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Jentene som syr kystklær har mye å gjøre for tiden. 
Her har vi noen av dem.

F.v. kursleder Kari Ann og deretter Mette , Ingeborg og Marte.
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Merkelig nok ligner det året vi har 
gått inn i mistenkelig på det året 
vi gikk ut av. Tross alle advarsler. 
De samme utfordringene ligger og 
venter.

 Da er det bare å ta fatt!
10 års jubileet
Vi får noen store oppgaver i året 
2000. Den største utfordringen blir å gjen-
nomføre et fl ott jubileum, som vil bli lagt 
merke til i samfunnet og gi oss fl ere med-
lemmer. På slutten av året skal vi ha en 
markering for oss selv. Du kan lese et 
annet sted i Kystvakt om hva og når de 
forskjellige aktivitetene går av stabelen.

 I forbindelse med et slikt stort arran-
gement, trenger vi mange frivillige til for-
skjellige oppgaver. Til kafedriften trenger 
Vigdis Myhre mange medhjelpere. Det 
trenges mange medhjelpere i forbindelse 
med arrangementene på Kystkulturdagene. 
Ta kontakt!

 Informer styret hvis du har tanker om 
personer og båter som bør inviteres til 
arrangementene.
Tenvikbåten

Av alle våre store og små prosjekter er 
Tenvikbåten den viktigste for tiden. I snart 
to år har en meget utholdende gjeng jobbet 
med byggingen av kopien av den over 100 
år gamle sildebåten. Alle bordgangene er 
nå på plass og det ene spantet kommer på 
plass etter det andre. Det blir spennende på 
Kystkulturdagen 17. juni!

Dugnad
Høstens dugnad var en stor suk-

sess. 61 forskjellige personer jobbet 
i ca. 500 timer! Vi har mange 
prosjekter som skal gjennomføres i 
løpet av året. Det kan være at noe 
blir satt bort, mens andre oppgaver 
blir gjort på dugnad.

 Vi er i gang med ny dugnadsrunde. 
Dessverre gikk det litt i kludder med 
utsendelsen av innkallingen.  Noen har fått 
innkallingen etter den dagen de skulle ha 
vært på Slippen. Det gjør ikke så mye, 
vi skal kjøre dugnader helt til påske! Vi 
håper at det kan passe med noen timer, en 
(eller fl ere?) ons- eller lørdager. 

 Kom på Kystlaget, jobb litt og hør nytt.
Møteprogram

 I en forening som vår, med alle våre 
forskjellige interesseområder, er det ikke 
vanskelig å fi nne temaer som fenger. Men 
har du en idé til et møteprogram eller en 
tur ett eller annet sted? Ta kontakt med 
kontoret.
3. året som leder

 Jeg har begynt på det 3. året som leder 
i Gokstad Kystlag. I fjor ble det for fris-
tende å bli med i oppbygningen av Søndre 
Skur etter brannen. I år har vi et spennende 
jubileumsår. 

 Det er mange oppgaver, som står i kø. 
Så jeg håper at vi sammen kan få gjort et 
godt stykke arbeid i løpet av året! 

 Takk for tilliten!

I redaksjonen: 
Stig-Tore Lunde, Thor Sunde og Fred Ivar Tallaksen

Layout: Leif O. Rebård
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Da møtets første avdeling var over, kom 
den alltid blide og vennlige Thor Sunde 
bort til Astri og spurte om hun kunne 
skrive et referat til Kystvakt? Og Astri 
har litt vanskelig for å si nei - så da 
sa hun: «Jahaa???» Vigdis var der hel-
digvis også - så da bidrar vi litt begge 
to - de som har observert oss to en 
stund, vet jo at vi jobber bra sammen! Vi 
korrigerer hverandre litt. Astri må være 
den mest gjennomførte, for jobben hennes 
tåler ingen tilfeldigheter - mens Vigdis 
kan være mer romslig - for hun er jo mer 
freelancer!

Men vi har mye mer felles - bodde i 
samme hus en stund - anla en blomster-
haug utenfor boligen - den fi kk navnet 
«Hurpehaugen»!

Men det var REFERATET, da - - 
(«henger dere med?»):

Forresten: Det var bare 16 stk. på møtet 
- og viktige ting ble diskutert - endel mis-
forståelser ble oppklart - nå kan alle som 
ikke var der angre seg litt - for det ble lagt 
retningslinjer for videre arbeid!
1. Samarbeidsprosjekt Sandefjord 
kommune/Anders Jahres Human-
itære Stiftelse/Gokstad Kystlag. 

Cato + John Vatne orienterte om pro-
sjektets forarbeid så langt:

■ Arbeidstrening ( for 2-4 ungd. 17-22 år 
m/leder fra kommunen ) vil kunne foregå 
på dagtid på Kystkultursenteret.

■ Fritidsaktiviteter for barn ( 7-16 år 
m/leder fra kommunen ) vil være på etter-
middag /kveld. Gokstad Kystlag stiller 
med lokale/uteplass/evt. bryggeplass i til-
felle båt/skøyte.Forarbeidet som er gjort 
danner en solid basis for videre drøftinger. 

Som regel blir en sittende med noen spørs-
mål når nye prosjekter og ideer blir lagt 
fram. I denne sammenhengen var vel de 
fl este spørsmål i kategorien:

■ Har vi fysisk inneplass nok (??) til en 
ny daglig virksomhet?

■ Kan en slik virksomhet ta krefter fra 
Kystlagets arbeid?

■ Har vi plass nok ute?
Etter Per Olaf Lias innlegg (Loggen 

Kystlag) om Havnøys virksomhet på Ubåt-
stasjonen i Tønsberg, ble det ikke så van-
skelig å tenke seg et slikt samarbeid med 
kommunen.

Kaptein Nils Jørgen Bogland fra Stiftel-
sen Havnøy orienterte om opplegget rundt 
ungdommene - da skjønte vi vel at et solid 
rammeopplegg blant ungdom som har det 
vanskelig, er en riktig og viktig investering 
- og her kan vi bidra med lokaliteter uten 
institusjonspreg!

Kystlaget har også i sin formålsparagraf 
at vi vil være med på å drive barne- og 
ungdomsarbeid  - og slik formidle kystkul-
tur.
2.  Pause i medlemsmøtet

Fiskesuppe med masse godt i - like godt 
egnet til å spise utendørs - men siden vi 
ikke har duker på bordene, var det greit 
å spise innendørs også - vi knekte krabbe-
klør, renset reker og koste oss med suppa 
laget av Bjørn R./Cato A.  Per i Vika bidro 
med fi sk.
3.  Bruk av arealene på Huvikslippen 
Kystkultursenter

Søndre Skur: Per i dag leier museet plass 
- resten av 1.etasje disponeres av Tevik-
båtprosjektet. Bruken av Søndre Skurs 

Referat - tanker fra medlemsmøtet 18. februar
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1.etasje vil kunne endre seg når Tenvik-
båten er ferdigbygd. Andre prosjekt/evt. 
arbeidstiltak vil kunne kreve plass, blir 
muligens konfl iktfylt - og vi må ha ærlige, 
grundige diskusjoner omkring dette.
Nordre Skur 2.etasje

Her er det gjort mye dugnad! En del 
arbeide gjenstår - og vi trenger å få det 

ferdigstilt for å få utleieinntekter. Det vil 
bli gjort et kostnadsoverslag og leid inn 
personer for å få ferdigstilt  2.etasjen.

Brua over til murbygningen er vedtatt 
gjenbygget, og forslag om vedbod og toa-
letter under brua ble sett på som et godt 
forslag!

Møtet ble avsluttet ved midnattstider - 
det var jo fredagskveld! 

Vigdis & Astri

Årets kystlagstur vil fi nne sted i tiden 
27. april - 1.mai. Vi utnytter at 1.mai i 
år er på en mandag og feirer dagen sam-
men med kystlagsvenner på turen. Du må 
ta deg fri fredag 28.april, slik at vi kan 
komme avgårde på ettermiddagen torsdag 
27.april. I år går turen til Sydvestlandet 
med hovedvekt på området rundt Hauge-
sund og Stavanger. Hjemturen vil gå langs 
sørlandskysten med overnatting hos våre 
venner på Hidra, kombinert med at vi se 
det sensasjonelle funnet av en skinnbukse 
fra middelalderen som ble gjort på øya 
nylig.

Som vanlig satser vi på minibuss, sove-

pose, matkasse og gatekjøkken, kombinert 
med rimelige overnattinger underveis. På 
den måten får vi en billig 4 dagers ferie 
med mye natur, kultur, lærdom, sosialt 
samvær og mulighet til å treffe og bli 
kjent med nye mennesker og ikke minst se 
nye steder.

Som vanlig vil Per Angell-Hansen og 
Ivar Otto Myhre være reiseledere. Forbe-
redelsene er alt i gang. Det er mye å velge 
mellom på denne ruten, så følg med på 
oppslagstavlen på gangen i 2.etasje. Det 
gjelder å være tidlig ute  med påmeldin-
gen. Plassene i minibussen er noe begren-
set.

Kystlagsturen 2000 - vårens vakreste eventyr

Medlemsmøte  
Fredag  7. april kl. 19.00 

Program
· Se et nesten ferdig vikingskip
kopi av fund nr. 6 fra Roskilde

· Retur til Kystlaget hvor vi skal se filmen om utgravningene i 1962
· Mat og sosialt samvær

Fremmøte hos Torolf Steneresen, Helgerøveien 150, tlf. 33 46 37 50
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Styret har hatt 2 møter etter årsmøtet. 
Nedenfor fi nner du møteplanen.

Hvis det er saker du ønsker at styret 
skal behandle, kan du sende noen ord 
på et ark. Du må sende inn dine tanker 
en uke før slik at din sak kan følge 
saksdokumentene, som sendes ut før 
møtene.
Styremøter holdes på tirsdager:
Følgende er planlagt: 11. april, 9. mai,
6. juni, 22. august
Arbeidsutvalgsmøter
 Det blir holdt møter i AU etter behov.

Vi nevner her noen viktige saker som 
er vedtatt/gjennomført:
● Bygge- og bryggearbeider
I siste styremøte ble det bevilget midler 
slik  at vi kan få skiftet kaidekke og 
dragere på brygge Nordre Skur.
Jan Kalstø, vår støttespiller og fagmann 
innen bygg, har påtatt seg jobben.
● Flytebrygga 
er i rute. Eierne av nåværende fl yte-
brygge er tilskrevet om at vi vil skifte 
ut til ny fl ytebrygge innen kort tid. 
Fortsetter denne vinteren (?), vil vi ha 
ny brygge på plass i god tid til ny 
sesong.
På den nye fl ytebrygga blir det plass til 
noen fl ere båter. Ta kontakt med Harald 
Larsen på 33 47 47 86.

● Diverse
• I første omgang innreder vi bare ett 
rom i 2. etasje i Søndre Skur.
• Nordre Skurs 2. etasje er allerede 
påbegynt og skal stå klar til vår store 
jubileumsfest 17. november 2000. En 
kjøkkengruppe er i gang med vurderin-
ger, som skal legges frem for styret 
snart.
• Handikaptoalett i 1. etasje/bakkenivå. 
Det utarbeides planer for et kombinert 
hus for toalett og vedskur/redskapsbod 
under gangbru mellom Murbygningen 
og Nordre Skur.
• Arbeidet med jubileet går sin gang. 
Det er utarbeidet en fl ott brosjyre som 
forteller hva vi driver med. Lindis 
Sørum har vært grafi sk formgiver. 
● Kontorvakter
Vi er en heldig forening, som klarer å 
holde kontoret åpent tre dager i uken!
På mandager er Terje H. Larsen 
og Helge Olsen der, ikke begge på 
en gang da. Men sånn  i tur og 
orden. Onsdager har Bjørn Fiksdal og 
Roy Kristoffersen en delingsmodell, 
og fredag har Vigdis Myhre.
● Kystlaget har fått e-post

Adressen er gokstad.kystlag@c2i.net:gokstad.kystlag@c2i.net:
Herlig å være en moderne forening, 
hva?

Etter hvert skal vi også lage en 
hjemmeside til Internett. Siden skal en 
person får ansvar for å holde den ajour 
med ny informasjon. Har du lyst?

Styresaker
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Priser
Slipping
300,- kr. opp og ut igjen, inkludert ett døgn. Deretter kr. 50,- pr døgn.

Bryggeplass
Ta kontakt for avtale om priser.
For tiden ingen ledige plasser. Venteliste.

Leie av lokaler med kjøkken, stue, WC, inkl. vask
For medlemmer kr. 800,-
For ikke-medlemmer kr.1300,-
Nordre skur og anlegg: Etter avtale

er en fl ittig gjeng kvinner ledet av Kari 
Ann Lindstrøm. Du fi nner bildet av noen 
av dem på omslaget.
Hver mandag strever de med å fi nne ut 
hva slags tøy kystfolket gikk med for 100 
år siden. Nå svetter de over ferdigklippet 

Sypikene våre
stoff som skal sys sammen til fl otte kyst-
drakter. Vi gleder oss til å se resultatet på 
Kystkulturdagene 17., 18. og 19. juni!
Denne gruppa må vel kunne blir større og 
mer allsidig?
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Båten ble fl yttet fra museet til-
bake til kystlaget til kystkultur-
dagen i fjor , hvor den ble plassert 
i sydtomta på samme sted hvor 
båten stod da Søndre skur brant. 
På tidspunktet var vi ferdig med 
sjette bordgang og hadde satt på 
plass seks bunnstokker. i løpet av 
sommeren ble båten smurt med 70 liter 
linolje, tjære og terpentin.

Byggingen fortsatte i høst i byggetomta 
mens Søndre skur ble reist over hodene 
våre. Svein Erik Øya trakk seg fra pro-
sjektet i mai, slik at vi har fortsatt byg-
gingen uten hans tilstedeværelse. Han har 
gitt oss noen gode råd underveis, men vi 
har fått til det meste på egen hånd. Noe vi 
er stolte av.

I løpet av høsten har vi sydd håndar-
beidet på 42 kvadratmeter seil  (spriseil, 
fokk, klyver og toppseil). Vi har også hatt 
fl ere turer i skogen for å hente / fi nne 
grodde emner til knær og bunnstokker og 
brisk / einer til nagler.

Båten var ferdig oppbordet til jul. Van-
ligvis regner en da med at båten er halv-
ferdig.

Etter jul har vi i hovedsak jobbet med 
oppleggere og  resten av spantene. Vi 
regner med å være ferdig med dette til 
påske. Av igjenstående arbeid er blant 
annet to ronger, en bunnstokk, esing, doll-
bord, to stevnknær, tofter, tiljer, ror, årer, 
rigg og en rekke små detaljer som er tid-
krevende og lite synlig.

Tenvikbåten begynner å likne en båt
Vi har engasjert Gustav Slettsjø og 

Jan Arild Jansen til å smi de nød-
vendige beslag til båten.

Vi har vært en stabil gjeng på fi re - 
fem personer som jevnt og trutt har 
jobbet med prosjektet. Tiden etter 
brannen  i fjor har vært vanskelig. 
Vi har brukt mye tid på å rigge 

Anders   
Nerland

båten opp / ned fl ere ganger og å lage nytt 
verktøy.  Etter at vi kom tilbake til Søndre 
skur har vi i tillegg til selve båtbyggingen 
brukt en del tid på  å restaurere brannskadd  
båndsag og snekkersag og dugnad i Søndre 
skur for å bedre arbeidsforholdene. 

Både situasjonen i Søndre skur og man-
glende rekruttering til arbeidsgruppen har 
hemmet fremdriften av prosjektet en god 
del.

Våren nærmer seg raskt. Det er fremdeles 
usikkert om båten blir ferdig til sjøsetting 
på kystkulturdagen 16. juni  i år.

For å kunne forsere prosjektet noe har 
styret innvilget ekstra midler for å leie inn 
en profesjonell båtbygger. Arbeidsgjengen 
har plukket ut noen arbeidsoppgaver som 
kan settes bort til båtbygger uten at  det 
fratar arbeidsgjengen gleden av å fullføre 
prosjektet for egen hånd. Dette er oppgaver 
som vi allerede kan noe om eller som  ikke 
har med selve båten å gjøre.

I skrivende stund har vi ikke funnet noen 
som kan påta seg denne oppgaven, de 
båbyggere vi kjenner til har mer enn nok 
arbeid
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Planene begynner å ta form. Mange 
detaljer står igjen, men følgende hoved-
punkter kan du merke deg:
For publikum:
● 17. mai

Markering i Borgertoget

● Kystkulturdagene 2000
Fredag 16. juni

Konsert ved »Nordre Skur og Ballast»
Lørdag 17. juni

Presentasjon av Tenvikbåten, sjøsetting 
med dåp.

Presentasjon av boken »Huvikslippens 
historie», forfatter Per Angell-Hansen

Seilregatta
Rokonkurranse
Konserter
(Fest for medlemmene om kvelden)

Søndag 18. juni
Motorbåtregatta i samarbeid med Sande-

fjord Motorbåtforening

● Konsertserie
I tiden rundt kystkulturdagene vil det bli 

arrangert konserter i Nordre Skur.

● Presentasjon av festskriv for                       
Gokstad Kystlag

En historiefortelling om etableringen av 
kystlaget og frem til i dag. Forfatter Kris-
tian Fossum og utgivelse høst 2000.

● Kafe
Det vil være kafedrift med servering av 

kaker, kaffe og mineralvann under alle 
arrangementene. Under konsertene vil det 
i tillegg bli solgt øl.
For medlemmene:
Fredag 17. november

Jubileumsmiddag med gjester

10 års jubileum 2000

 I høst hadde vi en stor dugnadsserie 
hvor det kom 61 medlemmer som jobbet 
nesten 500 timer til sammen. Mange av 
medlemmene, som vi ikke sett så ofte, 
stakk innom. Viktig og hyggelig. Artig å 
møte folk på byen, som spør når neste 
dugnad blir!

 På årsmøtet ble en person hedret med 
en Jotron bøyelykt til sin båt. Vedkom-
mende har jobbet har 54,5 timer i løpet av 
høsten. Det tilsvarer en hel uke på dagtid, 
pluss 17 timer overtid! 

Dugnad
 Tusen takk Mustafa Dogrul!

 I høst ble vi ikke ferdig med Søndre 
Skur, og Arbeidsutvalget valgte å sette i 
gang en ny dugnadsserie. Dessverre ble 
det litt kluss med utsendelsen av dugnads-
listene. Skulle du ha fått innkallingen etter 
at din dato var satt opp, er det jo mulig å 
komme en annen ons- eller lørdag!

 Vi håper at det passer å komme for 
deg!
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I Postens tjeneste
Da krigen med Sverige og England brøt 

ut i 1807, gikk Norge inn i de store nødså-
rene. Også den livsviktige postforbindel-
sen   mellom Norge og Danmark ble brutt. 
Posten kunne ikke lenger sendes lande-
veien gjennom Sverige. Nå var sjø-
veien den eneste muligheten. 
Fredriksvern og Fladstrand 
ble utpekt som landings-
steder for posten. Den 
første store vanske-
ligheten var å fi nne 
brukelige fartøyer. 
I Danmark kunne 
de ikke bidra med 
noe, men her 
hjemme ble Søl-
lings dekksbåter 
redningen. De ble 
bemannet med 
utskrevne marinefolk, 
loser, skippere, fi skere og 
unge sjøfolk. I første omgang 
ble 4 båter rekvirert, og de var også 
de første som gikk tapt. Beretningen om 
denne postfarten er en dramatisk del av vår 
sjøfartshistorie. Storm og mørke var disse 
folkene vant til, men ute lurte jagende 
svenske kapere og store britiske marinefar-
tøyer på jakt etter bytte. Søllingbåtene var 
på beskjedne 20-25 fot og de var heller 
ikke noen hurtigseilere. Deres muligheter 
lå i å lure seg forbi blokaden, ofte takket 
være førernes lokalkjennskap. Postsekkene 
var utstyrt med jernsøkker for at posten 

Peder Norden Sølling
Av Bjørn Storberget

Peder Norden Sølling
Av Bjørn Storberget

Peder Norden Sølling
Forts. fra f. nr.: ikke skulle falle i fi endens hender, og 

det ble sendt duplikatposter for å sikre at 
viktig statspost kom fram. Men det kostet 
– både menneskeliv og båter gikk tapt. 
Alltid var det mangel på båter. Nye ble 
bygd, og i ettertid kan vi slå fast at Sølling 
indirekte fi kk betydning for denne dra-

matiske delen av vår historie. Mye av 
den ville det vært nødvendig 

å skrive om, dersom ikke 
hans dekkede losbåter 

hadde vært for 
hånden da landet 
trengte dem.

Bombe- 
bøssen
Peder Norden 
Sølling ble 

kommandør i 
1812 og han var 

ridder av Dane-
brog. I 1806 ble han 

innrulleringssjef i Fred-
rikshald, men han ga raskt 

fra seg dette embetet for å kon-
sentrere seg om båtbyggingen. Etter freds-
slutningen i 1814 forlot han hjemmet i 
Larvik og fl yttet tilbake til København. 
Som dansk-norsk sjøoffi ser hadde han 
liten lyst til å bli svenskekongens under-
sått.

Også i Danmark hadde den ulykkelige 
krigen hatt en ødeleggende virkning på 
handel og industri, fi nansvesenet var i 
uorden og nøden var stor. Det gikk sterkt 
inn på Sølling å se gamle sjøfolk som tig-
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gere. Selv ble han i 1817 vaterschou i 
byen, det vil si at han fi kk ansvaret for 
av- og påmønstring av folk til handels-
fl åten. Utenfor kontoret hans var det plas-
sert en liten og uanselig bøsse for innsam-
ling av midler til fattige sjøfolk. Igjen slo 
den handlekraftige og kreative mannen til. 
Han erstattet den lille grønne bøssen med 
en 200 punds bombe med innskriften «Fri 
bolig for Matroser». Han nøyde seg heller 
ikke med denne stille påminnelsen, men 
gikk på sine mange forbindelser for å 
skaffe gaver. Og pengene begynte å rulle 
inn. Bombebøssen hans ble trukket inn 
i byens fornøyelsesliv. Han hadde god 
kontakt med kunstnere og teaterfolk, og 
de stilte gjerne opp. Aftenunderholdning, 
konserter og teaterforestillinger sørget for 
midler til hans innsamling. Og igjen skulle 
han lykkes. Huset ble bygd og ble et 
aldershjem hvor både enslige, gifte par og 
enker fi kk fritt hus, lys, brensel og syke-
forpleining.

Sølling glemte heller ikke sine venner 
på norskekysten. I 1825 var han en tur 

her oppe og kunne konstatere at det var 
dekksbåtene som dominerte langs kysten. 
Han døde 7. februar 1827, nesten 70 år 
gammel. Han har fått sine minneplater, det 
er skrevet om ham og hans båter helt opp 
til vår egen tid og store diktere har hyllet 
ham poetisk. På hans gravsted på Holmen 
i København gir denne pompøse innskrif-
ten en fortettet skildring av et menneske å 
minnes:

Peder Norden Sølling
Commandeur i Søetaten

og 
Ridder av Dannebrogen

Fød den 13. september 1758
Død den 7. februar 1827

I ord og Daad en Hædersmand
En ægte Gran fra Norges Fjelde
Hans Snilde og en lys Forstand
Hjalp Helten Livets Sorger Fælde
Hans Lodsbaad reddet Liv og Gods
Hans Bombebøsse stolt sig hæver
Han gik fra den og Norges Lods
Hans Støv har Roe Hans Minde lever.

Sandefjord
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Per Angell
Hansen

Historien om MARNA forts.    

Utvidelser
Plassbehovet i bygningene i Kas-
tellgata ble stadig større når nå etter-
spørselen økte. I 1957 ble derfor stø-
periavdelingen fl yttet  til Buøya. Det 
ble bygget, etter datidens målestokk, et 
hyper-moderne støperi, som kunne både 
støpe jern- og metall legeringer. I 1957 
var det så mange som 160 ansatte. Inklu-
dert i dette tallet var de 50-60 personene 
som arbeidet i støperiet. Senere er støpe-
riet blitt en selvstendig bedrift, og den 
heter nå Mandal Casting.

Da støperiet fl yttet, ble det frigjort  
kjærkommen plass til en ny produksjons-
hall til motorproduksjon.

Sildefi sket tok etter hvert nærmest slutt. 
og dermed mistet fabrikken et stort 
marked. Det ble derfor nå satset mer på 
de store motorene. Det ble produsert en 
del 3 og 4 syl. dieselmotorer, type M-3 og 
M-4, men også en  del 4 syl. bensinmoto-
rer mod. FF.

Men bedriften hadde ledig produksjons-
kapasitet.
Bedriften påtar seg andre oppdrag

Det ble senere levert hjelpemotorer til 
mindre fi skefartøyer, samt at det ble 
levert strøm- og pumpeaggregater til 
større båter, mange av båtene var da 
bygget ved Båtservice  Verft i Arendal. 
Sivilforsvaret bestilte også en del nød-
strømsaggregater til tilfl uktsrom og kom-
andoplasser. Men Marna motoren ble 
ikke bare solgt i Norge. Som et ledd i den 
norske utviklingshjelp, ble det levert et

stort antall dieselmotorer til fi skefl å-
ten i India. I tillegg til salget gav dette 
arbeid til to ansatte som var i India 
i fi re år. De fungerte som reparatører 
og ikke minst som instruktører  for 
å lære opp brukerne til drift, vedlike-
hold og reparasjoner.

Men, som tidligere nevnt minket det på 
sildefi sket, og etterspørslen etter motorer 
avtok. Bedriften måtte derfor i en periode 
ta leiearbeid. Dette medførte også reduk-
sjon i antall ansatte, og antall ansatte stabi-
liserte seg til ca. 70. Det var på fabrikken 
en godt utstyrt maskinhall, og på begynnel-
sen av 70 tallet, ble det anskaffet  noen nye 
moderne NC og CNC styrte maskiner. I til-
legg hadde de fra før frese- og boremaski-
ner som kunne arbeide med en nøyaktighet 
på en hundredels millimeter. Dette er vel 
kanskje ikke så imponerende i dag, men 
var det nok den gang.

Det ble laget fl ere tusen hjullagerhus for 
NSB sine togvogner, og mange av de 
første sveisemaskinene til produksjon av 
DBS sykkelrammer, er produsert ved man-
dals Motorfabrikk.

Det ble også utført en del presisjons-
arbeid som for eksempet til utstyr til seis-
mologiske målinger på havbunnen. Dette 
arbeidet var det svært få bedrifter i Norge  
som kunne utføre. Det ble også utført mye 
annet arbeid som krevde pinlig nøyaktig-
het. som f. eks. deler til Trallfa  roboter.  
De fl este mekaniske delene til disse robo-
tene, ble produsert Mandal.

Senere fi kk bedriften et oppdrag fra et 
fi rma i Asker, som solgte vaskemaskiner til 
sykehuslaboratorier verden rundt. Mange 

Mandals motorfabrikk 1918-1984
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manuelle og helautomatiske vaskemaski-
ner ble laget for dette fi rma på fabrikken.

Motorfabrikken har også vært innom fl y-
industrien. Den fi kk et oppdrag som varte 
i 2-3 år med produksjon av spesialverktøy 
til F-16 jagerfl y. Videre ble det laget en 
del kontroll- og måleverktøy til samme 
fl ytype. Dette var utstyr spesialkonstruert 
for kontroll, måling og ettersyn av fl ymo-
torene.
Nedgangstider

Det ble vanskelige tider. De som tid-
ligere hade gitt Mandals Motorfabrikk 
arbeid, fi kk selv vanskeligheter. Dette 
resulterte i at mye arbeid ble utført av de 
forskjellige bedriftene selv, og situasjonen 
ble enda vanskeligere for motorfabrikken.
Samarbeid med VOLVO

Det ble lettere tider etter at avtalen med 
Volvo Penta i Sverige kom i stand i 
1970. Motorfabrikken utviklet i samarbeid 
med Volvo en ny 2 syl. bensinmotor som 
skulle inngå i Volvo’s motorprogram.

Bare i løpet av det første året ble det pro-
dusert hele 1.000 motorer av denne typen, 
som ble kalt MB 10 A. Denne motoren 
var på 10-15 hk. Senere ble det produsert 
en mindre 1 syl. dieselmotor på 8 hk, type 
MD 5 A.

Det ble også laget deler til andre volvo-
motorer. Det var ikke bare til båtmotorer, 
men også til person/lastebil og anleggs-
motorer.

Denne produksjonen var svært viktig for 
fabrikkens økonomiske situasjon. Bare de 
første årene etter at avtalen med Volvo var 
et faktum, kom produksjonen opp i nær-
mere 20.000 motorer. Det tilsvarer fak-
tiskt det antall motorer fabrikken produ-
serte fra 1945 til 1970.

Etter at Johan Klemsdal trakk seg tilbake 
i 1967, overtok sønnen, Ole Frithjof  
Klemsdal ledelsen av bedriften fram til 
1981. Johan Klemsdal mottok, på sin 70 
års dag Kongens Fortjenestemedalje i gull. 
Denne fi kk han for sin innsats for Norges 
industrivekst.
Oljekrise.

Etter oljekrisen i 1973 ble salget redusert 
ytterligere. Dette gjaldt både motor- og 
reservedelssalget, og på slutten av 70 tallet 
ble det bare produsert ca 250 motorer pr. 
år, og bedriften hadde en omsetning på 
4 millioner kr.. Mesteparten av inntektene 
kom fra reservedelssalget.

I oktober 1981 ble Ole Frithjof Klemsdal 
valgt inn på Stortinget. Det ble da ansatt 
ny administrerende direktør P. A. Have-
nes. Klemsdal solgte da fl esteparten av 
sine aksjer til Eidfjordgruppen, som da 
fi kk hånd om ca 40% av aksjene.
Vanskeligheter med å skaffe nok 
arbeid

Ledelsen klarte nå ikke å skaffe nok 
arbeid til å holde bedriften i gang som 
før. De økonomiske problemene økte, og 
det oppstod usikkerhet blant de ansatte. 
Lønnsforhandlingene ble selvfølgelig van-
skelig. I 1982 ble det innvilget offentlig 
akkord. Kreditorene fi kk dekket ca. 30% 
av sine fordringer. Fabrikken fi kk ny kapi-
tal, men 47 av de ansatte var uten arbeid.

Volvo solgte nå sine aksjer, som de 
hadde overtatt i 1970, til Eidfjordgruppen. 
Bredriften skiftet nå navn til MARNA as.

     Forts. neste nr.
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Historien om reketråleren 
Lanesbuen og da Noen, 
Andre og Man skulle kjøpe 
båt for Gokstad kystlag.

Det var en gang et kystlag hvor 
Noen, Man og Andre holdt til. 
Noen fi kk nyss om en reketråler 
som skulle kondemneres. Man undersøkte 
saken og fant fram til tidligere reketråler 
Lanesbuen, som lå noe sjaber å se til, 
ved Fiskebasarene. Noen kontaktet eieren 
som bekreftet saken, mens Andre snakket 
sammen om et mulig kjøp av båten for 
kystlaget. Noen begynte å forhandle med 
eier som var meget positiv, mens Andre
undersøkte båten og fant denne i meget 
god stand bortsett fra noen råteskader i 
rekka, og det ble opplyst om noe rust på 
propellakselen. Batterier var noe dårlige 
og båten trengte sårt til oppussing og ved-
likehold.

Man fant ut at båten var godt utstyrt, 

Et lite eventyr

Svein Olav
Løberg

med radar, navigator, farge ekko-
lodd og VHF. Noen mente at kjø-
pesummen var et røverkjøp, mens 
Andre var mer skeptisk og Man
mente at dette måtte sjekkes nær-
mere. 
Noen tok ansvaret for å få Lanes-

buen til Huvikslippen, og med velvillig 
hjelp fra havnevesenet ved John og Blå-
mann ble den tauet over og fortøyd. En 
dag startet Noen opp og gikk en tur til 
Tranga, mens motor og utstyr ble sjekket 
og prøvd. Det meste fungerte greit etter en 
enkel oppstart og prøve. Store deler av det 
elektriske anlegget måtte legges om, men 
utstyret fungerte greit.

Etter prøveturen var Noen overbevist om 
at det var et godt kjøp og beslutningen ble 
tatt; Man går inn for kjøp. Styret i kystla-
get stilte seg  positiv til planene og ba 
om en fi nansiell drift- og vedlikeholdsplan 
dersom man skulle gå inn for et kjøp.

Man laget en 
driftsplan, og Andre
laget et enkelt budsjett 
som ble levert styret i 
kystlaget som vendte 
tommelen opp for 
kjøpet. Noen begynte 
med papirmølla for å 
kjøpe og omregistrere 
båten, mens Andre etter 
samtykke fra eier 
begynte å rydde om bord 
i Lanesbuen. 

Man, Noen og Andre
dannet et andelslag kalt 
Lanesbuens Venner Noen Andre har rotet  til på dekket,

og er det Man som setter ut fender mot ”Koffen”?
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(LV). Vennene skal  ta seg av drift og 
vedlikehold., og hver av disse forplikter 
seg til å la sin andel i båten bli stående 
så lenge kystlaget ønsker det. LV har for-
trinnsrett til bruk av båten til fi sketurer 
og ferieturer. Men det er også en streng 
plikt om å stille opp på dugnad med vedli-
kehold og drift. Noen ble registrert som 
godkjent radiokyndig, mens Andre fi kk 
ordnet med kjøpet via SND og Fiskeridi-
rektoratet. Salget ble registrert i Nis Nor 
og Man fl yttet hjemstedbyen fra Harstad 
til Sandefjord. Noen laget en avtale om 
kjøp med eier, mens Andre laget et 
andelsbrev for laget, og Man satte opp en 
vedlikeholdsplan. Slik sett ble ansvaret for 
kjøpet greit fordelt mellom Man, Noen og 
Andre. Og snipp – snapp – snute,  så er 
eventyret ute som det heter.

Selv om kjøpseventyret av båt er over, så 
gjenstår fortsatt mye detaljer, men de tar 
LV og kystlaget etter hvert.

De tørre tall om Lanesbuen:
42 fots reketråler bygget i 1965 ved 

Harald Gregersens båtbyggeri på Moen 
i Risør. Byggenummer 247. Skroget er 
bygget i eik på eik. Motoren er en Scania 
seks-sylindret dieselmotor på 150 HK med 
twin disk gir. Styrhus er i stål og tre. 
Ruffen forut er i aluminium, og riggen 
er i stål og aluminium. Båten stikker ca. 
2 meter og veier ca 16 tonn. Fart er ca 
7-8 knop. Innredet ruff med oljebysse og 
tre sengeplasser. Stort uinnredet lasterom. 
Fartøyet ble sist besiktiget og funnet OK 
av Sjøfartsdirektoratet bortsett fra noe rust 
på propellaksling.

Utstyr: 
Radar, navigator, farge ekkolodd, VHF, 

stereoanlegg m/ kassettspiller, varmeap-

parat, magnetkompass, WC /vaskerom 
(bak Styrhus direkte til sjøen), 24 V 
el.anlegg, hydraulisk styring, jernskodd 
kjøl, 3 stk dieseltanker på til sammen 
1 800 liter, 900 liter ferskvannstank, 
gammel dieselbysse (i dårlig stand), stø-
pejernsanker m/ kjetting og tau, lense-
pumpe. Hydraulisk vinsj / nokk til anker-
spill og bom (ikke montert). På dekk står 
fortsatt en del av riggutstyr fra trålervirk-
somheten, som vi skal la stå. 

Planer med fartøyet
• Redde et fartøy i god stand fra øde-

leggelse. Ikke verneverdig pr dato, men 

Her skal Noen gjøre det fi nt og 
Man stå ved roret!

Foto:  Svein O
lav Løberg
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det er en tradisjonell reketrålertype, som 
blir sjeldnere.

• Interesse for fartøytypen, og vi ønsker 
å bevare den som den er, etter siste dag 
som fi skebåt.

• Ønsker å få en mulighet til å trene opp 
kystlagets medlemmer i bruk og vedlike-
hold av en større fartøytype.

• Større mulighet til å være fl ere samlet 
på sjøen. Samle fl ere for å gjøre oss kjent i 
vår kyst og fjorder, natur og historie. Rent 
sosialt vil tilgangen på et slikt fartøy være 
av stor betydning.

Drift av fartøyet
Lanesbuens Venner er organisert med 

en leder og driftsgruppe på 3 personer. 

Lanesbuen trenger litt oppussing?

Ledelse valgt på siste møte  12.2.00. 
Leder: Svein Olav Løberg. Driftsgruppe: 
Bjørn Sunde, Vidar Løberg, Harald 
Larsen. 

Det er anledning dersom fl ere medlem-
mer av kystlaget ønsker å delta som 
andelseiere (pr. i dag 11 andelseiere a kr 
5 000,-).

Gokstad kystlag stiller bryggeplass til 
disposisjon og dekker de løpende utgifter 
som forsikring, slippsetting og andre 
kostnader.

Lanesbuens Venner sørger for drift og 
vedlikehold og søker å utnytte båten til 
betalte oppdrag i den utstrekning dette er 
mulig.

Andelseierne har fortrinnsrett til bruk av 
fartøyet dersom det ikke kolliderer med 
større stevner på kystlaget eller betalte 
oppdrag. Betalte oppdrag må vike dersom 
ferieturer er planlagt i lengre tid.

Leder LV er i kontakt med fi rma som 
ønsker å leie båt med mannskap til opp-
drag med vannprøver / sedimentprøver i 
nærliggende fjorder og farvann.

Vi trenger:
2 stk nye batterier (innhentet tilbud pr. 
dato), maling hvit til overbygg og rekke, 
rustfrie skruer, rustmaling, lakk / olje 
(Owatrol eller tilsvarende), fortøynings-
trosse, diverse elektriske komponenter og 
kabel til omlegging av el.anlegg, treverk 
til ny rekke og rekkebord, nye vinduer 
til koøyer i dekkshus, vaske og rengjø-
ringsmidler, 20 redningsvester, 5 fl ytekje-
ledresser, ny redningsfl åte til 20 personer, 
satellittpeilesender, 2 stk nye lys til liv-
bøyer, sinkbøtte.

Foto:  Svein O
lav Løberg
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Miljø til sjøs?
Hva menes med miljø til sjøs? 

For meg er det bildet man 
ønsker å få fra man setter fra 
seg bilen, går til båten og til du 
er tilbake etter en tur på sjøen? 
Hva man bruker som farkost, 
hvor man er, blir for så vidt det 
samme. At alle viser kultur, hensyn og 
miljøbevissthet når man er på sjøen. 
Husk at det er en del mennesker som 
ønsker å ferdes på sjøen, men som 
ikke nødvendigvis vil gjøre dette på 
samme måte som deg.

Vis kultur
Vis hensyn
Vis miljøbevissthet
Ønskebildet er å komme til brygga 

som er fylt med romslige folk som 
skal på tur. Når man tøffer utover noe 
senere med kaffekoppen på  motor-
kassa og en varm sol og bris, så er det 
ikke mye som kan rokke ved ditt gode 
humør. 

Vel framme i en solfylt vik ankrer 
du opp og går i land med mat og 
drikke. Et godt grillmåltid mat og 
drikke som hører til. Det er varmt og 
godt i vannet, og du tar en deilig duk-
kert. Det lir mot kveld og sola varmer, 
og alt er stille og fi nt. Du slapper av 
og har det herlig.

Da dukker speedbåten opp og legger 
seg til, med full musikk fra et 
stereoanlegg på x-antall watt. Det 

Frimodig ytring

Svein Olav 
Løberg

dunker sånn i omgivelsene at 
du ser bølgeringer på glasset. 
De ankomne gjestene kommer 
i land og breier seg ut på plas-
sen. Så rigges grillen, fyrt opp 
med en liter tennvæske, og sur 
og giftig røyk siger ned mot 
deg, som for et øyeblikk siden 

ante fred og ingen fare.
Øl og sprit dukker opp mens de 

venter på at grillmaten skal bli ferdig. 
Snart knuses den første ølfl asken mot 
fjellet, og musikken ljomer i den vesle 
idylliske viken.

Dette er en oppkonstruert situasjon, 
som kanskje har aldri har hendt. Eller 
har den? Det synet som av og til møter 
en i skjærgården levner ingen tvil!

Det er ikke særlig lystelig å se plast-
poser, ølbokser, og isopor fl yte rundt 
båten. Og når en skal  ut med båten, 
blir en passert av en speedbåt i 20 knop 
som lager bølger så det meste av glass 
og inventar i en normal båt knuses. 
Lyden av en musikkboks i full guffe 
skremmer vekk sjøfugl og er ikke spe-
sielt fi nt å høre på til sjøs heller.

· Hva kan vi gjøre med dette?
· Hvor ligger feilen?
· Hvorfor ble det sånn?
En rekke spørsmål dukker opp og 

trenger å bli besvart. Det er vel ingen 
mal for hva som må gjøres, men en 
ting er sikkert! Vi må begynne med oss 
selv! Med barna våre, med barnebarna.
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Vis sjøvett, vis hensyn og vær 
miljøbevisst.

Husk at våre etterkommere også 
trenger et sted å være, ikke 

minst på sjøen.

Vi må begynne i det små, ikke kaste 
fra oss sigarettsneiper, tyggegummipapir, 
fl asker eller annen søppel. All søppel skal 
i søppelkasser, søppelsekker. Ta med deg 
en plastpose neste gang du går om bord, 
tur i skog og mark og plukk opp søppel på 
sjøen, i fjæra, langs din turvei. Ser du at 
noen kaster fra seg papir, fl asker og søppel 
så si ifra! Alle tror at man kan hive alt på 
sjøen, det synker jo. Men det er jo liv i 
sjøen. Vi skal spise fi sk og mat fra havet 
og har vi forsøplet havet – sjøen, så har vi 
forsøplet vårt eget matfat.

Grunnen til at man kaster søppel i natu-
ren, langs veien, på gata, i sjøen, er trolig 
fordi det ligger noe søppel der fra før. Og 
da tenker man; »Litt fra eller til gjør da 
ikke noe?» Eller man kjøper pølse med 
brød som er full av ketchup og sennep. 
Man kan ikke putte slikt i lomma eller 
i båten? Da blir jo jeg eller båten foruren-
set! En tom ølboks i sjøen? Hva gjør vel 
det? Den synker jo! Og vi ser det ikke.

Sløvhet kalles det når man bare slipper 

ting over bord, ned på gata eller veien. 
Ting som er brukt og som man anser seg 
ferdig med. Hvis man ser på stendene 
etter høst og vinterstormene så ser vi hvor 
godt gjemt det er. Det blir skyllet opp på 
strendene og ligger til skrekk og advarsel 
for alle som er turgåere. Men da er det 
ikke lenger vårt problem. Tror vi! Men 
noen må rydde opp, og skjærgårdstjenes-
ten og kommunene bruker på hundretu-
senvis av kroner hver vår og sommer på å 
rydde opp ting fra strender, gater og veier 
som vi har sløvt latt gå over bord, eller 
sluppet ned når vi anser oss ferdig med 
det.

Min bønn til sjøfarende må bli:

 Benytt deg av annonsørene.  
 De støtter saken vår! 
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Endelig en ekte Sandefjordsgutt. 
Nå har vi vært innom Stokke, Tyrkia 
og Bergen, men nå er han altså her, 
og det er Thorbjørn vi har med oss 
denne gangen. Nyvalgt leder for hus-
styret og nesten bosatt på slippen 
(Unnskyld Lise!).

Thorbjørn vokste opp på Hasle, og hvis 
han og broren »Lille Harald» fl yttet, 
ble det til et 
annet sted på 
Hasle. Naturlig 
var tiden preget 
av mye lek og 
moro langs jern-
banelinjene. 
Flate femører 
sier han og ler 
så han rister. 
Eller den 
gangen da 
»Gunvor» 
glemte å snu 
bommene da 
toget kom!
Begge foreldre 
var hørselshem-
met, og som- merferiene det var livet i 
Mefjorden på »Døvehytta». Her var far 
hyttesjef. Han var båtvant og elsket livet 
ved vannet. Med rosjekta si ble han lom-
mekjent i de nære farvann rundt ”Bratten” 
for eksempel. Straks det var liv i sjøen, 
var dorgesnørene klare. Det var lystring og 
annen redskap i bruk også. En gammel og 
gissen pram ble fi kset opp og ble prima. 
”Han var akkurat sånn som Harald er”, sier 
Thorbjørn og fl irer.

Foto:  Trond

Stig-Tore
Lunde

Månedens profi l
Ungdomstiden til dagens gjest kan 

vi karakterisere som spennende. 
Realskolen hoppet han av som 15 
åring. En viserguttjobb på Ranvik 
fristet mer. Og ganske riktig, samme 
året da hvalfangerfl åten dro ut sto 
unge Larsen i byssa ombord i KOS 

49. Første gangen var det et eventyr. 
Han ble lurt av mannskapet. De har 

det alltid moro 
med førstereis-
guttene. Da han 
og de andre før-
stereisene hadde 
landlov i Cape 
Town hadde de 
med ”anstand”. 
Det var et tøft 
liv, men en fi n 
jobb å være 
messegutt. Fire 
dager fri på en 
sesong ville vel 
kvalifi sert for 
barnemishand-
ling i dag.
Begynte på 

yrkesskolen og gikk i lære, men hoppet av 
og dro til sjøs igjen!

Den sesongen seilte han som maskingutt.
Militærtjenesten ble avtjent på Jørstad-

moen og på Heggelia i Troms. Den fl otte 
tittelen (radiotelegrafi st klasse B og sta-
sjonssjef) til tross, fullførte han tjenesten 
uten vinkler eller stjerner. Det var visst 
noe med fravær eller noe sånt! I det fl otte 
miljøet i indre Troms forstår redaksjonen 
godt at soldaten måtte hente annen inspira-
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sjon enn leirlivet.
Etter militærtjenesten var det lærergjer-

ningen som fristet. Etter 4 år på lærersko-
len var det gjort, og turen gikk til Alta. 
Senere tok han spesialutdanning og ble 
audiopedagog (døvelærer) . 

I Alta startet han speidergruppe. 
Det siste året som lærer i Alta var det en 

obs-klasse (spesialklasse) som ble under-
vist. En gang satt hele klassen i fengsel og 
Thorbjørn måtte dra helt til Hammerfest 
for å høre dem i sterke verb.

I Kodal fi kk han og Lise disponere ei 
hytte. Da var det bedre på Hjemmet for 
Døve hvor det var tjenesteboliger. Og her 
slo han seg til ro. Her har han vært siden 
1972, og bodde i Andebu gjorde de også i 
20 år. I dag er adressa Ringkollgrenda. 

”Sommerbolig” (telt) hadde familien i 
mange år på Hellesøya. Thorbjørn bygde 
ei jolle i listverk (egne tegninger) i gara-
sjen. Turen gikk fram og til bake til Hel-
lesøya. Hadde ikke noe behov for større 
båt, men kjøpte ei snekke. I dag er han og 
Lise eiere av en motorseiler på over tredve 
(Soløy) så det var det med de føttene da!

Det har vært få grunnstøtinger. Men han 
har da gått Oslebakksundet syd av Veier-

land! ”Skvatt vel bort i en gang, men glei 
av igjen!” Turen har gått til Kristiansand. 
Lise er glad i båtlivet men kan styre seg 
for den store sjøen. Barna har også hatt 
stor glede av båtlivet.

Thorbjørn er med på det meste på slip-
pen. Fartøy/kulturlag, sangkoret NS&B  
partsrederiet ”Lanesbuen” og så videre! 
Er det styre og stell så har han sannelig 
vært med der også. ”Jeg har alltid likt å 
være med på saker og ting», sier han”. 

Etter alle åra i Andebu med orientering, 
fotball, speideren, sangkor o.s.v var det 
godt å fi nne veien til Slippen da fl yttingen 
til Sandefjord skjedde. Vi ble tatt så godt 
i mot». 

Selv om kystlaget er ungt har det skjedd 
mye på disse åra. Vil gjerne være med på 
kartlegging av kulturminner i strandkan-
ten. ”Og det er så moro med kystlagets 
fl otte kor. Hver gang Kjeld kommer med 
nye arrangementer er det ny moro og skik-
kelig trivsel!”

Nå går tankene til sommeren. Da går 
turen til svenskekysten sammen med 
andre fra laget. ”Er det ikke på tide med 
en ny fellestur snart?”



KYSTVAKT
skal utkomme med 
fi re nummer pr. år
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Leder i styret er Cato Arveschoug, tlf. 33 46 74 12
Arbeidslagene:
Kultur- og Fartøylaget:  Fred Ivar Tallaksen tlf. 92 65 80 98
Verkstedlaget:   Per Angell-Hansen  tlf. 33 47 32 60
Infolaget:    Thor Sunde   tlf. 33 47 20 16
Nordre Skur og Ballast: Svein Husa   tlf. 33 47 26 07
Husstyret:            Thorbjørn Larsen  tlf. 33 45 94 31
         M  95 03 51 48
Ønsker du kontakt med et av lagene, så ring kontaktpersonen.

Liker du å ferdes i maritime miljøer - i båt eller på land? Vil 
du være med på å bevare resurser og miljø til nytte og glede 

for deg selv og dine etterkommere? Ta kontakt med:

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

Kafé hver lørdag kl. 11-15 
på Huvikslippen Kystkultursenter

Kaffe og kaker. 
Benytt kaféen til en prat og litt hygge på lørdagen.

Ansvaret for kaféen fordeles på arbeidslagene


