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Kjære Frithjofs venner

Styreleder Einar A. Andersen.

Forts. neste side

NÅ SER VI FREM TIL SEILSESON-
GEN 2020

Vår kjære losskøyte Frithjof II har nå gått i 
vinterdvale og ligger trygt og godt i sin lune 
havn i Skotta. Seilsesongen 2019 er til ende 

Selv var jeg så heldig å ta del i denne opp-
levelsen og ser med glede og beundring på 
hva vår entusiastiske gjeng, bestående av 
Frithjofs Venner og Stiftelsen, har klart å få 
til med skøyta gjennom drift og vedlikehold 
de sis-te 35 årene og spesielt gjennom vår 
siste historiske utbedring og restaurering.

Dugnadsgjengen har vært helt fantastiske 
og jeg har stor tro på at vi også skal klare å 
lande rent økonomisk, selv om også dette er 
en stor utfordring.

Det en sann fornøyelse å registrere den store 
interessen for losskøyta Frithjof II, innad i 
det maritime miljøet på landsbasis og blant 
offentlige institusjoner der de ønsker og in-
viterer Frithjof II til en rekke arrangement 
i 2020.

Blant våre egne rekker har noen ildsjeler 
tatt initiativ til å vurdere muligheten for å  
arrangere en langtur sommeren 2020 for 
deltakelse i veteranbåtfestivalen i Brest i 

Foto under av Frithjof II er tatt fra Venus 
v/ Are Qvale under Færderseilasen i år og 
forteller vel alt om silhuetten av ei fantas-
tisk skøyte der den glir inn i solnedgangen 
ytterst i Oslofjorden.
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Frankrike, hvilket er redegjort for i egen ar-
tikkel i bladet. Et flott initiativ!
I vår hjemmehavn på Tollerodden/Skotte-
brygga skjer det nye maritime innslag idet 
Stiftelsen Tollerodden har tatt imot RS Sta-
vanger og er i ferd med planlegging av et 
spennende Colin Archer Senter, der RS Sta-
vanger er en del av starten på et slik senter. 
Et flott initiativ som vi hilser velkommen 
og som vil styrke områdets mari-time his-
torie på en særdeles god måte. Vi vil slutte 
oss til dette prosjektet og bygge videre på 
vårt ønske om utviklingen av en historisk 
maritim havn i Skotta.

Nå når Frithjof II fremstår mer solid og 
innbydende så håper jeg at skøyta virkelig 
kan friste yngre krefter til å ta del i nye opp-
levelser med denne historiske skøyta og at 
vi «gamle» kan gi dem den inspirasjon og 
trygghet som gjør at de vil stortrives med 
losskøyta Frithjof II.

Vårt motto for den nye seilsesongen 2020 
må være:
FRISTE YNGRE KREFTER TIL Å OPP-
LEVE MARITIME OPPLEVELSER PÅ 
GAMLEMÅTEN I TRIVLIG SELSKAP

Kom og bli med.

HELLENES, AUNE, SVEEN & JØLBERG DA
Besøksadresse:  Torvet 11, 3256 Larvik
Postadresse: P.B 245, 3251 Larvik

www.advokateneilarvik.no

Tlf: +47 33 18 52 00
Mob.: +47 92 60 54 44
Fax: +47 33 18 45 12
E-post: soh@advokateneilarvik.no

Med de beste ønsker for julen og det nye 
året så ønsker jeg:

ALLE VÅRE MEDLEMMER OG SÆR-
LIG YNGRE KREFTER 
VELKOMMEN OMBORD TIL 2020 SE-
SONGEN !

Einar A. Andersen
Styreleder i Stiftelsen Losskøyta Frithjof II
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Bjørnulf Bernhardsen forlot oss 6.08.2019. 
Han måtte til slutt gi tapt for kreften i en 
alder av 90 år. Bjørnulf var en foregangs-
mann i Fritjofs Venner. Han ble begravet og 
minnet i Tjølling Kirke 16.08.19 der også 
folk fra Frithjofs venner var tilstede og he-
dret hans minne. 
 Uten Bjørnulf hadde vi ikke hatt noen 
Frithjof i Larvik. Tidlig på 80 tallet ble han 
opptatt av finne frem til gamle losskøyter 
for å ta vare på dem. Etter en markering av 
100 årsdagen siden Ulabrands forlis i 1881 
ble han klar over at Ulabrands sønn Thor 
hadde hatt to skøyter som het Frithjof og 
fortsatt fantes i privat eie. Bjørnulf begynte 
å søke etter Frithjof og fant henne avertert 
til salgs i Aftenposten i 1983 som «Cara». 
Han så for seg at båten skulle tilbake til 
Larviksdistriktet som en del av vår kystkul-
turarv og tok kontakt med selgeren Hans 
Borti Salvesen. Siden loset han Cara inn i 
Frithjofprosjektet. Han var med og etablerte 
stiftelsen og var selv aktiv i styre og stell i 
mange år og deltok på dugnad selv om han 
måtte reise helt fra Bærum. Bjørnulf satt i 
stiftelsens styre fra starten i 1984 og frem til 
2002. Han fungerte som formann fra 1989 
til 1995.
 Bjørnulf var strategen med visjonene. 
Han trakk opp linjene for Frithjofprosjek-
tet i de første medlemsbladene og fulgte 
nøye med på restaureringsarbeidet. Han så 
for seg Frithjof som et midtpunkt for mu-
sealt arbeid. Frithjofs Venner skulle sikre 
og levendegjøre verdifulle opplysninger fra 
kystmiljøet rundt Vestfoldbyene. Han så for 
seg at Frithjof skulle seile turer og repre-
sentere ved ulike seilaser og arrangementer 
i distriktet. Han har bidratt med mange arti-
kler i medlemsbladet.

Bjørnulf var et flott menneske. Han var hyg-

gelig, omtenksom, støttende og ansvarsfull. 
Det var en glede å få samarbeide med ham. 
Han var hel ved som det ble sagt under min-
nestunden. 
 Vi takker ham for alt han var og gjorde 
for Frithjofprosjektet og oss som tar del i 
det og lyser fred over hans minne. 

Minneord for Bjørnulf Bernhardsen

Bjørnulf stoffer Frithjof på Roligheten Verft 
i Hølen på 1980-tallet.

Peder Haakestad as
Elvevn. 142, 3271 Larvik
Tlf: +47 33 16 38 38
mail@haakestad.no
www.haakestad.no

Utleie av bygg- og anleggsUtstyr

Utleie av stillaser, 
lifter, minigravere
og diverse utstyr for 
bygg og anlegg.
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Seilsesongen 2019 har vært begivenhetsrik 
for Frithjof II.  Ifølge loggen har skuta lagt 
fra kai hele 53 ganger i løpet av sommeren, 
og totalt 730 store og små har sett Larviks-
kysten fra sjøsiden og/eller fått prøve seg 
som mannskap om bord.

Kulturskrinet 2019
Nok en gang har Frithjof, med skipper Øy-
vin Lauten og mannskap Jan Olav Holte, 
hatt med seg alle 5. klassingene i distriktet 
rundt på fjorden og ut til Malmøya for å 
lære om kystkultur og seiltradisjoner. Dette 
prosjektet gjennomføres i samarbeid med 
Oslofjorden Friluftsråd i perioden 21. mai 
til 13. juni. Takket være Kulturskrin-seilin-
gene blir hundrevis av barn introdusert for 
maritim kultur og gammel trebåt generelt, 
og Frithjof spesielt, og vi møter stadig på 
barn og unge som har vært med på Kultur-
skrinet og kjenner igjen båten. Kanskje vil 
noen av disse komme tilbake som voksne 
og bli aktive medlemmer i miljøet rundt 
skøyta? Det håper vi!

Velkomst for «Odd Fellow III» 
Redningsselskapets nye redningsskøyte 
”Odd Fellow III” ankom Larvik tirsdag 
14. mai, og Frithjof II var velkomstkomite 
sammen med flere andre seilskøyter. Dette 
kan du lese mer om et annet sted i bladet.
Velkomst for RS 14 «Stavanger»
Den 21. mai kom RS 14 «Stavanger» hjem 
til Larvik hvor hun i sin tid ble bygget, for å 
få sitt permanente oppbevaringssted på Tol-
lerodden. Frithjof dro ut i morgentimene for 
å ønske henne velkommen. Les reportasjen 
fra hjemkomsten et annet sted i bladet.

Seilkurs 2019
Seilkurset hadde i år fem deltakere. Kurs-
holdere var våre erfarne skippere Hans Pet-

Seilsesongen 2019
ter Skontorp, Fredrik Lange-Nielsen og Er-
ling Augland, og med seg på laget hadde de 
driftsansvarlig for båten, Thor Ivar Gullik-
sen. Det ble avholdt totalt fem kurskvelder. 
Første kveld møtte det bare en deltaker, men 
fra og med andre kurskveld var deltakelsen 
bra. Vi ønsker å reklamere mer for seilkur-
set vårt! Her lærer du alt du trenger å kunne 
for å være mannskap om bord, fra grunnleg-
gende seilteknikk til knuter, knop og mari-
timt fagspråk. Det er ikke få meter tau man 
skal holde orden på under en seiltur, og det 
er heller ingen ulempe å kunne forskjell på 
styrbord og babord! Kurset er åpent for alle, 
og går en gang per uke over fire - fem uker. 
Siden Frithjof II trenger flere som vil være 
med som aktivt mannskap, håper vi herved 
at alle som har en liten seiler i magen mel-
der seg på seilkurs neste vår, og at dere som 
leser dette sper informasjonen til alle dere 
kan tenke dere kan være interessert.

Maritim familiedag 
Søndag 26. mai var det nok en gang Maritim 
familiedag på Skotta. Dette arrangementet 
er et samarbeid mellom Larvik Museum og 
Frithjofs venner, og et sikkert tegn på at se-
songen er i gang. Frithjofs seilte med fokk 
og storseil oppe både kl 13 og 15. På første 
tur var det 18 gjester med i solskinnet, og på 
andre tur var det 20 gjester som fikk en run-
de på fjorden i lettskyet, pent seilvær. God 
markedsføring av båten vår denne dagen!

Sommerfest om bord for medlemmer 
I år ble det endelig en god, gammeldags 
Frithjof-kveld på fjorden, med reker og gla-
de Frithjof-venner på en holme i Viksfjord 
fredagskveld i mai! Se omtale og bilder et 
annet sted i bladet.
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Forts. neste side

Turer til Svenner 
Frithjof har i år gjennomført tre Svenner-tu-
rer med til sammen 29 gjester. Disse popu-
lære turene er åpne for alle, og det er gratis 
å være med, men det er lov å gi en gave til 
driften av Frithjof II som takk for turen. Vi 
drar fra Skottebrygga kl 10.00 og er tilbake 
rundt kl 17.00. Vi går i land på Svenner og 
tilbringer noen timer der, og når været til-
later det, bader de tøffeste i Nordbogen. På 
turen til og fra heiser vi seil når det er mulig. 

Pinsetokt til Isegran
Pinsehelgen 7. til 10. juni var det medlems-
tur til Isegran Maritime Senter i Fredrik-
stad. Tre mann dro bortover med Frithjof 
for å treffe andre tradisjonelle trebåter og 
delta i det tradisjonsrike «Seil Isegran», en 
vennskapsregatta med påfølgende seilfest 
og underholdning. På Isegran møtte de tre 
medlemmer til, så Frithjof stilte til regatta 
med seks medlemmer om bord og hevdet 
seg bra i konkurransen. Alt i alt en vellykket 
pinsetur!

Færderseilasen
14. til 16. juni gikk Færderseilasen av sta-
belen, og skipper Hans Petter Skontorp med 
et mannskap på seks seilte Frithjof inn til en 
fin 4. plass, bare slått av «Maaken», «S/Y 
Venus» og «Taralden». For spesielt inter-
esserte; vi slo ektefienden «RS5 Liv»! Det 
som er gøy med slike regattaer er at de også 

appellerer til de yngre medlemmene våre, 
og det er viktig for Frithjofs framtid at også 
de holder seilferdighetene sine ved like.

Sankthans på vannet
Sankthansaften var Frithjof II igjen leder-
båt for den etter hvert tradisjonsrike båt-
kortesjen fra Stavern over til Viksfjord og 
videre inn til Indre havn. Til stor glede for 
Frithjof-medlemmer som feiret Sankthans 
på Franklinodden, var også hele kortesjen 
innom der!

Nordisk Skutträff
26. til 30. juni satte Frithjof med skipper 
Øyvin Lauten og fire medlemmer om bord 
kursen for Sverige for å møte andre tradisjo-
nelle seilfartøy fra de nordiske landene. På 
mange måter har dette arrangementet blitt 
arvtakeren til Nordisk seilas. Frithjof møtte 
skøytene fra Isegran underveis og seilte en 
12-timers vennskapsregatta til Lysekil. Der 
det var regattaer og aktiviteter på land flere 
dager på rad. Se egen reportasje annet sted 
i bladet.

Colin Archer Havnefestival
Helgen 26. – 28. juli var Frithjofs venner 
igjen sentrale arrangører av Colin Archer 
Havnefestival.  Fredag kveld var det skute-
treff med reker og spennende fyrhistorie på 
Svenner, der skipper Fredrik Lange-Nielsen 
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hadde med seg seks medlemmer om bord i 
Frithjof. Etter en flott parade inn Larviks-
fjorden i morgentimene lørdag med åtte 
deltakende båter, var det vennskapsseilas i 
Indre havn. På land var det maritimt marked 
på Skotta med maritim leir for barna, noe 
Tordenskiolds soldater satte sitt preg på, 
ny utstilling om «Hvalfangerbyen Larvik» 
på Sjøfartsmuseet og foredrag om «RS14 
Stavanger» på Tollerodden. Colin Archer 
Havnefestival et arrangement vi er stolte av 
og ønsker å videreføre. Se egen reportasje 
annet sted i bladet.

Risør trebåtfestival
Den tradisjonsrike trebåtfestivalen i Risør 
er for mange årets høydepunkt. Her tref-
fer vi andre trebåtinteresserte og hygger 
oss i et yrende maritimt miljø med mange 
interessante aktiviteter. Frithjof har deltatt 
på trebåtfestivalen i mer enn 20 år, og har 
flere ganger hevdet seg i toppen i skøyte-
regattaen. Det er rift om å få bli med som 
mannskap på Frithjof under regattaen, si-
den ryktene nok har spredd seg om at vi er 
nokså greie her om bord! Har du lyst, og 

vi har plass – vel, da får du love til å prø-
ve deg! Det hender jo at dette kan påvirke 
resultatene noe, men i år ble det en flott 2. 
plass på Frithjof under dyktig ledelse av vår 
rutinerte skipper Hans Petter Skontorp. I til-
legg markerte vi oss ved at to av våre yngre 
medlemmer, Line og Jani, prydet forsiden 
av festivalprogrammet, godt plassert i rig-
gen på FII! Se egen reportasje annet sted i 
bladet.

Følg med på www.frithjof.no – der kommer 
det oppdateringer når det skjer noe nytt. Det 
lønner det seg å være medlem av Frithjofs 
venner om du har lyst på en seiltur i ny og ne!

Velkommen om bord i 2020! Vi har plass til 
flere aktive medlemmer om bord i Frithjof 
II.

Hilsen seilingsansvarlig 
Anne Thorenfeldt

Jan Holte og sønnen Alexander 
med Færder i sikte- Færderseilasen 2019

8
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Da Frithjof tok imot 
Norges nyeste redningsskøyte

Vigdis Mette Amlie

14. mai ankom R/S 169 Odd Fellow Lar-
vik på sin «signingsferd» på vei mot Bodø, 
der den nå er satt i tjeneste. Frithjof II var 
med å kaste glans over kvelden ved å følge 
henne inn til Østre Brygge sammen med det 
offisielle båtfølget bestående av R/S 2 Lan-
gesund og R/S 145 Vekteren.
 Vi gratulerer Redningsselskapet med 
denne tidsriktige og viktige «havets redden-
de engel», og ønsker Odd Fellow III hell og 
lykke på ferden. 
 Mye folk var møtt opp på Honnørbrygga 
i Indre havn, og mange benyttet anlednin-
gen både til å besøke den moderne skøyta og 
også gå om bord i den eldste av Rednings-
selskapets skøyter, R/S 2 Langesund bygd 
i 1893. Der ny og gammel kultur møtes, 
ser en hva slags framskritt som har skjedd 
på 126 år. Men oppgavene er de samme- å 

berge skip med mann og mus fra forlis og 
død. R/S 2 Langesund berget i sin tid 102 
mennesker og 42 fartøy over en 20 årspe-
riode i aktiv tjeneste. Det er trygt å vite at 
bergingstradisjonen står sterkt i Norge, og 
at store organisasjoner fremdeles ser det 
som en viktig oppgave å samle inn midler 
for å sikre hjelp langs vår langstrakte kyst! 
Odd Fellow Ordenen har tidligere donert to 
redningsskøyter, og man tror denne nr. 3, 
som kostet 40 millioner, kan ha en driftstid 
på rundt 30 år. 
  R/S 2 Langesund, konstruert av Colin 
Archer og bygd i 1893 av Thor Martin Jens-
sen ved Porsgrunn Baadbyggeri, hadde en 
byggepris på 4021, 72 kr. Av dette samlet 
Langesunds befolkning inn kr 1.300. 
 Marinemusikken og Tordenskiolds sol-
dater med musikk og salutt bidro til at det 
ble en høytidelig og flott hyllest til vår le-
vende kystkulturarv!  

 Redningsskøyte anno 2019 og 1893.

9
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 Se hvor Naturen er smilende glad
 friet fra Snedekket Fængsel!
Vaarens fornyede Solstraalebad 
    Vækker til Liv og til Længsel. 
Sangfuglen glemmer i Jubelkvad
   Vinterens Trængsel.

Pulsen slaar raskere, stærkere Slag:
   grønne er Birkernes Kroner.
Gjenfødt jeg aander i kvægende Drag
   Vindpust fra varmere Zoner.
I Skog og Eng sit lysgrønne Flag
   Vaaren toner.

Yderst paa Fjorden lyser en Plet –
   er det en rapvinget Terne?
Hvor over Havspeilet svæver den let –
   det er en Baad i det fjerne!
Ha, jeg maa ud av Madstrævet træt
   til Bolærne! 

Ud, paa det gyngende Hav maa jeg ud,
   ud i min festklædte Snekke.
Stolt som en svane i senshvide Skrud
   Vingen til Flugt se den strække.
Snart over Bølgen danser min Brud, 
   hun, den kjække.

Skipper og Styrmand, Forvalter og Kok
   Mandskab og Skibsprovisioner,
alt er i Orden. Nu Spirenes Flok
   svinder i Støvregioner.
Bastø, som Taage, under vor Fok
   sig fortoner.

 Lystseilads
 

Skrevet av Colin Archer i 1890
(Mel: Yderst mod Norden lyser en Ø)  

«Hvor er Fuldmægtigen? hvor Kontoristen?
   hvem skal Journalen postere?»
«Ude ved Færder, der saa jeg dem sidst
   levende Torsk konsumere. 
Der de en Maaned agter sig vist
   rekreere»

Hvor der er herligt ved Norriges Kyst,
   Skjærgaarden, hvor den er herlig!
Veirbidte Holmer af Solen belyst
   omslynger Viken saa kjærlig.
Havfruers Sang fra Havbrynet hist
   klart er hørlig.

Midsommernatten stille og skjær
   fremtryller Fortiders Minde.
Vikingen rustede Langskibet her,
   Heltenavn vilde han vinde.
Skrevet der staar en saga paa hver
   Klippetinde.

Hvor det er herligt ved holmkranste Strand
   naar Elementerne smile.
Flammende Skylag paa Himmelens Rand
   antændt av Solgudens Pile
sænke et Rosenskjær over Land -
   alt er Hvile.

Hvor det er herligt at vove en Dyst
   naar Elementerne vredes.
Havet gjør Stormløb mod takkede Kyst,
   Skummet mod Skyerne spredes.
Hurra! for Stumpen med Liv og Lyst
Dansen trædes.
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 Lystseilads
 

Skrevet av Colin Archer i 1890
(Mel: Yderst mod Norden lyser en Ø)  

Tiden er omme. Nu hjemad det bær,
   vi maa til Arbeid tilbage.
sige farvel til de tusinde Skjær
   og til de herlige Dage.
Men vi et Bytte rigt fra vor Færd
   med os tage.

Sunde på Sjælen og sunde i Krop
   lægger vi Axlen i Tøiet.
Vi paa Seiladsen har Forraad lagt op,
   Styrke i Arme, Ild i Øiet.
Nu kan vi stryge Stander fra Top
   vel fornøiet.

Vinteren er kommet og Kvelden er lang,
   Mandskabet samles om Peisen.
Timerne svinder med Eventyr og Sagn,
   dem som vi lærte paa Reisen.
Rygter om Stordaad der gaar i svang,
   Skjemt og Kneisen.

Skaal Kamerater for Fjord og for Sjø; 
   Skaal for vor veirbidte Skude;
Skaal for den Idræt som aldrig skal dø
   mens vi har Stænger og Klude!
Vel mødt igjen ved Skumkranste Ø
   langt derude.
                                    Colin Archer
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I vårens medlemsnummer skrev vi om Co-
lin Archer-senteret som planlegges på Tol-
lerodden. Hovedattraksjonen RS 14 Stavan-
ger skulle komme på lekter og fraktes til en 
solid betongplatting bygget for formålet rett 
syd for de gamle verftsbeddingene. 
 Tidlig om morgenen den en og tjuende 
mai gled hun inn fjorden på en stor lekter 
slept av en taubåt. På parkeringsplassen for-
an Tollboden ventet en liten folkemengde, 
en mobilkran og en stor bil med lav henger. 
Lekteren ble fortøyd, og mannskapet gjorde 
klar til det store løftet av båten med krybbe 
og presenningstativ. I mellomtiden var ny 
og gammel eier opptatt med å informere 
media og ordføreren om prosjektet og pla-
nene. 
 Dette var en stor dag for Stiftelsen Tolle-
roddens leder Hilde Borgir og selger Jeppe 
Juel Nilsen som nå har sikret familiekleno-
diet en verdig fremtid. Sammen fortalte de 
journalister og tv reportere om den kreven-
de transporten, om båten i seg selv og om 
visjonen om et Colin Archer senter der RS 
Stavanger blir hovedattraksjonen. 

 Etter hvert kom den videre transporten 
i gang. Hengeren var klar med to kraftige 
stålbjelker lagt på tvers over stabler med 
paller. Lange lastestropper var lagt under 
skroget og huket på kjettingstropper som 
langsomt strammet seg opp til mobilkra-
nens store krok. Stavanger hevet seg for-
siktig fra lekteren og steg videre opp over 
bryggekanten. Hun landet problemfritt på 
hengeren, og etter hvert begynte den store 
bilen å bevege seg langsomt og forsiktig 
bortover strandpromenaden. På nordsiden 
av Archerhuset var det rigget til kafe med 

Redningsskøyta Stavanger 
kom til Larvik

Lekteren i ferd med å legge til.

Stavanger på bilen.

12
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kaffe, kaker og storslått utsikt til begiven-
hetene. Gatelyktene på gangveien inn til 

Jeppe Juel Nilsen og Hilde Borgir fra Stif-
telsen Tollerodden gleder seg over vellykket 
transport.

Stavanger løftes på plass på Tollerodden.

utstillingsplattingen var lagt ned for å gi 
plass. Etter en drøy times transport ble den 
store skøyta rygget langsomt inn i parken, 
der mobilkrana hadde tatt ny oppstilling. 
Løft nr to gikk smertefritt, og snart var Lar-
viks nye severdighet på plass. Vi gratule-
rer Stiftelsen Tollerodden med et vellykket 
prosjekt og ser frem til at Larvik by vil god-
kjenne planene om et Archersenter. 

 ÅRETS JULEGAVE? Ny kunnskap om pioneren Colin Archers virke er samlet 
og dokumentert av Stiftelsen Tollerodden. Kan bestilles på epost@tollerodden.no eller 
besøk Tollerodden. Pris 250,-  + frakt   
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Tore Sørensen

For undertegnede har det vært et voldsomt 
langt opphold i seiling med Frithjof. Fan-
tastisk flotte seilopplevelser med Frithjof 
tilbake til 80 og tidlig 90 tall er gode min-
ner å ha.  Mange Færder seilaser, Hollender 
seilas, Nordisk Seilas, Risør turer, Colin Ar-
cher Memorial Race fra Nederland hvor vi 
hadde heltestatus og ikke minst «over all» 
seier på etappen Newcastle – Bergen i Tall 
Ships Race 

Det var også bakgrunnen for at det var lett 
å takke ja når Øyvin Lauten ringte tidlig i 
våres og sa kort og greit «Tore, vi må seile 
Frithjof igjen».
 Onsdag 26 juni bærer det avsted.  Øyvin 
har langt skipperopphold fra Frithjof men 
er umiddelbart tilstede med 100 % engasje-
ment slik vi kjenner han fra tidligere.  An-
ders Bruusgaard står for kontinuiteten, han 
har holdt seg om bord i alle de år vi andre 
har vært fraværende.  Mads Larsen er frem-
deles like tøff på fordekk og allrounderen 
om bord.  Mads sin kjæreste Wenche Even-
sen er uerfaren men uredd og absolutt lære-
villig.  Undertegnede fungerer som kokk og 
fokkeslask. Turen over fjorden til Fredrik-
stad ble en lang motortur, men nyttig for på 
ny å gjøre seg kjent om bord.
 Vi gikk til møtestedet ved Arisholmen 
og la oss der. Utover kvelden kom en hånd-
full andre skøyter til.  Start på distansere-
gatta til Lysekil grytidlig torsdag morgen.  
Og hvilken seilas nedover svenskekysten 
det ble.  Lens og sløreseilas hele veien til 
Lysekil, ikke alle forunt å oppleve det.  In-
gen av oss hadde vært med på tilsvarende 
distanse regatta tidligere. Litt ulik tolkning 

av hvordan regatta opplegget egentlig var 
tenkt, gjorde at vi underveis hadde mest fo-
kus på å nyte seiling og den fantastisk flotte 
Vastkusten vi var i.  Ankomst Lysekil på et-
termiddagen til anvist plass sammen med 
andre flotte skøyter som alltid med trivelige 
folk om bord.  Mads og Wenche ble sporen-
streks sendt til «systemet», Anders hadde 
mer enn nok med å hilse på gamle kjente.  
Øyvin har alltid noe å gjøre, mens jeg satte 
i gang med maten.  
 Det ble en lang kveld i hyggelig selskap.  
Ingenting er forandret, folk går fra båt til 
båt, nye bekjentskaper etableres og gamle 
relasjoner friskes opp.
 Fredag er første regatta dag.  Alle vet at 
Frithjof kan seiles fort og hevde seg i regat-
taer.  Vi har klare ambisjoner om virkelig å 
bite fra oss – den gang ei!  Vi måtte ganske 
snart erkjenne at det var mer enn overflate-
rust, vi sleit virkelig med å få fart i båten  
 – vi ble rett og slett fraseilt i første re-
gatta.  Etter hvert fikk vi trimmet båt og 
mannskap noe og fremsto som forsiktige 

Nordisk skutetreff Lysekil juni 2019
Tre rustne, ei fersk og en aktiv Frithjof veteran på tur!

Øyvin Lauten var skipper på skutetreffet.
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optimister før regatta nr 2.  En dårlig start 
og taktiske feil gjorde at denne regattaen 
heller ikke ble noe å rope hurra for.  Resul-
tater forbigås rett og slett i stillhet, noe som 
også dessverre må innrømmes for lørdagens 
del. Fokuset holdes i stedet på flotte seil-
opplevelser – vi hadde 2 regattadager med 
god vind, alle kluter oppe, sola høyt på him-
melen og en fantastisk flott skjærgård.   Re-
gattaene gikk på kryss og tvers innaskjærs, 
hele tiden i tett kontakt med andre båter.
 2 kvelder i godt selskap og med rikelig 
tilgang på «systemvarer» gjorde at søndag 
morgen nok ble noe tyngre enn planlagt for 
flere om bord.  Det var imidlertid bare å 

Mads Huseby Larsen i aksjon.

komme i gang, etter en god frokost satte vi 
nesa hjemover.
 Etter så mye fantastisk morsom seiling 
så skal det godt gjøres å toppe det på hjem-
tur.  Rom slør, 8 – 10 sekundmeter, alle seil 
satt, kurs rett hjem, så vidt antydning til 
vann på dekk.   Loggen viser 7, 8 og stadig 
9 knop – dette er bare et eventyr.  Gliset til 
Øyvin der han står til rors er en opplevelse i 
seg sjøl!  
 Vel hjemme i Skottebrygga litt utpå et-
termiddagen er vi skjønt enige om at det er 
godt for kropp og sjel å være om bord i Frit-
hjof og at det ikke skal drøye like lenge til 
neste gang vi er om bord.

Dører Garasjeporter
Vinduer Montering

Tlf. 33 13 90 90
post@sorum-trevare.no
www.sorumtrevare.no
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Vigdis Mette Amlie

Brit og skipper Fredrik, Gerard, Vidar, Håkon, Anders og Vigdis hadde en fin seilas til 
Bukkholmen i Viksfjord. Den siste maidagen viste seg fra sin beste side, så vi hadde en 
nydelig og trivelig kveld med gitarspill reker og tilbehør. 

Velkommen om bord til neste forsommer. Det er god plass ombord.

SOMMERFEST 31. mai

Tlf.: 951 89 120
www.hildesrenhold.no
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Tlf. 33 13 99 33

REALBYGG
LARVIK AS

TØMRING &
VEDLIKEHOLD

•  TILBYGG/REHAB AV 
 HUS OG HYTTER

• FORSKALING OG BETONGARBEIDER

•  KJERNEBORING

•  TAKSERING

TLF: 33 19 22 88 / 92 21 51 75
www.realbygglarvik.no

Møller Bil Larvik
Elveveien 21, Postboks 2026 Stubberud, 3255 Larvik - Tlf. 24 03 11 80
www.volkswagenforhandlere.no/Moller-Bil-Larvik/
www.facebook.com/mollerbillarvik 
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Colin Archer Havnefestival
26. og 27. juli 2019 

Vigdis Mette Amlie

Colin Archer Havnefestival star-
tet som den pleier på Svenner 
fredag kveld. Det er alltid spen-
nende hvor mange skøyter som 
kommer, og hvor mange seilven-
ner vi treffer. Skøytefolk har, 
som alle vet, en travel sesong 
med mange arrangementer, og 
ikke alle får Colin Archer- festi-
valen til å passe inn.
 

I år kom 7 store skøyter, og vi var 40- 50 
samlet i trivelig rekelag i den varme og ny-
delige sommerkvelden. I alle fall forsvant 
30 kg reker. Takk til vertskapet på Svenner 
som alltid legger til rette for oss på en god 
måte.
 Lørdag formiddag var det i regi av Tor-
denskiolds soldater et historisk opptog fra 
sentrum til Larvik kirke. Der ble det arran-
gert gudstjeneste i 1700-talls stil. Dette mens 

Et flott skue med Maribell i front.

Forts. side 20
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Etter en regatta med stor intensitet, dro 
Frithjof II av med seieren, til stor glede for 
skipper Fredrik.

Louis Jacoby, intiativtaker til Poesiparken, 
før avdukingen av den siste av byens instal-
lasjonene på Skottebrygga-  Colin  Archers 
14 vakre dikt om havet. 
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skøytene seilte i kortesje fra Svenner, via 
Stavern for å vise seg fram og til Indre Havn. 
Dag Ottar rakk så vidt innom brygga for å 
mønstre på sine døtres knarr, og så kunne re-
gattaen starte. Kystvaktskipet lå ankret opp, 
og midt i leia skvulpet mange små flytende 
fargerike lekefartøy. Ikke lett å forflytte seg 
for disse, men de fikk karret seg til land etter 
hvert. Regattaen var morsom og hektisk, og 
ble et flott skue fra land og til vanns!   
 Etter avdukingen av Colin Archers dikt, 
fortsatte dagen med foredrag i Sjøfartsmu-
seet. Jeppe Juel Nilsen fortalte levende og 
engasjert om sine seilglade foreldre og sin 
«oppvekst» om bord i R/S Stavanger. Fan-
tastisk å få se smalfilmklipp som dokumen-
tasjon i tillegg. Dette håper vi Jeppe vil la 
oss høre mer om ved en seinere anledning!?
Hilde Borgir fra Stiftelsen Tolleroddens 
Venner kunne etterpå gi oss et innblikk i 
hvorfor og hvordan Stavanger kom til Lar-
vik, restaurering som var gjort, og om pla-
nene videre for skøyta og et mulig formid-
lingssenter. 

Vigdis og Jeppe.

Kveld over Svenner.

 Kvelden ble for flere av oss avsluttet på 
Skotta Bryggerestaurant med premieutde-
ling, god mat og konsert. 
 Velkommen igjen neste sommer!
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På jakt etter elsykkel
med komfort, topp teknikk

og max kvalitet?

Kom innom for en hyggelig og morsom prøvetur på elsykkel!
Service, verksted, deler og support i Larvik!

Kanalgata 1 • 3263 Larvik • Tlf. 9246 2600
firmapost@elbike.no • www.elbike.no

20 900

Vi har over 100 elsykler på lager fra Derby-Cycle (Tyskland), 
en av Europas største og mest erfarne produsenter av elsykler.

Syklene er utstyrt med sterke senterplasserte motorer, batterier 
med lang rekkevidde og levetid, estimert 1100 hele ladesykluser 

og fortsatt 60% kapasitet.

Noen med bluetooth / navigasjon!

Elveveien 150, Larvik
vestfold@oljesenter.com

www.oljesenter.com

Vi leverer
Parafin, fyringsolje, diesel

og smøreolje

33 16 34 40

Du finner oss i
Skiringssalsvei 9,

Tempokrysset

Tlf. 33 45 97 11

www.warnersbaatbu.no

GRAVDAL BLIKK AS
Etablert i 1986

Tlf. 33 13 07 50
post@gravdalblikk.no

• Blikkenslagerarbeid
• Tak, fasade, piper
• Ventilasjon
• Sentralstøvsuger
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Av Vigdis Mette Amlie

Den siste ettermiddagen i juli, la Frithjof II 
i vei til Risør.  Vi var litt som en andemam-

ma der vi slo følge med 5 putrende små, 
søte sjekter fra Stavern. De tok kvelden i 

Nevlunghavn, mens vi ankret opp på Strå-
holmen hvor «Andemor» og Lindas varm 

suppe ventet på oss - og tinte oss opp.
 Vel plassert i havnebassenget i Risør, 
hadde vi nesten orkesterplass til flotte kon-
serter om kveldene, og kort vei til boder og 
smekre båter. Imponerende mye vakkert, 
og heldigvis ingen som fikk noen skader, 
trangt som det er mellom herlighetene. 
 Vi var så heldige å ha to «førstereis» 

Risør Trebåtfestival 
1. helga i august

Line Skontorp og Jani Barfod Thorenfeldt 
ønsker velkommen fra bommen på Frithjof.

Mannskapet er klar til innsats.

som mannskap om bord, Pål og Inger 
Marie - alltid like hyggelig med nye ansik-
ter. Vi kan trenge litt ungdommelig påfyll - 
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  Med Bengt og Svein fulgte sang og 
musikk, det ble bading for alle mann, fel-
les tur til «Flekken», gode middager, og 
frisk regatta- jo vi trives godt i Risør by!

Lindas varme suppe varmet godt under Frithjofs dekk.

Ken Aarsten Transport AS
Kranbil

Utleie/salg av lagercontainere
Transport/kranbiler

Tlf. 41 60 70 80 
www.derdubor.noken_aarsten

 Hans Petter holdt kustus under regat-
taen, og vi hanket inn en velfortjent 2. pre-
mie. Gratulerer til oss selv også! 
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FRITHJOFS 
VENNER
Innkalling til 
generalforsamling 2020

 
Det innkalles til generalforsamling onsdag 
4. mars klokka 19.00, på ”Mekken” 
i Hammerdalen. (lokalene bak Larvik mu-
seum)

Dagsorden
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av ordstyrer, referent og to 
 personer til å signere protokoll
3. Årsberetning for 2019
4. Regnskap for 2019
5. Medlemskontingent (f.o.m. 2021)
6. Budsjett for 2020
7. Innkomne forslag 
8. Valg

Lovendringsforslag må være styret i hende innen 20.01.20. 
Saker som ønskes tatt opp, må være sendt styret innen 4.02.20. 

Saksliste, regnskap og budsjettforslag blir lagt ut på vår hjemmeside www.frithjof.no.

Det serveres kaffe og kaker.

Etter generalforsamlingen møtes de som ønsker, på Mikrobryggeriet like ved.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen!!!

Styret
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LARVIK Tlf: 33 13 38 88

Tannlege

HENNING MYHRE AS
MNTF

Kongegt. 31, 3256 Larvik
Tlf. 33 18 23 30
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FEST- FEST-FEST
Velkommen til en hyggelig og ufor-
mell sammenkomst for å treffe nye og 
gamle Frithjof venner!!!
                       
Fredag 7. februar 2020 kl. 19 
på SPISERIET på Storgata i Larvik
           
Alle bestemmer sin egen meny 
og sitt drikke- erter, kjøtt og flesk 
blir det ikke.
        
Påmelding til Vigdis, 980 44 105 
vigdisamlie123@gmail.com innen 
tirsdag 21. januar.

Dette for at betjeningen skal vite om-
trent hvor mange de skal dekke til. Ta 
gjerne med deg noen venner du vet vil 
like å være med!
                                              
VELKOMMEN 

MEDLEMSBLADET 
trenger medarbeider

Er det noen der ute som har lyst 
til å være med å lage 
medlemsbladet???

Jeg trenger en pause, og Fredrik 
trenger derfor en medarbeider slik 

at arbeidet med 2 blad/år skal 
fortsette.

Det er dere der ute som skriver og 
sender oss mesteparten av det vi 

bruker til hvert blad. Vi skriver noe, 
samler og sender til trykkeriet som 

setter det sammen. 

Jeg håper noen vi hjelpe til, 
med hilsen Vigdis Mette Amlie

Takk til våre 
annonsører 

for den gode støtten 
de gir 

Frithjofs Venner

Vi oppfordrer våre 
medlemmer til 

å bruke firmaene 
som støtter oss.

Blinken
Ø. Halsen

33 12 16 00
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«Fantastisk hvor den båten går, la oss kom-
me oss oppom og få noen bilder».

Teksten over er hentet fra journalist Jon 
Winge i hans reportasje i Seilmagasinet nr 
3 fra 2010. Winge har også benyttet denne 
artikkelen i sin bok Trebåter med undertittel 
Norsk kulturhistorie på sjøen. 

Historien:
Båten ble bygget av brødrene Stein Erik og 
Ingar Sørensen ved Sydenden Slip & Tre-
båtbyggeri på Killingen, Bygdø, Oslo.
 Kathleen II ble vist fram for første gang 
på båtmessa «Båter i Sjøen» det året.
 Grunnen til at den blir kalt en replika er 
at den ikke er bygget etter linjetegninger, 
men er blitt gjenskapt etter kjente detaljer 
og innredningstegninger. Linjetegningene 
fra den opprinnelige Kathleen er dessverre 

Kathleen II
Av Hans Petter Skontorp

Stolt skipper og eier

borte.
Denne rekonstruksjonen ble utført av Jeppe 
Juel Nielsen.
 Historien rundt Kathleen II startet tidlig 
på 1980-tallet. Rints van der Woude ved Ri-
sør Trebåtbyggeri begynte å bygge en båt til 
seg selv etter bilder og innredningstegnin-
ger fra Kathleen.
 Oslomannen Jan Marthinsen hadde lyst 

Bildet er fra regattaen under Risør Trebåt-
festival 2018.
Bildet tatt av Anne E. Thorenfeldt

Stolt skipper og eier.

Bildet er fra en reportasje i Aftenposten 
13.09.1984.
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Tekniske data:
Båten er bygget som en replika etter den før-
ste Kathleen. James Ronald Archer kommer 
til å skrive historien om denne i et senere 
medlemsblad.

Skrog
Lengde:  7,4m
Bredde:  2,2m
Dypgående:  0,95m
Vekt:  2,5 tonn

Seilføring.
Storseil:  22,4 kvm
Fokk:  7 kvm
Klyver:  7,5 kvm
Toppseil:  5,5 kvm
Totalt:  42,4 kvm

Hun har ikke innenbordsmotor, men vi har 
med en 4 hk Yamaha som henges på en 
brakett på babord side. Denne motoren får 
oss trygt frem om vinden svikter.

På langtur må vi bare huske på å fylle bensin 
hver time.

til å bygge en båt som familien kunne ha 
ved landstedet sitt på Hankø i Østfold.
Marthinsen kontaktet Jeppe Juel Nielsen og 
beskrev hva han ønsket seg. Det blir fortalt 
at han i utgangspunktet ønsket seg en større
skøyte, men Jeppe fikk overbevist Jan om 
at Kathleen II ville være en mer passende 
båt for ham.
 Marthinsen bestilte båten på Sydenden 
Slip og Trebåtbyggeri. Kontraktsummen 
var fast og ble satt til NOK 140.000,-
 Det viste seg at byggingen ble betydelig 
dyrere, den eksakte summen forblir en hem-
melighet.
 Jeppe var også behjelpelig under byg-
gingen, han laminerte blant annet spantene 
som er i båten.
 Som nevnt over ble båten sjøsatt i 1984.
Det ble tidlig klart for familien Marthinsen 
at de var mer glad i å se på båten i bøya 
utenfor hytta enn å seile henne.
 De var ikke så veldig komfortable med 
at båten «krenget» over til siden og at det 
ble relativt vått i båten til tider.
 Etter noen år med begrenset bruk på 
Hankø kontaktet Jan sjøfartsmuseet i Lar-
vik for å sjekke om det kunne være interes-
se for å finne en felles løsning rundt båten.
Telefonsamtalen ble besvart av Harry J. Ar-
cher, han var sterkt involvert i museet på 
den tiden.
 De ble enige om en ordning der båten Forts. neste side

Kathleen II ble bygget av brødrene Stein 
Erik og Ingar Sørensen ved Sydenden Slip 
& Trebåtbyggeri på Killingen, Bygdø, Oslo.
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skulle ligge i Skottebrygga til vanlig, men 
seiles over fjorden og ligge utenfor hytta på 
Hankø de tre ukene familien var der hver 
sommer.
 Drift og vedlikehold ble overlatt til Har-
rys sønn Jørn og hans kamerat Frode Wal-
derhaug. Dette arrangementet fungerte gan-
ske fint i noen år. Jørn og Frode hadde båten 
her i Larvik hele året, men seilte den over 
fjorden som avtalt hver sommer.
 Ett år kom Marthinsen med forslag om 
at Jørn og Frode kunne ta over båten for 
godt. Dette mente han var den eneste riktige 
løsningen da den mer eller mindre var deres 
allerede. Den siste gangen Jan var med om 
bord var under Frithjof IIs hundreårsjubi-
leum i 1996.

om dette med et forbehold om at båten fort-
satt skulle ha hjemmehavn i Skotta.

Det jeg ikke var klar over den gangen var 
at de hadde ytterligere et medlem om bord. 
Einar A. Andersen hadde også vært fast 
medseiler.
 Han hadde fortsatt lyst til å være en del 
av det lille miljøet rundt Kathleen II, det vil 
si: med meg.
 Heldigvis, for Einar har blitt en veldig 
kjær venn gjennom årene. For de som ikke 
vet det seiler Einar og jeg nesten hvert år til
Trebåtfestivalen i Risør. Der bor vi på gum-
mimadrass under bomteltet på skikkelig 
guttetur.
 

Regattaseiling i Risør med tidligere eier og mannskap i 2009.
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 Frode og Jørn delte båten likt seg imel-
lom og seilte den på fjorden i alle år. Jørn 
gikk dessverre bort etter sykdom i 2002?
Etter dette følte ikke Frode den samme gle-
den med båten.
 Jeg hadde ved flere anledninger vært 
med dem og seilt Kathleen II. Og i den for-
bindelse sagt «…om de skulle kvitte seg 
med båten måtte de gjerne informere meg 
først…». Dette glemte ikke Frode. I 2005 
henvendte han seg til meg og lurte på om 
jeg fremdeles hadde lyst til å ta over Kathle-
en II og bringe henne videre? Vi ble enige 
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Bruce Stannard, Sydney
Til norsk ved Elin Kragset Vold og Fredrik 

Lange-Nielsen

Bruce Stannard skrev en større artikkel til 
Australia National Maritime Museums ma-
gasin ”Signals” i 2018 under tittelen «Colin 
Archer - An enduring legacy». Magasinets 
redaksjon skriver innledningsvis: «I løpet 
av sitt lange liv, skapte konstruktøren Col-
lin Archer en flåte av vakre seilfartøy – alt 
fra prammer til kraftige polarskip, lystfar-
tøy, losskøyter og den karakteristiske spiss-
gattede redningsskøyta som fortsatt i dag 
inspirerer oss med sin tidløse eleganse un-
der seil. Museet er så heldig å få være vakt-
mester for Kathleen Gillett, et uvurderlig 
eksemplar av Archers arbeid. Den austral-
ske artikkelforfatteren Bruce Stannard gir 
her honnør til design-geniet som fortsatt er 
kjernen i Norges stolte maritime kultur».
 
Frithjofs venner har fått artikkelen tilsendt, 
og medlemsbladet har fått tillatelse til å 
oversette og trykke deler av den. Vi synes 
artikkelen løfter frem Colin Archers inter-
nasjonale posisjon på en måte som vi tror 
medlemsbladets lesere vil ha glede av å få 
del i. 
 I trebåtverdenen er der noen få konstruk-
tører som for alltid vil ha navnet sitt knyttet 
til tradisjonelle båter som er spesielt vakre 
under seil. Colin Archer (1832–1921) er en 
av dem. Han konstruerte og bygde mer enn 
200 båter og i Norge er mange av hans ka-
rakteristiske gaffelriggede spissgattere fort-
satt friske og velseilende etter mer enn 100 
års havseilas, og båtene har for lengst opp-
nådd status som ikoniske nasjonalskatter.
Den store forskjellen ligger trolig i at disse 

båtene i liten grad blir oppfattet som livløse 
gjenstander av sine eiere, men heller som 
levende familiemedlemmer med egne ka-
rakteristiske personligheter. Eierne er med-
lemmer av seilskøyteklubben Colin Archer, 
en enestående organisasjon av dedikerte Ar-
cher entusiaster som holder vedlike de ori-
ginale båtene, ikke ved å beundre dem ved 
brygga, men ved eventyrlig seilas gjennom 
hele sommeren. De tradisjonelle gaffelrig-
gede båtene er lett gjenkjennelige der de 
setter seil hver vår og kruser sammen i den 
dypt perforerte norske skjærgården, deltar 
på trebåtfestivaler, konkurrerer i regattaer 
eller helt enkelt underholder familien som 
år etter år holder dem i plettfri orden.
 Colin Archer klubbens 203 medlem-
mer har 91 Colin Archer båter, inkludert 14 
historiske losskøyter og åtte av de berømte 
redningsskøytene, konstruert og bygget på 
slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 
1900-tallet. Fjorten av disse båtene var kon-
struert og bygget av Archer på Tollerodden i 
Larvik på Norges sørlige kyststripe.
 Da jeg etter 30 år returnerte til Norge i 
2017, reiste jeg på pilgrimsferd til Larvik, til 
Archerfamiliens eiendom på Tollerodden, 
for å vise min respekt for Colin Archer. Da 
jeg nærmet meg det flotte 1600-talls huset 
til fots, der det lå under gamle bøketrekro-
ner, ble jeg grepet av en dyp følelse av glede 
over endelig å ha kommet til dette hellige 
sted. På denne strålende gyldne høstdagen, 
var raslende bøkeløv allerede begynt å dale 
ned over de skrånende plenene mot den ro-
lige vika hvor Archers båtbyggerskur en 
gang stod tett i tett, kinn mot kinn, på bred-
den av Larviksfjorden.

Fra Australia til Larvik på søk 
etter Arven fra Colin Archer

Forts. neste side
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En værbitt bronsebyste av den store man-
nen stod på en sandstensokkel omgitt av et 
bed med fargerike sommerblomster. Bak 
de alvorlige skjeggprydete ansiktstrekkene 
som kunstneren så fint hadde fanget, lå et 
smil på lur i det glitrende blikket - samtidig 
som barnelatter fra nærliggende seiljoller 
bar over vannet.  
 Colin Archer var en av 13 barn i sin 
familie, og selv hadde han 9 barn med sin 
hustru. Colin Archer ble født på Tollerod-
den i 1832 og døde der i 1921, 89 år gam-
mel. Den enkle elegansen til det lysegrå 
tømmerhuset med sine valmete tak og hvite 
smårutete vinduer uttrykte en stille nøktern 
tilbakeholdenhet. Det vedlikeholdes av fri-
villige som et museum til hans minne, og 
jeg hadde ingen vansker med å forestille 
meg ham her omgitt av sin familie. 
 Omgitt av stillheten i hans kontor, opp-
lyst av blankpussete messingparafinlamper 

og duftende av bivokspolering sto det store 
eikeskrivebordet der båtkonstruktøren ar-
beidet alene med papir og blyant. Her trakk 
han opp de vidunderlige, bølgevennlige 
linjene som preget hans mange fine skaper-
verk. Det så helt ut som om han bare hadde 
tatt en liten tur ut og kunne dukke opp hvert 
øyeblikk. 
 Colin Archer var et ulærd geni, en selv-
lært konstruktør med en medfødt begavelse 
for å forstå og føle et skips egenskaper. I et 
land som med rette er stolt av sin sjøfarts-
kultur, forblir Archer en høyt æret skik-
kelse av nasjonal betydning. Vitnesbyrdene 
om kulturarven fra Colin Archer kan ses i 
mange av Norges maritime museer og gam-
le havner der de velholdte fartøyene han 
tegnet og bygde, fortsetter å skape stolthet 
i den nasjonale bevissthet. ”Fram” er et av 
dem. Hun var Fridtjof Nansens storslag-
ne polarskip, og ble senere brukt i Roald 

Bruce Stannard besøker Tollerodden.
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Støtt Frithjof II med Grasrotandelen 
fra Norsk Tipping
Slik gjør du:
Få spillekort hos kommisjonær, eller på www.norsk-tipping.no.
Ta med deg strekkoden og ditt spillekort til en  kommisjonær, eller send  SMS: 
GRASROTANDELEN 977151694 til 2020 (tjenesten er gratis) eller Internett: 
www.grasrotandelen.no
eller www.norsk-tipping.no,  
eller bruk Norsk Tipping Mobilspill.

LOSSKØYTA FRITHJOF II
Organisasjonsnummer: 977151694
 

32774977151694
Takk for at du støtter oss via 
Grasrotandelen

Amundsens historiske første ekspedisjon 
til Sydpolen. Hun blir fortsatt regnet som 
det sterkeste trefartøyet i verden og står i 
sitt eget museum i Oslo bygd for formålet. 
”Fram” (navnet betyr «framover» på norsk) 
drev uskadd gjennom den arktiske isen i tre 
år (1893-1896) i en forskningsekspedisjon 
som savner sidestykke og ble siden seilt til 
Antarktis av den andre store norske polfa-
reren, Amundsen, det første mennesket til å 
nå Sydpolen. 
 Men av alle fartøyene Colin Archer 
tegnet og bygde, er det losbåtene og red-
ningsfartøyene han er mest berømt for. På 
festivalen for tradisjonelle fartøyer i Risør 
inviterte kaptein Knut von Trepka, sjefen 
for den mest berømte av dem alle, RS 1 Co-
lin Archer, meg om bord. Det var en ære å 
få komme under dekk og sitte i den roms-
lige eplegrønne salongen, mens skipperen 
forklarte båtens strålende historie. Hun ble 
bygget av Colin Archer i 1893 og gjennom 

40 år mellom 1893 og 1933 reddet hun 237 
sjøfarere, hovedsakelig fiskere, fra den sikre 
død. Hun tauet 1522 fiskebåter i sikkerhet 
og reddet i alt 4500 fiskere. Med et mann-
skap på bare fire mann, uten hjelpemotor 
eller noen form for kommunikasjonsutstyr 
overhodet, holdt hun seg sammen med den 
norske fiskeflåten i åtte måneder av gangen, 
mens de fisket etter torsk med håndsnøre fra 
sine skrøpelige små færinger. Selv om hun 
nå er en av de høyest verdsatte fartøyene i 
Norsk Maritimt Museum, fortsetter hun å 
seile rundt på kysten bemannet av et frivillig 
mannskap under kaptein Knut von Trepka. 
Hennes ankomst i norske havner vekker all-
tid glede ettersom hun er et levende uttrykk 
for nordmenns stolthet knyttet til nasjonens 
maritime kulturarv.  Bare å få se henne var 
verdt min reise på 20 500 nautiske mil til 
Risør.
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Brestutvalget som består av Elin, Fredrik 
og Linda har hatt i oppdrag fra styret i Frit-
hjofs Venner å utrede medlemstur til Brest 
Internasjonale Maritime Festival sommeren 
2020. Dette vil være en fin anledning til å 
vise frem båten, knytte nye bekjentskap og 
en flott tur for medlemmene av Frithjofs 
Venner.
 Det skal i første rekke være en tur for 
medlemmer, og vi mener turen skal gjen-
nomføres på en måte som sikrer tilstrekke-
lig trygghet og trivsel for alle om bord. 

Turen deles i fire hovedetapper: 
Vi tenker at ruta ned skal gå øst for Jylland, 
via Kielkanalen og Amsterdam og tilbake-
turen via den engelske kanal, vest for Dan-
mark. Men skipper på hver etappe står fritt 
til å justere veivalg etter vær og vind.
Første etappe: 24. juni til 3. juli: Larvik 
– Amsterdam (Via Skagen, Ebeltoft, Kiel, 
Cuxhaven) Skipper: Dag
Andre etappe: 3. juli til 13. juli: Amster-
dam – Brest (Via Ostende, Guernsey, Cher-
bourg, Ploumanach) Skipper: Linda
Tredje etappe: 13. juli til 243 juli: Brest 
– Amsterdam (via Ploumanach, Cherbourg, 
Guernsey, Ostende, engelske kanal)
Skipper: Hans Petter
Fjerde etappe: 30. juli til 1. august: Am-
sterdam – Larvik eller Risør (Vest for Dan-
mark) Skipper Øyvind

Vi tenker oss seks, maks syv på hver etap-
pe. I tillegg til skipper og styrmann, bør 
det minst være to til som kan seile båten. 
Seilkurset til våren vil være obligatorisk 
for deltagere på Brestturen og her vil vi øve 
på seilmanøvre, berging av seil og seiling i 
hardt vær. Vi trenger også folk med kompe-
tanse på elektronikk, motor og navigasjon. 
I tillegg trenger vi en stuert med ansvar for 

forpleiningen ombord. Dette er en tur hvor 
man må være forberedt på seiling i mye sjø 
og kan hende dager i strekk. Vi vil likevel 
gjøre vårt ytterste for at dette skal bli en 
hyggelig tur for alle, der alle er en del av 
teamet ombord.
 Deltakerne betaler 250 kroner i døgnpris 
på turen som skal dekke mat, diesel, havne-
leie og deltakeravgift for båten i festivalen.
 Hvis du synes dette høres ut som noe for 
deg, kan du gå inn på nettsiden, frithjof.no, 
og hente ut et søknadskjema som du fyller 
ut og sender på mail til Elin Kragset Vold 
elin.kragset.vold@vtfk.no  innen 15.januar 
2020. For at vi skal få gode sammensetnin-
ger ombord, ønsker vi at du presiserer hvil-
ken etappe du ønsker deg, eventuelt om du 
ønsker flere etapper. Det vil i utgangspunk-
tet bare være mulig å delta på en etappe, 
men hvis vi ikke får fylt opp etappene, er 
det mulig å delta på flere etapper.
 Har du spørsmål eller ønsker å motta og/
eller levere skjemaet på papir kan du ta kon-
takt med:
 Linda: 92 05 30 61
 Fredrik: 905 67 956
 Elin: 97 42 99 25, 
 elin.kragset.vold@vtfk.no

Medlemstur til Frankrike
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Tlf. 33 47 17 00

Pindslevn. 1B  
Boks 1063, 

3203 Sandefjord

STAVERN
33 19 72 50
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Larvik & Stavern
Tlf. 33 13 23 00 - 33 13 99 66

www.carlsenfritzoe.no 

BYGGMESTER
Rolf Henrik Johnsen a.s

Kaupang, 3261 Larvik
tlf. 33 12 52 37

Mob. 90 73 69 17
E-post: rhjohns@online.no

Kvalitet og service
til en fornuftig pris

Tlf 922 02 422
www.bergsror.no

SØNDERSRØD
33 11 80 60

dag-arild-bakken@ngbutikk.no
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Frithjofprodukter     

Alle produktene  kan kjøpes hos 
Vigdis Mette Amlie, tlf: 980 44 105,

 vigdisamlie123@gmail.com
Må produktene sendes, kommer porto i tillegg

Boka Kystkultur i Vestfold kan 
også kjøpes hos 

Norli Bokhandel på Amfi, Larvik. 
 

Marineblå Frithjof-genser 
Utsolgt. Det blir vurdert å bestille nytt opp-
lag dersom interessen er stor nok.

T-skjorter i bomull
Offwhite   Str. 12-13 år, S og XL
Marineblå 3-14 år, S, M, L, XL Pris kr 100,-

CD`n Frithjof II 
Identisk med den 
gamle kassetten, full 
av sommer, venner, 
kyst og bølgeskvulp. 
Pris 100,-

Kystkultur i Vestfold. 
Frithjofs venner 30 år... 

og vi seiler videre
Her er samlet artikler fra medlemsbladene 

som belyser liv og virke langs kysten 
fra generasjoner tilbake og til vår egen tid.

Samlet av 
Fredrik Lange-Nielsen, 

Marit Ønvik og Line Lund.

Pris: kr 300,-

Skal du flytte?
Ved hver utsendelse av medlemsblad og medlemskontingent får vi ekstraar-
beid med blad/brev i retur fordi noen har flyttet. Automatisk omadressering 
fra Posten har begrenset varighet, og etter perioden returneres sendingen 
med påskrift ”Adresse ukjent” eller ”Omadresseringsperiode utløpt”.
Hvis du skal flytte så husk på oss!!!
Send oss en lapp eller en epost. Det sparer oss for både ekstra arbeid og 
ekstra porto. Send til erling@augland.net
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Stiftelsen Losskøyta Frithjof II
Styrets oppgave er å opprette årlig avtale om vedlikehold og drift, samt utarbeide årlige budsjett.
Følge opp alle myndighetskrav i hht stiftelsesloven og Stiftelsens vedtekter samt forestå søknader 
om offentlige og private tilskudd til utbedring av den historiske losskøyta.

DRIFTSSJEF
Sørge for at avtale om drift, vedlikehold og utbedringer følges og ha overoppsyn med losskøyta samt 
utarbeide drift og vedlikeholdsprogram.

ØKONOMISJEF
Forestå regnskapsføring og inn-utbetalinger for Stiftelsen og Venneforeningen i tråd med god regn-
skapsskikk.

FRITHJOFS VENNER
Styrets plikt og ansvar er å forholde seg til avtale om bruk (drift), vedlikehold, utbedring og markeds-
føring av losskøyta og forholde seg til godkjent årlig budsjett samt bistå Stiftelsen i en aktiv markeds-
føring slik at losskøyta er til nytte og glede for alle som søker en historisk maritim opplevelse.

Losskøyta Frithjof II - 
Organisering 2018
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O
 r g a n i s a s j o n s m

 o d e l l
Styret i Stiftelsen Losskøyta Frithof II

Funksjon Navn Adresse E-post Mobil Representer 
     forening
Leder/ Einar A. Andersen Vestre vei 29 post@nestinvest.no 669 82 944 Frithjofs
sekretær  1397 Nesøya   Venner

Styremedl./ Erling Augland Fjellvikveien 4 erling@augland.net 982 31 827 Frithjofs
Økonomi  3280 Tjodalyng   Venner

Styremedl./ Thor-Ivar Gulliksen Svaleveien 14 gullikth@hotmail.com 452 66 495 Foreningen
Driftsjef  3258 Larvik   Larvik 
     Sjøfartsmuseum

Styremedl. Bjørn Hellner Frankendals-veien 89 bjhellne@online.no 970 71 239 Kystlaget Fredriksvern
  3274 Larvik 

Styremedl. Fredrik Lange-Nielsen  Snarveien 5 brilehne@online.no 905 67 956 Foreningen 
  3260 Larvik   Larvik Sjøfartsmuseum

Styret i Frithjofs Venner
Funksjon Navn Adresse E-post Mobil
Leder/ sekretær Ronald Nilsen Ekebakken 13 ronaldgnilsen@gmail.com 948 91 364
  3264 Larvik 

Styremedlem Vigdis Mette Amlie Trygvesgate. 15 vigdisamlie123@gmail.com 980 44 105
  3257 Larvik 

Styrmedlem Anne Thorenfeldt Storgata 68 annet@vfk.no 976 12 117
   3262 Larvik 

Styremedlem Dag Ottar Wold Oterøyveien 2 dag.ottar.wold@ 454 04 424
   3260 Larvik norconsult.com 

Styremedlem	 Svein	Flusund	 Rogneveien	5	 sflusund@online.no	 992	90	804
  3290 Stavern 

Varamedlem Bjørn Hellner Frankendals-veien 89 bjhellne@online.no 970 71 239
  3274 Larvik 

Varamedlem Olaf Klunderud Vestveien 55 olaf.klunderud@gmail.com 901 53 241 
  3292 Stavern 

Varamedlem Linda Nilsen Augland Fjellvikveien 4 linda@augland.net 920 53 061
  3280 Tjodalyng

Andre sentrale funksjoner
Funksjon Navn Adresse E-post Mobil
Dugnadsansvarlig Fredrik Lange-Nielsen Snarveien 5 brilehne@online.no 905 67 956
  3260 Larvik 

Seilingsansvarlig Anne Thorenfeldt Storgata 68 annet@vfk.no 976 12 117 
  3262 Larvik 

Pr/rekvisiter Vigdis Mette Amlie Trygvesgate 15 vigdisamlie123@gmail.com 980 44 105
  3257 Larvik
 
Redaktør Fredrik Lange-Nielsen Snarveien 5 brilehne@online.no 905 67 956
medlemsblad   3260 Larvik 

Web/internett Erling Augland Fjellvikveien 4 erling@augland.net 982 31 827
  3280 Tjodalyng 
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 Avsender: 
 Frithjofs Venner 
 Postboks 134 
 3251 LARVIK 
___________________________________________________________________________ 

Bli en “Frithjof-venn”! 
 
Losskøyta Frithjof II eies av en stiftelse som står ansvarlig for drift, vedlikehold og restaurering. 
Skøytas venneforening - Frithjofs Venner - har som oppgave å støtte opp om Stiftelsens arbeid 
og å skape et levende miljø rundt båten. 
 
Bli med du også! Støtt opp om bevaringen av Frithjof II. Bli medlem i “Frithjofs Venner”. Det 
koster lite, men er til stor hjelp for oss, og du får selv mye igjen for medlemskapet. Det forplikter 
ikke til dugnad eller annen form for innsats, men har du lyst til å arbeide aktivt med bevaring av 
Frithjof II, er du hjertelig velkommen. 
 
Aktiv eller ikke, så vil du få tilsendt vårt medlemsblad “Frithjof II”. Bladet speiler aktivitetene i 
foreningen og inneholder ellers artikler med historisk tilsnitt knyttet til Frithjof og kystkulturen. 
Her får du også tilbud om gratis medlemsturer med Frithjof II, og invitasjoner til fester og 
forskjellige arrangementer. Medlemsskapet gir deg bedre muligheter til å bli kjent med skøytas 
historie. Samtidig er du med på å sikre at Frithjof blir bevart for framtiden, og får seile i sitt 
opprinnelige farvann. 
 
************************************************************************************************************ 
Ja, jeg/vi ønsker medlemskap 
 

Navn:  ..................................................................... �  Enkelt medlemskap (kr 300,- pr. år) 

Adresse: .........................................…………. �  Familiemedlemskap (kr 400,- pr. år) 

Poststed: .................................................…… �  Pensjonister (kr 150,- pr. år) 

Telefon: ........................................................ �  Aktiv / Passiv 

E-post:: ............................................................. 
 
 

Velkommen blant Frithjofs Venner: 
Hvis du vil slippe å klippe i bladet, kan du kopiere eller skrive av talongen. 

Sendes til: 
Frithjofs Venner, Postboks 134, 3251 LARVIK 


