
  Noen tips om ankring ...  
For mange er dette antakelig elementært. Likevel har det vist seg at langt 

i fra alle har fått med seg til dels vesentlige momenter innen den eldgamle 

maritime kunsten å ankre. Her er noen vanlige feil: 

 
1) Ikke nok kjetting ute. Gi alltid ut minst tre - 3 - ganger dybden. Og ikke 
gi ut alt på en gang, men litt etter litt. Hvis været eller holdebunnen er 
dårlig, eller ankerplassen ligger utsatt til, gis minst fire ganger dybden. 
Kun tau pluss fortom av kjetting, fordrer 6 ganger dybden - eller mer.  
 
2) Ankeret passer ikke til bunntypen. Det er for eksempel en dårlig ide å 
bruke et stokkanker på løs søle- eller sandbunn, og likedan et Bruce-anker 
på en steinete eller sterkt gressbevokst bunn. Ha gjerne flere ulike typer 
ankre om bord og skaff deg innsikt i hvilke bunntyper de fungerer på. 
 
3) Kjettingen er for lett, eller det er for lite kjetting i forhold til tau, hvis 
man bruker tau og kjetting sammen. Dette kan til en viss grad avhjelpes 
med et tungt lodd (helst av bly) på ankertauet/kjettingen. Loddet fires ned 
til omtrent dybden, slik at det henger litt over bunnen. Bruk en stor og 
romslig sjakkel el.l for å få loddet til å gli opp/ned langs ankertau/kjetting. 
 
4) Ankerdybden er for liten. Hvis dybden ikke er stor nok, vil ikke kjettin-
gen/tauet/loddet henge i en god bue, og dermed heller ikke være i stand til 
å skape den nødvendige svikt, som igjen sikrer at ankeret ikke brekkes 
løs, eller at tau/kjetting ryker som følge av båtens bevegelser i vind og 
sjøgang. På åpne og grunne ankerplasser kan dette være et stort problem. 
For en båt av "vanlig" klubbstørrelse ville jeg nok vært forsiktig med å 
ankre på noe særlig grunnere vann enn 5-6 meter. 
 
5) Ankeret er for lite. Dette er kanskje ikke så vanlig, men kan fore-
komme i vårt miljø hvor båtene jo som regel er vesentlig tyngre enn mod-
erne båter av tilsvarende lengde. Akseptér derfor ikke ankerprodusentens 
anbefalinger ukritisk hvis tabellen du ser på kun går ut fra båtlengen. 

     Redaktøren 
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Forsidebilde: Losskøyta "Flekkerøy" seiler ut 

fra Sandspollen under årets Toddyseilas.  

Foto: Morten Kielland 
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Samtidig med all denne forhalingen ble også den årvisse, etterlengtede og 
spennende skattejakten for barna avviklet, vel ledet av Live på "Carita". 
Dertetter fulgte den ikke like årvisse, men likevel svært morsomme,  
regattaen for de nykonstruerte modellbåtene, under dyktig ledelse av 
formann Anne. Dette var en del av oppgavene fra dagen før og avstedkom 
en rekke interessante og til dels helt banebrytende konstruksjoner som i 
følge hovedspesifikasjonen skulle "være i stand til å seile minimum 10 

meter, i medvind." Nå skulle altså disse farkostene prøves ut i praksis, til 
stor moro og jubel - og muligens litt skuffelse for enkelte, når teorien -  

bokstavelig talt - ikke helt viste seg å holde vann ... Etter hele to - eller ble 
det tre? - seriøse, dramatiske og meget spennede heat, gikk endelig unge 
Emil på "Colin" av med seieren. Og da var allerede flere av 
konkurrentene langt på vei gått i oppløsning, sunket, kullseilt, hadde tatt 
inn faretruende mengder vann, og/eller brukket masten ... 
 
Alt i alt en hysterisk morsom og underholdende avslutning på en 
kjempefin Toddyseilas!   ♦♦♦ 

Fra modellbåtregattaen - turbulens forårsaket uventede og uønskede kursendringer 

(Foto: Tom Kaasen) 
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♦     Fra styrebrønnen    ♦ 
av Anne Torbergsen 

 

Nok en sommersesong er forbi. 
Trutningen startet noe labert 
med kun få båter til samlingen i 
Middagsbukta en regntung fre-
dag aften. Seilskøyteklubben 
Colin Archer var likevel flott 
representert på Bygdøynes-

dagene samme helg, med 5-6 
båter under samlingen etter re-
gattaen på Sjøfartsmuseet: 
”Venus”, "Colin Archer” og 
”Heidrun” lå innerst til kai hvor de tok publikum ombord på omvisning 
og gjorde en flott jobb. Kanskje skyldes det lave antallet at mange ikke 
var ferdige med sesongens vårpuss? Muligens er mange stevnelei? Eller 
var det et resultat av at vi hadde 4 arrangementer på rad denne våren? 
Helgen etter gikk nemlig en storslagen Sail Isegran av stabelen med 
småbåtregatta på lørdag, og regatta for seilskøyter og klassiske meterbåter 
på søndag. Helgen deretter ble det fulgt opp med en strålende seil-
skøyteregatta i Moss, med påfølgende festligheter. Ser en de to sistnevnte 
helgene under ett, var det hele 53 ulike tradisjonelle fartøy i sving disse to 
helgene! Den 4. helgen var 
det videre noen som igjen 
satte seil - i Færderseilasen. 
 
Jeg er glad for å se at så 
mange tradisjonelle 
fartøyer velger å delta på 
lokale arrangementer. 
Dette handler jo ikke bare 
om å komme først, men å 
komme sammen i hyggelig 
lag. Noen få av SSCAs 
båter var også representert 
under Nordisk seilas, men 
så alt for få. I år var det 

Regatta på Lera under årets Sail Isegran. Bildet er tatt om bord på 
”Løperen”!!! 
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også stort frafall av de store båtene, noe som gjorde at det bare var om-
trent 20 båter som fra start ved Halden satte kursen for Fredrikshavn. De 
store båtene faller fra fordi de er nødt til å gå i charter om sommeren for å 
tjene penger til driften. Dette er jo leit for de ungdommene som kunne ha 
dratt på tokt med dem. Ledelsen i Nordisk seilas har en idealistisk filosofi 
om å arrangere seilas for ungdom samt at skipper og mannskap skal 
knytte vennskapsbånd på tvers av Nordens landegrenser. Vi er nemlig 
ikke så mange lenger som driver med denne risikosporten det er å seile 
rundt i en gammel sprukken holk på havet, men samler vi oss blir vi sett 
og kanskje kan vi tenne en gnist hos noen som ønsker å seile stafetten 
videre. 
 
På forespørsel blant klubbens medlemmer om hvorfor ikke seile Nordisk 
seilas, er det typiske svaret at ”Nei, ungene er for små, vi får vente til de 
er litt større”. Problemet med det er at da er det kanskje ikke noen Nord-
isk seilas igjen. Min vurdering er den at vi melder oss på og så har vi 
backup plan for ungene i tilfelle dårlig vær. I 2010 går seilasen fra Sote-
nes i Sverige, muligens over til Kristiansand for deretter å avsluttes i 
Hanstholm. En kan da lett ta alle småtrollene om bord på fergen til Hirt-
shals for så å møte flåten på den andre siden og på den måten delta på fes-
tlighetene i land. Hanstholm er et fantastisk utgangspunkt for ferieseilas i 
eksotiske Limfjorden som byr på fantastiske strender og deilig dansk 
bevertning. 
 
Det er utrolig flott og inspirerende for ungdommen å få se de store 
skipene, få være med på eventyret på havet og treffe venner for livet. Har 
du lyst til å se bilder og lese 
mer om Nordisk seilas, så besøk 
hjemmesidene: 
nordisksejlads.org  
Og så håper jeg at flere av oss 
sees på neste års Nordisk seilas. 
 
God høst- og vintersesong! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne Torbergsen, formann 

 Nordisk seilas 2009 - "Randø" får hard konkurranse fra "Ty" 
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blant barn og foreldre. Takk skal dere ha begge to, slikt blir satt pris på! 
Utover kvelden ble det - tradisjonen tro - toddysmaking og premiering 
inne på land. "Marita" vant sin klasse og sammenlagt, med "Stavanger" 
og "Godbonden" som de øvrige klassevinnere. Og "Losen" stakk av med 
seieren for beste toddy denne gangen. Sikkert vel fortjent, selv om "Colin 
Archer" sin toddy etter min ringe mening var fullt på høyden - og kanskje 
vel så det!? Men smaken er jo som kjent forskjellig; og jeg satt altså ikke i 
juryen denne gangen heller - dessverre. 
 
Utover natten tiltok både festligheter og vindstyrke omtrent proporsjonalt, 
så da morgenen kom var det skvalpesjø både her og der - og selvfølgelig 
skulle jo den båten som lå innerst ved brygga først av gårde. Så etter et 
par timers søvn var det bare å være bli' og bakse og bale med trosser og 
fendere et par timers tid; helt til vi som hadde ligget ytterst, endelig lå 
innerst; og de som hadde ligget innerst, endelig var vel av sted. Jeg tror 
klokka ble to før vi fikk oss frokost ...! Som danskene sier: PUH-HÆ!!! 

Klassevinner S/Y ”Godbonden” - med R/S 14 "Stavanger" i bakgrunnen 
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kanskje på slutten, i hvert fall for noen av oss, men så rakk man jo også 
en liten forfriskning der man bokstavelig talt drev mot og over 
mållinjen ... til det da endelig ble blåst for passering. 
 
Deretter var det å gå til ny havn, for på Oscarsborg var det reservert noen 
brygger for oss. Og det ble trangt - temmelig trangt; for ingen hadde jo 
større lyst til å ligge på utsiden av den nye betong-flytebrygga da det var 
meldt ganske hard sønnavind. Bare "Liv" og "Biva Blues" tok sjansen på 
dette, men så er jo heller ingen av dem om bord der særlig lettskremte. 
Vi andre klumpet oss sammen på innsiden, og en hel del fikk en aldri så 
liten repetisjon i fortøyningens edle kunst for å sikre at dette skulle gå bra. 
Og det gjorde det også, kanskje nettopp takket være litt ekstra innsats på 
ovennevnte område. 
 
På "Carita" hadde Einar og Live stelt i stand fødselssdagsselkap for Pia, 
og alle barna var invitert. Et meget populært og kjærkomment tiltak, både 

Fra dekket på "Colin" under regattaen: Vibeke, Knut, Emil, Alvhild og Steinar - og 

undertegnede bak kameraet; et virkelig hyggelig gjensyn med gamle tomter ... 
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♦     Redaktørtanker    ♦ 
av Morten Kielland 

For en gangs skyld er han litt 
i tvil om hvilke tanker som 
skal på trykk i akkurat dette 
nummeret: Det kunne være 
noe om at Gaffelbiten i år 
visstnok fyller 25 år; det 
kunne også være noen litt 
giftige ord om å ankre i 
klynge og/eller på grunt 
vann, men det får heller 
være. Nei, denne gangen 
skal det dreie seg om 
"Kneika" ...!  "Kneik" er bl.a Telemarksk og Vestfoldsk for "motbakke". 
Vel, selvfølgelig føles det jo litt ekstra tungt nå på høsten; det gjelder vel 
for oss alle sammen; men det er ikke denne kneika jeg mener; det er den 

med familie, gammelt hus, barn og båt - på én gang! Og de fleste har vel 
en jobb også, sånn på si? Jeg vil vel tro at de som har vært gjennom alt 
dette aner noe om hva jeg sikter til - eller kanskje er det bare meg ...?  
Som Carl Emil skriver i en av sine bøker: "De første årene er de [barna] 

de reneste minusvarianter; men allerede fra fire års alder kan de begynne 

å gjøre nytte for seg: for eksempel hente en pils til far, eller sitte på 

minstemann under en vanskelig havnemanøver." Så enig så enig, kjære 
Carl. Og heldigvis begynner vi å merke dette nå. I år hadde vi for 
eksempel en kjempehyggelig slippsetting med hele familien i arbeid. Det 
var en kjempestor inspirasjon for meg. Håper bare ikke det er for sent. I 
fem-seks år nå har jeg i praksis vært mer eller mindre alene om å stelle 
"Marie", og å løfte henne fra en forholdsvis slett tilstand, til en sunn, ren, 
ryddig, velduftende og til dels skinnende båt. For en som har brent seg 
skikkelig ut, har dette vært en prøvelse. Jeg har nesten gitt opp, og i fjor 
vinter bestemte vi oss for å selge.  
Heldigvis er dette en båt for helt spesielt interesserte, så kjøperne vokser 
ikke akkurat på trær. Vi vil derfor antakelig få veldig god tid til å la dette 
modnes mens prosessen går sin gang. Vi selger heller ikke til hvem som 
helst. Og hvem vet? Innen "den rette" dukker opp, så er vi kanskje over 
kneika? 

 Ærbødigst, redacteuren 
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Lystbåt "Marie" er til salgs! 
 
Den originale Lystbaat "Marie" fra 1899 ønskes solgt til en kyndig og 
interessert entusiast. Prisantydning 1.200.000,-. Båten er i fullt seilbar 
stand og meget godt holdt. Ligger for tiden i vinteropplag i Tønsberg.  

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

Interesserte kan kontakte: 
 
Morten, på 907 20 757 / morten.kielland@tele2.no  
eller  
Helena, på 952 80 850 / helena.kielland@tele2.no 
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var jo fint, for kan man ha det bedre? Neppe. Vel, litt "slækt" ble det vel 

Gamle R/S 14 "Stavanger" i fint driv like etter start - hun vant sin klasse i sin antakelig 

siste Toddyseilas. 

Feltet tar innpå; ”Bauta” og "Løperen" nærmest kamera - far og datter i hver sin båt! 
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Da sola rant lå det en vakker samling seilskøyter - med mere - i den 
vanlige klyngen. Hele 18 båter hadde allerede møtt opp - og enda flere 
kom til 
senere. 
 
Etter 
skippermøte 
(i fornuftig 
tid) om bord i 
"Colin", ble 
man enige om 
en enkel og 
grei regatta: 
Håøya rundt!  
Med finvær 
og vekslende 
vind ble dette 
en super 
seilas som tok 
en stor del av 
dagen - og det 

Fra det som vanlig temmelig halvseriøse og meget underholdende 

skippermøtet: Diskusjonen går livlig  ... sannsynligvis om en eller 

annen bagatell - man har som kjent ikke mer moro enn ...!  

(Foto: Tom Kaasen) 

Morgenstemning i Sandspollen. 
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Sommerseilasen 2009 
en beretning av formann Anne C. Torbergsen 

 
Sent fredag kveld ankom 
vi Grimestadbukta på 
Tjøme og det lå allerede et 
pent smykke av 
seilskøyter for anker 
innerst i bukta. Etter 
hyggelig gjensynsprat og 
passende ankerdram fikk 
vi i oss en sen middag om 
bord på ”Burus”, et 
spleiselag bestående av 
fiskesuppe og kjøttboller - 
med tilbehør! Det var 
meldt laber vind og vi la oss til blikk stille mørkesvart vann, forstyrret 
kun av månen som lagde luftige skygger gjennom de flortynne skyene. 
 
Jeg våknet til tausang i riggen og regn; det må blåse nordavind, det er den 
eneste vinden som tar her inne, tenkte jeg for meg selv; nå er det bare å 
komme seg ut, sette seil og starte regattaen før vinden gir seg. Men som 
det murmeldyr jeg er, krøp jeg godt inn under dyna og nøt å få sove bare 
litt til, og frydet meg over at dekket var tett. Plutselig hørtes rop ute, 
maskiner ble startet opp og det kven i ankerspill. I en fei stod jeg ute i 
cockpit iført truse og flisjakke. Jeg startet opp ”Løperen” og bakket ut fra 
den tilsynelatende uungåelige, ufrivillige landkjenningen. Vi slapp løs 
fortøyningene til resten av flåten, men beholdt ”Burus” på siden som lå 
med 20m kjetting ute. Omsider, etter luring og lirking av ankerkjetting 
som kilte seg i kjettingrøret, kom vi oss ut og kunne ankre på dypere vann 
sammen med de andre som hadde kommet seg ut. Andre uheldige 
("Raak" og "Marieto") ble liggende igjen for å få løs snurren på 
kjettingvasen. ”Marieto” sitt ankerspill løfter en kjettinglenke per armslag 
(armslaget går fra tå, via skulder og ned til hæl) og jeg er sikker på at 
Hans Petter Lien angret på at han ikke tok seg tid til å ta på mer klær der 
han stod alene på dekk i bare trusa, og med ungdommen sovende nede…. 
 

 Samling i Grimestadbukta ved Tjøme (Foto: Rune Martinsen) 
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Vinden ga seg ikke, og det var bare "Maaken" og "Marieto" som startet 
den planlagte regattaen - rått parti. "Marieto" toget avsted mens 
”Maaken” med toppet mannskap fra både "Bris" og "Else" fikk seg en fin 
seilas. Vi andre lå igjen for anker, besøkte hverandre ved hjelp av joller, 
noen gikk tur på land, mens andre, som jeg, reiste til Oslo for å hente 
barna. Vi rakk akkurat slutten på grillfesten oppe hos Truls Bastiansen, 
hvor det var en god og lun stemning. De siste pølsene var nok avgått ved 
døden, men det var fortsatt hjemmebakte boller med rosiner, nok til alle. 

Noen var på vei nordover hjem fra ferie, andre hadde kommet ens ærend 
bare for å treffe seilskøyvenner; men igjen hadde andre ferieplaner, så vi 
var til sammen 6 skøyter som la kursen mot Svenner. Der ble vi mottatt 
som gode, gamle venner av vertsfamilien Elin og Dag Vold. De har en 
10m-tur, en klassisk meterbåt, som de restaurerer og som vi fikk ligge 
utenpå i flere lag, både foran og bak. Elin og Dag fyrte opp grillene for 
oss og ryddet plass i båtnaustet helt nede på brygga hvor vi kunne nyte 
måltider i fellesskap ved blomsterpyntede langbord. På Svenner traff vi 
også entusiastene Asbjørg og Aksel, som er aktive i Svenners venner og 
Colin Archer-dagene. Det resulterte i at vi fikk en privat omvisning på 

 Grillfest på hytta til Truls Bastiansen på Tjøme (Foto: Rune Martinsen, "Burus") 
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Toddyseilasen 2009 
av Morten Kielland 

 
Med kjempebra oppmøte og passe (u)ambisiøst opplegg, godt humør, 

finvær, og god vind, går årets "Toddy" inn i historien som en av de bedre. 

Særlig takk til formann Anne, til Johan og den sporty gjengen på 

"Stavanger", til Einar og Live, samt alle andre som på ulike måter bidro 

til trivsel for store og små. 

 
Det var nydelig 
sensommerkveld da vi 
ankret i Sandspollen. Vi 
hadde knapt fått 
ankerdrammen i glasset 
før gamle, ærverdige 
"Stavanger"  kommer 
sigende inn. Det er godt 
for et seiler-øye å se hvor 
enkelt og elegant det kan - 
og bør - manøvreres. 
 
Utover kvelden blir det 
selvsagt den vanlige 
festivitas med noe godt i glasset og etterlengtede møter og prat med 
gamle og ikke så gamle kjente. Klokken var vel nærmere 3 da 
undertegnede ved hjelp av en tjuvlånt gummijolle og et øsekar padlet seg 
hjem til køya gjennom et fyrverkeri av morild og stjerner. Takk for lånet!  
 

Gamle ”Stavanger" kommer sigende inn i Sandspollen 

- kveldens store attraksjon, i hvert fall for noen av oss. 
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Bildet over viser “Martine” som ble presentert i forrige nummer - bildet 
rakk dessverre ikke fram før blekka gikk i trykken den gang gang ... 

♦     Nye medlemmer    ♦ 

9  

 

fyret med tilhørende bygg.  Sammen har de ei lita seilskøyte, ex 
”Sanaqua”, søsterbåten til ”Rimfakse”, som mange sikkert kjenner. 
 
På grunn av mye vind 
gikk vi til Stavern. Der 
møtte vi "Marieto" 
igjen. Etter følelsen av å 
ha blitt ranet under 
landligge gikk vi 
omsider videre til 
Schweigårdsholmen, 
hvor vi igjen fikk et par
–tre dager landligge. 
Denne gangen inntil 
fjellet, noe som var mye 
bedre. Vi lå til og med 
stille selv om det var 
vær til å gå videre, for at 
barna skule få nyte solen i lek. Vi stablet alle røverene om bord på 

 Fra Svenner - Knut Sørensen, Per Thomas Pedersen og Einar Salvesen i munter passiar (Foto: R. Martinsen) 

 Fra Svenner - "Venus" og "Heidrun" nærmest (Foto: Anne Torbergsen)  
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"Marieto" og kjørte en tur ut til Jomfruland. Barna lekte på stranden; vi 
gikk på kafé og vi leide sykler til barnas store fryd. På humpete grusveier 
bar det av sted gjennom eikeskogen, bare avbrutt hver gang en nydelig, 
liten kalv fanget oppmerksomheten; eller av at en katt eller ei ku løp over 
veien. Vi rakk til og med en tur opp i det gamle fyrtårnet, hvor vi nøt 
utsikten i solen samtidig som vi fikk kjenne på høydeskrekken. 
 
Omsider kom vi 
oss til "Pjolter 
Bay", eller 
"Bommen", utenfor 
Risør. Der traff vi 
igjen ”Else” som lå 
for anker sammen 
med ”Frøya”. Om 
ingen andre sier det 
så sier jeg det: det 
er ikke noe vakrere 
enn en pen samling 
seilskøyter som 
ligger side om side, 
skrogene og 
riggene som speiler seg i blikk stille vann, akkompagnert av vakker 
sørlandsk solnedgang. Det er da man må låne ei "loffotjolle" fra en av de 
andre som fortsatt har det, ro seg en tur, for så å komme tilbake og nyte 
opplevelsen av båtene som ligger der så vakkert sammen. 
 
Men det varte ikke lenge: Morgenen etter våknet vi igjen til vannrett regn 
og stiv nordakuling. Det var flott å se ”Marieto” stå ut Stangholmgapet 
med skikkelig trykk i storseil og fokk. Hun satte nesa ned i sjøen så 
spruten stod bakover og det skummet i kjølvannet. Dårlig sikt og regn 
skapte et svart-hvitt bilde som minner om bilder en ser fra gamle dager da 
det nok var redningsskøyta som seilte ut i slikt vær. 
 
Vi andre ble igjen i Pjolter Bay. Igjen samlet vi det meste som kunne 
krype og gå, denne gangen om bord på ”Løperen”, for bytur med barna i 
Risør. Der besøkte vi akvariet. Det var et utrolig flott anlegg med stor 
variasjon og absolutt verdt enn tur innom. I mellomtiden drev 

 Ole og Ellen på "Else" (Foto: Anne C. Torbergsen) 
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klyverbommen granitten. Den 
brekker, og festet i pulleren ryker. 
Resten av bommen blir dyttet inn i 
båten og tvers gjennom fronten på 
lukekappa forut. Deretter knuser den 
det øverste trinnet i teak-leideren og 
stopper omsider mot dekksbjelken 
bak, som jo igjen er stemplet videre 
bakover mot masta. 
 
"Marie" har nå dreid så mye at vi 
treffer ganske skrått på fjellet, som 
dytter baugen videre utover. Derfor 
blir det kun noen bitte små skrammer 
på stevnbeslaget; og det er også alt av 
skader på selve skroget. 
 
Dessverre ligger det noen grunner 
akkurat her, så i det vi igjen har fått 
baugen utover, går vi på grunn - og 
blir stående. Og her står vi godt i 
noen timer, mens vi prøver alle 
triksene i boka for å komme av igjen 
- dessverre uten å lykkes. Heldigvis 
kommer ett av våre nystiftede 
bekjentskaper fra Sandefjord forbi 
med en gammel reketråler og sine to 
døtre; og med deres hjelp kommer vi oss av og ankrer opp like ved for å slikke 
våre sår. 
 
Litt triste, men likevel lettet over at det tross alt kunne gått verre, tar vi kvelden. 
Med spring i land greier vi den første natten, før vi forhaler inn til fjellveggen og 
fortøyer ordentlig. Her blir vi liggende i nesten to uker. Fars brukne ribben har 
nå begynt å gjøre seg gjeldende i en slik grad at det ikke er mulig å få opp et seil 
eller dra inn på et skjøte uten store smerter. Så sånn ble det, enten man ville det 
eller ikke. 
 
Når det er sagt, så er vel heller ikke Kjerringvik det verste stedet å være 
rekonvalesent: Varmt, salt og krystallklart vann, fine badestrender og svaberg, 
iskiosk på brygga, og en helt OK butikk i rimelig nærhet. Og når vi samtidig tar 
med i betraktningen at dette er vårt første alvorlige uhell med "Marie" på nesten 
10 år, så kunne det jo vært verre?  ♦♦♦ 

Amalie koser seg i vannet i Kjerringvik 

Den yngre garde ser ut til å være ved godt 

mot tross skipperens fadese ... 
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Så, for bare mellomklyver og et 2-revet storseil, gikk vi forsiktig inn i den lille 
vika på nord-vestsiden av Fornet. Midtveis inne stoppet jeg båten helt og 
vurderte om jeg skulle hive ankeret her eller ikke. 
 
Det ble til at jeg ombestemte meg, for det virket litt vel trangt; 12 meter kjetting 
ganger 3 er 36, pluss 12 meter båt, er i verste fall 48 meter radius/96 meter i 
diameter, minus litt for dybden; og vika er ca 70 meter bred. 
Og alt dette kunne jo jeg, min stut, egentlig ha regnet ut på forhånd; men det er 
jo sånt man lærer av. Og jeg var heller ikke et øyeblikk i tvil om at vi skulle 
klare å snu elegant på hær'n sånn som vi pleier, og så sette kursen utover igjen; 
og hadde jeg vært det minste i tvil om det, ville jeg selvsagt aldri forsøkt. Så feil 
kan man ta. I etterpåklokskapens lys hadde jeg heller krysset videre innover til 
båten hadde fått god fart igjen, og så gått baut, latt klyveren stå bakk, og så 
sluppet villig ut på storseilet. 
 
I stedet bakker jeg klyveren mot styrbord, legger rorkulten mot babord og lar 
båten få litt sig akterover, slik at hekken skjærer godt ut mot styrbord. I mens 
slipper jeg helt ut på storskjøtet, og hun faller villig av. Men før hun er helt rundt 
får vi et vindpust som fyller storseilet, nok til at båten slutter å falle og i stedet 
får fin fart rett mot land ...! 
 
En utrivelig situasjon. Det er nå tre muligheter: Å hive ankeret, men det ville tatt 
noen dyrebare sekunder og det spørs om vi hadde stoppet i tide, for det er nokså 
brådypt inn mot fjellet. Å slippe klyverskjøtet, dra inn på storskjøtet og loffe opp 
igjen, kunne vært en mulighet; men så mange hender hadde jeg ikke, og tiden 
var meget knapp. Min siste utvei var derfor å holde roret i borde og håpe at den 
økede farten ville få 
"Marie" til å dreie 
nok til at hun 
unngikk klippene ...  
 
Det ble noen 
pinefulle og 
svæææært så lange 
8-10 sekunder. 
Allerede etter 5-6 
sekunder ser jeg at 
dette må gå galt, 
men da er det for 
sent: Og med et 
splintrende brak 
treffer 

”Marie" inntil fjellet ved Fornet i Kjerringvik - ringen viser hvor 

vi traff fjellet. 
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Seilskøyteklubben Colin Archer av igjen ute i Pjolter Bay. Heldigvis var 
mannskapene på ”Else” og ”Frøya” blitt igjen for å holde et øye med 
båtene. Skipper på ”Løperen” og ”Hilda” hev seg i gummijolla og kjørte 
tilbake i kulingen. Nok en gang reddes båtene. Kanskje bør vi ha et 
teknisk kvarter i ”hvordan ankre mange skøyter sammen?” Vi ble altså 
liggende i Pjolter Bay. Etter hvert fikk vi besøk av ”Godbonden” som på 
2. forsøk klarte å stampe seg imot kulingen. I år som i fjor ble det stor 
bursdagsfest og kalas for Vemund. 

Én etter én satte båtene nå nesa hjemover. Ved Tjøme traff vi ”Tarzan” og 
”Westvind”. Akkurat i det vi skulle til å tenke på å legge til, røk det på 3 
flotte makreller, noe som trigget gutta ombord på ”Tasjan” og ”Westvind” 
til å ta årene fatt. Mye makrell ble det ikke, men nok til en smakebit for 
alle. Seilasen ble avsluttet i deilig, frisk vind den riktige veien. For 
storseil og fokk, og med barn som jublet til båten som danset i sjøen. 
 
Takk alle for flott samseilas!         ♦♦♦ 

 Gutta på fisketur - det ble da en smakebit på hver (Foto: Anne C. Torbergsen) 
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Med "Laura" til Lofoten! 
av Morten Kielland og Ulf Sandström  

  
I sommer har Karin og Ulf Sandstöm - 

med flere venner - vært på langtur med 

losskøyta "Laura". De dro ut fra Asperö 

på Bohuslänkysten den 2. juni 2009 og 

returnerte den 30. august. Kanskje en 

kandidat til Langferdsrattet i år? 

 

Gjennom deres reisedagbok på Internett 
har vi kunnet følge deres spennende og 
opplevelsesrike ferd. Vi sakser litt fra Ulfs 
egen oppsummering av turen: 
 
"Jag skulle vilja summera upp resan på lite 
olika fronter, likaså sammanfatta en del av 
våra intryck: 
 
Först lite tekniska fakta: Vi har färdats 
2319 nm ifrån Asperö till Asperö. Lite re-
servationer för loggens kalibrering och det 
faktum att den ofta visar uppåt väggarna 
när vi seglar för babords halsar. Av denna 
strecka har vi gått ca 2000 nm för motor. 
Det blev alltså segling mot slutet, ifrån 
Tananger och hem så är större delen 
segling. Vi har förbrukat ca 1200 liter die-
sel, vilket ger 0,6 l/nm. Vi har då hållit 
runt 5,7-5,9 knop enligt vår logg i stilla väder, motorn har då snurrat på 
900-950 varv/min. Ett behagligt varvtal i acceptabel fart som har givit en 
mycket acceptabel bränsleförbrukning, framförallt om man vet att båten 
väger 21 ton. Om man ökar farten till runt 6,5 knop så är förbrukningen 
runt litern per sjömil, uppskattar jag. 
 
Vi har en utnämning också; Bästa pizzan som vi provat är den i Ålesund, 
den tog priset före Farsunds-pizzan. 

 Laura (Foto: Anne Torbergsen)  

Karin og Ulf Sandström 
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En tabbe 
av Morten Kielland 

 

Her er en liten fortelling fra sommerens viderverdigheter, som kanskje 

kan være både lærerik og underholdende for noen hver. Moralen er 

muligens "Stol ikke blindt på 'Den norske los'!", eller "Hvor der handles, 

spilles det!", eller "Det er sånt man lærer av!" - eller noe sånt. 

Kanskje kunne dette til og med bli starten på en ny "tabbestafett" i 

Gaffelbiten? 

 
Det begynte slik: Vi var på 
vei ut Sandefjorden etter et 
lengre opphold her under 
hetebølgen, mens jeg hadde 
hjulpet en kamerat å legge 
seilduk på dekk og hyttetak 
på hans gamle spissgatter. 
 
Det var sol og fin vind ved 
avreisen. Under avgang fra 
Sandefjord hadde jeg vært 
så uheldig å slå brystkassa 
mot bakkanten av hyttetaket på "Marie". Jeg merket ikke stort akkurat da 
det skjedde, men det viste seg senere at ribbeinet var brukket. 
Vi hadde en kjempefin to-revs kryss utover Sandefjorden, men måtte 
legge bi halvveis ute for å ta et rev i fokka også. Vinden var fin: frisk SV 
bris/liten kuling, med harde kastevinder når vi kom oppunder land på sør-
vestsiden av fjorden. 
 
Ved den røde staken på Sua la vi bi for å finne oss en egnet ankerplass og 
gjøre alt klart for ankring. I følge "Den norske los- bind 2A" skal Fornet 
ved Kjerringvik være lunt sted, og med "rikelig svaieplass for mindre 
fartøyer". Nå var det nettopp det, da. Hva er et mindre fartøy? Kommer jo 
helt an på hva man sammenlikner med, selvsagt. Jeg har alltid sett på 
"Marie" som et mindre fartøy; men kanskje er ikke "Marie" så liten 
likevel? I sjøkartet så det jo fryktelig trangt ut, men havneskissen i Dnl 
virket lovende, selv i 1: 5000. Stedet måtte i allefall undersøkes nærmere. 

Idyll og tropevarme i Sandefjord 
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”Godbonden” har bevist sin styrke både som skarpseiler og havgående 
lystbåt til fulle, og er den eneste av konstruktør Jensens gjenværende 
båter med gaffelrigg. 
 
Noen tekniske data: 

http://www.eple.no/godbonden.html 

Konstruktør:  
Chr. Jensen, Vollen, 1939 
Båtbygger: E. Moen, Risør, 1954 
Seilareal: 102 kvm 
Deplasement: 16 tonn 
LOD: 12,00 m 

LWL: 10,40 m 
B: 3,75 m 
Dypgående: 2,30 m 
Hjemmehavn: Sandtaket, Storsand 
Eiere: Sissel & Tor Erling 
Gransæther, Sætre i Hurum 

"Godbonden" seiler regatta i frisk vind under Risør trebåtfestival  (Foto:Tove Gransæther) 
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Karin har beskrivit bakgrun-
den till vår resa, och jag kan 
skriva under på att jag 
nästan trillade av stolen när 
Karin föreslog den här lilla 
utflykten. Karin som brukar 
längta hem under en vanlig 
semester i Skagerrak/
Kattegatt. En anledning till 
att vi ville sticka iväg så 
långt, som Karin inte näm-
nde, är att vi faktiskt ville se något nytt. Vi har seglat sedan 1977 och hål-
lit oss i Bohuslän i början, senare även på Sörlandet, och det var dags att 
se lite andra berg. Detta har nog startat en idé om att kunna se nytt varje 
sommar - vi får väl se. 
Det var för min del nödvändigt med en paus ifrån jobbet efter 20 år med 
mycket övertid och under de senaste 7 åren med ett ansvar som faktiskt 
har belastat mig mer än vad 
jag insett. Resan har varit my-
cket stärkande för min del och 
jag känner mig riktigt laddad, 
vilket är nödvändigt i rådande 
konjunkturläge. 
 
Vad minns vi då mest ifrån 
resan, så här med lite distans 
till det hela? Jo, vi slängde upp 
ett antal saker som vi främst 
minns. Utan någon prioritet-
sordning: Polcirkeln, Svartisen, Hornelen på Bremangerlandet, midnattso-
len, lunnefåglarna, molnen på Hästmannön, gården längst ute på 
Stadtlandet, klättrarna som hoppade på Geitespringet, stranden på Fuglöy, 
damen som tog emot katamaranens förtöjning på Stött, Bryggen i Bergen, 
brevlådorna som man betalade hamnavgifterna i, og all vänlighet emellan 
båtfolket på Vestlandet och i Nordland." 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Ulf 
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forsynt med strutstag og salingshorn slik at toppseilet nå settes kun med 
jackyard, uten toppseilspire. Dette gjør toppseilet lettere å sette og berge 
alene, eller i mye vind/sjøgang, noe som i sin tur medfører at det blir 
brukt mer enn det ellers ville blitt. 

Det nye dekket ferdig lagt - og en ung matros tar seg en velfortjent pust i bakken 
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"Godbonden" vant sin klasse under årets Toddyseilas  (Foto:Tom Kaasen) 

gamle furu-dekket fra 1954 var modent for utskifting. Senere er det også 
gjort noen ytterligere endringer av riggen, bl.a er masten forlenget og  
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Våre båter-stafetten – 5. etappe:  
Lystbåten ”Godbonden” fra 1954 
av Tor Erling Gransæther og Morten Kielland 

 
Det er ikke en Colin Archer, det er en Christian Jensen! HÆ? Joda, 

"Godbonden", eller "Draug", som den opprinnelig het, er tegnet av 

Christian Jensen, Johan Ankers kollega og partner fra det berømte 

båtbyggeriet Anker & Jensen i Vollen i Asker. 

 

Det var blåvannseiler 
Thomas Bøe som i 1939 
ga Christian Jensen 
følgende oppdrag: "Tegn 
den optimale havgående 
lystbåt på 40 fot!" Dette 
ble den første "Draug", 
senere visstnok solgt til en 
begeistret franskmann som 
mente han ikke kunne leve 
uten akkurat denne båten. 
Den andre "Draug" ble da 
bygget, etter de samme 
tegninger, hos Emanuel 
Moen på Moen ved Risør.  
 
Båten ble sjøsatt 
sommeren 1954 og seilte i 
de fleste nordeuropeiske 
farvann. Denne andre 
"Draug" ble beholdt av 
familien Bøe fram til 
1995, da Kjell Bøe, 
Thomas Bøes sønn, døde. 
 
I hele denne perioden var 
båten rigget som en ketch, 
med gaffelstorseil, 
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toppseil, 
bermudamesan, 
fokk og klyver. 
 
Etter Kjell Bøes 
bortgang i 1995 
lyktes det Sissel 
og Tor Erling 
Gransæther, etter 
avtale med Kjell 
Bøes enke, å få 
overta denne 
vakre båten. De 
satte nå i gang med en omfattende opprusting og oppussing. Noen 
tekniske utbedringer ble også gjort. Samtidig ble det byttet navn, fra 
"Draug" til "Godbonden". I 1996 var alt klart for langtur. 
 
”Godbonden” seilte så i 1996 og 1997 Nord-Atlanteren rundt; til Karibia, 
Sør- og Nord-Amerika, og hjem igjen. Mer om denne turen finnes på 

"Godbondens" rute under langturen 
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båtens hjemmesider: http://www.eple.no/Godblangtur.html 
 
På langturen hadde båten fortsatt 
ketch-rigg, men etter hjemkomsten, 
altså i 1998, ble båten rigget om til 
gaffelkutter, i tråd med Jensens 
originaltegning. 
I 1999 gikk ”Godbonden” tur-retur 
Hurum-Lofoten med den nye riggen.  

 
Fra 2003 til 2007 har "Godbonden" 
gjennomgått en stor strukturell 
restaurering, det mest synlige er et 
tradisjonelt teakdekk, 36 mm tykt, 
lagt direkte på dekksbjelkene da det 

"Godbonden" i Junaiten - New York med egen båt er STORT! 

Etter omrigging ble det Lofottur - her fra Tysfjord 

Fra Karibia - med gode venner 
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forsynt med strutstag og salingshorn slik at toppseilet nå settes kun med 
jackyard, uten toppseilspire. Dette gjør toppseilet lettere å sette og berge 
alene, eller i mye vind/sjøgang, noe som i sin tur medfører at det blir 
brukt mer enn det ellers ville blitt. 

Det nye dekket ferdig lagt - og en ung matros tar seg en velfortjent pust i bakken 
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den tog priset före Farsunds-pizzan. 

 Laura (Foto: Anne Torbergsen)  

Karin og Ulf Sandström 
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En tabbe 
av Morten Kielland 

 

Her er en liten fortelling fra sommerens viderverdigheter, som kanskje 

kan være både lærerik og underholdende for noen hver. Moralen er 

muligens "Stol ikke blindt på 'Den norske los'!", eller "Hvor der handles, 

spilles det!", eller "Det er sånt man lærer av!" - eller noe sånt. 

Kanskje kunne dette til og med bli starten på en ny "tabbestafett" i 

Gaffelbiten? 

 
Det begynte slik: Vi var på 
vei ut Sandefjorden etter et 
lengre opphold her under 
hetebølgen, mens jeg hadde 
hjulpet en kamerat å legge 
seilduk på dekk og hyttetak 
på hans gamle spissgatter. 
 
Det var sol og fin vind ved 
avreisen. Under avgang fra 
Sandefjord hadde jeg vært 
så uheldig å slå brystkassa 
mot bakkanten av hyttetaket på "Marie". Jeg merket ikke stort akkurat da 
det skjedde, men det viste seg senere at ribbeinet var brukket. 
Vi hadde en kjempefin to-revs kryss utover Sandefjorden, men måtte 
legge bi halvveis ute for å ta et rev i fokka også. Vinden var fin: frisk SV 
bris/liten kuling, med harde kastevinder når vi kom oppunder land på sør-
vestsiden av fjorden. 
 
Ved den røde staken på Sua la vi bi for å finne oss en egnet ankerplass og 
gjøre alt klart for ankring. I følge "Den norske los- bind 2A" skal Fornet 
ved Kjerringvik være lunt sted, og med "rikelig svaieplass for mindre 
fartøyer". Nå var det nettopp det, da. Hva er et mindre fartøy? Kommer jo 
helt an på hva man sammenlikner med, selvsagt. Jeg har alltid sett på 
"Marie" som et mindre fartøy; men kanskje er ikke "Marie" så liten 
likevel? I sjøkartet så det jo fryktelig trangt ut, men havneskissen i Dnl 
virket lovende, selv i 1: 5000. Stedet måtte i allefall undersøkes nærmere. 

Idyll og tropevarme i Sandefjord 
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Så, for bare mellomklyver og et 2-revet storseil, gikk vi forsiktig inn i den lille 
vika på nord-vestsiden av Fornet. Midtveis inne stoppet jeg båten helt og 
vurderte om jeg skulle hive ankeret her eller ikke. 
 
Det ble til at jeg ombestemte meg, for det virket litt vel trangt; 12 meter kjetting 
ganger 3 er 36, pluss 12 meter båt, er i verste fall 48 meter radius/96 meter i 
diameter, minus litt for dybden; og vika er ca 70 meter bred. 
Og alt dette kunne jo jeg, min stut, egentlig ha regnet ut på forhånd; men det er 
jo sånt man lærer av. Og jeg var heller ikke et øyeblikk i tvil om at vi skulle 
klare å snu elegant på hær'n sånn som vi pleier, og så sette kursen utover igjen; 
og hadde jeg vært det minste i tvil om det, ville jeg selvsagt aldri forsøkt. Så feil 
kan man ta. I etterpåklokskapens lys hadde jeg heller krysset videre innover til 
båten hadde fått god fart igjen, og så gått baut, latt klyveren stå bakk, og så 
sluppet villig ut på storseilet. 
 
I stedet bakker jeg klyveren mot styrbord, legger rorkulten mot babord og lar 
båten få litt sig akterover, slik at hekken skjærer godt ut mot styrbord. I mens 
slipper jeg helt ut på storskjøtet, og hun faller villig av. Men før hun er helt rundt 
får vi et vindpust som fyller storseilet, nok til at båten slutter å falle og i stedet 
får fin fart rett mot land ...! 
 
En utrivelig situasjon. Det er nå tre muligheter: Å hive ankeret, men det ville tatt 
noen dyrebare sekunder og det spørs om vi hadde stoppet i tide, for det er nokså 
brådypt inn mot fjellet. Å slippe klyverskjøtet, dra inn på storskjøtet og loffe opp 
igjen, kunne vært en mulighet; men så mange hender hadde jeg ikke, og tiden 
var meget knapp. Min siste utvei var derfor å holde roret i borde og håpe at den 
økede farten ville få 
"Marie" til å dreie 
nok til at hun 
unngikk klippene ...  
 
Det ble noen 
pinefulle og 
svæææært så lange 
8-10 sekunder. 
Allerede etter 5-6 
sekunder ser jeg at 
dette må gå galt, 
men da er det for 
sent: Og med et 
splintrende brak 
treffer 

”Marie" inntil fjellet ved Fornet i Kjerringvik - ringen viser hvor 

vi traff fjellet. 
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Seilskøyteklubben Colin Archer av igjen ute i Pjolter Bay. Heldigvis var 
mannskapene på ”Else” og ”Frøya” blitt igjen for å holde et øye med 
båtene. Skipper på ”Løperen” og ”Hilda” hev seg i gummijolla og kjørte 
tilbake i kulingen. Nok en gang reddes båtene. Kanskje bør vi ha et 
teknisk kvarter i ”hvordan ankre mange skøyter sammen?” Vi ble altså 
liggende i Pjolter Bay. Etter hvert fikk vi besøk av ”Godbonden” som på 
2. forsøk klarte å stampe seg imot kulingen. I år som i fjor ble det stor 
bursdagsfest og kalas for Vemund. 

Én etter én satte båtene nå nesa hjemover. Ved Tjøme traff vi ”Tarzan” og 
”Westvind”. Akkurat i det vi skulle til å tenke på å legge til, røk det på 3 
flotte makreller, noe som trigget gutta ombord på ”Tasjan” og ”Westvind” 
til å ta årene fatt. Mye makrell ble det ikke, men nok til en smakebit for 
alle. Seilasen ble avsluttet i deilig, frisk vind den riktige veien. For 
storseil og fokk, og med barn som jublet til båten som danset i sjøen. 
 
Takk alle for flott samseilas!         ♦♦♦ 

 Gutta på fisketur - det ble da en smakebit på hver (Foto: Anne C. Torbergsen) 
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"Marieto" og kjørte en tur ut til Jomfruland. Barna lekte på stranden; vi 
gikk på kafé og vi leide sykler til barnas store fryd. På humpete grusveier 
bar det av sted gjennom eikeskogen, bare avbrutt hver gang en nydelig, 
liten kalv fanget oppmerksomheten; eller av at en katt eller ei ku løp over 
veien. Vi rakk til og med en tur opp i det gamle fyrtårnet, hvor vi nøt 
utsikten i solen samtidig som vi fikk kjenne på høydeskrekken. 
 
Omsider kom vi 
oss til "Pjolter 
Bay", eller 
"Bommen", utenfor 
Risør. Der traff vi 
igjen ”Else” som lå 
for anker sammen 
med ”Frøya”. Om 
ingen andre sier det 
så sier jeg det: det 
er ikke noe vakrere 
enn en pen samling 
seilskøyter som 
ligger side om side, 
skrogene og 
riggene som speiler seg i blikk stille vann, akkompagnert av vakker 
sørlandsk solnedgang. Det er da man må låne ei "loffotjolle" fra en av de 
andre som fortsatt har det, ro seg en tur, for så å komme tilbake og nyte 
opplevelsen av båtene som ligger der så vakkert sammen. 
 
Men det varte ikke lenge: Morgenen etter våknet vi igjen til vannrett regn 
og stiv nordakuling. Det var flott å se ”Marieto” stå ut Stangholmgapet 
med skikkelig trykk i storseil og fokk. Hun satte nesa ned i sjøen så 
spruten stod bakover og det skummet i kjølvannet. Dårlig sikt og regn 
skapte et svart-hvitt bilde som minner om bilder en ser fra gamle dager da 
det nok var redningsskøyta som seilte ut i slikt vær. 
 
Vi andre ble igjen i Pjolter Bay. Igjen samlet vi det meste som kunne 
krype og gå, denne gangen om bord på ”Løperen”, for bytur med barna i 
Risør. Der besøkte vi akvariet. Det var et utrolig flott anlegg med stor 
variasjon og absolutt verdt enn tur innom. I mellomtiden drev 

 Ole og Ellen på "Else" (Foto: Anne C. Torbergsen) 
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klyverbommen granitten. Den 
brekker, og festet i pulleren ryker. 
Resten av bommen blir dyttet inn i 
båten og tvers gjennom fronten på 
lukekappa forut. Deretter knuser den 
det øverste trinnet i teak-leideren og 
stopper omsider mot dekksbjelken 
bak, som jo igjen er stemplet videre 
bakover mot masta. 
 
"Marie" har nå dreid så mye at vi 
treffer ganske skrått på fjellet, som 
dytter baugen videre utover. Derfor 
blir det kun noen bitte små skrammer 
på stevnbeslaget; og det er også alt av 
skader på selve skroget. 
 
Dessverre ligger det noen grunner 
akkurat her, så i det vi igjen har fått 
baugen utover, går vi på grunn - og 
blir stående. Og her står vi godt i 
noen timer, mens vi prøver alle 
triksene i boka for å komme av igjen 
- dessverre uten å lykkes. Heldigvis 
kommer ett av våre nystiftede 
bekjentskaper fra Sandefjord forbi 
med en gammel reketråler og sine to 
døtre; og med deres hjelp kommer vi oss av og ankrer opp like ved for å slikke 
våre sår. 
 
Litt triste, men likevel lettet over at det tross alt kunne gått verre, tar vi kvelden. 
Med spring i land greier vi den første natten, før vi forhaler inn til fjellveggen og 
fortøyer ordentlig. Her blir vi liggende i nesten to uker. Fars brukne ribben har 
nå begynt å gjøre seg gjeldende i en slik grad at det ikke er mulig å få opp et seil 
eller dra inn på et skjøte uten store smerter. Så sånn ble det, enten man ville det 
eller ikke. 
 
Når det er sagt, så er vel heller ikke Kjerringvik det verste stedet å være 
rekonvalesent: Varmt, salt og krystallklart vann, fine badestrender og svaberg, 
iskiosk på brygga, og en helt OK butikk i rimelig nærhet. Og når vi samtidig tar 
med i betraktningen at dette er vårt første alvorlige uhell med "Marie" på nesten 
10 år, så kunne det jo vært verre?  ♦♦♦ 

Amalie koser seg i vannet i Kjerringvik 

Den yngre garde ser ut til å være ved godt 

mot tross skipperens fadese ... 
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Bildet over viser “Martine” som ble presentert i forrige nummer - bildet 
rakk dessverre ikke fram før blekka gikk i trykken den gang gang ... 

♦     Nye medlemmer    ♦ 
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fyret med tilhørende bygg.  Sammen har de ei lita seilskøyte, ex 
”Sanaqua”, søsterbåten til ”Rimfakse”, som mange sikkert kjenner. 
 
På grunn av mye vind 
gikk vi til Stavern. Der 
møtte vi "Marieto" 
igjen. Etter følelsen av å 
ha blitt ranet under 
landligge gikk vi 
omsider videre til 
Schweigårdsholmen, 
hvor vi igjen fikk et par
–tre dager landligge. 
Denne gangen inntil 
fjellet, noe som var mye 
bedre. Vi lå til og med 
stille selv om det var 
vær til å gå videre, for at 
barna skule få nyte solen i lek. Vi stablet alle røverene om bord på 

 Fra Svenner - Knut Sørensen, Per Thomas Pedersen og Einar Salvesen i munter passiar (Foto: R. Martinsen) 

 Fra Svenner - "Venus" og "Heidrun" nærmest (Foto: Anne Torbergsen)  
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Vinden ga seg ikke, og det var bare "Maaken" og "Marieto" som startet 
den planlagte regattaen - rått parti. "Marieto" toget avsted mens 
”Maaken” med toppet mannskap fra både "Bris" og "Else" fikk seg en fin 
seilas. Vi andre lå igjen for anker, besøkte hverandre ved hjelp av joller, 
noen gikk tur på land, mens andre, som jeg, reiste til Oslo for å hente 
barna. Vi rakk akkurat slutten på grillfesten oppe hos Truls Bastiansen, 
hvor det var en god og lun stemning. De siste pølsene var nok avgått ved 
døden, men det var fortsatt hjemmebakte boller med rosiner, nok til alle. 

Noen var på vei nordover hjem fra ferie, andre hadde kommet ens ærend 
bare for å treffe seilskøyvenner; men igjen hadde andre ferieplaner, så vi 
var til sammen 6 skøyter som la kursen mot Svenner. Der ble vi mottatt 
som gode, gamle venner av vertsfamilien Elin og Dag Vold. De har en 
10m-tur, en klassisk meterbåt, som de restaurerer og som vi fikk ligge 
utenpå i flere lag, både foran og bak. Elin og Dag fyrte opp grillene for 
oss og ryddet plass i båtnaustet helt nede på brygga hvor vi kunne nyte 
måltider i fellesskap ved blomsterpyntede langbord. På Svenner traff vi 
også entusiastene Asbjørg og Aksel, som er aktive i Svenners venner og 
Colin Archer-dagene. Det resulterte i at vi fikk en privat omvisning på 

 Grillfest på hytta til Truls Bastiansen på Tjøme (Foto: Rune Martinsen, "Burus") 
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Toddyseilasen 2009 
av Morten Kielland 

 
Med kjempebra oppmøte og passe (u)ambisiøst opplegg, godt humør, 

finvær, og god vind, går årets "Toddy" inn i historien som en av de bedre. 

Særlig takk til formann Anne, til Johan og den sporty gjengen på 

"Stavanger", til Einar og Live, samt alle andre som på ulike måter bidro 

til trivsel for store og små. 

 
Det var nydelig 
sensommerkveld da vi 
ankret i Sandspollen. Vi 
hadde knapt fått 
ankerdrammen i glasset 
før gamle, ærverdige 
"Stavanger"  kommer 
sigende inn. Det er godt 
for et seiler-øye å se hvor 
enkelt og elegant det kan - 
og bør - manøvreres. 
 
Utover kvelden blir det 
selvsagt den vanlige 
festivitas med noe godt i glasset og etterlengtede møter og prat med 
gamle og ikke så gamle kjente. Klokken var vel nærmere 3 da 
undertegnede ved hjelp av en tjuvlånt gummijolle og et øsekar padlet seg 
hjem til køya gjennom et fyrverkeri av morild og stjerner. Takk for lånet!  
 

Gamle ”Stavanger" kommer sigende inn i Sandspollen 

- kveldens store attraksjon, i hvert fall for noen av oss. 
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Da sola rant lå det en vakker samling seilskøyter - med mere - i den 
vanlige klyngen. Hele 18 båter hadde allerede møtt opp - og enda flere 
kom til 
senere. 
 
Etter 
skippermøte 
(i fornuftig 
tid) om bord i 
"Colin", ble 
man enige om 
en enkel og 
grei regatta: 
Håøya rundt!  
Med finvær 
og vekslende 
vind ble dette 
en super 
seilas som tok 
en stor del av 
dagen - og det 

Fra det som vanlig temmelig halvseriøse og meget underholdende 

skippermøtet: Diskusjonen går livlig  ... sannsynligvis om en eller 

annen bagatell - man har som kjent ikke mer moro enn ...!  

(Foto: Tom Kaasen) 

Morgenstemning i Sandspollen. 
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Sommerseilasen 2009 
en beretning av formann Anne C. Torbergsen 

 
Sent fredag kveld ankom 
vi Grimestadbukta på 
Tjøme og det lå allerede et 
pent smykke av 
seilskøyter for anker 
innerst i bukta. Etter 
hyggelig gjensynsprat og 
passende ankerdram fikk 
vi i oss en sen middag om 
bord på ”Burus”, et 
spleiselag bestående av 
fiskesuppe og kjøttboller - 
med tilbehør! Det var 
meldt laber vind og vi la oss til blikk stille mørkesvart vann, forstyrret 
kun av månen som lagde luftige skygger gjennom de flortynne skyene. 
 
Jeg våknet til tausang i riggen og regn; det må blåse nordavind, det er den 
eneste vinden som tar her inne, tenkte jeg for meg selv; nå er det bare å 
komme seg ut, sette seil og starte regattaen før vinden gir seg. Men som 
det murmeldyr jeg er, krøp jeg godt inn under dyna og nøt å få sove bare 
litt til, og frydet meg over at dekket var tett. Plutselig hørtes rop ute, 
maskiner ble startet opp og det kven i ankerspill. I en fei stod jeg ute i 
cockpit iført truse og flisjakke. Jeg startet opp ”Løperen” og bakket ut fra 
den tilsynelatende uungåelige, ufrivillige landkjenningen. Vi slapp løs 
fortøyningene til resten av flåten, men beholdt ”Burus” på siden som lå 
med 20m kjetting ute. Omsider, etter luring og lirking av ankerkjetting 
som kilte seg i kjettingrøret, kom vi oss ut og kunne ankre på dypere vann 
sammen med de andre som hadde kommet seg ut. Andre uheldige 
("Raak" og "Marieto") ble liggende igjen for å få løs snurren på 
kjettingvasen. ”Marieto” sitt ankerspill løfter en kjettinglenke per armslag 
(armslaget går fra tå, via skulder og ned til hæl) og jeg er sikker på at 
Hans Petter Lien angret på at han ikke tok seg tid til å ta på mer klær der 
han stod alene på dekk i bare trusa, og med ungdommen sovende nede…. 
 

 Samling i Grimestadbukta ved Tjøme (Foto: Rune Martinsen) 
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Lystbåt "Marie" er til salgs! 
 
Den originale Lystbaat "Marie" fra 1899 ønskes solgt til en kyndig og 
interessert entusiast. Prisantydning 1.200.000,-. Båten er i fullt seilbar 
stand og meget godt holdt. Ligger for tiden i vinteropplag i Tønsberg.  

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

Interesserte kan kontakte: 
 
Morten, på 907 20 757 / morten.kielland@tele2.no  
eller  
Helena, på 952 80 850 / helena.kielland@tele2.no 
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var jo fint, for kan man ha det bedre? Neppe. Vel, litt "slækt" ble det vel 

Gamle R/S 14 "Stavanger" i fint driv like etter start - hun vant sin klasse i sin antakelig 

siste Toddyseilas. 

Feltet tar innpå; ”Bauta” og "Løperen" nærmest kamera - far og datter i hver sin båt! 
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kanskje på slutten, i hvert fall for noen av oss, men så rakk man jo også 
en liten forfriskning der man bokstavelig talt drev mot og over 
mållinjen ... til det da endelig ble blåst for passering. 
 
Deretter var det å gå til ny havn, for på Oscarsborg var det reservert noen 
brygger for oss. Og det ble trangt - temmelig trangt; for ingen hadde jo 
større lyst til å ligge på utsiden av den nye betong-flytebrygga da det var 
meldt ganske hard sønnavind. Bare "Liv" og "Biva Blues" tok sjansen på 
dette, men så er jo heller ingen av dem om bord der særlig lettskremte. 
Vi andre klumpet oss sammen på innsiden, og en hel del fikk en aldri så 
liten repetisjon i fortøyningens edle kunst for å sikre at dette skulle gå bra. 
Og det gjorde det også, kanskje nettopp takket være litt ekstra innsats på 
ovennevnte område. 
 
På "Carita" hadde Einar og Live stelt i stand fødselssdagsselkap for Pia, 
og alle barna var invitert. Et meget populært og kjærkomment tiltak, både 

Fra dekket på "Colin" under regattaen: Vibeke, Knut, Emil, Alvhild og Steinar - og 

undertegnede bak kameraet; et virkelig hyggelig gjensyn med gamle tomter ... 
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♦     Redaktørtanker    ♦ 
av Morten Kielland 

For en gangs skyld er han litt 
i tvil om hvilke tanker som 
skal på trykk i akkurat dette 
nummeret: Det kunne være 
noe om at Gaffelbiten i år 
visstnok fyller 25 år; det 
kunne også være noen litt 
giftige ord om å ankre i 
klynge og/eller på grunt 
vann, men det får heller 
være. Nei, denne gangen 
skal det dreie seg om 
"Kneika" ...!  "Kneik" er bl.a Telemarksk og Vestfoldsk for "motbakke". 
Vel, selvfølgelig føles det jo litt ekstra tungt nå på høsten; det gjelder vel 
for oss alle sammen; men det er ikke denne kneika jeg mener; det er den 

med familie, gammelt hus, barn og båt - på én gang! Og de fleste har vel 
en jobb også, sånn på si? Jeg vil vel tro at de som har vært gjennom alt 
dette aner noe om hva jeg sikter til - eller kanskje er det bare meg ...?  
Som Carl Emil skriver i en av sine bøker: "De første årene er de [barna] 

de reneste minusvarianter; men allerede fra fire års alder kan de begynne 

å gjøre nytte for seg: for eksempel hente en pils til far, eller sitte på 

minstemann under en vanskelig havnemanøver." Så enig så enig, kjære 
Carl. Og heldigvis begynner vi å merke dette nå. I år hadde vi for 
eksempel en kjempehyggelig slippsetting med hele familien i arbeid. Det 
var en kjempestor inspirasjon for meg. Håper bare ikke det er for sent. I 
fem-seks år nå har jeg i praksis vært mer eller mindre alene om å stelle 
"Marie", og å løfte henne fra en forholdsvis slett tilstand, til en sunn, ren, 
ryddig, velduftende og til dels skinnende båt. For en som har brent seg 
skikkelig ut, har dette vært en prøvelse. Jeg har nesten gitt opp, og i fjor 
vinter bestemte vi oss for å selge.  
Heldigvis er dette en båt for helt spesielt interesserte, så kjøperne vokser 
ikke akkurat på trær. Vi vil derfor antakelig få veldig god tid til å la dette 
modnes mens prosessen går sin gang. Vi selger heller ikke til hvem som 
helst. Og hvem vet? Innen "den rette" dukker opp, så er vi kanskje over 
kneika? 

 Ærbødigst, redacteuren 
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også stort frafall av de store båtene, noe som gjorde at det bare var om-
trent 20 båter som fra start ved Halden satte kursen for Fredrikshavn. De 
store båtene faller fra fordi de er nødt til å gå i charter om sommeren for å 
tjene penger til driften. Dette er jo leit for de ungdommene som kunne ha 
dratt på tokt med dem. Ledelsen i Nordisk seilas har en idealistisk filosofi 
om å arrangere seilas for ungdom samt at skipper og mannskap skal 
knytte vennskapsbånd på tvers av Nordens landegrenser. Vi er nemlig 
ikke så mange lenger som driver med denne risikosporten det er å seile 
rundt i en gammel sprukken holk på havet, men samler vi oss blir vi sett 
og kanskje kan vi tenne en gnist hos noen som ønsker å seile stafetten 
videre. 
 
På forespørsel blant klubbens medlemmer om hvorfor ikke seile Nordisk 
seilas, er det typiske svaret at ”Nei, ungene er for små, vi får vente til de 
er litt større”. Problemet med det er at da er det kanskje ikke noen Nord-
isk seilas igjen. Min vurdering er den at vi melder oss på og så har vi 
backup plan for ungene i tilfelle dårlig vær. I 2010 går seilasen fra Sote-
nes i Sverige, muligens over til Kristiansand for deretter å avsluttes i 
Hanstholm. En kan da lett ta alle småtrollene om bord på fergen til Hirt-
shals for så å møte flåten på den andre siden og på den måten delta på fes-
tlighetene i land. Hanstholm er et fantastisk utgangspunkt for ferieseilas i 
eksotiske Limfjorden som byr på fantastiske strender og deilig dansk 
bevertning. 
 
Det er utrolig flott og inspirerende for ungdommen å få se de store 
skipene, få være med på eventyret på havet og treffe venner for livet. Har 
du lyst til å se bilder og lese 
mer om Nordisk seilas, så besøk 
hjemmesidene: 
nordisksejlads.org  
Og så håper jeg at flere av oss 
sees på neste års Nordisk seilas. 
 
God høst- og vintersesong! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne Torbergsen, formann 

 Nordisk seilas 2009 - "Randø" får hard konkurranse fra "Ty" 
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blant barn og foreldre. Takk skal dere ha begge to, slikt blir satt pris på! 
Utover kvelden ble det - tradisjonen tro - toddysmaking og premiering 
inne på land. "Marita" vant sin klasse og sammenlagt, med "Stavanger" 
og "Godbonden" som de øvrige klassevinnere. Og "Losen" stakk av med 
seieren for beste toddy denne gangen. Sikkert vel fortjent, selv om "Colin 
Archer" sin toddy etter min ringe mening var fullt på høyden - og kanskje 
vel så det!? Men smaken er jo som kjent forskjellig; og jeg satt altså ikke i 
juryen denne gangen heller - dessverre. 
 
Utover natten tiltok både festligheter og vindstyrke omtrent proporsjonalt, 
så da morgenen kom var det skvalpesjø både her og der - og selvfølgelig 
skulle jo den båten som lå innerst ved brygga først av gårde. Så etter et 
par timers søvn var det bare å være bli' og bakse og bale med trosser og 
fendere et par timers tid; helt til vi som hadde ligget ytterst, endelig lå 
innerst; og de som hadde ligget innerst, endelig var vel av sted. Jeg tror 
klokka ble to før vi fikk oss frokost ...! Som danskene sier: PUH-HÆ!!! 

Klassevinner S/Y ”Godbonden” - med R/S 14 "Stavanger" i bakgrunnen 
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Samtidig med all denne forhalingen ble også den årvisse, etterlengtede og 
spennende skattejakten for barna avviklet, vel ledet av Live på "Carita". 
Dertetter fulgte den ikke like årvisse, men likevel svært morsomme,  
regattaen for de nykonstruerte modellbåtene, under dyktig ledelse av 
formann Anne. Dette var en del av oppgavene fra dagen før og avstedkom 
en rekke interessante og til dels helt banebrytende konstruksjoner som i 
følge hovedspesifikasjonen skulle "være i stand til å seile minimum 10 

meter, i medvind." Nå skulle altså disse farkostene prøves ut i praksis, til 
stor moro og jubel - og muligens litt skuffelse for enkelte, når teorien -  

bokstavelig talt - ikke helt viste seg å holde vann ... Etter hele to - eller ble 
det tre? - seriøse, dramatiske og meget spennede heat, gikk endelig unge 
Emil på "Colin" av med seieren. Og da var allerede flere av 
konkurrentene langt på vei gått i oppløsning, sunket, kullseilt, hadde tatt 
inn faretruende mengder vann, og/eller brukket masten ... 
 
Alt i alt en hysterisk morsom og underholdende avslutning på en 
kjempefin Toddyseilas!   ♦♦♦ 

Fra modellbåtregattaen - turbulens forårsaket uventede og uønskede kursendringer 

(Foto: Tom Kaasen) 

3  

 

♦     Fra styrebrønnen    ♦ 
av Anne Torbergsen 

 

Nok en sommersesong er forbi. 
Trutningen startet noe labert 
med kun få båter til samlingen i 
Middagsbukta en regntung fre-
dag aften. Seilskøyteklubben 
Colin Archer var likevel flott 
representert på Bygdøynes-

dagene samme helg, med 5-6 
båter under samlingen etter re-
gattaen på Sjøfartsmuseet: 
”Venus”, "Colin Archer” og 
”Heidrun” lå innerst til kai hvor de tok publikum ombord på omvisning 
og gjorde en flott jobb. Kanskje skyldes det lave antallet at mange ikke 
var ferdige med sesongens vårpuss? Muligens er mange stevnelei? Eller 
var det et resultat av at vi hadde 4 arrangementer på rad denne våren? 
Helgen etter gikk nemlig en storslagen Sail Isegran av stabelen med 
småbåtregatta på lørdag, og regatta for seilskøyter og klassiske meterbåter 
på søndag. Helgen deretter ble det fulgt opp med en strålende seil-
skøyteregatta i Moss, med påfølgende festligheter. Ser en de to sistnevnte 
helgene under ett, var det hele 53 ulike tradisjonelle fartøy i sving disse to 
helgene! Den 4. helgen var 
det videre noen som igjen 
satte seil - i Færderseilasen. 
 
Jeg er glad for å se at så 
mange tradisjonelle 
fartøyer velger å delta på 
lokale arrangementer. 
Dette handler jo ikke bare 
om å komme først, men å 
komme sammen i hyggelig 
lag. Noen få av SSCAs 
båter var også representert 
under Nordisk seilas, men 
så alt for få. I år var det 

Regatta på Lera under årets Sail Isegran. Bildet er tatt om bord på 
”Løperen”!!! 



 
 
 
 
Forsidebilde: Losskøyta "Flekkerøy" seiler ut 

fra Sandspollen under årets Toddyseilas.  

Foto: Morten Kielland 

 
 
Side 2:  Innhold 
Side 3:  Fra styrebrønnen 
Side 5:  Redaktørtanker 
Side 6:  S/Y "Marie" til salgs! 
Side 7:  Sommerseilasen 2009 
Side 12:  Med "Laura" til Lofoten!  
Side 15:  “Våre båter-stafetten” - 5. etappe: 
 S/Y "Godbonden" fra 1954 
Side 21:  En tabbe   
Side 24:  Nye medlemmer 
Side 25:  Toddyseilasen 2009 
Side 32:  På tampen - noen tips om ankring 
 

GAFFELBITEN er medlemsbladet for  

Postboks 190, Sentrum, 0102  OSLO 

Innhold i nr 49 - høsten 2009 

 
Redaktør: 
 
Morten Kielland 
Adr: Movikveien 71, 3135  TORØD 
E-post: morten.kielland@tele2.no 

 
 
 
Styret i SSCA 2009 

 
Leder:   Anne Torbergsen 
Nestleder:  Thoralf Qvale 
Sekretær:  Julie Bastiansen 
Kasserer:  Gunn von Trepka 
Øvrige:   Are Qvale 
  Tobias Revold 
  Ole Kristoffersen 
  Sidsel Kristensen 
  Yngve Ottesen 
 
 

 
 

Trykk: AIT AS e-dit 
 

31  

 



  Noen tips om ankring ...  
For mange er dette antakelig elementært. Likevel har det vist seg at langt 

i fra alle har fått med seg til dels vesentlige momenter innen den eldgamle 

maritime kunsten å ankre. Her er noen vanlige feil: 

 
1) Ikke nok kjetting ute. Gi alltid ut minst tre - 3 - ganger dybden. Og ikke 
gi ut alt på en gang, men litt etter litt. Hvis været eller holdebunnen er 
dårlig, eller ankerplassen ligger utsatt til, gis minst fire ganger dybden. 
Kun tau pluss fortom av kjetting, fordrer 6 ganger dybden - eller mer.  
 
2) Ankeret passer ikke til bunntypen. Det er for eksempel en dårlig ide å 
bruke et stokkanker på løs søle- eller sandbunn, og likedan et Bruce-anker 
på en steinete eller sterkt gressbevokst bunn. Ha gjerne flere ulike typer 
ankre om bord og skaff deg innsikt i hvilke bunntyper de fungerer på. 
 
3) Kjettingen er for lett, eller det er for lite kjetting i forhold til tau, hvis 
man bruker tau og kjetting sammen. Dette kan til en viss grad avhjelpes 
med et tungt lodd (helst av bly) på ankertauet/kjettingen. Loddet fires ned 
til omtrent dybden, slik at det henger litt over bunnen. Bruk en stor og 
romslig sjakkel el.l for å få loddet til å gli opp/ned langs ankertau/kjetting. 
 
4) Ankerdybden er for liten. Hvis dybden ikke er stor nok, vil ikke kjettin-
gen/tauet/loddet henge i en god bue, og dermed heller ikke være i stand til 
å skape den nødvendige svikt, som igjen sikrer at ankeret ikke brekkes 
løs, eller at tau/kjetting ryker som følge av båtens bevegelser i vind og 
sjøgang. På åpne og grunne ankerplasser kan dette være et stort problem. 
For en båt av "vanlig" klubbstørrelse ville jeg nok vært forsiktig med å 
ankre på noe særlig grunnere vann enn 5-6 meter. 
 
5) Ankeret er for lite. Dette er kanskje ikke så vanlig, men kan fore-
komme i vårt miljø hvor båtene jo som regel er vesentlig tyngre enn mod-
erne båter av tilsvarende lengde. Akseptér derfor ikke ankerprodusentens 
anbefalinger ukritisk hvis tabellen du ser på kun går ut fra båtlengen. 

     Redaktøren 
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