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Opprinnelsen til båtlaget og vikingskipet 
«Dreknor Carentan» og om et besøk i Nor-
mandie.  
 
Litt om de andre kopiene av Gokstadskipet. 
 
Båtbyggerkunsten og særlig bygging av vi-
kingskip er en arv vi kan være stolte av. Ik-
ke bare innenfor Vestfold og Norges gren-
ser holdes denne byggeskikken i hevd. Også 
i Frankrike, i nyere tid, har det blitt bygd en 
kopi av Gokstadskipet.  

Båtlaget Gaia er en forening som vedlike-
holder og seiler «Gaia», men i noen sam-

menhenger trekkes også vikingkultur inn, 
som å kle seg i vikingklær, deltagelse på vi-
kingmarkeder, utveksling og sammenkoms-
ter med medlemmer i ulike foreninger som 
har vikingkultur som interesse. Langt uten-

for Norges grenser finnes det kopier eller 
replikaer av Gokstadskipet, og en finner 
også mange steder hvor det er stor interesse 
for vikingkultur generelt.  

Arven fra Gokstadskipet 

Hva har bygging av replikaer av Gokstadskipet brakt med seg? 
Av Kåre Henning, medlem av Båtlaget Gaia og Gokstad kystlag.  
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.  Da «Gaia» var på tur til Brest, Frankrike i 
2012 ble mannskapet i Båtlaget Gaia kjent 
med mannskapet på vikingskipet 
«Dreknor», som er en kopi av Gokstadski-
pet. Båtlaget «Dreknor Carentan» er en 
gjeng frivillige som vedlikeholder og seiler 
vikingskipet «Dreknor» og har tilhold i Ca-
rentan i Normandie, Frankrike.   
I Cherbourg i Frankrike, i 2005, tok Natha-
lie og Marc Hersent et initiativ overfor his-
torieinteresserte, navigatører og interesserte 
i Normannisk- og vikingkultur. Nathalie og 
Marc i foreningen Dreknor satte seg mål å 
finansiere en identisk oppbygging av et vi-
kingskip. De ville også organisere pedago-
giske verksteder, møter med publikum og 
cruise med vikingskipet. Alt dette for å øke 
bevisstheten om vikingkulturen og fremme 
regionen Normandie gjennom sin historie.  
I juni 2008 ble en replika, i fullskala eik, av 
Gokstadskipet sjøsatt ved Cherbourg og 
døpt av den norske ambassadøren i Frankri-

ke. Vikingskipet eller dragen («le drakkar» 
på fransk) fikk navnet «Dreknor». Dragen 
«Dreknor» har i dag tilhold i havnen i Ca-

rentan i Normandie. Det er Nathalie og 
Marc som leder båtlaget og den frivillige 
besetningen.  Det er flere miljøer i Europa 
og Nord-Amerika som er opptatt av viking-
kultur generelt og vikingskip og -båter spe-

sielt. De mange funn av vikingskip, og der-
etter bygging av replikaer og drift av disse, 
kan være en medvirkende årsak til interes-
sen for vikingkultur. I Normandie i Frankri-
ke har det i mange år vært stor interesse for 

vikingkultur. Og kanskje overraskende for 
noen er det at folk i Normandie mener det 
var en berikelse at vikingene kom til Nor-
mandie med kunnskap om navigering, båt-

byggerkompetanse og kunnskap om nye 
byggeskikker og at det etter hvert ble utvik-
let handelsvirksomhet.  
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At vi nordmenn er velkomne i Normandie 
er det flere årsaker til. En erfaring mange 
nordmenn har gjort. Midt i oktober i år 
(2016) var Dagfinn Rustad og undertegne-
de på besøk hos Régis Godard og Gunhild 
Øyen som har bosatt seg i Normandie. Ré-
gis er frivillig motormann, navigatør og 
medlem i båtlaget «Dreknor», sist år bodde 
Régis i Vestfold og var med på dugnad og 
laging av årer til «Gaia». Gunhild er med-
lem og tidligere leder av båtlaget «Gaia». 
Det var Régis og Gunhild som tok oss rundt 
til mange av de fine byene og stedene i 
Normandie. Når man er i Normandie er det 
obligatorisk å besøke noen av de mange 
minnesmerkene fra D-Dagen (6.juni 1944) 
og krigen. Besøk som alltid gir sterke inn-
trykk. 

Allikevel ble de største opplevelsene i vi-
kingklær, sammen med andre i det samme.  
Tidlig en lørdag morgen stilte vi i viking-
klær for å bli med «Dreknor» ut fra Ca-
rentan. Sammen med nærmere 40 andre vi-
kingkledde rodde vi ut kanalen, gjennom 
slusen, ute ved kysten og tilbake. Riktignok 
var dette et arrangement for filmopptak for 
den franske TV kanalen «E=M6» som skul-
le vise vikingtiden eller den skandinaviske 
epoken i Normandie.  
Søndagen besøkte vi Ornavik, et stort av-

grenset område ved byen Caen og elven 
Orn, hvor det på dugnad er bygd opp en 
landsby med innhold av vikingkultur med 
ulike byggeskikker og gjøremål fra viking-
tid. I Ornavik kunne vi for eksempel se 
tekstilgruppe i sving, bygging av hus, slås-
sing, produksjon av fangstredskap, matla-
ging m.m. Også her skulle det denne dagen 
produseres film for visning av den skandi-
naviske epoken. 
Tilbake til Vestfold ser vi også at det er fle-
re lag og foreningene som arbeider med vi-
kingtid. Vestfold Fylkeskommune er be-
hjelpelige med tilrettelegging av kurs, og 
planlegger bl.a. kistekurs, smikurs, mat-
kurs, formidlerkurs, guidekurs og bayeux 
stingkurs. 
Til styret i båtlaget Gaia er det kommet for-

slag om å danne Gokstad vikinglag. Det er 
fordi endel medlemmer har lyst til å holde 

på med ulike håndverk i Gaiahallen.  

Noen medlemmer har gjennomført kurs og 

vil gjerne fortsette med type oppgaver de 
har drevet med før og videreutvikle dette. 
Det gjelder både innenfor trearbeider og det 
å ferdigstille klær. En kan tenke at Båtlaget 
kan delta på markeder og festivaler med et 

telt på land som representerer Båtlaget og  
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Gokstadfunnet. Båtlaget Gaia vil gjerne ha 
innspill. Om du følger med får du også etter 
hvert siste nytt om de nye funnene på 
Heimdal og Gokstadhaugen. Følg med, følg 
med! 
En sammenfatning av de andre replikaene 
av Gokstadskipet, som vi ser har ulik opp-
rinnelse og ulik drift eller skjebne. 

 «Viking» var den første kopien som ble 
bygd etter ut-

gravingen av 
skipet i Sande-
fjord. Den ble 
bygget i 1892-
93 som en full-

skala kopi i eik 
ved Framnæs 
mekaniske 
verksted. Skipet 
ble seilt over 

nord- Atlante-
ren fra Norge til 
Amerika av 
seilskutekaptein 
Magnus Ander-

sen i 1893. 

«Viking» har i mange år ligget i Chicago 
og fristet en kummerlig tilværelse. I dag er 
det krefter i gang for å ta godt vare på 

«Viking i Geneva, Illinois. 

Sandefjords egen kopi av Gokstadskipet 
«Gaia» ble bygget på Bjørkedalen i Volda 
og sjøsatt 1990  

«Dreknor» blir rodd ut fra Carentan 15.oktober 2016  

”Viking” Bilde utlånt  fra Hvalfangstmuseets fotoarkiv  
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Oppdragsgiver Ragnar Thorset skaffet 
penger til byggingen. Han seilte senere 
over Atlanterhavet til USA med «Gaia». I 
juni 1993 ble «Gaia» seilt til Sandefjord og 
Sandefjord kommune fikk skipet av skips-
reder Knut Kloster som hadde finansiert 
byggingen av «Gaia».  
En fullskala rekonstruksjon av Gokstadski-
pet ble planlagt som en del av 
«vikingmuseet på Borg» i Nordland. Den 
ble bygget på Borg av de samme skipsbyg-
gerne som bygget «Gaia». Skipet fikk nav-
net «Lofotr» og ble 
ferdig sjøsatt våren 
1992. Det er Nord-
landsmuseet som 
driver skipet i dag 
og «Lofotr» seiles 
på forretningsmes-
sig basis med ut-
gangspunkt i reiseli-
vet i Lofoten. 
Vikingskipet 
«Sigrid Storråda», i 
Kinnekulle på Vä-

nern, er svenskenes 

replika av Gokstadskipet. Den ble 
bygget i 1997. En stor del av vedli-
keholdsutgiftene til Sigrid Storråda 

finansieres ved at skipet med beset-
ning leies ut for charter, både på 
Vänern og Göta Älv. 

«Olav Tryggvason» er bygd etter 
modell av Gokstadskipet i skala 2:3 
på Bjørkedalen til 1000-års jubileet 
til Trondheim by i 1997. I 2003 ble 
«Olav Tryggvason» solgt videre til 
Bergen og fikk da navnet «Haakon 
Haakonsson». 
Båttypen betegnes ofte å ha særde-
les flotte linjer, men det er også 
mange andre fordeler ved konstruk-
sjonen. Seilskutekaptein Magnus 

Andersen seilte vikingskipet «Viking», den 
første kopien av Gokstadskipet, over Atlan-
terhavet i 1893. Underveis kom skipet ut 
for hardt vær. Kaptein Andersen la da spe-
sielt merke til hvordan skrogets elastiske 

egenskaper gjorde at skipet fulgte sjøen i 
stedet for å butte imot. Det fleksible skro-
get er et av vikingskipenes særegne kon-
struksjonstrekk. De som har vært i hardt 

vær med «Gaia» har gjort samme erfaring. 
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«Dreknor» på kanalen utenfor Carentan. 

Om bord i dragen «Dreknor» fv. Dagfinn Rustad, medlem i Båtlaget Gaia, Gunhild 
Øyen, medlem i Båtlaget Gaia, Mac Lesggy, programleder E=M6, Marc Hersent, leder i 
Båtlaget Dreknor, Régis Godard, medlem i Båtlaget Dreknor, Kåre Henning, medlem i 

Båtlaget Gaia. 
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Tanker etter en bryggesleng 

Langs våre brygger ligger mange fine båter - mange små og noen får store. 
Etter en bryggesleng i sommer fikk jeg en tanke om at vi kunne gjøre som 
endel andre kystlag : å etablere en veteranbåtbrygge , Forlandet er jo på 
plass allerede, Hvasser likeså, Titania også. Dessuten er seilbåtene Folkebåt 
og BB 11 allerede fortøyd. Uten å tenkt konsekvenser i form av f.x økono-
mi og praktiske problemer (også kalt utfordringer), vil jeg bare kaste fram 
tanken og tar gjerne imot returer (Jeg har allerede en oversikt med tittelen 
50 måter å motarbeide nye ideer) 
Lukt på tanken. En forsiktig start har vi kanskje allerede gjort ? 
 
Kjeld Lunde - bryggeslenger i finvær    
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To bilder fra samme sted. For noen  uker siden snakket jeg med flere fra andre 
kystlag som fortalte oss hvor heldige vi er som hadde et så flott sted og et så vel-
fungerende kystlag. Det er verdt å tenke på. 
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På Gokstad kystlag er det vanlig å la båten 
bli hele året der den hører hjemme – nemlig 
på vannet. Det er mange gode grunner til å 

gjøre det.  

Det er hyggelig å slippe kostnad ved vinter-
opplag på land, og risikoen for skader knyt-
tet til opptak, lagring og utsetting klarer 
man seg fint uten.  

Og man har en god grund til å være sosial 
nede på slippen også på den kalde og guffe-
ne tiden. Noen setter også stor pris på å 

bruke båten også på denne årstiden, da er 

det alltid ledig på de flotteste plassene. Og 
torskefiske er på sitt beste, og det er mange 
flotte stille soldager på vinteren.  

Men et vinterliv på sjøen har sine utford-

rende sider, men 
med enkle midler 
kan vi unngå ska-
der. Dette er ikke 
noen fasit men 

heller ment som 
tips til hvordan det 
kan gjøres. 

Slik gjør du båten vinterklar 

Av Jo Inge Dalland 
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1. Oljeskift på motor: kjør motoren varm før olje skift, dette gjør pumping av gammel 
olje enklere. Er oljen svart er dette et sundhetstegn. Er oljen grå er jeg redd dere har 
et problem. Skru av oljefilteret og monter nytt filterelement. Fyll på ny olje i henhold 
til motorspesifikasjoner. 

 
2. Drivstoffsystemet: Se etter urenheter og forurensning i filtre, og drener vannavskiller 

om det er montert. Kommer det ut urenheter når du drenerer, bør du kjøre båten 
en liten tur, og så drenere på nytt. Om det fortsatt er urenheter i filteret, har du 
høyst sannsynlig forurensninger på tanken, og den trenger en rens. 

 
3. Konservering av motor: Bland ca 8 liter ferdigblandet frostvæske og vann 50-50% 

vann frostvæske i 2 kanner. 
     Kjør motoren varm, stopp motoren. Steng bunnventilen til sjøvannsfilteret skru av 

lokket på sjøvannsfilteret ta ut silen og vask denne. Er vannet på brygga stengt for 
sesongen kan du med fordel benytte deg av ferskvannet du har igjen på tanken i bå-
ten. Jeg har montert en hurtigkobling av Gardena type på trykksiden av ferskvanns-
pumpen slik at man hurtig kan kople til en vanlig hageslange. 

 
Start motoren å la den gå 15 til 20 minutter hvor du hele tiden tilfører ferskvann i sjø-

vanns filteret med slange fra brygge eller tank i båten. Til slutt tømmer du frostvæske 

blandingen du har på kannene ned i sjøvannsfilteret. Stopp motoren når sjøvannsfilteret er 

tomt da sjøvannspumpen ikke kan kjøres tørr. Skift korrosjonsanoder der det finnes, se 

båtens spesifikasjoner.  Du må også sjekke kvaliteten på kjølevæsken i ferskvannssyste-

met på motoren. Det finns rimelige testapparater.  

 

4. Bunnventiler: kontrolleres for skader eller korrosjon, mange har forskjellige mening-
er om de skal lukkes eller være åpne om vinteren, om de skal lukkes bør man om 
mulig få blåst frostvæske ned i ventilen, eller montere en varmeslynge rundt ventile-
ne. Ventiler bør kontrolleres jevnlig gjennom vinteren 

 
5. Elektriske kontaktpunkter på motor: sjekke alle kontakter for irr, og smøre dem 

opp med fett laget for oppgaven. 
 

6. Lensepumper: Gjør godt rent rundt pum-
per slik at møkk ikke kommer i pumpen, 
Tøm litt frostvæskeblanding i kjølsvinet 
hvor lensepumpe sitter. 
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7. Ferskvannssystemet: Tøm vanntanken ved å kjøre vannpumpen og åpne den vann-
kranen på kaldtvann som er nærmest pumpen. Når tanken er tom kommer det støtvis 
litt vann ut av kranen. Steng denne og gå til neste som sitter nærmest som nr. 2 osv. 
Varmtvannstanken tømmes ved at man åpner sikkerhetsventilen og lar vannpumpen 
gå. Åpne vannkranene på varmtvann i den rekkefølge jeg tidligere har nevnt for 
kaldtvann. Har man ikke tilgang til trykkluft for å blåse resten av vannet ut av syste-
met kan man benytte fot pumpen til gummibåten. Kopl denne til slangen på trykksi-
den å trå i vei med åpne kraner på varmt og kaldt vann. La alle vannkraner stå oppe 
mellom kaldt og varmt. 

8. Lufting inne: Åpne alle skap, skuffer og luker, ta ut puter og madrasser, eller still 
dem på høykant. Sett gjerne inn en vifte for å få sirkulasjon i luften om bord. 

 
9. Toalett rom: Hell litt frostvæske i toalett, vasker og sluk. Pump en skvett frostvæske 

inn i septiktanken.  
 

10. Monter vindustrekk om båten har dette: Det gir mindre kondens. 
 

11. Batterier: Koble batteriene fra el-anlegget. Lad opp batteriene, se etter at syrenivå 
er riktig, og fyll eventuelt etter med batterivann. Lad batteriene omtrent en gang i 
måneden gjennom vinteren. Koble fra batteriladeren etterpå, også elektronisk lader. 

 

12. Fukt: Ideelt bør lufta i en båt svinge mellom 50%-65% relativ luftfuktighet. Der-
som fuktigheten konstant ligger høyere enn 65% fører det fort til mugg, råte, rust og 
ubehagelig klamt sengetøy. Lavere enn 50% er heller ikke bra, hverken for mann-
skap eller treverk. Ta Korni testen, kjøp en pakke Korni knekkebrød åpne den og 
sett den i skapet, hvis knekkebrødet ikke forblir sprøtt er båten fuktig. sett inn av-
fukter aller andre innretninger som suger opp fukt. Her er det også mange meninger, 
elektriske avfukter bruker litt strøm og de fleste er avhengige varme (over 5 grader) 
for å fungere, det kan også bli for tørt om bord i en trebåt. Man kan også bruke fukt-
slukere med silikat eller kalsiumklorid, disse kan kjøpes på steder som Jula og Bilte-
ma, men man kan enkelt lage slike selv. 25 kg kalsiumklorid koster i skrivende 
stund 189 kr. 
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 13. Landstrøm: om du er avhengig av strøm om bord om vinteren, heng opp en synlig 
lyspære, det gir enkel kontroll på om strømmen fungerer. Ligger båten i vannet (båt 
havn med strøm fra brygge) vil jeg komme med et tipps: Heng en antikorrosjonsano-
de ut i vannet i tau og forbind denne med en kabel 2,5 m2 til de faste anodene i bå-
ten. Da sparer du antagelig en del korrosjon på de fastmonterte anodene på båten. 

 
14. Tildekking: presenning legges over et solid stativ. Ikke pakk båten inn, la det være 

åpning i hver ende av teltet for gjennomlufting. Husk å sikre godt, det kan blåse godt 
på vinteren 

 
15. Fortøyninger: fortøy etter verst tenkelig vær- og sjøforhold der båten ligger. Bruke 

dempere på alle liner. 
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Lørdag 22 og søndag 23 oktober var Gok-

stad kystlag vertskap for forbundet Kystens 

seminar for kystkultur. 

Lise Trangsrud og Tore Friis-Olsen  fra for-

bundet  loset oss gjennom mange forskjelli-

ge emner som Kurs og studiearbeid, 

UNESCOs konvensjon om vern av den im-

materielle kulturarven, samt kystlagenes 

rolle i lokalsamfunnet. 

Deltagerne var fra flere kystlag og disku-

sjonene var interessante, mye på grunn av 

kystlagenes forskjellige ståsted. Fra Fred-

rikshald  kystlag fra Halden som nettopp 

har startet med de utfordringene de har til å 

blant annet få penger til driften, til Loggen 

kystlag, godt etablert med mange gode akti-

viteter. 

Et annet tema som ble diskutert var 

”Hvordan skal vi komme oss ut på fjorden” 

og bruke dette som rekruteringsarena. 

Punkter som jeg noterte meg var Skolesam-

arbeid om kystkultur, åtte av ti barn på ung-

domsskolen kan ikke ro. 

Å ferdes i naturen som kulturarv. 

Kystkultur, å lære ungdommer å starte en 

snekkemotor. 

Matopplevelser kan også være kystkultur. 

Regionalt seminar for  

kystkultur i Ytre Oslofjord 
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Tore forklarte at de var i gang med å danne 
et kystlag i Sandefjord og ville ha Reidar 
med der. Stiftelsesmøtene kolliderte hele 
tiden med jobbens hans (bygningsrådet) så 
dette ble ikke noe av.  
 
Kystdrakten til Reidar er nå ferdig og i 2015 
ble det avholdt et nytt kurs i sying av denne 
drakten, så nå er det flere som har den i 
kystlaget. Reidar sydde sin første kystdrakt 
i 1986 etter syv år med utvikling og samling 
av bilder av hva sjøfolk og folk langs sjøen 
brukte i gamledager. 

Reidar Ottesen er født i 1946 i Bjerggata 

der slekten har bodd i tre generasjoner. I 

1950 flytte han til Framnes. I 1971 begynte 

han å jobbe i kommunen i drift og anlegg 

og hadde etter hvert ansvaret for veivedlike-

hold i Sandefjord frem til 1986. I 2008 ble 

han pensjonist fra bygningsseksjonen i 

kommunen. 

Vi som kjenner Reidar fra Kystlaget vet jo 

at han er en kunstnerisk person. Dette er 

nok genetisk betinget da hans far var kreativ 

og flink til å tegne. Han var også en flink 

treskjærer. «Musikken har jeg nok fått av 

moren min» sier Reidar. 

Et helt vanlig kystlagsmedlem 

Reidar Ottesen har vært medlem av Gokstad kystlag siden tidlig begynnelse. Tore Friis-

Olsen tok kontakt med Reidar på grunn av at han hadde skrevet flere artikler i Sande-

fjord blad og forbundets blad Kysten, om en kystdrakt som han hadde forsket fram. 
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 I 1970 bygget han sitt første instrument og 
siden har det blitt flere som han også spiller 
på selv. Starten på musikk-karrieren var 
Framnes Guttemusikkorps der de fikk en 
grundig noteopplæring. I mange år var Rei-
dar med i Nordre Skur og Ballast, men er nå 
«bare» en gjestemusiker når det trengs. Fol-
kemusikken har også betydd mye og han 
har holdt på en tid med å lage en bok med 
260 noter med musikk fra 1700 tallets Vest-
fold, samt fortellinger om spellemenn fra 
distriktet.  
Jeg snakker med Reidar på kystlaget og vet 

han kan mye om tauverk, musikk, og sjøliv 

som han sikkert fikk interessen for med en 

oppvekst ved vannet på Langestrand og en 

oldefar som var Riggermester på Framnes.  

Men at Reidar er en habil maler viste jeg 

ikke. Han har malt bilder med oljemaling i 

mange år, hatt separatutstillinger og vært 

med på flere andre med sine bilder. Nå dri-

ver han mest med grafikk der han blant an-

net skjærer ut bilder i tre og trykker på papir 

i en grafisk presse. 
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Motorsykkelen fra faren, en DKW fra 1936 
sto hjemme da minste datteren viste interes-
se for den. Reidar sa  at den skal du få om 
du plukker den fra hverandre og pusser den 
opp. Prosjektet ble ikke helt ferdigstilt så 
den lå i deler i flere esker. «Den kan jo ikke 
ligge sånn, tenkte jeg og begynte på en og 
en del og til slutt var den totalrestaurert og 
satt sammen». Dette var begynnelsen på fle-
re prosjekter og nå står det fem DKW sykler 
og to TWN ferdig restaurert hjemme i gara-
sjen, samt en nyere Harley Davidson. 
 
Som om dette ikke er nok kreativitet for en 
mann så kan vi også nevne munnharpe-
smed, knivmaker, tredreiing, rosemaling 
mm.  
Reidar og Torunn bor i et hus som er nesten 
250 år gammelt, selvsagt utrolig fint restau-
rert med originale takbord og dører som er 
kun 170 cm høye, slik de var på den tiden. 
 
Som dere forstår så er Reidar Ottesen et helt 

vanlig kystlagsmedlem som alle oss andre 

med historier fra et levd liv.         yh 

 

Reidar og Torunn i 
gruppa 
”Ankerspell”  med 
den senere beset-
ningen, Fotoet er 
om bord i Statraad 
Lehmkuhl i Brest i 
1992  
(Sjanty og veteran-
båt festival)  
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 For femten år siden, høsten 2001, lå kystlagets siste ervervelse under en svær grå presen-
ning. Det var vraket av «Titania». Gløttet du under presenningen, så du en knust baug, et 
oppbrukket fordekk, innslåtte bordganger – i det hele tatt: elendighet. Så du imidlertid 
nøyere etter, var det linjeføring og proporsjoner som fortalte om et fartøy fra tiden før 
1900 og et fartøy fra Colin Archers tegnebord. 

KLIPPERKUTTEREN «TITANIA» ER 
TILBAKE – BEDRE ENN NY  

Verdens eneste seilende klipperkutter, Colin Archers ‘’Titania’’ ligger til 
kai ved Gokstad kystlag 121 år etter at hun ble bygget. En gang berget 
kystlaget henne etter forlis og gjorde en svær innsats for at båten skulle 

bevares. Nå er hun her igjen -  bedre enn ny!  

Av Andreas falkenberg 
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Hvalfangerkapteinen bega sjøen etter hvert 
og kjøpte Brødrene Ottersen’s Efterfølger 
Dampchocolade og Bonbonfabrik. Han had-
de det vel sånn som meg; han måtte seile, så 
han tok kontakt med Colin Archer i Laurvig 
og bestilte båt. Korrespondansen dem imel-
lom finnes ennå på Larvik sjøfartsmuseum.            
  
Hr. Chocoladefabrikanten skrev på  firmapa-
pir med snirklede overdådig brevhode med 
akantusranker og gullmedaljer vunnet av Ot-
tersenbrødrene og deres etterfølgere for 
fremragende søtsaker. Man diskuterte drek-
tighet, ballastering, trim av rigg etc. i utsøkt 
høflige vendinger.  
 
Moestue brukte konsulent og viste stadig til 
hva Hr. Wiel mente om ditt og datt.  Dette 
var grosserer Mads Wiel i Fredrikshald som 
eide Archerbåten »Mignon», bygget i 1893 
«Titania» var Archers klipperkutter nummer 
20 og har fremdeles K-20 i seilet. Hun ble 

levert fra verftet på Tolderodden sommeren 
1895. Hun målte 36 fot over stevnene og var 2, 85 meter bred. Dypgående var 1,65 me-
ter, og hun veide ca. 6 tonn hvorav 3,6 tonn var utvendig jernkjøl.Skroget var kravellbyg-
get med 5/4’’ furu på tradisjonelle Archerspant, dvs. annet hvert bøyet og saget. 
‘’Reimene var av eik 

og høvlet med en pro-
fil som finnes på alle 
Archerbåter. De sage-
te spantene var av eik 
og furu i kombinasjon 

med furua overdi-
mensjonert i forhold 
til eika – interessant. 
De nederste bord-

gangene var av eik. 
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Gjennom årene har båten hatt 14 eiere og 3 forskjellige navn: 
1895 – 1899  Christoffer Moestue, Christiania Titania 
1900 – 1907  S. Haanshus, Christiania          Olga 
1908 – 1911          M.M. Mjelde           Titania 
1912 – 1913  F.A. Engh            Stefi 
1914 -  1917  Carl Hauge, Drammen   
1918 -  1922  Ludvig Zetlitz og  

            Olaf Pedersen, Stavanger           Luna 
1923 – 1946  Bernt Øvregaard, Stavanger  Luna 
1946 – 1953  Alf Baltzersen, Drammen  Luna 
1954 – 1957  Monstad og Breien, Oslo   Luna 
1958 – 1976  Per Nielsen, Oslo    Luna 
1976 – 2001  Andreas Falkenberg 

     Asker / Sandefjord    Titania 
2001 – 2009  Gokstad kystlag    Titania 
2009 – 2016   Kjell Normann Andersen, Ski  Titania 
2016 -   Andreas Falkenberg, S.fjord  Titania 
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Som man ser, eide jeg båten forrige gang i 26 år. Da jeg overtok, var hun bermudarigget, 
uten klyverbom, og med ‘’doghouse’’ over cockpiten.  Jeg hadde henne på land i 8 år og 
foretok svære reparasjoner og utbedringer: Ny rigg, nye seil, ny motor, nye karmer, kap-
pe, luker, hele skroget luset, ny forstevn, ‘’søsterpant’’ i skipsstål mellom røstjernene, 
nytt dekk, ny innredning. 
 
Det tok sin tid, men jeg hadde prioriteringene klar: først familien, så arbeidet og så hob-

byen. Vinter etter vinter, år etter år var det aktivitet under presenningen. Utenfor gikk 
folk og luftet bikkja i snøen - og undret seg. ‘’Menijøssenavnogsvartefaen, handrerremå-
joværraspennagær’n.’  Nei, kjære dere, man må ikke være gal, men det hjelper! 

Resultatet ble pent. ‘’Titania’’ble en hyggelig båt å seile, myk og god i sjøen og forbau-
sende tørr på dekk. Overalt hvor vi kom, fikk vi hyggelige ord, og i loggboka til R/S 
‘’Oscar Tybring’’ står det: ‘’ vackrare båt än Titanina(sic) såg vi inte på vår färd.’’ 
 
Og så: 
På ettermiddagen 1. august 2001, i sydvest solgangs kuling rente ‘’Titania i fjellveggen 
på Søndre Torgerskjær i Tønsbergfjorden. Klyverbommen slo i en fjellhylle og ble løftet 
opp, fordekket ble brukket opp, vaterstaget røsket ut stevnen så skroget åpnet seg, sjøen 
fosset inn, og ‘’Titania’’ sank på 17 meters dyp. 
Neste dag dykket Egil Rove ned til vra-
ket og rapporterte at her lå det et inter-
essant prosjekt for Gokstad kystlag. 
(I salongen fløt en bok omkring, Odd 
Børretzens «Gleden ved å eie båt»!) 

Båten ble overdratt ‘’as is  -  where 
lies’’, og allerede onsdag 5 august var 
hun hevet klar av bunnen. Dykkerne, 
Anders Nerland og Jarle Larsen, lykkes 

med en vanskelig og risikabel jobb, og 
skal ha hederlig omtale og stor takk! 
Arne Gundersen på ‘’Koffen’’ slep-
te’’Titania’’  i undervannsstilling, med 
bare 1.5 meter av masten over vann, ut 

fjorden, gjennom Tønsberg tønne-
kombinasjonen  i mørke, mellom Holts-
kjær og fortet hvor strømmen var skik-
kelig utfordrende, forbi alle grunner, 
vrak og fiskebruk.  Dette var en bragd – 

heder og ære til Arne! ‘’Bohus’’ ble 
kontaktet og passerte med sakte fart for 
ikke å lage skadesjø.  
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Ferden endte ved Framnes hvor en svær kran fra Johan Evensen & Sønner løftet henne 
forsiktig på land. Nok en forsinket takk til Knut Evensen! 
Som sagt ble ‘Titania’’ stående på slippen under en svær, grå presenning og hun var intet 
vakkert syn. Derfor ble hun flyttet til Vestfoldmuseets tomt på Pindsle. Ute av øye, men 
ikke ute av sinn. 
Kystlagets Titania komite besto av Bjørn Rishovd, Cato Arveschoug, Svein Erik Øya og 
meg selv. Restaureringen skulle finne sted ved Hardanger Fartøyvernsenter. Prisanslaget 
var på 3,7 millioner 2002 kroner pluss merverdiavgift. Riksantikvaren skulle dekke 75%, 

og vi skulle skaffe resten – 
ca. en million. I motsetning 
til dagens tiggere satt vi ik-
ke på baken med en eng-
angskopp. Med Houmbs 
flotte Titania-modell i arme-
ne oppsøkte vi alle mulige 
myndigheter, institusjoner, 
stiftelser, fond, personer og 
firmaer som kunne tenkes å 
ha penger til vårt formål. Pr. 
2008, da finanskrisen kom, 
hadde vi femtitretusen hvor-
av femtitusen fra Oslo Mari-
time Stiftelse, men ingen-
ting fra Riksantikvaren, og 
da ga vi opp.  
 
 

Helt siden forliset i august 2001 hadde vi hatt en liebhaber. Min seilervenn, Kjell Nor-
mann Andersen, ønsket seg alltid ‘’Titania’’, og 3. oktober 2009 fikk han henne. 
Båten ble hentet på trailer og bragt til Kjells låve på Kråkstad i Ski. Der ble den ødelagte 
babord siden skåret vekk, slik at resten fikk plass i en 40’ container. Slik reiste ‘’Titania’’ 
fra Kråkstad til Zoushan i Kina – til Zoushan Putuo Cens – Wooden Boat Workshop. 
Verftet ligger på en øy ca. 300 km sydvest for Shanghai. Her har man bygget båter av tre 
i flere tusen år. 
Sommeren 2010 var hun tilbake – bedre enn ny. Stevner, spant, bjelker og reimer er i eik, 
hud er i lærk, dekk i teak, mahogni ‘’brightworks’’ og kjølsvin i indonesisk meerbau. Al-
le vesentlige detaljer som høvelprofil på reimene var nøyaktig gjort, og håndverket var 

meget bra. Men ikke alt er nytt: Jernkjølen og røstjernene er fra 1895, kahytt og karmer 
har jeg laget, mast og gaffel er også fra min tid. 

Men nå gjensto en kjempejobb; nemlig innredning, rigging, anskaffelse og installasjon av 
motor, elektrisk anlegg, tanker og vinsjer (Kjell liker vinsjer). Og så et uforutsett pro-
blem. Huden i lærk var lagt i tropisk sjøluft. På en kald låve om vinteren i Kråkstad 
sprakk det i natene. Kjell måtte frese opp alle natene i skroget og luse dem! Så måtte lis-

tene høvles ned, og hele skroget måtte slipes og overflatebehandles på nytt. 
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Dette er altså ikke båten som kom fullt restaurert, fiks ferdig fra Kina, men hun er det 
flotte resultatet til en nevenyttig og entusiastisk seiler med høye kvalitetskrav, kunnska-
per, resurser - og snill kone. 
I Kjells eie har ‘’Titania’’ vist seg å være en praktisk, trygg og velseilende båt som Sol-
veig  og han er blitt veldig glad i. Seilskøyteklubben Colin Archer  arrangerer hver vår 
‘’Trutnings-seilasen’’ Der seilte hun fra alle! 
I avtalen fra 2009 sto det at Gokstad kystlag skulle kontaktes dersom båten kom opp for 
salg, og i september ringte han.  Enden på visa ble at jeg kjøpte henne og avtalte med 
kystlaget at hun får fast kaiplass på Slippen. 
20. september 2016 hentet Thor Fagerli og jeg henne på Saltnes og seilte henne tilbake til  
Huvik.  
 

 

En gang spurte Ottomar Elligers ved Larvik Sjøfartsmuseum: ‘’Var 
det dere som nettopp kom inn med verdens lekreste båt?’’    

Det var det. 
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Våren 2016 ble det satt i gang utskifting av 
dekksplanker. Arbeidet startet oppløftende 
med mye fint vær og og god framdrift i ar-
beidet. Det ble foretatt reparasjon av doll-
bordet både forut på babord side og på styr-
bord side omtrent midtskips. Der ble det 
også utført en mere omfattende reparasjon 
av skipssiden med utskifting av deler i 
øverste bordgang. 
Utover sommeren ble været mere ustabilt 
og mye tid gikk med til å tørke områdene 
før arbeidet kunne fortsette. I august ble det 
besluttet å dekke Lanesbuen for vinteren 
slik at arbeidet kunne fortsette mere ufor-
styrret. Det ble laget et telt over båten som 
etter hvert er tilnærmelsesvis tett.  
 

I løpet av sommeren ble det diskutert for-
skjellige måter å organisere arbeidet på. 
Konklusjonen ble opprettet at en egen grup-
pe underlagt fartøylaget. Innledningsvis vis-
te ca. ti stykker sin interesse for dette arbei-
det. Etter hvert er det fra to til fire som ar-
beider med båten. Utover vinteren ser det ut 
til at det blir Rudolf og Sven A som arbei-
der der sammen på dagtid på onsdagene. 
Luka er demontert og rammeverket rundt er 
fjernet. Det aller meste av dekket midtskips 
i området rundt luka er nå brutt opp og fjer-
net. Her var det ikke bare råte, men fortsatt 
svært fuktig. Det kan synes som om beleg-
get som ble lagt på dekket for noen år siden 
har konservert en fuktighet i treverket som 
har medført akselererende råteutvikling. 
Området har nå blitt klargjort for innsetting 
av nye dekksplanker og har stått til tørk i 
snart fire uker. Luft avfukter og varme har 
kombinert tilsynelatende et godt resultat. 

 
REHABILITERINGSARBEID OG REPARASJONER 

PÅ LANESBUEN 

Tidligere påført Koelan kan dras av pga 
fukt i dekksplankene 
 
 
Sven Arne pakker in Lanesbuen slik at de 
kan jobbe der hele vinteren 



25 

Etter fjerning av tiljer foran lasterommet har 
vi fått rengjort, støvsugd og borakolbehand-
let fra baugen til vegg mot maskinrom. Vi 
ser etter hjelpemidler der vi kunne sprøyte 
spantetopper fordi de er så vanskelig til-
gjengelig. Gode forslag mottas med takk. 
Vi tomgangskjører båten ca 15 min ca hver 
14 dag. 
Oppgaver videre: Dekk og bjelker, Elek-
trisk anlegg, brannvarsler, betjeningsorga-
ner i styrhuset, vurdering av batterikapasi-
tet  
Motorrom: Montering av saltvannspumpe, 
tetting av eksoslekkasje, reparasjon/skifting 
av dieselpumpe, rengjøring av kjøleanlegget 
 
16.11. 2016  
Koelan belegget fjernet fram til styrehuset 
Brudt opp en av to dekksbord styrbord side. 
(Står til tørk) 
 
Sven Arne 

Har du lyst til å bidra til med rehabilite-
ring av Lanesbuen, er det bare å ta kon-
takt med Sven Arne eller Fred Ivar. 
Red. 
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Men hva er en Penta L 2 B? 
 
Penta gav de ulike motorseriene en typebe-
tegnelse merket med en bokstav. Det be-
gynte med A, og nå er vi kommet fram til 
årene rundt 1930 og fram til 1935. Det var i 
denne perioden at Pentas L serie ble produ-
sert. 
Det var Pentas kjente konstruktør Osborne 
Ljungman, som hadde ansvar for konstruk-
sjonen av L serien. P og K serien, var også 
hans verk. 
L serien kom til å bestå av to-, fire- og seks-
sylindrede sideventil motorer. Effekten var 
henholdsvis 5, 10 og 15 hk ved 800 omdrei-
ninger pr. min.  
Det var flere grunner til at Penta igjen gikk 

over til å produsere motorer med sideventi-

ler. Det var tre årsaker til dette og det var: 

Små ytre dimensjoner, vekt og ikke minst 

lavest mulig utsalgspris. På L motoren, som 

på noen andre tidligere modeller, var sving-

hjulet montert bak på motoren.  

Motorene ble også levert i semiracer- og 

racerutførelse. Volumet på L seriens motor 

var 0,74, 1,48 og 2,2 liter, og ved konstruk-

sjon av motorene var det gjort særlige an-

strengelser for at motoren skulle være så 

vibrasjonsfri som mulig.  Alle lager, også 

koblingshusets lager var trykksmurt. Penta 

L 4 kom på markedet i 1929, ble solgt i 

stort antall, men ble i 1935 borret opp til 

større volum.  

PENTA L 2 B  
Båtmotor 

Observante medlemmer av Gokstad kystlag, har observert at Verkstedlaget har påbe-
gynt restaurering av en Penta L 2 B. Motoren har vært i kystlagets eie, etter at den ble 
hentet i Svelvik for mange år siden.  
Motoren er stort sett komplett, men etter mange år på lager, er det et kunststykke bare 

å få demontert motoren.  
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Den fikk da betegnelsen L4 1, og var i salg 
fram til 1947. I følge Harald Wiklund, leder 
av Volvo Penta 1949 til 1979, var Pentas L 
4 motorens gode egenskaper en av årsakene 
til at Volvo i 1935 bestemte seg for å kjøpe 
opp Pentaverken.  
Penta L 6 ble bare solgt i 77 eksemplarer i 
perioden 1931 til 1933. 
Penta L 2, som nå kan beundres i under res-
taurering, kom i salg i 1930 og ble avsluttet 
i 1935. Det var da produsert 420 eksempla-
rer av denne motoren. Med et så lavt antall 
produserte motorer ca 80 år tilbake i tid, så 
skjønner alle at det ikke er så lett å skaffe 
nye eller brukte deler til motoren 
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SALG AV JULEGAVER 
PÅ 

LØRDAGSKAFEEN 17.12.16 
KL 11 – 14 

 

Gokstadveverne 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vevde håndklær, løpere, kluter, filleryer m.m. 
Tovede luer, votter og tøfler 

Ullsokker / Raggsokker 
Gavepakninger 

Smågaver 
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I flg. vedtektene legges årsmøtepapirene ut på «Slippen» en uke før årsmøtet. 
 
Saksbehandling 
 
KONSTITUERING 
Valg av møteleder 
Valg av møtereferent 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av sakslisten 
Valg av tellekorps med to representanter 
Valg av to årsmøterepresentanter til å underskrive protokollen 
 

SAKER 
Beretning fra styret og arbeidslagene for 2016 
Revidert regnskap for 2016 
Forslag til budsjett for 2017 
Forslag til arbeidsplan for 2017 
Innkomne forslag. (Må være styret i hende senest to uker etter møtets kunngjøring) 
 

VALG 
Styret 
Leder (på valg) 
Nestleder (ikke på valg) 
Sekretær (på valg) 
Kasserer (på valg) 
Leder av Husstyret (ikke på valg) 
 

Andre 
To vararepresentanter til styret 
Revisor og varamann 
Valgkomite bestående av tre personer 
Representanter til årsmøte i Forbundet KYSTEN  
En representant til styret i Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter 
 

Sandefjord 26.11.2016  
Styret i Gokstad kystlag 
 

Innkalling til årsmøte fredag 27.01.2017  

kl. 1900 på Huvikslippen 
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De pensjonerte båtene får nytt liv 

ved vern gjennom bruk. Våre fly-

tende kulturminner er opprinnelig 

bruksbåter og det viktigste arbeids-

verktøyet man hadde. Solide far-

koster egner seg ypperlig til fritids-

bruk, rekreasjon og friluftsliv. Og 

turen får en ekstra dimensjon. Vi 

jobber under mottoet «Vern gjen-

nom bruk!» Båtene vi tar vare på 

er historiske kulturminner, men vi 

bruker dem aktivt, lærer oss hvor-

dan de skal håndteres og vedlike-

holdes. Vi ror og vi seiler! Alene eller sam-

men.  

Friluftsliv 
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D/S Forlandet ligger trygt, med båtplass 
ved kystlagets brygge. Det er nå tilgang fra 
bananbrygga, men vi håper å kunne endre 
dette til en gangvei direkte fra fergeleiet. 
 
Ungdommene i Kystarenapro-
sjektet jobber daglig med å spyle 
dekk og overbygg og å rydde i 
lugarer og maskinrom. Det meste 
blir båret i land og sortert etter 
hva som skal tas vare på og hva 
som skal kastes, men det som 
sikkert skal være ombord sorteres 
og lagres i forpiggen.  
 
Verktøy som finnes om bord tar 
Per Angel seg av og vasker og 

merker for senere å plasseres i maskinrom, 
en formidabel jobb.  
 

Arbeidene med D/S Forlandet går etter planen 
Sandefjord kystkulturstiftelse 
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En klassiske bruk av Oselve-

ren i Bergens-området var å 

ro til Bergen med ei fiske-

kiste på slep og legge til inne 

i kroken ved Fisketorget for 

å selge fisken. Slik startet 

også lanseringen av boka 

ved at forfatteren Kjell Mag-

nus Økland kom roende i en 

Oselver med fiskekiste på 

slep og la til ved Fisketorget.  

OSELVEREN HAR FÅTT SIN EGEN BOK 

Ivar Otto Myhre deltok med sin Gokstadfæring på den storstilte lanseringen av boka om 

Oselveren i Bergens-området i okt. d.å. Her forteller han til Kystvakts lesere om begi-

venheten og boka.  

Foto: Ivar Otto Myhre 
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Her hadde arrangørene leid ei stor ferge der 

foredrag og presentasjonen av boka fant 

sted, men det var så stuvende fullt inne i 

fergen at det var vanskelig selv med stå-

plass. Øysamfunnene rundt Bergen hadde 

møtt opp for å hylle sin favorittbåt. På land 

var det utstilling av forskjellige typer osel-

vere og dens forgjengere.  

Det var her Gokstadfæringen kom inn som 
en forgjenger fra vikingtiden, men arrangø-
rene hadde også fått tak i en kopi av Hal-
snøybåten, en fasinerende rekonstruksjon av 
en robåt fra romersk jernalder 400 tallet e.k. 
Denne har mye av den samme formen som 
Oselveren og Gokstadfæringen, men bord-
gangene var sydd sammen med sener fra 
dyr. En uhyre interessant båt som til daglig 
kan beskues på Hordamuseet. Utstillingen 

på kaia ble også en publikumssuksess på 
grunn av det fine været og alle de nysgjerri-
ge turistene som var i Bergen. Det er heller 
ikke hver dag man kan se en slik samling av 
tradisjonelle norske båter på en gang. 

   
Torget i Os og Hordamuseet. 
Lanseringen varte i 3 dager til ende og fort-
satte på torget i Oselverens arnested Os med 
foredrag i kommunestyresalen og dagen et-
ter på Hordamuseet også her med foredrag. 
Begge steder var båtutstillingen med og det 
var morsomt særlig i Os å snakke med de 
mange gamle gubbene i Os som hadde in-
teressante spørsmål om Gokstadfæringen og 
dens mange detaljer. Nedenfor Hordamu-
seet er det satt opp en rekke naust og sjø-
buer med Oselvere i, et meget idyllisk og 
flott område som anbefales på en Vestlands-
tur. Båtsamlingen på Hordamuseet er også 
verdt et besøk.     
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Vi her på Østlandet har bare sett på Oselve-
ren som en elegant færing eller seksæring 
med 3 bordganger og hogde halser. Men bo-
ken viser at Oselveren er så mye mer enn 
dette.  
Visste du at Oselveren er godkjent som 
egen klassebåt i seiling med eget Norges-
mesterskap?  Oselveren som seilbåt hadde 
nok opprinnelig råseil, men har etterhvert 
fått mer og mer avansert rigg med både la-
tinseil og gaffelseil. Seilbåten har selvfølge-
lig også et noe annet undervannsskrog enn 
robåten med dypere kjøl og finnes også med 
finnekjøl. 
 
Men det er utviklingen av Oselveren som 
robåt som har preget Bergens-området i ge-
nerasjoner med mange roklubber og rore-
gattaer, der den årlige konkurransen 17 mai 
var den gjeveste. Den første 17 mai roingen 

kam alt i 1847. Til dette bruk er det utviklet 
en spesialbåt som ligner litt på dagens re-
gattabåter for roing, men fremdeles med 
noe av den elegansen som preger den klas-
siske Oselveren. På mange måter kan man 
si at norsk konkurranseroing hadde mye av 
sitt utspring her.  
 
Navnet Oselver er det redegjort for i boka, 
og det er sannsynlig at det stammer fra at 
det litt oppe i Oselva var noen båtbyggerier 
som bygde en båttype som etterhvert fikk 
det utseende vi nå forbinder med Oselveren. 
På folkemunne har nok det blitt til at de 
hentet båten sin oppe i elva og at dette har 
blitt til Oselver.  
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Det er ikke rart at det av og til ble kon-

flikter om hvordan Oselveren skulle byg-

ges. På et tidspunkt oppstod det en vold-

som debatt om hogde eller steamede hal-

ser. Tilhengerne av hogde halser mente at 

det var fusk i faget å bruke dampede bord 

for å forme halsen, mens de andre mente 

dette kunne gi billigere båter.  

Oselververkstedet. 
I utløpet av Oselva er det etablert en insti-
tusjon i form av en stiftelse som har som 
mål å gi Oselveren et fortsatt liv ved å gi 
opplæring i å bygge Oselvere på den tra-
disjonelle måten og ta vare på den enorme 
kulturarven som ligger i denne båten. 
Oselvarverkstaden ble til etter 25 års 
hardt arbeide og vil bli et viktig ledd i ar-
beidet med å ta vare på denne båt og båt-
byggertradisjonen. Men en slik institusjon 
er sårbar og dødsfallet til en av bærebjel-
kene Harald Dalland i 2014 var et stort 
tap. Alle som hørte hans foredrag om 
"Materialer til båter" under landsstevnet i 
Egersund, kan underskrive på det.      
 
Nasjonalbåten 
I 2009 gjennomførte Red-
ningsselskapet en avstem-
ning om hva som skulle 
være Norges nasjonalbåt. I 
finalen vant Oselveren over 
Åfjordsbåten med 115 469 
mot 97 431 stemmer. Dette 
sier litt om den statusen 
Oselveren har ikke bare 
rundt Bergen, men i hele 
landet.  
Boka anbefales på det var-

meste for alle som er inter-

essert i kystkultur.  

(ISBN:978-82-7959-244-0) 
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Madrasser med origi-
nale Tor Dahl trekk 
blir fraktet inn i Ga-
jahallen og tørket før 
vi tar det videre til 
lagring. Ellers er det 
mye gammelt skrot 
som kjøres til Kastet.  
 
Det er innkjøpt en 20 
fot container som er 
plassert mellom Ga-
jahallen og sykkels-
tien. Den brukes til 
sortering og lager av 
slikt som må låses 
inn. Den er innredet 
med hyller, benk, lys 
og varme. Det meste 
arbeidet har ungdom-
mene i Kystarenaprosjektet stått for. 
På båten jobbes det for tiden med stillas, 
dette for å kunne utføre skrape og malejobb 
på styrhus og skorstein.  Når stillas er fer-
dig satt opp, vil vi 
kle rundt med pre-
senning for å skåne 
omgivelsene mens vi 
spyler.  
Vi har fått låne en 
kraftig høytrykk spy-
ler med stim, og den 
tar maling og annet 
løst på dekk og over-
bygg. 
 
Når det gjelder luga-
rer og bro har vi hatt 
folk fra Hardanger 
fartøyvernsenter på 
befaring.  
Planen er å engasjere 
folk derfra til reno-
vering av dette. 
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Året nærmer seg slutten og med det er det 
på tide å gjøre opp status for året på kystla-
get. Først og fremst er det lederne i arbeids-
lagene og styret som står for denne evalue-
ringen.  
Det går på hva vi har brukt året til, har vi 
nådd målsetningen? Hva har vi gjort? Hva 
kunne vi gjort annerledes? Resultatet av 
disse evalueringer vil være mye av innhol-
det i den årlige Årsrapporten som legges 
fram en uke før årsmøtet i slutten av Januar 
2017. Et relativt omfattende arbeid. 
For å få til dette arbeidet trenger vi med-
lemmer som vil ta i et tak litt over det som 
er normalt, og som er villig til å bruke litt 
mere tid for å drive kystlaget framover. 
 
Valgkomiteen er i sving og spør seg om et-
ter kandidater til forskjellige 
jobber i vår organisasjon. Noen 
har stått lenge i en eller annen 
stilling og vil ha avløsning etter 
hvert etter å ha gjort en kjempe-
jobb for kystlaget, det være seg 
i styret, i ett av arbeidslagene, 
komiteene eller Drivergruppen 
til Svenner fyr. Ta sjansen hvis 
du blir spurt, vi trenger deg, det 
er interessant og lærerikt! 
Innspill fra medlemmer angåen-
de kulturprosjekter vi bør gå i 
gang med mottas også med 
takk. Jo flere som har meninger 
og forslag om slike prosjekter 
jo bedre. 
 
Vi har fått renovert Murhuset i 
løpet av året samt bygd om 
kjøkkenet, noe som var helt 
nødvendig. Gulv i selskapslok-

alet blir slipt og lakket like over nyttår og 
skal være klart til Årsmøtet  
Styret har hatt et møte med Kommunen og 
Oslofjorden Friluftsråd angående vedlike-
hold og fortsatt drift av Buerøya. Det var et 
fint møte og alle var veldig positive til å re-
parere hytta der ute slik at den er klar til se-
songen starter. 
Det er mange av dere som nok en gang har 
gjort en kjempejobb for kystlaget og det 
setter jeg stor pris på, tusen takk for alle bi-
drag i året som har gått! 
Jeg ønsker dere en riktig God Jul og et Godt 
Nytt År når den tid kommer og takk for det 
gamle! 
 
Mvh Bjørn N 
 

Året nærmer seg slutten  
Bjørn Navjord, leder av Gokstad kystlag 
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 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 
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    gracejaneh@gmail.com 
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Arbeidslag og andre verv 
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 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, Leif Rune Sundli, tlf. 905 95 056, lsund-

li@online.no 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 
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    kaare.jansen@sfjbb.net 
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http://www.sandefjordkystkultur.no/glasgowhuset/glasgowhuset.htm
http://www.sandefjordkystkultur.no/glasgowhuset/glasgowhuset.htm
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Jeg har hatt følelsen at flere har ligget litt i 
dvale etter alt arbeide med landsstevnet , 
men høstdugnaden sist lørdag (02.11.2016)
ble en skikkelig opptur.  
Dette til tross for at været var verst tenke-
lig. Det regnet og var på grensen av sludd, 
med tilhørende vind hele dagen. Likevel 
møtte det 31 arbeidsglade medlemmer, de 
fleste med båtplass, men også andre. Flere 
som ikke hadde anledning til å møte denne 
dagen, møtte opp onsdagen før og etter,  og 
ville ha oppgaver å utføre. 
 
Husstyret sammen med seilas og havnela-
get har siste åra hatt dugnad sammen. Dette  
siden områdene våre faller sammen og plik-
tene går mye over i hverandres.  
 
Det ble raket, kostet og ryddet ute på egen 
eiendom og på 
”parkeringsplassen”, 
bryggene ble ryddet 
for skrot og tauer 
som ikke lenger er i 
bruk, utriggere ble 
renset for sjøpølser 
og skjell.  Oppgra-
dering av boblean-
legget  og endring 
av strøm til båtene 
ble også påbegynt. 
Inne ble det for ente 
gang ryddet i maler/
seilrommet og 
malerbua, og vi vil 
fortsatt anmode de 
som kommer med 
ting som ”er kjekke 
å ha” spør noen an-

svarlige før de setter det fra seg, vi har dår-
lig plass og har ønske om at hyllene kan 
brukes litt mer aktivt.  
Når dugnaden vel var ferdig vanket det som 
vanlig pølser med tilbehør i en varm og god 
stue. 
 
 

Dugnadsånden er tilbake 
Kaare Jansen 

Seilas og havnelaget 
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