
www.betongen.no 
Besøk oss på nettet! 

Jubileumsfesten ble arrangert på Støtvig 
Hotell lørdag 14.06.03. 
 
Alle deltagere ble ønsket velkommen med 
velkomstdrikk i haven, i et vær som passer 
fritidsbåtentusiaster, solskinn, varmt og 
vindstille. 
Den offisielle åpningen av festen ble mar-
kert ved at formann Kolsvik avfyrte tre ka-
nonskudd med regattakanonen. 
Både ute i haven og etter at festdeltagerne 
hadde satt seg til bords hadde Rygge 
Mannskor en liten avdeling med entusias-
tisk og underholdende korsang. 
Når taflet ble satt var det ca 115 personer 
som kranset bordet; medlemmer, respek-
tive og innbudte gjester.  
 
Formann Terje Kolsvik ønsket alle velkom-
men til fest og introduserte kveldens toast-
master Ivar B. Johansen, som takket for til-
liten og gikk gjennom både meny og kvel-
dens videre forløp. Og som start ble det 
sunget velkomstsang. 
For å komme igjennom alle taler ble første 
taler introdusert allerede under forretten og 

det var som seg hør og bør: formannen i 
Moss Motorbåtforening, Terje Kolsvik. 
Her ble foreningens historie gått igjennom 
i korte trekk og det ble også gjort noen 
tanker om den nærmeste framtid, det er jo 
bare 10 år til 100-årsjubileet. 
 
Talerekken fortsatte med at Havnefogd Sy-
versen hilste fra Moss Havnevesen. Han 
påpekte viktigheten av godt sjømannsskap 
og det å ta vare på godt miljø, vennskap og 
hjelpsomhet båtfolk i mellom. Han var 
også innom samspillet mellom profesjo-
nelle brukere og fritidsbåtbruker på sjøen.  

Formann Terje Kolsvik ønsket velkommen og var 
kveldens hovedtaler 
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Jan Skjønnberg hadde på seg tre hatter un-
der sin taleseanse, både 
KNBF, KNBF  distr. 
Øst og Gnisten BF. 
Han roste det anlegget 
MM har opparbeidet. 
Han påpekte  også den 
betydningen MM har 
spilt i alle år både i for-
bundet og distriktet og 
han mintes det spesiel-
le samarbeidet det had-
de vært mellom MM 
og Gnisten BM.  
 
Leif Viggo Pettersen 
takket på vegne av 
Vansjø Båtforening for 
fødselshjelpen og 
ønsket lykke til i fram-
tiden. 
Arne Stylegard, Moss Kommune, hadde 
vært på nettet og lest alt som sto om MM  
der, og i tillegg vært på besøk i havna for 
med egne øyne se både anlegget og aktivi-
teten. Han forsto at dugnadsinnsatsen måt-
te være stor og at det var en sprek 90-
åring. Han bemerket også æresbevisningen 
som ”Årets Båtforening”. 
 
Kåre Pettersen, ønsket på vegne av Kambo 
Båtforening lykke til med framtiden. 
 
Martin Bjørkholt hilste fra NSSR og min-
net om at de var 7 år eldre, slik at det fort-
satt var noe å strekke seg etter. 
 
Finn Aamodt, hilste fra ”lillebror” Arbei-
dernes Båtforening og ønsket lykke til 
framover. 
 
Arne Brynildsrud hilste fra de 4 gjenleven-
de æresmedlemmer og takket for godt 
stell! Han registrerte at det grodde godt et-
ter dem! 
Han mimret om barndommen i havna på 
30-tallet og synes det var vemodig at siste 
rest av beddingene og dermed opphavet til 
navnet ”Betongen”, nå var revet.  

 
Den siste talen var det Per 
Åge Johansen som sto for; 
Takk For Maten. Dette var en 
avslutning som det vil gå fra-
sagn om. Så mye latter og ap-
plaus under en tale er sjelden 
å oppleve, og mange av oss 
kjente igjen situasjonene som 
så forbilledlig ble formidlet.  
Det var nok kø foran speilene 
i damegarderoben for å rette 
på make-upen etter dette. 
 
Dermed var Toastmaster Ivar 
B’s jobb gjort. Han takket for 
seg og ble besvart, helt for-
tjent, med den lengste applau-
sen under hele taffelet. 
 

Etter kaffe m/avec gikk dansen utover i de 
små timer. 
 
En meget vellykket jubileumsmarkering var 
gjennomført takket være dyktige mennesker i 
arrangørstaben. 
RHO 
 
GAVELISTE 
 
Moss Havnevesen: Gavesjekk kr. 5000,- 
 
KNBF: Plakett og trekrus 
 
KNBF distrikt Øst: Bilde 
 
Gnisten Båtforening: Vimpel 
 
MM’s Dameklubb: Gavesjekk kr. 15000,- 
 
Vansjø Båtforening: Elektrisk grill 
 
Moss Kommune:  Bilde med 2 utgaver av kråka. 
 
Kambo Båtforening: Maritimt Messingur 
 
NSSR avd. Moss: Stor vimpel og bordvimpel 
 
Arbeidernes Båtforening: Bilde fra båthavna i kana-
len 
 
Æresmedlemmene: 1 orkide og 2 bilder av stabelav-
løpning i Betongen 1917 gitt av Else Nymark 

Torunn Kolsvik og Laila Myhre festklare på 
brygga i Larkollen 
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Tirsdag, 28. oktober 2003 kan bli en 
merkedag her i distriktet. Det var da en 
offisiell reåpning av kanalbrutårnet i 
Moss, hvor mange prominenser var sam-
let.  
Det offisielle ved seansen var at Red-
ningsselskapet Moss Krets og Jeløy 
Kystlag fikk ta i bruk tårnet som base. 
Åpningen ble markert ved flaggheising, 
samt en hilsningsskål (alkoholfri) etter-
fulgt av et møte i velferdsentralen. Ge-
neralsekretæren i Redningsselskapet/
påtroppende Fylkesmann i Østfold; 
Anne Enger Lahnstein og havnefogd 
Finn Syvertsen deltok og kastet således 
glans over dagen. To av Redningsselska-
pets skøyter; ”Odd Fellow” og ”Hvaler” 
lå også i Kanalen under seansen. 
Moss Krets av Redningsselskapet er av 
relativt ny dato. I styret sitter tre med-
lemmer fra Moss Motorbåtforening: 
Bjørn Larssen(formann), Martin Bjørk-
holt(kasserer) og Per Livar Engene 
(sekretær). 
På møtet i Velferdsentralen deltok i til-
legg representanter fra et flertall av dist-
riktets båt- og andre foreninger med ma-
ritim virksomhet.  Med Anne Enger 

Lahnstein i spissen ble det gitt en bred ori-
entering om Redningsselskapets virksomhet 
og særlig innsamlingsaksjonen i høst ble 
fremhevet. Det ble sterkt understreket at fri-
villighetsprinsippet fortsatt er selskapets 
bærende filosofi. Under den mer åpne dis-
kusjonen etterpå fremkom en utvilsom pa-
rallellitet mellom Redningsselskapets og de 
fremmøtte foreningers målsetting på en rek-
ke felter. 
I tillegg ble det fra flere hold nevnt at antall 
tilgjengelige båtplasser i distriktet burde 
økes og likeledes at Kanalbrua på litt sikt 
burde åpnes igjen. 
Jeløy Kystlag orienterte om Kystens store 
innsats og betydning for kystkulturen – også 
i vårt distrikt, samt om ny skøytehavn på 
Rosnes. 
Det ble servert nydelig fiskesuppe med til-
behør. 

Informasjon til medlemmer av Moss Mo-
torbåtforening 
Redningsselskapet Moss Krets reak-
tiviseres 
på bakgrunn av at: 
millioner av mennesker fraktes sjøveien 
kloss mot vårt lokalområde, strekningen 
Son - Råde, 
bortimot 4000 lystbåter er hjemmehøren-
de i organiserte havner i området, 
og i Oslofjorden totalt sett finner ca 50 
000 lystbåter i alle størrelser. I sommer-
halvåret er mange av disse innom våre 
havner eller passerer rett utenfor, ble det 
for ca 3 år siden gjort forsøk pa å etable-
re en Moss Krets av Redningsselskapet. 
All erfaring tilsier at med et så stort an-
tall personer på sjøen er det påkrevet å 
ha en oppegående sjøredningsberedskap. 
Dette var bakgrunnen for at frivillige bl a 
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fra Moss Motorbåtforening startet opp 
det grunnleggende arbeidet med å 
etablere et styre, knytte kontakter, for-
berede infrastruktur og igangsette 
konkrete aktiviteter. En av motive-
ringsfaktorene var et tilsagn om å sta-
sjonere et frivillig bemannet rednings-
fartøy i Moss. På dette tidspunkt måtte 
imidlertid Redningsselskapet foreta 
prioriteringer som dirigerte fartøyet til 
Vestlandet, - noe som medvirket til at 
den lokale prosessen stanset opp. 

En del motiverte personer har tatt opp 

igjen saken, og man er nå i ferd med å f å 

pa plass en ny og levedyktig Moss Krets 

av Redningsselskapet. 
Et interimstyre er i gang. Dette skal: 
profilere "saken" bl a gjennom lokalpres-
se, samt gjennomføre "åpent møte" hvor 
det redegjøres for reetableringsplanene 

etablere styre og evt. utvalg 
Deretter vil man presentere Rednings-
selskapet og motivere for rednings- og 
sikkerhetsarbeidet ved å igangsette ak-
tiviteter/ øvelser/ demonstrasjoner/ te-
makvelder; - Man vil også arbeide for 
en bedre lokal sjøredningsberedskap. 
Vi søker derfor etter motiverte kvinner 
og menn i MM som vil gå inn i et enga-
sjert team - for en viktig sak! 
Er du en som vil være med å utvikle 
dette, så kontakt:  
 
Margaretha Olsson - Tegleverksvn 9 - 
Tlf 69252178 - mob 99011688 - marga-
reta.o@nhg-trans.no 
Bjørn-I Larssen   - Thorneløkkvn 5 - Tlf 
69240733 - mob 93654721 - bjoern.
larssen@2i.net  
Per Livar Engene - Aksel Olsens vei 13 - 
Tlf 69251595 per.engene@holen.no 
 

Leder for opptaksgjengen; Karlsen er skuf-
fet over mange båteiere som skal ha båten 
sin på land. De bare står der, nærmest tafat-
te og tror at de som kjører kran og traktor 
skal spyle båten for dem og/eller sette opp 
opplagsutstyret for dem.  Har du som båtei-
ere et problem med å gjøre dette, så bør du 
ha med deg to hjelpemenn. DU SKAL HA 
MED HJELPEMANN, minst en. Se i reg-
lementet. Det går så mye smidigere og ras-
kere når dette er på plass. 
Båtene trenger god støtte, det kan blåse 
kraftig i området og år om annet velter en 
båt grunnet dårlig støttemateriell.  Heldig-
vis har vi vært spart for dominoeffekten av 
en slik velt. Spander noen ekstrakroner på 
at underlaget og støttene er solid og i orden. 
 
 
 
 
Edgar er snill og grei og stoler på alle. 
Synd er det dessverre at denne tilliten mis-
brukes. Foreningen har i det siste opplevd 
at medlemmer vil leie huset til andre formål 
enn hva det i utgangspunktet er tenkt til.  
Jeg er faktisk litt lei meg dersom vi må inn-
føre skriftlig søknad om leie av huset hvor 
vi krever fakta om hvem som er jubilant/
brudepar m.m.  Leie avhuset til en over-
kommelig pris er et medlemstilbud og da 
sier det seg selv at man ikke kan leie for at 
en kamerat eller venninne skal feire et eller 
annet. Det er skikkelig dårlig gjort overfor 
medlemmet som trenger huset til det formål 
det er beregnet for og som får som svar at 
huset er opptatt. Nye satser for leie og  be-
taling for vask vil bli innført i 2004. 
Har du hatt fest og det ble litt mat igjen, da 
er det kjekt å ta dette med seg hjem. Låner 
du boller, fat eller noe fra klubbhuset, så 
husk å levere det tilbake. Synes du det er 
flaut å komme med ting lenge etterpå ?, så 
sett det i en eske på trappa (du får amnesti/
er tilgitt) på klubbhuset. Det blir ganske 
dyrt å måtte kjøpe nytt hele tiden for det 
som blir ”borte”. 



På et møte i havna i første del av septem-
ber ble deler av styret i MM informert om 
overvåkningssystemet SeaTracking. (Den 
var for øvrig en reportasje i Moss Avis da-
gen før om tilsvarende møte i Rygge Båt-
forening.) Igjennom dette systemet kan 
båteier få melding, om tyveri, innbrudd, 
forsøk på oppstart, for lav batterispenning 
og inntil 7 andre elementer,  som tekstmel-
ding på sin mobiltelefon. 
 
SeaTracking er et system som båtfore-
ningen drifter overfor sine båteiere. Båtei-
er bestiller utstyret som skal være i båten 
via båtforeningen. Foreningen kjøper en 
kommunikasjonsenhet som formidler sig-
naler fra båt videre til en database. Data-
basen foretar så varsling til båteier ved 
hjelp av tekstmelding på vedkommendes 
mobiltelefon.  
Alle konkrete elementer, som f.eks. forsøk 
på oppstart, lav batterispenning osv, vil bli 
direkte varslet. Innbrudd blir overvåket 
som bevegelser i rom i båten og har en 
forsinkingstid på 45 sekunder slik at båtei-
er har denne tiden på seg til å kvittere det-
te før alarm blir sendt. Når båten går ut av 
havna vil det altid bli sendt melding om 
dette til båteier, selv om han selv fører bå-
ten. Dette som en sjekk og bekreftelse på 
at systemet fungerer. Sitter derimot eier 
hjemme i stua og får denne meldingen og 
ikke har lånt bort ”skuta”, er dette melding 
om tyveri. (For sikkerhets skyld bør eier 
forvisse seg om at dette i praksis er tilfelle 
ved å reise i havna å sjekke eller kontrol-
lere dette på annen måte.) Båteier melder 
så fra til databasen om dette og alle kom-
munikasjonsenheter i systemet vil formid-
le melding til båteier om båten passerer, 
slik at båteier da vil få greie på hvor båten 
befinner seg. Båteier må selv melde båten 

stjålet til politiet og forsikringsselskap. 
 
Kommunikasjonsenheter vil også bli forsøkt 
utplassert på f.eks redningsskøyter, politibå-
ter, ferjer osv, slik at overvåkingen kysten 
rundt vil være komplett. Et annet viktig ar-
gument er også at dette systemet vil være 
virksomt under vinteropplaget i havna.  
 
Prisen på dette systemet vil for båteier være 
en engangssum på ca kr. 3200,- + en årlig 
sum på kr. 124,-, og for båtforeningen en 
engangsinvestering på kr. 96,- pr. båtplass 
over 2m/bredde. 
På sikt kan systemet føre til reduksjon av 
forsikringspremien hos de fleste selskaper.  
 
Styret i MM synes systemet virket svært in-
teressant og vil trolig gå inn for at forening-
en går med i dette. Forutsetningen er selv-
følgelig at et visst antall båteiere er interes-
sert. 
 
Informasjonsmateriale er lagt ut i havnebua 
på ”Håkons Plass”, den kan også leses på 
nettet: http://www.autotrap.no. 

Odd er snart klar med utsendelse av båt-
plassøknader for neste sesong. Dere som 
har hatt fast plass, får dette i posten. Ellers 
vil det bli lagt ut på noen plasser/butikker. 
Se annonse i avisa. 
Det er laget et par nye linjer/spørsmål på 
neste års søknad. Vi spør om du er interes-
sert i å kjøpe/installere det alarmsystemet 
vi har omtalt et annet sted i SNEKKA; 
Auto-trap. Les litt om dette og gjør deg 
opp en mening. Bindende bestilling vil 
skje på et annet skjema. 
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Roger Jensen melder at det meste har 
ordnet seg i havna/bryggene. Svelland er 
endelig ferdig med den jobben han har 
holdt på med ganske lenge. Den synes 
ikke så godt; undervannsjobb,  men vi får 
håpe at resultat vil vare i mange år. Det 
meste av moringskjettinger på A- og E-
brygga er byttet ut og knekken på E-
brygga ble rettet ut. Dette var en forven-
tet utgiftspost, men ble noe dyrere enn 
først antatt, en halv million er tross alt en 
halv million. Toalettlekteren vil bli fjer-
net nå i høst og da er den en saga blott 
for oss. 
Vi fikk tidlig frost i år og havnekomiteen 
var en natt for sent ute til å redde alle 
kranene på bryggene. Heldigvis var det 
ikke alle som frøs i stykker, men en tjue-
talls kraner må byttes før ny sesong. 

Strømbruk om bord. Dette kan ikke sies for 
ofte,: sørg for å ha egen bryter dersom du 
har varmtvannstank med  el-kolbe. Anlegget 
vårt er ikke beregnet på det forbruket som 
oppstår dersom mange ligger med land-
strøm og elementet i varmtvannstanken slår 
inn. 
Dette gjelder også om vinteren hvor det tas 
med strøm om bord, primært for å lade bat-
terier eller ha at arbeidslys til vinterprosjek-
tene. Det blir galt når elementet i varmt-
vannstanken slår inn, det er kanskje ikke så 
bra heller at dette skjer om vinteren, da skal 
jo tanken være tappet og elementet har ikke 

noe vann å 
varme opp. 
 
Bernt Myhre; 
elektriker, har 
følgende tips å 
komme med 
når det gjelder 
landstrøm om 
bord i båt: 
 

Vedrørende landstrøm så strides de lærde 
om jordledningen skal være med om bord 
eller ikke. Jeg mener det er best at den ikke 
er med. Hvis båten er av stål, kan det vurde-
res om jord skal være med. Problemet med 
jordledning om bord i båten er at hvis det er 
en jordfeil på anlegget i land (skjer veldig 
ofte), vil den bli med om bord i båten. Like-
så den andre veien; dersom det er en feil på 
ditt eget anlegg om bord i båten vil dette 
forplante seg til land. Dette kan medføre tæ-
ring og strømgjennomgang. Tæringen kan 
skje på din egen båt, men også på nabobå-
ten, da som kjent vann leder strøm. Et av de 
kjente båtbladene hadde en artikkel om net-
topp dette nå i høst. Min konklusjon blir at 
jordledningen ikke er med om bord og 
fortrinnsvis bør dobbeltisolert utstyr bru-
kes. Alt utstyr som er merket med  er 
dobbeltisolert. 

Parkering er også et annet stikkord som 
dere må legge dere på minnet. Det går 
ikke an å slenge fra seg bilen slik som 
enkelte gjorde det i sommer. På store ut-
fartsdager var det nesten umulig å kom-
me seg frem og det må ikke parkeres på 
den asfalterte kjøreveien gjennom havna. 
Det er ledig plass på den nordre plassen, 
less av kolli og passasjerer ved brygga du 
skal til og parker der.  Brann/ambulanse 
må ha muligheten til å komme frem. 

Gjengen til Gunnar lover å komme sterkere 
tilbake med tilbud om aktiviteter i løpet av 
vinteren. Foreningen hadde besøk av MA-
RITIM i høst; de hadde en minimesseturne 
med stopp i Moss og valget falt på oss som 
sted for en slik visning av deres produkter. 
Gode tilbud på opplagsutstyr og konserve-
ringsmidler for båt/motor. Vi ser ikke bort i 
fra at dette bli en årviss foreteelse og da skal 
vi prøve å dra til oss andre aktører og lage 
en treffdag i havna. 
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Artikkelen sakset fra ”Båtforeningen”  -  
medlemsblad for alle foreningsmedlem-
mer på vestlandet. 
 
Tekst: Aanund Olsnes 
Foto: Norsk filminstitutt 
Tilrettelagt for ”Snekka”: Svein Thor-
valdsen, MM 
 
”Fant i fjorden !” gikk ropet langs kys-
ten, når fantebåtene duvet forbi i sundet 
utenfor med kurs for en holme eller ei 
lun vik. For de var lette å kjenne igjen, 
fantebåtene. De var annerledes rigget, 
hadde andre farger og andre typer far-
koster. Seilene på fanteskutene var som 

regel brune eller svarte, så etter fargen på 
seilene kunne de fastboende se hva slags båt 
som var i anløp. 
 
På dekket lå strisekker med blikksmedarbei-
der og jernskrap. Enhver kunne se og høre 
på lang avstand at fantene kom, og mange 
øyne fulgte nøye med fra hus og knauser når 
fartøyene styrte mot sine faste stoppesteder.  
 
Det fulgte bestandig leven med fantene; 
Sang og spill, gapskratt og kjefting, bikkje-
glam og ungeskrik. Ved rattet stod skippe-
ren, myndig og sjøvant med pipa i kjeften, 
og manøvrerte det flytende hjemmet. I et tau 
etter skøyta hang prammen til bruk for 
ærend i land.  

7 



Vel fremme ved bestemmelsesstedet kastet 
skipperen ankeret og tok ned seilet. Deretter 
ble kaffekjeler, gryter og nisteskrin hentet 
frem og rodd inn til bålplassen. Snart brant 
bålet lystig og skipperkona ruslet til land-
handleren for å hente brød, kaffe og tobakk. 
Om hun ikke hadde penger tok hun med seg 
en unge i et knytte på ryggen og gikk for å 
selge egenproduserte ting i de nærmeste hu-
sene. Som regel ba 
hun også om en liten 
matbit eller en mel-
keskvett til ungene.  
 
Det var som regel 
kvinnene som stod 
for kontakten med de 
fastboende. Mennene 
holdt seg helst om 
bord – drev med litt 
håndverk og litt 
dank, eller de jaktet 
og fisket litt, hvis de 
følte for det. Kvinne-
ne bar hjem fangsten sin i et tøystykke. Et 
klede fullt av mat var dagens høydepunkt 
for fantefølget, som ventet på stranden eller 
svaberget der båten lå. Straks kvinnene kom 
tilbake med maten, gikk de i gang med å 
stelle til middag, mens ungene døyvet den 
verste sulten med noen brødskiver. Kort et-
ter putra kjelen over bålet, og ungeskokken 
begynte å falle til ro. Snart var maten ser-
vert. Dagen var reddet, og fantene blide og 
fornøyde.  
 
Det var slike stunder rundt bålet på varme, 
lyse sommerkvelder, som fantene likte seg 
best. De åt kraftige middager, tømte innpå 
med svart kaffe, svelget noen dugelige klun-
ker med brennevin, sang og hadde det moro 
til langt på natt, uten å bekymre seg for 
morgendagen.  
 
Om vinteren var det landligge i islagte fjor-
der – alltid kulde og ofte smalhans. Det var 
på denne tiden fantene produserte salgsvare-
ne sine: Bøtter og spann, visper, sopelimer, 
feiebrett og ellers andre ting i blikk, tre eller 

ståltråd. Mange fanter mestret også kunsten 
med å fortinne kopperkjeler. Dette håndver-
ket, som få fastboende kunne, var helt nød-
vendig så lenge kokekar av kopper var i 
bruk. Uten fortinning ville maten og kaffen 
bli giftig, det var noe alle visste, så på dette 
området var det nok av arbeide å få. Noen 
fanter drev også som urmakere, børsemake-
re, og endatil som låsesmeder.  

 
Noen familier 
hadde faste 
vinterkvarter, 
dit de vendte 
tilbake hver 
høst, andre 
veksla mel-
lom flere 
plasser, og 
noen la båten 
i vinteropplag 
og leide seg et 
hus på land 
for vinteren. 

Det vanligste var allikevel å bo i båten vin-
teren igjennom, helst på et sted litt utenfor 
allfarvei, men ikke for langt fra folk.  
 
Trolig fantes det her i landet omstreifende 
folk som bodde i båt det meste av året alt på 
1500-tallet. De eldste skildringene av slike 
personer dukket opp på Vestlandet og i 
Nord-Norge på 1630-tallet. Fra Sunnmøre 
blir det fortalt om båtfanter på 1690-tallet, 
og i brev fra biskopen i Trondheim fra ca. 
1730,  kan en leste om store mengder 
”betlere” som samlet seg i byen hver som-
mer. Hvor disse kom fra visste bispen ikke 
sikkert, men var visst ”sunnanfrå Vestlan-
det” trodde han. I alle fall kjøpte de seg bå-
ter i Trondheim, og rodde eller seilte nord-
over i Trøndelag og Nordland, og sørover til 
Møre og Romsdal. ”Futane” klarte ikke å 
holde kontroll med disse folkene, skrev bis-
pen videre, dertil var avstandene for store, 
og fantene for flinke til å holde seg skjulte. 
(Ja,ja, skatteunndragelse og det å bo i båt er visst slettes 
ikke av nyere dato. Red.anm.) 
 
En lignende flokk rodde og seilte i Sogne-
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men med et gjennomreisende fantefølge, el-
ler som på egen hånd hadde gitt seg ut på 
”fantestien”.  At mange omstreiferer heller 
ville bruke båt enn å ”loffe” langs stier og 
veier, eller mangel på sådanne, er lett å 
skjønne. I kystområdene var det dårlig med 
veier til langt ut på 1900-tallet, slik at båten 
ofte var det eneste fremkomstmiddelet. I til-
legg til dette bodde det folk på bortimot 
hver øy og i hver fjordarm, og dermed var 
det alltid mulig å finne noen en kunne hand-
le med eller tigge av. Og ikke minst ga bå-
ten en etterlengtet følelse av frihet,  samt at 
det var lett å stikke til sjøs hvis det skulle 
komme til konflikter med de fastboende, 
noe som forekom rett som det var. Videre 
var båten velegnet til matauk gjennom fiske 
og fangst, og lagringsplassene over og un-
der dekk gjorde det mulig å frakte med seg 
mer varer enn det en kunne klare å bære. 
Dermed var muligheten til å skaffe seg inn-
tekt gjennom handel bedre for en båtfant 
enn det var for en ”loffer”.  

 
Båttypene varierte. I 
Trøndelag og på Møre-
kysten var robåter opp-
til fembørings størrelse 
vanlige. De var lette å 
manøvrere og uavheng-
ige av vind. Båteierne 
trengte heller ikke å 
mestre like avansert 
sjømannskap som 
skøyteskipperne på 
Sørlandet. De overbyg-

de skøytene var ikke vanlig før på 1870-
tallet. Drømmen for mange var å eie sin 
egen skøyte. Fanteskøytene på Sørlandet var 
gjerne ”avdanka” makrellskøyter. De var 
bygd i eik og ble kalt rombukker. Det var 
ikke akkurat noen skarpseilere, til det gikk 
de for tungt i sjøen, men de holdt godt på 
varmen om vinteren. Også utrangerte 
losskøyter ble tatt i bruk, men det hente 
også at fingernemme fanter bygde sine egne 
skøyter. Fingernemme kan vel også sies om 
de fantene som stjal seg ei skøyte når anled-
ningen bød seg. På 1920-tallet begynte fan-

fjorden omkring 1750, og noen år senere 
hører en om tilsvarende på Nordmøre.  
Fantene på Sørlandet begynte å bruke båter 
noe senere, men fra omkring 1850 og opp 
mot 1900 var det stadig flere båtfanter i det-
te området. Denne gruppen seilte helst mel-
lom Skiensfjorden og Listalandet, men de 
våget seg sjelden til havs eller lenger vest. 
Det var i skjærgården de trivdes best, men 
også i farvannene omkring Stavanger seilte 
og rodde det flere titalls familier.  
 
Ved inngangen til 1900-tallet var det båtfan-
ter langs hele kysten fra lengst i sør i Øst-
fold, langs kysten fra Kristiania, forbi Kris-
tiansand og Ålesund og helt opp til Nord-
land og Troms. De som reiste i området 
Helgelandskysten eller Lofoten, hadde som 
oftest vinterbase i Trønderlag, eller enda 
lenger sør. Få ”reisende” holdt seg nord for 
Namsos om vinteren, og de som fantes 
overvintret ikke i båten.  
Langs Akerselva i Kristiania lå det taterbå-
ter om vinteren. Som-
merstid dro disse på 
tokt langs Østfold- og 
Vestfoldkysten. Kris-
tiania-Halden, eller 
Kristiania-Tønsberg 
var vanlige reiseruter 
for denne gruppen 
fanter. 
 
Tallet på båtfanter 
nådde trolig sitt høy-
depunkt på 1890-
tallet, men en vet ikke med sikkerhet hvor 
mange det var av dem. Et forsiktig overslag 
antyder at det kan dreie seg om 400-500 
personer i hele landet, fordelt på 80-90 bå-
ter.  
 
Hvem var så båtfantene? De kunne vel ha 
mange slags opphav, men noen av dem ned-
stammet visselig fra gamle Romani-slekter. 
Men det ser faktisk ut til at det var flere som 
hadde ”vanlig” bonde- og husmannsblod i 
årene. Helst var dette folk som på et eller 
annet tidspunkt, enten hadde slått seg sam-
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tene, og da særlig på Sørlandet, å skaffe seg 
motorbåter. Dermed økte ”aksjonsradiusen” 
og operasjonsområdet ble utvidet, og det ble 
lettere å stikke seg unna hvis det var behov 
for det, og det var det visst både titt og ofte.  
 
På 1950-tallet var det bare en fanteskøyte 
uten motor igjen på Sørlandet. Eieren av 
denne skøyta het Tønnes Bredesen, far til 11 
unger, og en av de mest kjente sjøfantene 
her i landet på 1900-tallet. Tønnes hadde 4 
skøyter mellom 1924 og 1954, og først i 
1956 flyttet han og kona Oline i land etter 
33 års samliv til sjøs. Tønnes døde i 1964, 
Oline levde helt frem til 1987. Noen 
”motorfanter” holdt koken til utpå 1960-
tallet, men mot slutten av 10-året hadde de 
fleste av dem blitt fastboende. Også på 
Vestlandet, i Trøndelag og Nord-Norge, eb-
bet det ut med båtfanter i første halvdel av 
1960-årene.  
 
Dermed var epoken for båtfantene over. 
Aldri mer skulle noen rope: ”Fant i fjor-
den !”,  og aldri mer skulle godtfolk bli pir-
ret av sangen og musikken som lød fra fan-
teholmene i lyse sommernetter.  
 
”HELDIGVIS” sa noen. ”DESSVERRE” 
mente andre.  
 
I alle fall så er det fremdeles mange, både 
på Sørlandet men også andre steder langs 
kysten, som drømmer seg i fantens sted om 
sommeren. Tenk å kunne seile av sted uten 
noen bestemt mål, fri til både å reise og 
stoppe hvor en måtte ønske – fri fra verdens 
stress og mas.    
 
”GJØR DET DA VEL ” 

♣ 
De vil bare gjenta det som ble omtalt i jubileumsnummeret i våres, 
om at det er plass til flere damer i klubben. Aktivitetene er forskjel-
lige og det sosiale aspektet knyttes og styrkes med båttur på forsom-
meren og samling med julemat i god tid før den vanlige julestria 
setter inn. 

Sakset fra bladet ”Båtforeningen” 

Jorun Rismark holdet 
talen fra ”Dameklubben” 

Ansvarlig redaktør 
Terje Kolsvik 

 
Redaksjonsekretær 

Ivar B. Johansen 
 

Redaksjonsmelemmer 
Roy H. Olsen 

Svein Thorvaldsen 
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Bygget ved Haakons plass er klar til bruk. 
Dette har vi fått mye skryt av, både fra med-
lemmer og fra andre tilfeldige ”gjester” som 
gjort oss besøk. Det er hyggelig å få slike 
tilbakemeldinger. Verkstedrommet vil bli 
låst med nøkkel som ikke er til salgs. Opp-
holdsrommet kan låses opp med den samme 
nøkkel som går til bom/tralle/container og 
ikke minst toalettene. Vi prøver en slik ord-
ning og håper at du som medlem viser oss 
den tillit at dette systemet kan fungere. Da 
har du tilgang til et varme-/oppholdsrom 
hvor det er kaffetrakter, kokemuligheter, 
grill, pølsevarmer, vaffeljern og et ordens-
reglement som du kan lese ved døra. Bruk 
det, kos deg, slapp av, jug sånn passe ved 
historiefortelling, men rydd etter deg. Vis 

videre hensyn til andre, luft litt ekstra der-
som det røykes. Lås etter deg. 
 
Bygget ved dieseltanken er snart ferdig, Dil-
ling-gutten står på og gjør en flott innsats. 
Innredning av rommet ved siden av tanken 
blir en vinterjobb. Det blir her plass til litt 
effekter og et tørt sted for den som betjener 
dieselpumpa, likså blir det et rom hvor vi 
har planer om å plassere en kompressor. 
 
Vi kjøpte inn stein til støttemur ved service-
bygget og dette ble veldig pent. Det ser så 
mye mer ryddig ut og det er ikke umulig at 
vi vil bruke samme type stein til andre av-
slutninger ved parkeringsplassen og neden-
for klubbhuset. 

Nytt av året er vi kommet til enighet og 
fått et bra tilbud hos Jeløy Skotøy og Re-
parasjonsverksted AS. Butikken ligger i 
Helgerdøgata nr. 1 (like ved Kanalen). 
Vis medlemskortet ditt og du vil kunne 
oppnå inntil 20 % rabatt på sko/skotøy. 
Minner ellers om de andre avtalene vi 
har hos Bil-eXstra, Slangeservice og 
Bretun Farge og interiør. 
For øvrig bør du sjekke med  NORSKE 
SJØ,  forsikringen du som medlem av 
Moss Motorbåtforening/ Kongelig Norsk 
Båtforbund, kan benytte deg av. Her kan 
virkelig være penger å spare.  

Trond ønsker 
stadig at flere 
deltar på fes-
tene våre. Det 
bra besøk på 
r e k e a f t e n , 
men på jule-
trefesten og 

festen etter årsmøtet er fortsatt god plass 
til mer folk. 

Stemning i sommernatten 
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Som dere har sett gjennom media, er vi godt i gang med forberedelsene til TV-aksjonen. 
Redningsselskapet trenger nå raske og godt utrustede skøyter. De eldste er bygd på 50-
tallet og med et fartsregister som ikke harmonerer med dagens behov. Gjennomsnittsalde-
ren er ca 20 år. Vi skaper nå historie ved at vår generalsekretær (fylkesmann i Østfold fra 
nyttårsskiftet) har fått TV2 til å engasjere seg i saken. På aksjonsdatoen 30. november vil 
en topp moderne skøyte få sin dåp. Arrangementet er lagt opp stort og med HM Kongen 
som hovedprofil (Valebrokk kan media!).  
 
For å rekke målet må det på landsbasis engasjeres henimot 2000 områdeledere, som igjen 
skal rekruttere og organisere ca 15 bøssebærere hver. Stor honnør vil jeg gi MMs formann 
som har vært positiv i forhold til aksjonen, rekruttert områdeledere fra foreningen, og stilt 
seg i spissen for en stafett hvor vi utfordrer andre båtforeninger. 
 
I vårt lokalområde mangler vi fortsatt områdeledere, og tilhørende bøssebærere.  
De fleste av oss har gitt eller fått assistanse på sjøen. Nå tar vi den på land! Derfor: - har 
du litt tid tilgjengelig evt et par timer å avstå 30. november, så ta kontakt med Terje 
Kolsvik, Martin Bjørkholt (jeg vet at de mangler bøsse-
bærere) eller meg!  
Bjørn Larssen 

Leder av Moss krets (og båtmann i Betongen) 
Tlf 69240733 - 93654721 

Stafetten mellom Yrkesfiskere og Fritidsbåtflåten er en 
duell mellom alle brukerne av redningsskøytene. 
 
Medlemmer av M M oppfordres til å sette inn det beløp 
de vil donere på konto 1061.05.04200. Giro merkes med 
NSSR 
Beløpet vil senere bli overført samlet. 

OBS!!  før 28. november 2003  
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