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Innspill juni 2011 
Våren har gått over til sommer og 
arbeidsoppgavene dukker heldigvis 

fram i år også. Flytebrygga må 
etterses og sannsynligvis forankres 
bedre. Båtene våre er stort sett 

bunnsmurte og sjøsatte men 
Lanesbuen ligger ved kai og venter 
på ny nating samt et strøk eller to 
med maling. Målet er å få den klar 
til kystkulturdagen 18. juni. . En 
del rydding gjenstår også før 
kystkulturdagen, 
arbeidslagslederne tar sine “revir”. 
Alle disse arbeidsoppdragene er 
det medlemmer som utfører. Vi 
har mange som deltar, men 
trenger nye til å ta i et tak når det 

trengs. Kort sagt, vi ønsker nye 

inn i dugnadsfamilien. Det er bra 
både for den enkelte og kystlaget, 
og det er trivelig!   

Slippen vår er nesten klar til bruk. 
Vi har brukt ett år på planlegging 
og gjennomføring av dette 
prosjektet. John er den som har 
stått for den største delen av 
arbeidet med utskifting av 
skinnene. Han har stått på dag og 
natt, tusen takk for et 

kjempearbeid! Takk også til Espen 
som sto for siste del av jobben 
som var forskaling, armering og 
støping! Til slutt, takk til de mange 
andre som har bidratt til en ny 
slipp som sikkert vil holde i 20 år 
til! 
 Kystlagets deltakelse i 17. mai 

toget var over all forventning! Vi 
viste oss fram i et strålende vær 
for 20-25 000. Kjempebra! 
Vi arrangerer kystkulturdagen den 
18. juni. Programmet vil som 
vanlig ha fokus på arbeidslagene 
og deres arbeid. Dette er en dag 
hvor kystlaget skal vise hva vi 
driver med. Det blir utstillinger, 
salgsboder og ikke minst 
arrangering av “Roknappen” hvor 
fokus er bruk av robåt. I tillegg 
skal vi feire oss selv på kvelden! Vi 
håper på godt vær og mange 
mennesker! 
 

Ha en fortreffelig sommer på og 

LEDÆR`N 
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Gokstad kystlag har i dag ca 390 

medlemmer og mye av informasjon til disse 

går via E-post, websidene våre eller bladet 

Kystvakt. Infolaget prøver hele tiden og nå 

frem til de fleste av dere med tilbud om 

kurser, informasjon om 

hva som har skjedd og hva 

som skal skje fremover. 

 

Dessverre er det noen som 

vi ikke når frem til med 

denne form for 

informasjon på grunn av at 

de ikke har datamaskiner 

med E-post mulighet, eller 

at de ikke kjenner til 

hvordan dette skal brukes. 

Derfor vil vi oppfordre 

dere som leser Kystvakt 

nå, og ikke har mulighet til 

og mota E-post, til å sende 

et brev til Gokstad kystlag 

og fortelle om dette, eller 

si ifra til noen i styret eller 

Infolaget når du er nede på 

Slippen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da vil vi lage en liste over medlemmer som 

vil få sin informasjon i posten. Med dette 

håper vi å nå ennå flere av våre medlemmer 

slik at flere vil være aktive deltagere i 

Gokstad kystlag.  

 

 

 

Har noen av dere datamaskin og spørsmål 

om hvordan dere kan få informasjon via E-

post, så oppfordrer jeg dere til å ta kontakt, 

så kan vi søke råd hos noen av de dyktige 

medlemmene i Infolaget og få noen gode 

tips herfra. 

 

Informasjon fra kystlaget  

til medlemmene 
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ved sjøen! 
 

Bjørn N  
Seks års fartstid som skogsmatros i 
Gokstad kystlag har nok lært meg 
et og annet om kystkultur, men 
fortsatt sliter jeg med relativt store 
kunnskapshull.  
Dette i sterk motsetning til han jeg 
har kjøpt båt sammen med. Da den 
trivelige snekka vår skulle få et 
navn, søkte jeg derfor opplysning, 
støtte og trøst i en rekke kanaler, 

deriblant på internett.   
  
Og jammen fant jeg litt av hvert! 
Forslagene som dukket opp på vår 
båts ferd mot dåp var så mange og 
overraskende at jeg fikk lyst til å 
dele dem med flere.  
 

De første navnene var relativt 
enkle: 
Tusle       Betegnende for det 
hastighetspotensialet som ligger og 
lurer nede i kjølsvinet. 
Rusle      Av samme 
Petrus     Joda. En skomaker tetter 
jo hull 

Besta      Navnelek 
Blaa        Båten preges av et 
livsbejaende, blått motorlokk 
Blåmann Av samme. Men enden 
på den visa da mann 
Lerke      Treslag brukt i båt, alle 
fugler og fin sang 
Tringa     Første del av navnet  

Rødstilk (lat.) 
Gavia      Første del av navnet 

 

Og hva skal 

båten hete? 

 
Tekst/Foto: Bente Wallander 

 

 

 Kjøpekontrakten var ennå 

ikke undertegnet før de 

første bilder ble tatt og 

publisert. Gledesfylte 

meldinger ble sendt ut: 

Endelig båteier! Med alt det 

innebærer, deriblant gleden 

ved å døpe den nye snekka vi 

har skaffa oss. 



5 

 

Så dukket de litt artige opp 
 
SagaSinkar - Snekkenavn 
POMPogØS - uvisst om dette er 
beskrivelse på både eier og båt 
HvaLodiA - ifølge nettet «En 

forferdelig stygg trebåt» 
VSOP - Etter en Veldig Slitsom 
Opp Pussing 
Korntrygden - Eid av en bonde i 
Vestfold 
Bannanok og Huttetu - Ja man 
kan jo tenke seg hvorfor 
Trihistan - Av legemiddel mot 

sjøsyke 
Inkontinens - Tilårskommen 
tresnekke 
Eldrebølgen - Pensjonistlivets 
gleder? 

 
 
Filosofene koser seg også på 
sjøen 
Har du møtt en båt ved 
navn Festina lente vet du kanskje 
allerede at uttrykket betyr Skynd 
deg langsomt (Lat.)  
En litt mer dypsindig variant er 

Initium sapientae est dubium - Tvil 

er begynnelsen til all visdom 
(Lat.).  
Storfornøyde er uansett eieren av 
båten C`est la Vie, som jubler 
Dette er livet! 
 

 
 
Elsker - elsker ikke 
Et båtnavn kan også fortelle noe 
om eierens øvrige forpliktelser. 
Nesten et eget forskningsfelt 
dette. Hør bare:  

 
 
 
 
Mot fruens vilje - Sies å finnes i 
mange versjoner, fra Lindesnes til 
Nordkapp 
Conagaseg og Farsvilje - Variant 
over samme tema 
Olivia - Skipper´ns skatt 
Quindjammer - Muligens døpt 
etter en ekstra tøff tur over Rakke  
M/B Sluket - Navnsatt etter 

omfattende rehabilitering  
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Gjeld-Frid - Funnet i den andre 
enden av pengegaloppen 
Dolly Parton - Sett på en 17 fots 
With Dromedille som sies å være 
preget av to pukler   
Fruens Vrede - Om et særs 

langvarig prosjekt 
Evigheten - Av samme 
Morild - Eieren slo to fluer i en 
kjærlig smekk ved å kalle opp Mor 
og kona Torild  
H/B Stauden - Fordi mor synes 
at fars HageBåt begynner å likne 
en staude 

  
Det sies ellers at Tjøme Radio en 
gang ble spurt om de hadde 
meninger om 
båtnavn.  Operatøren skal ha 
innrømmet at han ikke følte seg 
helt bekvem da han måtte rope ut: 
"Kvakk, Kvakk - Kvakk, Kvakk - 

det er Tjøme Radio! 
 
På slep 
Gummibåtene skal også ha navn. 
Til de virkelig gode navneparene i 
denne klassen synes jeg at Egil 
Roves Amalie og Umulie hører. På 

nett har jeg ellers funnet omtalt 
  

 
Svanen og Den stygge 
andungen 
Rus og Bakrus 
Fram og Bak 
Korevi og Hakkepeiling 

Fri og Frank 
Delikat og Delikatesse 
Uredd og Livredd 
Fjordfyll og Påfyll 
Maybe Tuesday og Maybe Not 
Balder og Rabalder 
Black Money og Skatten Min 
Belånt og Betalt 

Boriho og Roriho 

Plunder og Heft 
 
Størst synd synes undertegnede 
på slepebåten som fikk navnet 
Hemorroiden. Fordi «den henger ja 
bare der bak og er for det meste 
til 
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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 

plage»       
        
 
Tro og overtro 
Å sette navn på en båt innbefatter 

ofte gammel overtro. Det sies for 
eksempel at det følger ulykke med 
å skifte navn på en båt. I følge en 
gammel sjømannstradisjon skal 
båten ha et kvinnenavn. Dette for 
å sikre skipperen mot ulykker og 
gi vedkommende hell.  
Navnet skal også ha sju bokstaver 

- etter de sju hav? og aller helst 
slutte på en A eller E, eller i hvert 
fall en vokal. En annen tradisjon er 
å sette stedsnavn på båten. 
 
Troen spiller også inn. Da NRK 
Reiseradioen kåret landets beste 
båtnavn i 2008 gikk en annen 
matros fra mitt hjemsted av med 
seieren. Norges eneste seilende 
vikarprest, Kjell Svarstads, navn 
på sin 32 fot Bavaria, Nedre 
Himmerike, har dobbelt bunn.  
 
Han ville både sende et lite smil til 
Bjørkelangen der foreldrene 

fortsatt bor (hime, dialekt for 
hjemme) og gi uttrykk for sin egen 

oppfatning av norskekysten; at 
den er en forsmak på saligheten. 
Jolla hans heter forøvrig Den 
syvende himmel. 
  
I tråd med de kirkelige tradisjoner 

er det uansett at man, ved 
sjøsetting eller overlevering av et 
skip eller en større båt, arrangerer 
en dåpsseremoni.  
Selve dåpen utføres av en 
gudmor, som høytidelig 
annonserer navnet og så knuser ei 
flaske med sjampanje mot 

skutesiden.  
Og hva skal så vår gudmor 
forkynne når den dagen kommer? 
Det ble Fru Blå, rett og slett! 
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Bjørn Rishovd 

 
 
‒ Nordlys og 
Fea Bolt. 
Nordlys fordi 
båten har hett 
det siden 1927. 
Hvorfor vet vi 

ikke. Den andre 
båten vår, ei 
Ødegård-

snekke, har vi kalt Fea Bolt etter 
den berømte fiskerkona fra 
Sandefjord.      
        
 
 
 

Bjørn Sunde 
 
‒ Jeg har flere 
båter, men 
har ikke satt 

navn på noen 
av dem. Jeg 
har ikke pleid 
å ha det. 
 
 
 
 
 

Torolf  
Stenersen 
 
‒ Båten min 
heter Ruth. 
Han som fikk 
henne bygget 
i 1915 skal ha 

kalt opp sin 
datter Ruth, 
som døde da 
hun var svært 
ung.    
Ivar Otto 
Myhre 
 

På 
bryggekant

en 
 

Hva heter 

båten din og 
hvorfor? 
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Gokstadhøvdingen. Det er en kopi 
av den minste båten som ble 
funnet i Gokstadhaugen, 
høvdingens båt. 

Sommerleir for ungdom 

 
Forbundet KYSTEN og Øksnes Kystlag inviterer til sommerleir 1. – 4. 
august 2011 for deg mellom 13- 19 år som kan tenke deg en litt 
annerledes sommerferie ved Øksnes leirsted i Vesterålen. Her får du 

lære om seiling, sjøvett, natur, miljø, klima. 

 

Øksnes leirsted ligger fantastisk til ved kysten i Vesterålen, på en 
gammel prestegård fra 1896. I umiddelbar nærhet til fjorder, åpent 
hav, fantastisk kystnatur, skoger og høyfjell. Vesterålen er ett av 
Norges vakreste og mest populære kystområder, med uante muligheter 

både til lands og til vanns!  
På sommerleiren skal vi tilbringe mye tid om bord Nordlandsbåtene, 
hvor vi seiler, ror og fisker, og lærer om navigering, sjøvett og mye 
mer. Vi skal fiske med kveitvad, line, garn og og handsnøre. Stell og 
tilbereding fisk hører med. Det blir også turer på fjellet med 
ferskvannfiske.  
Formålet med denne turen er å lære om kysten og kystkulturen vår 
gjennom å oppleve og å ha det gøy!  

 

Skrevet av Tore Friis-Olsen 
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Første kvelden gikk med til en 
rundtur til parlamentet, 
katedralen der bryllupet stod 
og sydsiden av Themsen for en 

bedre middag og kystlagsprat. 
Praten mellom museene og 
opplevelsene er viktige på slike 
turer. Som vanlig hadde alle i 
gjengen et og annet å bidra 
med til fellesskapets glede. 
 
 

Bruneldagen til Bristol. 
 
Etter en enkel frokost dagen 
etter, var vi klar for den store 
dagen som skulle gå i 
ingeniørgeniet Isambard  K. 
Brunel`s fotspor. Vi skulle se 
på noe av det ypperste han 

skapte, og vi startet på 
jernbanestasjonen Paddington 
der det står en statue av ham. 
Brunel hadde en ide alt på 
1830-tallet om å bygge er 
jernbane fra London til Bristol 
og et dampskip som skulle ta 
deg videre derfra til New York. 
Den behagelige togturen tok 
ca. 2 timer til vi var på 
Brunel`s flotte jernbanestasjon 
Tempel Meads i Bristol. Det er 
fantastisk å tenke på at den 
gangen hadde ikke ingeniørene 
teoretisk utdannelse, men gikk 
i lære hos andre ingeniører. 

Brunel gikk i lære hos sin far, 

KYSTLAGSTUREN 

2011 TIL  
LONDON,  

BRISTOL OG   
CAMBRIDGE 
 

 
Etter at det store bryllupet var 

over, inntok kystlagsturen London 
og vårt etter hvert faste hotell 
med henholdsvis 5 og 4 mann på  
rommene.  
De som er med på disse turene 
har nå opplevd alt fra overdådige 
museer i England, Danmark, 
Sverige og Åland til små 

samlinger rundt om i alle kroker, 
viker og daler av Norges land.  
Bredden på opplevelsene er derfor 
store, men denne gangen var det 
det store internasjonale 
perspektivet som skulle utforskes. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tekst:  
Ivar Otto Myhre 

F
o

to
: B

en
te W

allan
d

er 
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en fransk adelsmann og ingeniør 
som i sin tid hadde flyktet fra den 
franske revolusjon. Det de var 
gode til var å tegne, nesten mer 
kunst enn tegning, men hvordan 

kunne Brunel skape alt det han 
gjorde uten utdannelse i 

matematikk, statistikk og fysikk ?   
 
Bristol er en gammel havneby med 
sin storhetstid fra middelalderen, 
men den ligger langt inne i landet, 
hele 11 km fra havet ved elven 
Severn.  
Her er noe av den største 
tidevannsforskjellene i England og 
i seilskipenes tid var strømmen ut 
og inn en fordel når man skulle ut 

og inn fra havet, men med 

dampen og større skip, var dette 
en ulempe. Bristol var fra 1300-
tallet en by som importerte mye 
ull fra Irland, senere de baltiske 
landene, og ble ledende i verden 

på å produsere tøy lenge før den 
industrielle revolusjon. Den 

ledende 

industriherren het Thomas Blanket 
og har gitt navnet til en type 
sengetøy. Bristol har også hatt 
mange ledende sjøfarer som reiste 
både til Amerika (John Cabot) og 
Afrika for slavehandel. Da 
slavehandelen tok slutt og den 
industrielle revolusjon 
utkonkurrerte ullproduksjonen i 
Bristol fikk byen en kraftig 
nedgangstid.  
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Samtidig konstruerte han datidens 
største skip, Great Britain ( 3443 
tonn og 285 fot) med 
dampmaskin, propell og seil, ikke 
skovlhjul som til da var det mest 
vanlige. Men det mest 

oppsiktsvekkende var at båten var 
laget av smijern og ikke tre. Båten 
ble bygget i en tørrdokk i Bristol i 
1843 og ble satt inn i farten på 
New York, men det tok ikke lang 
tid før den ble flyttet til 
Australiafarten der den gikk fra 
1852 til 1876 med stor suksess.  

 
Deretter ble den solgt til et rederi 
som gjorde den om til seilskute 
med en helt annen rigg og 
maskinen ble fjernet. Den var da 
verdens største seilskute i 
fraktefart. I 1886 ble den solgt til 
Falklandsøyene der den ble 

liggende som ulldepot i havnen i 
Port Stanley. I 1936 ble den tatt ut 
av bruk og lagt for vær og vind i 
en bukt i nærheten av Port 
Stanley.  
 
Sannsynligvis samme bukt som en 
norsk seilskute, ”Lady Elisabeth” 
ligger den dag i dag. Men i 1970 
ble Great Britain oppdaget av 
entusiaster fra Bristol, løftet opp 
på en kjempelekter og slept til 
utløpet av Severn, tettet, tatt av 
lekteren og fløtet opp til og inn i 
den tørrdokken der den hadde blitt 
bygget 130 år tidligere. 

 

I tillegg til dette hadde 
myndighetene i Bristol i 
generasjoner ønsket seg en bro 
over elven der skip kunne passere 
under. Men kløften der dette 
kunne gjøres var svært bred og 
den tids teknologi hadde ikke 
bygget så lange bruer uten brokar 
tidligere. Men Brunel ordnet også 
dette og konstruerte den berømte 
Clifton Suspension Bridge.  
 
Alt dette ønsket vi å se på og det 
var en forventingsfull gjeng som 
spaserte fra den vakre 

slottslignende jernbanestasjonen 

SS Great Britain - Brunel´s 
Propeller  
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til tørrdokken der Great Britan lå i 
all sin velde.     
Det ble en uforglemmelig 
opplevelse, fordi engelskmennene 
kan dette med museum og 
formidling, dessuten var båten nå 
nesten helt ferdig restaurert etter 
ca. 40 år. Den var brakt tilbake til 
utseendet som passasjerskip med 
6 skonnertriggede små master, 
dampmaskin og propell. For oss 
nordmenn var nok den strenge 
klassedelingen ombord litt 

fremmed, men det var morsomt å 
se den overdådige spisesalen for 

1. klasse ferdig restaurert til sin 
fordums glans. For å illudere 
skipet i sjøen var det lagt en 
glassplate rundt hele båten med 
vann over. Det var artig å gå i 
bunnen av dokken og se skipets 
konstruksjon med vannflate over 
deg. De ca. 170 år gamle 
jernplatene hadde holdt 
bemerkelsesverdig godt og det var 
ikke så mye sparkel og plast å se.  
 
Det ble langt på dag før gjengen 

kunne rive seg løs fra dette flotte 
museet, men omsider gikk ferden 

SS Great Britain "floating" in the Dry Dock at Bristol 
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produksjon av mel og ekstrakt av 
hval til industri og husholdning.  
 

Vi gikk også forbi en stor bygning 
der Bristol var i gang med å bygge 
et nytt teknisk museum. Målet for 
spaserturen var en matbit, hvil og 
en kikk på det berømte St. 
Nicholas market midt i sentrum av 

det gamle Bristol. Det var godt å 
få satt seg ned etter mange 
opplevelser og lange spaserturer. 
Markedet var for selvproduserte 
varer, samt gamle bøker og LP-
plater.  
 
Her kunne du få deg en hel 

samling av jazzplater fra 50-60 
tallet for en billig penge.  

 
Men folket på kystlagsturen sitter 
ikke lenge stille. Nå var det den 
berømte broen som skulle besees 
og med buss ble vi fraktet den 
lange veien opp til Clifton, der vi 

kunne nye synet av denne 
fantastiske broen, en bro som 
enda var i bruk. Bussen tilbake 
gikk helt til jernbanestasjonen og 
det var en sliten gjeng som steg 
på London-toget. Tilbake i London 
var det blitt sent, så sent at 
middagen ble litt nedprioritert, 

men alle fikk mat og drikke og en 
hyggelig prat om alt vi hadde 
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Cambridge – Scott Polar 
Institutt – flymuseum. 
 
Neste dag var det samme 
prosedyre med frokost, men det 
var lørdag og kystlagsturen legger 

da i London alltid en tur innom 
verdens mest kjente gatemarked 
Portobello Road. Vi var  tidlig ute 
og kunne bivåne dette kjempe 
markedet før det ble så mye 
mennesker at det nesten ble 
umulig å komme fram. Deretter 
var det undergrunnen til 

jernbanestasjonen, denne gang 
Kings Cross og en times reise til 
Cambridge.  

Cambridge er som kjent en 
gammel universitetsby fra 1200-
tallet. Kystlagsturen var ikke så 
opptatt av dette, men derimot 
Scott Polar Institutt (en del av 
universitetet) i utkanten av byen 

var av interesse. Instituttet hadde 
nettopp åpnet en utstilling om 
polarferder og engelskmennene 
hadde også oppdaget at det var 
andre enn engelskmenn som drev 
med reiser i polare egner.  
Det var derfor svært interessant 
for oss nordmenn å se 

fremstillingen av de mange norske 
ferdene som var representert på 
utstillingen.  
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De mange skipsmodellene var 
også av stor interesse og ble 
studert nøye av deltakerne. 
Utstillingen er ikke så stor, så det 
var lagt opp til to store opplevelser 
denne dagen. Den andre var 

Duxford flymuseum like utenfor 
Cambridge.  
 
En toetasjers buss brakte oss ut til 
flymuseet etter en minneverdig 
busstur gjennom trange gater i 
små landsbyer a la Eidensfield i en 
fart som var langt over det du 

forventer i en buss. Vi var så 
heldig at vi hadde med oss Tor R. 
Odberg, flyentusiast med blant 
annet egen miniflyplass bak låven i 
Lågendalen og som også tidligere 
hadde vært på dette museet.  
 
Dette er 

nok et av 
de største 
og fineste 
flymuseene 
i Europa og 
det var 
nesten 
umulig å 
rekke over 
alle 
hangarene, 
blant annet 
en egen 
hangar 
med 

amerikanske fly, og samtidig 
kunne oppleve de gamle flyene 
som tok av og landet på flystripa 
hele tiden. Her hadde de alt som 
var av gamle og nyere fly. Til og 
med en Concorde hadde de fått 

tak i, og ikke nok med det, vi 
kunne gå gjennom hele det smale 
flyet og fram til cockpiten.  
 
Det var båter her også, båter som 
ble benyttet til operasjoner 
sammen med flyvåpenet. For 
undertegnede var nok synet av 

den flygende festningen B52 som 
imponerte mest. Dette veldige 
flyet med 57 m vingespenn synes 
ikke mulig å få i lufta, men den 
har beviselig fløyet med 
bombelast, tanks og soldater over 
hele verden.  
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De fleste som 
driftet dette museet 
var frivillige som 
tidligere hadde 
vært flyvere eller 
ansatt i flyvåpenet, 

og det var hyggelig 
for oss i kystlaget 
som dermed følte 
oss litt ”hjemme”.  
 
På hjemturen var 
det ny sjåfør og 
ikke fullt så 

voldsom fart, og vi 
kom vel på toget til 
London.  
 
Der var vi så tidlig 
tilbake at vi kunne 
ta med oss litt mer 
maritim historie i 

form av Tower of 
London, Tower 
Bridge og St. 
Chaterines dock.  
 
På sistnevnte sted 
inntok vi en bedre 
middag på Dickens inn med mye 
prat om opplevelsene, og det ble 
sent før vi kom i seng på hotellet 
vårt.  
 
Dagen etter hadde vi tid til en 
spasertur i Hyde Park og se på 
kunstnerne som stiller ut sin kunst 

langs parken før vi måtte til 
flyplassen og flyet hjem til Torp  
 
 
 
 
 
 

Tekst: Ivar Otto Myhre  Foto: Torbjørn Skaret 
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I serien ”Bli kjent i fjorden” er 
Kystvakt denne gangen kommet til 
Thorøya. Thorøya ligger sentralt 

midt i fjorden på vestsiden og 
markerer i dag på en måte 
overgangen fra det mer urbane 
området av fjorden til 
friluftsområdene ute i fjorden. 
Thorøya fremstår i dag ikke som 
en øy etter at sundet mellom øya 
og fastlandet ble fylt igjen. 

 
Eiendommen. 
 
Eiendommen med øya og 
landområdet på innsiden har 
tilhørt Christensen familien og 
Thor Dahl AS helt siden de startet 
oppkjøp i 1914. Samtidig med at 
Christensen etablerte kjemisk 
fabrikk på Vera vis a vis Thorøya 
på fjordens østside. Selve øya 
tilhørte gårdsbruket Hystad 
Vestre, som nå er opphørt som 
gårdsbruk, mens landområdet  
tilhørte Hystad østre. Øya har nok 
svært lenge vært knyttet til land 

ved en fylling og liten bro. Et kart 

fra 1870 viser forbindelsen til land. 
Den sistnevnte gården var i sin tid 
eiet av den kjente Christopher 

Hvidt, og det var fra denne 
eiendommen ”Rabben” ble utskilt. 
På ”Rabben” etablerte AS Thor 
Dahl laboratorium som 
støttefunksjon for selskapets store 
virksomheter innen fett og 
oljeindustrien.  
 

Fra utfartsområde til 
hvalflåtebase. 
 
Den første bruken av Thorøya var 
som utfartssted for byens 
befolkning. Dette området var den 
gang svært landlig og det var ikke 
vei fra byen langs sjøen. Det var 
Haneholmveien som var 
transportåren ut til disse 
områdene tidligere.  
Etter 2. verdenskrig startet AS 
Thor Dahl utviklingen av 
eiendommen på grunn av 
selskapets behov for base for sine 
3 store hvalkokerier, Thorshavet, 

Thorshammer og Thorshøvdi. I 

”BLI KJENT I FJORDEN” 

 
THORØYA – UTFARTSSTED  

HVALFLÅTEBASE – INDUSTRIOMRÅDE 

Kystvakt har 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.  
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tillegg kom kaier, lager og 
fortøyningsplass for 
tankbåter og hvalbåter i 
opplag. Opplaget skjedde 
nordover fra enden av kaia 
og fra skjæret nord for 
Trangsholmene som også 
tilhørte A/S Thor Dahl. AS 
Thor Dahl hadde også behov 
for lagerplass til hvalolje og 
bunkers for blant annet 
hvalbåtene. Derfor ble det 
bygget store lagertanker på 
øyas høyeste punkt. Disse 
tankene ble for kort tid siden 
fjernet. Thor Dahl etablerte 

også et anlegg for 
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Når de store kokeriene kom hjem 
om våren var det travelt på 
Thorøya med tusenvis av 
mennesker som møtte sine kjære. 
Det var et yrende liv med drosjer, 

brune hvalfangere, grønne 
bananer, Las Palmas dokker, 
sjokolade og skipssekker. Men den 
mest populære var nok den 
legendariske hovedkassereren hos 
Thor Dahl, Hans Corneliussen med 
den gamle pengeveska si.  Han 
foretok kontant utbetaling av 
restoppgjøret til alle 

hvalfangerne om 
bord.      
 
Da hvalfangsten tok 
slutt ble anlegget 
omgjort til 
plastfabrikk med 
produksjon av blant 

annet fiskekasser, 
og mange 
hvalfangere fikk 
avslutte sitt 
yrkesaktive liv med 
å arbeide her. 
Denne 
virksomheten ble 
nedlagt i 1989. 
 
I okt. 1999 overtok 
Einar W. Sissener 
og Einar A. Sissener 
alle aksjene i AS 
Thor Dahl og 
eiendommene ute 

på Thorøya er nå 

under utvikling til næring, bolig og 
industri. Takket være at selskapet 
ikke har gjerdet inne 
industrieiendommen, kan 
allmennheten i dag fiske og ferdes 

på de store kaiområdene på 
Thorøya. Blant annet følger 
hundrevis av mennesker uten båt 
den store båtkortesjen fra kaia 
hver St. Hans. På mange måter 
har eiendommen fått tilbake noe 
av sin gamle bruk.   
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BORGERTOGET 

17. MAI 2011 
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Historien er som følger:  
 
Einar Johansen driver 
Huvikslippen (Nå 
Gokstad kystlag) med 
motorverksted, salg 
av motorer, samt 
fraktefart. 
Johansen var også 
skipper på 
Framnesferga. 
 
I 1936 bestiller han 
en båt hos 
Svennungsen 

båtbyggeri på 

Fjeldvik. Båten er på 27 fot og skal 
brukes til småhval og Størjefangst 
i fjorden. Den har en spesiell 
konstruksjon i bunnen som gjør at 
den slipper hekkvannet lett. Denne 

konstruksjonen er tegnet av Einar 
Johansen, selv. Ellers så er båten 
slettbygget med et solid dekk i 
baugen der det skal monteres en 
overhalt brukt Bottelnose kanon til 
fangsten. 
 
I 1937 var antagelig båten ferdig 
og det ble satt inn en Bolinder, 

råoljemotor. Denne motoren ble 
byttet ut året etter. 
 
Konstruksjonen i hekken på båten 
som Johansen hadde tegnet selv 
ble til på grunn av den store 
interessen for snekkeregatta i 
Sandefjord på den tiden. Snekker 

hadde en klasse og plattgatter 
hadde sin med en konstruksjon 
som lignet på den som Johansen 

HVALFANGÆRN 
M/B Rolf 

 

Bygges på Gokstad 
kystlag, og 

sjøsettes i 2015, på 
25 års dagen til 

kystlaget. 

Dette er planene, 

vil du være med? 
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Men Johansen laget denne 
konstruksjonen bare under vann, 
med en snekke hekk. Derfor gikk 
denne type båt raskere en de 
fleste snekker på den tiden. 
 

Den 16.05 1948 selges 
”Hvalfangærn” som den ble kalt til 
Harry Løvheim. Den ble da brukt 
som fritidsbåt i lengre tid. På en 
tur fra Stavern da det skjedde noe 
med giret, og de måtte bakke helt 
hjem til Sandefjord ble båten satt 
på land. 

Den lå på land i flere år til den ble 
brent opp i 1998. 
 
Gokstad kystlag vil prøve å bygge 
en slik båt etter de gamle 
tegningene som er noe 
mangelfulle. Kystlaget har bygget 
en stor båt lokal tradisjonsbåt 

tidligere, nemlig Tenvikbåten 
Albatross. 
 
Gokstad kystlag prøver å ta vare 
på den lokale kystkulturen og 
denne båten er absolutt verdt å ta 
vare på gjennom å bygge en slik 
fra tegning til ferdig båt. 
Vi 
planlegger å 
starte med 
de 

forberedende prosjektene som å 
lage maler, forstå tegningene, lage 
verktøy og så starte med 
byggingen som vi regner med vil 
ta flere år. Planen er å kunne 
sjøsette M/B Rolf som den het den 

gang den ble bygget for første 
gang, i 2015 da kystlaget fyller 25 
år. 
 
Prosjektet vil kreve mye kunnskap, 
noe har vi og noe tilegner vi oss 
på veien. Prosjektet skal 
dokumenteres hele veien med 

bilder og video, kanskje en Blogg 
som viser fremgange. Vi må støpe 
enkelte metall detaljer fra 
originaler som i noen grad finnes 
hos tidligere eier. 
Etter hvert må vi finne en motor 
som kan passe i båten, overhale 
denne og skaffe propellanlegg etc. 

 
Rester av den brente båten ligger 
under tidligere eiers hytte og vi 
håper at vi der kan grave frem 
deler som vi kan kopiere eller 
bruke. 
 
Gokstad kystlag mener at dette er 
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       Treffliste 2011   
       

Hver onsdag: Lagaktiviteter 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. 
Medlemstreff er på fredager og begynner kl. 19.00 
”Fra krok til gane” hver første onsdag i måneden. 
Arbeidslagene innkalles til møter etter avtale med  
arbeidslagslederne, minimum tre møter i året. 

 

Juni Tirsdag   07.06 Styremøte 

 Lørdag   11.06 Pinsetreff Svenner 

 Søndag  12.06 Pinsetreff Svenner 

 Mandag  13.06 Pinsetreff Svenner 

 Lørdag    18.06 Kystkulturdag 

 Torsdag  23.06 Gokstadholmen/Kystlaget  

Juli Torsdag  21.07 Landsstevne - Egersund 

 Fredag    22.07 Landsstevne - Egersund 

 Lørdag    23.07 Landsstevne - Egersund 

 Søndag   24.07 Landsstevne - Egersund 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



25 

 

Landsstevne i 

2011  

 

Arrangeres i Egersund 
fra torsdag 21. til 

søndag 24. juli.  

Arrangører er 

kystlagene Egersund 
Kystforening, Jæren 

kystlag og Haadyret 

kystlag.  

Vil du leie  

lokalene våre til 
et festelig lag? 

Gokstad kystlag har fine lokaler til 
leie for medlemmer og andre. På 
sommertid kan man leie begge 
etasjene, om vinteren bare opp. 
Det er stor etterspørsel etter disse 
populære lokalene så vær tidlig 
ute. 
 
Prisene er 3500,- for andre etasje, 
og 4200,- for begge etasjene om 
sommeren. 
Som aktivt medlem av Gokstad 
kystlag får du leiet dette for kr 

2100, og 2700,- for begge etasjer. 
 
 
Ta kontakt med utleieansvarlig 
Vigdis Myhre på telefon 994 53 
815 
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4H og Forbundet KYSTEN med samarbeid 

 

4H har startet opp sitt kystkulturprosjekt "Fri i fjæra". I forbindelse 
med kystkultursatsingen har 4H Norge inngått samarbeid med 

Forbundet KYSTEN under mottoet: ”Barn og unge fører kystkulturen 
videre”. 

"Lokale 4H-klubber vil gjerne samarbeide med de lokale kystlagene 
fordi kystlagenes medlemmer har engasjement, kunnskaper og 
erfaringer" forteller Ingeborg Tangeraas ved 4H Nordland til kysten.no. 
"4H trenger gode aktivitetsledere, som kan bidra til å gi barna i 
klubbene praktiske ferdigheter i forhold til å ro, seile, ause båt, fiske, 
sløye fisk, lære knop og stikk, lære sjøvett, sjøvettsregler, livredning og 

navigering. Barna får lære om og delta i vedlikehold og bygging av 
båter, kaier og naust.  

Prosjektleder i kystkulturprosjektet Monica Eriksen Lundbakk og leder 
i Forbundet KYSTEN Arne Andreassen i båthavna i Bodø. Andreassen 
er svært positiv til samarbeidet som han håper fører til både 
rekruttering og kunnskap. Foto: Ingeborg Tangeraas, 4H. 
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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 

Gjennom slike aktiviteter ønsker man å vekke barnas interesse for 
kystkultur, og gi dem kunnskaper og ferdigheter om hvordan man kan 
ta vare på, og ha glede av, kystkulturen i dag" . 

Målet for 4Hs kystkulturprosjekt er også å starte nye klubber med 
utgangspunkt i kysten og kystkulturens verdier og aktiviteter. Vi 
ønsker å samle barn og unge til kystkulturleire og øke antallet 
kystrelaterte aktiviteter i hele organisasjonen. Kystkulturlandskap og 
mat fra havet er også en viktig del av arbeidet, og vi ønsker å knytte 
til oss alle enkeltpersoner og andre organisasjoner som kan hjelpe oss 
å nå disse målene. . 

4H er en familieaktivitet og klubbene velger styre ut fra egne 
medlemmer. Klubbrådgivere og aktive 4H-foreldre en nødvendig for at 
klubbene skal bli stabile og holde et godt aktivitetsnivå 

 

Skrevet av Tore Friis-Olsen 
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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 Peter Berg 977 64 567  

Gokstadveverne Bjørg Skaret 334 58 866  

Svennerlaget Kjell Arne Mandelid 975 53 160  

Infolaget Yngvar Halvorsen 901 40 010 

Nordre Skur & Ballast Erik Bjønness 334 58 612 

Kystledlaget Vigdis Myhre 994 53 815 

Fartøy og kulturlaget Fred Ivar Tallaksen 482 82 768 

Seilas- og Havnelaget Kaare Jansen 900 33 487  

Verkstedlaget Per Angell-Hansen 901 81 725  

Modellbåtlaget Knut Boland 334 63 267 


