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Cato
Arveschoug

Leders side
10 års jubileum

Nå står vi klare til å feire den første 
delen av vårt 10 års jubileum.
 Det blir en spennende konsert-
serie. Du kan høre Tin Roof Jazz-
band (gla’jazz og swingjazz) fredag 
2. juni, Fattigmannsbandet (litt soul, funk 
og 70 tall) fredag 9. juni og vårt eget 
Nordre Skur og Ballast (de har øvd inn 
nye nummer, fulle av salt og sjø) fredag 
16. juni. I tillegg til god musikk, blir det 
anledning til å svinge sin dame (hvis dan-
sefoten skulle bli for ille!) Det blir rik 
anledning til å kjøpe varer i vår utmerkede 
kafe. Bruk sykkel og hygg deg på Kystla-
get!
 Konserten til Nordre Skur og Ballast 
blir innledning på årets Kystkulturdager – 
3 dager til ende! 
 Lørdag stiller vi til fl aggheis og frokost 
kl. 08.00. Det offi sielle programmet star-
ter kl. 11.00. Umiddelbar etterpå er det 
mulig for de yngste å bli med på sjørøver-
tokt å fi nne en skatt på en øy ute i fjorden. 
De litt eldre kan øve seg på å ro med Gaia.
 En av dagens to høydepunkter blir kl. 
12.00 hvor boken til Per Angell-Hansen 

–Slippen på Huvik – skal presente-
res. Og boken kan kjøpes….

 Noen har slitt og strevet i lange 
tider med trestykker av eik. Ten-
vik-båten er ferdig! Før stabelavløp-
ning blir det selvfølgelig en skikke-

lig dåpssermoni. Blant annet vil vår venn 
Terje Planke si noen ord om trebåter og 
Tenvikbåten.
 Ikke bli skuffet: vi får også tid til både 
seil- og roregatta. Og om kvelden blir det 
den tradisjonelle festen med premieutde-
ling og mye moro.
 Søndagen blir det arrangert en Motor-
båtregatta. For første gang siden 1953 blir 
det arrangert en regatta for motorbåter. 
Vi inviterer alle båteiere, med trebåter og 
plastbåter til å melde seg på! Dagen starter 
med veiing av båtene, før de sendes ut med 
startskudd og fl aggsignaler kl. 11.00. Nær-
mere kl. 14.00 er forhåpentlig alle skipsre-
dere på plass igjen, og premieutdelingen 
kan foregå.
 Vi håper at dette er et program som kan 
passe deg og din familie. Og venner.

 Velkommen til Slippen!



10 års jubileum :

• Fredag 16. juni
Konsert ved egne krefter: »Nordre Skur 

og Ballast». Det sies at det er innøvd nye 
nummer.

Dørene åpnes kl 19.00 og kafeen er helt 
klar - med både det ene og andre.

(La bilen stå hjemme!)

Dette blir en kjempekveld med 
god musikk og fint sosialt 

samvær.

• Lørdag 17. juni
Dagen starter som vanlig med fl aggheis 

og sang kl. 08.00. Deretter skal vi trakte-
res med en skikkelig frokost.

 Kl. 11.00 er den offi sielle åpningen 
av dagen.  Umiddelbart etterpå kan du ta 
en rotur med Gaia eller være med på en 
spennende sjørøvertokt (hvis du er barns-
lig eller under 12 år).

Kl. 12.00 er det store øyeblikket 
kommet for forfatter Per Angell-Hansen 
og presentasjon av hans bok Slippen på 
Huvik. Dette er en spennende bok om hva 
som hente på og ut fra Huvik før Kystla-
get ble etablert. Bak boken ligger over 
to års forskning, en mengde intervjuer og 
en masse snusing både her og der. Du 
vil fi nne en masse unike illustrasjoner i 
boken.

Kl 13.00 skjer det som en gjeng har 
jobbet lenge og lenger enn lenge med.. 
I vel to år har en del iherdige og uthol-
dende båtbyggere jobbet fram Tenvikbå-

ten, klar til sjøsetting. Båten er en 1:1 
kopi av en over 100 år gammel sildebåt 
bygget på Tenvikgårdene ved Ula. Det 
blir en fl ott dåp, og så får vi se om båten 
holder vannet ute! Årets krus har selvføl-
gelig Tenvikbåten som motiv.

 Så er det spennende hvem som er fl in-
kest i roregattaen. Start kl. 14.15. 

Kl. 15.00 er det tid for musikk. Denne 
dagen har vi besøk av sanggruppa  Slaraf-
fenland. Ny gruppe med ”gamle” sangere 
med Geir Høyer Andreassen i spissen. Og 
vår eget Nordre Skur og Ballast vil også la 
høre fra seg denne dagen.

 Seilregatta blir det selvsagt. Denne går 
som vanlig på indre havn. Men vi starter 
først etter at Strømstadfergen har gått, litt 
over kl. 16.30over kl. 16.30over .

Kafe
Det vil være kafedrift med servering 

av kaker, kaffe og mineralvann under 
alle arrangementene. På kveldsarrange-
mentene blir det også salg av øl og vin.

Ferge 
til og fra Thor Dahl-brygga
Hver hele time fra 11.00.

Sjørøvertokt
De minste blir oppfordret til å stille i 

sjørøverutstyr og være med på et sjørøver-
tokt. Noen sier at det skal være gravet ned 
en skatt ute på en øy.....

Det koster ikke noe å være med.

Kystkulturdagene 2000
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Fest om kvelden
Til festen på lørdagskvelden må du 

melde deg på! Telefon 33 47 34 04 man, 
ons, og fredager mellom 10 – 14. Prisen 
er kl. 120 pluss drikke.

Ukjente ting vil nok også skje
Et brudepar vil nok vandre forbi med 

sine gjester.

• Søndag 18. juni
Dette blir dagen hvor vi skal gjen-

skape de gammeldagse motorbåtregat-
taene. I samarbeid med Sandefjord 
Motorbåtforening  Se egen omtale på 
side 5.
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 Benytt deg av annonsørene.  
 De støtter saken vår! 
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 Søndag 
18 juni 
braker det 
løs. Som en 
avslutning 
på jubile- 
umsarrange- 
gementet 
vårt, arran-
gere vi en 
motorbåt-
regatta etter gammelt regelverk. Sande-
fjord og slippen på Huvik har en solid 
historie. I familien Johansen/Moving var 
fl ere med og knivet om de aller største 
trofeene. NÅ er det 37 år siden det ble 
avviklet slike snekkeregattaer. Med god 
hjelp fra Sandefjord Motorbåtforening og 
Johan Evensen vil vi gjøre et forsøk på å 
avvikle etter reglene fra landsregattaen i 
Sandefjord i 1953. 
 Alle med snekker (deplasementskrog) 
kan delta. Det vil være klasser både for 
trebåt og plast. Dessuten vil det være 
en egen veteranbåtklasse. Da må båt og 
motor være eldre enn 30 år.
 Regattakomiteens hovedpoeng er ikke 
å lage et sjøens rallycross. Vi ønsker et 
arrangement som åpner for trivsel og godt 
sjømannskap. 
 Start første klasse kl. 11.00. Alle klas-
ser har startet før kl. 11.20. Det planlegges 
premieutdeling kl. 13.00. 

Regattabanen
 Vi vil ha et arrangement som er publi-
kumsvennlig, derfor en bane som går i 

indre hav-
neområde. 
Distanse er 
trukket 
opp med 
snor og 
viste seg å 
være 4 
nautiske 
mil.

Start
 En linje mellom fl ytebrygga på slippen 
og utsatt rød bøye.

Start mot syd
Første rundingsmerke
Syd av rød bøye syd av Gustholmen.

Annet rundingsmerke
Sør og øst for rød bøye på Roabukta.

Tredje rundingsmerke
Vest for rød bøye ved Stublandet

Fjerde rundingsmerke
Nord for rød bøye i Kamfjordkilen

Mållinje
Samme som startlinje men passering fra 
nord.

Flere utenbys har meldt sin ankomst. 
Ta kontakt med oss i komiteen for fl ere 
detaljer: Per Angell-Hansen tlf. 33 47 99 
79, Roar Jensen tlf. 33 47 41 13, Jan Halin 
tlf. 33 46 50 11 (Sandefjord Motorbåtfore-
ning), Stig-Tore Lunde tlf. 33 47 91 23. 

Fram fra glemselen - motorregattaen er her igjen
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Knutekveld med Ben
Det var en liten, 

men eksklusiv 
forsamling som 
hadde Ben Bryn-
hildsen som 
instruktør i knute-
nes ville verden. 
Etter over to timer 
var det deilig med 
Hans-Ivar Han-
sens nydelige erte-
suppe. 

Til Cato og Kystlaget
VI TAKKER ALLE I KYSTLAGET FOR EN KJEMPEGOD OPPLEVELSE PÅ VÅR DAG!
      Ingeborg og Anders

Ingeborg & Anders = sant!

Etter vielsen hos 
Byfogden tirsdag 7. 
Mars ble det foto-
grafering på Slip-
pen. På fotografi et 
ser vi fra venstre 
forlover for Anders, 
Vigdis Myhre, 
barna Marte, Tord 
foran og Skage  på 
brudgommen 
Anders arm, bruden 
Ingeborg og  hennes 
forlover Kristian 
Fossum.

Takkehilsen

Foto: C
ato A

rveschoug

Foto: C
ato A

rveschoug
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Kystlagsturen 2000
Alt klaffet - til og med været

Torsdag ettermiddag 29 april dro 
en forventningsfull gjeng på 7 i to 
privatbiler over fjellet mot sør-vest-
landet for å få etterlengtet påfyll av 
kystkultur, både den som er laget 
av gammelt jern og de mer myke 
verdier i form av trebåter, sjøbuer m.v. 
Bak i kofferten til den bevaringsverdige 
volvoen til Ivar Otto lå den sedvanlige 
matkassa til bruk for frokost og kvelds-
måltidene. Deltagere denne gangen var 
reiselederne Per og Ivar Otto pluss for-
mann Cato, Odbjørn, Roar, Bjørn og Lars. 
Alt lenge før Bø og Vinje i Telemark slo 
Lars og Bjørn på traktor-radaren, og kom-
menterte fortløpende alt som skjulte seg 
bak løer og skjul av gammelt redskap. 
Første stopp var Haukeliseter som åpen-
barte seg med tykk tåke. Her ble mid-
dagen inntatt før det bar videre inn i de 
store tunnellene mot vest-
landet. Stor var gleden og 
forundringen da vi kom 
ut av tunnellen i strålende 
sol fra skyfri himmel og 
en temperatur som  fi kk 
alle unntatt Bjørn til å 
kaste stillongs og busse-
rull ned i Seljestadjuvet. 
Etter en praktfull biltur 
langs fjord, vann og fjell 
i vestlandsnatur av beste 
merke, kom vi endelig 
til havet der kystkulturen 
fi nnes. Turens første 
ferge Utbjoa - Stord ble 
studert nøye. Per og Her er gjengen samlet med den utmerkede omviseren 

på Rubbestadneset

Foto: C
ato A

rveschoug

Ivar Otto
Myhre

Bjørn visste alt før vi kom ombord hva 
slags maskin den hadde, men det viktigste 
med fergeturene på kystlagsturene har 
etterhvert blitt spørsmålet om de har svele 
ombord. De hadde ikke det, og dessuten 
var vi de eneste passasjerene så noen ser-

vering var det ikke. Men hva gjør vel det 
når vi kunne trylle fram et fl ott kveldsmål-
tid i fellesskap ut av matkassen i en liten 
campinghytte i Leirvik, før alle sovnet inn. 
Det vil si motorgutta sov ikke helt godt på 
grunn av spenningen og forventningene til 
deres første besøk i båtmotorens svar på 
Mekka - selveste smia på Rubbestadneset. 
Det måtte nesten føles som natten før bryl-
lupsnatten. 

Rubbestadneset
På Bømlo ble vi tatt imot i den gjen-

skapte smia der Rubb-motorene en gang 
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så dagens lys av selveste nestoren på Rub-
bestadneset, Kåre Haldorsen, barnebarn til 
grunnleggeren av Rubb.  Vi ble først tatt 
med inn i det aller helligste der samlingen 
av motorer fra produksjonen var samlet 
helt ifra de første hjemmelagede motorene 
til de store med mange hester som har 
drevet både fi skeskøyter og trålere. Gliset 
ville ingen ende ta da et av klenodiene 
ble fyrt opp og den kjente motorlyden 
fylte lokalet. Noen måtte gå ut for å høre 
ordentlig hvordan eksosen smalt ut av 
røret i fi ne ringer. Videoen til Lars gikk 
seg nesten varm både med lyd og bilde, 
mens Cato fotograferte i vilden sky for å 
fange opp høytidsstundene som kom tett 
som hagl ettersom Haldorsen fortalte den 
ene historien etter den andre om jern-
tingestene som var spredt utover gulvet. 
Selve smia var en attraksjon i seg selv 
og som kontrast til vår datastyrte og fi n-
mekaniske verden. Her fi kk vi demonstrert 

industrihistorie på en pedagogisk fi n måte 
av vår utmerkede omviser, som på tross 
av sin ingeniørbakgrunn også hadde kunn-
skaper om de små og praktiske detaljene i 
produksjonen. Kanskje er det nettopp der 
vi i dag har mistet kontakten mellom teori 
og det praktiske håndverk. Det er vanske-
lig i dag å tenke seg at smeden i sin tid 
var verdens mest utbredte yrke. (hvorav 
utbredelsen av navnet Smith) Kanskje vi 
bør utdanne en smed ved kystkultursente-
ret vårt ?

Hos «Snøfte Smith»
Høyt opp i fjellene i USA et sted lever 

et folk som kalles «Hillbillies». De er gjort 
kjent gjennom tegneserien om «Snøfte 
Smith» og karakteriseres ved sitt frie liv 
uten altfor mye orden og system verken 
ute eller inne. At vi på denne fredags etter-
middagen skulle få oppleve dette i idyl-
liske Sveio like nord for Haugesund, var 

nærmest et under selv om vi 
på turen dit hadde vært innom 
Mosterhamn  med den gamle 
kirken der fra år 1024. Her 
inntok vi forresten en hyggelig 
lunsj i det fi ne været på brygga 
med reker, øl(Cola) og loff, 
mens vi vente på fergen til 
Valevåg. 
Det eneste «veiskiltet» som 
viste vei til motorsamlingen 
som bar det pretensiøse navnet 
Sønhordaland Motormuseum, 
var noen store motordeler som 
stod langs hovedveien der en 
sølete gårdsvei tok av rett inn i 
det grønne. Vi tok av og kom 

på toppen av en bakke først til 
en liten ansamling av motorer, 

Hos ”Snøfte-Smith” på Sveio. 
Bilen til Roar Jensen ser litt malplassert ut

Foto: C
ato A

rveschoug
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vi se at på tross av utseendet så var de 
fl este motorene i sin skjønneste orden.  
Etterhvert ble vi også oppmerksomme på 
at dette nok var den mest komplette mot-
orsamlingen noen hadde sett, og det sier 
ikke så lite i dette selskapet.. Her var alt 
fra A til Å innen motorfabrikkasjon. Til 
og med dampmaskinen var representert. 
Her krydde det av Sabber, Rubber, Mar-
naer, Realer, FMer, Trygger, Brunvolder 
m.m.m. Mens hestene slikket på bilen til 
Roar, gikk vi rundt og studerte «jernhes-
tene» og lurte på hvordan det kan være 
mulig å få samlet så mye for en kar i 50 
års alderen. For ikke å si hvordan en mann 
skal kunne klare å holde tritt med rusten 
og forfallet. Dette var en skattkiste som 
ropte etter struktur og 10-12 mekanikere 
som kunne ta en krafttak.    

«Luksusovernatting
 i Skudeneshavn

Etter disse sterke opplevelsene var det 
godt utpå kvelden å komme i hus i Sku-

avdankede båter, landbruksredskaper og 
jernskap mer eller mindre tildekket og i 
spredt uorden. I bunnen av bakken dukket 
det nye ansamlinger opp, nå på begge 
sider av veien med bl.a. en seilbåt, en 
gammel livbåt, lastebil oppblandet med 
motordeler, vinsjer m.m (blant annet en 
komplett vinsj fra Fredriksvern Motorfa-
brikk). Men på toppen av neste bakke fi kk 
vi oss et syn som ingen av oss noen gang 
kommer til å glemme og som fi kk verk-
stedet på Huvik-slippen til å se ut som 
en ballsal før ballet. Begge bilene måtte 
stanse midt i den sølete veien fordi det 
stod en løs hest midt i veien. Senere kom 
det en hest til pluss en hund. På høyre side 
av veien var det noen gamle skur, buer og 
brakker delvis åpne mot veien. Inni disse 
var det helt fullt med motorer, så fullt at 
det var vanskelig å gå mellom disse. I til-
legg var det fullt opp av motorer på hyller 
og mesanjiner. På venstre side av veien 
var det lagret utendørs i en skråning fullt 
opp av defekte motorer og deler i ca. 50 
m. lengde. 
Da vi 
omsider var 
kommet oss 
over over-
raskelsen og 
fi kk hilst på 
den hygge-
lige inneha-
veren, John 
Simonsen 
som gikk fra 
motor til 
motor og 
startet disse 
for oss, fi kk Engøyholmen med de to store bruene og garntørken til høyre. Hundreseg 

I erden lille rutebåten med svart skrog hvor turdeltakerne overnattet
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desneshavn, hvor vi innlosjerte oss i 3 
campinghytter med TV, WC, dusj og sen-
getøy, alt til den nette sum av kr.800,- 
totalt for alle. Det lønner seg å dra på 
tur utenfor turistsesongen. Vi bestemte 
oss for å spise middag i Skudeneshavn, 
kjent som et av de best bevarte kystmil-
jøer i Norge. Men først gikk vi på en 
skikkelig bryggesleng i denne idyllen med 
båtradaren på. Den fanget opp ei sjøbu 
med noen gamle båter tilhørende Skude-
neshavn Råseilarlag.(Ikke medlemmer av 
Forbundet Kysten fordi det er et eget kyst-
lag i området, Kormt kystlag) Her fi kk vi 
en fi n omvisning og fi kk se båtsamlingen, 
og selvfølgelig var det gjemt bort i en 
mørk krok noen motorer her også. Dette 
forsinket omvisningen med ½ t, for Bjørn 
fi kk se en motor med noe greier han ikke 
hadde sett før, og da Per heller ikke hadde 
sett denne varianten, gikk diskusjonen 
høyt om hva dette kunne være. Omsider 
kom vi oss ut, men da var det ikke åpent 
noen steder, bortsett ifra et gatekjøkken. 
Men det fi kk gå for denne gang, og gjen-
gen samlet seg i den største campinghytta 
til et måltid med junkfood, og det ble 
riktig koselig da Objørn bidro med Stratos 
og «Jesus-kake» til dessert. 

Den perfekte motorsamling
Lørdags formiddag gikk med til befaring 

av Skudeneshavn park og utsiktsområder 
som viste seg fra sine beste sider i det 
fl otte været. Dette i påvente av fergeav-
gang til Randaberg og besøk på Tungene-
set. Her var det både motorsamling og en 
fi n fi skeriavdeling med mange fi ne båter, 
med andre ord noe for enhver smak. Men 

for de fl este var det nok motorsamlingen 
som falt best i smak. Dette var en kjempe-
kontrast til det vi hadde opplevet dagen 
før. Her var det rent og pent, alle moto-
rene malt og i orden og 4 mann i kjele-
dresser med navn på gikk rundt og kjælte 
med klenodiene. De forstod tydeligvis at 
de hadde fått besøk av likesinnede, for 
det gikk ikke lang tid før diskusjonen og 
praten gikk høyt om alle detaljene. Og 
ikke nok med det etterhvert ble den ene 
motoren etter den andre startet opp til stor 
tilfredshet fra motorguttas side. Klimaks 
ble nådd da Per spurte om en kjempestor  
Brunvold med 3 sylindere og 220 HK 
innerst i lokalet kunne gå. Det gjorde den 
så eksosen fylte hele lokalet og området 
rundt. Det er neppe mange, om noen, mot-
orsamlinger i landet som har en så stor 
motor til ekstra glede for store «gutter».  
Dette var en motorsamling som kan danne 
mønster for andre. Per fi kk mange ideer 
her.

Engøyholmen
Etter en bedre middag i Stavanger, selv-

følgelig på en restaurant på brygga med 
kystkultur som tema og menu (Sørensens 
dampskipsekspedisjon), ble vi mottatt 
med åpne armer på Engøyholmen kystkul-
tursenter, som holder til på en holme i 
Stavangers havneområde.  Endelig et sted 
med noe annet enn motorer, trodde jeg, 
men gutta fant noen klenodier her også. 
Ja., de fi kk til og med skreket seg til å få 
startet opp noen store motorer som stod i 
båtene.  Men tross alt Engøyholmen var 
først og fremst sjøbuer og mange mer eller 
mindre restaureringsmodne båter, til og 
med en båt som var bygget i Sandefjord. 



- 11 -

Kyslagsturen fi kk også i år oppleve en liten 
moteoppvisning fra båtlivets barndom. Bitte 
har tatt på seg ett av de mange klenodiene 

på Wåge i Egersund

Foto: C
ato A

rveschoug

På Engøyholmen drives det daglig en stor 
virksomhet i regi av en stiftelse der Rygja 
kystlag er med. Kommunen driver blant 
annet et stort pedagogisk/sosialt prosjekt 
med mange fast ansatte. Mye av byg-
ningsrestaureringen drives av dette pro-
sjektet. De gamle buene og garntørken 
hadde vært benyttet til fi skeriformål. De to 
store buene var klassiske sjøbuer uberørt 
av den moderne tid, med stor plass i hver 
etasje, hvor også kystlaget hadde fått plass 
til sitt møtelokale. Vi fi kk overnatte på 
en nydelig nyrestaurert gammel rutebåt, 
Hundvåg I. Men før vi gikk til sengs på 
benkene i salongene, dro vi på bytur i 
den varme sommerkvelden med full fart 
i hele bryggeområdet. Ei koselig snekke 
med Sabb (eller var det Marna) ble stilt 
til vår disposisjon pluss en bobåt til under-
tegnede. Det vakte en viss oppsikt da 
disse båtene ble fortøyd blant all plas-
tikken inne i vågen. Derfra var det 
bare å spasere over gaten til nærmeste 
pub, hvor vi kunne sitte å nyte det 
yrende utelivet på denne sjeldne fl otte 
sommerkvelden. Det var anledning til 
strikkhopp i havna denne kvelden, men 
Cato avslo vårt tilbudet om gratis opp-
levelse. Han var redd 2 cl ren tran som 
var inntatt som aperitiff  på restauran-
ten tidligere på dagen ville ha kommet 
opp igjen. 

Feylingsbua i Egersund
Etter en god frokost fra matkassa i 
salongen på Hundvåg I, bar det videre 
over Jæren med sin spesielle naturtype 
og helt fram til Egersund og Feylings-
bua. Der ble vi tatt i mot av Jens Hovland 
som ga oss en fi nn omvisning i den nyre-

staurerte bua. Her var det mange ideer 
til bruk av lokaler og organisering. Selv 
her stod det noen motorer i en krok som 
omviseren knapt hadde tenkt å vise oss, 
men der tok han feil. Omvisningen ble 
avsluttet et annet sted hvor Hovland stolt 
kunne vise oss sin nye robåt(skal også 
rigges med råseil), ca. 12 m. lang og med 
fl otte årer. Her skulle det ikke noe motor 
oppi, og han kom med følgende visdoms-
ord som en del bør legge seg på hjertet: 
«Når du setter motor i en båt, gjør du 
ikke bare noe med båten, men også med 
eieren». 

Forberedelsene til årets landsstevne i 
Egersund 27-30 juli så ut til å være i de 
beste hender. Stedet kan anbefales på det 
varmeste. 

     Forts. neste. nr.



Mustafa gir seg ikke!
Oppservante lesere husker 

at Mustafa Dogrul fi kk skryt 
på Årsmøtet, fordi han hadde 
jobbet fl est timer av alle på 
fellesdugnadene i høst.

 I våres har Jan Kalstø 
og Mustafa jobbet med ny 
bæring og dekke på Brygge 
Nordre Skur. Etter at Jan 
måtte gi seg, (har tatt en fi n 
eksamen på ingeniørskolen i 
Porsgrunn), har Mustafa fort-
satt og gjort en kjempejobb 
med å gjøre brygga ferdig.

 Hjertelig takk igjen, Mus-
tafa!

Elskere av klassiske seilbåter
Vedlagt forrige nummer av Kystvakt 

fant du en brosjyre for Europe Week 
2000. I juli skal Klassisk Treseiler Klubb 
gjenta bragden fra 1914 med å arrangere 
en ukes regatta og sosialt samvær.

 Det hele starter i Fredrikstad 18. juli 

og forfl ytter seg til Hankø 20 juli. Oslo/
Asker 22.-25 juli. 26.juli kommer fl åten til 
Horten og 30. juli til Stavern.

 Benytt denne anledningen til å se de 
stolte damer under fulle seil! Mer på Inter-
nett.

- 12 -

Elektroniskt foto: Leif O
.



Et godt besøkt årsmøte i Gokstad Kyst-
lag fant sted fredag  28.januar. Per Angell-
Hansen ledet møtet elegant gjennom en 
krevende saksliste. 

Årsberetning fra styret og arbeidslagene 
viser at laget har mange og allsidige 
aktiviteter. Det kan slås fast at det 
er god bredde i kystkulturarbeidet. Regn-
skap 1999 og budsjett 2000 ble vedtatt, 
likeledes Kystlagets arbeidsplan for 2000. 
Den største utfordringen har vært opp-
føring av Søndre Skur etter brannen tidlig 
på året. En imponerende dugnadsinnsats 
ligger bak et meget tilfredsstillende 
resultat.     

Etter en debattrunde ble lagets organ-
isasjonsstruktur vedtatt. Den skal fremde-
les være forholdsvis ”fl at”, med deltakelse 
fra arbeidslagene i styret. Det er mange 
oppgaver å ta fatt på i 2000, bl.a. 10-års 
jubileet.   

Valget endte med følgende sam-
mensetning av arbeidsutvalget for 2000:  
Leder Cato Arveschoug, nestleder Roy 
Kristoffersen, kasserer Bjørn Fiksdal, 

sekretær Dagrunn Halvorsen, leder av hus-
styret Thorbjørn Larsen. I tillegg til arbe-
odsutvalget består styret av Svein Hus 
(Nordre Skur og Ballast), Per Angell-
Hansen (verkstedlaget), Fred Ivar Tallak-
sen (kultur- og fartøylaget), Thor Sunde 
(infolaget).  

Formannen ønsket de nye styremed-
lemmene velkommen inn i styret, og de 
gamle ble takket av. Selv om han ikke 
var til stede ble Ottar Trones berømmet 
for sin innsats som leder av husstyret i 
fl ere år. Mustafa Dogrul ble berømmet 
for det arbeidet han har nedlagt, som en 
god representant for medlemmenes dug-
nadsinnsats. Catos arbeid som formann 
har betydd mye for lagets virksomhet i 
1999. Oppgavene som ligger foran krever 
både kontinuitet og pågangsmot, og det 
har Cato. 

Etter årsmøtet kunne medlemmene 
hygge seg med Bjørn Rishovds velsmak-
ende fi skesuppe.  

Thor Sunde

Godt besøkt årsmøte i Gokstad Kystlag

Datautstyr til en lavere pris!
Nettbutikk: www.memoryshop.no

Telefon 33 48 84 50
Telefax 33 48 84 51

Man-fre 9-16.30/Tors. 9-17/
Lør 10-13

Memory Shop Data
Øvre Laskenvei 14

3221 Sandefjord
Etablert 1991
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Lysestaker ønskes
De skal brukes i det nye lokalet i 2. 

etg på Nordre skur, men de må helst 
være i messing. 

Ta kontakt med Vigdis Myhre på 
fredager på Kystlaget 33 47 34 04.

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, men sånn  i tur og orden. 

Onsdager har Bjørn Fiksdal og Roy 
Kristoffersen en delingsmodell.

Fredag erVigdis Myhre der.

Vera Miljø A/S
Veløyvn. 17

Postboks 2036, 
3239 Sandefjord
Tlf: 33 42 01 00
Fax: 33 47 46 80

E-mail: mail@vera.no
Internett: www.vera.no

hytte- utstyr
- Toaletterløsninger
  bl. a. Snurredassen
- Dusjer
- Baderomsmøbler
- Gassvannvarmere
- Vannpumper

- Hyttekjøkken
- Solselleanlegg
- Vindmøller
- 12 volts lamper
- Gasskomfyrer
- Propankjøleskap
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Vestfold Fylkeskystlag hadde sitt års-
møte på Huvikslippen 24.februar 2000. 
Det møtte representanter fra Loggen Kyst-
lag i Tønsberg og Gokstad Kystlag. Møte-
leder var Cato Arveschoug. Årsmelding 
og regnskap for 1999 ble vedtatt. Arbeids-
plan for 2000: Stimulere aktiviteten i de 
lokale kystlagene, ved bl.a. å søke om og 
fordele fylkeskommunale midler til kyst-
kulturarbeid, samt bidra til opprettelse av 
nye kystlag.

Valget endte med følgende sammenset-
ning for 2000: Leder Thor Sunde, Gokstad  
(gjenvalg), kasserer Bjørn Fiksdal, Gok-
stad  (gjenvalg), Jack-Robert Furuseth, 
Loggen (gjenvalg), Nils Bugge, Loggen 
(ny). Tjøme Kystlag ble invitert til å opp-
nevne et styremedlem. 

Etter årsmøtet holdt Nordre Skur og Bal-
last en stemningsfull konsert, etterfulgt av 
Bjørn Fiksdals velsmakende bakalao for 
kor og møtedeltakere.

Thor Sunde         

Årsmøte i Fylkeskystlaget



Detalj av forstevn med 
beslag for klyverbom 
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Tenvikbåten begynner å likne en båt

Anders   
Nerland

NOEN BETRAKTNINGER 
FRA EN AV BÅTBYGGERNE

Å bygge båt for amatører på fri-
tiden har vist seg å være mer tid-
krevende og omfattende enn hva 
vi regnet med. Det har vært en 
spennende og lærerik prosess. Vi 
har fått mye ny kunnskap og erfa-
ring, som er svært forskjellig fra våre nor-
male jobber. 

Vi har lært å hente tømmer og fi nne 
grodde emner i skogen, felle trær og ta 
ut de riktige stykker av treet for å forme 
det til de ulike deler som en båt er sam-
mensatt av. Vi har lært å forstå en båtteg-
ning og omsette den i praksis. Vi har fått 
innsikt i hvordan seil blir til og hvordan 
de skal syes etter å ha sydd ferdig 42 
kvadratmeter seil. 

Vi har fått kyndig opplæring / veiledning 
av båtbygger Svein Erik Øya og seilmaker 
Fredrik Brodersen.

Vi er amatørbåtbyggere som vet og for-
står noe av det vi har gjort. Vi har 
ikke alltid valgt den raskeste veien for å 

få til de enkelte 
detaljer. Med 
tiden til hjelp 
og mange kaf-
fekopper har 
det blitt både 
båt og seil av 
innsatsen  vår. 
Det har til 
tider vært 
mange men-
nesker med å 

dra lasset for å bygge båten. Det 
har gjennom hele prosjektet vært 
fi re / fem stabile personer, og de 
er fremdeles like ivrige og entusi-
astisk  med. Siden byggingen star-
tet  høsten -98 har det medgått ca. 
3.000 arbeidstimer inkludert turer 
i skogen for å fi nne egnet trevirke 

og en tur til Lyngør for å sy seil. Det har 
vært mange spennende diskusjoner for å 
fi nne de riktige løsninger på de ulike pro-
blemstillingene. De fl este svarene har vi 
funnet ved å studere den originale båten 
som står under presenningen på Slippen.
Småbåtene i 
Østlandsregionen 
har fått lite fokus 
og status opp 
igjennom årene. 
Tenvikbåten var 
allerede i 1940 
regnet for å være 
verneverdig for 
sin særegenhet 
og unike fremto-
ning. Den var også kjent for sine gode sei-
legenskaper og sjødyktighet.

Da vi fant det siste eksisterende eksem-
plaret av en båt bygd av Nicolai  Hanssøn 
fra Tenvik i Ula i skogen på Spetalen i 
Tjølling i 1995, var det en sensasjon i det 
østnorske kystkulturmijøet.

Det sjøhistoriske museet i Stocholm 
lagde en utstilling i 1999 med en presenta-
sjon av nordiske småbåter. I forbindelse 
med utstillingen har de utgitt en bok hvor  
Arne Emil Christensen  ( leder av sjøfarts-

Detalj av akterstevn med 
ett av rorbeslagene.

Elektroniskt foto: Leif O
.

Elektroniskt foto: Leif O
.



- 16 -

museet i Oslo, har skrevet en artikkel om 
østnorske båter og tradisjoner. Han bruker 
våre tegninger av Tenvikbåten  som illus-
trasjon på den særegne østnorske småbå-
ten. Det er morsomt for oss som bygger 
båten og kystlaget at vårt prosjekt har en 
så høy  status i denne sammenheng.

Tiden etter at båten  er bygd ferdig, 
vil i kystkultur sammenheng ha verdi 
som et synlig bevis på at båten er 
ivaretatt gjennom kopien. Vår båt er bygd 
helt iden-
tisk med 
originalen 
på tradi-
sjonell 
måte med  
eik i 
spant og 
hud og 
einer-
nagler. 
Videre 
har båten 
verdi gjen-
nom bruk og 
utprøving av 
hvordan den seiler og oppfører seg i 
vannet. Det er viktig å hente opp noe av 
denne tapte kunnskapen og formidle den 
videre til nye generasjoner.

Vi hadde et mål og en drøm om å seile 
Tenvikbåten sommeren år 2000. Det er 
fl ere årsaker til at vi ikke nådde dette 
målet. Det  egentlige målet for oss som 
bygger båten, ble etterhvert å bruke den 
tiden vi må ha for å gjøre båten helt ferdig 
med de ressurser og muligheter vi selv 
har. Gleden av å gjøre båten ferdig for 
egne krefter, på vår måte og i vårt tempo 
ble viktigere enn å nå målet den 17. juni 

år 2000.
Tenvikbåten er et sentralt tema for årets 

kystkulturdag og vil bli behørig presentert 
der og da. Båten er så  sjøklar at den 
annonserte sjøsettingen vil fi nne sted med 
de ritualer som hører til en stabelavløping. 
Vi vil stolt presentere den jobben vi så 
langt har gjort med både båt og seil.

Igjenstående arbeid vil sannsynligvis 
være; tiljer, en bunnstokk, en tofte, ror, 
årer, diverse beslag / festeanordninger, 

rigg og 
den ende-
lige over-
fl atebe-
hand-
lingen. 
Selv om 
disse 
detaljene 
mangler 
vil båten 
for 
mange se 

ferdig ut. Vi 
har ennå 
mange timer 

med arbeid som vi skal kose oss med 
utover høsten. Vi gleder oss allerede til 
neste sommer når vi skal få muligheter 
til å teste ut denne spesielle båtens ulike 
egenskaper og muligheter.

Til slutt vil jeg si at fl ere av oss som har 
vært med i dette prosjektet, syns vi har fått 
en unik mulighet til å følge opp og være 
delaktig i et slikt spennende prosjekt:

Å fi nne et gammelt, verneverdig båtvrak, 
måle det opp, lage tegninger, omsette teg-
ningene til en vakker båt og i tillegg få lov 
til å være med seilingen.

En glad gjeng: Fred Ivar Tallaksen, Anders Nerland, Kjell 
Arne Mandlid, Roy Kristoffersen, Kai Askildsen og Josef 

Thingnes ved Tenvikbåten.

Elektroniskt foto: Leif O
.
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Tin Roof Jazzband
Fredag 2. juni

 Vi legger vi opp til en hyggelig 
kveld med gla’ jazz og swingjazz. 
Tin Roof Jazzband er etter hvert blitt 
et kjent Sandfjord basert orkester.De 
dyktige musikere er Jan Engebretsen 
på piano (godt kjent som en dyktig 
sanger også), Willy Lundgren på 
trombone, Per Gustavsen, bandleder 
og ekspert på klarinett, Kjell -Erik 
Skalleberg, banjo, Kjell Abrahamsen, 
tuba og Alan Clifton, trommer. 

Konserter på Kystlaget

Fattigmannsbandet er 10 heftige karer 
som spiller litt av hvert, men holder seg 
stort sett til rock, soul, blues og funk-
tradisjonen. Bandet har vært innom mange 

steder, som Kongsberg Jazzfestival, 
Hjertnes og Promenaden i Sande-
fjord etc. etc. Du fi nner Trond Olav 
Ruistuen, trompet og vokal, Kjell 
Einar Drægebø, trompet, munnspill 
og vokal, Thore Geir Hansen, sak-
sofoner og vokal. Jørn Berg, trom-
bone og vokal, Svenn Inge Nilsen, 
bass og vokal, Hein Ivan Mikkel-
sen, trommer, Gunnar Lindsholm, 
gitar og vokal, Reidar Helgeland, 
gitar og vokal, Simen Scharning, 
keyboards og Oddvar Myklebust, 

vokal. Dette blir mye fi n sang!

Fredag 9. juni

Nordre Skur & Ballast
Fredag 16. juni

Konsert ved egne krefter: “Nordre Skur 
og Ballast”. Det sies at det er innøvd nye 
nummer.

 Alle dagene blir dørene åpnes      
kl. 19.00,  og kafeen er helt klar - med 
både det ene og andre.

 (La bilen stå hjemme!)

Dette blir kjempekvelder med 
god musikk og fint sosialt 

samvær.
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Per Angell
Hansen

Mandals motorfabrikk 1918-1984
Historien om Marna fortsetter:

Mantek A.S blir startet
Etter konkursen ble bygningene 
solgt til a.s. Kastellgata 12 med 
C. Wathne, P.A. Klev, Carl Lesch-
brandt og Arne Gahre som hovedaksjonæ-
rer. Størstedelen av bygningene ble leid ut 
til Mantek A.S., Mandal Maskinering a.s 
og C. Wathne jr.
Ole Frithjof Klemsdal hadde ledet man-
dals Motorfabrikk fra 1967, til han, som 
tidligere nevnt, ble innvalgt på Stortinget 
i 1981. En måned etter at Marna as. 
gikk konkurs, kjøpte han hele delelageret 
og reparasjonsverkstedet i tillegg til noen 
dreiebenker, frese- og boremaskiner. Han 
startet opp med reparasjon og service av 
marnamotorene og salg av reservedeler. 
Firmaet får nå navnet Mantek a.s. I beskje-
den grad fortsatte produksjonen av den 2 
sylindrede bensinmotoren Marna MB 10 
A. Produksjonen av reservedeler fortsatte 
og salgsområdet var hele landet. Mantek 
as. hadde nå bare fi re ansatte.
Mandal Mas-
kinering 
leide, som 
tidligere 
nevnt, en del 
av bygnings-
massen. Det 
var Kristian-
sand Skrue-
fabrikk  som 
startet Madal 
Maskinering, 
etter at de 

hadde kjøpt hele maskinparken. En 
maskinpark som var meget moderne. 
Firmaet driver med maskinering for 
svært mange bedrifter i dag. 
C. Wathne jr. startet bilforretning i de 
lokalene han leide. En bilforretning 

som framdeles er i drift. 
Sjøsanden Marina, et forsikringsselskap, 
et billakkeringsfi rma og  elektroreparatør 
Helms leide noen mindre lokaler. Helms, 
som driver elektroverksted, reparerer blant 
annet båtmagneter, og svært mange har fått 
start på sin bensinmotor etter at magneten 
har blitt reparert av ham.

Navneskifte igjen
Mantek A.S skiftet så 1. november 1994 
fi rmanavn til Marna Motor, som det frem-
deles heter. Bedriften hadde nå 9 ansatte 
og driften fortsatte uendret. Etterspørselen 
etter Marna MB 10 A har hele tiden vært 
stabil, og motoren produseres fremdeles. 
Noen stor produksjon er det ikke. 
Størstedelen av omsetningen kommer fra 
delesalg og reparasjoner. I årenes løp er 

det nok ikke 
få som har 
fått »repa-
rert» sin mar-
namotor på 
telefon i sam-
tale med 
fabrikkens 
mekanikere.. 
Av de ca. 
30.000 moto-
rer som har 
blitt produ-
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sert ved fabrikken, 
er det anslått at det 
fremdeles fi nnes 
15-20 tusen motorer 
som fremdeles er i 
drift. Noen står nok 
også på motormu-
seer rundt om i 
landet.
Det produseres 
fremdeles mange 
deler til marnamoto-
rer fra 50- og 60- 
tallet. Mange kunder 
blir forundret når de 
kommer inn og ber 

Marna 8-11HK 2 syl Type K

Mandals Motorfabrikk med Mandalselvas utløp 
synlig i bakgrunnen

Marna 4HK  1 syl -Type H

Marna 2 syl  14-24HK  type DV2

om deler til »en gammel motor» fra 
70-tallet. »Å- en så ny motor?». I Mandal 
kan man fremdeles få de viktigste delene 
til motorer som 4/6 hk, 8/12 hk R-2, 
8/11hk, K, 5hk H, M 1, M 2, M 3, M 4, L 
2 og selvfølgelig MB 10 A.
En Marna kan brukes til så mangt. Flere 
marnaer brukes til drift av strøm- eller 
pumpeagregat i båter eller på land. Noen 
få sagbruk i Norge bruker også Marna 
som drivkraft. En av mekanikerene ved 
fabrikken bygget en bil, en kombinasjon 
av Opel og Ford, og naturlig vis ble det 
montert en Marna 5H som fremdriftsmid-
del. Historiene er nok mange, men vi for-

binder vel Marnamotoren med en koselig 
tur på sjøen i en åpen tresnekke.
Nysgjerrig på fl ere opplysninger og inn-
trykk om norsk motorproduksjon?  Følg 
med i neste nr.
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Som de fl este lesere av “Kystvakt” vil 
ha lagt merke til, har Sandefjordmuseene 
med samarbeidspartner foreningen “Båtla-
get GAIA” etablert seg i vestre del av 
“Søndre skur”. Det er inngått en leieavtale 
for to år fra desember 1999. Lokalene 
skal dekke behovene for lager/verksted, 
møtelokale og samlingssted for “Båtlaget 
GAIA”, utstillingslokale og kontor for 
driftsleder. 

Avtalen innebærer også at båtplassen 
“Smutthullet”, vest for “Søndre skur” dis-
poneres av leietaker i den perioden GAIA 
ligger på vannet. 

Etter noen måneders drift kan vi oppsum-
mere slik: Lokalene kunne med fordel vært 
tre ganger så store, men vi innretter virk-
somheten etter den plass vi har og benytter 
også Museets lager/magasin i Hinderveien 
til lagring av utstyr. I tillegg benyttes con-
tainerløsninger. Vi har kommet i et faglig 
stimulerende og trivelig miljø med mange 

hyggelige mennesker. Jeg mener å ha Båt-
laget GAIA med meg på dette. 

Båtlaget har hatt ukentlige samlinger på 
onsdager gjennom vinteren. Blant annet 
har laget organisert og gjennomført kurs 
i tauverksarbeider og kurs i navigasjon 
for medlemmene og er nå i gang med å 
planlegge et “jentekurs” i råseiling 19.-21. 
mai.. Laget er kontinuerlig på jakt etter 
nye medlemmer og kystlagsmedlemmer er 
hjertelig velkommen til å kontakte leder 
Trond Abrahamsen i tlf. 90784202 eller 
33465880 om dette.

Opplysninger om seilings/aktivitetsplan 
kan fåes samme sted. 

Jeg håper at miljøet på Kystkultursente-
ret vil profi ttere på vår tilstedeværelse og 
at vi kan ha hygge og nytte av hverandre.

Sandefjordsmuseene med
 ”satelitt” på Huvikslippen

Knut Kilde
Driftsleder
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Foto:  Trond

Stig-Tore
Lunde

Månedens profi l
Har du vært innom slippen og sett 

(eller hørt) ham blant den iherdige 
gjengen som bygger Tenvikbåt? Kan-
skje du kjenner ham som skipperen i 
”Fram”. Eller er det jypleren som har 
vært ”backpakker” du har møtt? Bryl-
lup som sier seks har også plassert 
ham på kartet. Jo da, det er Anders. 

Vår profi l vokste opp i Molde by 
(Svenskebyen 
som er ferdig- 
hus satt opp 
etter bombingen 
i 1942). Byen 
hadde kaier med 
”kloakktorsk” 
og spennende 
aktiviteter var 
det nok av for 
en liten kar som 
reket langs 
kaiene. Heldig-
vis fi kk familien 
ei hytte 5 kilo-
meter utenfor 
byen. Her kunne 
Anders kose seg 
med naboenes båter, 
romsdalsfæring og motorsnekke. 11 år 
gammel fi kk han sin første båt - en 14 fots 
plastbåt med 4 hk Johnson!!!!!!! Laget line 
og fi sket og var ute i havgapet med farkos-
ten. I 14 års-alderen rodde han med noen 
kamerater over til andre siden av fjorden 
for å plukke ”smårips”. (Rips på hytte-
tur!). Etter gymnaset startet den militære 
karrieren med 5 dager inne, rømming- og 
4 dager i bua. Det ble militærnekt ut av 

det til slutt. Utferdstrangen var mil-
dest talt sterk. En hollender med seil-
båt fi kk mannskap nordover til Trond-
heim -Frohavet  og Halten. Denne 
kjempeopplevelsen ga mersmak. Et år 
i elverket og sparekonto som vokste 
muliggjorde neste sprell. Målet var 

en tur til USA og Sør-Amerika. Seilte 
til Nederland med samme hollenderen, 

fl øy så til USA 
og haiket over 
til vestkysten. 
Med telt, sove-
pose og nøy-
somhet klarte 
han å leve på et 
snitt på 35 øre 
dagen. (Flink til 
å bomme mon 
tro?) Returen 
gikk ikke til 
Romsdal, den 
gikk til Mexico. 
Etter 6 uker som 
turist med sand 
mellom tærne 
og Aztekerpyra-

mider var begeret fullt. 
Dra hjem nå? Nei, nå var tiden inne til å 
trenge bak turismen og oppleve det virke-
lige livet. Spanskkurset i Guatemala var til 
stor hjelp. Borgerkrigen i Salvador og bar-
nesoldatene han så i Nicaragua gjorde et 
sterkt inntrykk. Julaften var i Guatemala. 
Reisen gikk også til Costa Rica, Panama 
og videre til Venezuela. Her var veien ut 
til øyene kort. På Antigua fi kk Anders haik 
med  en 42 fots ketch som skulle til Eng-

Anders Nerland i kjent positur
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land. 3 uker senere lå de på Azorene (har 
du sett fi skerlua Anders bruker når han 
seiler?), og ytterligere ti dager skulle til 
for å nå England. Den største påkjennin-
gen var å ligge i ”bleike” i tre dager. Neste 
tre døgn blåste det friskt. Summa sum-
marum 16 måneder med 16ooo i lomma. 
En ekte ”backpakker” forstår vi.

 Vel  hjemme, ville gutten ut igjen, med 
mål New Zealand. Pakket sekken, seilte 
fra Nederland og endte på Kanariøyene. 
Hjemturen gikk via land i Nord-Afrika. 
Noen hadde ordnet med en plass på syke-
pleierskolen i Lørenskog! Utrolig! Tenk 
for et sprang.

Vel 4 år senere var tiden moden med 
egen båt og jente som het Ingeborg. 
”Carmen” var ei nydelig seilskøyte på 
38,5 fot med 30 Sabb. (Beklager, 
Ingeborg vi kommer sterkere tilbake 
senere)Turen gikk nordover fra Trond-
heim mot Bjarkøy i Troms. Dramatisk 
ble det da koblingen til akselen løsnet 
ved Halten fyr. Etter noen timer kom red-
ningsskøyta og hentet dem. Neste sommer 
gikk turen til Hammerfest. Året etter 
Lofoten rundt. Turen til Sandefjord i 1990 
startet ved St-Hans tider og endte 1. sep-
tember. ”For en kjedelig og fl at by” var 
første melding etter ankomst. Turen gikk 
opp i Preståsen, og med utsynet over byen 
og med godt mot gikk det ikke lenge før 
Anders og Ingeborg hadde blitt kjent med 
”kjernen” blant byens borgere. I hvertfall 
havnet han like godt i  interimstyret i 
Kystlaget som ble etablert samme høst! 
Siden har historien til Anders og kystlaget 
vært nøye knyttet til hverandre. Det har 
blitt tre fl otte unger og vi vet hvordan 
familien trives ved sjøkanten. 

Det var påfallende å legge merke til hvil-

ken oppmerksomhet som ble knyttet til 
båten i ulike landsdeler. Nordlendingen 
var opptatt av seilareal, mens vestlendin-
gen ville vite noe om motoren. I Sande-
fjord var det helst størrelsen på båten som 
var viktig. Som en naturlig følge av dette, 
var det  første småbåtstevnet ble avviklet 
i 1993. I dag er vi mange med Anders 
og Ingeborg som verdsetter den lille båten 
med årer eller seil. Anders tok like godt 
skrittet og solgte skøyta da han og Inge-
borg kjøpte huset i Preståsen. En Drake 
var nok et spennende bekjentskap, men 
erkjennelsen ble etter hvert at det var ikke 
noen vits å eie noen båt så lenge kyst-
lagets fl åte vansmektet. Lista til Anders 
over renoverte båter er lang. Redaksjonen 
trekker fram ”Anna”, spissbåten, Ankers 
snekke, ”Fram”, livbåtjiggen ”Tøffe”(ikke 
ferdig p.g.a.Tenvikbygget), og sist men 
ikke minst Tenvikbåten. Anders har ledet 
byggingen av sistnevnte siden i fjor. Dette 
er han oppriktig stolt over. En fl ott gjeng 
å samarbeide med, og det har vært mye 
å lære. Han har vært med siden oppmålin-
gen.

Som alle lesere skjønner, er dagens gjest 
en mann som virkelig har tatt utfordringer 
og søkt spenning. I dag er ikke båtlivet en 
arena for spenning lenger. Det er famili-
ens behov som teller, og han kan slappe 
helt av. Båten skal brukes slik at det er 
allright for alle.

Dramatikk var det da han og Tore (Friis) 
skulle seile ”Carmen” ut Tranga. En nid-
kjær seiler som Anders var på denne 
tiden, hadde ikke festet kabler til batte-
ripolene en gang. Turen gikk glimrende 
helt til de skulle gjøre en vending utenfor 
Roabukta. Med manko på en fokkeslask 
kom ikke båten rundt og feide mot land. 
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Anders stupte i maskinbrønnen og festet 
kablene. Startet opp og bakket med nød 
og neppe båten opp slik at den kom ut 
istedenfor å gå i steinene.

Artikler og bilder til Kystvakt
Redaksjonen er for tiden meget fornøyd 

med tilsiget av bilder, lange artikler og 
ikke minst korte epistler og innslag om 
ett eller annet som har med laget vårt å 
gjøre. 

Har du tips om noe vi bør skrive om 
eller ta bilder av, så stiller Leif O. opp 
med digitalkameraet og Stig Tore skriver 
noen ord om det.

For deg som leverer stoff digitalt over 
internett eller på diskett har vi noen råd 
å gi for å lette sammensnekringen av 
bladet::

Tekst til bildene mangler av og til. Det 
beste er at teksten til bildene er skrevet 
inn bakerst i artikkelen. Men du kan også 
skrive den på en gul lapp og feste til 
bildet.

Husk navn bak på bildene slik at vi vet 
hvem som eier dem og har tatt bildene. 
Hvis du leverer artikler fra andre blader så 
må du av og til bearbeide stoffet litt her og 
der slik at informasjonen er tilpasset det 
vi har bruk for i bladet.

Bilder kan du scanne selv og sende oss 
på diskett eller over internett som JPG, 
men scan med høy kvalitet.

Teksten kan du sende meg over internett 
eller på en diskett. Husk navn på artikkelen 
på disketten og at fi la har riktig navn.

Overskrifter skrives med små, fete bok-
staver uten punktum bak.

Sørg for at fi len heter det den handler om, 
ikke Kystvakt 2 00 slik veldig mange het 
denne gang, men 00-2 Motorbatregatta.

Redaksjonen ønsker Anders lykke til 
med batterikabler og sjøsettingen av 
nybygget den 17. juni!   

De fleste av bildene i Kystvakt er fargebilder med god digital oppløs-
ning slik at de kan skrives ut i farger. Er det et 

av bildene du kunne tenke deg en flott utskrift av i stort format så 
ordner Leif O. på Helgerød det. Han skriver dem ut 

på A3 fargelaseren sin med meget god kvalitet.
Første utskrift på A3 fotopapir koster kr. 30,- og de neste kr. 15,-.
Første utskrift på A4 fotopapir koster kr.20,- og de neste kr. 10,-.

Du kan også få dem limt opp på såkalt Kapaplate slik at du kan henge 
dem direkte opp på veggen uten innramming.

Fargeutskrifter på fotopapir i A4 eller A3
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Leder i styret er Cato Arveschoug, tlf. 33 46 74 12
Arbeidslagene:
Kultur- og Fartøylaget:  Vigdis Myhre  tlf. 33 48 17 78
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
E-post: gokstad.kystlag@c2i.net    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. 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


