
Sveitseren Julien 
Vuagniaux spiller en

hymne på sin sek-
kepipe

RØRVIK: Med sekkpipemusikk gjor-
de vikingebåten «Fenris» ganske ny-
lig sin entré i Rørvik gjestehavn. Tre-
roringen  er bestilt og bygd i Rognan
for en seks måneders ferd mellom
Bognan og Bretagne via Shetland,
Hebriderne og Irland. 

YT • Annette L. Traxler
ytringen@ytringen.no

Båten kom innom Rørvik med belgieren og
arkeologen Francois Rosell og sveitseren og
salmakeren Julien Vaugniaux, for proviante-
ring. De spilte sekkepipemusikk for å finansi-
ere provianten og ønsket gjennom musikken
og bli litt kjent med viknaværinger. 

Pinsehelga tilbrakte «Fenris» i Tronheim
for å «puste ut» etter et tøft møte med stygt
og typisk «kystvær».

Dersom «Fenris» følger sine forgjengeres
sjørute fra vikingperioden 792-1050, faller
det seg naturlig at møte opp på Giskespelet på
Giske utenfor Ålesund den 22 juni. Giskespe-
let ble startet i 1995 og inneholder i dag ca
200 statister. Forfatteren bak sogespelet er
Johannes Heggland, mest kjent fra sogespelet

«Mostraspelet», og triologibøkene «Brødet
fra havet» og bøkene om Karjana. 

Dersom noen ønsker og følge «Fenris» på
sin ferd, kan de gå til: HYPERLINK
«http://www.prossel.com/revesdesagas» -
www.prossel.com/revesdesagas

CYAN MAGENTA GUL SVART

CYAN MAGENTA GUL SVART

ssoollaa
13. JUNI
opp 02.26
ned 00.00
14. JUNI
opp 02.25
ned 00.02
15. JUNI
opp 02.23
ned 00.04
16. JUNI
opp 02.22
ned 00.06
17. JUNI
opp 02.21
ned 00.07

flfloo
13. JUNI
11.22 og 23.51
14. JUNI
12.13
15. JUNI
00.37 og 13.04
16. JUNI
01.23 og 13.54
17. JUNI
02.09 og 14.45

ffjjæærree
13. JUNI
05.17 og 17.39
14. JUNI
06.07 og 18.28
15. JUNI
06.57 og 19.15
16. JUNI
07.47 og 20.02
17. JUNI
08.38 og 20.50

hhuurrttiigg--
rruuttaa
13. JUNI
Nordkapp 
Polarlys
14. JUNI
Vesterålen
Narvik
15. JUNI
Finnmarken
Nordnorge
16. JUNI
Kong Harald
Richard With

Nordgående først,
sørgående sist

Avg.nordover:
21.15
Avg. sørover:
21.30

llaannggvvæærr
Fredag og lørdag
nordvestlig bris.
Enkelte regnby-
ger, særlig fredag.
Litt kjøligere.
Søndag t.o.m. ons-
dag skiftende bris.
Stort sett opphold
og til dels pent
vær. I slutten av
perioden sørvestlig
bris og mulighet
for litt regn. Uen-
dret temperatur. 

I helga
skal vi for
femte gang
forsøke å få flest mu-
lig til å sykle mellom
Rørvik og Kolvereid.
Faktisk ser det ut til at
folk er blitt mer og mer
opptatt av å se an væ-
ret før de melder seg
på, det viser forhånd-
spåmeldingene. Men
det er bare tull, her i
vårt distrikt har aldri
været hindret folk fra å
ta en tur i frisk luft. For
å si det på engelsk; yt-
ternamdalingene er
«waterproof».

Akkurat nå passer det
kanskje å minnes his-
torien om en skoleklas-
se her ute som skulle
på sykkeltur for lenge
sida. Klassens lærer
var en pliktoppfyllende
og grundig kar, men
som enkelte andre aka-
demikere; akk så dis-
tré. Om morgenen sam-

let han alle 

ele-
vene med sy-
klene sine i
skolegården.
Der fikk de unge
orientering om ruta
og en meget grundig
gjennomgang av trafikk-
regler og sikkerhetsut-
styr ved sykkelbruk. Så
rettet læreren seg stolt
opp, pekte med armen
og sa:

- Ja væl, no kain dåkk
bærre sykkel iveig!

Og alle elevene syklet
pent bortover landeve-
gen, mens læreren
stod alene tilbake. Han
hadde glemt å ta med
seg sykkel selv...

Og nå blir jeg sikkert
beskyldt for å herje
med lærerne igjen.
Men også blant oss
pressefolk finnes det
distré personer i mas-
sevis. For mange år si-
den levde det en profi

lert
re-
daktør ved
navn Harbitz i
Oslo. En dag
kom mannen
inn i sin faste
bank og skulle veks-
le en sjekk. Da han
stod ved skranken og
skulle skrive under
sjekken ble han stå-
ende tankefull og klø
seg i hodet med pen-
na. Den høflige skran-
kedamen så opp på
kunden og sa:

- Var det noe De lurte
på, herr Harbitz?

- Harbitz! var det jo for

sving-
ende,
svarte
gubben -
og fortsatte
med å fylle ut
sjekken.

En typisk sjekke-
sak, spør du meg...lluunnee hjørnelluunnee hjørne

ddeettddeett
kolvereid: 74 39 60 50
telefaks 74 39 60 51
rørvik 74 39 15  35
telefaks 74 39 04 70
e-post: ytringen@ytringen.no
(ab.) abonnement@ytringen.no
internett: www.ytringen.no

950 40 985
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Ring
90 90 53 60

www.autel.no

Tilbud!
Skift fra skru-
til automat-

sikringer

Kr 4.995,-*

*  8 kurser

Service og kvalitet

«Fenris» forlater Rørvik og forsvinner som en liten
prikk sørover

Francois provianterer

Vikingebåt i Vikna

Take A
way

Kolvereid
Tlf. 74 38 25 50

Pizza

A la 
carteKebab

SalaterBurgere

Pasta÷ 15 %


