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Kystlaget 

deltok i 

årets 

borgertog 

17. mai på 

en måte 

som gjør 

meg stolt 

av å være 

leder. Vi 

fikk 

markert 

oss og vist 

det 

mangfold 

vi har. 

Stor takk 

til de som 

bidro til at 

dette ble en minnerik og hyggelig 

opplevelse i år også.   

Organisasjonen vår med arbeidslag bidrar 

til at vi får nye medlemmer. De fleste finner 

et lag som dekker sine 

interesser hos oss.  Siste 

oversikt fra Forbundet 

KYSTEN viser at vi er 

386 medlemmer. Nytt 

av året er at vi 

gjennomfører to møter 

med nyinnmeldte 

medlemmer ila året. 

Hensikten med disse 

møtene er å få bedre 

kontakt med 

nyinnmeldte, orientere 

dem og hjelpe dem til 

rette i miljøet vårt. 

Jeg deltok på seminaret 

som Forbundet KYSTEN holdt på Rognan 

9 – 11. april. Hovedtemaer for seminaret 

var 1. Hvordan vi kan bruke den lokale 

pressen, 2. En landsomfattende rokampanje, 

hvor målet er at flere skal lære å ro. Dette 

omfatter både lengderoing, med logging av 

antall nautiske mil utrodd, og opplæring for 

barn mellom 8 – 16 år, med en test hvor de 

kan få ro-knappen for godkjente ferdigheter. 

Vi fikk en god informasjon om Rognans 

historie og den omfattende 

båtbyggervirksomhet som ble drevet her. 

Seminaret bidro også til å bli kjent med 

andre kystlags medlemmer, samt høre 

hvordan de organiserer seg og løser 

oppgaver.  

Aktiviteten på kystlaget har vært stor i vår. 

Kursene som er gjennomført har hatt en 

positiv effekt i arbeidslagene. Lanesbuen 

har vært på slipp, Fram er pusset og klar for 

sommeren, og Anders har holdt kurs på 

Albatross. Jeg har deltatt to onsdager på 

Albatrosskurset, og det var en fornøyelse å 

LEDÆR`N 
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seile båten i Sandefjordsfjorden sammen 

med 9 andre kursdeltakere. Robåtene våre 

er på vannet, klar til bruk. Pål og Fred Ivar 

har sjøsatt Polly, som har vært vinterens 

kursprosjekt, og i skrivende stund flyter 

den! Jeg håper at vi får brukt båtene våre 

mer i sommer, både de med og uten motor. 

Takk til dere som har stått på for å få alt 

dette til, det er ikke få timer dere har 

nedlagt for å få alt klart. 

Astri og Vigdis har rodd til  

Gokstadholmen!! Dette er et sikkert vårtegn 

som det står respekt av. Avstanden dit er ca 

13 nautiske mil! Både Gokstadholmen og 

Buerøya er satt i stand for sesongen, og det 

er robåter på begge plasser, klar til bruk. 

Av virksomhet framover så er det 

Pinsedugnad på Svenner fyr, hvor vi håper 

på mange deltakere slik at vi får fyret i 

respektabel stand til sesongen starter. 

Kursene våre fortsetter, med ”Bli kjent i 

Sandefjordsfjorden/

Mefjorden”, roopplæring for 

barn skal gjennomføres i juni, 

plattingen på pålebrygga skal 

gjøres ferdig, noe arbeid på 

bygningene våre skal utføres, 

og forberedelsene til 

kystkulturdagen/

jubileumsdagene 18 – 19. juni 

er i full gang. Vi håper på godt 

vær og full brygge disse 

dagene. Programmet er for det 

meste ferdig, med fokus på 

kystlagets historie og 

kystkulturaktiviteter. Fredag 

den 18. juni vil ”Uten ballast” stå for 

musikken på brygga mens vi hygger oss 

etter all klargjøringen.  

Til slutt vil jeg ønske dere en lang og god 

sommer, med eller uten båt, husk flytevest 

og meld fra hvor du er og hvor du skal. 

 

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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Gokstad kystlag ved Bjørn 

Navjord og Yngvar 

Halvorsen har satt i gang 

registrering av fester for 

fortøyning og varping av 

skuter i våre to fjorder. 

Slike registreringer er foretatt 

tidligere i Langesundsfjorden 

av kystlaget og på Sørlandet 

rundt Ny Hellesund. 

Våre registreringer tar 

utgangspunkt i erfaringene 

disse har fått, og vi bruker de 

samme kriteriene. Denne 

registreringen vil sikkert foregå over flere 

år, og kystlaget håper at flere vil være med 

på dette arbeidet som absolutt er bevaring 

av kystkultur. 

Måten registreringen gjøres på er at vi tar 

snekka og seiler langs land og ser etter 

ringer, T-bolter eller varpestolper. Når vi 

finner en så tar vi et bildet, og måler 

tykkelse, diameter osv. Vi har laget et 

skjema der vi skriver inn alle data om feste. 

Kystlaget har kjøpt inn en GPS med kart 

som brukes til å posisjonere festene, samt å 

registrere høyden over havet.  

 

Disse data blir lastet inn på et sentralt kart 

på en datamaskin, der vi også legger inn 

bilder og all annen informasjon som vi har 

registrert. Alle kan etter hvert følge med på 

internett, og se på dette kartet og de 

registrerte festene. Selvsagt vil vi ha tips om 

slike fester fra alle medlemmene, da det kan 

være vanskelig å finne alle. 

Til høsten vil vi holde et kurs for de som vil 

være med på dette, basert på de funn vi har 

gjort så lang.  

Der vil vi gå inn på type fester og 

festmetoder og prøve å tidfeste de samt 

finne ut av bruken. Mange av festene er satt 

ned av staten, mens andre fikk tillatelse til å 

sette ned fortøyningsringer og ta betalt av 

skutene som brukte de. 

Registrering av fortøyningsfester og  

varpefester i Sandefjordsfjorden 

 og Mefjorden. 
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Det finnes syv hovedtyper i Norge 

 

1 Ringbolt. Stolpe med hull, og ring i hullet 

2 Stolpe med hull, og lenke med flere ringer 

3 Kryssholt 

4 Kryssholt med ring 

5 Helsmidd T-bolt 

6 Helsmidd T-bolt med ring 

7 Varpestolpe/jernstang 

 

Det er flere fremstillingsmåter når det 

gjelder bolter og ringer. 

Ringen kan være ferdig smidd på forhånd. 

En relativt lang ”stang” varmes opp, bøyes 

rundt ringen og ”smis” sammen til en bolt 

(hvor ringen er tredd inn i øyet). En annen 

måte går på at en ”ferdig” solid bolt blir 

gjennomboret ved hjelp av en dor. 

Gjennom dette øyet tres den ”nesten ferdige 

ringen”. Deretter smis (sveises) ringen 

sammen. 

En T-formet bolt settes ned i det ferdige 

hullet gjennom en på forhånd ferdig ring. 

Selve T-en har så lang gjennomgående 

tverrstang at ringen ikke kan fjernes fra 

stedet.. Disse ble tatt i bruk fra ca. år 1800, 

som en standardutførelse. En enkel solid 

bolt satt langt nok ned i fjellet er ganske 

vanlig. Disse må ha vært desidert billigst å 

produsere. Det er avgjørende at de er 

kraftige nok til å tåle bøyningspåkjenningen 

hvis fortøyningen festes høyt opp på bolten. 

En meget vanlig type er en T-bolt uten ring. 

Disse finnes i mange dimensjoner og 

tverrstangen kan sitte ”helt på 

toppen” (smidd fast), eller den er tredd 

gjennom et hull og 

festet forsvarlig der. 
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HHjelpemiddelet til å lage et hull i solid 

fjell var vanlig minebor og feisel samt krutt! 

De boret et dypt nok hull på litt mindre enn 

en tomme diameter og fylte det med krutt. 

Etter første sprengning ble hullet rengjort 

og fylt på nytt. Noen hull er firkantet. De 

har boret fire hull også sprengt med krutt. 

 

De først nedsatte ringene var festet med bly. 

”Landalmuen” stjal blyet og Friis sto bak en 

kongelig plakat ”angaande Straf for at 

beskadige Skibsfortøyningsringe, 

Varpestolper og andre Mærker til 

Skibsfartens Sikkerhed”.  
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Bestemmelsen er sted- og tidfestet til 

Fredriksberg 

Slot, den 15de julii 1801.Hvis man ble 

knepet i å øve hærverk på 

fortøyningsringene kunne dette medføre en 

straff på 3 – 5 års tukthus for menn og 3 – 5 

års forbedringshus for kvinner! 

 

Etter hvert ble jernboltene festet til fjellet 

med smeltet svovel iblandet fin sand. 

Mange steder har det vært vanlig å male en 

”blink” på fjellet inntil bolten.  

 

Det var Friis som hadde ideen også til dette 

tiltaket. Han foreslo at det på fjellet ved 

ringen ble malt med hvit oljemaling ”en 

Cirkel som en Ring der i Ytterkant strekker 

sig ¾ Alen og Malingen ½ Kvarter 

bredt”. I midten av ringen og rundt ringens 

ytterkant ble det gjerne strøket med tjære 

eller sort maling. 

Hvordan foregikk varping? 

 

Å forflytte et stort skip ved hjelp av trosser 

til land og eventuelt varpeanker må ha vært 

en svært slitsom og til dels risikabel 

arbeidsoperasjon.  

 

 

Med en mindre båt var det nok enklere. 

Siden jeg mener at det er over 150 år siden 

varping var en ”dagligdags” affære, er det 

rimeligvis ikke lett å finne ut hvordan det 

ble utført. Sjøfolk på 1700-tallet betraktet 

en slik operasjon som slitsom, men enkel 

sak, i hvert fall var prinsippene kjent blant 

alle. 

 

(tekst fra Langesund kystlag) 
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HYGGELIG 

KYSTLAGSTU

R TIL  

SVERIGE OG 

DANMAR 

Årets kystlagstur ble en ubetinget suksess 

der de 7 deltakerne fikk oppleve mange 

forskjellige kulturelle og lærerike inntrykk 

fra 29 april til 3 mai. Dette er inntrykk som 

kommer kystlaget til gode gjennom mange 

gode ideer som i mange tilfeller settes ut i 

livet, for ikke å snakke om de mange 

kontakter som knyttes. Denne gangen – i 

likhet med tidligere – kom det også noen 

hyggelige overraskelser underveis. Viktig er 

også den hyggelige atmosfæren turene 

foregår i – noe som er med på å styrke 

miljøet i kystlaget. Som vanlig ble turen 

organisert av Per Angell-Hansen, Ivar Otto 

Myhre og Lasse Klaveness.  

 

Marinmuseet i Varberg. 

 

Etter en hyggelig frokost på Colorline til 

Strømstad gikk ferden med to biler til 

Marinmuseet i Varberg. Dette er Europas 

største samling av påhengsmotorer med ca. 

100 ulike fabrikater. Det skal visstnok ha 

blitt produsert ca. 125 typer. Museet ligger i 

en privatbolig litt utenfor Varberg og eies 

av Bo Oskarsson. Vi hadde avtale med Bo 

selv og fikk en kjempefin omvisning blant 

hans ca. 600 påhengsmotorer og mye annet. 

En annen spesialitet i museet er samlingen 

rundt den Svenske Amerikalinjen med ca. 

3000 gjenstander fra skipsmodeller, bestikk, 

dekketøy, menuer, plakater, uniformer, 

møbler ect. I tillegg til dette hadde Bo en 

kjempe boksamling med maritim litteratur 

der en komplett samling av Loyds register 

tok kaka. Bo hadde også foto av tusenvis av 

skip sirlig organisert i permer for hvert land. 

Ikke nok med det – samlingen inneholdt 

Tekst: Ivar Otto 

Foto: Per og Torbjørn 
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også en mengde med gjenstander alle med 

maritim tilknytning. Per fant en 

blomstervase med Thor Dahl logo på som 

han synes Nina fortjente på grunn av hans 

fravær fra hjemmet i kystlagets tjeneste. 

Han bød Bo 400 kr. for denne, men Bo 

avslo med et mottilbud på kr. 100,-. Den var 

kjøpt på loppemarked i Sverige for kr. 25,- - 

så Bo synes han hadde gjort en god nok 

handel.   

 

Nå gikk ferden videre til den koselige byen 

Laholm og overnatting på byens 

ungdomsherberge kombinert med en 

hyggelig middag på torvet sammen med 

mange damer på grunn av at det var 

damenes dag i byen den dagen.  

 

 

Neste dag gikk turen inn i nordre del av 

Skåne til det lille stedet Osby. Dette 

området av Sverige kalles ”Snapphaneland” 

på grunn av at det var her motstanden var 

størst mot at Skåne skulle tilhøre Sverige 

fra 1658 og ikke Danmark. ”Snapphanene” 

var en slags guerillakrigere som angrep 

svenske tropper i de store skogene her. Det 

var tydelig at en del beboere her enda ikke 

hadde glemt sin danske herkomst – for noen 

hus hadde både svensk og dansk flagg. Det 

ble dessverre ikke tid til et besøk på det 

lokale ”Snapphane-museet”.  

 

I Osby hadde vi avtale om omvisning på 

Gøta motor og deres verksted, lager og 

museum. Gøta motor bestod av et lite 

industribygg med en pensjonist og sekretær 

som ansatte. Dette er den siste gjenlevende 

motorfabrikken i Sverige av sitt slag. I 

tillegg til Gøta-motoren hadde de også 

overtatt hele delelagret og produksjonen av 

Solo-motoren.  

 

Men her var det mye å se og lære. Det som 

kanskje imponerte mest var orden, 

renslighet og ryddighet både på lageret, 

museumsdelen og i verkstedet. Her var den 

noen og enhver som hadde en del å lære. 

Bjørn Sunde var tydelig imponert over 

denne bedriften. Men til guttas store 

tilfredsstillelse var det et roterom her også, 

og det fikk vi selvfølgelig lov til å se. Det 

var her innehaveren fikk tilfredstillet sin 

samlemani, ikke bare motorer, men også 

fiskeredskaper, gamle vesker, symaskiner 

og andre antikviteter av alle slag.     

 

Ettermiddagen ble benyttet til å kjøre ut til 

Østersjøen og byen Ronneby der 

overnatting skulle skje på et utmerket 

ungdomsherberge. Ronneby er en kurbadby 

der man i sin tid kurerte alle slags 

sykdommer ved å drikke av en brønn. Slik 
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overtro er for lengst forlatt innen 

legevitenskapen, men kulturen består og 

derfor er Ronneby fremdeles preget av 

mange kurhoteller som i dag benytter 

kommunalt badeland og idrettsparker i 

denne idylliske byen. Her hadde man også 

tatt vare på en enhetlig bebyggelse fra 1800

-tallet som lå idyllisk til langs elva som 

renner gjennom byen.  

 

Kvelden ble benyttet til å besøke et verft 

med båtbyggerskole med 100- års tradisjon 

i båtbygging. Her fikk Bjørn Sunde se en 

slipp som sjøsatte båtene sideveis slik at de 

kunne stables innover i verftet og man slapp 

det tunge arbeidet med dreieskive for å få 

båten inn på slippvogna. Ellers var det 

mange morsomme restaureringsprosjekter 

her. 

 

Marinemuseet i Karlskrona. 

 

Karlskrona er marinebyen i Sverige med 

festninger og verft strategisk plassert i 

forhold til hovedfienden gjennom hundrevis 

av år – Danmark. På tross av at Danmark-

Norge vant de fleste sjøslagene mot 

svenskene klarte fienden aldri å innta 

Karlskrona. Til det var byen altfor godt 

befestet innenfor den fine skjærgården. I 

dag er det bygget et nytt marinemuseum på 

det gamle verftet i denne idylliske byen. 

Her har man tatt i 

bruk det aller 

siste innen 

pedagogikk for at 

også barn skal ha 

glede av 

utstillingene - 

som ga et fint 

bilde av hvordan 

det var å bygge 

orlogsskip av tre, 

skyte med 

kanoner og ikke 

minst leve om 

bord i skipene. 

Det som 

imponerte mest 

ved museet var at 

de hadde tatt vare på mange små båter som 

ble benyttet til opplæring av kadetter, i 

tillegg til den fine dokumentasjonen av 

konstruktørenes rolle i skipsbygging. 

Småbåtene fra 1800-tallet fikk også  

publikum om sommeren tilbud om å få seile 

sammen med båtkyndige folk.   

 

Etter museumsbesøket ble det tid til en 

bryggesleng på Saltø varv med mange fine 

båter i opplag og under restaurering. Slike 

småturer gir alltid en overraskelse og 

innblikk i detaljer som er helt nye.  

 

En lang biltur til København over 

Øresundbroen ble brutt opp med en 
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kjempeopplevelse for oss som har vokst opp 

med ABU-sneller og det årlige tidsskriftet 

”Napp og Nytt”. I ”Napp og Nytt” leste vi i 

ungdommen fiskehistorier fra den berømte 

Mørrumsåen og de store laksene og 

sjøørretene der. Mange av rekordene i 

Norden er satt i denne berømte elva – og nå 

stod vi der ved den idylliske elva og så 

fiskere vade rundt med fluestanga. Vi spiste 

lunsj i det store senteret med 

fiskeadministrasjon, klekkeri og museum 

like ved en liten foss.  

 

I København inntok vi Wakeup hotell – et 

nytt hotellkonsept med gode, men enkle og 

rimelige rom. På tross av en lang reise og 

mye opplevelser var alle med på en god, 

men litt for støyende middag på Hard Rock 

kafe like ved Tivoli.  

 

Diesel-house. 

 

Diesel-house er tidligere grundig beskrevet 

i Kystvakt, men nå skulle altså alle 

ekspertene i kystlaget få oppleve oppstarten 

av denne kjempe diesel-motoren på 22.500 

hk. Og ingen ble skuffet da gutta i 

kjeledressene vred på noen ratt, dro i noen 

spaker og de enorme ventilene begynte å 

bevege seg opp og ned og hele bygningen 

vibrerte. En mektig opplevelse av en 

maskin som i sin tid drev et 15.000 kw 

generator og forsynte København med 

strøm.  

 

Ellers var utstillingene av diesel-motorens 

historie svært interessante og mange 

problemer ble løst ved å sette i gang de 

mange fungerende modellene i ustillingen. 

Men også industrihistorie ble gjenskapt på 

en fin måte i de 4 etasjene som huset 

utstillingene.  

 

Hjemveien gikk via fergen Helsingør – 

Helsingborg og E-6 mot Gøteborg. Men 

Lasse hadde en overraskelse på lur like ved 

Falkenberg. Her fikk vi oppleve Svedinos 

bil- og flymuseum som er Scandinavias 

største i sitt slag. Her hadde man alle 

mulige varianter av bil – og det er som kjent 

ikke få. Men den største overraskelsen var 

de 40 flyene med Junker, F-14, JAS osv og 

alle de kjente flyene som de fleste bare har 

lest om eller til nød sett i luften.  

 

Vel fremme i Gøteborg hadde Lasse en ny 

positiv overraskelse på lager. Vi skulle 

overnatte om bord i barken ”Viking” – en 

av de få bevarte store seilfartøy i verden fra 

storhetstiden. Her var det full hotellstandard 

og vel så det i et kjempeflott maritimt miljø  

- og vår bruk gir også et lite bidrag til 

bevaringen av denne flotte skuta.  
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 Etter en bedre middag i Gøteborg ble 

kvelden avsluttet med bryggesleng på 

Guldbergskaien. Her ligger alle 

restaureringsprosjektene i Gøteborg. Men 

du verden for en samling av elendighet i 

form av håpløse løsninger og fordums 
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Yrkesskolen på Orust – Lysekil. 

 

Veien til Strømstad og fergen hjem til 

Sandefjord ble benyttet til en trivelig tur 

med gratis småferger langs kysten. På Orust 

besøkte vi en båtbyggerskole for elever i 

gymnaset. Dette ble et uhyre interessant og 

tankevekkende besøk og viste at det er 

behov for utdannelse av båtbyggere også i 

dag. Det er bare det at de i dag ikke bare må 

beherske innredning og trearbeider, men 

også litt støping i plast ved siden av det å 

lage tradisjonelle trebåter. Vi ble fortalt at 8 

av 10 elever her fikk jobb mens de gikk på 

skolen ved de mange båtverftene på Orust !   

Så gode resultater har vi ikke i Norge med 

teoritrøtte elever.  

Dette kan være en god ide for vårt 

kystkultursenter og en måte å få 

ungdommen interessert i kystkultur på. 

Ideen 

er gitt 

videre 

til 

stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter.  

Etter en liten stopp ved her Flicks butikk – 

venn og leverandør til Evert Taube – inntok 

vi en bedre lunsj i Lysekil. Men også her 

fikk vi en bonus i form av at den gamle 

slepebåten Harry lå ved kaien - og det 

vanket et besøk nede i motoren og rundt på 

denne fine båten ellers Men nå var det 

ubønnhørlig slutt på denne turen også og 

opptellingen av museer, samlinger og 

opplevelser kan starte og holde på utover 

høsten og vinteren før forberedelsene til ny 

tur starter i feb. 2012.  

Årets turopplegg kan anbefales til alle som 

skal på bilferie med barn og vil gi barna litt 

kultur  utenom det vanlige. Mange av de 

stedene kystlagsturen besøkte var spesielt 

innrettet for barn og barken ”Viking” drives 

av Liseberg med spesialtilbud for de som 

overnatter om bord.        
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Gonvika ligger bare noen rotak fra 

kystlagets eiendom på samme side av 

fjorden vis a vis Jotun fabrikker. Området 

huser i dag industrianleggene til Pronova 

som lager omega 3 piller, og er nedbygget 

med store fabrikkanlegg. Like nord for 

Gonvika hadde Anton Gjelstad sitt anlegg 

for produksjon av tønner og den berømte 

hvalkloa. Odden der hvalkokeriene ble 

fortøyet etter endt sesong finnes enda, men 

selve vika er fylt opp og kan ikke lenger 

sees i terrenget. 

 

Fra trankokeri til hvalstasjon. 

 

Gonvika er et av de første industrianleggene 

i  Sandefjord. Den store sel- og 

bottlenosefangsten krevde anlegg av 

industri til å foredle produktene. Det ble for 

lite fortjeneste av å selge råvarene til 

utlandet, slik vi nordmenn ellers har for 

vane. Verkseier, sel- og hvalfangstreder 

Chr. Christensen var fremsynt og anla et 

trankokeri i Gonvika alt i 1885. Han var 

muligens inspirert av Sven Foyns 

tilsvarende anlegg på Revodden i Tønsberg.  

etter endt sesong med lommene fulle av 

penger.  

”BLI KJENT I FJORDEN” 

 

GONVIKA – INDUSTRI – HVALFANGST 

 

Kystvakt starter nå en serie i hvert nummer framover hvor bladet kort presenterer et 

sentralt sted i fjorden. Dette som et supplement til kystlagets kurs om samme emne. 

Denne gangen skal vi til Gonvika. 
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med blant annet produksjon av fett til 

margarin. Jahre hadde den samme intensjon 

med ikke å gjøre seg avhengig av Unilever 

og de store fettprodusentene og anla derfor i 

dette området Jahres fabrikker for foredling 

av hvalolje.  
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Hvalstasjon. 

 

Det mange ikke vet  - er at det i Gonvika en 

kort tid var en hvalstasjon. Som kjent ble 

hvalfangst på norskekysten forbudt i 1904, 

men på grunn av blant annet stor mat og 

fettmangel i Norge etter 1. verdenskrig satte 

staten i gang hvalfangst på 6 steder på 

norskekysten.  

Et av disse stedene var Gonvika, antagelig 

på grunn av at det alt var et anlegg for 

utkoking her. Men stasjonen ble ingen 

suksess. Det ble fanget bare 4 hval ute i 

Nordsjøen og slept inn til Gonvika.  

 

 

 

Opplagsplass for hvalflåten. 

 

De fleste over 50 år i Sandefjord kjenner 

Gonvika som plassen for avskjed og 

hjemkomst når de store kokeriene reiste ut 

om høsten og kom hjem om våren.  

 

 

 

Kosmos brukte Gonvika som opplagsplass 

for sine kokerier og det var et yrende liv - 

særlig ved hjemkomsten. Alle som har hørt 

koret vårt synge hvalfangservisa kan 

forestille seg opplevelsen av å komme i 

land i Gonvika  

 

Ivar Otto Myhre.  
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Forbundet KYSTEN 

har som mål at flest 

mulig oppdager 
gledene det er å ro 

tradisjonsbåter.  

Ta din åre fatt! er en 

nasjonal kampanje i 

regi av Forbundet 
KYSTEN. Gjennom 

denne kampanjen 

inviterer vi alle som 

har lyst til å ta årene 

fatt.  

Kampanjen består av 
følgende:  

 

1) Roknappen, enkel 

ferdighetsprøve i 

roing.  

 

2) Dra på tur med 

robåt. Vinn Den 

gylne åre 

Den gylne åre er en 
konkurranse vi har delt inn i fire 
kategorier. Her kan kystlag, 

foreninger og enkeltpersoner 
konkurrere om å vinne "Den 
gylne åre". Vi har lagt opp 
konkurransen slik at både de som 
vil ro lengst mulig og de som har 
rodd flest turer uavhengig av 
lengde kan være med. Gammel 
som ung. 

 
Fem premieringer: 
1. Til den person som har rodd 
flest turer i løpet av sesongen. 
2. Til det kystlag/forening som 
samlet har rodd flest turer i løpet 
av sesongen. 
3. Til den person som har rodd 

flest antall nautiske mil i løpet av 
sesongen. 
4. Til det kystlag/forening som 
samlet har rodd flest antall 
nautiske mil i sesongen. 
5. Til den arrangør som har fått 
flest til bestå ”Roknappen”. 
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Alle som har rodd mer enn 10 
turer eller 10 nautiske mil får 
tilsendt diplom og pin. 
Sesongen varer fra 15. april til 31. 
oktober. 
 

Resultater meldes inn individuelt, 
dvs. hver deltager kan registrere 
sine roturer på en av følgende 
måter: 
A) E-post til ro@kysten.no. Send 
inn: Navn, forening, antall turer, 
antall nautiske mil, båttype. 
B) SMS. Skriv kodeord ”Ro”, 

deretter: navn, forening, antall 
turer, antall nautiske mil, båttype 
til tlf. nr 1980.  
Eksempel: Ro, Peder Olsen, Røros 
kystlag, 3 turer, 4 nm, 
nordfjordsfæring. 
C) Telefon til Forbundet KYSTEN. 
Tlf. nr. 22 42 42 82. 

 
Alle som ønsker å delta får utdelt 
en liten folder der man kan føre 
opp sine turer. 
 
Publisering 
Resultatene publiseres løpende på 
nettsiden kysten.no og omtales i 
tidsskriftet KYSTEN. 
 
Premiering 
Vinnerne kåres etter endt sesong. 
Resultatet publiseres på nettsiden 
kysten.no og i tidsskriftet KYSTEN. 
Premieseremoni finner sted på 
Forbundet KYSTENs landsstevne 

påfølgende sesong. Arrangører av 

”Roknappen” premieres for antall 
deltakere, førstepremien er på kr. 
5.000,- andrepremien kr.3000,- og 
og tredjepremien kr. 1000,-. 
 
Roknappen er en prøve som 

består av seks enkle øvelser. 
Prøven er åpen for alle men 
målgruppen er først og fremst 
barn fra åtte år og oppover.  

Roknappen arrangeres av 
Forbundet KYSTENs lokale kystlag. 
Når man har bestått prøven får 

man pin og diplom. Arrangører av 
Roknappen er Forbundet KYSTENs 
lokale kystlag. Ta kontakt med 
Gokstad kystlag for mer 
informasjom om hvordan avlegge 
prøven. 
 
 
 
 
 

40 tok Roknappen i Rognan 

 
40 personer tok Roknappen under 
åpningen av Forbundet KYSTENs 
rokampanje i Rognan 10. april. 
Dermed ble Saltdal Kystlag første 
arrangør av forbundets 
ferdighetsprøve i roing. Den 
arrangør som har fått flest til å 
bestå Roknappen får en premie på 
kr. 5.000,-. Målet er at minst 2010 
personer gjennomfører 

ferdighetsprøven i roing i år 

mailto:ro@kysten.no
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Invitasjon i form av plakat, program 

og informasjonsskriv er sendt til 

Orion skøyteklubb, Sandefjord 

motorskøyteklubb, Loggen i 

Tønsberg, Sandefjord 

motorbåtforening, Colin Archer-

skøyta Jærbuen, Colin Archer-skøyta 

Frithjof og Kystlaget Fredriksvern 

Gjesteplasser: Tiltak vil bli iverksatt 

av Havnevesenet og Torolf for å sikre 

plasser til gjestende båter under 

kystkulturdagene i jubileumsåret.  

Riggingen fredag 18. juni starter kl 

16.00 med påfølgende riggefest kl 

19.00. Her blir det først en times 

konsert med Uten Ballast og Gokstad 

Diesel og Sjøgress. Etter dette blir det  

musikk og sang med opptrykte 

sanghefter så alle kan være med.  

Kristian og Morten er ansvarlig for 

flaggheising med seremoni på brygga 

kl 08.00 lørdag morgen den 19. juni 

med påfølgende frokost. 

Fredag kveld 18 juni (Riggefest): 

Treffkomiteen sørger for enkel 

bevertning.  Ta må ta med 

drikkevarer selv.  

Lørdag 19 juni, 11.00 til 17.00: 

Koret bemanner kafeen med salg av 

kaffe med vaffel, pølse med lompe og 

små porsjoner med reker. Varm 

suppe serveres dersom det blir litt 

kjølig.  

Lørdag kveld (kystkulturfest) Det vil 

bli servert spekemat og det vil bli bar 

med salg av drikkevarer som øl, 

akevitt, vin og mineralvann.  

Stig Tore besørger speakertjenesten 

på lørdag. 

Barneprogrammet:  
Målsetning om å ha to robåter 

tilgjengelig for ungene. 

Det bekreftes at GAIA vil ligg i 

smutthullet og være tilgjengelig for 

turer på fjorden hvis været tillater. 

Det historiske foredraget om Gokstad 

Kystlag, i Gaiahallen er under 

bearbeiding og kommer til å bli 

meget interessant. Det vil bli et 

foredrag der publikum kan stille 

spørsmål under veis, og 

forhåpentligvis vil det bli en dialog 

mellom foredragsholdere og 

publikum. Tidsrammen for foredraget 

er en time. 

Kast loss. Alle båtene går ut fra 

bryggene på et gitt tidspunkt (kl 

14.00) på signal fra Framnes fløyta, 

for så å følge angitte ruter på fjorden 

før de legger til kai igjen. Gjester 

inviteres med ut, selvfølgelig med 

rednings/flytevest.  

 

Tenvikbåten skal gå på fjorden hele 

tiden under fulle seil med mannskap 

Kystkulturdagene i jubileumsåret  
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Program for Gokstad kystlags kystkulturdager  18-19 juni 2010 
 

18 juni 

 

    1630 Rigging  

 

    1900 Åpning på brygga, musikk av husbandet ”Uten Ballast” !!  Bjørn E 

               Enkel servering av forfriskninger/mat    Treffkomiteen 

 

19 juni 

 

    0800 Flaggheis m/sang (Millom bakkar og berg)  Morten/Kristian 

 

0815 Frokost (på brygga i fint vær)            Koret 

 

0930 Bemanning av kafeen      NS&B 

 

1000 Program start 

 

  - Spikertjeneste              Stig Tore 

  - Fotoutstilling om kystlaget i båtbyggeriet?  Cato/Dag 

  - Lysbildevisning (går hele dagen)    Cato/Dag 

  - Barneprogram, Roknappen     Espen, med hjelpere 

  - Utstillinger i arbeidslagene     Arb.lagsledere 

  - GAIA (ev tur på fjorden)     Båtlaget GAIA 

       

1030       Åpning av kystkulturdagen m/jubileumsmarkering Bjørn N 

 

1130 NS&B 

  

1230 Foredrag om historien til Gokstad kystlag   Kristian/Stig Tore 

 

14.00      KAST LOSS! /  Båtene går ut.     Anders   
1500 

    

1700 Program slutt 

 

1900      Medlemstreff m/inviterte gjester på brygga   Treffkomiteen 
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Tilskudd til fartøyvern i 2010 
I statsbudsjettet for 2010 er det på Riksantikvaren sitt budsjett sett av 
42 millioner kroner. Riksantikvaren hadde søknader inne for til 
sammen 170 millionrr kroner i år  

 
Akershus  
Totalt: 842.000 kr  
Forlandet (200.000 kr), Stavanger (492.000 kr) og Storm (150.000 
kr).  
 
Aust-Agder  
Totalt: 1.975.000 kr  

Boy Leslie (1.475.000 kr) og diverse fartøy, SAVOS-verneplan 
(500.000).  
 
Buskerud  
Totalt: 150.000 kr  
Christiane (150.000 kr).  
 
Finnmark  
Totalt: 250.000 kr  

Norfolk (250.000 kr).  
 
Hedmark  
Totalt: 100.000 kr  
Trysilknut (100.000 kr).  
 
Hordaland 
Totalt: 7.550.000 kr  

Faun (35.000 kr), Folgefonn (1.900.000 kr), Fyk (150.000 kr), Granvin 
(45.000 kr), Hamen (1.950.000 kr), Midthordland (600.000 kr), Oster 
(100.000 kr), Selma (30.000 kr), Skånevik (200.000 kr), Stord I 
(1.200.000 kr), Terje (200.000 kr), Tysso (400.000 kr), Vartun 
(Tysnes) (100.000 kr), Vestgar (200.000 kr) og diverse fartøy, SAVOS-
verneplan (440.000).  

Møre og Romsdal  

Totalt: 1.010.000 kr  
Borgenes (15.000 kr), Brand (50.000 kr), Brannsprøyta (75.000 kr),  
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Gulafjord (45.000 kr), G. Unger Vetlesen (80.000 kr), Hindholmen 
(70.000 kr), Mykle (300.000 kr), Svanen (175.000 kr), Tafjord 
(200.000 kr).  
 
Nordland  
Totalt: 2.175.000 kr  

Anne Bro (200.000 kr), Bakken, sjark (75.000 kr), Blomøy (50.000 
kr), Faxsen (275.000 kr), Gamle Helgeland (300.000 kr), Gamle 
Lofotferga (500.000 kr), Gamle Salten (225.000 kr), Josefa (100.000 
kr), Symra (450.000 kr).  
 

 
Nord-Trøndelag  

Totalt: 705.000 kr  
Hauka (250.000 kr), Pauline (175.000 kr), Skjærgård Senior (130.000 
kr), Straumingen (150.000 kr).  
 

 
Oppland  
Totalt: 300.000 kr  
Skibladner (300.000 kr).  
 
Oslo  
Totalt: 2.580.000 kr  
Børøysund (350.000 kr), Idun (425.000 kr), Iona (375.000 kr), 
Mohawk II (450.000 kr), Sjøleik (80.000 kr), skonnert Svanen 
(590.000 kr), Styrbjørn (150.000 kr) Tarpon 2 (160.000 kr).  
 
Rogaland  

1.858.000 kr  
Argus (100.000 kr), Gamle Skudenes (124.000 kr), Johanne Karine 
(40.000 kr), Kaia (40.000 kr), Rogaland (104.000 kr), Sandnes 
(1.150.000 kr) og diverse fartøy, SAVOS-verneplan (300.000).  
 
Sogn og Fjordane  
2.380.000 kr  
Arnafjord (980.000 kr), Atløy (300.000 kr), Stavenes (1.000.000 kr) 

og diverse fartøy, SAVOS-verneplan (100.000).  
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Sør-Trøndelag  
Totalt: 1.090.000 kr  
Hansteen (220.000 kr), Hermes (750.000 kr), Kaptein Dyre (35.000 
kr), Sørhavn (85.000 kr).  
 

Telemark  
Totalt: 4.263.000 kr  
Ammonia (300.000 kr), Gamle Kragerø (2.700.000 kr), Skreien I 
(340.000 kr), Storegut (923.000 kr).  
 
Troms  
Totalt: 6.549.000 kr  
Anna Rogde (280.000 kr), Blonny (180.000 kr), Brottsjø (1.400.000 

kr), Brødrene (140.000 kr), Flid 1 (325.000 kr), Folkvang (292.000 
kr), Fuglø (3.152.000 kr), Henko (85.000 kr), Hessfjord (300.000 kr), 
Lyra (20.000 kr), Nålsund (35.000 kr), Straumnes (140.000 kr), 
Svenja (25.000 kr), Tjeldsund (175.000 kr).  
 
Vest-Agder  
Totalt: 3.070.000 kr  
Gamle Oksøy (120.000 kr), Hestmanden (2.000.000 kr), Pil (250.000 
kr), Rubb (200.000 kr) og og diverse fartøy, SAVOS-verneplan 

(500.000).  
 
Vestfold  
Totalt: 2.240.000 kr  
Berntine (60.000 kr), Kysten I (2.000.000 kr), Southern Actor 
(180.000 kr).  
 
Østfold  
Totalt: 3.000.000 kr  
Engebret Soot (50.000 kr), Fix (300.000 kr), Hvaler (550.000 kr), 
Høvdingen (200.000 kr), Turisten (1.900.000 kr).  
 
 
(Kilde: Riksantikvaren). 
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SLEIPNER`N MÅ HA VANN 
En historie om Bjørn og Evens tur med snekka May-Nille 
 

Det skal her berettes noe fra en sjøreise som to av Gokstad kystlags medlemmer foretok 

sommeren 1995. 

Det hadde seg slik at Even kjøpte ei gammel tresnekke midt i november -94. Båtens 

første eier, Kjell, bygget den selv i 1959/60, og hadde den i Viksfjord i Tjølling til Even 

ble ny eier. 

Snekka var åpen, 20 fot, og motoren var en -50 mod. Sleipner, 4,5 hk med frikobling og 

vridbar propell. Det var altså en brukt motor Kjell installerte i sin nye båt. 

I en lang årrekke hadde Martin Ødegaarden (far til Kjell) sitt lille båtbyggeri to steinkast 

nord for Larvik Seilforenings hytte i Viksfjord. Her bygget Kjell båten, og han benyttet 

de samme malene som faren pleide å benytte. 

Like etter at Even hadde flyttet båten til Bjønnesstranda, ble den satt på land for vinteren. 

Utpå vinteren kom Even til å tenke på at det kunne vært moro å ta en liten ferietur med 

snekka sommeren -95, det gikk nå vel an å ligge i telt noen netter.  

Dette ble nevnt for Bjørn fra Sandefjord, og han mente også at det burde kunne la seg 

gjennomføre. 

Så var spørsmålet: ”Skulle turen gå østover eller vestover?” På side 93 i 

farvannsbeskrivelsen ”Den norske los” bind 2B står det følgende: ”Skjærgården på 

innsiden av Jomfruland er et fantastisk område for båtfolk. Med ca. 500 øyer, holmer og 

skjær, lune bukter og trange, men seilbare sund, samt Jomfruland på utsiden til å skjerme 

det hele. Selv med 3.500 hytter i området, er det rikelig med plass til å stikke seg bort”. 

Vel, saken var klar, dit drar vi. Det er forresten umåtelig trivelig og sitte sammen ved et 

salongbord en vinterkveld, med bøker og sjøkart, for å planlegge en tur. 

Så kom våren, og med den en ganske omfattende båtpuss. Det gikk nesten ikke an å 

jukse, etter all den begeistrede omtale båten etter hvert fikk. Båteieren begynte å lure på 

om han var blitt eier av ”Vestfolds vakreste snekkeskrog”. Båten kom på vannet sist i 

juni, og en del etterarbeid ble utført. På grunn av noe lekkasje, ble batteri og lensepumpe 

montert, samt at et seinvokst masteemne ble bearbeidet, utstyrt med lanterne, blokker og 

kryssholt, og deretter montert. 

Vi skulle ha med to luggerseil, ett på ca. 7 kvm og ett på 11-12 kvm. Egenlig er det 

mange ting som skal fikses og ordnes før en drar på tur, selv med en enkel båt som denne 

snekka. En dag først i juli fikk den forresten navn, det ble MAY-NILLE. Det kan jo være 

artig å ha et litt sjeldent navn på båten. 

 

KURSEN BLIR SATT 

 

Søndag 16. juli tok vi fram sjøkart nr. 5 og tok ut noen kurser og avstander i reiseruta vi 

hadde tenkt oss. Dette ble ført inn i May-Nilles nye loggbok. 

Vår erfaring er at det er langt bedre å forhåndsnavigere på land enn ute på sjøen i 
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sjøsprøyt, regn, slingring og stamp. Fra Herregårdsboen i østkant av Rakkeboene ville vi 

styre på Tvistein fyr, kurs 248 grader. Vårt lengste strekk i åpen sjø uten særlige 

holdepunkter (i redusert sikt) ville bli fra Tvistein fyr til Rødskjær varde på vestsiden av 

Langesundsbukta. 

Distanse noe over 8 n. mil, kurs 268 grader. Beregnet tid 1 time + 25 min., med 6 knops 

fart. Strømmen har naturligvis innflytelse på medgått tid. Regnestykket blir forholdsvis 

enkelt med en fart på 6 knop - du bruker 10 minutter på 1 n.mil. Følgelig bruker du 1 

min. på en kabellengde, siden det er 10 kbl i 1 n.mil. 

 

Om morgenen 17. juli lastet vi om bord, la to nylagede lemmer fra den nedsenkede 

bakken og akterover til tofta, la presenninger ”på dekk”, og dro av gårde i regnværet kl. 

0742. Kommet ut av Viksfjord gikk vi øst for Stavernsøya og var ved Herregårdsboen 

(grønn stake) kl. 0840. Toppen på staken hellet vestover, det var altså vestgående strøm. 

Tvistein forsvant snart av syne på grunn av dis og regnet som tiltok. Brottene ved Hellene 

hadde vi den største respekt for, disse regnet vi med å ha om styrbord kl. 0850. Sleipner`n 

tøffet optimistisk i vei, og snart dukket Tvistein opp, rett i baugen. Vi besluttet å gå inn 

dit, i håp om at sikten ville bedre seg noe. Vårt navigasjonsutstyr var bare sjøkart, 

kompass, en linjal, en passer og en UNI-plotter med stillbar gradskive. 

Kl. 0912 fortøyde vi ved fyrbrygga, og vi tok med matbaggene opp i et båthus av betong. 

Etter å ha spist, snakket vi med en yngre mann – de var vist noen flere som var der for å 

male bygningene. Regnet avtok, og sikten bedret seg en del, og kl. 1020 kastet vi loss 

igjen.  Bjørn satt til rors, med kompasset i den ene handa og rorkulten i den andre. Både 

vind og sjøgang var moderat. 

 

NAVIGARE NECESSE EST…. 

 

”Kjerringberget” meldte om lettere vær utover dagen. Stemningen var upåklagelig, og 

med våre oljehyrer og sydvester er det ikke godt å si hvem av oss som lignet mest på 

Terje Vigen. 

Telemarkskysten nærmet seg mer og mer, og kl. 1125 hadde vi Steinhausen lysbøye om 

babord. Avstanden til den var nok noe kortere en bergenet. Det er vel naturlig at 

strømmen bøyer noe av sydover når den nærmer seg land. Det stemte at bøyen var malt 

Black Yellow Black (BYB). Karakteristikken var Q(3) W10s, altså tre hvite lysblink 

hvert 10. sekund. Frekvensen var Quick. Hvorfor har Steinhausen tre blink? Jo, den er et 

østmerke, kardinalmerke i IALA sjømerkesystem A. Det er heldigvis litt system i 

galskapen. Hvis du f. eks. henger opp et båtsportkart på veggen ved siden av 

kjøkkenklokka, ser vi at den høyre siden av kartet er østsiden. Lengst til høyre på 

urskiven står 3-tallet. Vi kan si at øst er identisk med 3. En lysbøye som er et vestmerke, 

avgir 9 blink pr. periode. Det ville da vært logisk at et nordmerke avga 12 blink pr. 

periode, men slik er det ikke. Et nordmerke blinker uavlatelig. Vel, Steinhausen er et 

østmerke, det urene farvannet er vest for lysbøyen. Vi endret vår kurs til 280 grader, og 

Rødskjær varde var nå godt synlig. 
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PER I VIKA 

 

Det ble etter hvert en del båttrafikk, det ble oppholdsvær, og sola brøt igjennom 

skydekket av og til. Kl. 1153 hadde vi steinvarden på holmen Flesa om babord, og kl. 

1202 hadde vi vittenskjul lykt om styrbord. Vi tøffet i vei videre, og plutselig roper 

Bjørn: ”Der kommer Per!” Jo, så sannelig var det ikke sjark ”Catras” av Ormestadvika. 

Begge båter bakker opp, og den tynnkledde Per kommer ut av sitt tørre, varme styrhus. 

”Er dere på tur?” ”Ja vi er nå det, og du også?” svarte vi, arme, våte kråker. ”Jeg har vært 

i området her noen dager og vært inne ved Valle og snakket med en fisker jeg kjenner, 

men nå er jeg forsynt av regnværet, så nå går jeg hjemover.” 

Vi holdt fast i rekka på ”Catras”, stoppet motoren og pratet en stund. Idet vi stoppet 

motoren, hørte vi noe fresing og så at det dampet ut av røret i skutesida, der hvor 

kjølevannet kommer ut. Det var tydelig at kjølevannstemperaturen var for høy. 

Før vi dro hjemmefra hadde vi snakket om at vi burde se etter en plass å sette opp teltet i 

Kreppa eller i nærheten av den. May-Nille stevnet inn i sundet mellom store og lille 

Fluer, videre gjennom Kreppa og inn i Langaardsundet. Her skal jeg hilse og si  det var 

båttrafikk. Vi så at enkelte båtførere sendte oss noen skjeve smil fra sine ”flybridges”, 

men la dem smile, tenkte vi, May-Nille er betalt, og utstyret vårt var ikke utgiftsført som 

”kontormøbler”. Det fantes noen brukbare teltplasser her og der, men de hadde den 

ulempen at det gikk sauer og beitet der. Ingen av oss hadde vel noe direkte imot sauer 

(faren til Bjørn har til og med hatt sådanne), men vi hadde liksom ikke sett frem til til å 

ligge i telt i Kragerøskjærgården og høre på sauebreking om natta. 

 

TIL RO I PORTØR 

 

Snart var vi ute av Langaardsundet, hvor vi dreide hardt styrbord nordover langs 

vestsiden av Langø. Ingen akseptable teltplasser var å se. Enten gikk terrenget bratt ned i 

sjøen, eller så var det hytter der. Etter en kort rådslagning ble vi enige om å trekke lengre 

sydover. Kragerø sentrum passerte vi på kloss hold, men fant ingen grunn til å gå i land 

nå, det fikk heller bli seinere. Straks hadde vi den tettbebygde Skåtøy om babord. Hele 

800 sitteplasser har den hvitmalte kirken på øya. Snart etter å ha passert lykta på 

Strømtangen (på fastlandet) dreide vi baugen sydvestover, inn  Stølefjorden og skrådde 

over til Gamle Portør Havn. Her fant vi en bra teltplass i skogen på fastlandet syd for 

Kjeholmen. Av båtsportkartet kunne vi se at vår posisjon var 58 grader 48,0 min.N  009 

grader 24,4 min.Ø. Her kunne vi føle oss trygge både i kuling og storm, det var skjermet 

farvann for alle vindretninger. 

Det var nå blitt utpå ettermiddagen, og vi gikk i gang med å rigge opp hvert vårt telt og 

fikk saker og ting  på land. Seil, presenninger m. m. hengte vi opp til tørk på noen tau 

som vi strakk opp mellom trærne. Det kom flere båter inn fjorden, og de fortøyde i land 

her og der, men ingen kloss inntil oss. Etter å ha inntatt et ”splendid” kveldsmåltid med 

varme karbonader, potetsalat m. m., tok vi oss en velfortjent strekk på 
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skumgummimadrassene. 

 

HVOR ER KJØLEVANNET? 

 

Seinere, da vi satt med noe kaldt  drikke og potetchips, fant vi ut at vi fikk tøffe en tur ut 

fjorden og til Portør i den fine sommerkvelden. Bjørn startet opp, men det kom ikke noe 

kjølevann ut av røret i skutesida. For å komme til de to ventilene som befinner seg inne i 

kjølevannspumpa, måtte  to store messingskruer fjernes. Dette gjorde vi, og fylte vann 

nedi. Da kom kjølevannet, men det kom noe varierende. På turen til Portør gikk vi med 

redusert fart og fulgte nøye med kjølevannet. Da vi stoppet motoren i Portør, dampet det 

ut av kjølevannsrøret, slik det hadde gjort da vi stoppet og snakket med Per. 

I Portør ruslet vi rundt og kikket litt, var oppe ved hotellet hvor det er flott utsikt, og vi 

snakket også med Fred, som driver hytteutleie like opp for båthavna der vi hadde fortøy. 

Så skulle vi da kjøre tilbake til teltplassen, men samme hva vi gjorde, så kom det ikke noe 

kjølevann. Den lille brisen som hadde vært tidligere på kvelden, var nå borte, og vi tok 

hver vår lange åre og rodde hjemover. Roturen var på ca. 2 n. mil, så det gikk nå greit, 

men vi spøkte med at det kanskje ble noe drøyt å ro til Viksfjord. 

 

Etter frokost dagen etter gikk vi løs på kjølevannsproblemet, pusset ventilene, presset mer 

fett i pumpa, stengte bunnkrana på inntaksrøret og fylte opp anlegget. Men nei, det nytter 

ikke. Vår Sleipner har en såkalt stempelpumpe. Motorens kamaksel er ført ut av 

veivhuset i forkant. På enden av kamakselen er det en eksenter som bevirker at 

pumpestempelet går att og fram. Selve pumpa er festet med to bolter inn i sylindertoppen.  

 

Skulle vi få demontert selve pumpa måtte vi fjerne den fra sylinderen. Til det hadde vi 

ikke noe egnet verktøy. Dessuten var det meget tvilsomt om 45 år gamle bolter lot seg 

skru inn i like gamle støpejernsgjenger igjen. Even hadde en 52 modell maken Sleipner 

fra sin første snekke stående i uthuset hjemme og han var inne på tanken om å ta bussen 

hjem og få hentet sylinder og pumpe fra den. Men det ville jo bli noe trasig for Bjørn å bli 

alene igjen,  det var ikke godt å rekke en sånn tur på en dag. Til alt hell hadde vi en 

plastslange om bord. Etter at inntaksrøret var fjernet, fikk vi presset den inn på stussen på 

pumpa. I den andre enden av slangen satte vi ei trakt vi hadde om bord. Bjørn startet opp, 

og Even fylte vann i trakta. Det fungerte, men det måtte fylles vann i trakta kontinuerlig. 

Om ettermiddagen kjørte vi innover i fjorden og inn i Haslumkilen. Vi måtte komme oss 

til en kolonialforretning. Det gikk bra, vi fant Westgaard landhandel på Levang en snau 

kilometer opp fra sjøen. 

 

 

DE STORE OPPFINNELSER… 

 

Dagen etter ble vi enige om at skulle vi kjøre motor på hjemturen, måtte vi rigge til et 

vannmagasin som lå høyere enn motoren, med slange ned til pumpa. På veien til butikken 
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dagen før hadde vi sett noen blå plastdunker som lå bak uthuset på en bondegård. Vi tok 

en ny slange –og trakt-tur innover, spaserte oppover og ringte på dørklokka. Med noen 

godt forberedte ord og et særdeles godt forhandligsuttrykk i ansiktet, bar vi fram vårt 

ærend. Jo da, en av de blå dunkene kunne vi få, helt gratis. Vi takket og gikk videre opp 

til butikken hvor det også var en jernvareavdeling. Her fikk vi kjøpt en 

Gardenaslangekobling, og denne monterte vi i bunnen av dunken seinere på dagen. Ved 

hjelp av ei sag, en hammer, noen spiker og noen bordbiter, fikk vi laget ei ramme til 

dunken i stedet for lokket på motorkassa. Her ble dunken plassert og surret godt fast med 

snorer. Den ble også staget fra toppen og ut til et spant i babord side med en kraftig 

rognekjepp, 1,25 meter lang, som Even hogg oppe i skogen. Dunken ble fylt opp med 

vann, ca 25 liter, og vi tok en prøvetur. Og ”nu gikk alt så meget bedre”. May-Nille 

tilbakela noen kabellengder før dunken på ny måtte fylles. Vi var klar over at May-Nilles 

tyngdepunkt G (sentre of gravity) befant seg høyere med dunken over motoren, men det 

burde ikke være noen fare med stabiliteten. 

 

ET VAKKERT SYN 

 

Om kvelden tok vi en seiltur innover fjorden, og vi var nærmest misunnelige på en del 

hytteeiere som fra sine verandaer kunne nyte det vakre synet av May-Nille, som gled 

rolig innover i kveldsbrisen. Vi tok også en tur til Fred som var snill og tok vårt batteri til 

lading. Dagen etter, torsdag, var vi atter en tur på butikken, og vi fant ut at vi fikk bite 

tennene sammen og kjøpe ei blomsterbed-kanne med lang tut, den var langt bedre å fylle 

dunken med enn en pøs. Even var også på Bjørkkjærs Auto like ved og fikk kjøpt en 

brukt gummislange. Den skjøtet vi sammen med slangen fra lensepumpa. Det var jo for 

galt at bunnvannet ble pumpet over bord, mens vi drev å øste vann inn i båten. Nå kunne 

bunnvannet også fylles opp i dunken. 

 

Fredag hadde vi tenkt å begynne på hjemturen, men værmeldinga meldte regn og en god 

del vind, så vi tok heller en liten fisketur den dagen og koste oss med stekt makrell til 

middag. Lørdag morgen meldte Kjerringberget bra vær og god sikt, men vind av kuling 

styrke fra vest om ettermiddagen. Vel, vi får nå tråkle oss østover et stykke, ble vi enige 

om. Vi pakket sammen teltene som vi her hadde overnattet fem netter i, fikk alt utstyret 

tørt og fint om bord, sa farvel til svanene som daglig hadde besøkt oss, og la i vei, 

”bound” for et eller annet sted på vestfoldkysten. Klokka var 1122. 

 

 "HATTER OG HØY" 

Da vi hadde Stavseng lykt om styrbord, blåste det "hatter og høy". Vinden kom vestfra 

mellom fastlandet og Tåtøy, så vi måtte hurtigst mulig få skjermet vår bagasje mot sprut 

med presseninger. Kl. 1224 var vi utenfor Kragerø sentrum, stevnet videre nordover og 

rundet Berø, nordover langs vestsiden av Gumø og Langø, dreide østover og hadde Risø 

lykt om styrbord kl 1317.Even grunnet på hvorfor denne kjølevannspumpa akkurat skulle 
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streike mens vi var på Telemarkskysten. Muligens hadde May-Nille hørt Bjørns prat om 

at ”vi måtte da gå til Risør en tur”. Hva skulle hun til Risør å gjøre, som var en gammel 

dame og så smått hadde begynt å tenke på å søke seg inn på et kystlag eller et annet 

passende sted for gamle og senile? 

Derfor sa hun til pumpa: ”Slutt å jobbe!”. Og slik ble det til at hun fikk satt en stopper for 

sine vidløftige sjøgutters planer. 

Kl. 1404 var vi ved Rødskjær varde, og nå måtte avgjørelsen tas: Skulle vi gå til 

Langesund og Helgeroa, eller skulle vi gå til Nevlunghavn? Rakkeboene hadde vi den 

største respekt for, så det ble ikke aktuelt, med den værmeldinga. Visst blåste det, og vi 

var klar over at bølgene ble større jo lengre ut fra land vi kom, men vi valgte 

Nevlunghavn. Sleipner`n tøffet i vei og slukte vann som bare det. Et par ganger pumpet 

lensepumpa så mye oppi at dunken rant over. Da nøs Sleipner`n fælt, men tok seg inn 

igjen. 

Telemarkskysten fjernet seg mer og mer, vind og sjøgang tiltok, og vi ble etter hvert klar 

over at vi var om bord i en skikkelig god sjøbåt. Bjørn satt til rors, og Even passet 

”kjelen”. Hvis en dramatiker skulle beskrevet overfarten, ville han vel brukt ord som 

”May-Nilles ville ritt over Langesundsbukta”. 

Vi vil vel ikke si det så sterkt, men at sjøoverflaten blir temmelig ”humpete” i kuling utpå 

der, skal vi ikke benekte. 

 

ENDELIG NEVLUNGHAVN 

 

Etter at vi var kommet til land, sa Bjørn at han var på nippet til  å foreslå at vi fjernet en 

av tiljene, så vi var klare til å øse med bøtter. Men ikke en enste gang slapp May-Nille 

”Rasmus” om bord. Kl.1505 gikk vi inn i kanalen i Nevlunghavn,og etter å ha fortøyd, 

var det usigelig godt å få seg noe mat og drikke. Hvor mye vann vi hadde øst om bord og 

fylt på dunken fra Portør til Nevlunghavn, vet vi naturligvis ikke, men det var trolig nok 

til å slukke en middels stor skogbrann med. Vi ringte til en kjenning, og han kjørte oss til 

Viksfjord så vi fikk hentet bilene våre, og etter å ha hentet bagasjen vår, dro vi hjem.  

Dette var lørdag 22. juli, og tirsdag 25. juli hadde vinden løyet en del så vi fikk hentet 

May-Nille. Hun ble fortøyd ved Bjønnesstranda kl. 1312. 

Hvordan skulle teksten på en eventuell etikett på denne turen lyde? ”Piker, vin, og sang” 

passet i hvert fall ikke – sannsynligvis ville ”Skiftenøkler, slanger og vann” være mer 

dekkende. 

Et par dager etter hjemkomsten demonterte Even pumpa, og en kamerat dreide til en ny 

lærpakning til pumpestempelet. Så var alt i skjønneste orden igjen. 

I det store og hele ble det en billig tur. 30 liter bensin pluss det vi handlet på Levang. 

Stort annet ”spente” vi ikke på Telemark-turen. 

Hva slags omdømme blir May-Nilles mannskap til del etter denne turen? Smarte, flinke 

gutter som kom seg hjem ved egen hjelp, sier vel noen. ”Premietufser”, som ikke fikk 

reparert pumpa i Telemark så de kunne ferdes på folkevis, sier vel andre. Vi skal ikke 

kommentere bedømmelsen, men hvis Gokstad kystlag skulle finne på å avholdet et 
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Sleipnerstempelkjølevannspumpekurs, så er det altså et par av medlemmene som har nok 

kompetanse til å være instruktører. 

Hvor går så turen neste sommer? Det er ikke bestemt, men det er omkring 495 øyer, 

holmer og skjær i Kragerø-skjærgården som fremdeles ikke er utforsket av oss. Må de 

utforskes? Godt spørsmål, som det gjelder å finne et godt svar på. 

Har du epost adresse? 
 

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 

Denne artikkelen ble trykket tidligere i Kystvakt, da i en versjon som ikke var rett, og med 

noen avsnitt som ikke kom med. Derfor trykker vi denne igjen da historien er fin og 

krever at den kan leses slik den var skrevet.  

Redaksjon 
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LØRDAG 17. JULI 

08.00 Flaggheising 

08.00 - 10.00 Frokost på grendehuset 
09.00 – 10.00 Skippermøte på Brygga 2 etasje. 

10.00 Info-kiosken og stevnekontor åpnes. 

Bryggepubben åpnes med salg av kaffe, vafler med mer. 

Bryggeresturangen i 2 etg. åpnes. 

Svelebua åpnes 

Grill åpnes 

Sildebua åpnes 
10.30 - 14.00 Barneaktiviteter 

  Eliasbåter, roing, fisketur, hesteriding/kjøring, reipslaging, leker, 

konkurranser, vandring i fjæra med mer 
 

11.00 - 19.00 Utstillinger og boder åpner. 
12.00 - Seminarer: 

  1. Henry Høgmo 
  2. Henry Bertheussen  fra Ibestad.  Ishavsfangst 

  3. Johan Borgos 
12.00 og 13.00 Buss til Fartøyvernsenteret, Båtmuseet og Nykenbrygga. 

Guiding underveis 
12.00 og 13.00 Båt ut til ”Dr. Maud”. Det vises film fra vraket. 

12.00 Åpen båt 
12.00 - 20.00 Middagssalg 

14.00 Seilregatta. Flere klasser 
16.00 - 17.00 Defilering med speaker 

17.00 "Nothundliv" med Kjølenkoret. Utescenen 

19.00 – 22.00 Festmiddag. Konferansier Tore Skoglund. Musikk Roald 
Forså. 

Forbundet KYSTENs landsstevne i 2010 
 

 Velkomment til Forbundet KYSTENs landsstevne, som arrangeres i 
Gratangen i Troms, 15. - 18. juli 2010. 
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De som ønsker å delta på festmiddag må melde seg på. 

19.00 - 02.00 

21.00 -23.00 Pubmusikk på brygga med båtmiljø til de små timer. 

Musikkshow fra utesene. Stormbringers med flere? 

20.00 - 0200 Dans i stornaustet. 

21.00 Flagghal  
 

SØNDAG 18. JULI 
08.00 Flaggheis 

08.00 - 10.00 Frokost på grendehuset.  

11.00 Infokiosken og stevnekontor åpnes. 

Åpen kafé. 

Bryggepubben åpnes. Salg av kaffe og vafler med mer. 

Bryggeresturangen i 2 etg. åpnes. Middag med mer. 

Grill åpnes 

Svelebua åpnes 

Sildebua åpnes 

11.00 Friluftsgudstjeneste.  

11.00 - 15.00 

11.00 Utstilling og boder. 

Håndverker 

12.00 - 15.00 

12.00 – 14.00 Middagssalg/grill 

Musikk fra utescene. 

 

15.00 Avslutning 
 
Kontaktperson mot andre kystlag: 
Birger Mikkelsen:    

Mob: 47891976 

Mail: birger@nnfa.no 

Fax: 77020332  
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Hver onsdag: Lagsaktiviteter fra kl 18.00 
Hver torsdag: Nordre Skur og Ballast øver kl. 18.30 – 21.00 

Lørdager: Kafè kl. 12.00 – 14.00 
Styremøter begynner normalt kl. 18.30 

Styremøtene er åpent for alle medlemmer av Gokstad kystlag. 
Medlemsmøter er på fredager og begynner kl. 19.00 

”Fra krok til gane” –  første onsdag i hver måneden. 

           

   

   

   

   

   

   

   

Juni Tirsdag  08.06 Styremøte 

  Fredag   18.06 20 års jubileum/ kystkulturdagene 

  Lørdag   19.06   

  Tirsdag  23.06 Gokstadholmen/Kystlaget 

Juli Torsdag 15.07   

Landsstevnet – Gratangen 

  Fredag   16.07   

  Lørdag   17.07 

  Søndag  18.07   

August Tirsdag  10.08 Styremøte 

Bacalaotreff Svenner 

Bacalaotreff Svenner 

Styremøte 

September Lørdag   11.09 

  Søndag  12.09 

  Tirsdag  14.09 

  Lørdag   25.09 Høsttreff Gokstadholmen 

Oktober Tirsdag  12.10 Styremøte 

  Fredag   22.10 Medlemsmøte 

November Tirsdag  16.11 Styremøte 

  Lørdag   20.11 Jubileums/førjulstreff Kurbadet 

Desember Tirsdag  14.12 Styremøte/Arb. lagsledermøte 

Januar 2011 Tirsdag  11.01 Styremøte 

  Fredag   28.01 Årsmøte 
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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 

 

www.oppslagstavla.info 

 

 
                           

 

 

 

Tenvikbåten Albatross ll, i fint driv ved Gokstad kystlag 
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Returadresse: 

Gokstad kystlag 
Framnesveien 5 

3222 Sandefjord 

Gokstad kystlag 
Tar vare på vårt nære kystmiljø 

 

Leder i styret Bjørn Navjord 924 07 433 

Nestleder Yngvar Halvorsen 901 40 010 

Kasserer Morten Hellemann 916 36 602 

Sekretær Bjørn Ervik 906 72 410 

Husstyret Kjell Arne Mandelid 975 53 160 

Utleie av lokaler Vigdis Myhre 994 53 815 

Arbeidslagene   

Infolaget Yngvar Halvorsen 901 40 010 

Nordre Skur & Ballast Erik Bjønness 334 58 612 

Kystledslaget Vigdis Myhre 994 53 815 

Fartøy og kulturlaget Fred Ivar Tallaksen 482 82 768 

Seilas- og Havnelaget Øystein Larsen 903 43 389 

Verkstedlaget Per Angell-Hansen 334 73 260 

Modellbåtlaget Cato Arveschoug 450 27 412 


