjof II” fra 1896
av Morten Kielland

Da Thor Andersen Ula skulle ha ny båt i
1896, gikk han til en erfaren båtbygger
som gjennom mange år hadde levert
gode, solide bruksbåter og losskøyter:
Porsgrunds Baadbyggeri bygget den nye
skøyta, og her var Thor Martin Jenssen
mester. Han hadde tidligere vært formann
hos Colin Archer i Larvik.
Skøyta
Frithjofs vitale mål
er: Lengde 12,75m,
bredde 4,6 m,
dyp 2,1 m,
høyde ca 15 m uten
toppseil, 17 m med.
Seilareal 128 kvm på
én mast,
våtvekt ca 23 tonn.
Bygget i eik på
doble furuspant,
innvendig ballast ca
6 tonn bly (altså
ingen utvendig
ballast som mange
andre seilskøyter).
Losen
Thor Andersen, også kalt Thor Ula, ble født 27. mars 1843. Han var sønn
av Anders Jacob Johansen (1815-1881), bedre kjent under navnet
Ulabrand. Allerede ni år gammel begynte Thor å gjøre tjeneste som
losgutt sammen med sin far; da hadde han allerede de nødvendige
ferdigheter i båtbehandling. Som tolv-åring var han i stand til å lose på
9

”Bris” under fjorårets regatta på Tjøme. Samtlige deltakende båter tok hensyn til familie og felles ønske om
god tur, og starten gikk med første rev inne.

Lørdag kveld blir
det felles grilling
på hytta til
Bastiansens, med
hygge ut i de sene
nattetimer. Videre
seiler vi nedover
sørlandskysten med
Kristiansand som
endelig mål. Vi
satser på å besøke
kystkultursentrene
hvor vi kan få
reserverte
bryggeplasser, eller
vi finner fine
8

Gutta på tur! Grilling på hytta til Truls - meget vellykket arrangement.
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naturhavner, og stort sett skal vi bare kose oss. Vi har et mål, bryggene
ved Bragdøya kystlag, men vær og føreforhold får bestemme om vi
kommer oss dit.

Bragdøya kystkultursenter i Kristiansand

Rekker dere ikke starten på sommerseilasen, men har lyst til å møte
båtene underveis senere, så ta kontakt med Anne på telefon 952 62 196
eller Ole på telefon 970 71 054, så får dere vite hvor vi er.
Vi håper at turen frister, og at mange har lyst til å seile enten deler eller
hele seilasen sammen med oss.
Vel møtt!

Samseilas anno 1910 (Foto: Fredrikstad seilforening)
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En liten oppfordring om motorbruk
av Anne Torbergsen

Mange av oss i SSCA har et verdigrunnlag som ligger forankret i at vi
lærer barna våre å ro, og noen av barna kan kanskje til og med vrikke.
Men den slepetunge lofotjolla er for mange av oss for lengst byttet ut med
lette gummijoller til stor glede for mange smårollinger som ror av
hjertens lyst med årer som sitter fast i båten.
Disse småtrollene våre blir etter hvert større og krever mer av sine joller.
Et alternativ er jo å sette seil på dem, noe som ofte innebærer å skaffe ny
jolle, men for mange blir nok
en påhengsmotor løsningen.
En påhengsmotor kan være
forskjellen på om et barn, i
overgangsalderen til ungdom,
gleder seg til eller nekter å
være med på fjorden.
Vi i SSCA har for vane å
anse håndtering av seil og
årer som godt sjømannskap;
men er ikke dyktig bruk av
motor også det da? Vi så i
sommer flere eksempler på at barna våre kjørte ut og hentet joller som de
slepte tilbake, eller lange landtau som de lett og flinkt kjørte i land.
Men hvem har vel ikke irritert seg til det grenseløse over et barn som har
sett seg ut akkurat din båt som rundingsmerke, og nå runder for femtiende
gang? Det er dette vi må lære barna våre, motorvett. Vi må bruke tid på å
forklare uroen motoren skaper, barna må være store nok til at de får lov til
å kjøre store runder, og ikke bare rundt og rundt så mor ser dem hele
tiden. Vi må lære dem å ta hensyn når andre bader og hensyn til båter som
ligger fortøyd. Vi kan gjøre alt dette ved å kjøpe motor til våre barns
joller; men sett strenge grenser for bruken og gjør avtaler med dem du
seiler sammen med om hva og hvor lenge de får lov. Godt motorvett er
også godt sjømannskap, som gjerne kan læres fra ung alder under riktige
forutsetninger. ♦♦♦
6

Ulf Sandström og "Laura" under fjorårets samseilas (Foto: Anne Torbergsen)
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Brev fra medlemmer

♦

Redaktørtanker

♦

av Morten Kielland

Redaksjonen har mottatt følgende fra Lena Stølås:
Hei!
Like før helgen nå fikk jeg Gaffelbiten i posten sammen med opplysningen om
at Carl Emil Petersen skulle holde foredrag om turene med Rundø. Hadde jeg
bare visst dette før, så skulle jeg jammen meg greid å komme til Oslo for å høre
på dette. Jeg har lest boken flere ganger og er like betatt hver gang. Det hadde
vært STORT å fått med seg et foredrag fra ham! Hvor jeg skulle ønsket at jeg
kunne tatt fri på kort varsel og fått med meg dette, men det går dessverre ikke.
Kanskje har dette vært annonsert tidligere og det er jeg som ikke har fått det med
meg? Hvis ikke, så ber jeg dere i slike tilfeller å gå tidlig ut med varsel slik at vi
ellers i landet kan ha sjanse til å ordne oss med fri osv.
Helledussen, jeg har jo også oppkalt katteoppdrettet jeg driver etter en av kattene
de hadde med seg på turen;-) På hjemmesiden (om oss) står det også litt om
hvorfor jeg valgte navnet Canopus (http://www.canopusbengals.com/). Som du
skjønner så er jeg en stor beundrer av Rundøkarene og ja, det er helt greit om du
flirer litt av en slik nesegrus beundring;-), men dette SKULLE jeg hatt med meg!
Jeg ser også at dere etterlyser flere medlemmer og at Venus har vært på tur
nordover. I slike tilfeller når dere er på tur rundt i landet, kan det kanskje være
en ide å få med seg diverse trebåtfestivaler på veien der en opplyser og
promoterer klubben litt? (Underforstått havnedagene i Haugesund ;-) Link:
http://www.havnedagene.no/)
Der kan en gjerne også støte på andre medlemmer av klubben rundt om i landet
også. Det er noen seilskøyter her i distriktet som helt sikkert hadde passet inn i
klubben, men kanskje det at alt foregår i Oslodistriktet (slik det må være, jeg
skjønner det) får enkelte fra å søke medlemskap? Kanskje kunne det en og annen
gang bli arrangert noe i klubbens regi andre steder i landet som også var åpent
for alle som hadde lyst å høre på for å skape interesse? Dette kunne kanskje også
kombineres sammen med eventuelle sommerturer dere drar på?
Jaja, det ble endel strøtanker fra Haugesundsdistriktet dette. Dere får ha en riktig
flott medlemskveld så kanskje det kommer bilder og litt tekst fra foredraget i
neste Gaffelbit?
Hilsen Lena Stølås (Skjælø)
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Det lukter vår! Råtten tang,
bråtabrann og nyspredd
møkk fyller luften med sine
årvisse, umiskjennelige og,
akk, så kjære odører. Tjelden
pipper og tripper, og bringer
med seg liv og humør nede i
fjæra.
Lydene og luktene får det til
å krible; de vekker minner
om så mange vårer og båtpusser, og skaper forventinger til hva denne nye,
ennå ubrukte sommeren vil bringe med seg av flotte seileropplevelser.
Vi følger med på ask og eik for å se om det blir en heller tørr eller vel
fuktig sommer. Noen ganger stemmer det. Og så smått begynner vi å
gløtte på presenningen for å vekke vår kjære båt forsiktig opp av
vinterdvalen. Vi tar et kritisk overblikk: Hva trengs å gjøres i år egentlig?
Hva orker vi? Hva har vi tid til? Og hva har vi forresten igjen av maling,
lakk, primer og bånnstoff fra i fjor?
Det ligger noe gammelkjent og kjært i dette, et slags rituale; det er noe
som gjentar seg nesten uforandret fra år til år; for noen nærmest en vane,
for andre kanskje ennå litt famlende. Uansett er dette opptakten til en ny
sesong for oss alle; og de fleste synes vel det er langt hyggeligere å pakke
båten ut, enn å pakke den inn.
I denne tiden kan man ofte se og lukte seg fram til de ulike stadier av
klargjøringen hos hver enkelt: slipestøv, mønje, linolje, kitt, lakk og
maling, hamp, asfaltbek, primer og bånnstoff - så langt er vi nå. Parafin,
seilgarn, tjære, fåretalg ... og så, endelig, er vi framme ved den gode dag:
Båten ligger der, ferdig rigget, med storseilet bendt, skinnende som ny, og
klar for nye, store eller små eventyr. Riktig god seil-sommer!

Ærbødigst, redacteuren
5

og det blir blant annet barneteater i båthallen med kystkulturtema, sjøspeiderne stiller ro-sjekter, og modellbåtklubben har med modeller, kanskje
noen av dem er fjernstyrte? Det blir rebusoppgaver, åpen båtverkstedhall
og salg av vafler og kaffe. Vi i SSCA bidrar med at båtene ligger ved brygga der Svanen ligger til vanlig og styret oppfordrer de som ønsker det til
å invitere publikum til å ta en titt om bord.
Videre blir det SSCA regatta i Moss 6. juni. Samseilasen starter fredag
10. juli og da er sommeren godt i gang.
Vi i styret håper å se mange av dere på SSCAs arrangementer og ønsker
alle skøyteseilere en riktig god sommer!
Sommerhilsen fra styrebrønnen

Chefsfartøiet, "Løperen" av Isegran, kappseiler med S/Y "Marie" i 2006 (Foto: Morten Kielland)
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NB!!! INVITASJONER TIL TRUTNINGEN, SAIL
ISEGRAN, SSCA-REGATTA , SOMMERSEILAS, MM, I DETTE NUMMERET!!!
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Velkommen til Sail Isegran 2009!

♦

Fra styrebrønnen ♦
av Anne Torbergsen

Sail Isegran går som vanlig av stabelen i pinsen, i år den 29/5
til 1/6. Programmet blir som vanlig: Kråkerøy rundt for
småbåter på lørdagen, på søndagen blir det regatta for de store
båtene, med påfølgende fest og underholdning i Båthuset.
Påmelding er ønskelig, men ikke nødvendig.
Foreløpig er hele 15 skøyter påmeldt!
Knut Sørensen kan eventuelt kontaktes på telefon 928 68 286
for spørsmål eller påmelding.
Deltakelse er gratis for alle SSCA-medlemmer!
Mer informasjon finner du på:

sail.isegran.no

Knut Sørensen ønsker velkommen til Sail Isegran i pinsen 2009!

Styret startet vintersesongen
med et noe redusert mannskap.
Etter intens jobbing har styret
nå konstituert ny kasserer,
Gunn von Trepka. Gunn er til
vanlig er å se ombord i
”Sandefjord”. Julie Bastiansen,
datter ombord på ”Maaken” og
ivrig skøyteseiler, er konstituert
som ny sekretær.
Styret har holdt tempoet oppe og vi har hatt 3 meget vellykkede
medlemskvelder på Sjøfartsmuseet.
Høydepunktet var Carl Emil Petersens foredrag om pionerturen med
”Rundø”. Aldri før har videografen
vært så fylt til randen med skøyteseilere i minst fire generasjoner. Det er
utrolig hyggelig å se hvordan augurene kan fascinere og inspirere oss
unge til å fortsatt drive med disse
gamle båtene. Foredraget har nok
Gunn von Trepka - ny kasserer!
sådd spiren til langtur for mange
tidligere, og kanskje fikk kvelden flere spirer til å gro. De morsomste
spørsmålene kom fra barna, som tydelig viste stor innlevelse i de fantastisk
flotte bildene og de mange rare historiene.
Vi skal lage mer moro for barna: I år
satser Norsk Sjøfartsmuseum på å lage
en familiedag under Bygdøynesdagen
søndag 24. mai. SSCAs trutningsseilas
sammenfaller med dette arrangementet
Vår nye sekretær Julie Bastiansen i "Maaken"
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ISEGRAN, SSCA-REGATTA , SOMMERSEILAS, M.M I DETTE NUMMERET!!! NB!!!
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Om eskadreseilas
I stedet for den evinnelige regattaen vi har i dag, hadde man før i tiden
også noe som het eskadreseilas. Det innebar at man heller enn å seile fra
hverandre, som i en regatta, forsøkte å seile sammen - og med stil! Signaler ble gitt fra "chefs-fartøiet" og båtene inntok deretter ulike formasjoner; på linje, eller rekke - eller noe annet. Dette er minst like krevende
som å seile regatta, men formodentlig langt triveligere; og et langt mer
imponerende skue for dem som ser på. Hva om SSCA skulle forsøke det?
Nedenfor finnes et bilde fra en av Fredrikstad Seilforenings eskadreseiladser utenfor Strömstad. Det tar seg flott ut, eller hva? Redaktøren
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