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Velkommen til det første Kystvakt i 2008. Mars nummeret er gjerne 
det enkleste å lage da det har skjedd en del i løpet av vinteren, med 
årsmøte, valg etc. Redaksjonen håper at dere liker det dere ser og at 
det er stoff som fenger de fleste. Vi tar gjerne imot tips om ting det 
kan være interessant å lese om. Infolaget i Gokstad kystlag har mange 
oppgaver, de fleste rekker vi ikke. Dette på grunn av at laget trenger 

flere medlemmer som vil være med å dra lasset. Det ligger oppgaver å 
venter på oss, som arkivering, informasjon ut til innbyggerne i 
Sandefjord, oppslagstavla, medlemsregister etc. Har du lyst til å ta i et 
tak, ta din ”verneplikt” i Infolaget, så vil jeg gjerne høre om det. Det 
fine, og skremmende ved å være med i et lag som informerer er at du 
blir fort kjent med de fleste i kystlaget.   
Jeg vil takke de faste som skriver fine artikler når jeg spør om det, til 
hvert nummer. Slike som Per, Bendte, Ivar Otto, Dag, Stig-Tore og 

andre når det passer. 
 
Infolaget, Yngvar Halvorsen 

Om Kystvakt 
Infolaget gir ut fire blader i året, mars, juni,  

september og desember 
Hvis du har stoff som du ønsker inn i Kystvakt, vennligst send dette til, 

gokstad.kystlag@c2i.net med ”Til Kystvakt” i emnefeltet, eller til  

redaktøren, yngvar@sfjbb.net eller send det pr. post til  
Gokstad Kystlag, Framnesveien 5, 3222 Sandefjord. 

Kystvakt nr 1, 2008 

Forsidebilder: Det store: Dugnadsånden er ikke død i Gokstad kystlag. 
Venstre bilde: Møte på Seiloftet, i søndre bygg 
Høyre bilder: En kald båt venter på våren 

Bilder som ikke er merket med fotograf, er tatt av Redaktøren.  
Artikler og disse bildene kan gjerne brukes i andre sammenhenger 

bare kilden blir kreditert, Gokstad kystlags KYSTVAKT 
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Aller først vil jeg takke for tilliten ved nok en gang å bli 
gjenvalgt som leder av kystlaget. Det første året gikk stort sett 

med på å sette seg inn i alle de ulke sidene ved kystlaget. Det 
andre ble fokusert på ulike prosjekter og den daglige drift, 

mens det tredje valgåret vil dreie seg om å sørge for at alle de 
prosjekter som er i gang blir avsluttet skikkelig eller fortsetter 

på skinner. 

 
Uansett så er det nok av oppgaver som venter som i hovedsak 

går ut på å vedlikeholde og utbedre vår egen bygningsmasse. 
Murhuset står foran omfattende vedlikehold. Sprekker skal 

tettes og dragere over vinduer skal repareres. Snekkerboden i Nordre er i 
skrivende stund nesten ferdig og vi skal diskutere oss frem til bruken av 

”Gaialokalene” 
Dette kommer i tillegg til nødvendig påløpende vedlikehold. 

 
Som mange sikkert har fått med seg har jeg nok en gang figurert i avisen. Denne 

gangen i rivningsprosessen av Rosshavets gamle utstyrsbod i Hystadveien. Jeg 
skal ikke gå i detalj, men dette er en sak vi samarbeider med Gamle Sandefjord 

om. Selv om dette ikke bærer frem er det viktig at vi fra tid til annen opptrer som 
et ”kulturpoliti” og roper ut ved slike saker. Vi må prøve å få politikere og 

utbyggere til å tenke seg om to ganger. I vår formålsparagraf heter det blant 

annet mat vi skal legge særlig vekt på å styrke vår identitet som kystfolk gjennom 
bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og 

kystmiljø.  
Glemmer vi dette blir vi ikke noe mer en et selskapslokale og en båtforening. 

 
Videre står det også: 

Ivaretakelse og videreutvikling av tradisjonelle håndverk, sjømannskap, 
livsform og lignende. 

 
Gjør vi det da? Jo da, men kanskje ikke nok. Her er det viktig med et variert og 

godt kurstilbud. Dette skal vi stase mer på dette året. Derfor ønsker vi en 
tilbakemelding på hva slags kurs man ønsker seg, eller om det rett og slett er 

noen som kan tenke seg å holde kurs. 
Kystlaget har så avgjort en oppgave. Men vi må heller ikke glemme at vi er basert 

på frivillig innsats. Det viktigste er hver enkelt har anledning til å gjøre nettopp det 

hun eller han har lyst til/brenner for.  
Påsken står for døren og jeg håper været blir fint. Påsken har på en måte vært 

starten på ”båtsesongen”. Presenninger skal ha og kaffe kokes om bord. Ting skal 
repareres og utbedres – vi går en fin tid i møte. 

 
Og en ting til: Kystlagssangen blir sunget alt for sjeldent. 

 

Leders side 
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Den siste tiden har avisen skrevet om rivingen av Hystadveien 187. 
Den gamle sjøboden har vært lager for hvalbåtene til Rosshavet. Nå 

vurderes det å flytte bua inn til Huvik på kystkultursenteret. Kystvakt 
loddet stemningen blant tre av medlemmene en onsdagskveld. 

 
 
 
 
 
 

 
Anders Nerland 
Det er en god tanke å flytte bua. Men den må brukes. Kan jo være 
lager for båteierne. 

 
 
 
 

 
 
 

Finn Evensen 
Hvis vi kan få den på plass på en skikkelig måte er det en god idé. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Espen Bergan 
Fint at de vil gi den bort. Veldig fint med et lager for bruksting for 

eksempel. 

TRE PÅ SLIPPEN 
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LANESBUEN tas hånd 

om av Tor Magnar, Tor Edvart og 
Harald. 
Tor Magnar og Tor Edvard tok seg 
av slippingen på Framnes i 

mai, i den forbindelse ble det også 

ryddet opp om bord, all 
gammel ”skit” ble kjørt på Grinda. 
LANESBUEN har vært tilgjengelig 
ved arrangementer og 
representerte GK under 
landsstevne i Horten. 

Det har vært noen oppdrag, bl.a. 
en tur med Hasås saga som 
resulterte i materialer til ny rekke. 
Gammel rekke er demontert av 
Tor Magnar og Harald, denne skal 
benyttes som mal for ny som vi 
håper er på plass i løpet av 
vinteren. 

LANESBUEN har i år vært til stor 
nytte på Svenner, hun var i en 

periode stasjonert i Ula og ble 
benyttet for frakt av både 
mannskap og materialer. 
I våres ble det avholdt flere møter 
mellom Seilas & Havnelaget og 
Lanesbuen`s venner om hvordan 

LANESBUEN skulle drives videre, 
flere av 
andelseierne 
ønsket å bli 
kjøpt ut. Saken 
ble overlevert 
AU som 
besluttet å 

kjøpe fri 
andelseierne 
over en 3 års 
periode hvor de 
første skulle 
kjøpes ut i 
desember 2007. 
Vi håper med 

dette at 
interessen for LANESBUEN vil øke 
og at flere vil melde sin interesse 
for å ta vare på båten. Tor Magnar 
og Tor Edvard har sagt seg villig til 
å ”kurse nye skippere”. 
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 Årsmøtet startet som vanlig med 

at Kystlagets eget kor, Nordre 
Skur og Ballast, holdt en liten 
konsert for de 55 
årsmøtedeltagerne. Koret 
presenterte denne gang ting fra 
sitt nye maritim-program, og 
korets leder Kjeld Lunde ble derpå 
meget velfortjent takket og 

overrakt blomster av formannen 
Dag Østby Pedersen. 

 
Deretter ble Årsmøtet offisielt 
åpnet ved at Innkalling og 
Saksliste ble godkjent, Kristian 

Fossum ble valgt til møteleder og 

styrets sekretær Bendte Kvarenes  

ble valgt til møte-referent. Valgt til 
tellekorps ble Morten Hellemann 
og Hermod Styrmo, og Tom 
Harring og Kjell Arne Mandelid ble 
valgt til å underskrive protokollen
  
 
Den første saken på Årsmøtet var 

Årsberetningene fra Styret og fra 
Arbeidslagene. Styrets ble lest av 

sekretæren 
Bendte, og 
Arbeidslagenes 
ble gjennomgått 
av de 
respektive 

ledere. Det ble 
knyttet noen 
kommentarer 
disse, og så ble 
alle 
årsberetningene 
godkjent med 
stor applaus. 

Sannelig hadde 
det også nå 
vært et aktivt 
Kystlags-år! 

 
Ettersom den avtroppende 
Kasserer allerede er tilbake i 
Spania, ble både regnskapet for 

2007 og budsjettet for 2008 

Om Årsmøtet 25. januar 2008 
Bendte W. Kvarenes  Sekretær og møtereferent 
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Også budsjettet ble godkjent av 
Årsmøtet. Kontingenten 
bestemmes av Forbundet Kysten, 
så dette er ingen Årsmøte-sak 
lenger. 
 

 

Fra styret var der innen fristens 
utløp kommet inn et forslag om at: 
…. Svenner-laget skulle legges ned 
som arbeidslag, og at det skulle 
opprettes et nytt arbeidslag: 
Kystledslaget, som skal omfatte de 
tre allerede eksisterende kystleds-

destinasjonene Svenner, 
Gokstadholmen og Buerøya.   
 
 
Svennerlaget har i realiteten kun 
bestått av 1 person det siste året, 

selv om flere har deltatt i 
dugnader. Noen av de som har 
deltatt, har også vært med på 
Buerøya og Gokstadholmen, og 
styret mente derfor at det var 
fornuftig å samle alle disse under 

ett arbeidslag for å utnytte de 
ressurser som finnes.  

   
Etter noen synspunkt-ytringer, ble 
dette forslaget om endring i 
organisasjonsstrukturen, og 
følgelig derpå også 
Organisasjonsstrukturen for 2008, 

vedtatt av Årsmøtet. 
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Valgkomitéens Kristian Fossum la 
fram følgende forslag;  

Formann:   Dag Østby 
Pedersen Velges for 1 år 
Sekretær:  Bendte W. 
Kvarenes Ikke på valg 

Kasserer:  Morten 
Hellemann Velges for 2 år 
Leder av husstyret: John 
Aanes Gjenvelges for 1år 
(begrunnet) 
Nestleder:  Sissel Bråten 
Alme  Velges for 2 år 
Revisor:  Erling Solhaug 

Velges for 1 år 
Revisor, vara Styret bes 
finne en,  Velges for 1 år 

 
Kandidatene ble derpå valgt med 
akklamasjon. Valgkomitéen hadde 
for øvrig bestått av Kjell Arne 
Mandelid og Stig-Tore Lunde.   

 
Årsmøtet valgte derpå Per Angell-
Hansen for nye 2 år som 
representant til 
Stiftelsen 
Sandefjord 
Kystkultursenter, og 
ny valgkomité: Kjell 

Arne Mandelid, 
Kristian Fossum og 
Vigdis Myhre 
         
Til slutt takket Bjørn 
Kvarenes fra 
foreningen Gamle 
Sandefjord (FGS) 

for Årsmøtet, som 

han mente måtte være ett av de 
best besøkte i byen, og gratulerte 
Gokstad kystlag med en 
imponerende innsats. Han la til at 
FGS har foreslått Gokstad kystlag 
som kandidat til Kommunens 

Kulturpris for 2007. 
 
Dag takket derpå for tilliten, og 
medlemmene for innsatsen 
gjennom 2007, og 
overrakte blomster til Vigdis for 
innsatsen som nestleder i styret. 
Kassereren hadde fått sin takk og 

bokgave på det siste styremøtet. 
Med Årsmøtets velsignelse 
overrakte Bendte til slutt Dag 
blomster, for hans store innsats 
gjennom året. 
 
Den offisielle delen av Årsmøtet 
ble avsluttet kl. 21.25, og så var 

det erter, salt kjøtt og flesk med 
dertil egnet drikke i mange timer 
framover. 
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Hilsen fra en 
fersking i  

styret 
 
 
Som 
nyvalgt 
medlem 
av styret 

i Gokstad 
Kystlag, 
er det 
med 
spenning 
og glede 
jeg tar 
fatt på 

mitt første arbeidsår og jeg vil 
gjøre mitt beste for å være aktivt 
med på å ”dra lasset”.  Å bli spurt 
om å stille til verv er jo i seg selv 
en tillitserklæring og er man et JA-
menneske så er det jo bare å 
hoppe i det.  T 
 

idligere erfaringer fra verv har 
dessuten gitt meg den erfaring at 
jo mer man sitter inne med av 
kunnskaper om drift om 
aktiviteter, jo morsommere blir 
jobben. 
 
Med en så aktiv forening som 

Gokstad Kystlag vil det være mye 

å sette seg inn i. I de forskjellige 
arbeidslagene er det imidlertid 
utrolig mange ildsjeler som 
nedlegger et beundringsverdig 
antall arbeidstimer for laget. Dette 
gjør at ansvar og oppgaver 

fordeles og viljen til innsats gir 
arbeidsglede for oss alle.   
At vår forening, som av alder kun 
er som ungdom å regne, har 
utrettet så utrolig mye innen 
kystkultur og bredde i aktiviteter 
for sine medlemmer, er et resultat 
av medlemmenes fantastiske 

innsats. Det er dette som gjør at 
jeg med glede tar fatt på de 
oppgaver jeg måtte være 
kompetent til. 
 
Jeg håper at vi fremdeles vil være 
i vekst i mange år fremover, at det 
vil være stadig nye og spennende 

oppgaver å jobbe med og at vi tar 
vare på det gode og inkluderende 
miljøet som gjør Slippen til et 
positivt møtested for alle. 
 
….og nå går det mot en ny 
sommer.  Vi kan igjen ta turen ut i 
vår skjærgård, ro langsomt uten 

hast eller la vinden drive skuta i 
fred og sorgløshet blant holmer og 
skjær. Nyde den betagende 
morgenstillheten og de varme, 
lune kveldene mens vi lytter til 
bølgeskvulp og skuer ut over 
horisonten. 
 

Sissel Alme 
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Ja da har det atter en gang vært 
valg og jeg ble forespurt om å ta 

på meg ledervervet med Fartøy 
og Kulturlaget. Kan aldri lære 
meg og si nei… 

 

Men når vi førs er i gang så må 
jeg prøve å gjøre så godt jeg 
kan, og jeg tror det blir ganske 
inntresant samt at det kanskje 
blir litt enklere og engasjere folk 
ned på båtbyggeriet enn ute på 
Svenner som jeg har vært med 
på og total rehabilitert samt at 
det er jo til Gogstad Kystlags 
interesse. Svenner også. 
Ellers så har jeg vært litt for 
opptatt i tiden som har gått, men 
jeg håper og tror at tiden 
fremmover vil bli litt bedre. 
Første prioritering nå er vell 
Lanesbuen, lell om den ikke 

indirekte går inn under Fartøy og 
Kultlaget så synes jeg at det er 

meget viktig og engasjere alle 
krefter i mot den. 
 
Eller så kommer jo våren meget 
raskt og vi har jo mange robåter 
og diverse ting som trenger en 
liten puss og stell før sommeren. 
Personlig synes jeg at aktiviteten 

har tatt seg noe opp, men den 
kan bli mye bedre. 
Jeg synes at det er litt merkelig 
at vi ikke klarer og aktivisere folk 
på og ta et tak når det gjelder 
Tenvikbåten, og de andre båtene 
som har både motor og seil. 
 
 

Fartøy og kulturlaget 
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Med en liten innsats så har jo folk 
tilgang på å låne båter helt 
GRATIS samt at de kommer inn i 
et miljø som er meget hyggelig 
og koselig. 
Det er muligheter for felles 
båtturer sammseilas ved 
Sagtansferingen samt at alle har 

muligheten til og skaffe seg 

kunnskap om norsk kystkultur.  
Ellers så oppfordrer jeg alle som 
har en liten smule lyst til å ta 
kontakt med meg på 
tlf: 906 49 431 for en prat om / 
samarbeid og veien videre. 
Har også veldig lyst til og få 
innspill på det nye lokalet som vi 

disponerer, nå som lakkerom 

med på sikt kanskje litt mer 
kulturelt om sommeren eller hva? 
Kom med innspill   
Ellers så har jeg ikke kommet 
skikkelig i gang enda, med det 
blir bedre etter vært. 
Vil har den beste tomten i 
Sandefjord, både når det gjelder 

kveldsol og utsikt samt at vi har 

en den triveligste brygga i 
Sandefjord. 
Med disse orda takker jeg for 
meg og håper hat jeg har litt mer 
konkret og skrive om ved neste 
korsvei. 
Vi ses 
Hilsen Oddvar Larsen 

Leder Fartøy og Kultur 
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Det var de to rederne Ole Thorsen 
Gokstad og den mer kjente 
Christopher Hvidt som fikk bygget 
og utrustet skutene ”Næsvis” for 

Gokstad og de mer krigerske 
navnene ”Mars” og 
”Odin” for Hvidt. Alle 
skutene ble bygget i 
Sandefjord i tiden 
1808-09. 
Byggestedet for 
”Næsvis” på 19 ½ kl. 

her lokalt er ikke 
oppgitt ”Næsvis”, 
mens ”Mars” og 
”Odin” begge var 
bygget på Hvidts 
eget verft i 
Sandefjord – 
Kamfjordverven. 
Disse var mye 
mindre og på bare 8 
½ kl., men ikke 
veldig små i forhold til 
gjennomsnittet av kaperne fra den 
tiden som var ca. 10-15 kl. Alle tre 
sjørøverne fra Sandefjord var 
rigget som skonnerter. 

 
Disse skutene var utstyrt med mye 

skyts og ”Næsvis” hadde  24 
manns besetning og antagelig 5 
kanoner. ”Odin” og ”Mars” hadde 
12 mann om bord og antagelig 3 

kanoner. 

 
Krigen mot England 1807-
1814. 
Bakgrunnen for denne utrustingen 
av sjørøverskuter eller kapere som 
de ble kalt, er den situasjonen som 

TRE SJØRØVERSKUTER FRA  

SANDEFJORD. 

 

Sjørøvere er i skuddet om dagen og her forteller 

Ivar Otto Myhre om tre sjørøverskuter som ble 

utrustet og sendt ut i fra Sandefjord. 

Kaperskip av samme type og størrelse som 
”Odin” og ”Mars” 
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 at Napoleon i 1806 hadde inntatt 
Berlin og hadde seiret på land i 
hele Europa. Tidligere hadde han 
sammen med Spania tapt slaget 
om herredømme på havet til 
britene og admiral Nelson ved 
Trafalgar i 1805. Han satset nå på 
å knekke England gjennom en 
fastlandssperring der England 
skulle nektes tilførsel av viktige 
varer blant annet fra Østersjøen, 
tilførslene derfra var helt 
nødvendige for utrustningen av 

den store flåten. Fra Balticum fikk 
engelskmennene blant annet 
seilduk, tømmer og tjære. Som et 
eksempel på omfanget av 
handelen på England kan nevnes 
at det i løpet av 4 ½ måned i 1809 
passerte det 2209 fartøyer 
gjennom Storebelt til eller fra 
England. 

  
Men aller viktigst for de 
begivenhetene som skulle tvinge 
Norge til å ty til noe så 
nedverdigende for en fredlig 
sjøfartsnasjon som å drive 
sjørøveri, var at de svarene 
engelskmennene ga Napoleon på 

hans utspill. Det første denne 
stormakten gjorde var å fjerne det 
eneste hinder som kunne tenkes 
for deres dominans på havet – den 
veldige Dansk-Norske krigsflåten. 
Over 400 fartøyer med soldater og 
voldsom ildkraft ble sommeren/
høsten 1807 samlet i Yarmouth og 

avseilte mot København. Tropper 

ble landsatt, havnen beleiret og fra 
2-5 sept. ble København som ikke 
var forberedt på angrepet 
bombardert. Den 7 sept. 
kapitulerte byen og ble ikke bare 
tvunget til å utlevere hele flåten, 
men også alt utstyret og effekter i 
arsenalene som befant seg på 
Holmen verft. Dette ble lastet om 
bord og seilt til England sammen 
med flåten. I England ble en rekke 
av de dansk-norske fartøyene 

Brev fra prisonen 

Jacob de Lange var matros ombord i 
"Brigskibet Jørgen" som 11. Desember 

1806 forlot Bergen for å gå til 
Middelhavet med tørrfisk. På 

hjemturen ble skipet skadet under en 
storm og måtte gå inn til Plymouth for 

reperasjon. 29. August 1807 var skipet 
seilklart, men ble nektet avreise og 

senere eskortert til London. Så brøt 
krigen mellom England og Danmark-

Norge ut, og det endte med at de 
"Engelske Røvere" sendte mannskapet 

til prisonhavnen i Chatham, der det ble 
brakt ombord i prisonskipet "Bristol" 

og deretter i "Irresistible", hvor det 

satt fra 1. April 11808.  
 

I sine brev gir Jacob de Lange knappe, 
men megetsigende skildringer av livet 

ombord i "Irresistible" : "Her mister 
man sine bedste år , sin Munterhed, sit 

Helbred, bliver nøgen og usunde 
Skabninger" - "her udholder man et 

dyrisk Slaverie. Man faaer for meget til 
at døe af og for lidet til at leve af." - 

"man gaaer her og tumler om og seer 
ud som nogle Beenradder og magter 

Beenene knapt at bære Kroppen". 
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Den generasjon som opplevde 
engelskmennenes ran av flåten 
glemte det aldri, og det er derfor 
forståelig at alle forsøk på fred og 
forsoning fra engelskmennenes 
side ble avvist. Dette selv om 

dette i de nærmeste 7 årene 
skulle komme til å koste den 
norske handelsflåten og 
befolkningen dyrt. 
Engelskmennene blokkerte alle 
havnene og sørget for at 
forbindelsen mellom Norge og 
Danmark ble brutt. Det er i den 

perioden helten eller heltene kjent 
som Terje Viken dukket opp, 
fiskerne som rodde til Danmark 
gjennom den engelske blokaden 
og hentet korn hjem til en 
sultende familie. 
 
 

Kaperfarten. 
For raskt å få på plass et 
sjøforsvar til erstatning for den 
tapte flåten ble det i Norge og 
Danmark satt i verk en plan med 
flere elementer. En strategi var å 
bygge små lette kanonbåter som 
ble rodd inn på fienden spesielt i 

stille vær når de engelske 
marinefartøyene ikke kunne 
manøvrere. Kanonbåtene ble 
bygget i to utgaver, en med 64 
manns besetning, 30 årer, 2 24 
punds kanoner, en i hver stevn, 
samt to 4 pds. rælingskanoner i 
forstavnen. Den mindre, 

kanonjollen, hadde 24 manns 

besetning, 18 årer, en 24 pds. 
kanon i akterstevnen og en 4 pds. 
rælingshaubitz i forstavnen. Det 
er den sistnevnte mange av oss 
har sett en kopi av i Risør. Det ble 
i alt bygget 157 store og 69 små 

slike båter. De viste seg å være 
godt egnet til en slags sjømilitær 
guerillakrig. I Stavern og Horten 
er det bevart skur som ble 
benyttet til disse båtene. Et annet 
grep som ble tatt, var å befeste 
kysten med batterier og inndele 
denne i roder der frivillige 

mannskaper passet på når 
engelske skip ble for nærgående. 
Et godt eksempel på dette er 
følgende inskripsjon på fjellet i 
Kjerringvik: 
”Her minnes ni av bygdens 
kystvaktmenn som avverget 
engelsk kapring av kornlastet 

brigg på Kjerringvik havn 7 mai 
1808. Rodeformann Anders 
Johnsen Hovland ble 
Dannebrogsmann efter denne 
dåd.” 
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Men den mest kontroversielle 
løsningen på forsvarsproblemet 
var å tillate sjørøveri i form av 
konglig utstedelse av såkalte 
kaperbrev til private redere som 
kunne tenke seg å utruste et 

krigsskip til bruk i kampen mot 
fienden, ikke først og fremst 
engelske krigsskip. De burde man 
nok helst holde seg unna, men 
sivile handelsskip som skulle til 
engelsk havn var målet. De kom 
enten fra Østersjøen gjennom 
Øresund og Storebelt, havnene på 

Sveriges vestkyst eller fra 
Arkhangelsk langs norskekysten.  
De sistnevnte var det 
kaperrederne i Trondheim og 
Bergen som med stort hell tok seg 
av. 
 
Det var naturlig nok en del 

moralsk motstand mot denne 
formen for statlig sjørøveri, men 
den ble enstemmig slått ned av et 
patriotisk kor godt hjulpet av 
hatet mot engelskmennene. Til og 
med de fredlige haugianerne 
støttet denne formen for 
krigføring. I sin utmerkede bok 
om Chr. Hvidt uttrykker Carl 
Rogstad en slags undring over at 
en så rettskaffen mann som Hvidt 
kunne finne på å delta i 
kapervirksomhet selv om Rogstad 
også skriver  at kaperskipene 
også hadde som formål å frakte 
korn fra Danmark eller andre 

land. Som kjent var Chr. Hvidt en 

stor redningsmann for Sandefjord 
i disse vanskelige årene gjennom 
sin utrettelige virksomhet for å 
skaffe forsyninger til en sultende 
befolkning. I de første årene 1807
-09 ble det utrustet i alt 271 

kaperskip i Norge. Av disse ble 87 
oppbrakt av fienden i samme 
periode og de kapret eller 
oppbrakte til sammen 349 skip. 
Det å drive kaperfart var derfor en 
ekstremt risikabel virksomhet, 
men med  muligheter for enorme 
fortjenester. Det var ikke mulig å 

få forsikring den gang for denne 
virksomheten. Men et problem 
stod igjen dersom man var så 
heldig å kapre et handelsskip. 
Vilkåret for å drive kaperfart var 
nemlig at man måtte gjennom en 
rettssak for å få dom for at det 
var såkalt ”god prise”. Det vil si at 

fartøyet enten var engelsk eller 
var på vei til engelsk havn.  
 
Skipene den gang utstyrte seg 
med mange forskjellige papirer i 
tilfelle de ble kapret og oppgaven 
til priseretten var å vurdere om 
skipet virkelig var på vei til annen 
havn enn England eller 
engelskvennlig land (Sverige). 
Priseretten holdt til i Kristiansand 
og borgerskapet der tjente store 
penger på å leie ut lager og husly 
til varene og mannskapene på alle 
skipene som lå og ventet på dom i 
priseretten. De kunne da enten 

slippes fri eller last og skip ble 
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Det største kuppet under hele 
kaperperioden ble gjort av norske 
marinefartøyer som i 1810 tok en 
konvoi bestående av til sammen 
45 skip med dyrebar last fra 
Østersjøen. Auksjonen over lasten 

innbrakte hele 7.5 mill riksdaler – 
en kjempesum den gang. Det 
oppstod en tvist mellom kongen og 
sjefen for den norske avdelingen – 
kaptein Krieger om fordelingen av 
byttet. Kongen mente at de 
vanlige reglene om deling av 
kaperutbytte ikke kunne gjelde for 

marinefartøyer og i hvert falle ikke 
for så store verdier. Det endte 
med at en domstol reduserte 

Kriegers andel ganske kraftig til 
fordel for kongen. 
 
Hvordan gikk det med 
sjørøverne fra Sandefjord ? 
 

Sandefjordingene var nok ingen 
gode sjørøvere. ”Næsvis” ble tatt 
av engelskmennene 27.12. 1808 
på sin første tur og mannskapet 
ført til England i fangenskap. 
Skipet hadde ikke rukket å ta noen 
priser. Det gikk ikke bedre med 
”Mars”, som uten å ha fått noen 

priser ble tatt av engelskmennene  
3/5 1809 ved den skotske kysten  
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og mannskapet satt i engelsk 
fengsel. 
Føreren – Mathias G. Berg ble satt 
fri i 1812 antagelig på grunn av 
utveksling av fanger. ”Odin” ble 
også tatt av engelskmennene i 

1808, men ble av en eller annen 
grunn satt fri igjen og 
sannsynligvis satt i kornfart for 
Chr. Hvidt. Her kan man spekulere 
på om Hvidt klarte å kjøpe seg fri 
på grunn av at han var britisk 
konsul og fikk beholde skipet mot 
å love ikke å sette det i kaperfart. 

Den ble solgt i 1811 og kom på ny 
i kaperfart og da lykkes den å 
kapre et amerikansk skip – ”The 
United States” – i fart USA – 
Gøteborg med tobakk, men skipet 
klarte og bevise sin nøytralitet og 
ble satt fri av priseretten. 
 

Vi ser her at kaprerne fra 
Sandefjord måtte operere langt fra 
hjemmehavnen, mens tilsvarende 
skip fra Sørlandet drev sin mer 
vellykkede kapervirksomhet helt 
inne ved kysten der faren for 
engelske marinefartøyer ikke var 
så stor. Dette skyldes at skipene 
på vei til og fra Sverige og 
Østersjøen gikk opp langs 
sørlandskysten for ikke å risikere 
havari ved den farlige vestkysten 
av Danmark. Mange av de 
vellykkede kaperbedriftene ble 
derfor utført av kaperne fra 
sørlandsbyene helt inntil kysten og 

i noen tilfelle også når skutene 

hadde søkt nødhavn. Denne 
fordelen hadde ikke kaperskutene 
fra Østlandet og det var derfor 
særlig kaperne fra Farsund og 
Lista-området som tjente mest på 
denne virksomheten.  

I Farsund arrangerer de hvert år 
en kapernatt der de gjenskaper 
noe av stemningen rundt en 
kapring ved hjelp av en kopi av et 
kaperskip. 
 

I prisonen. 
 

De fra sandefjordsskipene som ble 
oppbrakt av engelskmennene ble 
satt i prisonen som det het den 
gang. Dette var fengsler i de 
engelske kystbyene i form av 
gamle avdankede linjeskip som var 
nedrigget og ombygget til fengsler. 
Fangene lå på batteridekkene, 

opptil 700 mann i et felles rom. I 
januar 1809 var det hele 2813 
dansk-norske fanger i England, de 
fleste i byene Chatham og 
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Offiserene hadde en mulighet til å 
bo privat i land dersom de hadde 
råd mot å gi sitt æresord om at de 
ikke ville rømme. Noen ble også 
utvekslet mot engelske fanger tatt 
av nordmennene. Fangene hadde 

også stående tilbud om å bli satt 
fri ved å ta hyre på engelske skip, 
men det ble sett på nesten som 
landssvik og ble ikke mye 
benyttet. 
 
Fangebehandlingen var selvfølgelig 
sett med dagens øyne svært 

dårlig, men neppe i strid med 
vanlig praksis for krigsfanger den 
gang. De norske fangene fikk litt 
penger fra den dansk-norske 
regjeringen gjennom den norske 
konsulen i London til å kjøpe mat 
for. Maten var nemlig dårlig selv 
etter engelsk standard, men verst 

var det nok å sitte passiv uten å 
vite hvordan det gikk med familien 
hjemme  
 
i nødsårene som herjet Norge i 
den tiden. 
Røde Kors var enda ikke stiftet, 
men det var en annen 
organisasjon som tok seg litt av 
krigsfangene. Det var kvekerne 
som misjonerte og drev med litt 
utdannelse om bord og denne 
bevegelsen kom til Norge via disse 
krigsfangene. Høgskolen i Agder 
har forsket en del på de mange 
sørlendingene som satt i 

krigsfangenskap i England. Det er 

dokumentert en del positiv 
kunnskap som kom til Norge med 
krigsfangene, ikke bare språk, 
men også annen nyttig kunnskap. 
Dette skyldes at England den 
gangen ikke bare var en militær 

stormakt, men også var en 
fremtredende nasjon på vitenskap 
og utdanning. 
 

Noen av oss var så heldige å få se 
en skipsmodell laget av en norsk 
krigsfange om bord i et slikt 
fangeskip av beinrester fra 

kjøkkenet. Det var vårt medlem 
Tor R. Odberg som hadde 
restaurert denne modellen og 
hadde den med på Slippen for 
framvisning. Denne modellen viser 
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hvordan fangene fikk tiden til å gå og ikke minst 
problemene med å få tak i materialer å arbeide 
med. 
 
 

Mange medlemmer i kystlaget har observert at det 
nå arbeides med to dampmaskiner. Kystlaget har to 
dampmaskiner i utstillingen, en ensylindret og en 
tosylindret. Historien til disse maskinene kjenner vi 
ikke, annet at de i sin tid var på Yrkesskolen, før de 
ble gitt til sandefjordmuseene, og videre utlånt til 
Gokstad kystlag. Det vi tror om disse 
dampmaskinene, er at de nok har vært i båt, og 
beregnet for 
framdrift. 
Hvorfor tror vi 
det? Jo begge 
dampmaskinene 
er omkastbare/
reverserbare. 
Det vil si at de 
kan endre 

D
A

M
P

 S
O

M
  

F
R

E
M

D
R

I
F
T
S

M
I
D

D
E
L
  



20 

Hva er en dampmaskin? 
 
 Som de fleste skjønner skal 
maskinen drives av damp, og ikke 
bensin eller diesel. Til dette 
trenger man en dampkjele for å 

produsere damp. Dampkjelen er, 
enkelt fortalt, en vannbeholder 
hvor vann varmes opp og damp 
produseres, og  føres inn i 
maskinen. Dampkjelen kan fyres 
med ved, kull eller olje. Når 
dampen kommer inn i maskinen 
føres den inn over eller under 

stempelet. Dersom dampen 
kommer inn over stempelet, vil 
den presse stempelet ned. Når 

stempelet er nede, åpner en sleide 
slik at dampen kommer inn under 
stempelet, og presser det opp 
igjen. Enkelt og greit. Dampen 
presser altså stempelet opp og 
ned, og det oppstår rotasjon på 

veivakselen, slik at vi har et 
maskineri for framdrift av for 
eksempel en båt, eller et maskineri 
for drift av pumpe eller generator. 
 
Litt historie 
 
Det var i 1702 at den engelske 

smeden Thomas Newcomen, laget 
den første praktiske dampmaskin. 
Den var et digert, larmende og 

kullslukende 
monstrum. Den var 
ikke roterende, slik 
at den bare kunne 
brukes til et eneste 

formål, som var 
viktig i England,  
drift av pumper i 
kullgruvene.  Så 
stod utvoklingen i 
stampe i nærmere 
en menneskealder.  
 
Året 1776 er verd å 
merke seg. Det var 
dette året den 
skotske ingeniøren 
James watt 
sammen med sin 
kompanjong 
Mathew Bulton fikk 

ferdig sin første 
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Tidligere hadde james Watt funnet 
opp kondensatoren, som var helt 
avgjørende for at maskinen skulle 
kunne utvikles videre. Tidligere 
hadde han også funnet opp 
sentrifugalregulatoren og 
indikatoren.  
Hjelp til å utvikle sleiden, som 
altså åpner for damp slik at den 
går inn over eller under 
stempelet, hadde han fått av sin 
landsmann William Murdock.  
 
 Etter dette var det ikke lenge før 
dampmaskinen gjorde sin 
seiersgang over hele verden både 

på land og sjø. 

 
Det har selvfølgelig vært 
produsert dampmaskiner i Norge 
også. Den tosylindrede maskinen 
vi har på Slippen, er produsert hol 
AL. Thune i Oslo. 
På Kaldnes i Tønsberg, ble det 
produsert dampmaskiner, men 
mest kjent er vel kanskje 
produksjonen hos Fredrikstad Mek 
Verksted.  
Svært mange hvalbåter hadde 
fremdriftsmaskineri laget i 
Fredrikstad, og den siste 
hvalbåten i Sandefjord, som 
hadde dampdrevet  

fremdriftsmaskineri fra 
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EN BOD BLIR TIL 

 På slutten av 2007 startet 
ildsjeler i kystlaget med 
fundamenteringen til en bod der 
søppelkassen skal stå.  
Samtidig ble det fylt på å rettet 
opp, blant annet med heller inn 

fra parkeringsplassen til 
oppgangen ved murhuset. Onde 
tunger mente at det fine brede 
innganspartiet passet bra til en 
rullator, som vi sikker skal ha 
etter hvert.  
 
I vind og snø ble sand og grus 

lagt på. En dag da fundamentet til 
boden skulle legges overhørte jeg 
en diskusjon om at ”nå måtte de 
få lagt den siste lecablokken slik 
at huset kunne settes opp” Svaret 
var at ”det er 40 cm tæla, så prøv 
selv”. Spettet ble hevet og slått 
ned i sanden, som var helt 

steinhard av frost. ”Da venter vi 
et par dager”, og alle fortsatte 
med noe annet. Huset ble satt 
opp etter hvert i mørke, med sno 
og vind.  
 
Nå står den der, grunnet, og 
venter på våren da den sikkert 
skal males. En kjempejobb, men 

det er slik de er i Gokstad 

Grunnarbeidet er i gang, og Bjørn 
triller veldig mange lass. 
 

 

 

 

Så er det hellespesialisten som 
legger gangveien 
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Fra Husstyret 
 
Her er noen planer for våren, og 
da er selvfølgelig vår-dugnad det 
første på lista. Det er ikke 
planlagt når, men den kommer. 
 
Ellers er reparasjon av vegger på 

murhus en primær oppgave. 
Dette består av å fjerne løs mur, 
tette sprekker, rengjøre 
stålbjelker over dør og vinduer i 
1.st etg., prime/olje disse og 
slamme vegger. Dessuten trenger 
alle vinduer på huset en 
overhaling. 
 
Vi er heller ikke ferdig med 
søppelskuret, og vi har noen flere 
heller å legge ned på nord-siden. 
Har vi da mer tid til overs, skifter 
vi ut ” friluftsdøra” med et vindu i 
2.etg.søndre skur. 
 
Mvh.John i husstyret. 
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Liker du å ferdes i maritime miljøer - i båt eller på land? 

Vil du være med på å bevare ressurser og miljø til nytte og 
glede for deg selv og dine etterkommere? 

 

Ta kontakt eller besøk oss en onsdagskveld 
 

Gokstad kystlag, Framnesveien 5,  
3222 Sandefjord. 33 47 34 04. 

Kontoret er bemannet mandag, onsdag og fredag kl. 11-13 

 

e-post:  gokstad.kystlag@c2i.net 
Internett: www.gokstadkystlag.no 

Noen av 
kystlagsmedlemmene 
kan kalles veteraner. 
Torolf Stenersen har 
vært medlem her siden 
starten og var med i 

Loggen før det! 
Født på fødestua i 
Hjertnespromenaden og 
med oppvekst på Stub. 
Hvalbåtene lå fortøyd 
rett nedafor huset. Alle 
kjenner vi Rolf Konrad 
(far til Torolf)som har 

førsteklasses oversikt 
over havnebassenget. I 
barndommen ble det 
bygd flåter og seilasen 
gikk naturligvis ut til 

”båtane”. Etter å ha bomma 
tobakksbokser av papp kunne 
seilasen starte- boksene seilte 

med mast og seil! ”Stub var et bra 
sted å vokse opp. Kunne bade rett 
nedafor huset og fatteren hadde 
snekke!” Ved konfirmasjon var 
valget en gullring eller kanskje en 
snekke. Jo da, det ble en snekke 

på 18 fot med en 6 hk 
toppventilert Sleipner. Som 15 
åring gikk turen til Sørlandet 
sammen med en kamerat! På 
strekningen Jomfruland- Risør 
stoppet motoren! Topp-pakningen 

var gåen og hva så. Kameraten 
var best på gitar, så det var bare å 
være kreativ. Foret på lommeboka 
ble skåret til slik at det kunne 
brukes og det fungerte som 
pakning i flere år! 
Etter gymnaset jobba Torolf med 
litt forskjellig. Etter et 

voksenopplæringskurs i tømring 
var det ikke noe vanskelig valg 
lenger. Nå vet vi at han er en av 
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Ved siden av mange hus og hytter 
har båtentusiasten også bygd 
vikingskip.Når Toffen ikke bygger 
er veien kort til brygga. Der ligger 
nordlandskutteren ”Ruth”.  
Bygd på Hemnesberget i 1915 er 

det en skikkelig gammel dame. 
Men med godt stell er hun en pryd 
for øye og øre. En tosylindret 
Heimdal gir godlyd så det holder. 
Hver sommer fylles skuta med 
familie og venner og turen går til 
Danmark. Det er den tredje skøyta 
og han nøler ikke med å anbefale  

andre en slik båt. 
I 1983 gikk turen til Karibien med 
”Albertine”. Avisen kunne fortelle 
om det dramatiske forliset. En 
skikkelig orkan vippa skuta rundt. 
Utrolig nok ble alle reddet av et 
containerskip! 
Jo da, det har vært mange 

episoder. ”Grunnstøter gjør jeg vel 
omtrent hvert år, men det er 
gjerne slik at 
jeg bare subber 
over”. ”Vil jo 
gjerne ha 
selskap med 
alle de andre 
som ligger der 
med de små og 
grunne båtene 
sine. (Ruth 
stikker 2 
meter). To 
ganger har han 

vært på uten å komme av. En 
gang i  
”Pjolter bay” ved Risør. Etter å ha 
seget inn det trange og grunne 
innløpet var han fornøyd og la 
vekk kartet.  Men så satt han der! 

Heldigvis kom en nydelig dame 
forbi. Hun (en Princess 45) hadde 
gode beslag og dro båten rett av. 
Torolf legger mye ressurser i 
”Ruth”. Andre har dyre båter som 
de nesten ikke bruker. Folk er 
alltid opptatt av båten når den 
kommer eller starter opp.  Kutter+ 

semidiesel =sant 
Kystlaget er bra! Glad for å ha fått 
plass til ”Ruth”. Ellers vil han 
framheve betydningen av naboen, 
Robert Rønning, som driver egen 
slipp. Han har betydd mye for 
mange som har skøyter og større 
båter i vestfold, med all sin 

kunnskap. Han driver et lite 
kystkultursenter! 
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Treffliste/kalender 2008 

Mars 05. AU 

  11. Styremøte 

April 09. AU 

  11. Medlemsmøte 

  22. Styremøte 

Mai 10.-12. Pinsetreff på Svenner 

  14. AU 

  17. Borgertoget 

  27. Styremøte 

Juni 04. AU 

  10. Styremøte 

  13.-14. Kystkulturdagene v/ AU 

  23. Gokstadholmen/ Åpent hus på Slippen 

Juli 17.-20. Landsstevnet i Fosnavåg, Sunnmøre 

August 20. AU 

  26. Styremøte 

September 10. AU 

  13. Høsttreff Gokstadholmen 

  23 Styremøte 

Oktober 08. AU 

  10. Medlemsmøte 

  21. Styremøte 

November 12. AU 

  25. Styremøte 

  28. Førjulstreff 

Desember 10. AU 

  16. Styremøte 

Januar 09 07. AU 

  13. Styremøte 

  21. AU 

  23. Årsmøte 
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 LØRDAGSKAFÈ 

Hver lørdag lager vi  

vafler og kaffe fra  
klokken 1100 til 1300 

Dette serverer vi i stua 
når det er kaldt eller 

på brygga når været  
tillater det 

Møter og aktiviteter i kystlaget 

Onsdag: Lags aktiviteter fra kl. 18.00 

"Fra krok til gane" første onsdag i mnd, starter kl. 

20.30 

Lørdagskafé fra kl. 11.00 til kl. 13.00 

Styremøter/AU-møter starter kl. 18.30, styremøtene 

er åpne for alle.  

Medlemsmøtene er på fredager fra kl. 19.00  
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Returadresse: 

Gokstad kystlag 
Framnesveien 5 

3222 Sandefjord 

 

Vi møtes på Huvikslippen onsdag og lørdag 
Kommer du?  

Benytt anledningen til en prat og litt hygge 

Leder i styret Dag Østby Pedersen 46 67 81 20 

Nestleder Sissel Alme 90 95 40 03  

Kasserer Morten Hellemann 916 36 602  

Sekretær Bendte W. Kvarenes 33 47 85 00   

Arbeidslagene   

Fartøy- og kulturlaget Oddvar Larsen 90 64 94 31  

Verkstedlaget Per Angell-Hansen 33 47 32 60 

Infolaget Yngvar Halvorsen 90 14 00 10 

Nordre Skur & Ballast Erik Bjønness 33 45 86 12 

Kystledslaget Tom Harring 90 87 53 00 

Seilas- og Havnelaget Bjørn Rishovd 33 46 20 68 

Husstyret John Aanes 33 46 78 91 

Utleie/Selskapslokaler: Vigdis Myhre 99 45 38 15 

Modellbåtlaget Cato Arveschoug 45 02 74 12 

http://www.gulesider.no/mypage/sendSms.c?recipients=91636602

