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Redaksjonelt

Kjcere batvenner!

Nok en batsesong er tilbakelagt. Ja
hva skal vi si? Forsommeren var stort
sett veldig bra. En bra mai, kjempefm
pinse, mange fine dager og helger i
juni. Alle gledet seg til juli og felles-
ferien. Hva skjedde? Jo, sa kom
"drittvajret". Noen av de som kom seg
avgarde avsluttet ferieturen etter bare
noen timers kj0ring. Naturens lune-
fulle krefter kan ingen styre sa det blir
et sjansespill hele tiden. Slik er det
bare. Vi ma fos0ke a leve i hapet selv
om hapet kan bli noe tynnslitt til tider.
Heldigvis ser ikke vseret ut til a 0de-

legge noe sserlig av den fine anden og
samholdet i Varga. Vi er flere som
f01er at nar vi kommer ut i Varga skjer

det noe i "topplokket". Det cr ikkc
n0dvendig a kaste loss. En tur ombord
der vi skrur, pusser og stcllcr med
baten samt vasre i det fantastiskc gode
og sosiale milj0et gir oss rett og slett
medisin som igjen gj0r at vi blir i godt
hum0r og kommer hjem som et nytt
menneske.

Vi vil rette en spesiell takk til Marit
T0sdal Hennes som gjorde det mulig
for oss a fa ut denne utgaven av Var-
ganytt. Tusen takk for en kjempeinn-
sats.
Vi 0nsker alle en behagelig vinter!

Pa vegne av oss
i redaksjonskomiteen,

Barrie

www.osbaatklubb.org
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Formannen har ordet

Det er h0st og batsesongen er vel over
for de fleste av oss. Batene ligger trygt
fort0yd i basene sine, eller de star i mer
eller mindre finurlige bus pa land. Flere
og flere velger a ha batene liggende ute
hele aret, og i ar har vi bare 19 bater pa
land. Dette ser ut til a vasre en trend i de
fleste batforeninger rundt om i landet,
og det f0rer i neste omgang med seg
stor pagang pa slippene nar varen kom-
mer.

I sommer fikk vi prevd ut den nye
dugnadsordninga var. Vargastyret er
godt forn0yd med innsatsen til med-
lemmene, og vi fortsetter pa samme
maten neste ar.

De to siste styrene har jobbet mye
med a fa pa plass et HMS (helse, milj0
og sikkerhet) opplegg for klubben.
Myndighetene krever at klubben har
skriftlige oppsett og rutiner for HMS.
Vi har na ferdig et grovutkast, og vi
haper a kunne ta deler av det i bruk til
varen. En viktig del av opplegget tar for
seg brannsikring av anlegget og rutiner
i samband med dette.

Os Batklubb har ansvar for store ver-
dier i bade anlegget vart og i batene som
ligger i anlegget. Vi ma sikre dette best
mulig. Dette er ikke en jobb bare for
klubben sitt styre, men i h0y grad og for
det enkelte medlem.

Brann pa anlegget er vel det verste
som kan hende oss, og dersom det

skulle bryte ut brann, er det svasrt van-
skelig a begrense skadene. Brann i en
bat vil vsere nesten umulig a slokke etter
bare ca 10 minutter, og vi vet at batene
star uten tilsyn i lengre perioder om vin-
teren.

Dette betyr at vi ma unnga at det
oppstar brann, og det kan vi bare med a
forebygge og a vasrc pinlig n0yaktige
med bnik av clcktriskc apparatcr og led-
ninger - spesielt pa vintcren.

Vi har hatt problemer med at enkcltc
medlemmer har tatt ut svasrt mye strom
til oppvarming av baten i kaldt vasr. An-
legget vart er ikke dimensjonert for
dette. Sikringer og kontaktcr gar varme,

www.osbaatklubb.org
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og dette kan i neste omgang fare til
brann. Vi har opplevd at ansvarlige
medlemmer av Vargastyret har vtert
n0dt til a trekke ut kontakter til enkelte
bater for a unnga overoppheting av kon-
takter og sikringer. Dette er un0dven-
dig, og det skal ikke vsere n0dvendig.

Derfor: Kontroller de elektriske appa-
ratene og ledningene du bruker. Ta kon-

takt med en av de ansvarlige i Varga-
styret om du er i tvil. Ikke bruk utstyr
du ikke liter 100% pa. Det gir god nat-
tes0vn og opplagte batbrukere til som-
meren.

Takk for i ar
Harald Strem

Batens Besfe AS

Vart verksted utf0rer service og
reparasjoner pa alle bater/motorer.

Onskes montenng av ekstrautstyr, plastarbeid, lakkering, biinnstoffing,
ordinaer service, overhaling av motor/drev, vinterlagring eller annet,

sa ta kontakt pa tlf. 56 30 34 20 eller post@batensbeste.no

Aut merkeverksted for Mercury og Merc miser • www.batensbeste.no

A.K. Drange Batservice & Co,
Din bathavn i Os

Drangsneset 29, 5215 Lysekloster

• Salg og service pa de fleste bat- og motortyper, innenbords
og utenbords

• Utleie av batplasser opp til 45 fot
• D0GNAPNE kortpumper for bensin og diesel

Tlf. 56 30 90 69 - Faks 56 30 93 00
e-post:verksted@drange.no

www.osbaatklubb.org



Formannen har ordet

Det er h0st og batsesongen er vel over
for de fleste av oss. Batene ligger trygt
fort0yd i basene sine, eller de star i mer
eller mindre finurlige bus pa land. Flere
og flere velger a ha batene liggende ute
hele aret, og i ar har vi bare 19 bater pa
land. Dette ser ut til a vasre en trend i de
fleste batforeninger rundt om i landet,
og det f0rer i neste omgang med seg
stor pagang pa slippene nar varen kom-
mer.

I sommer fikk vi prevd ut den nye
dugnadsordninga var. Vargastyret er
godt forn0yd med innsatsen til med-
lemmene, og vi fortsetter pa samme
maten neste ar.

De to siste styrene har jobbet mye
med a fa pa plass et HMS (helse, milj0
og sikkerhet) opplegg for klubben.
Myndighetene krever at klubben har
skriftlige oppsett og rutiner for HMS.
Vi har na ferdig et grovutkast, og vi
haper a kunne ta deler av det i bruk til
varen. En viktig del av opplegget tar for
seg brannsikring av anlegget og rutiner
i samband med dette.

Os Batklubb har ansvar for store ver-
dier i bade anlegget vart og i batene som
ligger i anlegget. Vi ma sikre dette best
mulig. Dette er ikke en jobb bare for
klubben sitt styre, men i h0y grad og for
det enkelte medlem.

Brann pa anlegget er vel det verste
som kan hende oss, og dersom det

skulle bryte ut brann, er det svasrt van-
skelig a begrense skadene. Brann i en
bat vil vsere nesten umulig a slokke etter
bare ca 10 minutter, og vi vet at batene
star uten tilsyn i lengre perioder om vin-
teren.

Dette betyr at vi ma unnga at det
oppstar brann, og det kan vi bare med a
forebygge og a vasrc pinlig n0yaktige
med bnik av clcktriskc apparatcr og led-
ninger - spesielt pa vintcren.

Vi har hatt problemer med at enkcltc
medlemmer har tatt ut svasrt mye strom
til oppvarming av baten i kaldt vasr. An-
legget vart er ikke dimensjonert for
dette. Sikringer og kontaktcr gar varme,

www.osbaatklubb.org

Formannen har ordet

og dette kan i neste omgang fare til
brann. Vi har opplevd at ansvarlige
medlemmer av Vargastyret har vtert
n0dt til a trekke ut kontakter til enkelte
bater for a unnga overoppheting av kon-
takter og sikringer. Dette er un0dven-
dig, og det skal ikke vsere n0dvendig.

Derfor: Kontroller de elektriske appa-
ratene og ledningene du bruker. Ta kon-

takt med en av de ansvarlige i Varga-
styret om du er i tvil. Ikke bruk utstyr
du ikke liter 100% pa. Det gir god nat-
tes0vn og opplagte batbrukere til som-
meren.

Takk for i ar
Harald Strem

Batens Besfe AS

Vart verksted utf0rer service og
reparasjoner pa alle bater/motorer.

Onskes montenng av ekstrautstyr, plastarbeid, lakkering, biinnstoffing,
ordinaer service, overhaling av motor/drev, vinterlagring eller annet,

sa ta kontakt pa tlf. 56 30 34 20 eller post@batensbeste.no

Aut merkeverksted for Mercury og Merc miser • www.batensbeste.no

A.K. Drange Batservice & Co,
Din bathavn i Os

Drangsneset 29, 5215 Lysekloster

• Salg og service pa de fleste bat- og motortyper, innenbords
og utenbords

• Utleie av batplasser opp til 45 fot
• D0GNAPNE kortpumper for bensin og diesel

Tlf. 56 30 90 69 - Faks 56 30 93 00
e-post:verksted@drange.no

www.osbaatklubb.org



JEresmedlem

GUNNAR SAVLAND
er utnevnt til ^RESMEDLEM i Os Batklubb.

Begrunnelse for tildelingen:
Gunnar Savland meldte seg inn i Os

Batklubb h0sten 1968 midt i den perio-
den da klubben var i ferd med a lage
opplagsplass for vinterlagring av bater
pa land, oppruste det f0rste naustet som
ble innkj0pt i 1963 og fa en skikkelig
kai. Det var heller ikke vei frem til klub-
bens anlegg og stram var fortsatt mang-
elvare.

Gunnar er utdannet t0mrer og bar
drevet mekanisk verksted i en arrekke.
Han har praktisk innsikt, bar 0ye for
kreative 10sninger, er rolig og behersket,
er 10sningsorientert og er en hyggelig
person som er positiv til a bidra til 10s-
ninger enten det er for klubben eller for
ett av medlemmene nar de trenger hjelp.

Han er et dr0mmeraedlem for
enhver frivillig organisasjon.

Den f0rste dugnadsjobben Gunnar
hadde, var a legge nytt tak pa det gamle
naustet. Siden ble det bygging av kai,
vei til anlegget, utlegging av flyte-bryg-
ger, produksjon av knekter til gangbane
langs Chr. Michelsens strandlinje, mon-
tering av disse og seinere fjerning av de
samme, ny slipp med sviller og jernba-
neskinner, produksjon av slippvogn, vi-
dere- utvikling og ombygging av
slippvognen, nye brygger, kaianlegg for
tilkomst til brygge B og C og elektrisk

bom med n0kkel-brikker. Denne fikk
ban tak i fra Nordhordalands-broen.
Han har ikke bare hatt en finger med i
det meste av det som har skjedd i klub-
ben, men hatt to aktive bender med i a
skape det anlegget vi har i Varga i dag.

Med sin faglige kompetanse, sin inn-
sikt, sin evne til a finne gode 10sninger
og, ikke minst, sin positive holdning til
a ta i et tak, ma Gunnar vxrc en av dcm
som har lagt ned mest dugnadstid i
Varga gjennom sine medlemsar.

I sin f0rste medlemstid var det dug-
nad i Varga hver 10rdag i sommerhalv-
aret. Medlemmene dro med bat til Varga
og jobbet utover dagen. Ved middagsti-
der dro en fra dugnadsgjengen til Os-
kaien og hentet fruenc som haddc laget

www.osbaatklubb.org 6

Mresmedlem

mat, ferske boiler og kaffe til arbeids-
karene. Den gangen var Gunnar "en av
de unge" og ban var en flittig deltaker
pa dugnadene.

Vi har en klar oppfatning av at Gun-
nar i alle ar har salt pris pa blandingen
av arbeid og sosialt samvser som er pa
dugnadene.

0konomisk har Gunnar bidradd til at
klubben har spart mangfoldige tusen
kroner pa sin innsats og kompetanse.
Klubben har ikke bare hatt en fagmann
til a utf0re mange jobber. Han har ar-
beidet mye gratis for klubben. Da klub-
ben skulle lage ny slippvogn, var det
selvsagt Gunnar som tok jobben med a
produserer den - til en saerlig gunstig
pris. Na har den holdt i 25 ar(!) og skal
i disse dager gjennom en omfattende re-
novering. Hvem patar seg jobben i dag?
Jo, Gunnar og bans folk trer til igjen,
selv om ban i dag er blitt mer "hytte-
menneske" enn "batmann".

Dette forteller at Gunnar er et trofast
medlem, og at han fortsatt har et stort
hjerte for Os Batklubb.

Gunnar har ikke bare utmerket seg
gjennom sin aktive deltakelse pa dug-
nader og praktisk arbeid. Han har hatt

uttallige tillitsverv gjennom tidcnc.
Nesten kontinuerlig - med unntak av
perioder der han bygget egne bater - har
han hatt tillitsverv i klubben. Han har
deltatt i og vasrt formann i Varga-komi-
teen i en arrekke. Var naermest rcgnct
som "fast medlem" i denne komitcen.
Han har deltatt i og vaart formann i Ar-
rangementskomiteen og han har vaert
formann i Os Batklubb i perioden 1994
- 98. Etter det ble det noen perioder i
valgkomiteen. Han ble, som f0rste med-
lem, tildelt "Honn0r-brygge" i 1989. En
utrolig innsats og karriere i Os Bat-
klubb.

Nar Gunnar hedres, ma ogsa Inger
takkes. Hun var st0ttemedlem i klubben
i en arrekke. De to har hatt en fellcs,
uavbrutt batinteresse i mer enn 40 ar.
Det har vasrt hyggelig a treffe dcm,
enten det var pa bryggekanten i Varga,
vi m0tte dem pa sj0en eller var sammen
pa fest. Sammen med ungene sine, har
de satt sitt preg pa mange arrangement
og utflukter. Inger og Gunnar var forut-
seende og meldte begge ungene inn i
klubben i ung alder - fikk nesten sitt
medlemsskap i Os Batklubb i konfir-
masjonsgave.

Kjasre Gunnar - vi gratulerer deg med
^ERESMEDLEMSSKAPET i Os Batklubb

Dette har dufortjent!
Innstilling fra styret ved

Tore Moberg-formann Bjorn Haegland-nestform. Harald Strem-styrem.
Tore A. Aksnes-sekretasr Bjern Alraek-kasserer

Os, 16.03. 2009

www.osbaatklubb.org
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Intervju

Gunnar Savland, batmannen og klubbmannen
I begrunnelsen for tildelingen av
^RESMELEMSKAP i Os batklubb er
det tatt med mye av det Gunnar har
gjort for klubben. Men batmannen Gun-
nar er sa mye mer, sa mye at vi her bare
kan gi noen glimt.

Bakgrunnen
Gunnar er vokst opp i fjseresteinene.
F0dt pa Mj0mna i Gulen og bodd i Al-
versund, Bergen, Fana og siden -68 i
Os.

14 Vi ar gammel var ban sildefiske pa
Island. Om bord i snurparen jobbet ban
i byssa og pa dekk med salting av sild.
600 tonn ble det, en lott pa 650 kroner
og en t0nne sild. Tobakkskvoten fikk
faren. Den gangen var det enkle forhold
i Rauferh0fn, kino i ei gammel 10e, 2
km. veg, men biler var der.

15 Vi ar gammel reiste ban til sj0s
med MS Falkanger, Canada - Norge.
Sa med slykkgodsbalen MS Trajan (H.
Reksten) - 2 ganger rundt jorda -
gjennom Panama og Suez. Avm0nstret i
Hamburg 16 Vi ar, og aleine i Hamburg!
M0nstret sa pa MS Rego (Aby rederi)
som gikk pa Syd Amerika.
En blir tidlig voksen med en slik bak-
grunn.

Foreldrene krevde at ban skulle
komme hjem. De hadde starlet butikk
og trengte hjelp. Sa bar det i marinen,
pa fregatt i Troms0. Her fant ban seg

ogsa godt til rette, en kjempetid.
Tilbake i det sivile, den viktigste og

beste beslutningen i bans liv - ban giftet
seg med Inger. Bryllupsreisen gikk til
Sidney Australia og varte i 3 ar. I Aus-
tralia hadde ban flere jobber, bl.a. pa et
damanlegg. Han og en kamerat starlet
ogsa eget firma og det gikk godt.'
Er det noe rart at ban ble batmann?

Tilbake til gamlelandel kom de i -67.
I -72 byggel Gunnar og Inger bus i Va-
rasen - bokslavelig lalt! De to bygget
tell bus pa 2 uker. Tidligere hadde Gun-
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nar jobbel 10 ar som snekker, sa delle
kunne ban.

Klubben i Gunnars hjerte
Gunnar forleller al ban var innom bu-
likken til Hylland og betalte kontingen-
len. F0rsle arsm0lel ban var pa ble
Aksel Sundfjord valgl til formann, eller-
fulgl av Peller Larsen. 2 ar senere ble
Iriumviralel Nils Brattholmen (Urias-
sen) formann, Gunnar Sauland (neslfor-
mann) og Olav T0sdal snr. (sekrelasr)
valgt. De jobbet svasrl aklivl i 10 ar.
Senere var Gunnar formann i 5 ar, i del
farsle Vagaslyret sammen med Olav
Haugland, Helmer J0rgensen og Robert
Jensen (Robben, i arrangement komi-
leen og valgkomileen en arrekke.

Hva skjedde i denne tiden?
Gamle n0slet, en lyskerbrakke fra
Ulven som lensmann Dahl skaffel, ble

Intervju

reisl pa dugnad i Varga f0r Gunnar be-
gynle i klubben.

Han var med og byggel den gamle
slippvognen av gamle lysstolper i n0slet
til lannlege Nasss.
Del var lagl ul slisker pa Ivers av slip-
pen og batene ble sliskel inn i n0slel
eller lil ulelagring. Nylt tak ble lagt pa
n0stel og portene h0ynel.

Del f0rsle spillel med handsveiv ble
anskaffel fra Bergen Molorbalforening.
Elter 2 ar bygget Maskinservice (Gun-
nar og Robben) det om lil eleklrisk drift
(billig). Del er del samme spillet som
brukes i dag pa den nye skinnebanen.
For a fa str0m lil Varga, ble det samlet
inn penger i klubben (kr.7500.-) lil a
kj0pe en Iransformalor. Sa for Iransfor-
maloren sin del, kan vi legge inn mer
enn 3*63 amp. i nastet.

Vegen ble byggel med Ian fra med-
lemmene. Rydding av traseen ble gjort
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pa dugnad. Her var og gamlekarane
med med lensmann Dahl i spissen med
buesag og 0ks. Selve veibyggingen stod
Maskinlaget for. Os Yrkesskule med
Harald S0vik som bas utbedret veien se-
nere.

Sa kom det nye tider til Varga med
utsprenging og utbygging. Gamlen0stet
ble tatt ned i seksjoner for a bli flyttet
lengre opp. Gunnar med motorsag og
Harald med "Brayten" (gravemaskin).
Hos enkelte var planene for et nytt an-
legg i Varga enorme. Gunnar hadde
begge beina pa bakken og kjempet
imot. Hans utgangspunkt var at investe-
ringene ikke matte bli st0rre enn at van-
lige folk med vanlige inntekter kunne
vaere og bli medlem av klubben.

Det ble satset pa nytt n0st til en over-
kommelig kostnad og det gamle nostet
ble brent. Arkitekt Losnedal (medlem)
tegnet det nye n0stet som ble bygget pa
dugnad. St0pearbeidet ble gjort av Os
Yrkesskule med Oddvar Vikne (med-
lem) som bas.

Etter at bommen ble satt opp ble det
slutt pa tyveriene av pahengsmotorer i
Varga.

Slippvognen vi na har, ble bygget
billig av Maskinservice (Gunnar og
Robben) etter tegninger av Helge Dahl
(medlem).
Os seilforening har samme sort vogn.
Gamlekranen pa kaien ble vraket, men
den kunne vasrt brukt til mastekran. Det
kunne vi ha trengt i dag.

www.osbaatklubb.org 10
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Det sosiale mil jncf i klubben
All dugnaden, all aktiviteten og at sa
mange bygde/ innredet/ ominnredet og
satte inn motor, gjorde at man snakket
sammen om felles og egne problemer.
Folk kom tett inn pa hverandre og de
ble venner. Dette skapte et milj0 som
ble med Gunnar sine ord: "Klubben i
mitt hjerte".

Bater
Den f0rste egne baten var en 25 fot
Reksteren krysser med kravellbygget
skrog "Ingunn". Resten bygget han selv,
satte inn en 3 sylindret Leyland diesel
med gir fra en sunket bat. Denne baten
fartet de rundt med fra -68 til -78.
En periode hadde Gunnar og Robben en
29 fot Drake seilbat sammen. Men Gun-
nar ble ingen seiler sa baten ble solgt
igjen, med fortjeneste.

Sa begynte storjobben med a bygge
nye "Ingunn" (Inger + Gunnar) pa 37
fot sammen med Helmer J0rgensen,
Robert Jensen og Olav Haugland. De 2
siste trakk seg fra prosjektet. Men det
ble bygget 3 skrog, hvorav ett ble solgt.
For Gunnar og Helmer ble det 4 ar med
forsakelser og hver ledig time ble brukt
pa batene. Inger forteller at alle peng-
ene gikk til bat og intet til hjemmet.
Konstruksjonen var deres egen, men
impulscr hentet de fra flere steder.
Spanterisset ble tegnet pa betonggulvet
i kjelleren hos Gunnar.

F0rste motoren, en 185 HK Cum-
mins, ble skiftet ut med en Volvo TD 70
og denne igjen med en Volvo TD 70 E
som han hadde totaloverhaling pa. Alle
motorene var lastebilmotorer som han
mariniserte selv. Lagde til og med vann-
kj01te manifoiler.

Turer
Den beste turen til familien var til Selje.
Kjempevser, flatt hav, solskinn og den
fantastiske Seljestranda. 18-19 grader
i sj0en, badet, sv0mte rundt og vasket
baten, fisket og brekoste seg. Biskop
Arflot holdt preken pa Selje kloster
mens de var der. Fr0ysj0en var sa stille
sa stille. Bulandet, Atl0y,Ver0y, Horne-
len og Silda er perler pa kysten. Men da
de kom til Flora, da kom regnet - et
skikkelig regnveer. De dusjet under ta-
krennen til et industribygg inne pa
kaien. Dette ble 3 uker helt uten stress.
F0rste og siste gangen til S0rlandet var
med Jan Sigurd Djuvik og Harald
S0vik. Det var overfylte havner og
stress. I tillegg fikk de sa stor str0msj0
rundt Lista at sj0sjuka kom om bord.
Familien Savland trivdes best i uthav-
ner. Gjerne 2 - 3 bater i lag.
Stjernerayane i Ryfylke var fast til-
holdssted mange somrer.

Dramatikk p;i sjocn
Pa vei til Sjernereyane veltet r0yken ut
av motorrommet. Det var et diesel rar
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som var r0ket og ledningene brant.
Gunnar fikk slokt brannen med pulver-
apparatet og fikk en 3 dagers rengj0-
rings jobb etterpa. Heldigvis sa hadde
ban VHFen pa eget batteri.
En Nimbus 3000 pa vei sydover til
Kvits0y i stiv NV kuling fikk motor-
stans (drit i tankene, tett filter) og sendte
ut n0dmelding. Dette h0rte Gunnar,
men ikke at noen svarte. Sa kalte han
opp "havaristen" og gikk til assistanse.
Det var dramatisk a fa sleper om bord,
men det gikk bra. Sa bar det mot Sku-
deneshavn. Der stod folk pa kaien og
klappet. De hadde passert redningsk0y-
ten i inn!0pet. Hvorfor den ikke svarte,
skj0nner de ikke den dag i dag.
Pavei til Sogn, var det en dieseldyse
som r0k. Bunnpannen ble fylt med die-
sel. Gunnar reddet seg ut av dettte ogsa.

Tabber
Pinlig var det nar Gunnar fylte sape i
stedet for frostveeske pa kj01esystemet
til motoren. Det boblet over alt f0r dette
ble oppdaget.

Families
En batmann uten partner som bakker
opp, er nesten en umulighet. Inger var
litt sur pa all dugnaden. Men da hun ble
med ut med kaffe og kaker til dugnads-
karane i Varga og opplevde milj0et der,
ja ble sj01 en del av det, da ble det en
annen lat.

De to eldste barna ble f0dt i Austra-

lia og den yngste gutten etter at de kom
hjem. Eldste gutten mistet de i en tra-
fikkulykke da han var pa vei til skolen.
Det var veiarbeid ved Kuven og arbei-
det var ikke godt nok sikret.
Dette har vsert tungt for hele familien.
Na har datteren May Brith og mannen
Paul Ove overtatt baten. Yngstemann
Jan Christian ble tidlig meldt inn som
medlem i klubben.
Inger og Gunnar bes0kte Australia igjen
i -90. Da var May Brith ferdig pa skole
der. De gamle vennene, det var som de
hadde truffet de "i gar".

Gunnar og Inger har bygget seg hytte
pa Mj0mna, pa slektsgarden. Bat har
han liggende like nedenfor i flyte-
brygge.

Pensjonisten
Gunnar fikk operert inn helprotese i
h0yre kne for 2 ar siden. Venstre kne er
ogsa darlig, men dette vil han ikke ope-
rere. Han ma ha et kne a ga ned pa nar
han skal arbeide.

Gunnar har aldri vasrt redd for a ta et
tak. Jan Christian har gatt inn i bedrif-
ten, men gubben har ikke helt sluppet
taket. S0nnen skal ha en skikkelig laere-
tid.

F0r jeg gar gjentar Gunnar: "Klub-
ben er i mitt hjerte"

Oddbj0rn Klyve
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HarahTen flagger ut!
Etter 31 ar som medlem og med bat-
plass i Os Batklubb har Harald bestemt
for a selge batplassen sin og flagge ut!.

Harald ble medlem av Os Batklubb i
1978, mye har endret seg siden den
gang. Det er bygget nytt nost, parke-
ringsplassen er blitt adskillig st0rre og
den ene flytebryggen som var der den
gang er byttet ut med 3 st0rre brygger,
men veien var allerede bygget. Det var
ingen venteliste for a bli medlem den
gang, men du matte ha anbefaling fra to
eksisterende medlemmer for a bli med-
lem. Harald minnes at batene var min-
dre den gang og at alle som ble
medlemmer fikk batplass. Mange av
batene la i b0yer og var festet i land fra
neset ved badeviken og innover i vagen.
De beste plassene gikk etter ansinitet i
klubben og det var mest attraktivt a
ligge ved flytebryggen. Det samme pri-
sippet ble brukt om plassene i naustet,
det var en del plasser der mens resten av
batene stod utenfor. Den gamle skinne-
gangen for slippen gikk igjennom naus-
tet og batene ble tatt opp pa slippen og
ble slisset til sidene pa sapeslisser

Harald er oppvokst i Lysefjorden og
ble tidlig vant med bat. Da han giftet
seg i 1956 med Torun hadde han en
snekke pa 19 fot baten, kj0pte han hos
broren. De tok baten med seg til Ta-
nanger der de bodde i 5 ar. Denne baten

fikk en dramatisk slutt! Det var f0rste
tur for sesongen og han tok en tur ut til
Frasholmane vest om Tanager, der heiv
han ut dreggen og fort0yde i land. Da
han skulle ga igjen gikk han ombord for
a starte motoren slik at han var klar for
a hive 10s. Da han begynte a sveive
igang Alder motoren f!0t forgasseren
over og plutselig slo motoren tilbake og
antente bensinen, Det ble ganske dra-
matisk, det var full fyr med en gang fra
baug til akter og Harald matte hoppe pa
sj0en med en gang, han visste at det la
en jerrikanne fremme i baten, sa her var
det om a gj0re a komme seg unna.
Baten var ikke forsikret sa hele baten
gikk tapt. det eneste han satt igjen med
var dreggen. Han husker at det var en
voldsom r0yk. Det kom helikopter fra
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Sola som ville se hva som skjedde pa
Fr0sholmane vest om Tananger.

Harald flytta tilbake til Os og senere
overtok han og broren en bat fra faren,
det var en kravell Korsfjord krysser som
var bygget pa Sotra. Harald fant ut det
det ikke alltid var like enkelt a veere to
brukere av samme bat, han besluttet
derfor a kj0pe sin egen bat. Det var da
han gikk til anskaffelse av baten han har
i dag. Baten ble bestilt hos en vossing
som hadde batbyggeri i Granvin. Baten
skulle vasre 32 f, men da han fikk den
var den blitt 33 ved en misforstaelse.
Baten ble bestillt i 1997 og den ble le-
vert hasten 1978 som et skrog med isatt
motor, resten har Harald bygget selv.
Han hadde tenkt a kj0pe en brukt motor
til baten, men skipsbyggeren kunne
tilby ham en 180 hk Sabb Ford til kr
42.000,- komplett med aksling og pro-
pel. Dette var et godt tilbud den gangen,
fordi batbyggeren hadde blitt sittende
inne med motoren pga. En som ikke
kunne betale. Det var mye penger den
gangen, men far til Harald anbefalte pa
det sterkeste a kj0pe denne motoren og
slik ble det. Motoren ble i minste laget
etter hvert som innredning og annet
kom i baten. Mororen ble byttet ut etter
10 ar til 240 sabb og den star i enna..
Baten er konstruert og tegnet av Otto
Scheen, en anerkjent hurtigbat kon-
strukt0r. Samtidig som Harald startet
sitt batprosjekt, startet Robert Jensen,

Helmer J0rgensen, Olav Haugland og
Gunnar Savland et selvbygger prosjekt.
To av batene er i klubben er fremdeles,
Sivi II og Ingunn, begge batene pa 37'.

Da skroget var ferdig og motoren satt
i ble det slept fra Granvin og tatt opp
utenfor sildafabrikken. Der der leide
Harald hos Rosvold, der han bygget et
tilsvarende bygg som han bruker over
baten i dag. Baten ble bygget ferdig om
vinteren og var sj0klar til sommeren
igjen, innredningen var ikke ferdig, men
baten kunne brukes. Det var et problem
nar baten ble sj0satt og det var h0yden
pa Osbroen, baten matte trimmes for a
bli lav nok. Harald hadde jo aldri pravd
a manuvrere den nye baten f0r den
skulle ut under osbroen, sa han ble litt
spent. Det var mange tilskuere som ville
se hva som skjedde, men Harald hadde
gjort grundige beregninger for a vaere
sikker pa at den gikk under broen, sa
alt gikk fint til slutt.

Harald har hatt mange fine turer med
baten og bruker den som en hytte. Baten
har alle fasiliteter og mangier ikke noe
utstyr. Den har to dusjrom og to toalett
sentralvarme med radiatorer rundt i
baten og siste skrik i navigasjonsutstyr.
Harald er sa forn0yd med baten at han
aldri kunne tenke seg a bytte den ut sa
lenge helsen holder. Det er mye arbeid
med baten for a holde den i tipp topp
stand, men Harald maler det ikke i ar-
beid men i trivsel. I over 30 ar har han
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ogsa barna med. Eaten har vaert 3
ganger til Lyng0r. Det viktigste for Ha-
rald og Torun har ikke veert a reise sa
langt, men a tilbringe mye tid i baten,
og a finne fine uthavner med gode fis-
kemuligheter.
All fisk som nan fisker og som de ikke
spiser der og da, salter han og t0rker om
bord i baten. Han er jo kjent for bacala-
oen som han har levert til h0stfesten
hvert eneste ar.

Men det er en tid for alt, og na har
Harald bestemt seg for a flagge ut! Han
flytter til Rennes0y i Ryfylke, der han
har meste parten av familien. Men det
har vaert en tung prosess som har tatt
flere ar a bearbeide. Men det er 0nske
om a komme nasrmere familien, barn og
barnebarn, som har fatt han til a ta av-
gj0relsen. Det f0rste som matte vasre pa
plass f0r han tok steget var en skikkelig
batplass! Der er na i orden, han leier en
fin batplass privat. Like i neerheten har
de kj0pt seg leilighet med sj0en, sa han
har full oversikt over hva som skjer pa

kaien. Det har vsert en vanskelig avgj0-
relse og det er med vemod han na forla-
ter Os og Os Batklubb, han vil beholde
medlemskapet men selger batplassen.
Det har vaert et fantastisk milj0 i klub-
ben og det er noe han virkelig kommer
til a savne. Det har vasrt en fornoyelse a
vasre i dette milj0et i Varga. Alt arbei-
det han har lagt ned i bat og dugnad i
klubben har alltid vasrt kos og glede,
aldri et ork. Det har og vaert en forn0y-
else a hjelpe andre i klubben, det er noe
jeg trives med sier Harald. Det er noe vi
selv kan se at Harald liker seg i milj0et
og vi andre har salt stor pris pa a ha han
der! Det har alltid vaart bade artig vasrt
koselig og trivelig a treffe pa Harald nar
vi har kommet til Varga. Han er nesten
alltid i godt hunw og har ofte en god
historic a fortelle, som han forteller med
stor innlevelse. Vi kommer til a savne
han i klubben, men vi haper pa a treffe
pa han s0ranfor.

Benkt Nordahl-Pedersen

www.osbaatklubb.org 16

Alt i pi opellrepai asjoner.
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Eaten mm

I dette nummeret av Varga-
nytt har vi snakket med Er-
lend Gjerdevik om bans
"Celina". Erlend, som har
innehatt de fleste very i
klubben, har vi h0rt fatt
mye skryt for den innsatsen
han har lagt ned i sin 35 fots
Viksund St. Cruz. Da han
kj0pte den som halvfabrikat
i 1998, var dette den f0rste
baten til Viksund etter deres
f0rste konkurs. Den ble
slept til Varga plastferdig
utvendig og med motor koplet til aks-
ling. Resten gjorde Erlend selv. Han
hentet blant annet 26stk. 240 cm m0-
belplater til skott. Siden dette var Vik-
sunds aller f0rste 35ft. St. Cruz fantes
ingen referanser og Erlend reiste ut til
Ask0y med grapapir og tegnet av fra
Viksunds egne maler.

En ennajomfruelig og naken "Celina "

Fra han hentet baten helgen far paske til
han endelig var ferdig f0rste helgen i
juli, jobbet han med den hver eneste
ettermiddag og kveld. Siste d0gnet job-
bet han rundt for a fa den ferieklar og
hadde da jobbet over 700t. pa ca. 3 rnnd.
Dette tilsvarer altsa na3rmere et halvt
normalarbeidsar. Selv om dette er
mange timer, sa mener Erlend at uten

svaert god planlegging, som
a ha materiell og deler for
handen nar de trengtes,
ville det tatt mye lenger tid.
Logistikken er viktig i et
slikt prosjekt.
Nar Erlend forteller om ar-
beidet med baten, skj0nner
vi at han er litt stolt. Ikke
bare fikk han den ferdig
akkurat i tide til ferien,
men klarte a trylle frem et
prakteksemplar av en bat
selv Viksunds profesjonelle

www.osbaatklubb.org 18

Baten min

"Celina " etter at Erlend harjobbet med henne.

batbyggere kunne sagt seg forn0yd
med.

Erlend selv er kjempeforn0yd med
baten som hver sommer er benyttet til
langturs- og feriebat. Sammen med
konen Anne Kristine og barna Helene,
Daniel og Fredrik som na har rakket a
bli henholdsvis 22, 19 og 17 ar gamle,
har de reist til S0rlandet tre ganger og
en gang helt nord til Molde og Gei-
ranger. Med fern faste koyeplasser har
den va?rt en god og romslig familiebat,
trygg og stabil i sj0en, mye st0digere
enn den gamle 27 foteren de hadde f0r.
Det er nok ikke uten grunn Viksund
bruker det samme skrogct fremdeles.

De gode sj0egenskapene viste seg frem
da de etter en s0rlandstur fikk stiv ku-
ling pa nattseilas langs jserkysten. En
bat som hadde hengt seg pa den lille
konvoien fra Varga (Erlend og tre
andre) fikk sapass problemer i den
grove sj0en at de ba redningsskoyta om
assistanse. Celina derimot trivdes godt i
sitt rette og for anledningen ganske sa
rufsete element.

Nar Erlend forteller er det tydelig at
han er blitt glad i baten som har gitt dem
sa mange fine opplevelser. Ikke minst,
mener han, at det a bygge bat selv gir en
helt spesiell tilknytning til den. Baten
far sjel. Man kjenner den ut og inn, vet
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Eaten tnin Div. info.

liksom alt om den. Det var rett og slett
g0y a bygge bat, sier Erlend, som i byg-
geperioden utvidet kontaktnettet sitt i
Varga betydelig. Sa mange en kunne
sp0rre, sa mye solid batkompetanse a ha
tilgang til.

"Celina" bar vasrt trofast mot Erlend
og gatt som en klokke i alle ar. Har aldri
hatt problemer med henne - bortsett fra
et par uheldige episoder med motor og
skrog som Erlend ikke 0nsker a snakke
noe sasrlig om. Bare om at batprodusent
og motorforhandler oppf0rte seg svasrt
sa skikkelig og ga super service da del
trengtes. Det er de gode minnene som
er verd a ta vare pa og dem har det vaert
mange av. Ikke minst rundt om i Bj0r-
nefjorden der familien har tilbrakt

mange helger. Erlend liker godt a fiske
og er vasret bra er fiskeplassene rundt
Skarten, Horgo og Marsteinen noen av
Erlends favoritter

I den siste tiden har baten blitt brukt
mye som transportfaitey til den nye hyt-
ten i Nordtveitgrend. Erlends foreldre
og 0vrige familie kommer fra de trak-
ter. Med ny hytte har det blitt noe min-
dre tid pa sj0en, Erlend har til og med
tenkt tanken pa a fa en noe mindre bat,
men det blir nok med tanken. For i "Ce-
lina" har han lagt ned sa mye av seg
selv og fart sa mye tilbake at hun vil nok
fortsatt forbli en viktig del av Erlends
liv, sammen med konen Ann Kristin og
barna.

Janb

"Celina " i Geirangerjjorden.

Husstyret
Bj0rn Kaland forteller at det rommet som
er byggetinn i "verkstcdshallcn" i n0stet,
er et lagerrom for rekvisita, rengj0rings-
midler, maling, tennvasske, grillkull osv.
Dette kan ikke ligge og flyte og det gamle
kottet ble for lite.

Seniortreff i klubben?
Bj0rn Kaland kaster inn tanken: Hva med
senior treff i klubben? Vi har sa mange ak-
tive pensjonister at de ma kunne gj0re noe
dugnad pa dagtid - og litt tid til kaffe og

koseprat. Vi kunne vist videoer, bilder, tatt
turer til maritime severdigheter og mye
mer. Paste m0te dager Igang pr. mnd - 1
gang pr uke?
Bj0rn vil gjerne lodde interessen.
Ring han 56300916 / 92836575.

Batfererkurs
Har du eller noen av dine enna ikke tatt
batf0rerpr0ven? Hovedstyret vil gjerne
lodde interessen for et nytt kurs. Ring
formannen Harald Strom 906 32 507.

og Gulv Os a/s
Alt innen fliser, maling, bunnstoff, laminat og parkett.

Holtbrekka 7 Telefon
5200 Os 56 30 53 80

OSFVSA
Skal du senda inn helsing, lysingar eller tinga abonnement:

Ring 56 30 29 50. Faks 56 30 24 77
e-post: post@osogfusa.no

- eller bruk vare INTERNETTSIDER:
www.osogfusa.no
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Eaten tnin Div. info.
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Janb
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• Taksering av karosseriskader Bilutleie

Som Walker eksos-verksted og Lockheed bremseverksted,
gir vi deg alltid gode priser og 2 ars garanti.

Lakkering og oppretting * EU-kontroll kr 450,-
Hjulstil ling • Service alte bllmerker

Fast pris og garanti * Fagmessig utfort

HOVEDSERVICE
MEL LOWS ERVICE

inkludert (nobilitetsgaranti

HJUL-
STILLING
(Ml. justering)750f-

Vldclftarkundot
buidan bar ar\
Ingsnc-wrasksk-sr
Skull; ',1 indorvel!
swiskV'; *t problam,

korrtaktfcrdattaHir
raparart, og gir dag
zircgarartlpi
arbg&t og d oier.

VI henter og bringer om du onsker del!

56 30 24 2O

Thuen & Matre a.s
Imtuftnnkn «!, KoMcog<n 5100 Os I Mob 001 09 US - F*i SI 30 a 20

Se vAr nye nettside: www.thuenmatre.no
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Led-lys

Skift til LED-lys og spar batteriet
De senere arene har Led-lys blitt ct po-
pulasrt alternativ til tradisjonell g!0de-
lampebelysning og vil i f01ge fagfolk
med tiden utkonkurrere alle de eksiste-
rende lyskilder vi kjenner i dag.

En LED (Light Emitting Diode) er en
diode. Mens det i en tradisjonell pa;re er
en metalltrad som varmes opp og be-
gynner a g!0de (gir lys) nar str0m tilf0-
res, ligger det i en LED en liten chip i en
liten reflektor, mellom to elektriske
punkter. Denne chipen begynner a lyse
nar stram slas pa.
En svasrt liten del av energien for-
svinner i varme i motsetning til en van-
lig lyspsere der mesteparten av energien
gar med pa a gj0re pa;ra varm. Det er
saerlig tre fordeler som fremheves med
LED teknologien: levetid. stemforbruk
og robusthet.

Led - pserene/diodene har i dag en le-
vetid pa ca. 50 000 timer, mens

LED er svcert
smd "lys-
pcerer" som
settes inn
str0mf0rende
kretser.
SlikeLED-
pcerer brukes
for eks. i digi-
tate ur og til a
overfore infor-
masjon fro
Jjernkontroller.

en vanlig lyspsere, som ofte blir oppgitte
til a vare 2500 timer, i
praksis sjelden varer lenger enn ca.

1000 timer. LED-pserens levetid for-
ringes heller ikke nar lyset skrus av og
pa.

For batfolket er det nok imidlertid
LED lysenes lave stramforbruk som er
mest interessant. Dagens LED- lys bru-
ker fra ca. en halvpart til ca en tiende-
part av den strammen en vanlig lyspasre
bruker. Med tanke pa de strembegrens-
ningene en har i en bat er det ikke van-
skelig a se fordeler og muligheter med
denne teknologien her.
En annen viktig fordel med LED tek-

nologien, sasrlig sett fra batfolkets side,
er at LED er meget st0tsikker og lar seg
ikke affektere av vibrasjoner og slag.
Det blir fra enkelte Ieverand0rer frem-
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hevet Led-lysenes
fortrinn i for eks.
topplaterner. LED-
lysene avgir heller
ikke stralevarme, du
brenner deg ikke pa
dem og de er heller
ikke sa brannfarlige
som vanlige pserer.

Siden LED avgir lite
varme kan man mon-
tere flere dioder ved

siden av hverandre for a 0ke lysstyrken.
I motsetning til den tidlige LED tek-

nologien gir dagens LED et fargeekte
lys, dagslys.
For ikke mange ar siden var led lyspse-
rer ikke egnet til mer enn a vasre lysin-

18-diodes
LED-lys til
ca. 80-90 kr.

Led-lys

dikatorer pa et kontrollpanel. Na brukes
LED i alt fra hodelykter til gatelys,
veksthus og billys. Flere internasjonale
akt0rer sier at LED- lys kommer til a er-
statte alle generelle lyskilder i arene
som kommer. Lite stramkrevende, lang
levetid og solid er som sagt tre hoved-
grunner til dette. Og teknologien er i
stadig utvikling.

Kilder:
Sivilingenior Allan Krogh Jensen,

AKJInventions, www.akj.dk
LED Nordic AS

Led-lys.no
Ho wstuffworks

http//www. howstuffworks. com/

Spar stiwn med

LUFT VARMEP
Sanyo 6 kw,

- energiklasse A
S4 irO " tl!Passet norsk kl

- montert p^ 1-2-3

Erfaring som varmer...
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Produktentil drift og
vedlikehold av bat

SLANGER FOR BATEN
TESS har alle kvalitetsslanger til baten din.

Snakk med Erlend Gjerdevik i Os Batklubb, tlf. 911 09 361,
eller naermeste TESS avdeling.

TESS vest as har 23 avdelinger i Hordaland og Rogaland.

RENHOLDS-
MASKINER
Hoytrykksvaskere og stov-
sugere fra Nilfisk-ALTO.
Lavtrykksproyte fra Foma.

SM0REMIDLER
OG OLJE
Motoroljer, hydraulikkoljer,
giroljer, smorefett, smsreoljer
og andre spesialoljer fra Hydro
Texaco, Statoil og CRC.

SPC SORBENTER
Absorbenter som holder baten
din ren. Unnga irritasjoner
over oljesel.

RENHOLDS-
KJEMIKALIER
Gjennom TESS har du tilgang
til alt du trenger til rengjoring
av baten.

SLANGER FOR ALLE FORMAL

SLANGER - TJENESTER - DVHP

TESS vest; as Regionserrcer Bergen
tlf.: 55 11 4~7 OO- faks: 55 11 47 O7

e-mail: vestQcess.no

www.osbaatklubb.org 25
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Gjennom isen

Na nasrmer vinteren
seg og sn0 og kulde-
grader kan komme nar
som heist. Et sn0dekt
og islagt Varga er et
vakkert skue. Hvitt,
jomfruelig og tilsyne-
latende uskyldig. Der
lurer imidlertid farer
nar is og sn0 gj0r det
glatt a ferdes pa bryg-
ger og bater. Det er lett
a skli, og faller en uti
er det ikke akkurat badetemperatur som
venter i sj0en.

Dette fikk undertegnede erfare en
kald desemberdag for noen ar siden. Det
var meldt meteorstorm pa morgenhim-
melen, og for a nyte dette vakre skuet
var jeg i Varga f0r kl. seks om morge-
nen, 10 kuldegrader i luften og sa tykk
is at jeg lurte pa om det var mulig a
komme ut. Det var for 0vrig en nydelig
morgen, blikkstille og stjerneklart. Etter
meteorobservasjon var planen derfor a
reise ut til Marsteinen a fiske. F0rst
matte imidlertid fort0yningene b!0tes
med varmt vann og vinduene skrapes
for is. Jeg for opp og ned mellom bat og
brygge slik jeg pleier nar baten skal
klargjores. Dette hadde jeg gjort hun-
drevis av ganger. Aldri noen gang
sklidd, ikke en gang tenkt tanken.

Nar det uventede imidlertid f0rst
skjer, sa skjer det ofte plutselig og uten
forvarsel. Denne gangen skjedde det.

Gjennom isen

Jeg visste ikke engang at noe hadde
skjedd f0r jeg ser det boble rundt meg,
omgivelsene har fatt en grennaktig
farge og det blir m0rkere. Plutselig blir
jeg klar over at jeg holder pa a drukne.
Jeg synker. Ser opp pa isen over meg
som fjerner seg. Er helt rolig og tenker
at det var trist det skulle ende slik. At
jeg na ikke kommer hjem igjen til de
som venter. F01er meg mest trist pa
deres vegne. Jeg er muligens i en slags
sjokktilstand, men finnes ikke redd,
bare lei meg overfor det som synes
uunngaelig, siste stoppested Varga en
m0rk desembermorgen, uventet og plut-
selig.

Vet ikke hvor lenge jeg synker, det
virker som en liten evighet, mange ve-
modige tanker, alt gar sa seint. Sa plut-
selig en stemme inne i hodet: ta deg
sammen, gj0r noe. Jeg tar noen kraftige
sv0mmetak, sa noen til og er oppe igjen
under isen. Bryter heldigvis igjennom,

far tak i flytebryggen og vet at jeg ikke
har mange fors0k pS a dra meg opp.
Trass i vate, lunge klacr klarcr jeg det pa
farste fors0k. Tror nok en far ckstra
krefter nar det virkclig gjelder.

I baten var det varmt, bade motor-
varme og Wallas. Heldigvis ogsa litt
ekstra klaer. Av med de vate, av med
resten av fort0yningene, pa med ekstra
motorkraft og etter litt jobbing var vi ute
av isen i Varga. Bel0nningen na var en
himmel full av fallende stjerner. Vak-
kert. Dagen som aldri kunne ha kom-
met, endte i en varm og god seng i
Klokkargarden. Men f0r det rakk jeg
ogsa ut pa Marsteinen og fikk med meg
noen skikkelige torskerugger.

Jeg terte noe denne morgenen om
hvor viktig riktige klaer og ikke minst
flyte-/redningvest kan vasre ogsa f0r en
har lagt fra brygga. A dette i sj0en er
ingen sp0k vinterstid, sserlig nar en ogsa
er helt alene.

Nar en faller i kald vintersj0 kan en
fa kuldesjokk og hjertestans. Dette er
arsaken til mange d0dsfall. Kaldt vann
gir h0y puls, blodtrykks0kning og 0kt
pustebehov, noe som i seg selv kan va?re
en livstruende situasjon for mange. Blir
en liggende lenge i vannet vil kropps-
temperaturen bli sa lav at hjernen slutter
a fungere normalt. En vil da ikke klare
a ta vare pa seg selv, og vil rett og slett
fryse i hjel.

Ved en vanntemperatur pa 15-16 °
klarer en naken person seg normalt 1

time. En paklcdd person vil ved tempe-
raturer ned mot 5° kunne klare seg godt
inntil ca. 15 minutter (http://turliv.no/
zonafrigida.htm). Dette er selvf01gelig
individuelt og det beste er a vasre forbe-
redt.

I f01ge Kare Nesheim, ambulanse-
personell i R0de Kors, er det best med
tykke, porose klasr innerst mot kroppen
(http: //home, online .no/~kneshei/sj o .ht
m). Ha genseren innerst, sa undertoy og
helt ytterst skjorte/regnt0y. Fest
ermer/bukseben tett inn til kroppen, slik
at kaldt vann ikke stremmer inn. Du b0r
ha noe pa hodet, og har du flytevest, kan
du ogsa beholde st0vlene pa.

I tilfelle du skulle falle i sj0en langt
fra land anbefaler Nesheim at du holder
deg i ro ved baten og ligg stille, ellers
skylles det vannet kroppen har varmet
opp bort. Kr0k deg sammen i fosterstil-
ling, slik at du beskytter/dekker til
lyske/armhuler. For hver grad vi mister
i kroppstemperatur, taper vi 10 % av
styrken var. Siden vi tapper mye av
blodsukkerreservene vare for a holde
varmen i kaldt vann, vil de feerreste der-
for klare a sv0mme mer enn 200 meter.
Hvis du likevel vil prave a sv0mme,
start straks, og ikke vent til du blir ned-
kj01t.

Med disse avsluttende rad 0nsker vi
fortsatt god batsesong for de som ferdes
i Varga ogsa pa vinterstid.

Janb
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(http: //home, online .no/~kneshei/sj o .ht
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helt ytterst skjorte/regnt0y. Fest
ermer/bukseben tett inn til kroppen, slik
at kaldt vann ikke stremmer inn. Du b0r
ha noe pa hodet, og har du flytevest, kan
du ogsa beholde st0vlene pa.

I tilfelle du skulle falle i sj0en langt
fra land anbefaler Nesheim at du holder
deg i ro ved baten og ligg stille, ellers
skylles det vannet kroppen har varmet
opp bort. Kr0k deg sammen i fosterstil-
ling, slik at du beskytter/dekker til
lyske/armhuler. For hver grad vi mister
i kroppstemperatur, taper vi 10 % av
styrken var. Siden vi tapper mye av
blodsukkerreservene vare for a holde
varmen i kaldt vann, vil de feerreste der-
for klare a sv0mme mer enn 200 meter.
Hvis du likevel vil prave a sv0mme,
start straks, og ikke vent til du blir ned-
kj01t.

Med disse avsluttende rad 0nsker vi
fortsatt god batsesong for de som ferdes
i Varga ogsa pa vinterstid.

Janb
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Reisemal

De eventyrlige Fjelberg0yene
Daffer du fra Varga i + - 6 knobb tar
turen til Fjelberg ca. 5 - 6 timer. Av-
hengig av fart gar turen unna pa 2 - 3
timer.

Den snareste veien er via Lukksun-
det forbi Anunglo og vest for Lykjels0y.

Fjelberg er den minste 0ya med Bor-
gund0y som hoved0yen. Gar du inn
mellom disse to 0yene i Fjelbergsundet
vil du fa Sj0stovo og butikken pa styr-
bord side pa Borgund0y. Denne plassen
er i dag det naturlige knutepuktet pa
0yene med flytebrygge, butikk, mulig-
het for a bunkre, dusje, vaske klser osv.

Til vanlig bor her vel 100 menneske,
men om sommeren blir innbyggertallet
mangedoblet. Dette skyldes de mange
hyttene som blir bebodd her om som-
meren.

Litt historikk:
Disse 0yene huser et samfunn med

lang og rik historie som skriver seg
minst tilbake til vikingtiden. I 1998 ble
det funnet en gr0nnsteins0ks fra ygre
steinalder. Kelt siden middelalderen bar
Fjelberg vaert et senter for andelig for-
nyelse, oppbyggelse og folkeopplys-
ning. Stavkirken som trolig ble reist pa
1200-tallet ble revet i 1725 og erstattet
med dagens t0mmerkirke. Ellers fins
her mye annen historikk for de som
matte vsere interessert.

Her er mange fine og lune, stille plas-
ser a overnatte. Du kan ligge ved flyte-
bryggen i Sj0stovo eller finne
ankerfeste i mer rolige og lune viker. Ta
for deg naturens egne attraksjoner, stu-
dere den fine floraen, eller bare lytte til
stillheten. Personlig er jeg og familien
begeistret for Bjelleb0vagen. Disse fan-
tastiske havnenen ligger syd pa Bor-
gund0y. Nar du gar inn her foreslaes en
person pa baugen som kan holde utkikk
om bunnforholdene. Spesielt gjelder
dette ved inngangen til den innerste la-
gunen/pollen der du ma ta til styrbord
for a unnga en stygg grunne midt i sun-
det. Store fiskesk0yter gar inn her, sa
det er endelig dypt nok, bare en vet a
vasre forsiktig og finne den rette leien
inn.

I den innerste pollen kan man ligge i
all salgs veer og vind. Solen forsvinner
kanksje litt tidlig. Har man lettbat og
barn er det bare a ta seg en liten tur ut i
0yrike.

De som liker en fjelltur kan ta turen
til Borganuten, 469 m.o.h. Her er en
fantastisk utsikt. Man ser til minst sju
andre kommuner fra storhavet i vest og
innover mot de hvite breene i 0st. Fra
nuten ser man de korte avstandene til
Skanevik, Etne, 01en, Leirvik, Halsn0y
og Husnes.

Det renner en bekk fra fjelltoppen og
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nedover gjennom skog, kratt og bratt-
heng. De sier at vannet fra denne bek-
ken er helbredende. Mange folk henter
vann fra denne bekken, og det var en
som sa: Ikkc tro pa mirakler, men for-
vcnt de, for det har enda bedre virkning.
Dcnnc bekken ligger like ovenfor sko-
len pa 0yen. For folk som bare liker a
spasere pa veiene, er her nok a ta av, ca.
20km.

Jeg har bcs0kt Bjelleb0vagen hvert

ar siden slutten pa 1970-tallet, fordi jeg
ble kjent med bonden som driver gar-
den pa Bjelleb0.

Ellers kan jeg nevne at alle de fast-
boende er utrolig hjelpsomme og natur-
lige. Du vil alltid f01e deg velkommen
pa Fjelberg.

Jeg 0nsker alle mine batvenner et fint
opphold pa Fjelberg.

Barrie

Fraflytebryggen i Sj0stovo midt i bdtsesongen.
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Tilbakeblikk

&n/ wwwn&n/ tid/

Var f0rste motorbat. Bygget i 1957 ved
Helles0y Batbyggeri, L0vfallstrand i
Hardanger. En 28 fots bat i Furuhol-
mens batkonstruksjon plattgatter. Kar-
avell-bygget i mahogni pa eikespant.
Den ble kalt "Nordasvannets dronning"

de f0rste arene da den la der.
Fantastisk skap/form og utrolig god sj0-
bat.

Barrie
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Matsiden

Fiskefilet i paprikasaus
4 prosjoner
500 - 600 g. fiskefilet
110k
1 -2 gr0nn eller r0d paprika
1 ss sm0r cllcr margarin
3 ss hvctcmcl
1 dl. llskcbuljong (av tcrning)
2 dl. inalllote eller inelk
Sail, pepper

• Skjtur lilctcn i scrvcringsslykkcr
• Rens Iwkcn og skj;ur den i skiver.
Rcns paprika lor I'm og skj ;ur kjollel
i strimler. I ,a loken og paprika surre
i sm0r eller niiirgarin i en panne l i l
10kcn cr bh ink . Dryss inclel pa og
r0r del godl sammcn. Spe moil llske-
buljong og Hole eller niclk. Brell Us-

"a

#•
kcstykkcnc doblc og legg dem i. La
dcm trckkc 5-10 min. eller til fisken
or kokt. Smak til mcd salt og pep-
per.
• Server koktc poteter eller ris til.

Den ble en braksuksess. M a i i l i m ! ko ld t
bord og h v i l v i n , og inal s;'i mange pa-
mcldlc ;il del iii 'sk-n blc lor i i iyc . Talk
ill i Ijor l>k' li-sk-ii i iv lys t . H;nv * p;'i
Middle i i lcnom koni i lccn .

Vi ovcibringcr en lakk Ira arrange-
nienlkoniiteen til deltagerne for den
godc oppslutningen og den godc stcm-
ningen de skapte.

Oddbjern Klyve
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Flister, Oliver
Torkjelsvegen 124
5200 OS

Svanemating i Bjelleb0vdgen. (Foto: Marit T0sdal Hennes)
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