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Takk for tilliten ved å bli valgt til leder for 

styret på Årsmøtet i januar. Det er nok like 

spennende for dere som det er for meg. Det 

er mye og sette seg inn i av prosedyrer og 

rutiner som dere har innarbeidet. Men jeg 

lærer litt hver dag. Dag Østby Pedersen har 

gjort og gjør en kjempejobb for Kystlaget, 

og det skal noe innsats til for å følge opp 

dette. Nok en gang, takk for det Dag! 

Når det er sagt så er jeg heldig som har et 

styre jeg føler har funnet tonen fra første 

styremøte i februar, og det er jeg glad for. 

De fleste i styret har lang fartstid i 

Kystlaget, noe som gjør meg trygg på at vi 

skal mestre de utfordringer som vil komme 

i løpet av året.  

 

Alt vi driver med er på frivillig basis, det er 

interessen for kystkultur, gleden av 

fellesskapet, spesielle interesser og 

individuelle ferdigheter som er drivkraften 

vår. Dette er noe vi i styret må ha i tankene i 

vårt arbeid. Styret skal ta avgjørelser som 

gir arbeidslagene rammer for arbeidet sitt, 

samt å ta seg av løpende saker. 

 

Arbeidslagene er selve dynamikken i 

Kystlaget. Lagene er selvgående og jeg er 

imponert over alt de får til. Jeg har tro på en 

tett dialog med lagene i forhold til 

prosjekter som dukker opp og delegering av 

oppgaver. Driften vår er i stor avhengig av 

dugnadsånd, fra de som er i lagene og andre 

medlemmer.  

 

Av utfordringer jeg ser i 2009 er det 

Kystkulturdagene 12. - 14. juni som er den 

største. Vi trenger en god del innsats i 

forkant, og jeg, som evig optimist håper og 

tror at vi skal få til dette. Vi må spille på 

Arbeidslagene og medlemmer for øvrig som 

har litt over middels interesse for å gjøre en 

innsats. Disse dagene er en meget bra 

mulighet til å profilere oss.  

Vi kan, som det er gjort før om årene, vise 

det mangfold som kystlaget vårt 

representerer, fortelle hva vi holder på med, 

hvilke objekter vi har laget eller tatt vare på, 

det være seg Tennvikbåten, en Marna 

motor, en kystbunad, en løper fra vevloftet 

eller Lanesbuen. Og sist men ikke minst er 

dette en utmerket anledning til å ha det 

hyggelig sammen med alle som 

forhåpentligvis vil besøke oss!  

 

Vi har gått inn i Kulturåret 09. I forbindelse 

med dette er det meningen at kystlagene 

skal gjennomføre spesielle prosjekter. 

Kartlegging av kulturminner i Mefjorden og 

Sandefjordsfjorden er et sannsynlig 

prosjekt.  



3 

 De registrerte minnene skal inn i et digitalt 

kart sammen med bilder og informasjon. 

Prosjektet  skal avsluttes ved utgangen av 

året, og sendes inn til Hvalfangermuseet, 

som er koordinator for disse prosjektene. 

 

Per Angell Hansen, Ivar Otto Myhre og 

undertegnede deltok i januar på et møte 

med Sandefjord Kystkultur Stiftelse 

angående bruk av området mellom oss og 

Gaialaget, med tilstøtende fjordområde. To 

haller ble nevnt, med plass til undervisning 

av lilleskolen og ev. sjøspeidere samt 

båtbyggeri. Langs land planlegges det et 

kaianlegg og flytebrygger med plass til 

større og mindre seilskuter og andre 

fartøyer som har kulturell verdi. 

 

Dette er spennende tanker som vi må være 

med på framover. Det vil være en utmerket 

mulighet til å formidle historie og kultur til 

nye generasjoner. Alle som er engasjert 

oppfordres til å komme med konstruktive 

forslag til løsninger. 

 

For oss som er optimister er det ikke lenge 

til 17. mai, og vi tar mål av oss til å delta i 

borgertoget i år også. Her trengs det 

kreative forslag til hva vi skal stille med, 

dampmaskin som kraftkilde for framstilling 

av vafler er ett av forslagene. Som dere 

skjønner, det er kun fantasien som er 

begrensningen. Det er bedre å stille med to 

innslag med kvalitet enn ti uten.  

 

Det er foreløpig planlagt Båtførerkurs og 

VHF- kurs i Kystlagets regi.  Internt er det 

gjennomført, og vil bli gjennomført 

opplæring i bruk av Lanesbuen for å få flere 

operativ for bruk av denne. 

 

Vinteren har vært litt over normal når det 

gjelder snømengden. Jeg og mange med 

meg har skuffet snø av båt og i oppkjørsel. 

Mye trening, men også mye spekulering i 

om det var riktig å la båten ligge på vannet i 

vinter. Jeg er sikkert ikke alene om dette, og 

slik vil det sikkert bli neste vinter også. Da 

er det godt å ha venner på slippen som en 

kan rådføre seg med!  

 

Når snøen forsvinner dukker mye rart fram. 

Vi må være flinke til å rydde i våre ”revir” 

slik at vi kan være bekjent og stolte av 

Kystlaget, ikke bare av innholdet, men også 

utseendet. 

 

Men, nå er det snart vår, Sandefjord og 

Kystlaget våkner opp av vinterdvalen, 

småfuglene kommer tilbake, gress og 

blomster spirer og gror snart, båtpuss!!! 

Hold ut!  

 

Jeg ser fram til et fortsatt godt samarbeid 

med dere og mange hyggelige stunder på 

Kystlaget framover, og ønsker dere en riktig 

god vår! 

 

Bjørn Navjord 

Formann i Gokstad kystlag 
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Årsmøtet startet som seg hør og bør med at Kystlagets eget kor, Nordre Skur og Ballast, 

holdt en liten konsert med eksempler fra sitt nye reportoir, før de 48 årsmøtedeltagerne 

ble med på felles avsynging av Kystlagssangen! Og så ble korets leder Kjeld Lunde 

meget velfortjent takket og overrakt blomster av avtroppende leder Dag Østby Pedersen. 

 

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

Ivar Otto Myhre ble valgt til møteleder og styrets avtroppende sekretær Bendte Kvarenes 

ble valgt til møte-referent. Valgt til tellekorps ble Erling Solhaug og Bjørn Sunde, og Stig 

Tore Lunde og Ottar Trones 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 derpå gikk Årsmøtet i fellesskap gjennom 

Arbeidslagenes rapporter, og de ble nokså kjapt klubbet gjennom etter en tilføyelse og 

noen kommentarer. 

 

Styrets kasserer Morten Hellemann gjennomgikk økonomien vår, og etter noen spørsmål 

og kommentarer ble regnskapet hans applaudert. Revisjonserklæringen fra Erling 

Solhaug viste også at alt hadde vært i den skjønneste orden. Så ble Styrets forslag til 

budsjett for 2009 gjennomgått, og også dette ble godkjent. 

 

Det knyttet seg en viss spenning til neste punkt på dagsordenen: Innkomne forslag, for 

denne gangen gjaldt det en vedtekts-endring.  En gruppe medlemmer: Vigdis Myhre, 

Kjell Arne Mandelid, Dag Østby Pedersen og Kristian Fossum foreslo nemlig en 

forandring av hele vår styre-struktur. 

Forslag: 

Sammensetningen av styret i Gokstad kystlag endres til å omfatte fem 

representanter med to vararepresentanter. Styret vil da tilsvare det som nå er 

beskrevet i vedtektene som ”arbeidsutvalg” (Leder, nestleder, kasserer, sekretær 

og leder for husstyret). For å bevare intern kontakt på organisatorisk plan, skal 

styret innkalle lederne i arbeidslaget tre ganger i løpet av en årsmøteperiode til 

drøfting av felles oppgaver, felles utfordringer og for å informere hverandre 

gjensidig. Første felles møte skjer etter at arbeidslagene har konstituert seg og i 

forbindelse med fremlegging av egne arbeidsplaner og budsjett.  

 

ÅRSMØTE 2008 

Gokstad kystlag 
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Dette ble selvfølgelig diskutert en del. Morten Hellemann kom med et tilleggsforslag, 

nemlig å utvide styret fra fem til sju, og at styret er beslutningsdyktig ved fem. Ved fravær 

skal velges inn en representant. Der skal være minst fire møter med arbeidslags-lederene, 

to hvert halvår.  De to ekstra styremedlemmene velges av Årsmøtet.   

Dette gikk Årsmøtet til avstemning på. Mortens forslag fikk 15 stemmer, og det 

opprinnelige forslaget fikk 29. og ble derved godkjent av Årsmøtet.  

 

Dermed er altså AU avviklet, og styret i Gokstad kystlag består heretter av 5 faste 

medlemmer og 2 vararepresentanter.  

 

Dette fikk følgelig konsekvenser både for vårt styrings-dokument Organisasjons-struktur 

2009, for 2009-kalenderen (trefflista), så disse  må det nye styret omarbeide når de får 

konstituert seg.  

 

Etter dette ledet Ivar Otto valget, og det nye Styret fikk følgende sammensetning 

Formann:   Bjørn Navjord   

Nestleder:  Sissel Bråten Alme   

Sekretær:  Bjørn Ervik   

Kasserer:  Morten Hellemann  

Leder av husstyret:  Kjell Arne Mandelid   

Vararepresentanter ble Espen Bergan og Øystein Larsen  

Revisoren Erling Solhaug ble også gjenvalgt, med den klare forutsetning at Morten 

fortsetter som kasserer, ”for da var det ingen sak å være revisor”, og Svein Husa 

ble vara-revisor.  

 

Valgkomitéen hadde 

bestått av Vigdis Myhre, Kjell 

Arne Mandelid og Kristian 

Fossum. 

 

 

 

 

Tidligere og nåværende 

formenn i kystlaget 
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Ellers valgte Årsmøtet: 

Representant til Forbundets landsstevne: Leder og nestleder. 

Representant til Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter: Per Angell-Hansen for 2 nye 

år, (til tross for at han egentlig ikke var på valg, han ble valgt for 2 år i fjor)  

Ny Valgkomité: ble Vigdis Myhre, Dag Østby Pedersen og Ottar Trones.  

Så takket påtroppende Formann Bjørn Navjord for tilliten og takket Dag for innsatsen, og  

 

uttrykt håp om at alle fremdeles skulle trekke i lag, og så overrakte Sissel flasker til de 

avtroppende styremedlemmene Dag, John og Bendte. 

 

Bendte etterlyste til slutt en applaus for Arbeidslagenes Årsberetninger. Den kom da 

spontant, hjertelig og lenge, og så fikk Lags-lederne ta med seg en Azalea hver hjem som 

en liten takk for flott innsats gjennom 2008.  (Disse blomstene var en gave fra Mosserød 

Gartneri) 

 

Den offisielle delen av Årsmøtet ble avsluttet kl. 21.05, (og så var det lapskaus med dertil 

egnet drikke i flere timer framover) 

            Bendte W. Kvarenes 

.   
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Takk! 
 

Vi har hatt et stort skifte i styret: Bente har 

gått av etter en lang periode som sekretær 

og John det samme som leder av husstyret. 

Begge kan tre av etter vel utført innsats! 

 

Den som har gjort den største jobben er nok 

leder Dag. Det har gått mange år siden jeg 

fikk lurt han inn i Kystlaget og han ble snart 

en aktiv leder av det som ble til 

Modellbåtlaget. Etter hvert ble han valgt til 

nestleder og overtok midt i året ledervervet. 

Dette har han hatt i vel 3 ½ år. 

 

Makan til «foreningsdyr»! Dag viste seg å 

han utrolig greie på drift av en forening, 

denne gang ble Kystlaget den heldige. Det 

ble styrt med fast, men med en demokratisk 

og forsonende hånd. Dag var høyt og lavt. 

Det var ikke den oppgave han ikke var borti 

og det er få mennesker i Kystlaget (av de 

som er på Slippen av og til) som han ikke 

har hatt en kaffekopp med. 

 

Det ble organisert skikkelige utstillinger. 

Borgertoget ble helt profft etter hvert og 

deltagelsen ble øket fra noen ganske få til 

en mengde medlemmer som dro båter og 

motorer. Kystkulturdagen ble utvidet til 

«dagene» og fikk en form. Penger tjente vi 

også! Dags taler på festen på 

«kystkulturdagene» var fornøyelige og 

underholdene. Masse arbeid bak..... 

Dag ble etter hvert svært aktiv på Svenner 

og har adskillelige timer dugnad og hygge 

der ut, ofte med sin Else Lill. Som en 

samarbeides mann har han skaffet oss et 

godt forhold til Fredriksvern kystlag i 

Stavern. Nå ser det ut til å bli enda mer 

timer på Svenner på samvittigheten 

Kystlaget har i din ledertid fått en enda mer 

proff administrasjon og ansikt utad. Du har 

vært en leder som alltid var tilstede, lydhørt 

og hadde alltid et fornuftig svar på alle 

spørsmål. Nye oppgaver venter nå på et 

aktivt medlem, vi er spente på hva som 

kommer. 

Hjertelig takk for en helstøpt innsats, Dag! 

 

Cato 
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Innkalling til landsmøte i Forbundet KYSTEN, fredag 17. – søndag 19. april 
2009, Ørland Fjordhotell, Sør-Trøndelag 
 
 
 

Det innkalles med dette til landsmøte for 2009 i Forbundet KYSTEN. 

 

Delegater 

Hvert kystlag av Forbundet KYSTEN kan stille med en delegat hver på landsmøtet i organisasjonen. Det 

er en egenandel på kr. 2.000,- og alle utgifter utover det blir dekket av Forbundet KYSTEN. Vi håper at 

alle kystlagene benytter seg av muligheten til å sende en delegat til landsmøtet, slik at vi får et bredt 

samensatt landsmøte.  Det er mulig å sende observatører også, men observatørene må betale både 

opphold og reise selv. Navnene på delegatene må være hos sekretariatet senest 17. mars 2009. 

 

Landsmøtesaker 
Foreløpig saksliste ser slik ut: 

 -Landsstyrets årsmelding og regnskap for 2007 og 2008  

 -Budsjett for 2009 og 2010 

 -Vedtektsendringer 

 -Saker fra lokallagene 

 -Valg  

 

Vedtektsendringer 

Det blir ikkje fremmet forslag om vedtektsendring fra landsstyret. 
 

Forslag til saker 

Kystlagenes frist til å fremme saker på landsmøtet er ut fra vedtektene en måned før, d.v.s innen 17. 

mars. Komplette sett med sakspapirer vil bli sendt til delegatene innen 2. april 2009. 

 

Landsstyret fremmer forslag om kontingentøkning til kr. 400,- for hovedmedlemmer og ingen endring 

for familiemedlemmer. 

 

Seminar 
Lørdag 18. april blir det et miniseminar. Emne for seminaret er ikke bestemt ennå.. 

 

Praktiske opplysninger 
Det er planlagt underholdning og dans under landsmøtet. Programmet er imidlertid ikke helt klart ennå, 

men vil bli sendt ut med de siste sakspapirene. Landsmøtedeltakerne får helpensjon. 

 

Egenandelen for seminar og landsmøte er satt til kr 2.000,-. Det ligger ved eget påmeldingsskjema. 

Observatører fra lokallagene kan delta til selvkost. Disse må melde i fra så snart som mulig. 

 

Tidsrammene for landsmøtet er at delegatene må være på Fosenkaia i Trondheim senest kl. 1615 for å 

bli med hurtigbåten som går til Brekstad kl. 1630 på fredag. Avreise frå Brekstad på søndag kl. 1430 

med hurtigbåt. Vi får avslag i prisen på disse avgangene, så vi må vite kven som skal være med 

huritgbåten som er nevt her. Kryss av i ruten som er på påmeldingsskjemaet. 
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Datoer i forbindelse med landsmøtet: 

Innkalling til Landsmøtet må etter vedtektene skje minst 2 måneder før landsmøtet, det vil si at 

utsending av innkalling og vedtektsendringer må skje Senest 17. februar 2009. 

Påmeldingsfrist til Landsmøtet og innmelding av saker fra kystlagene som skal behandles på landsmøtet 

er 17. mars 2009. 

Vedtektsendringer skal sendes ut senest en måned før landsmøtet. 

Siste frist for utsending av Landsmøtepapirer er 2. april 2009. 

Landsmøte på Ørland Fjordhotell, Sør-Trøndelag fredag 17. – søndag 19. april 2009. 

 

Flere opplysninger om reise og opphold, endelig saksliste, samt program for seminar og kulturtilbud vil 

bli sendt direkte til delegatene ca. 2. april 2009. Spørsmål, navn og adresse på valgte delegater og 

eventuelle saker som skal fremmes på landsmøtet bes sendt til sekretariatet: 

 

Forbundet KYSTEN 

Akershuskai Nordre 28, 0150 OSLO.  

Tlf.: 22 42 42 82.  

 

Vennlig hilsen 

Forbundet KYSTEN 

 

 

 

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 
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Seilet. 
Seilet har vært benyttet som 

framdriftsmiddel til sjøs langt tilbake i tid 

og i middelhavsområdet og Arabia er det 

kjent fra mange tusen år før kristi fødsel. 

Men her i Norden kjenner man ikke til seilet 

før man forlot stokkebåten og fikk mer 

havgående fartøyer.  

Men bildesteinen fra Gotland viser at seil er 

brukt langt tilbake i tid. Men selv det store 

og sikkert også havgående 

”Kvalsundskipet” fra ca. år 600 e.k. var 

bare et roskip, og man må helt fram til 

Tuneskipet (900 e.k), Osebergskipet (820 

e.k.)og Gokstadskipet (890 e.k.) for å finne 

dokumenterte seilskip.  

KAMPEN MELLOM SEIL OG DAMP 
 

I denne artikkelen tar Ivar Otto for seg kampen mellom seil og 

damp på verdenshavene. Dette temaet har vi vært innom i en 

rekke artikler i Kystvakt, men nå tar Ivar Otto for seg hele 

historien om denne spennende epoken i vår sjøfartshistorie, som 

også skulle få stor betydning for utviklingen av livet langs kysten.  
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Men selv det store og sikkert også 

havgående ”Kvalsundskipet” fra ca. år 600 

e.k. var bare et roskip, og man må helt fram 

til Tuneskipet (900 e.k), Osebergskipet (820 

e.k.)og Gokstadskipet (890 e.k.) for å finne 

dokumenterte seilskip. Men disse var til 

gjengjeld så avanserte at det er usannsynlig 

at det ikke forelå en lang tradisjon med bruk 

av seil før disse. Bare på den generasjonen 

som ligger mellom Oseberg og Gokstad var 

det skjedd en vesentlig utvikling på mast og 

rigg. 

 

Vikingskipene var også langt fremme 

internasjonalt, og da de første dukket opp i 

Middelhavet i tidlig vikingtid skrev stedets 

historikere om at de vakte frykt og oppsikt 

fordi de kunne seile mot vinden ! Skipene i 

Middelhavet kunne ikke det og behøvde 

heller ikke på grunn av de stabile vindene 

som oppstod regelmessig, og dessuten var 

de utstyrt med mange årer og slaver som 

arbeidskraft. Utviklingen av seilskipet gikk 

sakte og middelalderens seilskip prioriterte 

lastekapasitet framfor fart. Det skulle gå 

over tusen år før det kom skip på 

verdenshavene med slike 

fartsegenskaper som 

vikingskipene.  

Vi husker alle Gaias 

triumpferd inn 

Sandefjordsfjorden med 15 

knops fart. Det var først da 

konkurransen fra 

dampskipene kom på 

begynnelsen av 1800-tallet 

at det ble bygget seilskip 

der farten ble prioritert. I 

siste nummer av Kystvakt 

husker vi historien om 

”Lancing” som seilte 

raskere etter at den fjernet maskinen og bare 

hadde seil som framdriftsmiddel, og de 

fleste har hørt om Cutty Sark og de berømte 

tea-clipperne. 

 

Dampen kommer. 

 

De første fungerende dampmaskinene er fra 

midt på 1700-tallet og ble i dampens 

hjemland, England, først og fremst benyttet 

til å pumpe vann ut av gruvene og etter 

hvert til å drive spinnemaskiner.  

 

Det var i 1769 skotten James Watt fikk 

patent på en enkeltvirkende dampmaskin. 

Utviklingen av dampen var en forutsetning 

for den industrielle revolusjon og kom til å 

endre verden i en grad den ikke har opplevd 

verken før eller siden. De første 

dampbåtene var små innlandsbåter og alt 

rundt 1802 ble det bygget enkle båter til 

fergetrafikk på elver og slepebåter på 

kanaler. Men det skulle bli amerikaneren 

Robert Fulton som ble den første til å 

konstruere en funksjonsdyktig dampmaskin 

til bruk på sjøen.  
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De første dampbåtene var små 

innlandsbåter og alt rundt 1802 ble det 

bygget enkle båter til fergetrafikk på elver 

og slepebåter på kanaler. Men det skulle bli 

amerikaneren Robert Fulton som ble den 

første til å konstruere en funksjonsdyktig 

dampmaskin til bruk på sjøen.  

 

Dampen utvikler seg. 

 

Dampskipenes store fordel var regulariteten 

og derved 

muligheten for 

faste frakt og 

passasjerruter 

både over 

verdenshavene, 

langs kystene og 

ikke minst på 

sjøer og kanaler i innlandet.  

Posten så også store muligheter i 

dampskipene verden over og i tillegg ble 

dampskipene hos mange lands regjeringer 

sett på som viktige prestisjefartøyer  med 

blant annet stor betydning for 

troppetransport. Det siste viste seg i 1 og 2 

verdenskrig, og mange militærhistorikere 

mente disse krigene ikke kunne ha blitt 

vunnet uten de store damppassasjerskipene 
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. Disse ble da også bygget med betydelige 

subsidier fra regjeringene. Men også driften 

ble kraftig subsidiert i alle land.  

Rundt 1860 og framover skjedde det mye 

med effektiviteten til dampskipene. 

Skovlhjulene ble avløst av propell, kjelene 

ble bedre (her var skottene ledende) og man 

fikk sammensatte maskiner med flere 

sylindre.  

Alt dette førte til bedre brenselsøkonomi og 

større rekkevidde. Men det var først 

utviklingen av trippel expansion 

dampmaskinen som etter hvert gjorde  

brenselsøkonomien vesentlig bedre. 

Mannen som har fått æren av å utvikle 

trippel expansion maskinen er 

engelskmannen A.C. Kirk, og han fikk i 

1874 utstyrt den første båten med en slik 

maskin, der dampen ble utnyttet hele tre 

ganger. Men kjelen var for svak slik at den 

ikke ble noen suksess. Det ble derimot 2000 

tonneren ”Aberdeen” i 1881 med en ny type 

skotsk kjele, som ble en stor suksess for 

eierne på den lange ruten mellom England 

og Australia. 

Vi i Sandefjord er i den heldige situasjon at 

vi har en slik trippelmaskin i drift på hele 

1800 hk. om bord i Southern Actor - et 

kulturminne av dimensjoner fra 

dampmaskinens gjennombrudd.  

En annen begivenhet skulle også få 

betydning for kampen mellom seil og damp. 

Det var åpningen av Suez-kanalen som 

gjorde reisen fra Europa til Østen vesentlig 

kortere og sikrere. Seilskipene kunne også 

benytte kanalen, men det var kostbart å bli 

slept gjennom kanalen og slusene der, 

dessuten kunne de ikke i Middelhavet og 

Rødehavet utnytte passatvindene på de store 

havene der seilskipene hadde sin store 

fordel. Norge merket den nye utviklingen 

først og fremst på de mange dampskipene i 

passasjerfart ut og inn av de mange 

fjordene. Dette skulle komme til totalt å 

endre livet for mange isolerte småsteder 

langs fjordene, som til nå hadde vært 

avskåret fra å komme til Bergen og de 

mange byene ute ved kysten uten å måtte 
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Nå kunne de reise på dagen og selge varene 

sine før de tok dampen hjem igjen om 

kvelden. Den livsnødvendige hurtigruten 

langs Norges lange kyst ble startet i 1893 

nettopp i denne perioden på grunn av den 

nye dampmaskinen. 

 

Seilskipene svarer. 

 

Som sagt var det på de lange reisene og 

med de store lastene hvor tiden ikke spilte 

noen rolle, typisk korn, bomull og trelast 

seilskipene klarte å holde stand rundt 

århundreskiftet 1900 og en stund framover. 

Men det skjedde en teknisk utvikling her 

også. Treskipene ble byttet ut med store 

jernskip med stor lastekapasitet. Noen av 

kystlagets medlemmer har eksempelvis sett 

det enorme lasterommet på ”Pommern” i 

Mariehamn. (kystlagsturen 2007). 

Seilføringen ble endret fra fullriggere med 

mange råseil som krevde stort mannskap, 

over til de mer rasjonelle skonnertene der 

seilene kunne berges enkelt fra dekk. I 

tillegg kunne de seile høyere opp mot 

vinden. På den tiden fikk man også ”donkey

-kjele” til seil og lasthåndtering. Donkey 

kommer av at man tidligere benyttet esler til 

dette arbeidet når man lå under land. 

Toppen av denne utviklingen er representert 

ved kjempeskonnerten ”Thomas W. 

Lawson” med 7 master og hele 5500 tonn 

som ble sjøsatt i 1902. Den hadde så stor 

lastekapasitet at den sjelden fikk full last og 

ble ingen suksess.  

På tross av dette holdt skværriggerne ut på 

den siste farten der de kunne konkurrere – 

farten mellom Australia og Europa med 

hvete - og så sent som i 1930 var det 20 

skip i denne farten. Sammen med guano-

farten på Chile-kysten holdt dette liv i store 

fullriggere, særlig fra Åland, helt opp til 2. 

verdenskrig.  

 

Forsøk ble også gjort med hjelpemaskiner 

til fremdrift, men det ble ingen suksess. 

Maskinen var allikevel for svak til å gjøre 

skipene uavhengig av kostbare taubåter og 

dessuten var kostnadene store kombinert 

med tap av lastekapasitet.  
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På seilende marinefartøyer ble slike 

hjelpemaskiner derimot en suksess.  

 

Et annet forsøk på å konkurrere var 

utviklingen av clipperne, særlig i Amerika. 

Disse seilte med suksess i mange år og var 

konkurransedyktige særlig på tea-farten 

mellom Kina og England. Her var 

konkurransen stor for å komme raskt til 

London for å selge årets høst av tea i China 

før de andre kom og prisene falt.  

Disse hadde sin storhetsperiode mellom 

1850-60, men hadde problemet med altfor 

stor og uhåndterlig seilføring i motsetning 

til skonnertene. For eksempel førte en stor 

clipper  hele 33 seil. For de amerikanske 

clipperne var også åpningen i 1853-54 av 

jernbanen over eidet der Panama-kanalen 

senere ble 

bygget en 

konkurransemessig ulempe.  

 
 

Kampen er over. 

 

Seilskipene hadde sin storhetsperiode fram 

til 1870-80 og deretter gikk det bare 

nedover, dog med noen korte 

oppgangsperioder forårsaket av gode tider 

innen shipping, slik som for eksempel under 

1 verdenskrig da etterspørselen etter frakt 

var særdeles stor. De siste til å bruke store 

seilskip i handelsfart på de store hav var 

Ålendingene med den legendariske rederen 

Gustav Eriksson i spissen. Men etter den 2 

verdenskrig var det slutt her også. Dette på 

tross av at økonomien i driften av disse 

store seilskipene var brukbar.  

Det ble problemer med å rekruttere 

mannskap til dette farlige yrket og de lange 

turene til Australia og Chile med flere 

måneders ventetid på å laste og losse gjorde 

det også lite attraktivt for mannskapet å 

seile med disse skipene. I tillegg nektet 

forsikringsselskapene nå å forsikre 

seilskipene, særlig på grunn av at de var 

sårbare for å bli drevet på land i vindstille 

og forlisene var altfor mange i forhold til de 
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Dampmaskinen på sin side ble mange steder 

avløst av dieselmotoren - særlig på det 

europeiske kontinentet.  

Og her var danskene de førende. Burmaister 

& Wain kjøpte i 1898 Rudolf Diesels 

patentrettigheter i Danmark og utviklet en 

skipsdieselemotor.  

 

Rudolf Diesel selv mente denne motoren 

ikke egnet seg for skipsbruk på grunn av 

bevegelsene i sjøen. Han tok feil og i 1912 

fant det sted en avgjørende begivenhet, som 

skulle få stor betydning for verdens sjøfart – 

verdens første havgående dieseldrevne skip 

”Selandia” avgikk fra København og B & 

W til det fjerne Østen.  

Den ble en suksess og B & W (i dag MAN) 

utviklet motoren videre og produserer, nå 

riktignok i Østen, en vesentlig andel av 

verdens dieselmotorer til skip. Det er bare 

utviklingen og uttegningen som foregår i 

København. 

 

I England holdt man på steamen og trippel 

ekspansion 

maskinen ble 

produsert helt 

opp til 1960  - 

etter hvert med 

oljefyr i stedet 

for kull med den 

mannskaps- og 

plassbesparelsen 

dette medførte. 

Men lenge før 

dette hadde steam

-turbinen 

kommet og denne 

viste seg å gi 

gode resultater 

særlig på store 

hurtiggående 

passasjerfartøyer. 

Men 

oljeprisøkningen 

etter oljekrisen på 

begynnelsen av 

70-tallet kom til å 

endre økonomien 

til denne type 

maskiner 

dramatisk i 

negativ retning.   
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Det er i hvertfall ingen tvil om at 

funksjonen er viktig. I dag er det ikke noe 

annet styre enn lederen. Men, for all del, 

denne rapporterer til styret i kystlaget og 

har fullmakter gjennom det. På en slik måte 

blir den daglige driften ivaretatt på en 

effektiv måte. 

 

Avtroppende leder John Aanes har 

bakgrunn fra et langt liv i handelsflåten, 

mens påtroppende leder, Kjell Arne 

Mandelid er elektriker.  

 

- Det er en styrke for kystlaget at vi har så 

mange yrkesgrupper. Det er nesten alltid 

noen man kan spørre om råd eller en 

hjelpende hånd. Men hvor er mureren? 

 

Det har vært fint å samarbeide med 

medlemmene på dugnader og i det daglige, 

sier John. «Vigdis er et eget arbeidslag». 

Gjennom henne styres reingjøring, utleie og 

innkjøp. 

Ny leder i Husstyret,  

Kjell Arne Mandelid 
 

Husstyret i Gokstad kystlag er 

Sandefjords svar på Venezuela! 

Hvordan? Jo, her er det en sterk 

mann som sitter så lenge han 

selv vil. Alle samtykker og alle er 

inneforstått med det store 

ansvaret og all makten.  

Tekst og bilde Stig Tore Lunde 
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VIKTIG MELDING ! 
 

Vi vil anmode de medlemmene som ennå ikke har gjort det, om å 
sende sin e-postadresse til: gokstad.kystlag@c2i.net da mye av 

den ukentlige informasjonen kommer på e-post 
 

Husk også å sende melding hvis dere skifter  

E-post adresse 

Kjell Arne sier at når han nå tar over etter 

John så er det ikke fordi han har blitt lurt til 

det.  

- Jeg har god erfaring fra en tidligere 

periode. Nå er alt satt i et bedre system med 

kontorvakter tre dager i uka. Gjennom 

internett får folk både informasjon og laget 

markedsføres. Det ordinære vedlikeholdet 

skjer alltid på dugnadsbasis. I vår deltok 

mer enn 60 personer på dugnaden. 

 

En henstilling fra begge: -Ikke la kystlaget 

bli en siste holdeplass før dynga. Noen 

ganger kan det virke som gamle møbler og 

andre ting bare blir hensatt! 

 

Det er store utfordringer når det gjelder 

vedlikehold. Murbygningen slår  sprekker 

og må repareres. Dette er en betydelig jobb 

med behov for fagkompetanse på 

murerarbeid. Kanskje må vinduer skiftes. 

Nå må det gjøres et stykke utredning for å 

få en oversikt over skader og behov for 

finansiering. 

 

Det er viktig å utvikle samarbeidet med 

naboene på kystkultursenteret. Parkering og 

adkomst er viktig for oss. Det er stor 

aktivitet og slike ting må være ordnet. 

 

 

 

Hva skjer og når skjer 
det? 

Onsdag: Lags aktiviteter f 

ra 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 

Medlemsmøter starter klokken 
1900 

Medlemsmøtene er på fredager 
fra kl. 19.00  
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Dette er andre gang jeg skriver om det i 

Kystvakt. Første gang hadde jeg nettopp 

tiltrådt, og nå, fire år senere, har jeg nettopp 

gått av. Men det nok ikke slik som Sissel 

fortalte meg, at jeg sluttet fordi jeg skulle 

begynne å studere, nei, det er nok heller 

omvendt. Jeg tar opp studier igjen fordi jeg 

slutter som sekretær i Gokstad kystlag, -fire 

år er egentlig ganske lenge og i grunnen nok 

for de fleste.  

For det er vel med denne funksjonen som 

med bassen i et ensemble, -man merker 

egentlig ikke at de er der før de plutselig 

ikke er der lenger?  Og nå er det ”Bjørn 

Bass” som skal gjøre begge deler! Vi 

ønsker ham lykke til.  

 

Han kan nok få en litt lettere arbeids-

situasjon i og med den nye Styre-strukturen, 

der AU er avskaffet og han må stille på 

møte bare en gang i måneden med derpå 

følgende kvelder med referat-skriving. Jeg 

hadde AU en gang i måneden også, så da 

ble det jo møter og referatskriving annen 

hver uke.  

Vi får håpe den nye strukturen er et 

framskritt organisasjonsmessig. Jeg vet 

forresten ikke om jeg helt er med på tanken 

at Styret var så tungrodd, jeg oppfattet det 

ikke slik, og det er synd hvis det er dette 

som skal bli hengende igjen. Tvert imot var 

Styremøtene som oftest både konstruktive 

og givende, -det er moro å sitte sammen 

med dyktige folk og føle at en kan løfte et 

tonn sammen! Det er jo bare å se på 

Årsrapporten og økonomi-resultatet, så ser 

en at Kystlaget vårt går så det suser!  

Dag har vært flott å ha som leder, han har 

vært ryddig, skikkelig og hyggelig. Og 

styremedlemmene har såmenn trukket 

sammen i flokk, om vi enn har hatt 

forskjellige interesser og diskusjonene har 

vært mange. Lykke til for dere som skal 

fortsette det gode arbeid! Ikke er jeg så 

sikker på at AU egentlig har vært et så 

dårlig organ noen vil ha det til heller.   

Jeg som har sittet der nå i fire år, har sett at 

det lille formatet og dermed de kjappe 

avgjørings-prosessene en har kunnet ha der, 

har vært nyttig. Der har det også vært rom 

for de litt større samtalene med de litt større 

perspektivene, og det trenger en virkelig 

også i en så stor forening som vår.   

Kontorarbeidet derimot, skal nok ikke bli 

noe mindre for Bjørn Sekretær. Her drypper 

stadig inn nye medlemer, som skal legges 

inn i opp til mange lister, fra vår egen til 

Forbundet Kystens, til e-post-adresseboka 

på kontoret og til Info-laget, og alle skal de 

ha et velkomstbrev, enten digitalt eller med 

”flaskeposten”  

 

Og så detter det jo inn mange både vanlige 

brev og ikke minst e-brev daglig, og de skal 

enten sendes videre, svares på, arkiveres 

eller skrives ut og henges opp, -eller alt 

dette på en gang!  Noen dagers fravær her, 

så merkes det!  

Men Bjørn Sekretær skal nok også merke at 

det er hyggelig på kontoret, at det dropper 

inn folk til stadighet som er blide og vil 

prate, og at det er fint å føle at en hører til 

og er en del av et maskineri som fungerer!   

 

Takk for fire travle, men givende og 

trivelige år i et flott miljø!   

-hilsen Bendte 

 

Litt om å være  

sekretær i Gokstad 

kystlag 
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MED GAMMEL HURTIGRUTE 

TIL LANDSSTEVNET 2009….. 
  
                                  

 

I år er landsstevnet til Forbundet KYSTEN lagt til Vega, på Helgelandskysten i Nordland 

fylke. Midt i landet ligger stevneplassen i juli, hvor tusener av medlemmer og besøkende 

skal være sammen dagene 16-19juli. 

 

Mange grunner til å dra til Vega i sommer:  

opprettholde en god tradisjon med å dra på sommerstevner, treffe nye og gamle venner 

oppleve den vakre Helgelandskysten og spesielt dette øyriket utenfor Brønnøysund  

Vegaøyan har en unik tradisjon med ærfugldrift og ble satt på Verdensarvlisten i 2004 

En ikke så ukjent serie…Himmelblå er spilt inn på VegaJ 

Vega har en driftig og trivelig gjeng i kystlaget som vil lage en god møteplass for oss. 

Det kan være muligheter for å reise med tidligere Ragnvald Jarl til stevnet. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Sj%C3%B8kurs.jpg
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Skipet er til daglig et internat og øvingsfartøy for den maritime videregående skole i 

Kristiansand.   www.sjoekurs.no  

Sommermånedene er det ledig til å gå turer som blant annet denne til Vega. 

Samtidig har stiftelsen som driver skoleskipet, stadig forespørsler om oppdrag i 

sommersesongen og de er pålagt  å ha en viss fortjeneste da  sliter med for lite offentlige 

tilskudd. 

 Noen rundt skipet er Kystens folk og dermed positive til å dra til landsstevnet. Dette ble 

også drøftet under turen til Brest i 2008, da mange frivillige fra spesielt sør og vestlandet 

stilte på en fantastisk dugnad. Klarer vi det igjen til Vega?J…. 

MS Sjøkurs er et stort skip og brenner en del diesel i timen. Det er mange sjømil tur/retur 

Kristiansand –Vega. På en slik reise må vi ha folk på dugnad til det nødvendige arbeidet 

om bord. I tillegg bør vi selge endel passasjerplasser til full pris som er reisende 

(hurtigrute)turister. Skipet må unngå tom båt noen distanser. 

 Vi vil legge opp til kulturopplevelser på turen nord og sør. Dette annonseres senere og de 

som blir med, må gjerne komme med innspill og ideer til mailadr under her.   For info om 

stevnet, se: www.kysten.no  

 

Under fart til og fra stevnet blir det frokost, middag og kvelds om bord. Til kai i Vega 

foreslår vi kun frokost. Andre måltider blir kun til de som er på vakt (og dermed mindre 

arbeid i byssen.) 

 

 Nå vil vi ut å kartlegge responsen på denne turen. Er Kystens folk med på denne 

dugnaden? 

¤  Ønsker du å reise med MS Sjøkurs til Vega? (Beregner ca 2-3 døgn før etter stevnet til 

reise) 

¤  Er du villig til å gå inn i en vaktturnus om bord , ca 6-7t vakt pr døgn. Din billett blir 

da selvfølgelig redusert . Pris kommer vi tilbake til. , 

¤  Hvilken distanse blir du med, mellom Kristiansand og Vega t/r.  

¤ Hvilke oppgaver kan du settes til om bord: styrmann, matros, motormann, bysse og 

lugartjeneste. 

¤ Hvilke maritime sertifikater og kurs er du i besittelse av? 

¤ Kjenner du folk som er potensielle turistpassasjerer til full pris? 

 

               Gi en tilbakemelding snarest mulig til : aan2@online.no  mob: 922 02 087                                                                                                                      

      
                  Vi får det til hvis vi vil. Tenk en egen hurtigrute til landsstevnet J !        

  Hilsen Anita Andreassen        

http://www.sjoekurs.no/
http://www.kysten.no/
mailto:aan2@online.no
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Kystlaget to globetrottere Per Angell-

Hansen og Ivar Otto Myhre kastet seg i 

februar på et kjempeinteressant opplegg av 

Hitterøy kystlag, som arrangerte guidet tur 

til København og Kronborg slott med 

museumsbestyreren ved Dalane museum, 

Leif Dybing som guide. Men Per ville ha 

mer, han ville også få med seg 

”Dieselhouse”, museet til Burmeister & 

Wain. Per og Ivar Otto dro derfor til 

København vel et døgn før 

vennene fra Hidra dukket opp 

for å få tid til også denne 

attraksjonen, og som vanlig 

hadde de flaks, museets største 

attraksjon, dieselmotoren på 

22.500 hk. startes opp den 

tredje søndagen i måneden, og 

det var nettopp den søndagen 

Per og Ivar Otto var i 

København. Det ble derfor to 

besøk på dette svært 

pedagogiske museet. I tillegg 

fikk Ivar Otto tid til å kjøpe 5-

6 gamle båtbøker på 

antikvariater inne i sentrum, og 

da var turen reddet også for 

ham. 

 

Dieselhouse. 

 

Museet ligger i et gammelt 

kraftverk på Vesterbro nede 

ved den store kanalen der B & 

W (nå overtatt av MAN) 

tidligere hadde hatt støperi og 

motorfabrikk, mens 

skipsverftet lå et annet sted i 

byen. Først møter du den 

kjempestore dieselmotoren som var verdens 

største dieselmotor fra 1930 og ca. 30 år 

framover. Den ble bygget til å forsyne deler 

av København med strøm og fungerte som 

dette helt eller delvis helt fram til ca. år 

2000. I denne etasjen var det også en rekke 

dieselmotorer fra århundreskiftet rundt 1900 

hvorav en ble startet opp ved hjelp av luft. 

Som kjent fungerer en dieselmotor omtrent 

som en sykkelpumpe. Luften blir varm av å 

”DIESELHOUSE” I  KØBENHAVN 
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De avanserte 

dobbeltvirkende 

motorene tenner 

både når stempelet 

er opp og nede. I 

utstillingene var 

det en rekke 

modeller av store 

og små 

dieselmotorer som 

var delvis 

gjennomskåret, 

drevet med strøm 

og du kunne 

tydelig se hvordan 

prosessen virket. 

En hel etasje var 

viet skipene bygget 

ved B & W, som i 

sin tid var 

Danmarks største 

arbeidsplass med 

54 000 ansatte. Her 

gledet særlig en 

modell av 

hvalkokeriet 

Thorshøvdi.  

Utstillingene viste 

også utviklingen 

fra Rudolf Diesels 

enkle motorer og 

fram til de store 

skipsmotorene. 

Problemet med R. Diesels motorer var blant 

annet at de bare kunne gå en vei, mens bruk 

i skip også krevet at propellen kunne gå den 

andre veien når skipet skulle bakke. Men 

dette ble løst av danskene i 1912 i form av 

Selandia, verdens første havgående skip 

med dieselmotor.     

 

I utstillingene var det også funnet plass til 

informasjon om den spennende utviklingen 

av forholdet mellom arbeidsgiver og 

arbeidstaker og framveksten av 

fagforeningene. Disse var for øvrig spesielt 

sterke både faglig og politisk på B & W og 

nedleggelsene av disse store 

arbeidsplassene er en av årsakene til at det 

danske sosialdemokratiske partiet i dag har 

liten innflytelse i Danmark.  
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Søndag kl.11.00. 

 

Etter noen fortreffelige dager med våre 14 

venner fra Hidra reiste disse med fly søndag 

morgen tilbake til Sola, mens Per og Ivar 

Otto satt igjen på hotellet og forberedte seg 

på den store opplevelsen på ”Dieselhouse” 

kl. 11.00, midt i kirketiden. Gruppa var 

innkvartert på et utmerket hotell i Isteds 

gate, en gate som er kjent som Københavns 

sex og prostitusjonsstrøk. Det var derfor 

nødvendig, særlig etter 

at damene fra Hidra 

hadde reist, å brøyte seg 

vei gjennom flokken av 

pågående prostituerte da 

Per og Ivar Otto forlot 

hotellet på vei til 

”Dieselhouse”.  

 

Det skulle vise seg for 

Per at han ved å være 

totalt avvisende ikke 

gikk glipp av noe 

overhodet. Da motoren 

ble startet opp fikk han 

en total motororgasme, 

og det med klærne på !  

Denne veldige motoren 

ble startet av noen 

pensjonister fra B & W 

med noen få spaker her 

og der. Det var helt 

utrolig å se så mye 

leamikk på en gang på 

denne 4. etasjer store 

kjempemotoren De ca. 

300 tilstedeværende 

applauderte 

hemningsløst da seansen 

var over.  

 

Fotografiapparatet til Per gikk varmt og 

tomt for batterier flere ganger og kystlagets 

medlemmer kan glede seg til framtidige 

onsdagskvelder med bilder fra dette flotte 

museet. Det er heller ikke umulig at 

kystlagsturen i 2010 går innom her.  

 

Ivar Otto    
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DEN DIGITALE OPPSLAGSTAVLA 

 

Sendes ut via E-post til medlemmer i 

kystlaget  og andre, med ujevne 

mellomrom. Den skal informere om 

tidsaktuelle hendelser, og alle kan komme 

med forespørsler etc. Får du ikke denne, så 

send  din E-post adresse til redaktøren i 

Kystvakt,  

 

Har du ikke tilgang til datamaskin kan du 

stikke innom verkstedskontoret og  lese 

utgaven på papir 

 

 

 
                           

 

14. mars:   Nordre Skur og Ballast 

21. mars:   Verkstedlaget  

28. mars:   Modellbåtlaget 

04. april:   Seilas- og havnelaget 

11. april: (påske) Infolaget 

18. april   Kystledlaget 

25. april   Fartøy- og kulturlaget 

02. mai:   Nordre Skur og Ballast 

09. mai:    Verkstedlaget 

16. mai:   Modellbåtlaget 

23. mai:   Seilas- og havnelaget 

30. mai:  (pinse) Infolaget 

06. juni:    Kystledlaget 

13. juni:    Fartøy- og kulturlaget 

Ansvarsliste for Lørdagskaféen våren 2009 
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Treffliste/kalender 2009 

 

 
April Tirsdag 14.04 Styremøte 

  Fredag 17.04 Medlemsmøte 

Mai Tirsdag 12.05 Styremøte 

  Søndag 17.05 Borgertoget 

  Lørdag 30.05 Pinsetreff på Svenner 

Juni Tirsdag 09.06 Styremøte 

  Fredag12.06 Kystkulturdagene 2009 

  
  Lørdag 13.06 

  Tirsdag 23.06 Gokstadholmen/Kystlaget 

Juli Torsdag16.07   

Landsstevnet – Vega, Nordland 
  Fredag17.07 

  Lørdag 18.07 

  Søndag19.07 

August Lørdag 15.08 Fjordblues 

  Tirsdag 25.08 Styremøte 

September Lørdag 05.09 Høsttreff Gokstadholmen 

  Fredag11.09   

Bacalaotreff på Svenner 
  Lørdag12.09 

  Søndag13.09 

  Tirsdag 22.09 Styremøte 

Oktober Tirsdag 20.10 Styremøte 

  Fredag 23.10 Medlemsmøte 

November Tirsdag 17.11 Styremøte 

  Fredag 20.11 Førjulstreff 

Desember Tirsdag 08.12 Styremøte 

      

Januar 2010 Tirsdag 12.01 Styremøte 

  Fredag 22.01 Årsmøte 
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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, til redaktøren, 

ynhalvor@online.no eller send det pr. post til  
Gokstad Kystlag, Framnesveien 5, 3222 Sandefjord. 

 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 
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Returadresse: 

Gokstad kystlag 
Framnesveien 5 

3222 Sandefjord 

 

Vi møtes på Huvikslippen onsdag og lørdag 
Kommer du? - Du er hjertelig velkommen! 

Benytt anledningen til en prat og litt hygge 

Leder i styret Bjørn Navjord 924 07 433 

Nestleder Sissel Alme 909 54 003 

Kasserer Morten Hellemann 916 36 602 

Sekretær Bjørn Ervik 90672410 

Arbeidslagene   

Fartøy- og kulturlaget Oddvar Larsen 906 49 431  

Verkstedlaget Per Angell-Hansen 334 73 260 

Infolaget Yngvar Halvorsen 901 40 010 

Nordre Skur & Ballast Erik Bjønness 334 58 612 

Kystledslaget Dag pedersen 466 78 120 

Seilas- og Havnelaget Bjørn Rishovd 334 62 068 

Husstyret Kjell Arne Mandelid 975 53 160 

Utleie/Selskapslokaler: Vigdis Myhre 994 53 815 

Modellbåtlaget Cato Arveschoug 450 27 412 


