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På siste medlemsmøte var stua full av med-
lemmer etter ferie/turer i inn og utland. 
Kystlaget tømmes nesten for medlemmer 
når sommerferien starter og slippen ligger 
stort sett i dvale. Jeg tror det er sundt at en 
kommer seg av garde litt om sommeren for 
å lade batteriene. Dog, alle dager jeg har 
gått nedom kystlaget i sommer er det en el-
ler annen som sitter på Knuts benk og koser 
seg, så helt tomt er det ikke!  

Sommeren har ellers gått med til litt båtbruk 
i nærområdet. 
Vi har også vært en tur til Bodø for å inspi-

sere hvordan de gjennomførte Landsstevnet 

der oppe. Vi koste oss i et relativt godt vær 

og mange trivelige mennesker. Et bra gjen-

nomført stevne! 

Jeg har vært på Landsstyremøte i Kristian-

sund 2 – 4. september. En av sakene var å 

se hvor langt kystlaget der har kommet i si-

ne forberedelser til Landsstevnet 2017. Vi 

traff mange positive medlemmer på Mel-

lomverven som absolutt var mottakelig for 

gode råd. De har noen utfordringer i forbin-

delse med stevneområde og plasser til besø-

kende båter siden de ikke ….. 

Leder Bjørn Navjord 
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området som dette er planlagt i. De var for 
øvrig veldig fornøyd med det vi har sendt 
dem angående organisering. Forbundet 
KYSTEN har gitt ut en veileder for arrange-

ring av Landsstevner i forbundet. De vil i 
tillegg ha en dreiemanual for planlegging og 
gjennomføring av Landsstevner for kystla-
get som får tildelt stevnet. Dette dreier seg 
mere om organisering og planlegging. Tre 
fra Landsstyret, deriblant jeg fikk i opp-
drag og starte arbeidet med denne. Jeg vil 
basere meg på erfaringsrapportene som er 
skrevet etter vårt stevne og komme tilbake 
til noen av dere for å kvalitetssikre dette 
arbeidet. Besøkene i Bodø og i Kristian-
sund viste at det er behov for en slik 
dreiemanual. 
Fjordblues er gjennomført i august. Vi 
stilte med 25 – 30 frivillige som bidro til 
at dette i år også ble en fin kveld. Det var 
ca. 500 besøkende på en strålende kveld! 

Stor takk til dere som bidro. Det ble også et 
fint overskudd ut av det, mellom 60 – 
70 000 kr. 
Vi har forhåpentligvis en fin høst foran oss 

hvor vi kan fortsette på prosjektene våre, 
enten det er båtbygging, Lanesbuen eller 
billedvevning samt andre kurs og virksom-
heter. 
Ha en fin høst,  

Mellomverftet der Landsstevnet skal ar-
rangeres i 2017 
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Krabbefiske kan vel ses på som kystkultur, 
her får de små sin første spennende fisketur 
fra bryggekanten. Faktisk så skulle vel 
krabbene få en fredspris, for det blir fred og 
ro når ungen holder på med krabbefiske på 
grunna. Vi kom over et flott anlegg hos en 
båtforening i Korsør som gjorde det sikkert 

og fiske krabber uten sjans for å falle uten-
for bryggekanten, kanskje mest for de 
minste barna. Her hadde de laget et hull i 
brygga med et ”gjerde” rundt som man 
kunne støtte seg til for å se ned i vannet.  
Når krabbefiske var ferdig hadde barna 
konkurranse om hvilken krabbe som først 

hoppet ut i vannet 
igjen ved å legge de 
i rennene overfor 
krabbehullet. 
 
Dette syns jeg var en 
god ide som vi kun-
ne kopiere på kystla-
get der det ofte er 
mange som kommer 
med barna for å fis-
ke krabber.  
Da ville det være 
spennende for barna 
og komme ned til 
kystlaget og fiske 
krabber i det nye 
krabbehullet 
 
Er det noen snekke-
re som tar utford-
ringen? 

Kystkultur 
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Dette er også kystkultur der Kaisa har lært å flette en hengekøye av Collin. Kan-
skje Collin kunne lære andre denne teknikken også da det er viktig med  slik kunn-
skaps overføring før det blir glemt? 

Forbundet KYSTEN arbeider for bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøy, byg-
ninger og kystmiljø. Det gir oss en god mulighet til å spre kunnskap om kystkultur og 
tradisjoner gjennom aktiv bruk av kulturminnene vi tar vare på. 
 
I Forbundet KYSTENs handlingsprogram 2015 – 2019 står det at Forbundet KYSTEN 
skal bidra enda sterkere til kompetanseoppbygging gjennom praktisering og formidling 
av kunnskap om materiell og immateriell kulturarv knyttet til kystkultur, med fem sær-
lige satsingsområder: 

Håndverk - båtbygging og andre håndverkstradisjoner relatert til kystliv 

Fiskerihistorie - en vesentlig del av "historien om Norge"  

Båter, fartøyer, bygninger, havner - kystens fysiske kulturminner  

Kystfriluftsliv og kulturminner - aktiviteter å være med på 

Arrangementer, faglige og dagligdagse møteplasser - faglige og sosiale arenaer 
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Den ble først plassert ved Museumsbygga i 
byen, men ble etter kort tid slept til Stathel-
le for dokking og vedlikehold av skroget 
over og under vannlinje.  
 
Vel i dokk ble båten spylt, sandblåst, pri-
met og bunnsmørt under vannlinje og rust-
pikket og malt på skutesidene. Når den vel 
var ferdig ble den tauet tilbake og lagt på 
plass ved kystlagets brygge nær fergeleiet. 
 
Båten er innkjøpt for å bevare den som det 
klenodiet  den er, og med tanke på et pro-

sjekt kalt Kystarena. Dette er et samar-
beidsprosjekt med NAV og skal hjelpe 
ungdom til lærlingeplass, jobb eller på sko-
le.  Ungdommene er allerede i gang med 
båten, oden er ryddet og delvis rengjort.  
 
Det skal bygges noe stillaser for å skrape 
og male skorstein og bro. På grunn av bå-
tens vernestatus skal det ikke gjøres omfat-
tende arbeider. Det skal bare høytrykk spy-
le, stålbørste, skrape og males.  

Slepebåten Forlandet 

D/S Forlandet er tilbake i fjorden. Som de fleste har observert, er D/S Forlandet til-
bake i Sandefjord, fra en noe omflakkende tilværelse i Oslo, Horten og Fredrikstad. 
Båten ble nylig kjøpt og overtatt av Sandefjord Kystkulturstiftelse.  
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Noe treverk på broen må skiftes. Innvendig 
er båten helt original og trenger vanlig opp-
pussing, men først skal den gjøres presenta-
bel for omgivelsene og vi regner med at bå-
ten ser helt annerledes ut til sommeren. 
 
 
Kaare Jansen 
Gokstad kystlags representant i Stiftelsen 
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Det jobbes nå med å få laget en ny baug-

fender til Slepebåten Forlandet. Dette var 

viktig for  båten da den i mange tilfeller 

måtte sette baugen mot en skipsside for å 

dytte båter på plass 

Forlandet har hatt flere typer baugfendere 

og på bilde over er det gummidekke som 

brukes men på andre bilder og tegninger 

ble det brukt en tau fender flettet av trosser 

og tynnere tau. 

Det skal nå lages en taufender til Forlandet 

og kunnskapen om dette sitter Colling Mer-

croft og Reidar Ottesen på. Disse to fra 

kystlaget holder på med forarbeidet til fen-

deren. 

Baugen på Forlandet bærer i dag preg av at 

det har vært en hvalkanon der, men feste er 

skjært bort. Derfor vil en ny fender gjøre at 

fasongen på baugen blir penere og mer rik-

tig. 

Kystkultur 

Spleising av baugfender til slepebåten 

Foto: Reidar Ottesen 
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Reidar Ottesen  og Collin Mercroft   
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Søndag 7.august summet det av stemmer i 

festivalteltet i Brake Unterweser, Binnenha-

fen. Det var dagen da 5 kor - 2 fra Tysk-

land, 2 fra Nederland og ett fra Norge – 

hadde satt hverandre stevne og skulle fram-

føre sanger for hverandre, tilreisende og lo-

kalbefolkningen i Brake. En fin sommer-

søndag i august, og alle var forventnings-

fulle og ganske spente. Det tyske verts-

skapskoret, Bootmannkaffee Brake, besto 

av menn og åpnet friskt. P 

ublikum fortsatte å prate, handle og hilse 

hverandre. Så var det vår tur, Nordre Skur 

og Ballast entret scenen i festivalteltet. 

Kjeld Lunde, vår leder, hilste festivalen på 

engelsk og ga ordet videre til Inger Nilsen. 

Hun introduserte hver sang på et perfekt 

tysk.  

Nordre Skur og Ballast  

på tur til Tyskland 

Gokstad kystlags kor – NORDRE SKUR og BALLAST – på shantyfestival i 

Tyskland. 4. – 7.august 2016 
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Publikum stilnet og lyttet til sang og intro-

duksjoner. Ja, noen sang eller nynnet til 

sangene vi sang. “In Brake werden shanties 

nun gesungen”. Slik avsluttet Inger Nilsen 

en av sangene vi sang. Og publikum ble yt-

terligere sjarmert.  

Vi brukte vår tildelte tid og sang 12 sanger i 

ekte shanty-stil. Da vi gikk ned av scenen, 

ble vi umiddelbart invitert til Nederland i 

mai neste år. De andre 4 korene består av 

bare mannlige sangere – vi har med damer. 

Denne gangen hadde vi lånt 2 damesangere 

og 1 mannlig gitarist. Kvelden ble avsluttet 

med et stort felleskor av samtlige 160 sang-

ere. Reisen startet torsdag 4.august med fer-

je fra Larvik til Hirtshals. Der ble vi møtt av 

en profesjonell, service innstilt og gjennom 

hyggelig dansk bussjåfør som var «vår» fra 

vi entret bussen hans midt på dagen 

4.august og til vi var tilbake på samme ste-

det mandag 8.august på en stormfull og våt 

natt.  

Han kjørte oss trygt 
tur/retur Hirtshals – 
Brake og kjørte oss til 
festivaltelt og for-
skjellige utfartssteder, 
som Bremen og Bre-
merhaven. Turen var 
svært godt planlagt 
av Hildegunn Vartdal 
Hansen og Inger Nil-
sen i samarbeid med 
Kjeld Lunde.Brake er 
en liten tysk by med 
ca. 18000 innbygge-
re. Den ligger i nær-
heten av mer kjente 
Bremen og Bremer-
haven.  
Brake ligger ved elva 
Unterweser. Den har 

en lang historie som havn for fiskere og et 
trygt sted for bønder som bygde gårdene si-
ne på små topper for å unngå oversvømmel-
ser. På 1600-tallet ble byen en omlastings-
havn for elvetrafikken.  
 
På 1700-tallet blomstret trafikken, den opp-
levde en stormflo i 1825 og ble ødelagt. I 
1856 fikk byen sin nåværende bystatus. 
Brakes betydning for skipsfart minket da 
Bremerhaven ble anlagt. Brake er fremdeles 
en havneby som kan ta imot ganske dyptgå-
ende skip uavhengig av tidevannet. Byen er 
en god fiskeby, og vi opplevde å få mange 
forskjellige fiskeretter laget av lokalt fanget 
fisk på en strålende festmiddag fredag 
kveld. 
 
 

Nordre Skur og Ballast kan se tilbake på 

nok en givende kortur og møter med nye 

bekjentskaper. 

 

Leif Rune Sundli 
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Tenvibåten "Albatross II" var en sentral 
og  selvfølgelig deltaker sammen med los-
båten "Fridtijof" fra Larvik.  
Begge båtene er gode representanter fra båt-
tradisjonen og lostjenesten fra ca 1850 og 
fremover  
Stevnet samlet 135 etterkommere av båt-
byggerne Hans Nilssøn (1787 - 1871) og 
sønnen Nicolai Anton Tenvik ( 1826 - 
1903) .  
Men båtbyggertradisjonen i Ula er mye eld-
re enn disse to båtbyggerne (se vedlagt pro-
gram for stevnet)   
Stevnet hadde et variert program  
Henrik Jacoby som er leder av vellaget i 

Ula, og en av etterkommerne holdt en inter-
essant vandring i Ula spekket av gode histo-
rier fra de tidligste tider frem til i dag 
Den handlet om vikingtiden, kapervirksom-
het, klostervirksomhet med urtehager og 
sjeldne planter og båtbygger virksomheten. 
Båtenes tilstedeværelse og fremsyning var 
av stor betydning og ble satt pris på av del-
takerne.   
Stevnet ble avsluttet med en konsert med 
Louis Jacoby med lune viser fra kystland-
skapet  
Roger Amundsen, Hanne Plesner og Anders 
Nerland besørget at "Albatross II" kunne 
delta.  

MED " ALBATROSS II " OG "FRAM" PÅ 
SLEKTS STEVNE I ULA  

Lørdag 18. juni var det duket for slekt stevne i Ula.  
Et slekts stevne som var tuftet på etterkommerne av båtbyggerne på Tenvikgårdene  
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Historisk tilbakeblikk 
Så sent som under siste verdenskrig bodde 
det folk i Ula som kunne fortelle om byg-
gingen av  
losbåter i Ula. En av dem var Hans Olsen. 
Han fortalte i 1942 følgende om båtbyg-
gingen på Tenvik:  

”De brukte eikeplanker til byggemateri-
ale, fortalte han. De ble skåret  
ut med håndsag og deretter kokt i tre-
renner for at de skulle oppnå bøylighet. 

Når kjølen var strukket, 
reiste de spantene, og så 
var det å bøye bordene 
etter dem. Det gikk etter 
øyemål. Båtene ble klin-
ket sammen med nagler 
av brisk. For brisk råtner 
senere enn annet tre, og 
det er godt hold i slike 
nagler. Det var litt av et 
skuespill når losbåtene 
var ferdigbygd på Tenvik 
og skulle transporteres 
ned til Ula for sjøsetting. 
Akterut var båten støttet 
opp med en slede på to 
hjul, foran ble det lagt 
ruller. Og det var hester 
som dro. Men på sidene 
gikk folk og sørget for at 
båten holdt seg på rett 
kjøl. Og så måtte de 
stoppe rett som det var,  
for å flytte rullene, eller 
for å ta seg en hvil. Da 
vanket det gjerne dram.  
Om kvelden var det fest 
på Øvre Tenvik for dem 
som hadde vært med på 
sjøsettingen.” 
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Gjennom tre nasjonalparker. 
En søndagskveld i slutten av juli ved 20.00- 
tiden tok Gokstadfæringen løs ved brygga 
og satte kursen ut fjorden. Planen var å 
krysse Oslofjorden over til Koster i stille 
vær, noe som det hadde vært noen dager. 
Men da den første nasjonalparken 
"Færder" (men Færder fyr er ikke med i na-

sjonalparken !) og Verdens ende var nådd, 
var sjøen tung og det blåste friskt på tross 
av at det var seint på kveld. Dette skulle va-
re hele turen på 14 dager med opptil 16 
sekm. vind midt imot.  
Det ble å overnatte i båten med utsikt til det 

flotte nasjonalparksenteret som er bygget  

MED IVAR OTTO PÅ ROTUR  

I BÅHUSLEN I MOTVIND 

Ivar Otto Myhre forteller her om årets rotur som denne gang gikk til Båhus-

len med start på Huvikslippen og avslutning i Marstrand 
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der på høyden ut mot havet og en gnistrende 
stjernehimmel.  
Dagen etter ble det å ro inn til Fulehuk fyr 
for noenlunde sikker kryssing av Oslofjor-
den i den friske vinden, som nå hadde frisk-
net noe mer. På veien ble det en rast på et 

av de fineste områdene i nasjonalparken, 
Lille Skagen. Her var det fullt av båter som 
frekventerte den fine nordvendt bukta med 
le for vinden fra syd-vest. Det er langt over 
i høy sjø og det var tungt å komme seg mot 
vinden og inn i Hvalerskjærgården, hvor det 
i løpet av kvelden ble teltet på en holme der 
hvor veien går over sundet fra Fredrikstad 
og ut til Hvaler. Det er lange sund på Hvaler 
og vinden stri, så det måtte til en overnat-
ting på ei strand på en av de mange øyene.  
Dagen etter dukket nasjonalparksenteret på 

Skjærhallen etterhvert opp, ikke så fint og 
prangende som på Færder, men med idyl-
lisk plasseringen inne i den koselige tettbe-
byggelsen på Skjærhallen med både torv og 
butikker av mange slag, til og med Vinmo-
nopol.     

Nå gikk ferden videre med både aviser og 

jordbærkurv i bagasjen og etter en hasardiøs 

kryssing i høy sjø inn mot Sverige, dukket 

omsider Strømstad opp og den tredje nasjo-

nalparken, Kosterhavet nasjonalpark. 

Denne går helt fra grensen mot Norge til 

Havstensund og inneholder, i motsetning til 

sine to norske brødre, restriksjoner for å ta 

vare på de rike fiskeressursene i området.  
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Båhuslen - nordmenns ferieparadis 
Etter en velfortjent og luksuriøs overnatting 
på Spa hotellet i Strømstad, kjempet Gok-
stadfæringen seg mot de store bølgene inne 
på Strømstad havn mot sundet som åpner 
seg mot syd og Tanum. Nå øker båttrafik-
ken voldsomt og 80% av båtene er norske. 
Dette vedvarer helt til Smøgen og setter sitt 
preg på alle de små byene nedover kysten. 
Årsaken er åpenbar og det er grunnlag for å 
hylle freden i Roskilde 1658 da Bohuslen 
ble overført til svenskene. I motsetning til 
nordmennene har svenskene tatt vare på 
skjærgården og kysten sin, mens vi nord-
menn har bygget ned de attraktive kystom-
rådene i Oslofjorden og til dels Sørlands-
kysten. I Båhuslen kan norske båtbrukere 
finne hver sin koselige lille bukt til overnat-
ting i båt eller telt, mens dette er svært vans-
kelig i Norge med krav om avstand til en av 
de mange hyttene i området.  
 
"Gula hompen" 
Vanligvis tar roturen fra Strømstad til Hav-

stensund en dag, men nå tok det to dager og 

en overnatting ble 

tatt på den idyl-

liske Resø midt i 

et ferieparadis 

med mange cam-

pingplasser. Etter 

nok en overnat-

ting på en av de 

flotte øyene ved 

Havstensund, ble 

kursen satt mot 

"Gula Hompen", 

en beryktet åpen 

havstrekning med 

strøm og sjø. I 

den sterke vinden 

ble dette en ut-

fordring, men Gokstadfæringen hoppet opp 

og ned i bølgene og kom seg helskinnet 

gjennom prøvelsene og snart dukket Greb-

bestad opp og ga mulighet for en hvil og litt 

mat. Det var fullt av nordmenn på hotellet 

her, så overnatting måtte skje i telt i en idyl-

lisk vik på vei mot Fjellbacka. 

Fjellbacka/Hamburgsund 
Fjellbacka er nok den byen på Båhuslenkys-

ten som har flest norske fans. Dette er om 

sommeren en yrende idyll med alle fasilite-

ter for en kresen turist, herunder norske avi-

ser og kafeer. Byen ligger under et relativt 

høyt fjell som er gjort til en turistattraksjon. 

Det med et fjell helt inne i bebyggelsen er 

forøvrig noe som preger alle de små byene i 

dette området. Dette er selvfølgelig for at de 

skulle ha et sted der losen kunne stå for å se 

etter båter som trengte los. 
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Fjellbacka er ikke nøye på å hedre folk med 
tilknytning til byen. Ingrid Bergmann hadde 
bare hytte her, men hun har allikevel fått det 

lille torvet nede ved havnen oppkalt etter 
seg Kriminalserien med denne byen som 
kulisser har ført til at ….. 
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turistene får tilbud om om-
visning hvor de får se der 
hvor serien er tatt opp.   
En annen grunn til at Fjell-
backa er så populær er at 
det rundt denne byen er en 
kjempefin skjærgårdsnatur 
med fine sandstrender og 
mange øyer, ikke minst de 
attraktive Vederøyene 
utenfor her med fergefor-
bindelse til byen.   
Like syd for Fjellbacka lig-
ger Hamburgsund, et trangt 
sund som smetter inn i fjel-
let fra et større sund. Her har båtturistene 
tydeligvis hatt navigeringsproblemer, fordi 
midt i leia står det her et veiskilt med anvis-
ning  av veien.  
Sist jeg var i Hamburgsund var første gang-
en i mitt liv jeg så ei kabelferge og holdt på 
å bli delt i to av kabelen som kom opp av 
sjøen som en rakett, men denne gang ble det 
holdt god avstand.  
 
Smøgen/Kungshamn - Lysekil 
Etter Hamburgsund fulgte de koselige små-

byene Bovallstrand og Hunnebostrand, beg-

ge med et fjell over byen for losutsikt, idag 

også her turistattraksjon. Og begge hadde 

Dagbladet og Aftenposten og litt mat til en 

sulten roer. I dette området er også den 

kjente Sotenkanalen som ble sprengt ut på 

1930-tallet for at fiskere skulle slippe å gå 

rundt det værharde Sote-neset. Jeg var nå 

midt i området for den store steinindustrien 

som preget dette området i over 100 år med 

start på 1830-tallet. Nesten alle øyer og 

skjær i området har rester av steinbrudd og 

kaier for frakt av stein. Disse kaiene kan nå 

benyttes av lystfartøyer. Granitten her har 

en fin gulfarge som var attraktiv til bruk for 

gatestein og gatene i blant annet København 

er dekorert med stein fra Båhuslen. Til og 

med til Buenos Aires ble det fraktet gul ga-

testein. Et stort marked var stein til havne-

anlegg i Tyskland og Danmark og til reno-

vering av festningen på Marstrand. For en 

roer ble Soten-kanalen veldig tung med 

trang ropasasje og vind med kulings styrke 

midt i mot. Bedre ble det ikke i uløpet av 

kanalen hvor det er et åpent havstykke hvor 

store bølger rullet inn fra siden.   

 

Etter mye slit kom færingen inn i havna i 

Kungshamn og det ble gjort et forsøk på å 

få et hotellrom på byens hotell, men bare en 

suite til kr. 3500,- for en natt var ledig. Val-

get ble å legge seg inn i en småbåthavn for 

dregg og sove på tilja under åpen himmel til 

store glede for de gamle gutta på 

"jugebenken" utenfor klubbhuset. De kunne 

ikke dy seg og alle kom på en hyggelig vi-

sitt for å høre hva slags båt og kar dette var. 

Dreggen ble der fordi den kilte seg fast un-

der en av kjempesteinene som var brukt til å 

fylle ut denne båthavnen, men ingen sure 

miner av den grunn. Men en lærepenge.  

Marstrand festning 
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Dagen etter fikk jeg endelig medvind sam-
men med alle lystbåtene som skulle innen-
for Malmøn og over fjorden inn til Lysekil. 
Men nå var de norske båtene nesten helt 
borte og plassene var overtatt av tyskere og 
svensker. Men nå fikk jeg et hyggelig følge 
av Lysekils stolthet, slepebåten "Harry" 
som gikk med turister mellom Malmøn og 
Lysekil. "Harry" er bygget i 1887 og har en 
SKANDIA tenkulemotor.  
 
I Lysekil var det store hotellet ved havnen 
blitt asylmottak, men det gamle hotellet ved 
torvet hadde et kvistværelse uten bad og 
toalett til kr. 1500,- pluss frokost pr. natt. 
Nå var behovet for en ordentlig seng så stor 
at dette ble akseptert. Dessuten var det en 
dusj i etasjen under.   
 

Bassholmen - Orust 
Etter å ha kjempet seg rundt odden inn til 

Gulmarefjorden fra den nordre havna i Ly-

sekil i høy sjø, gikk turen over fjorden mot 

Fiskebeckkil og endelig inn i de smule 

Strømarna med noe bedre roforhold. Til 

gjengjeld begynte det å regne, men det kan 

man kle seg mot. Det kan man ikke med 

vinden. I dette området er et besøk på Bass-

holmen, et nasjonalt kystkultursenter, obli-

gatorisk. Jeg var der for mange år siden, 

samme år som kystlaget hadde fellestur dit 

med båter, og ble da skuffet over utstillinge-

ne. Men nå var stedet opprustet og utstil-

lingene svært interessante og de gamle mo-

torverkstedene var passe rotete og autentis-

ke.   

Hunnebostrand i stille vær 
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På grunn av vindforholdene valgte jeg nå å 

ta den lange omveien rundt Orust, men også 

for å få en ny geografisk opplevelse. I Sve-

rige sies det at Orust er et Sverige i miniatyr 

med et svært skiftende landskap der skog-

kledde åser går over i dyrket mark. I kyst-

kultursammenheng er Orust svært interes-

sant, fordi det er her vi har hatt og delvis 

har verftene som har bygget mindre frakte-

fartøyer og lystfartøyer opp gjennom tidene 

på vestkysten av Sverige. Dette skyldes de 

mange fine løv- og furuskogene på Orust 

som i tusenvis av år har gitt grunnlag for en 

stor båtbyggingsindustri. På 1800-tallet fan-

tes det over 30 båtbyggerier på Orust og i 

1946 fantes det fremdeles  ca. 100 båtbyg-

gere på øya. Det var nå den voksende lyst-

båtflåten i Sverige som var markedet for 

båtbyggerne. Orust konkurrerte ut Gøtebor-

gområdet på lavere arbeidslønn og bedre 

kvalitet på båtene.  

Da plasten kom på 1960-tallet klarte Orust 

også denne overgangen og har i dag frem-

deles båtbyggere som f.eks. Halberg-Rassy. 

I Henån er det også en båtbyggerskole hvor 

man utdanner ungdom til båtbyggere på 

gymnasienivå. Selv om de lærer trebåtbyg-

ging, så kommer den kunnskapen elvene til 

gode når plastbåtene skal innredes og alle 

elvene får senere jobb på et av verftene på 

Orust.    
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Selv om det er langt rundt Orust gikk det nå 
fort framover i le av de høye åsene på øyen, 
men dette tok slutt  på østsiden med syd-
vesten midt i mot på det lange strekket fra 
Uddevalla og sydover. Her kom et annet 
vær-fenomen til hjelp i form av et tropisk 
regnvær så voldsomt at sjøen ble pisket helt 
flat og vinden døde helt ut. De timene dette 
varte ble benyttet til å ro utover mot Tjørn 
og under Tjørn-broen. Da jeg passerte Tjørn
-broen fikk jeg et flashback fra en båt som 
for mange år siden kom inn til Framnes 
værksted med et brodekke liggende over 
skipsbroen. Like før og en dag med tåke 
hadde denne båten kjørt inn i Tjørn-broen 
på vei fra Uddevalla og kjørt av hele bro-
dekket. 4 eller 5 biler som befant seg på 
brodekket så ikke dette i tåken og kjørte rett 
i døden før man fikk stengt broen. Dette 
brodekket ble heist av båten av flytekranen 
Ole og  benyttet som fylling der hvor Åge 
Børresen  har bygget nord for kystlaget. 
Tenk på det neste gang du parkerer der.   
Den neste etappen ut mot Marstrand ble 
fryktelig tung i motvinden selv sent på kvel-
den og jeg stup-
te dødstrøtt inn i 
teltet i et lita 
bukt på innsiden 
av det trange 
sundet som fører 
inn til Mar-
strand. Formid-
dagen dagen et-
ter ble forferde-
lig i det trange 
sundet med høye 
bølger også helt 
inne ved brygge-
ne i Marstrand, 
men omsider 
fikk jeg fæ-
ringen inn til en 
liten plass der 
båthengeren og 

bilen kunne komme til.  
 
Marstrand 
Dette er perlen på Båhuslen-kysten og i sin 
tid en av Norges middelalderbyer sammen 
med to andre byer i dette området, Uddeval-
la og Kunghelle/Kungelv. Det var den stra-
tegiske beliggenheten og festningen som 
skapte denne byen opprinnelig, og på 15-
1600 tallet gikk silda inn i dette området 
hvert år i store mengder og rundt 1640 ble 
det eksportert ca. 650 000 tønner sild fra 
Marstrand.  
 
Det ble heldigvis tid til en handletur og en 
matbit på Marstrand før Roar Jensen fra 
kystlaget dukket opp med bilen min og 
hengeren og turen hjem kunne starte, denne 
gang på landeveien.      
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Nå er jo nærmest alt med tilknytning til sjø-
en blitt kystkultur. 
Det å sitte på bryggekanten å pille reker 
med en kold bayer er jo for mange kystkul-
tur, og når Arne (Gundersen) og jeg danser 
vals sammen i hildringstimen etter et glass, 
er det også noen som mener det har et snev 
av kystkultur over seg. 
Alle med tilknytning til et kystlag vet, eller 
har en klar formening om hva dette er.  
Derfor skal jeg ikke ramse opp en masse sa-
ker som de fleste vet noe om. 
 
Jeg vil heller fortelle noen morsomme histo-
rier som jeg synes passer inn under temaet 
kystkultur. 
Og det er fra en 
tid da ordet 
egentlig ikke 
hadde blitt fun-
net opp ennå. 
 
I 1970 var jeg 14 
år, og stod til 
konfirmasjon. 
Da fikk jeg en 
strøken liten 
åpen snekke i 
konfirmasjons 
gave. 
Båten var kjøpt 
inn i Kjerringvik, 
var på 18 fot, og 

hadde en 4 til 6 hester Sleipner om bord. 
Relativt stor motor til den lille båten, og 
motorkassen så da også nærmest ut som en 
liten kahytt, der den raget godt over rekka. 
Samme sommer bar det av sted på Sørland-
stur med det nye vidunderet. 
Lasse, en kompis fra Seilerholmen som var 
et år eldre, og jeg satte av sted med sovepo-
se, primus, et lurvete kart over skjærgården 
rundt Jomfruland, og plenty formaninger 
hjemmefra. 

Kystkultur – Hva er nå egentlig det? 
Av Torolf Stenersen 

Yngvar, redaktøren, spurte om jeg ikke kunne snekre sammen noe om kystkultur, som 
kunne trykkes i Kystvakt. 
Kystkultur, et ord som etterhvert favner over så mangt. 
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Etter en rufsete tur over Langesundsfjorden 
var det deilig å komme i le av Stråholmen 
husker jeg. 
Etter litt plunder med å komme forbi Strå-
holmen på innsiden, og ned til Jomfruland, 
(vi var på grunn fire ganger), fikk vi øye på 
Portør. 
Men midt i innseilingen til Kragerø stoppet 
motoren. 
Ingen av oss kunne kalle oss maskinister, 
men vi hadde da tatt med to skrujern og enn 
skiftenøkkel. 
Da vi fikk ut tennpluggen så vi at den var 
full med vann. 
Vi forstod fort at det var et dårlig tegn, og 
begynte straks å demontere toppen. 
Topp pakningen var gåen, og gode råd vel-
komne. 
Løsningen ble at vi skar opp lommeboka til 
Lasse i passende 
strimler, og la 
rundt som en 
pakning. 
Det var gode 
lommebøker på 
den tiden, lenge 
før kortholderne 
kom, heldigvis. 
Etter en time var 
vi i gang igjen, 
og enda litt sene-
re kunne vi for-
tøye trygt ved no-
en holmer på inn-
siden av Portør. 
Resten av turen 
gikk greit som 
jeg kan huske i 
dag, og etter tre uker var vi hjemme igjen på 
Stubb. 
Jeg husker godt at tante Bobbo, naboen på 
Stubb, syntes vi så ut som mulatter da vi 
kom hjem. 
(Er det forresten lov å si det i dag?). 
Ikke så rart kanskje, etter tre uker i en åpen 
liten båt. 

På den tiden hadde jeg mange flotte år som 
aktiv seiler i Sandefjord Seilforening. 
Jeg husker vi ble slept utenbys til regattaer 
fra Horten i nord til Kragerø i syd. 
Først i Kragerøterne, og senere i BB 11. 
Vi lagde oss svære nistepakker, og fikk lurt 
med oss en murer eller to før vi satte av 
sted. Men, allerede den gangen var tre fots 
syken moderne. 
To år etter at jeg fikk min første snekke, 
kjøpte jeg en 21 fots hytte snekke. 
Den billigste i byen, og det sier seg nesten 
selv at ikke designet var det råeste. 
Men, FM motoren gikk som ei klokke, og vi 
hadde noen flotte turer nedover i Blindleia 
blant annet. 
Lasse var helt overveldet over at vi skulle 
på tur med båt som hadde kahytt, så han tok 
med sin tolvstrenger og vise boka til Neil 

Young. 
Det var merkbart flere jenter om bord den 
sommeren husker jeg. 
 
 
Jeg husker også godt at vi lå i pollen i Aren-
dal på vei oppover, da det kom inn en kar 
med en ti fots  
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nypolert With jolle med alt for stor på-
hengsmotor. 
Han syntes at båten var «så støgg at den var 
helt herlig». 
Vi var litt usikre på hvordan vi skulle tolke 
det, men lot ham passere. 
 
 
 
Noen få år senere, i 1978, gikk to kompiser 
og jeg sammen og kjøpte en 39 fots seil-
skøyte som lå i Åsgårdstrand. 
Båten hadde lekre linjer, var blåmalt, og 
hadde røde seil. 
Jeg husker godt vi kom seilende inn Sande-
fjordsfjorden, og vi kunne ikke vært stoltere 
om vi hadde kommet med Christian Radich. 
Men båten var pill råtten, og det ble starten 
på en tre års periode med restaurering, før 
vi seilte av gårde til Karibien. 
I den perioden drev vi i alle fall med kyst-
kultur, men det kan vi kanskje ta i et senere 
nr? 
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Vårt prosjekt med restaurering av fasaden 
på murbygningen, Framnesveien 5, 3222 
Sandefjord er nå ferdigstilt. Gokstad kystlag 
er godt fornøyd med arbeidet som er utført 
og vi har mottatt mange rosende kommenta-
rer fra medlemmer og "publikum".  
 

Gokstad kystlag har enga-
sjert murerfirma Berge & 
Gjertsen til å utføre murar-
beidene på bygningen. Stil-
lasene er levert av firma Nils
-Erik Grøterud. 
 
Arbeidet ble igangsatt i be-
gynnelsen av september 
2015 med oppsett av stilla-
ser. Demontering ble gjort 
av lamper, bolter, festepunk-
ter mv. som var festet til hu-
set. Deretter ble fjerning av 
løs puss og mur gjennom-
ført. Sprekker ble klargjort  

 
for gjenmuring. Til dette arbeidet  ble det 
brukt hammer og meisel. Arbeidet ble utført 
på dugnad av medlemmer. 

Murhuset er pusset opp 
 

Prosjektrapport - Framnesveien 5 -fasade 
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Noen jerndragere over vinduer var korro-
dert. Gammel puss ble her fjernet og jern 
ble rustbehandlet. Ny netting ble påsatt som 
underlag for pussingen. Et av vinduene på 
sydveggen ble restaurert og ett måtte tas ut i 
sin helhet og restaureres. Restaureringen er 
utført av et av våre medlemmer som har 
kurs i restaurering av gamle vinduer. Vin-
duet ble satt inn igjen før murerfirmaet star-
tet arbeidet opp igjen i mai 2016. 
 
 Det ble satt opp pusselister ca 10 cm over 
bakken rundt huset samt rundt stålplatene 
på enden av jernstengene i 2. etg. som hol-
der murbygningen sammen.  
 
Sprekkene i muren ble deretter tettet av mu-
rerfirmaet og det ble deretter foretatt slam-

ming av veggene som underlag for senere 
pussingsarbeid. 
Det viste seg at forarbeidene før selve pus-
singen av fasaden kunne igangsettes tok 
lenger tid enn forutsatt. Pusstypen som 
skulle anvendes krevde temperaturer over 5 
grader i flere uker i tørkeperioden.  
 
Vi innså derfor at det ble for risikabelt å ut-
føre arbeidet i november. Dessuten ble det 
altfor kostbart å ha oppvarming under pre-
senningene. Det ble derfor besluttet i sam-
råd med murerfirmaet å utsette arbeidet til 
våren/forsommeren 2016. Dette ble meddelt  
Norsk kulturminnefond 29.10.2015 og se-
nere godkjent derfra. 
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Noe av stillaset på endeveggen i nord måtte 
midlertidig tas ned gjennom vinteren av 
praktiske grunner. Dette ble montert på nytt 
i mai 2016. 
 
Murerfirmaet startet opp arbeidet med pus-
sing av veggene 26.05.2016. Det ble an-
vendt kalkmørtel 3,5: 0-4 grov og senere 
3,5: 0-1 fin til arbeidet. Pusse arbeidet ble 
sluttført 08.06.2016. Arbeidet er etter vårt 
skjønn utført med høy grad av nøyaktighet 
både på de flate veggene, i hjørner og rundt 
vinduer. I dagene/uka etter avslutning av 
murerarbeidet ble veggene vannet en gang 
pr. dag for å styrke og forlenge herdepro-
sessen. Stillasene ble stående oppe noen da-
ger for å beskytte veggene mot støt. Vinds-
kier, vannbrett og takutspring ble malt før 
stillasene ble tatt ned på dugnad. Takrenne 
nedløp, lamper mv. ble tilbakemontert. Som 
tidligere er vi svært fornøyd med totalresul-
tatet. 
 

Morten 
Helle-
mann 
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Tur- og regattabåt for de 
voksne 
Uansett hvor du er i Svenske 

farvann så dukker det opp en 

folkebåt under seil. Det virker 

som om alle som har en folke-

båt setter sin ære i å ikke bru-

ke motoren for mye. Motoren 

er som regel en båhengsmotor 

montert bak på den rette akte-

renden. Ombord i nesten alle 

folkebåter du støter på er det 

også nesten alltid et par godt 

voksne personer, som regel 

ektepar, som bruker båten 

som langturbåt. Det er god 

plass i kahytten til to senge-

plasser, men med muligheter 

for å benytte sittebrønnen med 

et bomtelt i tillegg. Båten er 

enkel å seile, stikker ikke dypt 

og kan legge til nesten overalt 

langs kysten.  

NORDISK FOLKEBÅT -  

EN MODERNE KLASSIKER 

Ved flytebrygga på kystlaget ligger det en liten seilbåt som på mange måter er en 

fremmed fugl i våre farvann. Det er folkebåten til vårt medlem Tor Kongsteien som 

når den er ute og seiler viser en karakteristiske F i seilet. Dette er også en god seiler 

og et fint eksemplar å ha ved kystlagets brygger. Tor forteller at hans båt ble kjøpt fra 

Sverige og er bygget der i 1982. Her skal vi se litt på historien til denne sagnomsuste 

båten. 
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Målene til båten, i henhold til de strenge 

reglene som finnes for kappseiling, er leng-

de totalt på 7.68 m, vannlinjen på 6 m, 

bredde 2.20 m., fribord  0.56 m og dypgå-

ende fra kjøl 1.20 m. I utgangspunktet var 

båtene av tre, naturlig nok, men den ble et-

terhvert også produsert i plast, gjerne med 

overbygg i tre.  

Men et must var at den skulle klinkbygges, 

slik mange trebåter ble i Sverige den gang. 

Det har siden blitt et karakteristika for den-

ne båten. Storseil og fokk skal være 24.00 

m2 og ballastkjølen skal være av jern med 

maks vekt på 1000/1057 kg.  

Historie 
I Sverige vokste velstanden fram i starten 

og utover på 1900-tallet og det ble stiftet 

mange seilforeninger, men det var først på 

1930-tallet seilsporten ble vanlig hos den 

jevne svensken. På grunn av dette utviklet 

det seg en tanke om å konstruer en entype-

båt og familiebåt som var sikker og som i 

tillegg kunne benyttes til konkurranser. 
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Det var den ivrige seileren skipsreder Sven 
Salen som først tente på tanken om en slik 
båt og var i 1941 sammen med det svenske 
seilforbundet en av initiativtakeren til en 
konkurranse om tegninger til en båt med 
disse folklige egenskapene. Det er mye 
uenighet om hvem som egentlig er folkebå-
tens far og det har vært flere rettsaker i Sve-
rige om rettigheter til tegninger m.v. Dette 
skyldes at det ikke var noen som vant kon-
kurransen, men at seilforbundet brukte flere 
av de forslagene som kom inn til etterhvert 
å konstruere en båt som også ble bygget. 
Sven Salen kom med et viktig bidrag til 
starten ved å bestille 42 båter på en gang og 
den første båten ble bygget i Gøteborg på 
Brødrene Olssons Småbåtverft på Hisingen. 

Prisen ble satt til 3000 kr og var akseptabel 
i Sverige den gang, men den steg til 4800 
kr på slutten av 40-tallet. 
 
Suksess 
Folkbåten ble en umiddelbar suksess, fikk 
raskt en kjempeutbredelse og ingen tilsva-
rende  båt har fått så stor utbredelse i Nor-
den. Det ble en konkurransebåt over hele 
kysten av Sverige og fikk med en gang 
også innpass i blant annet den berømte årli-
ge Sandhamn-regattaen utenfor Stockholm. 
At Evert Taube skaffet seg folkebåt, reiste 
rundt i Sverige med den, og lagde flere vi-
ser om båten, gjorde også sitt for utbredel-
sen. 
Folkbåten ble også populær i Danmark, 

Finland, Tysk-

land, England 

og USA. Det 

arrangeres 

hvert år kon-

kurranser i dis-

se landene med 

stor deltagelse. 

Det er også 

dannet et inter-

nasjonalt for-

bund. I Norge 

har folkbåten 

aldri slått helt 

til. Det skyldes 

nok at vi hadde 

andre ting å 

tenke på da den 

ble lansert i 

1941 og at det 

tok noe tid før 

seiling ble en 

folkesport i 

Norge.  
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Hver gang jeg er i 
Risør må jeg en tur 
bort til brygga til 
kystlaget i Risør. De 
har nemlig fått en 
egen brygge av kom-
munen med et par 
klausuler. 
Her skal det bare lig-
ge trebåter. Alle 
trenger ikke være helt 
ferdig restaurert da 
det er interessant og 
se fremdriften på pro-
sjektene. 
Brygga holdes ved 
like av kystlaget men 
begyner å bli litt slitt 
så de er lovet en nye-
re brygge 
 
 
Her har altså et kyst-
lag et utstillingsvindu 
på Solsiden i Risør og 
det er mange som tar 
seg en tur og ser. 
Risør forbindes jo 
med trebåter gjennom 
Trebåtfestivalen hvert 
år. 
Nå er brygga full og 
de har forspurt kom-
munen om å få bryg-
ga som ligger ved si-
den. Det gjenstår å se 
om de får dette til 

Kystlaget Øster Riisøer 
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På vinteren bygger kystlagets medlem-
mer prammer og på brygga ligger det 
flere flotte nye båter. 
Kystlaget har også selv egne båter lig-
gende på brygga. En av de har de satt 
inn en elektrisk motor i og det sies at 
det en glede å ferdes med denne båten 
som er meget stille i forhold til en ben-
sin motor. 
 
 
 

De har dessverre det samme problemet som 
vi i Gokstad kystlag og det er at de er få 
som bruker kystlagets båter. Vi ønsker 
kystlaget Øster Riisøer lykke til med bryg-
ga og de flotte trebåtene. 
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TREFFLISTE 
 

Hver onsdag: Lagsaktiviteter fra klokken 18.00. Hver torsdag: Nordre Skur og Ballast 
øver kl. 18.30 – 21.00. Lørdager: Kafé klokken 11.30 – 13.30 
Styremøter begynner normalt klokken 18.30 og er åpne for alle medlemmer av Gokstad 
kystlag. ”Fra krok til gane” – hver første onsdag i måneden, to kombinert med medlems-
kveld. Arbeidslagene innkalles til møter etter avtale med arbeidslagslederne, minimum 
tre møter.  
 
 

 
  

   

   

Mars Ti 08.03 Styremøte/med arbeidsledere 

April Ti 12.04 Styremøte 

  On 20.04 Medlemstreff 

Mai Ti 10.05 Styremøte 

  Fr 13.05- Ma 16.05 Pinsedugnad Svenner 

  Ti 17.05 Borgertoget 

   

Juni Sø 05.06 Kystlagstur til Veierland m/påmelding 

  Ti 07.06 Styremøte/arb.ledere 

  Lø 11.06 Kystkulturdag 

  To 23.06 Sankthansaften 

Juli   

August Lø 13.08 Fjordblues 

  Ti 23.08 Styremøte 

  Ons 24.08 Medlemstreff 

September Lø 03.09 Bacalao Svenner 

  Ti 13.09 Styremøte 

  Lø 17.09 Høsttreff Gokstadholmen 

Oktober Ti 11.10 Styremøte 

  Ons 19.10 Medlemstreff 

November Ti 15.11 Styremøte 

  Lø 26.11 Førjulstreff 

Desember Ti 13.12 Styremøte/arbeidsledere 

Januar 2017 Ti 10.01 Styremøte 

  Fre 27.01 Årsmøte 
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Gokstad kystlag 

 

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 
 Hus styret 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, Bente Wallander 
 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, Kaare Jansen. 900 33 487,  
    kaare.jansen@sfjbb.net 
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Magne Nilsen i kystlaget 
bevarer gammelt hånd-
verk ved å restaurere vin-
duene i murhuset. Hvert 
vindu blir tatt pent ut 
med karm og alt. Så blir 
alle beslag skrudd pent av 
og pusset opp. Glasset i 
vinduene blir også tatt ut. 
Så blir karmen og selve 
vinduet rengjort og der 
det eventuelt er noe råte 
blir det satt inn et stykke 
tre. 
 
Alt treverket blir grunnet 
og så levert til en glass-
mester som setter inn 
glasset igjen med kitt 
som før og ikke silikon. Så maler Magne de 
fine og blå igjen. 
Beslaget i hjørnene er skrudd fast med rik-
tige skruer, og skruesporet satt i riktig ret-
ning, likt på alle vinduene. 

Bevaring av gammel håndverkkultur 



Returadresse: 
Gokstad kystlag 
Framnesveien 5 
3222 Sandefjord 


