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”Fra Krok til Gane” skal på fi sketur i vinter. 
Da kan det bli mye rart i garnet
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Leders side

Cato

Jubileumsåret er over
Et hektisk jubileumsår er slutt. 

Vi har to hovedmål med være så 
utadvendt i de forskjellige aktivi-
tetene: Markere oss i bybildet og 
få fl ere medlemmer. Jeg tror vi har 
oppnådd begge deler. For første 
gang er vi over 300 medlemmer, 
og fl ere strømmer til. Det går rykte på 
byen at vi er en av Sandefjords mest aktive 
foreninger.

 Høydepunktene i vårt 10 års jubile-
umsår var vel presentasjon av Per Angell-
Hansens bok »Slippen på Huvik” og sjø-
settingen av Tenvikbåten, Albatross II, 
med Anders Nerland og hans mannskap. 
Internt må det vel være jubileumsfesten 
17. november, som vi vil huske som et 
godt minne. Det er moro at alt nå gir 
boken til Per et pent overskudd. 

 Hjertelig takk til alle som på forskjel-
lige måter har bidratt. Det har vært nød-
vendig at mange medlemmer involvert seg 
i all jobbingen rundt alle arrangementene. 
Og det ble det. Jobbet. 

 Det ser ikke ut som om jubileumsåret 
har forstyrret de enkelte arbeidslagene i 
sitt arbeide. Gjengen rundt Tenvikbåten 
hadde et klart mål, 17. juni. Det som ikke 
ble ferdig da, blir ordnet i høst og vinter. 
Så til sommeren, folkens! Verkstedkara 
jobber jamt og trutt. Sist ble de sett idet 

de tok ut en motor av det som en 
gang har vært en nydelig mahogny 
snekke.

 Husstyret med Thorbjørn 
Larsen i spissen jobber i det stille 
med å holde Kystkultursenteret i 
orden. Dette er en større jobb enn 

vi andre aner! Infolaget, som blant annet 
lager denne fl otte trykksaken, hadde en 
liten »utglidning» i høst. Men duverden, 
for en innspurt på slutten av året. Kystvakt 
er et viktig medium for å holde kontakten 
med de som av en eller annen grunn ikke 
er så aktive. For ettertiden er meldingsbla-
det en fl ott historiefortelling. 

 En gruppe som har fått til et fi nt driv 
etter hvert er treffkomiteen. Her fi nner vi 
Bendte Kvarenes, Roar Jensen og Tom 
Harring. De har vært svært aktive i for-
skjellige sammenheng, senest under jubi-
leumsmiddagen og ”ekstraarrangementet” 
med julekafe 16. desember.  En viktig 
gruppe er kommet fi nt i gang og er en 
enorm avlastning for Arbeidsutvalget og 
Styret generelt.

 Jeg håper du er tilfreds med ditt kyst-
lagsår – året 2000 – og ser fremover til en 
aktiv vinter med sysler både inne og ute.

 Jeg ønsker alle en Riktig Hyggelig Jul 
og Et Godt Nytt År!                                                             
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Årsmøtet 2000
Innkalling

Du innkalles med dette til
årsmøtet 2000

fredag 26. januar 2001 kl. 19.00
på Gokstad Kystlag,

Huvikslippen Kystkultursenter

Saker som du ønsker å få tatt opp,
må være hos styret innen 10. januar.

Årsmøtepapirene blir lagt ut på Slippen senest fredag 19. januar

I god tradisjon vil vi også denne kvelden nyte god 
mat fra Thorolfs kjøkken.

Men han må jo vite om du kommer!

Ring 33 47 34 04 på man-, ons- eller fredager 
eller send en lapp til

Gokstad Kystlag, Framnesveien 5, 3222 Sandefjord

Thorolf drømmer om ny komfyr
Den ene av komfyrene våre er moden for utskiftning for lenge siden.

Er det en som kjenner en som har en brukbar komfyr, som kan gis 
til Kystlaget?



Formann i Sandefjord Motorbåtforening, 
Johan Evensen stilte opp i regattaen

Foto:  Fred Ivar

Gokstad Kystlag 
gjeninnførte “Motor-
båtregattaen” i San-
defjord etter en 
“pause” på nesten 50 
år!. Motorbåtregatta-
ene var et fast inn-

slag langs kysten frem til 1953 da reglene 
for slike regattaer etter hvert var blitt så 
kompliserte at det nesten ikke gikk an 
å regne ut hvem som vant. Derfor gikk 
Gokstad Kystlag i samarbeide med Sande-
fjord Motorbåtforening inn for å få i gang 
en Motorbåtregatta igjen. Sandefjord Mot-
orbåtforening sto som arrangør av regatta-
ene fra 1926 - 1953. Det ble hengt opp 
plakater med invitasjon i Sandefjord og 
nabokommunene om at alle som hadde 
lyst kunne melde seg på “Motorbåtre-
gatta” den 20.6.2000, dagen etter Kyst-
kulturdagen. Siden reglene fra 1953 var 
så kompliserte ble det heller brukt regler 
fra før 1939 som kun tok 
hensyn til båtens tyngde og 
hestekrefter. Det ble inn-
delt i to klasser, en Vete-
ranklasse for båter eldre 
enn 40 år og en for nyere 
båter. Dagen ble innledet 
med veiing av alle båtene 
etter velvillig oppmøte av 
kranbil fra Johan Evensen 
& Sønner som foresto vei-
ingen. Deretter var det klart 
for start i Veteranklassen 
som besto av mange fi ne 
eldre snekker. Noen kom 
sågar langveisfra, nemlig 

en fi n åpen snekke fra Stavern som hadde 
tatt turen tidlig på morgenen denne litt 
regnfulle dagen. Snekka med det ikke 
helt pene navnet “Rævva” fosset av gårde 
og kom først i mål i Veteranklassen, 

Motorbåtregattaen 2000

Fred Ivar

Foto:  Fred Ivar

Foto:  Fred Ivar

”Rævva” med Marna Penta 12HK 
var førstemann i mål 

i motorregattaen
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”Bjørg” som vant landsreggattaen i 
1953, er nå eid av Odd Halvorsen ved 

Gogstad Kystlag

Foto:  Fred Ivar

men vinneren ble Gokstad Kystlags egen 
“Fram” som ble ført av Anders Nerland.

I Åpen klasse var det Ottar Trones som 
fosset av gårde i sin fi ne tresnekke, men 
heller ikke i denne klassen var det den ras-
keste båten som vant, det ble nemlig Svein 
Erik Øya med Even Hagtvedt’s snekke 
“Sotfri”. “Sotfri” er bygget av Svein Erik 
Øya og er en nydelig seilsnekke. Reglene 
som ble benyttet favoriserer ikke båter 
med store motorer, slik at det var fullt 
mulig å vinne selv om man ikke har en 
“nymotens” båt. Vi håper at dette ikke blir 
en engangsforeteelse og at enda fl ere blir 
med til neste år slik at vi kan videreføret 
en fi n tradisjon!

- 5 -



Medlemmene ble 
tidligere i høst opp-
fordret til å delta i en 
jobb på Gokstadhol-
men.  Nedskjæring av 
kratt og småvegeta-
sjon for å “rydde 

Kystlaget på Gokstadholmen

veien” for sauebeiting var hensikten med 
arbeidet. 15 - 20 medlemmer hadde to 
fi ne dager på “Holmen” hvor motorsager, 
andre motoriserte rydderedskaper, river, 
håndsager, økser, vaffeljern, kaffekjeler og 
andre nyttige redskaper var i fl ittig bruk. 
Turen med båt til og fra Ormestadvika 
ble ordnet av velvillige medlemmer. Store 
kvisthauger ble brent, og enkelte viste 
særdeles stor dyktighet og iver i dette 
arbeidet. Alt i alt hadde vi som deltok 
to hyggelige dager i fi ne omgivelser. 
For noen var dette første 
besøk på Gokstadholmen, 
men etter å ha opplevd 
holmen, garantert ikke 
det siste.     
Kystlaget tjente 15.000 
kr. på jobben, noe som 
kommer vel med i “klubb-
kassen”.
Hva var egentlig hen-
sikten med arbeidet? Og 
hvem har satt dette i 
gang?
Sandefjord kommune 
har utarbeidet skjøtsels-
planer for fl ere kommu-
nale områder i kommu-
nen, og det er særlig kul-

turlandskapet som er interessant her, for 
eksempel beitelandskaper. I høst ble en 
slik plan for Gokstadholmen ferdig. Til 
dette arbeidet har kommunen fått midler 
fylkesmannens miljøvernavdeling. Natur-
forvalter i Sandefjord kommune, Ole Jacob 
Hansen har stått for jobben. Planen er å 
tilbakeføre Gokstadholmen til beiteholme 
for sau slik den har vært brukt i fl ere gene-
rasjoner. 

Følgende hovedmål for bærekraftig beva-
ring er beskrevet i planen:

1. Bevare eller øke det biologiske mang-
foldet. Beitehagen som fi nnes på holmen 
kan huse sjeldne arter.

2. Sikre allmennheten god adgang til 
holmen, samt legge til rette for en bære-
kraftig bruk.

Morten
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Foto: Stig -Tore

Bjørn Fiksdal i sving med ryddesaga. 
Her gjelder det å holde seg unna



3. Gjenskape et åpent landskap. Kvalite-
tene, både når det gjelder biologisk mang-
fold, beiteressursene og friluftslivet, vil 
dra fordeler av et åpent landskap.

De viktigste utfordringene for skjøtselen 
på Gokstadholmen er:

· Rydde nyoppslag som har kommet som 
følge av opphørt beite. 

· Gjenoppta beiting på holmen.
· Etablere varige ordninger for skjøtsel 

av holmen.
· Finne ordninger for tilsyn og oppsyn 

som er koordinert med øvrig oppsyn på 
holmen og i skjærgården.

· Informere allmennheten om skjøtseltil-
takene og Gokstadholmen for øvrig.

Sandefjord kommune har som grunneier 
forvaltningsansvaret for Gokstadholmen.  
Kommunen vil inngå avtale med saueeier 
om beitedrift over fl ere år som en del av 
varig skjøtsel. 

“Interessegruppa for Gokstadholmen 
har, gjennom avtale med Sandefjord kom-
mune, ansvaret for bruk og vedlikehold av 
bebyggelsen på holmen. Interessegruppa 
skal koordinere sin virksomhet med fore-

byggende arbeid blant barn, unge og funk-
sjonshemmede mm. som ønsker å benytte 
stedet.

Allmennheten har fri adgang til holmen. 
Det er viktig at dette opprettholdes og 
stimuleres i sambruk med skjøtsel av 
holmen.

Hvis du har det, ville det vært fi nt om 
du sendte en e-post til Gokstad Kystlag 
sin postkasse slik at vi kunne få din 
e-post adresse registrert i systemet vårt. 
Dermed kan vi nå deg raskere med 
informasjon når det er noe som haster, 
eller at vi ønsker å gå ut med informa-
sjon. Send gjerne med litt info om det 
er e-post på jobb eller hjemme, hvor 

mye du bruker internett etc. Vi vil i 
løpet av neste halvår også bli tilgjenge-
lige på internett med egen hjemmeside.

Send en e-post til : 
gokstad.kystlag@c2i.net

Skriv ”Registering” i ”Emne” feltet

Har du e-post?

- 7 -

Friområdet Gokstadholmen ligger 
nydelig til innerst i Mefjorden



Gokstad kystlags 
10-års jubileumsfest 
gikk av stabelen 17. 
november på Kari–
åsen.
Gjestene - ca 75 var 
det - ble mottatt med 

en velkomstdrink som smakte særdeles 
godt.

Lokalitetene var ikke det vi aller helst 
hadde ønsket oss, men det hele ble svært 
bra likevel. Festkomiteen må ha lagt ned 
et solid stykke arbeid. Bordene var vak-
kert dekket og dekorert - på veggene var 
det hengt opp fi skegarn som ytterligere 
understreket vår kystnære tilhørighet. Ja, 
alt lå til rette for en trivelig aften 

Vår leder, Cato, ønsket alle hjertelig vel-
kommen og kalte fram Nordre Skur & 
Ballast som åpnet festen med sang og 
musikk. Det ble kraftig applaus, og det 
hjalp ikke at Cato sa at nå fi kk det være 
nok med sang. Nei, - alle ville ha mer - 
og det fi kk de. 

Kveldens toastmaster var  Stig Tore som 
geleidet oss gjennom begivenhetene ved 
bordet. Som ved tidligere anledninger i 
Kystlagets regi, ble det lagt lapper under 
tallerkenene der vi gjester fi kk beskjed om 
hvilke oppgaver vi hadde underveis. Det 
gikk ganske greit denne gangen også.

Menyen var ertesuppe, salt kjøtt, kålra-
bistuing og poteter - alt tilberedt og levert 
av Hans Ivar Hansen. Thoralf (kokken) 
Lødveteig sørget for at suppetallerkener 
og serveringsfat ble lastet med riktig inn-
hold og mengde. Han hadde gjennom 

kvelden god hjelp av to unge og kjekke 
jenter - Tone og Marie - som ellers hjelper 
til med å holde rent nede på Slippen.

Jubileumsfesten 

Thoralf  og hans to gode hjelpere 
Tone Kilde og Marie Firing Lunde

Britt Andresen fra Sandefjord 
kommune var blant de mange som 

ville gratulere 10-års jubilanten.
Men hva er det Cato prøver på?

Foto: Svein O
lav

Foto: Svein O
lav

Thorbjørn
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Et jubileum skal ha mange talere og gra-
tulanter, og dette jubileum var intet unntak 
i så måte.

Jeg tror jeg skal få med de aller fl este 
her - rekkefølgen derimot - var nok noe 
annerledes enn slik det kommer fram her.

Taler/gave ved : Ordførerens represen-
tant, Britt Andresen, med en hilsen fra 

Sandefjord kommune. En fi n blomster-
krystallvase med Sandeford Kommunes 
emblem på.

Sandefjord Motorbåtforening represen-
tert ved Jan Hallin og Einar Frednes over-
akte en fi n plakett samt 
et skrin med måleverk-
tøy for båtmotorer.
Daglig leder ved For-
bundet Kysten, Per Hil-
lesund, var der og over-
rakte en stor vimpel og 
et par bordvimpler med 
Kysten’s emblem.
Blomster og tale fra 
Kurbadets venner.
Tale, sang og gave fra 
Sandefjord Seilforening 

Per Hillesund fra Forbundet KYSTEN her i 
hyggelig samvær med Ingeborg.

To av kystlagets tidligere ledere Kristian 
Fossum og Ragnar Standal overrakte Cato 
en fl ott skipsklokke med alle tidligere lede-
res navn inngravert.

v/lederen Bernt-Ole (Lulle) Christensen. 
Ei stor, fl ott tavle med knoper og stikk. 
Han er forresten også medlem av Kystla-
get.  

Bjørn Fiksdal, vår kasserer, overrakte på 
vegne av Kystlaget en gave til vår leder 
Cato - et reisestipend pålydende 5000,- kr 
som skal nyttes til å besøke/studere steder 
med kystnær kultur. Denne gaven ble gitt 
som en takk for alt det arbeidet Cato har 
utført i hans tid som leder.

Gjennom de 10 årene Kystlaget har vært 
i drift, har det vært 5 ledere. Disse hadde 
slått sine pjalter sammen om en gave til 
Kystlaget. Det var ei fl ott skipsklokke med 
givernes navn inngravert. Den kan for 
øvrig sees på veggen i stua på Slippen.

Det var selvsagt sanger ved bordet også. 
”Millom bakkar og berg utmed havet” ble 
sunget med stor kraft. Populært var det 
også at Vigdis og Astrid hadde laget en 
fl ott og feiende sang for anledningen.

Bjørnar Christiansen takket for maten, og 

Foto: Svein O
lav

Foto: Svein O
lav
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i egenskap av havnefogd overrakte han 
gave i form av tjenester og materialer til 
en verdi av 10 000,- kr. 

Kaffe og kaker var det også. Thoralf 
hadde laget en kjempebløtkake i fl ere eta-
sjer, andre medlemmer hadde tryllet fram 
kaker av alle slag. 

Stig Tore og Knut fremførte en liten 
sketsj som for mange av oss var en tanke-
vekker. ”Vi må gjørra no’ mer sammen 
- ha det litt gøy” kunne kanskje vært tit-
telen på dette. Morsomt fremført - og stor 
applaus ble det.

Så ble det musikk og dans -  ca to timer 
etter planen. Tin Roof Jazzband inntok 
podiet og spilte opp til dans ut i de små 

Stig-Tore  og Knut var morsomme

Bjørnar takket for den nydeleige 
sjømannskosten

timer.
Selv hadde jeg en trivelig kveld, og jeg 

har et inntrykk av at de aller fl este gjes-
tene hadde den samme opplevelsen av 
denne kvelden.

Jubileumsfesten ble en verdig markering 
av Gokstad Kystlags 10-års jubileum. 

Takk til alle dere som gjorde dette 
mulig.

Foto: Svein O
lav

Foto: Svein O
lav



- 11 -

Det var et variert 
program arrange- 
mentskomiteen 
hadde satt opp, og 
det ble noe for en 
hver smak. Thin 
Roof Jazzband åpnet 

Kystkulturdagene 2000 og 
de musikalske elementene

fredag 02.06. Trivelig tradjazz. Over 60 
tilhørere som koste seg i det fi ne været 
ute og trivelig stemning inne. Neste fredag 
spilte Fattigmannsbandet opp til dans på 
brygga. De rigget opp ute og underholdt 
både oss 40-50 på nordre brygge, leieta-
kerne på søndre brygge og deler av hav-
nebassenget. Svingende rock fra 70- og 
80-tallet. Dansefoten kom også i gang 
utpå kvelden.

Fredagskvelden på kystkulturdagene var 
forbeholdt konsert med vårt eget ”Nordre 
Skur og Ballast”. Brorparten av repertoa-
ret ble fremført i tre avdelinger. Nok en 
gang nydelig vær, fi n stemning 
og  -  kritikken når det gjelder 
det musikalske får andre ta seg 
av da jeg selv sto der oppe 
og sang. Fra vårt ståsted hadde 
vi en trivelig stund med et fi nt 
og lydhørt publikum på 50-60 
personer. Det er godt å synge 
”hjemme”.
Under alle tre konsertene ble 
det servert både god mat og godt 
drikke. En vellykket opptakt til 
og start på jubileumsdagene.

Her underholderThin Roof Jazz-
band på jubileumsfesten vår

Morten

Foto: Svein O
lav

Foto: Svein O
lav
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- Jeg var bare 11 år da freden kom, og 
husker ikke så mye. Senere har det gått 
opp for meg at bildet av pappa var litt av 
en sensasjon. 
 Frode Evensen 
(63) henter frem en 
koffert full av avis-
utklipp, bøker og 
notater. Dette er 
minner som forteller 
mer enn ord. 
 Først og fremst 
dreier det seg om 
det engelske maga-
sinet Picture Post 
hvor et portrett av 
Ole Evensen fra 
Grønli i Sandefjord 
dekker hele forsi-
den. Magasinet gikk 
ut i millionopplag 
til hele den allierte 
verden. Bildet er tatt 
på selveste D-dagen 
6. juni 1944 og viser 
donkeymannen der 
han skuer mot land. 

 I all sin enkelthet var bildet det vi i 
dag vil kalle et blinkskudd. Tilsynelatende 
avslappet, med sixpencen skjøvet ned i 
nakken og en svett lugg, skuer han mot 

Bildet som ble verdensberømt

land. Han var kommet opp fra maskin-
rommet for å iaktta landgangen i Nor-
mandie. En hel fl åte søkklastet med sol-

dater og krigsma-
teriell, var på vei 
inn kysten. Ved 
rekka ombord i S/S 
“Vestmanrød” står 
fyrbøteren, skitten 
og full av sot, mens 
et lite smil leker om 
munnen.
 Det er dette øye-
blikket krigskorres-
pondenten og foto-
grafen, Ole Friele 
Backer, har klart å 
fange inn.

Krigsseiler
- Jeg burde vel ha 
vasket meg og tatt 
på en ren skjorte, 
skal Ole Evensen 
ha sagt da han fi kk 
se seg selv på trykk 
i Picture Post. Men 

uten sotfl ekkene i ansiktet og alle tatove-
ringene på armene ville neppe bildet blitt 
hva det ble. Med sin rolige fremtoning var 
han prototypen på den norske sjømann og 

Bildet av Ole Evensen, tatt ombord i S.S. “Vestmanrød” 6. juni 1944, 
ble verdensberømt da det prydet førstesiden av det engelske magasi-
net Picture Post. Her gjengitt fra boken “Fem år for frihet”. I dag 
har det hedersplass hjemme i stua hos sønnen Frode og hans kone 
Bjørg. Vi har fått lov av Randi Johnsen å gjengi historien.



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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krigsseiler.-
 Fra rekka fulgte han det enorme inferno 

som utspant seg på land. Et historisk øye-
blikk som skulle få store konsekvenser. 
Likevel kan man ikke lese hverken frykt 
eller overraskelse ut av ansiktstrekkene 
hans.e

- Det var ingen vits i å være redd. Gikk 
det galt, så gikk det fort, sa Ole Evensen 
til lokalavisen mange år senere. Noe mer 
ønsket han ikke å si om den saken.

 Heller ikke til familien ønsket krigssei-
leren - som også var ute under første ver-
denskrig -  å fortelle sin historie. Frykten, 
uroen og lengselen etter dem der hjemme 
var noe han holdt for seg selv 

- Far var en beskjeden mann, og han 
snakket minst mulig om krigen, forteller 
sønnen som var i Oslo sammen med 
moren våren 1945 da “Vestmanrød” kom 
tilbake til Norge. Det ble et kort møte med 
familien, før båten måtte ut igjen. Først 
året etter fi kk Ole Evensen og resten av 
mannskapet komme hjem til sine kjære.

Grønli-gutt
 Ole Evensen vokste opp i Grønli. Alle-

rede som ung gutt stakk han til sjøs og var 

både på koffardi og hvalfangst. Da han 
gikk i land for godt i 1947, hadde han 
over 40 år bak seg som sjømann. I A.C. 
Olsens rederi hadde han ikke mindre enn 
20 års tjeneste. Krigsårene tilbragte han 
ombord i haugesundsbåten “Vestmanrød”. 
Fra 1947 til han ble pensjonert i 1960, 
69 år gammel, arbeidet han på Framnæs 
Mek. Værksted. Med den karakteristiske 
sixpensen var han daglig å fi nne ombord i 
Framnæsferga til og fra jobben.

 I likhet med sin far er også Frode Even-
sen en beskjeden mann som ikke ønsker å 
lage noe blest om sin egen person. Likevel 
synes han det er hyggelig å tenke på at 
bildet av faren har fått slik oppmerksom-
het. Da Magne Misje i NRK våren 1995 
hadde et program om krigen, ble bildet 
av Ole Evensen brukt som vignett til pro-
gramserien “Evig Heder”. I den forbin-
delse ble det en del skriverier, blant annet 
i Rogaland Avis, hvor en leser ville vite 
hvem denne mannen var.

- Vi har familie på de kanter, og saken 
ble oppklart, forteller Evensen. I dag er 
det bare han og søsteren Karin som lever 
av opprinnelig fi re søsken. Karin er bosatt 
i Ulsteinvik og fyller 81 år 26. oktober. 
Etterkommerne til Ole Evensen teller i 
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dag 10 barnebarn, 27 oldebarn og tre tipp-
oldebarn.

- I dag er det så mye som går i glem-
meboken. Derfor er jeg glad for at jeg 
har tatt vare på både bøker og aviser som 
resten av slekten kan ha glede av, sier 
Frode Evensen mens han henter fram det 
ene utklippet etter det andre.

På museum
 Selv om faren var en beskjed mann, var 

det alltid noen som fi kk nyss om hvem 
han var og ønsket å bruke det verdensbe-
rømte bildet i ulike sammenheng. I boken 
“Fem år for frihet” av Asbjørn Barlaup, 
er det bilde både av Ole og båten hans. 
Videre fi nner vi det unike bildet i Egil 
Christophersens bok “Vestfold i krig”. 
Også fl ere ukeblader og tidsskrifter har 
i årenes løp benyttet seg av bildet av 
Ole Evensen der han står og lener seg til 
rekka. På Vestfold Fylkesmuseum i Tøns-

berg har bildet av Ole Evensen hengt 
i mange år. Da han selv besøkte sjø-
fartsutstillingen i 1961, ble han gjenkjent 
både av folk som var i museet og av 
en journalist som tok bilde av han foran 
portrettet. 

 Selv om han heller ikke da ville for-
telle stort om de vanskelige krigsårene, 
hadde han dette å si om selve bildet:

- Jeg ble populær i England. Når jeg 
kom inn et sted sammen med kamerater 
fra båten, ble jeg gjenkjent over alt, og 
dermed vanket det gratis øl både til meg 
og mannskapet på “Vestmanrød”.

- Men, la han til, det er nå rart å fi nne 
seg selv på et museum.

 Vestfold Fylkesmuseum har i dag 
overført fotografi et fra nevnte sjøfartsut-
stilling til Teie ubåtstasjon hvor det har 
fått en sentral plass i forbindelse med 
avdelingen “Vestfoldinger i krig”.

 Ole Evensen døde i 1965, 73 år 
gammel, men minnet om Ole Evensen, 
fyrbøteren fra Grønli, lever fortsatt.

Her kunne du hatt et 
bilde med litt tekst til

om noe du har opp-
levd    i sommer!



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

Hytteutstyr
- Toalettløsninger
  bl. a. Snurredassen
- Dusjer
- Baderomsmøbler
- Gassvannvarmere
- Vannpumper

- Hyttekjøkken
- Solcelleanlegg
- Vindmøller
- 12 volts lamper
- Gasskomfyrer
- Propankjøleskap

Det er mange ting å ta fatt på her nede på Slippen. Dessverre har vi ikke 
fått til en god nok form på dugnadene. Mange vil gjerne trå til, men det er 
vanskelig for mange å vite hva som egentlig skal gjøres. 

I tillegg til våre ordinære arbeidslags gjøremål, er det også mye som skal 
gjøres på bygninger og på området ellers. Vi skal isolere loftsetasjen i Søndre 
skur, male vinduer, beise noe av yttervegger, ha vaskedugnad i murbyg-
get**** Ja, og mye, mer.

Dugnadsdagene er nå som før på onsdager fra kl 18.00 og på lørdager 
f r a  k l 10.00. 
På  lø r- dager er 
det kafe også! 
Vi skulle veldig 
g j e r n e vært 
mange fl ere i sving her på Slippen. I båtbyggeriet kan du bl. annet spørre etter 
Anders eller Roy. I verkstedlaget er Per Angell-Hansen eller Bjørn Sunde 
tilsnakkendes. Angående bygninger og øvrig område kan du prøve å få tak 
i Thorbjørn.

Det kan nok, for de av dere som ikke er så godt kjent her nede, være litt 
vanskelig å fi nne en person som har ansvar for å få satt folk i sving. Dette 
vil vi nå gjøre  noe med. Det skal fra nå av henge en godt leselig lapp på 
oppslagstavla ute og på den oppe i gangen som gir opplysning om hvem som 
er dagens koordinator og ansvarlig for at folk får noe å gjøre.

Bli med på dugnad
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Forrige vinter ble 
det bygd vikingskip 
på låven hos Torolf 
Stenersen. Svein 
Erik Øya og kamera-
ten fra Sogn,  Josef 
Tingnes hadde fått 
jobben med å bygge 

en kopi av Skuldelev 6.
I juni stevnet “Visund” av Sarpsborg inn 

fjorden. Høvedsmann var Arne Andersen 
som ellers er mye å se om bord i GAIA. 
Skipet besøkte oss på turen fra Fosen hvor 

det var bygd. Mannskapet ble imponert 
over møtet med miljøet på slippen og drif-
ten av vårt skip.

28 oktober kunne ordføreren overrekke 
en kopi av den største “lettbåten” til Gok-

stadhøvdingen. Båten var kjøpt inn fra 
Vikingland på Tusenfryd. Den 10 meter 
lange båten er et vakkert skue. Og mange 
venter med spenning på sommeren for prø-
veseilig og roturer med mange årer. Dette 
blir greier!

Aktiviteten har vært stor i år. Sandefjord 
er på kartet når det gjelder vikingskip. Det 
skulle også bare mangle med det enestå-
ende funnet som jo er gjort på Gokstad. 
Det ligger store muligheter for byen i dette 
“landskapet”. Ingen norsk by er sterkere 
knyttet til vikingenes skip i dag. 

Vi har byggeren og viljen til å gjøre 
noe. Det har Svein Erik gjentatte ganger 
bevist. At oppdrag havner hos ham i kon-
kurranse med andre mer etablerte miljø er 
fantastisk.Skjer det noe med Klåstadskipet 
snart?

Kunnskapen om bruken med seiling, 
roing og sjømannskap har ikke kommet 
rekende på ei fjøl. Båtlaget GAIA har i 
løpet av årene med skipet brukt et utall 
timer om bord. Ingen seiler større viking-
skip. Mange hundre har blitt glad i skipet. 
Det er hyggelig at viljen til bruk (leie) 
er så stor at inntektssiden i budsjettet blir 
sprengt i fi ller!

Kommunen vil noe. Det viser ordføreren 
med gaven. Nå er fl åten nesten komplett. 
Tenk om vi kunne bidra til at den mel-
lomstore også blir satt sammen. Den ligger 
fortsatt i kjelleren på Oldsakssamlingen. 
Det skal være den staseligste av de tre 
båtene. Et land med vikingskipet i sin kul-
turarv burde kunne få til et løft slik at 
denne båten kunne havne i Sandefjord. 
Den tenker jeg satt!   

Vikingskipsbyen Sandefjord?

Stig-Tore
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Josef Tingnes og Svein Erik
 bygger vikingskip
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Nå skal fisken fanges, sløyes og tilberedes!
Bli med på årets fisketur: lørdag 20.januar og lørdag 27.januar. 
Planleggingen skjer hver onsdag fra 20.30 i stua i 2.etg. på Slippen med 
deg og flere andre som ønsker å være med på et medlemsstyrt prosjekt.
Møt opp for deltakelse i planleggingen, men også for uformell hver-
dagsprat.
       Fiskerikomiteen:        Knut     Stig-Tore   Hans Ivar

Fra krok til gane

Her planlegges det storfi ske. Vil du også være med?

Modelbåtbyggergruppe
De som var tilstede på medlemsmøtet med Helge Reiss Andersen som foredragsholder, ble litt bitt av 
en (ny?) bassille: modellbåtbygging.
Vi planlegger å etablere en gruppe med denne hovedinteressen på 

onsdag 10. januar kl. 18.00 oppe i Peisstua
Still opp og vi er i gang
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Thorbjørn hadde 
varslet at trebåtsam-
lingen ved Basshol-
men skulle bli for 
ham det viktigste 
anløpssted på årets 
ferietur. Det ble 

derfor slik at fi re båter fra Gokstad 
Kystlag ankom stedet den 1. juli 2000. 
Vi var ”Soløy” - Thorbjørn og 
Lise, ”Tea”- Harald og Mary,        
”Tia To ”- Thor og Tine, 
”Sophia” - Peter og Ineke. Hel-
digvis kom vi tidsnok til å få 
utmerket fortøyningsplass ved 
brygga, hvor vi også kunne 
overnatte. Her fi nnes det også 
et fl ott vandrerhjem i et staselig 
gammelt hus et par hundre 
meter fra havnen.
Bassholmen ligger i idylliske 
omgivelser i et sund øst for 
Skaftølandet og ca. 5 nautiske 
mil SØ for Lysekil. Båtsamlingen innbe-
fatter ca. 20 båter som 
ligger i sin egen havn pluss 10 
- 20 båter på land, noen uten-
dørs, men de fl este utstilt i den 
gamle bygningen til Bassholmen 
Slipp og Mek. Verkstad. Vi ble 
ønsket hjertelig velkommen av 
Sigvard Fjellsson, som ga oss 
en meget interessant rundvisning 
og foredrag om stedet og sam-
lingen. Han og broren, Kjell, 
som vi også møtte, har tydelig-
vis vært viktige ildsjeler bak hele 

Peter

Båtsamlingarna på 
Bassholmen - juli 2000

båtsamlingen. De har holdt på i mer enn 
tretti år med å bevare bygningene (tidli-
gere sildoljefabrikk og båtverft) og med å 
samle  og restaurere gamle båter og i til-
legg bygge fl ere nye etter de gamle meto-
der - slik som er gjort med Tenvikbåten. 
Blixten, bygget i 1990, som er en makrell-
garnbåt med lengde 10,7m, bredde 4,2 og 
seilareal 96 kvm (gaffelrigg) ligger i hav-

Gamle og nye båter ved Bassholmen

Båthavna og den gamle sildoljefabrikken
som nå er utstillimgslokale
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nebassenget og er med rette stedets stolt-
het og hovedfl aggskip.

 Utstillingen innendørs av forskjellige 
båttyper, motorer osv. var særdeles godt 
arrangert med plass mellom båtene og 
med fi n, naturlig belysning slik at interes-
serte kunne beundre tidligere båtbygger-
kunst i et rolig og passende tempo. Sig-
vard var stolt av å kunne vise frem fl ere 
norskbygde båter 
blant alle de sven-
ske, bl.a. en Hva-
lerbåt. Verkstedet 
på Bassholmen har 
tilvirket både 
dampmaskineri, 
gir- og oljemotorer 
til båtproduksjonen 
ved eget og andre 
verft. I en lang 
periode var verk-
stedet en fi lial av 
Bolinders  Meka-
niska Verkstad og 
produserte  Bolin-

ders maskiner.
Vi fi kk takket Sigvard for omvisningen 

ved å overlevere et Gokstad Kystlag, ten-
vikbåtkrus. For oss var det en meget inter-
essant dag, og vi kan trygt anbefale stedet 
som en betydningsfull severdighet. Forhå-
pentlig kan kontakten forsterkes mellom 
Sandefjord og Bassholmen ved ytterligere 
utveksling av ideer og erfaringer.

Bassholmen slipp med dobbelt spor

 Benytt deg av annonsørene.  

 De støtter saken vår! 



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:  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 
Kontoret er bemannet mandag, onsdag og fredag kl. 10-14

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


