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Fartøy og kulturlaget har som målset-
ting at denne vakre gamle båten, skal 
bli seilt på onsdager og lørdager gjen-
nom sesongen. Til dette trengs noen 
entusiastiske båtfolk med sans for 
gamle båttradisjoner. Jo flere, jo bedre. 
Det er med båter som med hus; «det 
skal bo folk i båtan». 
Interesserte, både skippere og mann-
skap, bes ta kontakt med Anders på 
mail :    anders.nerland@gmail.com  
Fint om dere oppgir tlf. nummer og sier 
noe om erfaring og hva dere kan ta an-
svar for.  
 
Med bakgrunn i hvem og hvor mange 
som melder seg på, setter vi opp en 
seilingsliste utover våren og somme-
ren. Denne listen sendes ut til dere 
som melder dere. Vil også sende ut 
noe mere informasjon om båten og 
dens historie. 
Noen fakta om Tenvikbåten: Fiske og 
losbåt fra 1890, kjent for å være hurtig 
og velseilende, inspirerte Colin Archer, 
forløperen til Færdersnekka, bygd på 
dugnad i Sandefjord av Gokstad kyst-
lag 1998 / 2000, brannskadd 1999, seil-
te for første gang i 2001, presentert 
som den tradisjonelle østlandsbåten i 
boka « Båter i Norden», Tenvik båtene 
ble bygd på Tenvik – gården i Ula i 
Vestfold. Nicolai Hansen bygde snek-
ker fram til 1904. 

 Det antas at originalen til denne båten 

ble bygd like før århundreskiftet.  

Båten vil få sin nødvendige vårpuss i 
april og sjøsettes enten lørdag 18. april 
eller lørdag 25.april.  Båten blir rigget 
opp lørdag 25. april.  
Vårpuss og rigging av båten er en god 

anledning til å bli bedre kjent med 

«Albatross II» 

 

TENVIKBÅTEN «Albatross II» 
TRENGER SKIPPERE & MANNSKAP! 

Anders Nerland  

mailto:anders.nerland@gmail.com
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Landsstevnet 2015 
Mange har jobbet og jobber fortsatt 
med forberedelser til landsstevnet i 
sommer. Framover nå så vil vi ha be-
hov for flere som melder seg på og tar 
oppdrag. Det kan være vakter, enten 
på natta eller kioskvakter, bar vakter el-
ler hjelp til bygging av boder, rigging til 
stevnemiddag og andre dugnader. 
Gruppene har skrevet om forberedelse-
ne i dette bladet, her er det mye god in-
formasjon. Vi setter stor pris på om du 

finner noe du kan hjelpe til med! 
Vi kommer til å ha medlemsmøter ut-
over våren for å informere om status og 
hvor vi eventuelt mangler folk. 
På bakgrunn av de møter vi har hatt i 
løpet av vinteren så mener jeg at grup-
pene, arbeidslagene og styret er sam-
kjørte i forståelsen på hvor vi står og 
veien videre til stevnestart. Det vil alltid 
dukke opp ting som må løses under-
veis, også under selve gjennomføring-
en i juli.  

LEDER`N 

Bjørn Navjord er Gokstad kystlags leder.  
Han har det daglige ansvaret i kystlaget. Sammen 
med styret og arbeidslagenes ledere, legger han 
planer for fremdriften 
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Mye bra jobbing er nedlagt, og mye 

gjenstår! 

 
25 års jubileum 
Kystlaget er 25 år i år og dette vil bli 
markert under 17. mai feiringen. Yng-
var er «17 mai general» og planlegger 
hvordan dette skal gjøres. Vi har ny fa-
ne og håper at så mange som mulig vil 
stille bak denne i borgertoget. Kom 
gjerne med forslag til nye måter vi kan 
framstille kystlaget på i borgertoget.  
 

Rydding av området 
Vi har startet å rydde på kystlaget som 
forberedelse til stevnet. Framnes rom-
met er ferdig ryddet og andre områder 
står for tur. Arbeidslagene tar som van-
lig sine revir, styret tar kontoret sam-
men med kontorvaktene. Vi må ta et 
felles løft på området til stiftelsen sør 
for oss slik at plassen blir brukenes til 
stevnet. Jo før vi får ryddet jo bedre blir 
det når vi skal starte riggingen til stev-
net. 
 
Utfordringer 
Gang/sykkelvei er ik-
ke ferdig, og det er 
ikke klart når den blir 
ferdig. Jeg har derfor 
vært i kontakt med 
kommunen for å av-
klare dette og gjort 
det klart at vi har 
stevnet 16 – 19. juli i 
år. Kommunen har 
gitt muntlig tilsagn 
om at dette skal tas 
hensyn til. 
Båtlaget GAIA har så 

langt ikke planer for hvordan de skal få 
ut skipet fra hallen i sommer på grunn 
av manglende adkomst fra sør. Vi er 
helt avhengig av å bruke GAIA hallen 
under stevnet, og GAIA inngår som en 
viktig del av stevnet. Jeg har stor tro på 
at dette vil løse seg. 
Vi ser fram til en kjempebra vår og en-
da bedre sommer fram til og med 
landsstevnet i juli! Vi trenger dere i 
sommer, ta turen ned til slippen, nyt 
miljøet og stemningen og bidra der du 
kan så får vi til et landsstevne som er 
kystlaget verdig! 
 

Mvh 
Bjørn N 



6 

Vi er syv stykker som driver med HMS , 
sikkerhet og vakthold under Kystens 
landsstevnet i juli 
  
Vi har delt det inn i tre grupper som job-
ber med hvert vårt tema. 
Vi har laget en arrangements analyse 
og en risikovurdering som går på å be-
lyse alle sider av arrangementet som 
kan innebære en fare for mennesker, 
materiell eller miljø. (henger en kopi i 
vaffelstua) 
  
Vi har kontaktet de parter vi mener 
trenger informasjon og vi har kontakt-
personer innenfor de berørte orga-
ner som vi kom-
muniserer med. 
Ingen har hatt 
noen innven-
dinger så langt 
ifølge Tormod 
som jobber mot 
de offentlige in-
stanser.  
Vi trenger å få på 
plass oversikts-
kart som forteller 
hvor vi kan finne 
de aktuelle tinge-
ne på stevne-
plassen. 
  

Ellers må vi sette oss ned og se litt mer 
på vakthold og antall personer som til 
enhver tid bør være på plass. 
  
Ting begynner å falle på plass og ser 
gjerne at noen kommer med noen inn-
spill ang oppsettet. 
Så kan vi ferdigstille oss og levere ut 
det materialet som trengs til de aktuelle 
instanser. 
  
Mvh Ole Jacob Bjerkestrand (i midten) 
 

 

 

HELSE, MILJØ, SIKKERHET 

OG VAKTHOLD 
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Gokstad kystlag er 25 år. Dette skal 
markeres under ny fane i Borgertoget 
17. mai. Vi skal også avholde Forbun-
det Kystens Landsstevne i juli, og vi 
ønsker derfor å slå alle rekorder i opp-
slutning i årets Borgertog. 
Pål og Yngvar er en slags «syttende 
mai komite» og målet vårt er at det skal 
komme hundre medlemmer fra kystla-
get, i Borgertoget.  
Her skal vi vise Sandefjord hvem vi er, 
hva vi driver med, synge og vise frem 
båter, seil og en båtmotor. Vi skal også 
fortelle at i juli arrangerer vi et Lands-
stevne der det kommer mange båter og 
ennå flere mennesker for å feire kyst-
kulturen. 
Jeg regner med som sikkert at gruppa 

som syr sine egne Kystdrakter stiller 
opp, og vi trenger en stor gruppe fra 
Nordre Skur og Ballast, kanskje alle? 
Det bør være mange representanter fra 
alle arbeidslagene. De har tatt med seg 
modellbåter, vever, påhengsmotorer, 
båtbyggerutstyr, bilder av kystledshytte-
ne, kokekar og småbåter. Kanskje Båt-
laget Gaia og Øyas Venner går sam-
men med oss også. Snakk om det i ar-
beidslagene, planlegg og avtal hva dere 
skal gjøre og hvem som skal komme. 
I år bør vi prioritere Borgertoget på 17. 

mai alle som har anledning, dette blir 

historisk som «hvor var du da Gokstad 

kystlag gikk Borgertoget i 2015»  

Gokstad kystlag er 25 år, vi skal igjen avholde Kystens Landsstevne, og vi 
SKAL slå alle rekorder i Borgertoget på 17. mai 2015 

17 mai 17 mai 

20152015  
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I tillegg til den vanlige driften av kystla-
get så vil tiden fram til gjennomføring av 
landsstevnet i juli prege arbeidet vårt. 
Fra august og utover vil opprydding og 
rapportskriving nødvendigvis få fokus. 
 
I tillegg til landsstevnet kommer vanlig 
drift av de forskjellige arbeidslag, herun-
der dugnader.  
Når det gjelder Landsstevnet 2015 så 
vil styret fortsatt ha det overordnende 
ansvaret.  
De fem gruppene (Stevnekontor, Pro-
gram, Havn/teknisk, Mat/servering og 
HMS) er godt i gang 
med planlegging og 
gjennomføring av pla-
ner som er lagt for det 
videre arbeid. Koordi-
nering, avtaler og 
budsjettarbeid skal 
følges opp.  
 
Gruppene må planleg-
ge med hvor mange 
som trengs for å gjøre 
de forskjellige jobbene 
og sende ut forespør-
sel i god tid så med-
lemmer kan melde 
seg på. Tidslinje vil bli 
utarbeid før nyttår. 
Bemanningslister må 

skrives, herunder rotasjoner/skift der 
dette trengs.  
Informasjon angående LS 2015 
Informasjon til medlemmene vil bli gjort i 
de forskjellige gruppene og på med-
lemsmøter henholdsvis den 25.mars, 
22. april, og 17. juni. Referater fra møter 
i de forskjellige gruppene må gjøres til-
gjengelig for alle. I tillegg til dette så må 
de som er involvert søke informasjon 
der dette mangler ved å spørre i grup-
pene eller styret. Det vil bli laget en plan 
for profilering fram mot landsstevnet.  

ARBEIDSPLAN FOR  

LANDSSTEVNET 2015 
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Ansvar for dette er Stevnekontorgrup-
pen med Jan Kristiansen som leder. 
Programgruppen med Dag Østby Pe-
dersen som leder vil også bidra til det-
te.  
Etter hvert som det nærmer seg så vil 
flere og flere bli trukket inn i arbeidet 
med landsstevnet. Dette er nødvendig 
for å få landsstevnet i havn, men også 
viktig for at flest mulig skal få et eier-
skap til kommende landsstevne.  
 
Følg med på det som blir sendt ut fra 
Infolaget og meld deg på der du mener 
du kan gjøre en innsats.  

 
Mål med Landsstevnet 2015 
Formidle kunnskap om kystkultur og 
fartøyvern Øke forståelsen for Forbun-
det KYSTENs arbeid for bevaring av 
kystkulturen i Norge Formidle kystkultur 
i Sandefjord og Vestfold med fokus på 
vikinger, båtbygging og hvalfangsthisto-
rie. 
 
Organisasjon 
Styret er overordnet organ som koordi-
nerer og styrer økonomien. Styret tar 
avgjørelser der det er behov. Styret bi-
drar til koordinering mellom gruppene. 
Gruppene er:Havn/teknisk, leder Kaare 
Jansen 
Mat/servering, leder Gunnar Bratt. 
Programgruppe, leder Dag Østby Pe-
dersen 
Stevnekontor/sekretariat/informasjon/
overnatting, leder Jan Kristiansen 

Sikkerhet/vakthold/HMS, leder Ole Ja-
cob Bjerkestrand 
 
Status/framdrift  
Arbeidet er godt i gang. Etter godkjen-
ning av Årsmøtet forventes det at grup-
pene organiserer seg og løser oppdrag-
ene etter lagt tidsplan. Flere vil bli invol-
vert etter hvert som gruppene kommer i 
gang. Nødvendige avtaler og bestilling-
er må gjøres i tide. Dette gjelder både 
artister og materiell. 
 
Tidsplan 
Gruppene skal koordinere oppdragene 
slik at de blir løst i hht tidsplanen som 
er følgende: Ansvarshavende i gruppe-
ne på plass til 24. januar 2014. Koordi-
nering av oppdrag mellom gruppene og 
tidsplanen innen 10. februar. Under-
grupper på plass med ansvarshavende 
innen 10. mars. Plan for profileringen 
av landsstevnet vårt fram mot stevnet i 
Oslo 17 – 20 juli 2014.  
Opplegg for dette må være klart til 8. 
april. Møte med gruppelederne/
arbeidsledere i forbindelse med LS 
2015 planlegges gjennomført 24/2, 
18/3, 8/4, 6/5, 3/6, 7/7. 
 
Gruppene lager selv sin tidsplan for ti-
den fram til stevnet i 2015. Dette skal 
gjøres i samråd med styret. 
 
Bjørn Navjord 
Leder 
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Forberedelsene til sommerens lands-
stevne er godt i gang. Da vi startet for-
beredelsene var det ca. 40 medlemmer, 
de fleste fra seilas og havnelaget, som 
skrev seg på lista for å jobbe med båter 
og brygger. Jeg sorterte alle etter til-
tenkt profesjon og 
kunnskap.  
 
Vi regner med at det 
kan komme ca 300 bå-
ter. Havn/teknisk har 
ansvaret for at det er 
tilstrekkelig med 
byggeplasser, at båte-
ne kommer til rett 
plass, vann til brygge-
ne, slokkevann i tilfelle 
brann, strøm til brygger 
og andre installasjoner, 
oppsetting av boder og 
telt, bestilling av toalet-
ter, bygging av sener, 
legge gulv over slippen 
og mange andre opp-
gaver. Det vil bli utlyst 
ukentlige dugnader for 
jobbing med moringer 
og annet utover våren. 
 
Foreløpig er det bare 
”bryggegruppen” som 
har vært aktiv med mø-

ter og beregninger, men de andre grup-
pelederne med sine folk kommer inn et-
ter hvert som oppgavene kommer fra 
arrangør/stevne kontoret.  
 

HAVN / TEKNISK 
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Det meste av det vi skal bruke er ord-
net. Området er jo nå som alle har sett, 
tilnærmet flatt og ryddig og godt egnet 
til formålet. 
Bryggegruppen har hatt møter med na-
boene på begge sider, som har vist seg 
meget samarbeidsvillige og positive. Vi 
får bruke deler av kaifronten både sør 
og nordover. I tillegg får vi legge egne 

plastbåter midlertidig på en del plasser 
inne på Kilen brygge de fire dagene.  
Vi har også hatt et meget positivt møte 
med den nye havnesjefen som tillater at 
vi legger en del av de største båtene på 
bysiden av havna.  
Vi skal som før etablere kontinuerlig 
fergeforbindelse stevnedagene, slik at 
interesserte kan ta turen begge veier. 

 
 
Kaare Jansen Leder 
seilas og havnelaget 
med ansvar for  ”havn/
teknisk.” 
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Stevnekontoret har siden våren 2014 
arbeidet med profilering og markedsfø-
ring av Forbundet KYSTENs landsstev-
ne 2015. Til landsstevnet 2014 i Bjørvi-
ka, skulle vi stille med stand (som neste 
års arrangør). Stevnekontoret inviterte 
til logo-konkurranse og fikk på plass 
profilen til landsstevnet. 
 
 
 
 

Nettsider (kyststevnet2015.no) er på 
plass, og vi har åpnet for nettbasert på-
melding av båter med elektronisk beta-
lingsløsning. Samtidig kan alle som 
ønsker det se hvilke båter som er opp-
datert. Det er også åpnet for tilsvarende 
påmeldingssystem til stevnemiddagen.  
 

STEVNEKONTORET 
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Stevnekontoret har begynt å 
ha samarbeidsmøter med 
programgruppa og havne-
gruppa, og vil fremover ha 
møter med alle gruppene 
mtp. informasjons- og koordi-
neringsarbeidet som er tillagt 
Stevnekontoret. Videre sam-
arbeider vi med Forbundet 
KYSTEN om markedsføring 
av landsstevnet, og har god 
kontakt med presseansvarlig 
der. 
 
Stevnekontoret vil fysisk hol-
de til i Framnæsrommet, og 
vil der samarbeide nært med 
havnegruppa under lands-
stevnet. Vi legger opp til at 
mest mulig av informasjonen 
skal skje elektronisk, og bru-
ker bl.a. e-post, våre nettsi-
der og Facebook som digitale 
arenaer.  
 
Nå er arbeidet med stevne-
magasinet i gang. Vi jobber 
foruten med informasjon som 
skal ut, med redaksjonelt 
stoff og annonsesalg til dette 
magasinet. Vi mottar gjerne 
bidrag til gode artikler som 
omhandler landsstevnets te-
maer; Hvalfangst, skipsbygging og vi-
kingtid. Bente er redaktør for stevnema-
gasinet, i tillegg til å være nestleder for 
stevnekontoret. Vi har også avtale med 
Yngvar om at Kystvakt kommer som en 
spesialutgave til landsstevnet.  
 
Vi ferdigstiller ganske snart innsalgsbro-
sjyren til landsstevnet, ikke minst takket 

være gode bidrag fra Dag. Samtidig er 
vi klare til å sende ut invitasjoner til For-
bundet KYSTENs landsstevne 2015. 
 
Henvendelser til stevnekontoret bes ret-
tet til: 
stevnekontor@kyststevnet2015.no  
eller til Jan, tlf. 900 88 777 
 

mailto:stevnekontor@kyststevnet2015.no
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Programgruppa har vært i hektisk virk-
somhet siden våren 2014. Vårt ansvar 
er blant annet å finne samt gjøre avta-
ler med musikere, foredragsholdere og 
utstillere.  
Siden landsstevnet avholdes midt i fel-
lesferien må slike avtaler gjøres i god 
tid. All kveldsunderholdningen er nå i 
boks og blir som følger: 
Torsdag kveld: Stian Carstensen og 
selvfølgelig vårt eget Gokstad Diesel & 
Sjøgress utover kvelden.  
 
Torsdagen blir en mest 
som en "Bli kjent" fest. 
Mange har reist langt, 
men fest skal det bli. 
 
Fredag vil Ragnar Sør 
Olsen og ikke minst 
Lars Martin Myhre sør-
ge for et par timer med 
ramsalte viser fra dek-
ket til L/K Hvasser.  
Senere samme kveld 
blir det bryggedans 
med Arne Bent Ris-
myhr Duo. Nytt danse-
gulv over slippgangen 
og solnedgangen midt i 
mot skulle borge for en 
tett svingom og kan-

skje minner for livet. 
Lørdag er det stevnemiddag med Nord-
re Skur og Ballast på menyen og på 
bryggene spiller Varden Trekkspillklubb 
til nok en skikkelig bryggedans. 
 
Dette er hva vi har kontroll på. Erfaring-
er fra landsstevner jeg har vært på tidli-
gere tilsier imidlertid at tilreisende kyst-
lagsmedlemmer har en tendens til sta-
dig å "poppe" opp fra intet med korsang 
og livlig musikk. Og hva er vel bedre 

PROGRAMGRUPPA PROGRAMGRUPPA 
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Foredrag og seminarer skal det bli. Vi-

kingetid, hvalfangst og skipsbygging. 

Her er det fremdeles en rekke løse trå-

der. Ting tar tid, men dette har vi kon-

troll på. I tillegg til eksterne krefter har vi 

faktisk mange egne folk som har mye å 

komme med. 

Utstillinger blir det også. Stort sett ba-
sert på kystkulturhåndverk. Smed, kniv-
maker, repslagning, båtbygging, veving, 
knop og spleis for å nevne 
bare litt. Er du på jakt etter 
billige t-skjorter med trykk, 
solbriller, solkrem, kremvis-
per, støvsugere og/eller 
stand som selger ut fra argu-
mentet "og ikke bare det kjæ-
re frue", da bør du heller be-
søke Tønsberg messa i midt-
en av mai. 
I tillegg har vi jo så mye å vi-

se frem fra eget lager. Motor-

museet, byggingen av Orme-

stadsnekka i båtbyggeriet, 

Gokstadveverne, modellbåt-

laget og motorverkstedet.  

Vi tar også sikte på eget bar-
neprogram og har kontakt 
med Elias. Kystlagets svar 
på kaptein "Sortebill", havets 
skrekk, Arne Gundersen, 
pusser opp Koffen og syr nytt 
sjørøverflagg. Krabbefiske, 
sjøfiske og ikke minst 
roknappen. 
Politibåten kommer. Det hå-
per vi også redningsskøyta 
gjør. 
Stevnedagene vil også fylles 

av roregatta, snekkeregatta, seilregatta, 
defilering av båter, åpen båt, rå seiling, 
turer på vannet og ikke minst en høy 
sosial profil båter og folk i mellom. 
Vi trenger jo hjelp til en del av dette. En 
del i forkant og mer under selve stevne-
dagene. Har du lyst så gjør noe så bruk 
denne adressen: dago-ped@online.no 
 
Dag Østby Pedersen 
Optimist og leder av Programgruppa for 

landsstevnet 2015. 
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Fredag 29. august -14 var dagen da vi 
endelig skulle hente Ruth etter nok et 
besøk hos båtbyggerne på Isegran i 
Fredrikstad. 
Vi hadde fått byttet ut fire dårlige plank 
under vannlinjen med fire nye flotte fei-
te furuplank. Denne gangen var det en 
Dansk skibstømrer som hadde stått for 
jobben. Siden Dansker har høy stjerne 
på Stubb, fylt jeg kjølebagen med 

Danske bayer og en god porsjon spe-
kemat. Alt kjøpt inn på Brugsen i Slang-
erup med dette for øyet - et lite 
«kranselag» når Ruth ble overlevert. 
Etter å ha slept på den tunge kjøleba-
gen på ferga til Moss, og så på bussen 
til Fredrikstad, var jeg god og varm, og 
tørst, da jeg endelig fikk øye på Ruth 
der hun duvet så fint langs kaia. 
 

Stemnings rapport fra et tokt 
med motorkutter Ruth 
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Nå var det bare 
sjarmetappen 
igjen tenkte jeg. 
En bayer med 
skibstømrer 
Jess Møller, og 
så hjemover. 
Men den gang 
ei; Da Jess fikk 
øye på meg der 
jeg kom slepen-
de, hadde han et 
utrykk i ansiktet 
som ikke tydet 
godt. 
«For helvede» 
sier han på pæ-
re Dansk. Kom-
mer du allerede 
nå?  Og det gjor-
de jeg jo. Ruth 
lekker om mulig 
mer enn før den 
ble tatt opp på 
slipp sier han, så 
noe er feil. 
Du får gå om 
bord og sjekke 
om du kan få lo-
kalisert hvor 
vannet kommer 
inn, så skal jeg 
gjøre klar slip-
pen igjen sier 
han og forsvinner. Dette var jo ikke helt 
etter planen, men etter å ha krøpet ned 
under dørken i maskinrommet, fant jeg 
en liten bekk som absolutt ikke burde 
vært der. Så var det opp på slipp igjen, 
og få drevet om et nat som ikke holdt 
tett. 

Da vi satte båten på sjøen igjen etter ca 
en time var båten tett igjen. Jess var nå 
litt over middels stresset. 
Han skulle nemlig nå et fly til Danmark, 
der han skulle være med på regattaen 
Limfjorden rundt.  
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Da Jess etter ti minutter løp forbi på 
brygga med skipssekken over skulde-
ren, tok jeg min «kranselagsbayer» ale-
ne på rekka. Fullt fortjent spør du meg. 
Så var det å prøve å få start på Finn-
øyen. Den hadde hatt to tette dieselfil-
ter da vi la den fra oss fjorten dager tid-
ligere, så jeg hadde tatt med meg nye 
fra Sandefjord. 
Det gikk relativt lett å bytte filter, og så 
var det bare å lufte systemet godt før 
jeg gjorde meg klar til en start. 
Etter tre bomstarter hadde det etter 
hvert samlet seg så mye diesel i syste-
met, at da den endelig slo til, gjorde 
den det til gangs. Jeg kan ikke huske at 
den hadde noen gang før hadde følt 
slik frihet og overmot. 

Den fløy til med høyt turtall, og med 
flotte røykringer som seilte langt av-
gårde. Da jeg til slutt kom meg opp på 
dekk, var det folk oppe i alle båtene 
rundt, og en del som sto på brygga i 
god avstand fra eksosen. 
Etterhvert kom Finnøyen ned på nor-
malt turtall, og den sluttet å hoste. I 
mellomtiden hadde mannskapet mitt, 
Stellan, kommet om bord. 
Han hadde reist rett fra jobb i Oslo og 
ned til Isegran. 
Med sin nystrøkne skjorte, dressbuk-
ser, og spisse sko i krokodilleskinn, lig-
net han ikke mye på en skøyteskipper. 
Mere som en passasjer på første klas-
se. Men han var blid som ei lerke, og 
veldig fornøyd med at 
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han ikke hadde rukket ekstra slipping 
og jobben med dieselfilter. Etter litt ryd-
ding, satte vi avgårde. Hjemturen gikk 
helt fint, bortsett ifra at vi fikk brann i 
spa avdelingen midtveis over Oslofjor-
den. Her går eksosrøret igjennom rom-
met, og det hadde nok ristet løs litt iso-
lasjon under bråstarten på Isegran, som 
nå hadde tatt fyr. Etter å ha kastet par 
bøtter med vann over flammene, følte vi 
at vi hadde kontroll og kunne kjøre vide-
re. Veien videre hjem til Gokstad Kyst-
lag gikk uten flere overraskelser, og vi 
kunne fortøye trygt ca. kl 20.00 etter en 
relativt begivenhetsrik dag. 
 
Tekst og foto: Torolf Stenersen 
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Dette er tredje artikkel om Kystdrakten 

fra Vestfold av Reidar Ottesen 

Syinga i «stua» hver mandag er i full 

gang, bukser og blåskjorte er stort sett 

ferdige – nå er det vest og ærmvest 

som står for tur. Deltakerne er utrolig 

entusiastiske og Vigdis og Torunn har 

sin fulle tørn med å bistå med søm og 

rådgiving. Som jeg har skrevet tidligere 

så er dette en folkedrakt, ikke bunad. 

Og, jeg ønsker heller ikke at Kystdrakta 

skal få det uniforms pre-

get som bunader har fått, 

hvor alle er komplett like. 

Jeg nekter å tro at det 

var slik i «gamle dager». 

Derfor har jeg foreslått 

både grått og svart stoff 

til bukser. Dersom en 

skal i selskap eller i kjær-

ka så skal en kunne bru-

ke pen hvit bunadsskjor-

te om en vil i stedet for 

blå skjorta. Hodeplagget 

kan være skjærmlue 

(bordkjørerlue) eller 

Bowler (skalk) om en 

skal være riktig fin. Og; 

støvlene skal være 

blankpusset!  

Slik tror jeg det var før i 

tiden. 

KYSTDRAKT FRA  

VESTFOLD  

A.B. Wilse foto, «Terje Vigen».  
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Ærmvest fra Brekke 
Jakka, eller «ærmvesten» som den ble 
kalt, fant jeg i magasinet på Bymuseet i 
Sandefjord. Den var gitt til samlingene 
av Jenny Johansen, Napperød, fra 
Brekke i Kodal. Jeg besøkte Jenny på 
Lunden Aldershjem 27.06.1986, og fikk 
henne til å fortelle om ærmvesten og 
andre daglige saker fra den tiden hun 

var ung. Jenny var svekket av alder, 
men det ble en veldig artig og interes-
sant samtale. . Hun var glad i å fortelle 
og det var ikke uten grunn, hun hadde 
gitt ærmvesten til museet. Ærmvesten 
ble brukt av hennes far, Ingvald Brekke, 
født 1869 i Kodal. Hun var sikker på at 
hennes far hadde arvet ærmvesten et-
ter bestefaren Johannes Brekke . 

Tor Edvard og 
Kari, prøving av 
skjorte  
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Ingvald var som ung sjømann, og seilte 
på «Østersjøhølkane» - gamle skuter 
som seilte med last rundt om på konti-
nentet og Baltikum. Jenny mente be-
stemt at ærmvesten hadde sammen-
heng med seilskutetiden. Ingvald sluttet 
å seile på «Østersjøhølkane» etter noen 
år og tok over gården etter far hans, Jo-

hannes, der Jenny vokste opp. Ingvald 
brukte også langbukser (brune, svarte 
eller koksgrå) som var stukket ned i lær-
støvlene med hemper på hver side.   
Ellers brukte han blåskjorte, hvit/
blåstripet busserulltype, dobbeltspent 
vest og rød halsklut.  
 

. 

Bjørn prøver 
buksa, Torunn 
og Mette hjelper 
til 
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Som hodeplagg brukte han skjermlue 
(bordkjørerlue). 
Ærmvesten, har nok vært brukt over 
store deler av landet, trolig mest i kyst-
områdene. Aagot Noss, ved Norsk Fol-
kemuseum, skriver at denne type 
ærmvest ble mye brukt i siste halvdel av 
1800-tallet. 
  

Men, nettopp denne type plagg har vært 
brukt siden 1600-tallet. Noss skrev til 
meg i 1987, at hun ikke kjente til at den-
ne jakka var bevart i mannsdrakter - og, 
at Ærmvesten fra Sandefjord var inter-
essant. Siden jeg fant dette eksempla-
ret på Bymuseet i Sandefjord fant jeg 
det riktig å bruke den til Kystdrakten fra 
Vestfold.Ellinor Ask fortalte at hun som 
liten, hjemme på Klavenes, husket en 
gammel mann som hadde en slik 
ærmvest. Ellers har jeg ved andre an-

ledninger også registrert ærmvester, 
bl.a. i A.B. Wilses foto bok «Det var i de 
gode, gamle dager». Her er det foto fra 
siste halvdel av 1800-tallet. Wilse kaller 
nettopp dette fotografiet for «Terje Vi-
gen». Mannen som bærer ærmvesten 
på fotoet er åpenbart fisker eller los, ett 
eller annet sted mellom Svelvik og sør-
landskysten.  
Han har videre mørke vadmelbukser, 
dobbeltspent vest med samme knap-
ping og slag som på ærmvesten. Han 
har strikket skjerf i halsen og det skulle 
forundre meg mye om han ikke har 
lange lærstøvler på bena og at halsklu-
ten er rød. Hodeplagget er skalk 
(Bowlerhatt).  
Hans bekledning er i prinsipp mye lik 
det som Ole Endresen (fra Nevlung-
havn) bærer på maleriet til Adolph Tide-
mand.  

Nils og Kari, syr skjorte  
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Tor Edvard og Ellen, syr skjorte  
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 Fiskerskjorte 
Blåskjorta er tro kopi etter ei gammel 

skjorte som vi fant i ei sjømannskiste på 

Fylkesmuseet i Tønsberg.  

Den er av en spesiell busserulltype, av 

stripet bomullstøy. Den har skråstilt 

frontstykker og rød tråd i vevinga. Blå-

skjorta kommer fra Sipø på Nøtterøy.  

For noen år siden var jeg engasjert ved 

en festival på Borkum i Tyskland (de 

Frisiske øyer) for å synge hvalfangst-

viser.  

Der fant jeg til min store forundring ei 

nesten tilsvarende skjorte i en husflids-

butikk. Folk på Borkum hadde fantastisk 

mange hvalfangstminner, hvalkjever og 

gjerder av hvalribbein samt hvaltenner. 

De fortalte at det hadde vært mye kon-

takt med nordmenn på 1800-tallet. Se-

nere har vi funnet ut at denne tilsvaren-

de blåskjorta også kalles: Tradisjonell 

fiskerskjorte i 

«Finkenwerderstil» (fiskebensmønster i 

halsen, også produsert i Hamburg). 

Med andre ord, nok et bevis på at Vest-

foldingene hadde mye kontakt med om-

verden via sjøfart og hvalfangst. 

 
 
Bjørnar prøver en sammen tråkla vest. 
Marianne, Kari og Torunn. 
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HISTORIKK 
Anders Jahres Humanitære stiftelse 
(AJHS), ved Bjørn Bettum, tok i sin tid 
et initiativ overfor Sandefjord kommune 
for å få til et kystkultursenter i Sande-
fjord med en både kulturell og humani-
tær virksomhet. AJHS var alt i gang 
med å støtte en tilsvarende virksomhet i 
Tønsberg. AJHS forpliktet seg til å stille 
økonomiske midler til disposisjon og 
kommunen påtok seg å  erverve eien-
dommer tilpasset virksomheten. Dette 
resulterte i at kommunen ervervet fra 
Thor Dahl den eiendommen som ligger 
syd for kystlaget med støtte fra Thor 
Dahl i form av avslag på kjøpesummen. 
 
 Havnekassa bidro også til dette kjøpet 
for å få tilgang til flere brygger i indre 
havn. Videre ble den store eiendommen 
med Glasgow-huset og parkeringsplas-
sene øst for Framnesveien ervervet. 
Denne eiendommen er forbundet med 
den andre eiendommen med under-
gangen under Framnesveien Her ble 
senere bolighuset som ligger oppå fjell-
knausen frasolgt.   
 

 STIFTELSEN 
For å drifte virksomheten på de to eien-

dommene ble det i 2004 opprettet en 

stiftelse der stifterne var Sandefjord 

kommune, AJHS og Gokstad Kystlag. I 

vedtektene til stiftelsen er det blant an-

net tatt inn i bestemmelse om at virk-

somheten på området i hovedsak skal 

dreie seg om kystkultur, og det er ved-

tektsfestet at begrepet kystkultur skal 

følge Forbundet Kystens veileder for 

kystkultur. 

En stiftelse består av en selvstendig for-

muesobjekt som stilles til disposisjon for 

stiftelsen og som stifterne eller de som 

har stillet verdiene til disposisjon ikke 

har noen rådighet over etter at stiftelsen 

er opprettet. Stiftelsens verdier er i dag 

bokført til ca. 6.5 mill kr.i form av byg-

ninger uten at verdiene av de to eien-

dommene for øvrig er tatt med. Alle som 

vet hva eiendommer med strandlinje 

sentralt i en by er verdt kan forestille  

STIFTELSEN  SANDEFJORD  

KYSTKULTURSENTER 

MANGE AV DAGENS MEDLEMMER ER IKKE KJENT MED AT KYSTLAGET 

I SIN TID VAR MED Å STIFTE ”STIFTELSEN SANDEFJORD KYSTKULTUR-

SENTER”. HER ORIENTERER STIFTELSENS NYVALGTE LEDER IVAR OT-

TO MYHRE OM DENNE ORGANISASJONEN 
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seg hva den totale verdien av stiftelsens 
kapital er.  
En stiftelse styres av et styre som er 
øverste organ og styret kan som nevnt 
ikke instrueres av stifterne. Til gjengjeld 
har stifterne hver sin representant i sty-
ret på 5 medlemmer. De øvrige to er så-
kalte uavhengige representanter som 
oppnevnes  etter enighet blant  stifterne  
Styret består i dag av følgende: 
Ivar Otto Myhre, leder (Uavh.) 
Anne-Merethe Lie-Solberg, AJHS 
Per Angell-Hansen, kystlaget. 
Ove Holter Jørgensen, Sandefjord kom-
mune. 
Thor Sunde, (Uavh.) 

VIRKSOMHETEN 
I de 10 årene stiftelsen har eksistert har 

virksomheten stort sett gått ut på å ut-

vikle eiendommen, hvor oppføringen av 

Gaia-hallen har vært et høydepunkt og 

tungt løft. Dette bar vært et ønske fra 

Sandefjord kommune som hadde for-

pliktet seg til å bygge et hus for Gaia i 

forbindelse med at kommunen fikk ski-

pet i gave . 

. Restaureringen av Glasgow-huset har 

også vært en stor oppgave og dette hu-

set fremstår i dag som svært funksjons-

dyktig og en ressurs for området med 

blant annet overnattingsmuligheter og  

muligheter for leie av selskapslokaler. 

Det er den hvalfangsthistoriske organi-

sasjonen Øyas Venner som drifter Glas-

gow-huset og har jevnlige møter og til-

stelninger i huset.  
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Opprustingen av strandlinjen og brygge 
for Gaia representerer også en viktig 
”ansiktsløfting” for kystkultursenteret. 
Her er det også endelig kommet på 
plass en slipp for småbåter. Restaure-
ringen av det gamle fergeleiet er også 
et prosjekt som takket være Per Angell-
Hansen er blitt til på en rimelig måte. 
Mens det aller siste prosjektet på stiftel-
sens eiendom er samarbeidet med 
Kystlaget om den nye småbåtbrygga.  
 
HUMANITÆRT ARBEIDE 
Dette året har endelig stiftelsen kommet 
langt på vei til å få etablert en humani-
tær virksomhet på senteret. Takket 
være positiv innstilling fra Kystlaget og 
eierne av Hvasser har stiftelsen nå 
kommet langt med  å etablere et ar-
beidstreningsprosjekt for ungdom. Det 
forhandles med NAV og Sandefjord 
kommune om en avtale om dette og det 
skal søkes 
eksterne 
prosjektmid-
ler til dette.  
 
FRAMTIDA 
Stiftelsen 
har lenge 
hatt ambi-
sjoner om å 
bygge et 
verksted-
bygg på ei-
endommen 
og planene 
om dette må 
sees i sam-
menheng 
med utvik-
lingen av ar-

beidsmarkedsprosjektet for ungdom. I 
tillegg har det vætt ønske om å reetab-
lere Framnes-fergen fra de nyrestaurer-
te fergeleiet.  I Fredrikstad er det nå md 
suksess etablert gratis fergedrift mellom 
de enkelte bydelene i byen som et tra-
fikk og miljøtiltak. Kanskje vi også kan 
få til dette.  
 
Ellers er styret i stiftelsen åpne for inn-

spill fra kystlaget medlemmer i form av 

gode ideer for hva som kan gjøres for å 

styrke stiftelsens formål.  
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Tradisjon tro går Kystlagsturen av sta-
belen i 1 mai helga hvert år, også i år. 
Geografisk vil den gå rundt hele Syd-
Sverige med en rask tripp over til Hel-
singør.  
Turen vil i år starte med en fergetur til 
Strømstad og bil videre sydover  med 
en mulig stopp på en påhengsmotor-
samling før vi kommer til Helsingborg. 
Her setter vi ifra oss bilene og tar ferge 
over til Helsingør og det nye sjøfartsmu-
seet der. Dette museet har fått superla-
tiver fra New York Times og mange for-
ståsegpåere. Museet er bygget under 
bakken rundt en gammel tørrdokk og 
byr på interaktive opplevelser.  
Tilbake med fergen til Sverige går turen 
videre sydover til Malmø og sjøfartsmu-
seet der. Deretter til området helt på 
sydspissen av Sverige der Tor Richard 
Odberg kjente til en raritet ute ved kys-
ten. Da er ikke veien lang til Ystad der 
vi skal se på en aktiv fergeby, en spen-
nende båtbutikk og snuse inn litt av kri-
matmosfæren.  
På vår ferd rundt sydspissen av Sverige 
er det mange valg, men det blir nok en 
tur til marinemuseet i Karlskrona. Det 

forliste orlogsskipet ”Kronan” bør vi 
også forsøke å få med oss i Kalmar 
sammen med det berømte Karlmar 
slott.  
I Blekinge er det gjenåpnet et gammelt 
båtbyggeri i Saxemara som ser ut som 
det var i gamle dager. Båtbyggeriet eies 
av Blekinge museum. Det virker som 
om dette er noe a la slippen vår.  
Lenger opp på østkysten kommer vi til 
Oskarshavn og et lite sjøfartsmuseum 
der bygget rundt isbryteren og slepebå-
ten S/S Nalle, bygget i 1923.  
Nå må vi haste litt videre for å rekke 
hele turen, og fra Oscarshavn må vi dra 
rett til Stockholm. Vi satser på overnat-
ting på ungdomsherberget om bord i 
seilskuta ”Chapman” pluss alle de 
andre severdighetene i denne flotte 
byen, inklusiv noen maritime spiseste-
der. Vi bør også få med oss en båttur 
med en av de mange fjordbåtene(helst 
damp),  
Fra Stockholm drar vi tilbake rett over 

Sverige med en liten stopp i slusen ved 

Hjelmare kanal og slusen i  Ørje, før vi 

inntar Bastøfergen.  

KYSTLAGSTUREN – 2015  

SVERIGE 

HER FORTELLER IVAR OTTO MYHRE OM PLANENE FOR KYSTLAGSTU-

REN 2015. PÅ GRUNN AV AT DET ALLTID SKJER NOE UNDERVEIS, KAN 

IKKE PROGRAMMET SETTES OPP I DETALJ. MEN HER KOMMER RAM-

MEN. 
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Det var høsten 1908 
at Henry Ford produ-
serte sin første Ford 
modell T. Klengenav-
net i USA var Tin 
Lizzie, en bilmodell, 
som ble svært popu-
lær 
T-Forden var ikke 
Henry Fords første bil-
prosjekt, Ford hadde 
tidligere produsert 
nesten 18 000 biler av 
andre modeller. 
I begynnelsen ble T-
Forden bygget enkelt-
vis, men i 1914 ble 
samlebåndsproduksjonen introdusert på 
Fords fabrikk i Higland Park I stedet for 
at hvert enkelt kjøretøy ble bygget for 
hånd på samme arbeidsplass, noe som 
på den tiden var vanlig, innførte Henry 
Ford samlebåndsprinsippet – en idé 
som kom fra slakteriene i Chicago, der 
slakteriarbeiderne hadde sin faste plass 
og sine faste arbeidsoppgaver. Dette 
frigjorde mye tid og effektiviserte driften 
vesentlig og produksjonen ble gjennom-
ført og standardisert. 
Den store og effektive produksjonen 
gjorde sitt til å senke kostnadene: I 
1908 kostet den manuelt bygde bilen 
950 dollar, mens prisen i 1927 var kom-

met ned i 290 dollar − dette tilsvarer ca. 
3.280 dollar i dagens verdi (2006-verdi). 
Frem til 1924, da celluloselakken kom, 
ble alle bilene levert kun i svart. I løpet 
av de 19 årene T-Forden ble bygget ut-
gjorde den om lag halvparten av ver-
dens bilproduksjon. Da produksjonen 
opphørte i 1927 var det blitt bygget 15 
millioner T-Ford, et produksjonstall som 
først ble slått av tyske Volkswagen tretti 
år senere. 
 
T-Forden hadde en frontmontert 2,9 liter 
4-sylindret motor i en sylinderblokk som 
utviklet 20 Hk for en toppfart på ca 70 
km/t.  

T- FORD BÅTMOTOR  

FINNES DET? 
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Farten var i største 
laget i forhold til 
bremsemulighete-
ne: Fotbremsen 
gikk nemlig på mel-
lomakselen, og for-
hjulene var uten 
bremser. 
Bilen var ikke utstyrt 
med støtdempere, 
noe som var en 
ulempe på datidens 
humpete veier. Ben-
sinforbruket kunne 
reguleres fra fører-
plassen og holdt 
seg på ca. 0,8 liter 
pr. mil. 
 
Bilen hadde ikke 
clutchpedal. Girskif-
te foregikk uten gir-
stang ved hjelp av «gasspedalen», som 
var en hendel på rattstammen og bilens 
tre pedaler. Denne pedalmanøvrerte 
girboksen, med to hastigheter fremover 
samt revers, var unik i datidens bilmar-
ked. Girboksens konstruksjon kan sam-
menliknes med moderne automatgir. 
Tenningssystemet var enkelt med en 

tennspole/induksjonsspole for hver sy-

linder. Dagens biler generer en enkelt 

gnist ved hjelp av en fordeler, mens T-

Fordens tenningssystem produserte et 

kontinuerlig regn av gnister. Når stemp-

lene stod i tenningsposisjon ble bensin-/

luftblandingen antent. For å lette star-

tingen var bilen utstyrt med et tørrbatteri 

som kunne kobles inn under selve star-

tingen, og så kobles ut etter at motoren 

var startet og bilen gikk på magnet-

tenningen. 

 

Båtmotor 
Henry Ford produserte ingen båtmotor, 
men det gjorde mang en privatperson, 
som ønsket seg en snekkemotor. 
Etter 2. verdenskrig var det importrest-

riksjoner på import av båtmotorer. I til-

legg var det dårlig med kontanter blant 

vanlige folk, så en snekkemotor kunne 

uvære uoppnåelig. Men, nød lærer na-

ken kvinne å spinne. Man måtte bruke 

det man hadde. Ford modell T ble altså 

produsert fram til høsten 1927.  

Nye bilmodeller kom til, og T Fordens 

dager var etter 2. verdenskrig talte.  
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Men kunne motoren brukes til båtmo-
tor? 
Motoren, som hadde et volum på hele 
2.9 liter, var nok litt stor i en liten snek-
ke. Det man da gjorde var å kutte moto-
ren i to deler, og så kunne framparten 
brukes til en to sylindret båtmotor. I bak-
kant av motoren, som nå hadde en åp-

ning inn i kjølekanalene, ble det montert 
en plate for tetning. Noen sveiset platen 
på, mens andre bare skrudde en plate 
fast i bakkant. 
Svinghjul ble montert i front, og dette 
medførte at deler av 
motorens noe spesielle 
tenningssystem ikke 
fikk plass i fronten. 
Imidlertid kunne dette 
monteres i bakkant av 
motoren mot kamakse-
len. 
Eksos- og innsugnings-
manifoil, måtte kappes 
slik at det passet på en 
to sylindret motor, og 
når man så hadde gjort 
noen endringer på 
bunnpanne og montert 

noe som kunne fungere som motorfes-
ter, ja så hadde man en liten to sylindret 
komplett båtmotor. 
Gokstad kystlag har en slik motor under 
restaurering. Første oppgaven var å fin-
ne en erstatning til det spesielle ten-
ningsanlegget. Men hvorfor en erstat-
ning? Hvorfor ikke bygge et originalt 
tenningssystem? Nye deler fra USA og 
Hokksund ble innkjøpt. Dette ble mon-
tert i en trekasse bygget i eik. Kassen er 
lik den originale trekassen, som stod i T 
Ford. Kassen ble laget av en snekker 
på Toten. Med deler fra USA, Hokksund 
og Toten, så skjønner alle at Verksted-
laget arbeider internasjonalt. 
Motoren har vi fått startet, men vi har litt 
plunder med forgasseren. Ny/gammel 
forgasser er nå kommet med bud fra 
Arendal, så vi håper nå at vi ikke om 
lenge kan ha motoren i gang og funk-
sjonell stand. 
Det finnes bare igjen fire kjente båtmo-

torer i Skandinavia av Ford modell T. 

Men, det er bare Gokstad kystlag, som 

har en motor som går.  
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Matgruppa Ls15 har sitt utgangspunkt i 
Treffkomiteen. Treffkomiteen til Gok-
stad kystlag sørger jo for det meste når 
det gjelder kystlagets forskjellige fester 
og møter (som da kalles med en felles-
betegnelse i kystlagssjargong «treff»). 
Det er Gunnar Bratli som er sjefen når 
det gjelder både Treffkomiteen og Mat-
gruppa Ls15. Han er jo kjent for sine 
dristige valg i servering av mange men-
nesker og skremmer vettet av resten av 
komitemedlemmene rett som det er.  
Da TV2 var her med sitt brutale inngrep 
i våre tradisjoner med Kystkulturdag, 
foret Treffkomiteen TV2 folka med fro-
kost, lunsj og middag. Spesielt var det 
når Gunnar, Magnhild og Kristian dro 
på Harry-tur og kjøpte indrefilet okse 
som ble servert og tillaget av Gunnar 
og servert for 50 mennesker i Nordre 
skur «Annen Etage». 
Men nå er det altså Landsstevne for 
Forbundet KYSTEN og større oppgaver 
ligger foran oss. Vi må kanskje minne 
hverandre om at vi har hatt landsstevne 
før, i 2004, og da var det mye folk her! 
Forbundet KYSTEN feiret også sitt 25-
års-jubileum. Så da var det ekstra mye 
folk. Den gang var Vigdis Myhre sjef for 
mat og forpleining og alt gikk på skin-
ner. Så Gunnar har litt å leve opp til! 
Målsettinga er at maten er noe av det 
som deltakerne skal huske som et ho-
vedelement på landsstevne i Sande-

fjord. 
Dette er hovedelementene skissemes-
sig beskrevet: 
Annen Etage er kafe i Nordre skur i 
andre etasje, naturlig vis. Her severes 
skikkelig frokost, med modell av den 
berømmelige frokosten kl 0800 på Kyst-
kulturdagene. Denne gangen vil frokos-
ten trekkes ut til og med lunsjen og utvi-
des med noe mer til lunsj – ei suppe, en 
omelett, lapskaus etc.  Her skal det 
være mulighet for å få seg en matbit for 
en billig penge. 
Første Etage er kroa som åpner ut på 
dagen, serverer øl og vin og intimun-
derholding ut på kvelden. Her blir det 
servert enklere «pubmat».Storkiosken 
som skal ligge for enden av teltet ved 
GAIAHALLEN skal inneholde det meste 
av spesielle spise og drikke i tillegg til 
tradisjonelle vafler og pølser. 
Lillekiosken midt på sletta blir en enkle-
re kiosk med is og brus og godteri. 
Største oppgaven av mer intens karak-
ter blir jo stevnemiddagen for ca 300 
mennesker i det som er GAIAHALLEN 
og teltet til sammen. Det blir litt av et 
opplegg med en spesiell og hemmelig 
meny som skal huskes! 
Alle frivillige skal ha muligheten til å 

skjære seg ei skive med ost eller sylte-

tøy med kaffe og te oppe i Stua som blir 

kommandosenter. 

LANDSSTEVNE 2015 OG MAT 
Uten mat og drikke 

Kristian Fossum (nestleder) Ls15 
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WoodenBoat er månedlige 
magasinet for trebåt eiere, 
byggherrer og designere. I 
motsetning til andre blader i 
sitt felt, har de viet seg ute-
lukkende til design, byg-
ging, bevaring og bruk av 
trebåter, både kommersielt 
og som hobby, gamle og 
nye, seil og motor. Vi job-
ber med å formidle kvalitet, 
integritet og deltakelse i 
etableringen og pleie av 
dette håndverket.  Å under-
holde, informere, inspirere 
og gi våre lesere tilgang til 
erfarne båtbyggers tips og 
råd. 
En journalist fra WoodenBoat var 
blant annet å besøkt Gokstad kystlag 

i vinter for å se på motormuseet og 
Ormestadbåten som vi bygger. 
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Erfaring fra loser som fant ut at det var 
bedre med en dekket båt som da kunne 
gå i grovere sjø. Eller erfaring med fort-
øyning av båten, seilføring, fastsetting 
av fall og stag. Som førstereis sjømann 
lærte vi mye som kunne virke rart men 
som vi etter hvert oppdaget hadde 
praktiske årsaker. 
Ikke tråkk opp i taukveilen under fortøy-
ning, grunn til det var at når noe ikke 
gikk som planlagt og tauet raste ut så 
tok det med seg beinet ditt. Gå på lesi-
den når du skal slå lens, eller så kom-
mer det du slipper ut tilbake til deg. 
Bruk av det norske flagget var regulert. 
Man måtte følge disse reglene og det 
var bestandig en grunn til hvorfor. Re-
spekten for landet og flagget gjorde at 

man ikke la det på dekk, det skal hol-
des i handa til det er oppe. Når flagget 
er oppe betyr det at båten er under 
«kommando» altså under drift eller ved 
kai når det er noen om bord. Går du fra 
båten skal flagget fires.  
 
 
Som sedvane nevnes: I havn heises 

flagget kl. 08.00 hvis solen står opp før 

denne tid. Hvis solen står opp etter den 

tid, heises flagget kl. 09.00. Flagget ha-

les ned ved solnedgang, og ikke senere 

enn kl. 21.00. I Nord-Norge i den mørke 

årstiden gjelder den regel at flagget 

skal være heist fra kl. 10.00 til kl. 15.00. 

Kystkultur er for meg erfaring fra  

tidligere tider og respekt for sjøen 
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b) Skip under gange skal, når det er til-
strekkelig lyst til at flagget kan sees, 
vise nasjonalflagget innenfor havne-
grenser, i nærheten av signalstasjon 
og for øvrig etter omdømme. 
 
NB: I Nord-Norge i den lyse årstiden 
kan etter omstendighetene nasjonal-
flagget være heist etter kl. 21.00. 
 
 
 Jeg ser flere og flere som lar flagget 
være opp døgnet rundt, også på kystla-
get. Ta det ned når du har fortøyd og 
går fra båten, dette er kystkultur. Og 
ikke bruk vimpel (norsk flagg) om bord i 
en båt, dette hører hjemme på land. 
Flagget er vårt nasjonale merke og 
skal behandles med respekt, og er det 
oppe er båten under kontroll med 
mannskap om bord, dette er erfaring 
Fendere som henger ute på småbåter 
er også uting, det signaliserer at skip-
peren har dårlig sjømannskap.  
Grunn til dette er at man har erfart at 
det å gjøre sjøklart, altså blant annet 
rydde om bord slik at ikke tau og fen-
dere henger utenfor rekka.  
 
Skjer noe uforutsett så er det gjerne en 
rekke av ting som skjer før det oppstår 

en ulykke om bord, derfor eliminerer 
man slik muligheter. 
Fortøyning av båten er også noe som 
det syndes mot i dag. Erfaring over 
lang tid har vist hvordan man fortøyer. 
Som de fleste på kystlaget så ligger 
man i «båser» med mulighet til å for-
tøye på begge sider. Fortøyningen i 
baugen og akterut bør ha visning i hver 
sin retning, slik at den tar opp vind fra 
baug eller aktenfra.  
Et spring for eksempel fra baugen og 
langs båten akterover tar opp mye me-
re krefter enn de andre fortøyningene. 
På bryggene våre er det mange ek-
sempler på dårlig fortøyning og ikke 
minst dårlig tau.  
Bruk tau som er tilpasset båtens stør-
relse og vindfang, blå hyssing som 
mange bruker er til å pakke inn pakker 
med.   
Seiltau (rundt) er ikke fortøyningstau 
da det er laget for å ha minimalt med 
strekk og ødelegger gjerne pullerter om 
bord. Tau til fortøyning skal kunne 
strekke seg og ta opp rykk slik at det 
ikke ryker noe på båten. Bruk gjerne en 
strekkavlaster på tauet. 
 
 
 
Gjør sjøklart når du går fra båten, 
fortøy alltid for storm å ta ned flag-
get… særlig på kystlaget da vi prø-
ver å ta vare på vår kystkultur ved 
blant annet å utøve den. 
 

 

Yngvar Halvorsen 
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Slett ikke alle hadde tilgang til vann-
kraft, så oppfinnsomheten kom vel med, 
også etter at diverse motorer hadde 
gjort sitt inntog som drivkilde. For små 
gårdsbruk var det en stor investering å 
skaffe seg en motor, enten den var 
elektrisk motor eller en for-
brenningsmotor. Da var det 
viktig å kunne utnytte ressur-
sene som likevel var tilstede. 
Til en handrevet treskema-

skin knytter det seg en artig 

historie i så måte. Maskinen 

var laget av Skotfors Bruk i 

Reftele i Sverige. Den ble 

kjøpt ny i 1915 av to naboer 

mellom Kristiansand og 

Mandal. De drev med hvert 

sitt småbruk i kombinasjon 

med fiske. Karene bodde på 

hver sin side av en fjord. Når 

den ene var ferdig med tres-

kingen, ble maskinene frak-

tet med båt over til den 

andre. For så å spare på 

transporten ble maskinen 

stående der til året etter, slik at han 

kunne treske sitt korn før maskinen 

igjen måtte ut på en båttur. De første 

årene maskinen var i bruk ble den svei-

vet med handmakt.  

Marna`n som drivkraft for  

treskeverket på gården 

I våre besteforeldres ungdom var handmakt og hestekraft, i bokstavelig forstand, 

som oftest eneste tilgjengelige drivkraft for tekniske innretninger, foruten selvsagt 

vannkraft. 



39 

Etter hvert ønsket man seg da en noe 
mindre slitsom treskesesong. På går-
den fantes ingen motor og økonomien 
tilsa ikke noen investering i en sådan, 
bare for treskingens skyld. 
Men bonden/fiskeren viste råd. Nede 
ved sjøen lå nemlig fiskesjekta, og i den 
satt det en 4 HK Marna motor. På den 
tiden var det ikke uvanlig at motoren ble 
tatt ut av båten og fraktet hjem til låven 
for å drive treskemaskinen, eller for å 
dekke sesongbetont behov for trekkraft. 
Her på gården syntes de at slikt ståk 
var unødvendig. Hvorfor ikke la Marnan 
drive treskemaskinen fra sin vante 
plass, nemlig fra båten. Som sagt så 
gjort. 
Sjekta ble fortøyd nedenfor låven, ca. 
150 meter unna. Ved hjelp av ballast og 
fortøyninger til land ble båten lagt med 
god slagside. Treskelina (tykk ståltråd) 
ble lagt rundt remskiva som var montert 
på svinghjulet, og så var det bare å 
starte opp. 
En enkel og 
effektiv må-
te å løse 
kraftbeho-
vet på. 
Det bør til-
føyes, at 
topografien 
på stedet 
var behjel-
pelig så 
dette lot 
seg gjøre 
uten de 
store pro-
blemer. 
Vedlagt 
skisse anty-

der hvordan låvens beliggenhet er i for-
hold til sjøen og hvordan lina var innret-
tet med løpehjul på stativer 

 
 
Tekst: Oddvar Sørli 
 
Historien er hentet fra foreningen Gam-
meltraktorens Venners medlemsblad 
Stålstuten 
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Gokstad kystlag avholdt sitt årsmøte på 
Slippen fredag den 30. Januar 2015. 
 
Arbeidslagene la frem sine arbeidsopp-
gaver og fremtidsplaner som vanlig i 
Årsrapporten, kassereren gikk gjennom 
økonomien som betegnes som sunn. 
 
Alle som var på valg av styrets medlem-
mer ble gjenvalgt og styrets sammen-
setning er nå som følger. 
 

Leder:                  Bjørn Navjord   
Sekretær:       Grace-Jane Holmberg 
Kasserer:        Morten Hellemann 
Vara til styret:       Pål Henningsen 
Vara til styret:      Torolf Stenersen 
Revisor:         Petter Skårberg 
Revisor vara:        Eivind Sletthaug 
 
Kystlaget som er landets nest største 
hadde ved utgangen av 2014, 379 med-
lemmer. 
 

ÅRSMØTE 2014 

GOKSTAD KYSTLAG 
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Gokstadvevernes salgsprodukter på 
Landsstevnet 

ved Bjørg Skaret 
 
Det er travle tider også for Gok-
stadveverne.  Vi  har ikke solgt 
våre produkter på kystlagsdagene 
de siste årene, men har «spart» 
opp en god del og jobbet med å 
utvide «kolleksjonen».  Det er 
stort sett satset på «nyttige» vev-
de, strikkete og heklete ting.  Vi 
har små matter og blå bordløpere 
som kan passe i båten, vinfisk, 
håndhåndklær og kjøkkenhånd-
klær(kopphåndduker!), nøkkel-
ringer m/heklet hval, tovete votter 
for kalde fisketurer, sokker, vas-
kehansker, beroligende lavendelposer m/seilskute brodert på - og mye mer..  

Dette blir spennende, tror vi.  Bildene 
viser litt av kolleksjonen. 
Vi skal stå ute i en av bodene med vår 

salgsutstilling - til inntekt for kystlaget.  

Men vi selger INGENTING FØR 

LANDSSTEVNET! Da først blir det «løp 

og kjøp»!  
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Styret 

 Leder Bjørn Navjord, 924 07 433, bknavjord@hotmail.com 
 Nestleder  Britt Holm Lunde, 98833269, brit@lunde.us 
 Kasserer Morten Hellemann, 916 36 602, m.hellemann@sfjbb.net 
 Sekretær Grace-Jane Holmberg, 473 82 060,  
    gracejaneh@gmail.com 

 Husstyret Jarle Larsen, 916 68 959, larsenblikk@hotmail.com 
 Vararepresentant Pål Henningsen 
 Vararepresentant Torolf Stenersen, 913 44 390,  
    torolf@torolfstenersenas.no 
Arbeidslag og andre verv 

 Fartøy- og kulturlaget, Fred Ivar Tallaksen, 482 82 768, 
fred.tallaksen@bluezone.no 

 Infolaget, Jan R. Kristiansen, 90088777, jrk@hvasser.org 
 Kystledlaget, Vigdis Myhre, 994 53 815, vigdis.myhre@sfjbb.net 
 Modellbåtlaget, Knut Erik Boland, 926 46 906, keb@inlinepro.no 
 Nordre Skur & Ballast, Erik Bjønness, 907 38 374, 

erik.bjonness@sfjbb.net 
 Seilas- og havnelaget, Kaare Jansen, 900 33 487,  
    kaare.jansen@sfjbb.net 
 Verkstedlaget, Per Angell-Hansen, 901 81 725,  
    pe-ange@online.no 

 Gokstadveverne, Bjørg Skaret, 41510176, bjorg@famskaret.no 
 Utleie/selskapslokaler, Greta og Andreas Falkenberg, 934 31 

407, falkenberg@sfjbb.net 
 Treff komitéen, Gunnar Bratli, 909 93 594, post@kontorpc.no 
 Drivergruppa Svenner, Kåre Jansen, 900 33 487,  
    kaare.jansen@sfjbb.net 
 Kystlagets representant i Stiftelsen Sandefjord Kystkultur-

senter, Per Angell-Hansen, 901 81 725, pe-ange@online.no 

 Redaktør for Kystvakt, Yngvar Halvorsen, 901 40 010,  
    yngvar@sfjbb.net 

http://www.sandefjordkystkultur.no/glasgowhuset/glasgowhuset.htm
http://www.sandefjordkystkultur.no/glasgowhuset/glasgowhuset.htm
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Hver onsdag: Lagsaktiviteter fra kl 18.00 
Hver torsdag: Nordre Skur og Ballast øver kl. 18.30 – 21.00 
Lørdager: Kafè kl. 11.30 – 13.30 
Styremøter begynner normalt kl. 18.30 og er åpne for alle medlemmer av Gok-
stad kystlag. 
”Fra krok til gane” – hver første onsdag i måneden, to kombinert med medlems-
kveld 
Arbeidslagene innkalles til møter etter avtale med arbeidslagslederne, min tre 
møter  
 

 

Mars Ti 10.03 Styremøte/med arbeidsledere 

  On 25.03 Medlemstreff 

April Ti 14.04 Styremøte 

  On 22.04 Medlemstreff 

Mai Fr 01.05 Kystlagstur 

  Ti 12.05 Styremøte 

 Sø17.05 Borgertoget 

 Lø 23. 05 – Ma 25.05 Pinsedugnad Svenner 

  Juni Ti 09.06 Styremøte 

 Lø 13.06 Kystkulturtreff/minikonsert medlemmer 

  On 17.06 Medlemstreff 

  Ma. 23.06 Sankthansaften 

Juli Ti. 07.07 Styremøte/arbeidslagsledere (ekstra) 

 To 16.07 – Sø. 19.07 Forbundet .KYSTENs landsstevne, Slippen 

TREFFLISTE FOR  

GOKSTAD KYSTLAG 2015 
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Returadresse: 

Gokstad kystlag 
Framnesveien 5 

3222 Sandefjord 


