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Sommeren 2002 har gått inn i 
historien som noe av det beste 
innen båtlivets gleder. Det be-
gynte for alvor med turen til 
Kristiansand og Bragdøya. 
Lenge så det ut som om det 
skulle bli en skikkelig vind-
sommer, men så kulminerte 
det hele, og varmen og det stille været 
kom, - og ble, – ut til slutten av august.  
Stille hav med dype blå-svarte toner ut i 
horisonten og natthimmelen, er en fan-
tastisk opplevelse. Like stor som stei-
kende sol, varme svaberg og mangeogty-
ve grader i sjøen, langt til havs. 
 
En stor del av kystkulturen mellom Fær-
der og Svenner er nettopp preget av fri-
tidsbåten og friluftslivet i forskjellige 
båttyper. Det minner oss om at en av 
kystlagets roller er å ta vare på den delen 
av tidligere kystkultur som omhandler 
friluftslivet og fritidsbåten.  
 
Vi var en hel gjeng til Kristiansand, og 
igjen fikk mange oss mersmak på felles-
turer. Tom spurte her om dagen om vi 
ikke burde tenke på en tur til neste år. 
Opplevelsen av Landsstevnet ble stort. 
Faglige seminarer, sosiale og kulturelle 
opplevelser og sørlandsnaturen og været 
på sitt beste.  
 
Og så fikk vi en avslutning med smell i. 
Vi som var med til slutt, fikk med oss re-
ne OL-tildelingen, når leder i Forbundet 
KYSTEN erklærte at Gokstad kystlag 
fikk stevnet i 2004: ”The desisson 

is.................... ”lillihæmmør 
(Gokstad kystlag)”. Husk alle 
sammen: Ferien i 2004 er be-
stemt: Familie, venner, naboer 
og bekjente skal ha ferie på 
Slippen. Så planlegg godt og 
ta dere en skikkelig ferietur 
med familien i 2003, så slip-

per dere for mye klager i 2004. Selv om 
vi planlegger godt og trekker inn andre 
enn våre egne medlemmer, vil det kreve 
arbeidsinnsats av mange i noen uker.  
Styret går ut i fra at datoene blir 29.7. – 
1. 8.2004.  
 
Og så husker jeg tilbake til en onsdags-
kveld på Slippen i høst (2001) da alle sa: 
”Jo, vi må søke om landsstevnet” – så 
satte vi det opp på årsplanen - som ble 
lagt fram på årsmøtet i januar – så søkte 
vi – og så fikk vi arrangementet!  
 
”Nå er det bare resten igjen!” sa faren 
min, når han nettopp hadde begynt på en 
storjobb. 
 
Kristian 
 

Leders side 



 

29.7 til 1.8. i 2004 skal Gok-
stad kystlag arrangere For-
bundet KYSTENs landsstev-
ne. Det er en ære å få opp-
draget og dette oppdraget 
ønsket vi å få. Samtidig som 
gleden melder seg over å få 
et slikt oppdrag, blir en jo 
noe spent. Det er et stort ar-
rangement. Det involverer 
mange mennesker. Gokstad kystlag skal 
framstå som en dyktig arrangør. Vi vi 
skal skape et arrangement preget av tra-
disjon og fornyelse, seriøsitet og sosial 
samhørighet, alvor og moro. Folk skal 
trives, møte hygge, nærhet og utfordrin-
ger. Vi skal være arrangører som ikke 
synes for mye, godt planlagte opplegg 
uten stress, men også markedsføre oss 
selv og Forbundet KYSTENs posisjon 
og ideologi. 
 
Styret hadde sitt første møte i høst 21. 
august og hadde den første runden på 
hoved-ide, planlegging og organisa-
sjonsmodell. Rammeplan for forberedel-
se omfatter også dette styret. Vi kan ikke 
bare vente til neste år og overlate det he-
le til neste styret. Vi legger opp til at at 
en del hovedelementer må på plass og 
avtaler med de viktigste samarbeidspart-
nerne må gjøres i høst. Hvis ikke For-
bundet har sterke meninger om noe an-
net blir datoene 29.7 – 1. 8. 2004 (fredag 
til søndag). Vi må samarbeide med na-

boene våre om bruk av deres 
areal og fasiliteter, og må 
regne med at hele indre havn 
og skolesenteret i sør blir in-
volvert. 
 
I første omgang tar vi en del 
runder på ide-planet, både i 
styret og blant alle medlem-

mer som har lyst til å komme 
med meninger. Vi arrangerer derfor et 
medlemsmøte  den 13.09. hvor vi tar en 
skikkelig hjerne-storm (også kalt ”brain-
storm”). Styret håper på god oppslutning 
og gode ideer om både store og små ting. 
Kystvakt kommer vel ut først etter denne 
datoen, så dere vet vel hvordan det gikk. 
 
Søndag 22.09. tar de som kan fra styret 
turen ned til Bragdøya for å hale mest 
mulig ut av arrangørene der nede deres 
erfaringer om planlegging, gjennomfø-
ring og etterarbeid med årets landsstev-
ne. 
 
Planen er at vi før jul har en rammeplan 
for arrangementet og kan laget et bud-
sjettutkast og et prospekt. Dette for et 
grunnlag for endelige avtaler med sam-
arbeidspartnere/hovedattraksjoner og ar-
beide med finansiering.  
 
Så trenger vi folk i alle deler av organi-
sasjonen. Styret regner med at det vil bli 
et eget lederteam + en rekke ansvars/

LANDSSTEVNET 2004  
GOKSTAD KYSTLAG 

Kristian Fossum 



 

arbeidsgrupper under. En modell er lagt 
fram for styret, men ingen ting er vedtatt 
enda. Først skal vi snakke med Bragdøya 
kystlag, jubileumskomiteen og ikke 
minst våre egne medlemmer. 
 
Langt utenpå annen planlegging må jeg 
innrømme at jeg har utfordret Nordre 
skur og ballast. De må holde en konsert 
og slippe CD nr 2 under Landsstevnet 
2004, skal vi si første kvelden på tors-

dag?. 
 
 
Så skal vi huske alle sammen at dette 
hadde vi lyst på, dette skal bli moro og 
dette skal vi vokse på. 
 

Slik vil vi ha det på Gokstad Kystlag i 2004 
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ØSTERLED 2003 
  
Rotur med tradisjonelle båter på elvene i 
Russland sommeren 2003.  
Vi inviterer båter og mannskap til rotur 
neste sommer der vi vil følge den gamle 
handelsveien som vikingene benyttet 
mellom Norden, Gamle Russland og By-
sants. Turen, som også er lagt opp som 
et kulturutvekslingsprosjekt Norge - 
Norden - Russland, er delt i opp i to de-
ler: 
 
Del I: Juni: Landraging med to båter - en 
norsk (sannsynligvis Gokstadfemkeipin-
gen fra Sandefjord) og en russisk fra 
Smolensk - fra Elven Dnepr med ut-
gangspunkt i Smolensk over til elven 
Lovat - videre over Ilmensjøen til Nov-
gorod. 
 
Del II: Juli: Samling tradisjonelle båter i 
Novgorod med rotur på elven Volchov 
til Staraja Ladoga (Snorres Aldei-
gjuborg) til Ladogasjøen og St.
Petersburg. Underveis blir det flere store 
kulturelle og sosiale høydepunkter som 
blant annet: roregatta etter York-modell, 
samling i Staraja Ladoga, som feirer 
750-års jubileum.  
 
Vi ender opp i St.Petersburg som neste 
år feirer 300-års jubileum.  
 
Fremdriftsplan med datoer fastsettes se-
nere. 
 
Målgruppen er mannskap med deltagen-
de båter fra Russland, Norge, Sverige, 
Finland, Danmark, Færøyene, Estland m.
fl. 

 
Noen båter er allerede påmeldt fra Nov-
gorod men det er plass til flere. Det vil 
også være enkelte plasser ledige for de 
som ikke har båt. Muligheter for å delta i 
etapper.  
 
Prosjektet og turen er en oppfølging av 
nettverket som ble etablert etter Havørn i 
austerveg 1991 og 1992 da Vikingskipet 
Havørn ble seilt og rodd fra Oslo til 
Istanbul på elvene gjennom Gamle Russ-
land. Turen var lagt opp som et interna-
sjonalt miljø- og kulturprosjekt. Arran-
gører fra Norsk side: Kystlaget Viken og 
Natur og Ungdom. 
 
Prosjektet er et samarbeid mellom flere 
organisasjoner. I Norge, Forbundet 
KYSTEN og Kystlaget Viken. Fra Russ-
land: Club Gamajun, Smolensk. Ung-
domsprosjektet Atlantic Challenge i 
Russland og Norge (www.
atlanticchallenge.org <http://www.
atlanticchallenge.org>) arbeider nå for å 
knytte seg prosjektet og turen neste år. 
Sannsynligvis med to deltagende båter 
med norsk og russisk mannskap. Boreas 
reiser (www.boreas.no <http://www.
boreas.no>) vil legge opp tur og trans-
port koblet opp mot prosjektet. 
 
Vil vi snart følge opp med mer informa-
sjon. Ta gjerne kontakt! 
 
Prosjektgruppen Norge: 
Terje Planke 
Irina Lavrinenko Friis-Olsen 
Tore Friis-Olsen 
 
Oslo, 28.08.02. 



 

Årets tur gikk til Sverige og i 
hovedsak til Båhuslen og 
kystkulturen der. 
Hvert år rundt 1 mai stiller en 
trofast gjeng fra kystlaget opp 
til årets tur. Så også i år, og 9 
mann møtte fram sammen med 
de to reiselederne Per Angell-
Hansen og Ivar Otto Myhre på 
Strømstad-fergen. I  år var det 
enighet om å øke standarden på overnat-
tingene noe, samt at opplegget ikke var 
så fastlåst som tidligere. Men den faste 
matkassa til tørrmaten var på plass i en 
av de tre privatbilene som utgjorde 
transporten.  
 
Lysekil. 
Etter en bedre frokost om bord gikk tu-
ren til første kultur-stopp, våre venner i 
foreningen ”Laurin”. Her på den gamle 
motorfabrikken (Scania) var det naturlig 
nok motorer det gikk på. Vi bli vist 
rundt på det nye anlegget med utstillin-
ger av mange både kjente og ukjente 
motorer. Men interessen var nok størst 
for det flotte og velutstyrte verkstedet 
med noen ordentlig store motorer, og ju-
belen stod i taket da en av disse ble star-
tet opp med en viss møye. Da var det 
godt å få noe å bite i oppe i de koselige 
klubblokalene til foreningen.  
Her ble vi presentert for foreningens 
virksomhet, medlemsblader og planer. I 
et av medlemsbladene var det presentert 
en båt som var blitt solgt til Norge og 
Måløy. Vi ble forespurt om opplysninger 

om hvor båten var blitt av. Det 
var ikke noe problem fordi vi 
hadde vært på k ystlagstur i 
Måløy året før. En rask henven-
delse til en av våre kontakter 
der avslørte at det var mange 
opplysninger å få om denne bå-
ten. Gjett om våre svenske ven-
ner ble glade ! 

 
Fra Lysekil gikk turen videre gjennom 
Evert Taubes rike, herr Flinks butikk og 
Strømarna med Malø og ikke å forglem-
me fergen ”Mai”. Det ble tid til en tur 
innom idyllen Grundsund og en bedre 
middag på stedets bryggerestaurant før 
turen igjen gikk over til øya Tjørn og 
overnatting i flotte leiligheter like ved 
Rønnang.  
 
Kledesholmen/Marstrand 
I dette området hadde vi planlagt en tur 
på Kledesholmen, en av tre store attrak-
sjoner i dette området. Den andre er den 
lille øya Åstol, men dit ble det ikke tid 
til reise. Og den tredje var Marstrand. 
Men vi sendte kort til Kristian Thorsen 
og fortalte at vi hadde sett  Åstol, der 
han har mistet en dregg og har kjente. 
Men før museet på Kledesholmen ble 
det tid til en lang bryggesleng i kystidyl-
len Rønnang. Kledesholmen er senter for 
svenske hermetikkindustri. Her ligger 
hele 40 % av denne industrien, resten er 
norsk eiet og heter Abba. Her var det da 
også et kombinert hermetikkmuseum og 
lokalmuseum svært likt det våre to ve n-

Ivar Otto 

DEN FØRSTE INTERNASJONALE  
KYSTLAGSTUREN 



 

ner og deltakere  fra Hidra John Hanssen 
og Normann Jaktevig har hjemme. Vi 
hadde bestilt guide og fikk høre om øyas 
historie som fiskesamfunn på både godt 
og vondt. Det vonde kom da silda plut-
selig sluttet å gå inn til svenskekysten, 
men valgte Norge og Vestlandet med de 
følgene det fikk for bosettingen og vel-
ferden  i byer som Ålesund, Florø og 
Haugesund.  På Kledesholmen førte det 
til at folk levde som rotter ifølge rappor-
ten fra den svenske landshøvdingen. Det 
gode var de mange arbeidsplassene, sæ r-
lig for kvinner, som ble skapt i herme-
tikkindustrien. 
 
Neste stopp var den bilfrie idyllen Mar-
strand, der vi tok en liten ferge over det 
smale sundet som skiller øya fra fastlan-
det. Målet var å bese det store festningen 
som dominerer hele øya. Men først var 
det en bedre middag på en av de gamle 
restaurantene i den koselige lille byen. 
Etter noe venting fikk vi en kjempestor 
fiskerett for 79 sv, kr. hver. Vi ble gode 
og mette før den tunge spaserturen opp 
til festningen og kjempeutsikten der 
oppe mot Lysekil i nord og Gøteborg i 
sør med Vinga fyr blinkende i solen i 
vest. Her fikk vi også god anledning til å 
se hvordan utrykket Tordenskiolds sol-
dater hadde oppstått i de parallelle gate-
ne som går ned fra festningen og til hav-
nen. Da Tordenskiold inntok festningen 
bløffet han kommandanten med at han 
hadde mange soldater ved å vise han 
gjennom byen mens de samme soldatene 
ble flyttet fra gate til gate  Han overga 
deretter festningen til ”overmakten”, og 
ble senere belønnet med dødsstraff for 
sin feighet.        

 
Det var ikke slutt med festninger for 
denne dagen. Overnattingen skjedde i 
Kungelv  på vandrehjem og like ved den 
atskillig eldre og mer berømte festnin-
gen der. Den tidligere norske  Båhus-
festning var i mange hundre år grense 
mellom Norge og Sverige fram til 1645. 
De fleste klarte en rundtur rundt også 
denne festningen før leggetid.  
 
Gøteborg – Ostindiafareren –  
motorer. 
Nest dag gikk turen først til det nedlagte 
Eriksberg-verftet og det kjempestore 
prosjektet med å bygge en kopi av ostin-
diafareren ”Gøteborg” som på hjemtur 
gikk på et skjær og sank like utenfor 
havna i Gøteborg. Hele prosjektet er 
kostnadsberegnet til ca. 135 mill sv.kr, 
og mye av dette kommer fra inngangs-
pengene og de pengene som alle tilsku-
erne til byggingen legger fra seg. Det var 
imponerende å se de store dimensjonene 
som ble benyttet til denne skuta og hvor-
dan den var konstruert. I tillegg fikk vi 
se klargjøringen av tauverket, mastene, 
seilene og smia. Båten er planlagt sjøsatt 
i mai 2003, og vi kjøpte en andel for å få 
invitasjon ! 
 
Neste stopp var ”Klippan”, den ikke helt 
ryddige og noe forsofne veteranbåthavna 
i Gøteborg. Men det var en liten uteser-
vering like ved som ga oss både åndelig 
og legemlig føde, det første i form av ei 
serveringsdame som kunne fortelle his-
torien om området.  
 
Nå var det lenge side vi hadde sett en 
motor. Per hadde avtale med en privat-



 

mann som bodde i et boligstrøk utenfor 
Gøteborg. Her ble vi møtt med en liten 
godsak av en motor som ble startet opp 
ute på gårdsplassen. Lyden satte motor-
gutta i godt humør, og når de ble vist inn 
i garasjen til det vi trodde var resten av 
samlingen hans, ville gleden nesten in-
gen enda ta. Men dette var bare forret-
ten. Han hadde mer, mye mer, men da 
måtte vi til en låve langt ute på landet. 
Der ble vi vist inn i en kjempelåve stapp 
full av motorer av alle slag og størrelser. 
Selv Per og Lars som har sett litt av hver 
ble overveldet. Alt dette hadde vår venn 
samlet alene. Han hadde riktignok ver-
ken familie eller andre hobbyer, men al-
likevel dette var voldsomt.  
Det var en trøtt gjeng som tok inn på 
Torrekulla vandrehjem etter dette jern-
sjokket, men ikke trøttere enn at det ble 
en tur til Gøteborg med både brygge-
sleng og middag før leggetid.  
 
Varberg. 
 Etter en bedre frokost fra matkassa, bar 
det i vei til Sandefjords vennskapsby 
Varberg. Her var det også en festning. 
Denne festningen(bygget ca. 1280 e.k.) 
har i sin tid dannet grensen mot Dan-
mark, er kjempestor og ruver over hele 
byen som eller er kjent for det flotte og 
bevarte kurbadet. Selv om vi tok oss tid 
til å se både festningen, sjøbadet og den 
flotte sosietetsbygningen, var det ikke 
det vi var der for. Siden det var lørdag 
og torvdag, fikk vi også tid til å bese den 
koselige byen med et kjempefint handel-
storv med alle typer varer. Men da på-
hengsmotormuseet åpnet var det ingen 
bønn. Alle mann til montrene, for her 
var det orden og stil, ikke noen motorer 

slengt hit og dit i en låve, nei. Dette er 
nok det fineste av de mange motormuse-
er som er besøkt på kystlagsturene. Ikke 
bare det, men også volumet på samlin-
gen av påhengsmotorer var imponeren-
de. Her var alt fra den spede start og helt 
til de moderne. Noe var innkjøpt i USA, 
men mesteparten var samlet i Sverige. 
Men han hadde mye annet interessant, 
særlig for oss mer skipsfartsinteresserte. 
En utstilling av objekter fra den svenske 
farten på Amerika var svært spennende. 
Som vanlig var det noe helt for seg selv 
som fanget mest interesse hos Bjørn 
Sunde. Han forelsket seg i en eldgammel 
tysk sykkel med kardang. Innehaveren, 
som var blikkenslager fortalte oss at 
denne sykkelen hadde han fått øye på for 
noen år siden på en jobb da han så noen 
barn leke med denne. Heldigvis for oss 
fikk han kjøpt den rimelig til samlingen 
sin.  
Resten av lørdagen brukte vi til å kjøre 
til Borås og ny overnatting på vandre-
hjem, men også her ble det tid til en bed-
re middag på gresk restaurant.  
 
Jernsjokket hos Ruben. 
Neste dag hadde vi spesialavtale med en 
motorsamler langt inne på landsbygda i 
Sverige. Dette var to brødre som hadde 
arvet samlingen av sin legendariske far 
og også arvet noe av hans interesse eller 
skal vi si galskap. For dette var helt 
utenfor alle fantasier av hva man kunne 
forestille seg av en privatsamling. Bare 
det lille vi så i inngangspartiet før vår 
guide dukket opp var nok til å ta pusten 
fra noen og enhver. Her var det meste av 
gamle anleggsmaskiner og dampsager 
samlet sammen med diverse landbruks-



 

redskaper. Men dette bleknet når vi kom 
inn i en kjempestor industrihall som 
brødrene hadde kjøpt i Gøteborg og satt 
opp på eiendommen. Her var det helt 
fullt med store maskiner i flere høyder, 
så fullt at det nesten ikke var mulig å gå 
mellom disse. I tillegg så vi en del store 
skur på utsiden, men de fikk vi ikke tid 
til å bese. Ruben hadde 
spesialisert seg på lo-
komobiler, disse kjem-
pestore dampbilene 
som ble benyttet blant 
annet i jordbruket tidli-
gere. I samlingen var 
det blant annet en plog 
som var 45 m bred som 
hadde vært tru kket av 
en slik. I dag er loko-
mobiler svært sjel dne 
og i Norge en det nep-
pe mer enn 3-4 stykker 
i ordentlig stand. Men 

her hadde de hele 
74 ! Mange var 
innkjøpt i USA, 
og det ble fortalt 
at de hadde kjørt 
en fra Gøteborg 
og hjem. De 
brukte 5 dager, 
men veien ble 
fin. Perlen i sam-
lingen var allike-
vel et smykke av 
en dampdrevet 
lastebil som til og 
med var registrert 
med skilter og 
alt ! Det var også 

mange andre dampmaski-
ner av mange slag, og på spørsmål om 
han hadde tripple ekspansion, tok han 
oss med  på utsiden hvor han hadde lag-
ret en på 990 hk under et skur. Den var 
tatt ut av en båt i Stockholm og fraktet 
til Rubens samling. Dette måtte være en 
samling som krevde enorm innsats selv 
om den nok kunne være ryddigere. Men 

Ruben’s samling av lokomobiler 
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Sluser i Trollhättan 
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svaret på et spørsmål fra en av gutta var 
veldig oppklarende. Han spurte Ruben 
hvor lang tid han hadde brukt på å re-
staurere en spesiell motor. Svaret bør 
mange legge seg på sinnet: ” 8 måneders 
tv-titting” !    
 
Nå var det på tide å vende nesa hjem-
over, og nå var motorgutta både mette og 
litt sjokkskadede, men vi andre fikk 

skreket oss til en museumsbesøk på ka-
nalmuseet i Trollhettan før det bar mot 
Strømstad og fergen hjem. 
 
Turen ble kjempedyr i år på grunn av 
den høye standarden på overnattingen. 
Inkludert transport med bil og ferge, 
tørrmat, museer og overnatting kom den-
ne 4 dagers turen på kr. 1107,- pr. mann. 
Start sparingen til neste års tur.  

OBS!                                                                     OBS! 
         
                Årsmøte   31.01.2003 kl. 19.00  
 
        Saksoppsett etter vedtektene 
      Årsmøtepapirer blir lagt ut på Slippen en uke i forveien 
 
OBS!                                                                     OBS! 

Viktige arrangementer i høst/vinter 

                   Førjulstreff       23.11 kl. 19.30  
 
Meny: 
      Erter/ kjøtt og flesk med 1 øl/ brus til   
Pris:  
     Nokså rimelig (Pris blir satt på påmeldingslista) 
Påmelding: 
     Liste er hengt opp på Slippen 
 
Kom og kos deg sammen med oss! 



 

Omtrent 40 stykker hadde funnet veien 
til slippen til den stemningsfulle og  
populære tradisjonen med flaggheising 
og egg og bacon-frokost i regi av  
Nordre Skur og Ballast. Flere strømmet 
til, men været var såpass lite stimulere n-
de at alle de besøkende fikk plass på om-
rådet denne gangen uten at det kom til 
håndgemeng. 
Kystledslaget ved Astrid Bjønnes ble 
gratulert av ordfører og 
parksjef og  
fikk overrakt ikke mindre 
enn en dørmatte til drenge-
stua som et konkret  
symbol på gleden over å væ-
re i tet i dette friluftslivets 
framtidsrettede prosjekt. 
Den etter hvert så prestisje-
fylte motorbåtregattaen ble 
gjennomført med 
bravur av mange flotte båter 
og vannfaste funksjonærer. 
Vandreforgasseren  
som er premie i veteranbåt-
klassen ble vunnet av 
"ANITA" v/Tychesen og 
Hansen  fra Buer, mens "CELIA" v/Tom 
Lindstrøm gikk av med seier i klassen 
for tresnekker over 22fot. 
Nordre Skur og Ballast hadde fanklub-
ben på plass og holdt som vanlig konsert  
med stor suksess. Er det ikke godt å ha 
dem på cd når sommeren er på hell,  
så man når som helst kan komme fest-
stemning om regnet pisker mot rutene og  
nordre fylles opp av båter i opplag? 

Visst er det vel det. 
Verkstedlagets utstilte motorer er en evig 
kilde til glede og beundring. Skinnende 
bladgrønt og blank messing i alle stør-
relser og fasonger, men i år hadde de fått 
konkurranse om oppmerksomheten fra 
den delen av publikum som har sans for 
å tukle med bevegelige deler. 
Modellbyggergruppa hadde under kap-
tein Dag Østby Pedersens sikre ledelse  

etablert en utstilling som vakte enorm 
begeistring. Mange måtte innom flere  
ganger for å beskue verkene og bli opp-
lyst om spesifikasjoner på objektene.  
Det hersker liten tvil om at gruppa har 
vist at seg verdig til å opptas som eget 
arbeidslag, og det er å håpe at beskje-
denhet ikke avholder gruppa fra å  
søke om dette. 
Kafeen var et annet lyspunkt på en me-

Kystkulturdagen 2002 

Modellbåtgruppa viser fram sine arbeider 



 

WANKEL MOTOREN Per Angell-Hansen 

Dr. Felix Wankels rotasjons-
motorer: 
 
Felix Wankel fikk ideen om en ro-
tasjons motor i 1924. Hans første 
forsøk på å få patent var i 1926 på 
en ”olje turbin”, men den var all e-
rede utdatert av en ”Enke” utgave 
fra 1886. I 1927 tegnet han formen 
på en ” DKM” (”Drehkolben Ma s-
chine” eller roterende stempelmo-
tor), og på pakningsdeler. 
Han mottok sitt første patent i 1929 
(DRP 507 584), og fortsatte med å 
motta patenter i 60 år. I 1933 søkte 
han patent på en ”DKM” motor, og 
fikk dette i 1936. 
 
Som mange middelklasse-tyskere i den 
tid, ruinert av den ekstreme inflasjonen 
på 1920-tallet, hadde Wankel blitt til-
trukket av de politiske og økonomiske 
filosofier i nasjonal-sosialismen. Som 
ung mann var han medlem av ”Hitler 
Ungdom” (der han møtte sin hustru E m-

my Kim), og av NSDAP partiet. Han 
trakk seg ut i 1932, en riktig ide men 
ikke det beste tidspunkt, for i 1933 kom 
Nazistene til makten. Dette førte til kon-
flikt, for Wankel hadde påvist korrup-
sjon av fylkesleder (Gauleiter) Wagner.  
Wankel ble arrestert og fengslet i noen 
måneder i Lahr, til en industrileder og en 

teorologisk sett ganske middelmådig  
dag. Varmt og kaldt, tørt og vått gikk i 
en bred strøm via flinke hender til  
fornøyde kunder, og et tog av konvolut-
ter fylt med sedler fant veien til en  
smilende fornøyd Bjørn Fiksdal, som 
sammen med Kristian Fossum og Peter  
Rutherford laget Fiskesuppe til kveldens 
fest. Hva de guttene ikke kan? 
At det smakte sier seg selv, og at Ivar 
Otto Myhre ble tildelt VANDREPRO-

PELLEN for sine lange og levende for-
midlede roturer, (man føler jo at man har 
vært med på turen etter å ha lest beskr i-
velsen, men uten å miste så veldig mye 
vekt, da) bør jo alle få vite, slik at de kan 
gledes derved.  
Øvrige detaljer fra kvelden refereres 
ikke før røykepausen på medlemsmøtet  
13 september kl.1930.  
 

 

NSU RO80 som båtmotor 



 

ingeniør fikk ham fri. I 1936 hadde han 
slått seg ned i Lindau Bodensee områ-
det. De følgende år beskjeftiget han seg 
mest med strålende arbeid på rotasjons-
stempler og paknings-teknologi for Lili-
enthal, BMW, DVL, Junker, og Daim-
ler-Benz. Under den tid utviklet han for-
skjellige DKM prototyper og også rota-
sjons-pumper og kompressorer. Da den 
franske hæren invaderte i 1945 ble hans 
verksteder og forskningsmaterialer revet 
(destruert) av franskmennene og han ble 
fengslet til 1946. 
 
Samarbeid med NSU 
Under de alliertes okkupasjon begynte 
Felix Wankel i hemmelighet å skrive sin 
bok om roterende stempelmotorer. Han 
ble i stand til å starte igjen en forskning i 
1951 da han fikk NSU interessert i ut-
viklingen. Dette førte til samarbeid med 
Walter Fröde, leder av motorsykkel-
racing programmet, og Fröde besluttet å 
adoptere KKM typen, 
”Kreiskolbenmotor”,  planetarisk rot e-
rende motor). 
Den  første virkelig fungerende Wankel 
rotasjons-motor var en DKM type som 
ble prøvekjørt i februar 1957. I mai var 
en prototype i stand til å kjøre i 2 timer 
og produserte 21 bhp..   Den første 
KKM motor kjørte 7. juli 1958. 
Mange hadde foreslått rotasjonsmotor 
konstruksjon, men ingen hadde forfulgt 
ideen så lenge og så utrettelig som Felix 
Wankel. Han og NSU undersøkte grun-
dig alle tekniske områder som pakning, 
tennpluggstillinger, ”timing”, kjøling, 
smøring, forbrenning, materialer, og fab-
rikasjons-toleranser. Så der alle andre 
hadde mislyktes kunne han og NSU lyk-

kes ved å kombinere kreativ oppfinning 
og teknisk kyndighet. 
 
I 1957 hadde Wankel den gode forret-
ningsmessige sans å danne Wankel 
GmbH med sin daværende partner Ernst 
Hutzenlaub, for å administrere pa-
tentinnkomstene. I august 1971 ble 
Wankel GmbH solgt til LonRho for 100 
millioner DM. Han skapte et forsknings-
institutt (TES) i Lindau/Bodensee 
(muligens i 1976) som en filial av 
”Frauenhoffer Institutt”, med rett til å 
kjøpe det tilbake senere.  TES ble støttet 
av Daimler Benz til 1993. Det finnes et 
”Technische Entwicklungs Stelle”, en 
teknisk utviklings utstilling, mellom 
Lindau og Bregenz, med blant annet no-
en samlinger om Wankel. Wankelmoto-
ren er i dag i bruk i flere ulike bilmodel-
ler. Best kjent  er kanskje Mazda RX7, 
som fremdeles, sammen med en del an-
dre biler, som fremdeles leveres med 
Wankelmotor. 
 
Wankelmotoren ble også brukt som båt-
motorer. Motoren som stod i bilen NSU 
RO 80 på 60 tallet, ble brukt som båtmo-
tor. Noen stor suksess ble det vel egent-
lig aldri, da motorene synes å være lite 
slitesterke. På grunn av stort turtall var 
det et problem å få motorens lagre til å 
vare på grunn av stor varmeutvikling. 
Motorene var derfor utstyrt med kera-
miske lagre. 
 
Skulle du ønske å se en slik motor besø-
ker du selvfølgelig bare Gokstad kyst-
lags motorsamling. Vi har en helt ”ny” 
og ubrukt motor fra 1967 .Det vi mang-
ler er  et hekkaggregat som passer.  



 

Bilder fra fellestur til Forbundet Kysten’s 
Landsstevne for 2002 på Bragdøya, Kristian-
sand 

Foto: Thorbjørn Larsen og Cato Arveschoug 

 
 
 
Bjørn Rishovd,  
Kristian og Magnhild 
Fossum koser seg i 
båtene på veg til 
Bragdøya. 

Tom forteller skrøner om bord i ”Thea” 



 

Mange flotte båter var det ved bryggene på Bragdøya 

Oddbjørn,  Lise, Knut ,Karin,Harald og Mary  koser seg  i ”Fram” 



 

Her er nesten alle som var med til Bragdøya samlet til fotografering før retur til Sandefjord  



 



 

 
 
Forbundet KYSTEN har tildelt Gokstad kystlag landsstevnet 2004.  
 
                                    fra 29.07  til  01-08. 2004 
 
Dette året fyller forbundet 25 år og det vil bli en ekstra stor markering !  
 
At vi er tildelt landsstevnet vil få stor betydning for medlemmene i Gokstad 
kystlag, ja for byen Sandefjord og distriktet.  
En omfattende presentasjon av hva kystlagene vi holder på med, en kraftig 
markering av kystkulturarbeidet og et ekstra viktig løft med forbundets ju-
bieumsmarkering.  
Stevnet i Kristiansand i år samlet over 2000 deltakere og mer enn 150 båter. 
Det fortelles om et stort løft og betydelig vitalisering av arbeidet i kystlaget 
der. 
 
 
Hovedmålsettingen for Gokstad kystlags engasjement og som Arbeidsutval-
get har samlet seg om er : 

9 bidra til revitalisering av Gokstad kystlag 
9 samle og profilere kystlagene samt markere Forbundet KYSTENs 

25års jubileum 
9 fremme kystkulturen i Sandefjordsdistriktet 
9 arbeide for at landsstevnet blir positivt og interessant for deltake-

re og andre med kystkultur interesser 
 
 

Landsstevnet 2004:   
 

Informasjon no. 1 til medlemmene 



 

Vi kan love masse arbeide sammen med morsomme og interessante oppga-
ver i møte med egne medlemmer og andre med interesse for båter og kyst-
kultur. 
 
Tidshorisonten før vi kommer i gang kan synes lang. Men vi står foran en 
omfattende planlegging og vi må være ute lang tid  i forveien bl.a. for å sikre 
sponsorinntekter og samarbeide med Forbundet, lokalt med naboer, med 
kommunen og med beslektede foreninger. Grundig og god planlegging er 
mer enn halve jobben !!! 
 
Vi er avhengige av deg … 
Arbeidsutvalget har også vedtatt at løpende informasjon til medlemmene 
prioriteres meget høyt.  Kontakt til medlemmene er avgjørende for å mobili-
sere til aktivitet og dugnad som vi er helt avhengig av.  
Du som leser dette må gjerne melde deg opp nå til AU med hva du ønsker å 
bidra med – både i planfasen og senere.  
 
Send e-post til : 
                             gokstad.kystlag@c2i.net  
eller 
 
Ring til : 
                     -Lederne i de forskjellige arbeidslagene (Liste, neste side) 
                      eller til Gokstad Kystlag i kontortiden,   (     se  ”       ”  ) 
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KYSTVAKT 
skal utkomme med 
fire nummer pr. år 

Liker du å ferdes i maritime miljøer - i båt eller på land ? 
 

Vil du være med på å bevare ressurser og miljø til nytte og glede  
for deg selv og dine etterkommere? 

 
Ta kontakt eller besøk oss en onsdagskveld: 

Gokstad kystlag, Framnesveien 5, 3222 Sandefjord. 33 47 34 04. 
Kontoret er bemannet mandag, onsdag og fredag kl. 10-14 

Leder i styret er Kristian Fossum, tlf. 33 46 79 71 
Arbeidslagene: 
Kultur- og Fartøylaget:           Roy Kristoffersen             tlf. 33 11 52 90 
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:                                Kjell Arne Mandelid       tlf. 33 47 23 08 
 
e-post:  gokstad.kystlag@c2i.net 
                      

Ønsker du kontakt med et av lagene, så ring kontaktpersonen 

Dugnadskveld hver onsdag 
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 


