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    KYSTVAKT 
Meldingsblad for Gokstad kystlag 
Tilsluttet Forbundet KYSTEN 

Nr. 1, Mars 2005 

Nå er ”Nordre-nordre” skuret fjernet og det er klart til å 

begynne å bygge nytt. Innholdet ble ryddet ut i løpet av 

vinteren og selve rivingen og bortkjøring ble foretatt i løpet av 

formiddagen, på lørdag 26.2.  Som det ses av det inntegnede 

risset på bildet over blir det nye bygget omtrent likt i størrelse 

som det gamle, men får vinduer i begge kortsidene, og dør i 

veggen mot sjøen. 
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Det er noe for seint å si godt 

nytt år. Men for oss i Gokstad 

kystlag begynner en ny sesong 

når årsmøtet er over. Årsmøtet 

har vedtatt ny 

aktivitetsplan, treffliste 

og har valgt nye 

tillitsvalgte til 

Arbeidsutvalget og 

Styret. Igjen har vi valgt 

en organisasjonsstruktur 

som går i korthet ut på: 

Arbeidet i Gokstad 

kystlag baserer seg først 

og fremst på aktiviteten i 

arbeidslagene. Dette har vi felt 

ned i vedtektene våre og på 

hvert årsmøte beslutter vi 

hvilke arbeidslag som skal 

fungere kommende sesong. Det 

er viktig at alle i kystlaget er 

klar over dette og at de enkelte 

arbeidslagene fungerer med 

sine planer slik at nye og gamle 

medlemmer vet hva som 

foregår.  
 

I tillegg har vi år lagt vekt på at 

det skal være noe flere felles 

møter og aktiviteter. Trefflista 

må dere ha spikret over senga, 

klistret på kjøleskapet og på 

oppslagstavla på jobben. I 

tillegg må dere skrive den opp i 

filofaksen og i almanakken på 

mobilen. Der kan dere i tillegg 

legge ut alarm noen 

dager før!! Hvert 

arbeidslag har ansvar 

for hvert felles 

medlemsmøte. Når 

dette nummeret er ute, 

er det første 

medlemsmøte avholdt 

med Seilas- og havne-

laget. 

 

Som dere sikkert vet, er det 

vedtatt endring i driftsmodellen 

til kommunens eiendom ”Gaia” 

Mannskapslaget Gaia skal 

overta vikingemodellene og har 

skrevet under avtale på det. 

Dermed sier også kommunen 

opp leieavtalen av lokalene som 

de nå har leid i flere år. Styret i 

Gokstad kystlag har ønsket 

Mannskapslaget Gaia 

velkommen til å løse sine 

midlertidige behov for 

lokaliteter her hos oss på 

Slippen. Stiftelsen Sandefjord 

Kystkultursenter fortsetter sin 

planlegging av Gaia-hus og 

Leders side 

Kristian Fossum 

Nytt kystlagsår 
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Kvelden ble åpnet med at 
Kystlagskoret Nordre Skur og 
Ballast holdt en liten konsert for de 
40 deltakerne. 
 

Valgt til møteleder ble Stig Tore 
Lunde, mens påtroppende  
sekretær Bendte Winge Kvarenes 
ble valgt til møtereferent. Valgt til 
tellekorps ble Ottar Trones og Bjørn 
Fiksdal, og valgt til å underskrive 

protokollen ble Mustafa Dogrul og 
Kjell Arne Mandelid 
 

Sekretær Peter Rutherfurd leste 
Årsberetningen fra styret, og denne 
ble etter noen kommentarer fra 
Årsmøtet godkjent med stor  
applaus. 
 

Så fulgte Årsmeldinger fra 
arbeidslagene, der de forskjellige 
representantene også høstet bifall 
for  
sine respektive års-aktiviteter 
     

Etter dette redegjorde formann 
Kristian for at 2 viktige vedlegg er 
styrebehandlet, nemlig 

Oppsummering av Landsstevnet 
2004, og  
Evaluering av Forbundet KYSTEN’s 
landsstevne 2004, som var to 
meget viktige konklusjoner på vårt 
store krafttak i sommer. 
 

Det var selvfølgelig knyttet stor 

spenning til regnskapet, ikke minst 
pga Landsstevnet, og en stolt 

kasserer Bjørn Fiksdal kunne 
framlegge et meget positivt 
regnskap, som han konkluderte 
slik: 
”Gokstad kystlag har nå en solid 
økonomi, bra likviditet og styrets 
mål om handlefrihet er sikret” 
Kassereren ga også en oversikt 
over en 3-års-periode bakover i tid. 
 

Derpå ble revisjonsrapporten 

framlagt av revisor Erling Solhaug, 
som hadde mange gode ord til 
kasserers forbilledlige orden og 
skikkelighet. 

 

Budsjettet for  2005  ble 
gjennomgått av kasserer, og 
Kristians kommentar til dette  var 
at med så flat struktur og så mange 

arbeidslag, er det viktig at alle 
prosjekterte utgifter må innom 
styret til godkjenning. 
  

Der kom ingen forslag om 
forandring av kontingenten.  
Regnskap og budsjett ble derpå 
godkjent, og kasserer høstet stort 

bifall fra Årsmøtet for dette. 
 

Arbeidsplanen, var neste post, og 
Kristian orienterte om 
Kalender 2005 , dvs Treffliste 2005, 
der ansvaret for Medlemsmøtene 
fortsatt skal fordeles  på 
arbeidslagene. Vi forsøker også 
igjen med kafé. Kristian orienterte 

også om Arbeidsplanen t.o.m 2007. 
  

Forkortet referat fra ÅRSMØTE 2005,  21.1 
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Utenom lista orienterte Erling 
Solhaug om Stiftelsen Sandefjord 
Kystkultursenter:   
Gokstad Kystlag inngår som 1/3 i 
denne Stiftelsen sammen med 
Anders Jahres Humanitære 

Stiftelse og Sandefjord Kommune. 
Der er stor optimisme rundt 
prosjektet, med håp om aktiviteter 
nedover hele kaia sør for oss. 

 

Organisasjonsstruktur 2005  
       

Gokstad Kystlag opprettholder sin 
flate struktur. Før neste styremøte 

1.februar 2005 må arbeidslagene 
ha valgt sin representant til å sitte i 
styret. 
Bjørn Fiksdal foreslo at der bør 
gjøres en tilføyelse under Infolaget, 
om at de også bør være spesielt 
ansvarlige for vedlikehold av vår 
Hjemmeside. Anders Nerland 
foreslår at Infolaget også bør ha 
ansvar for merking av Informasjon 
på fasadene våre, og la fram 
følgende forslag for Årsmøtet. 

Styret pålegges av Årsmøtet å 
utarbeide en helhetlig plan for 
hvordan  virksomheten skal 
synliggjøres utad i form av Info-

tavler  
· Om Forbundet Kysten 
· Om Gokstad Kystlag 
· Om Arbeidslagene 
· Om de ulike 

gjennomførte prosjekter 
 Årsmøtet bifalt dette. 
  

Innkomne forslag     

      

Der var kommet inn følgende 

forslag om tillegg til vedtektene. 
Dette skal tas inn som eget avsnitt: 

Gokstad kystlag er med i 
Stiftelsen Sandefjord 
Kystkultursenter, stiftet 
01.09.2004, sammen med 

Anders Jahres Humanitære 
Stiftelse og Sandefjord 
kommune. Gokstad kystlag 
har en representant i styret. 
Gokstad kystlags representant 
til dette styret velges av 
årsmøtet i Gokstad kystlag.  

Dette ble etter en del diskusjon og 

avstemning godkjent av Årsmøtet 
med denne tilføyelsen: 

for 2 år av gangen 
 

Valg 
Valgkomiteens forslag ble lagt fram 
av Cato Arveschoug, og var som 
følger: 

Velges for:  
Formann: Kristian Fossum      1 år 
Sekretær:Bendte W. Kvarenes 2å r 
Revisor: Erling Solhaug       1 år 
Revisor, vara, Kåre Henning    1 år 
 

Disse ble klappet inn.  
De andre medlemmene i 
valgkomiteen hadde vært Astri 

Bjønnes og Knut Kilde. 
 

Øvrige valg foretatt av Årsmøtet 
var: 

Representant til Fylkeskystlaget:  
Velges av Styret senere 
Representant til Forbundet 
Kystens årsmøte 2005:  
Anders Nerland.  
Representant til Stiftelsen 
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Sandefjord Kystkultursenter: 
Per Angell-Hansen 
Ny Valgkomité:     Knut Kilde, 
Thorbjørn Larsen og  Kai 
Askildsen, med varamennene: 
Peter Rutherfurd og Bjørn 

Rishovd  
Årsmøtet ble avsluttet med at 
Kristian overrakte blomster til 
Erling Solhaug for jobben som 

Revisor, og for at han hadde 
gått inn som Leder i Stiftelsen, 
og til Peter Rutherfurd for hans 
utmerkede innsats som 
Sekretær i Styret, og for å ha 
håndtert Arbeidsutvalgets 

korrespondanse i 4 år. 
Den offisielle delen av Årsmøtet 
ble avsluttet kl. 21.30, og 
etterpå ble det hyggelig, 

Fra kurset ”Oppussing av trebåter” 
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Her 
jobbes det intenst med å skrape ned ”Anna” innvendig for å gjøre 
henne klar for neste sesong. Kurset har hatt god oppslutning og 
oppussingen går over all forventning. Tenvikbåten ”Albatross II” er 

nesten ferdig, ”Anna” er ferdig oljet/Lakket innvendig, prammen 
”Tjære deg”  er skrapet ned utvendig og oljet og innvendig oppussing 
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”Brest er fest!” 
Når byen Brest i 

Frankrike for 

fjerde gang 

inviterte til verdens største 

veteran- og trebåtfestival i som-

mer (2004), stilte NSoB med 20 

sangere og 

musikere, som ville 

være med på 

showet.  Ja, vi 
inviterte oss selv – 

til et stevne med 

nesten en million 

besøkende.  

 

Internasjonalt miljø 

På en måte lignet Brest-stevnet 

ganske mye på vårt eget 

Lillehammer-OL. 2.000 båter i 

alle mulige størrelser og 

fasonger har funnet seg en plass 

i havna, og nesten en million 
besøkende turister og 

båtentusiaster fra hele verden 

myldrer sammen omkring et 

relativt lite havneområde. 

Helikoptre surrer over oss i luf-

ta, de store TV-selskapene er 

tungt representert med 
kamerafolk og journalister og 

underholdningsscener og 

utstillingsteltene ligger tett som 

hagl i ”stågata” langs havna og 

ut på de mange 

kaiutstikkerne.  

 

Unikt båtmiljø 

Nesten alle mulige båttyper 

kan du finne her.  De store 

historiske seilskipene, 

skonnertene og 
handelsskipene som du 

 

Erik Bjønness 
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bare ser på film er 

her og de trekker til 

seg mange 

besøkende. 

”Endeavour” 

fregatten til kaptein 

Cook (fra han 

oppdaget New 

Zealand i 1768),  

”Shtandart”  
(handelsskipet til den 

russiske tsar 

Aleksander den 

store,1703), osv. sammen med 

våre egne stoltheter ”Sør-

landet”, Christian Radich” m.fl. 

Og strødd inne mellom finner vi 

sivbåter fra Peru, katamaraner, 

trimaraner, robåter, VG-joller og 

jeg vet ikke hva.  

 

Underholdningsverdien 
Mens vi går langs kaien kommer 

Kaptein Krok og pirker oss i 

ryggen med kloa si.  30 

sekunder senere må vi gjøre vei 

for en gruppe á la ”Tor-

denskjolds soldater” som 

kommer marsjerende. En 

franskmann kommer slentrende 

gjennom gatene med sitt 

trekkspill – i stripete t-skjorte 

og karakteristiske røde 

halsskjerf.  Inne på en av 
pubene hører vi irsk 

folkemusikk, som igjen har 

sterk konkurranse fra et 

forbipasserende brasiliansk 

sambaband.  

 

Eget norsk område 

På en av hovedkaiene har Norge 

fått nesten en egen kai for seg 

selv. Åtte norske flotte stands 

skiller seg ut, og her blir det 

vist norsk maritimt håndverk. 
På en sene like ved har vi i 

Nordre Skur og Ballast i tre 

dager holdt små minikonserter. 

Selv om vi første dagen ble 

kraftig forsinket med en 

tekniker som ikke møtte opp til 

tiden, et helikopter som til tider 

svirret over oss, samt et ”mar-

ching brassband” som med fullt 

trøkk marsjerte rett forbi oss, 

20 meter fra senen - mens vi 

sang!  Men dagen etter var alt 
mye bedre. Glansnummeret 

vårt var vel da vi sang ”Så 

skimrande” – på fransk (tekst 
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av Bendte Kvarenes), for et 

publikum som sang med og 

applauderte villig.  
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Leserbrev 
Redaksjonen har etter forrige nummer mottatt et leserbrev som vi ser 
oss nødt til å trykke. Hadde vi ikke gjort det ville vi vel også blitt 
innklaget for å drive sensur, noe vi i så fall gjør med nennsom hånd. 
(Red anm.) 
 

Herr redaktør  
 

ALDELES IKKE KJØPEKAKE ! 
I siste nummer av Kystvakt var det inntatt en miljøbeskrivelse fra 
verkstedlaget som resulterte i at adskillig av gutta fikk 
ettermiddagskaffen i halsen, ja for noen kom den helt opp. Det stod 
nemlig i den vanligvis så seriøse avisen, at de spiste kjøpekake på 
dugnadskveldene. Alvorlig talt herr redaktør, tror du at 
verkstedgjengen spiser tørr kjøpekake fra Rema 1000 på 
dugnadskveldene ? Har du ikke sett at hver onsdag, i all slags vær, 
tripper Torild fra Framnesveien 12 over veien og smuger seg inn til 
gutta i verkstedet med verdens flotteste eplekake. Og den er ikke fra 
Rema 1000 eller for den saks skyld  
Meny, nei den er så hjemmelaget som noe. Sprøstekt og nydelig med 
en smak som får alle gutta i verkstedlaget til å minnes både mor, 

bestemor, tanter og alle som vanligvis forbindes med ekte vare.  
 
Hvordan kan du ha gått glipp av en smak av denne lekkerbisken? 
Neste onsdag er du herved inviterte inn i verkstedlaget når den 
høytidelige oppskjæringen av kaken skjer inne i den aller helligste 
"jugebua" der alle problemene i verkstedlaget blir løst. Da vil du aldri 
finne på å skrive slikt om miljøet i verkstedlaget mer. Det er helt ekte 
med ekte vare i alle ledd.  Hilsen Frustrert kakespiser. 
 

Kjære Frustert kakespiser 
Redaktøren beklager på det sterkeste at en slik beskrivelse av 
eplekaken til Torild Grønningseter kom på trykk. Jeg har smakt kaken 
ved flere anledninger og kan bare konstatere at du har rett i at  
hennes kaker er i en langt høyere divisjon enn kaker fra Rema og 
Meny. En av våre journalister skrev artikkelen og han har nok ikke 
smakt kakene hennes ennå, noe han absolutt bør gjøre! 
 

Med ærbødig hilsen Redaktøren 
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Ivar Otto Myhre hadde 

sist sommer en fin 

rotur fra Bodø til 

Rørvik. Her kommer 

slutten på beretningen. 
 

Vennesund og Rørvik. 
 
Dagen etter bar det 
sydover med godt driv, men det 

blåste litt opp ut over dagen. I 
Vennesund ble det derfor 
besluttet å ta en hvil for å 
fortsette på kvelden. Vennesund 
var et koselig sted med både 
fergeleie, kafe og  kystmuseum. 
Etter noen lange fine spaserturer, 
middag og museumsbesøk, gikk 
ferden videre over 
Bindalsfjorden. og på innsiden av 
den store øya Leka. Ut på natten 
ble teltet slått opp i en egnet vik 
og om morgenen stod de lange 
sundene inn mot Rørvik for tur. 
Det var litt synd at båt og bil var 
plassert her for turen som var 

beregnet til 14 dager hadde bare 
tatt 8 takket være godt vær og  
gunstige forhold ellers. Det 
hadde vært Trondheim som 
hadde vært det riktige 
stoppestedet. Men det var bare å 
gjøre det beste ut av det. I 
Rørvik møtes nordgående og 

sydgående hurtigrute, en daglig 

begivenhet som trekker 
mange mennesker til 

kaia. I Røvik ble båten 
lagt på stranden til det 
lokale museet, mens vi 
nå fikk hotellrom og 
kunne få vasket oss 
ordenlig, for ikke å 
snakke om det å ligge i 

en vanlig seng. Man vet ikke hvor 

godt man har det hjemme før 

Ivar Otto Myhre 

   Langs Helgelandskysten med 

Gokstadfæring  Del 2 av 2 
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man i lang tid har opplevet noe 
annet. Et godt tips til dere som 
er misfornøyd med 
hjemmesituasjonen. En bedre 
middag ble det også tid til før 

søvnen kom snikende.  
 
Neste dag ble det tid til å se seg 
om i Røvik. Her har 
fylkeskommunen bygget et nytt 
kystmuseum, Norveg til 60 mill 
kr. Bygget var flott, orginalt og 
bygget ut i fjorden som en båt 
under seil, ikke ulikt vårt lokale 

bidrag i Kilen. Men innholdet var 
stort sett bare high-tec. Ikke en 
eneste robåt var å se. Det var 
naturlig nok stor debatt blant 
befolkningen om denne 

satsingen. Men det lokale museet 
der vi hadde båten, tok godt imot 
oss og var stolte over å få besøk 
av en så sjelden båt i hagen. Her 
hadde man imidlertid en flott 
båtsamling og sjefen på museet 
hadde vært med på utgraving av 
en båt ikke ulik Gokstadfæringen  
i England, så det tok lang tid før 

   Høyvann i vinter! 

8. 
Januar var det ganske høyt vann pga. lavtrykk og storm i Nordsjøen, 

men heldigvis gikk det ikke inn Kystlagets bygninger denne gangen. 
Men mange måtte ned for å sjekke fortøyningene på båtene sine 

________________________________________________ 
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”Kan noen hjelpe 
meg med å hente 
ned kruset mitt”? 
Kystlagets nyvalgte 
styresekretær Ben-
dte Kvarenes er litt 
for kort til selv å 
hente ned sitt eget 
kaffekrus fra kroken 
i takbjelken – slik vi 
andre gjør det.  Det 

er torsdag kveld og 
vi er i 2. etasje på 
”murbygget” på 
Huvik. Kystlagskoret 
tar en liten pause i øvingen, og 
det er tid for kaffe og prat for 30 
sangere og musikere i Nordre 
Skur og Ballast.  
 

Men for Bendte er pausen også en 
anledning til å rose en eller flere 
solister eller musikere fra vårt sis-
te ”sangoppdrag”, referere hilsen-
er til koret via epost, eller gi reise-
råd til en som skal dra sydover i 
Europa. Bendtes unike evne til å 
se det positive i livet, samt viljen 
til å hjelpe andre, er bare to av 
hennes mange gode egenskaper. 
Hun er definitivt en av korets 
mange fine ”miljøblomster”. 
 

Men tiden går fort, to slag slås i 
skipsklokka, og pausen er over. 
Bendte kler på seg gitaren og er 
klar igjen. De 4 intro-akkordene 

triller ut av gitaren hennes og 

Bendte begynner å 
synge solo i ”En 
sjømanns brud” - før 
resten av koret følger 
på i refrenget. Både 
teksten og grepene 
sitter. Denne sangen er 
”hennes”. Ytterligere 
tre gitarer og en kon-
trabass backer henne 
opp i neste vers, mens 

en fele og melodica lig-
ger svakt i bakgrunnen. 
Fingrene leker seg over 
strengene, taktfoten 

går og øynene lyser av glede når 
hun synger ”…med linjer lekre, og 
taljer smekre, hun klarer brasene i 
sprøyt og brått”. 
 

Gitaren har for øvrig vært hennes 
følgesvenn i over 40 år. Den før-
ste gitaren kjøpte hun for konfir-
masjonspengene for mange år si-
den. Hun har studert både finger-
spill (hos Kjeld Lunde) og klassisk 
fingerspill.  Hun har vært fast 
komp i Spellemannslaget i over 5 
år.  Til kystlagskoret kom hun i 
1998. Og her stortrives hun.  
 

Bendte er et typisk ”JA-menne-
ske”, og har hatt mange små rol-
ler i kystlaget. Det har vært gan-
ske mange arrangementer som 
hun på en eller annen måte stille 
har hjulpet til i bakgrunnen.”Hvis 

du skal nyte, må du også yte!”, si-

 

Månedens profil: Bendte Kvarenes 



13 

er hun – og mener det. Og nå 
har hun altså sagt ja til å være 
sekretær i styret i Gokstad 
kystlag – et valg som mange 
synes absolutt er ”riktig person 

til rett jobb”. 
 
Bendte har vært med i Teaterfor-
eningen i over 10 år, både i roller 
som formann, på senen, som 
musiker og som inspisient på 
Hjertnes. Hun var også en av 
initiativtakerne til ”Kurbadets 
venner” (sammen med Svein 
Ingebretsen og Gro Laheld Lund) 
og fikk reddet Kurbadet fra å bli 
revet. I over 10 år har hun også 
sitter som sekretær i styret i Kur-
badets venner. Og selv om det er 
mannen hennes, Bjørn Kvarenes, 
er ansiktet utad i ”Foreningen 
Gamle Sandefjord”, så er de to 
om å dele på denne interessen 
også. 
 
Noen stor trebåt har Bendte der-
imot ikke. Hun og Bjørn har nøyd 
seg med en 14 fots landstedsbåt 
som de frakter med seg på 
henger etter behov. Men hun 

vokste jo opp i seilbåt i 
ungdomstiden og seilte i mange 
år som fokkeslask mellom Dige-
rudgrunnen fyr, Aspon Lykt og 
Fagerstrand Brygge. Og jeg kan 
jo kanskje si at ”trebåten” vår – 
det er det gamle Paal 
Tallakshavns Huus fra 1720 i 

Herreportveien ved Mefjorden. 

”Det er jo nok å pusse på der!” 
sier hun med et smil.  
 
Og om sommeren har lærerparet 
to lange måneder som veksles 

mellom turer ned til sørlandet (f. 
eks. til stedet Kvarenes øst for 
Kristiansand), og dagsturer i 
skjærgården rundt Sandefjord. 
Hvis det da ikke rykker i beina til 
nok en tur til det sydlige Europa 
– som Bendte kjenner som sin 
egen bukselomme.  Filologen fra 
Thor Heyerdahl videregående 
skole snakker både engelsk, 
fransk og italiensk, og har også 
kunsthistorie som sin store 
lidenskap og interesse. Makan til 
jente!!! Hvordan får hun tid til alt 
dette?  
 
Kvelden på kystlaget ebber ut, 
og murbygget tømmes for folk. 
Vi vinker farvel til hverandre og 
”På gjensyn!”.  Uten at noen 
merker der tar Bendte en ekstra 
runde over bygget.  Et par stoler 
settes på plass, noen kaffekopper 
tas med ut på kjøkkenet og det 
siste lyset slokkes. Med varm 

omtanke til miljøet, menneskene 
og bygninger passer hun på at 
kystlaget ressurser blir tatt vare 
på.  Kystlagets nye sekretær i 
styret ser fremover – og gleder 
seg til å ta fatt på nye oppgaver. 
 
Foto og tekst: Erik Bjønness   
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 Fortsettelse fra forrige  nummer 
 

MEN DET KOMMER FLERE  

PIONERER.  
 
 Vi fikk like etter århundreskiftet 
på markedet en motor som het 
EVA. Den var produsert av H. P. 
Andersen & Co' Mek. Verksted og 
Jernstøberi i Kristiania. Dette var 
en fire-takts motor med konstant 
brennende åpen tennlampe/
flamme. Til tross for sølvmedalje 
på en motorutstilling i Risør i 
1905, ble produksjonen nokså 
snart innstilt.  
 
 I Bergen konstruerte Ole Wejseth 
en to-takts bensin- og 

petroleumsmotor. Hans interesse 
for motorer var oppstått den tid 
han arbeidet som motormann og 
maskinist med en av de første 
TRUSCOTT motorer i Bergen , ( en 
engelsk motor) Senere gikk han 
over til produksjon av fire-taktere. 
Hans konstruksjon kan nok heller 

ikke har vært noen ubetinget 
suksess, for til tross for salg av 

forholdsvis mange motorer, ble 
produksjonen nedlagt.  

 Tegninger av en hans motorer 
finnes på Norsk teknisk Museum.   
Det pussige er at også Ole 
Wejseth, som tidligere nevnte 
H.p.Andersen, kalte sin motor for 
Eva. Hvorfor??? Kan noen gi en 
forklaring på det?? Begge bygger 
motorer på samme tid??  

 
 Waldemar Steiro, sier i sin bok 
Gammelmotoren," Kanskje var 
disse EVA- navnene et lite hint om 
at disse maskinene hadde et lite 
anstrøk av den ustabile og 
svikefulle naturen som ble tillagt 
den første kvinne med samme 
navn?"   
 
 La oss gå over til de store 
pionerene som lykkedes over tid. 
 
 Den første kjente motorfabrikk, 
som kom i produksjon og leverte 
motorer i ulike varianter fram til 
vår tid , ble etablert i 1902. Det 
var Nils N. Finnøy Motorfabrikk, 

En vandring i norsk motorhistorie 
Del 2 - årene 1902-1915 

Per Angell-Hansen 

Dette er utskrift av det foredraget 

Per Angell-Hansen hadde under 
Landsstevnet 2004 i Sandefjord till 
glede for leserne som ikke fikk være 
på dette læreriket foredraget. 
Red.Anm. 
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etablert av Nils N. Finnøy som 
navnet tilsier. Som så mange 
andre var Nils Finnøy smed, med 
egen smie på Finnøy nord for 
Ålesund. Nils Finnøy produserte 
utstyr og garnspill for fiskeflåten. 
Han tok flere patenter på disse, i 
1892, 1895 og i 1896. Han må ha 

vært framsynt, for han deltok med 
sitt Fiskegarnspill på Den 
Internationale Fiskeriudstilling i 
Bergen i 1898, og mottok der 
utstillingens sølvmedalje. Videre 
deltok han på Verdensutstillingen i 
Paris i 1900, og fikk der, som det 
står skrevet i et guldnet memoar 

fra Nils Finnøy, 

Verdensutstillingens 
sølvmedalje. Sølvmedalje fikk 
han også på Fiskeriudstillingen 
i Trondhjem i 1902.  
  
Men husk at det i denne 

tidsperiode ble montert en 
dansk Alpha motor i en båt i 
Tromsø, en motor, av samme 
merke ble montert i Søgne i 
1901 og en montert i 1902 i 
Sogndal. Motoriseringen av 
båtene var i gang, men mest 
med importerte motorer. 

 
 Vel, jeg skulle snakke om 
motorproduksjon og 
motorhistorie, men syntes at 
det jeg nå har fortalt om Nils 
Finnøy, vitner om en 
steyerevne og et pågangsmot 
drevet fra en liten øy på 

vestlandet uten fergeforbindelse 
eller vei. I hele landet fantes det 
nok mange ukjente slike "Petter 
Smarter", men ikke alle lyktedes i 
samme grad som Nils Finnøy. 
Hvordan fant han så på å starte 
motorproduksjon? Erfaringene 
med båtmotor fikk Nils Finnøy i 

1901, da han monterte den første 
danske RAP motor som kom til 
Sandøy. Denne motoren 
interesserte ham, og i 1902 
begynte han å eksperimentere 
med konstruksjon av sin egen 
båtmotor. En 4-takts 
forgassermotor. Den 11.mai 1903 

ble motoren prøvekjørt i 
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verkstedet med godt resultat. Så 
kom en 4-takts glødekulemotor,. 
Denne motoren hadde 
sansynligvis åpen flamme 
som .Norges første????. Senere. i 
1906, bygget han så den første to

-takts glødekulemotor. To-takts 
glødekulemotor var den eneste 
motortype de produserte fra 1906 
til fabrikken la ned sin produksjon.  
 

 På samme tid som Nils Finnøy 
laget sin første motor, var en 
vestlending , sønn av smeden 
Martines Haldorsen, i gang med 
eksperimentere med å lage en 
motor. Det var Haldor Andreas 
Haldorsen. Vi er nå på Bømlo i 
Hordaland og ser begynnelsen av 
Wichmannfabrikken. Haldor 
startet også sin første motor i 
1903, samme året som Nils 

Finnøy, også dette var en liten 
motor med en slags forgasser. 
Kåre Haldorsen, Haldors sønn, 
betegner dette som en 
"Gassmotor". Med Gassmotor 
forstår vi en motor med bruk av 
petroleum som drivstoff, tilført 
gjennom det vi i dag vil kalle en 

forgasser. Senere kom en to-
takts glødekulemotor, med 
tilnærmet samme tenningssystem 
som Akroyd Stuart brukte på sin 
første 4-takts glødekulemotor 
som ble patentert i 1890. Det var 
Akroyd Stuart som for øvrig var 
oppfinner av glødekuleprinsippet . 
Som mange nok vet måtte det 

brukes en blåselampe for å 

forvarme motorene før start. En 
slik lampe kostet på denne tid 12-
15 kr, en stor sum for en gutt på 
tyve år, som Haldor var den gang. 
Han laget derfor sin egen lampe, 
og lyktedes i sitt syvende forsøk. 

Vi kan alle forestille oss hvor 
mange timer det må være brukt 
fra ideen om å lage en motor 
kom, til motoren var ferdig og 
kunne kjøre. Lite og dårlig verktøy 
var de også utstyrt med.  
 

 Mange vil nok utrope Haldor 
Haldorsen som oppfinneren av to-
takts glødemotoren i Norge , men 
vi må nok være litt forsiktige med 
å utrope ham til to-taktsmotorens 
far, som noen ønsker å gjøre, da 
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det nok i denne tidsperiode også 
var andre som prøvde å utvikle en 
slik motor, bl.annet i Sverige. Men 
i Norge var han den første. 
Grunnlaget for produksjonen ved 
Wichmannfabrikken var lagt Å si 

hvem av Nils N. Finnøy og Haldor 
Andreas Haldorsen som var først 
ferdig med sin første motor vet vi 
ikke, det blir nesten som historien 
om høna og egget , men pionerer 
var de begge. Og de lyktedes med 
sine eksperimenter, og de 
lykkedes over tid. Lang tid.  
 

 Nå økte etterspørselen etter 
motorer , og mens det ble 
produsert og prøvekjørt motorer 
på mangt et nes langs 
Norskekysten, fikk noen etablerte 
verksteder agenturer for 
utenlandske motorer. På denne 
måten fikk verkstedene og ikke 
minst båtbyggerne erfaring i 
hvordan installasjon og utførelse 
skulle gjøres. Mang en feil ble nok 
gjort, men slik er det ofte i en 
pionertid.  
 

 De norske motorfabrikantene 
kom nå i tur og orden. A/S 

MOTOREN RAP, kom i 1907. 
Hjelsett Motorfabrikk i 1910. 
Sleipner motorfabrikk produserte 
sin første motor i 1908. I perioden 
fram til 1910 var det hovedsakelig 
utenlandske motorer i salg i 
Norge, men fram mot 1920 steg 
tallet på norske produsenter, og vi 
kan nevne i tillegg til de tidligere 
nevnte fabrikanter motormerker 

som ATLANTA, EUREKA, FÆRD, 
GLIMT, GREI, KVIKK. LEVAHN, 
OSLO, REAL, STABIL, STERK, FM, 
MARNA og THOR og sikkert mange 
"VISE PÅ SVØMMENDE SKJERM"  
 I denne tidsperiode tidlig på 1900 

tallet, ble det montert importerte 
motorer, noen ALPHA motorer, 
som i denne tidsperiode ble 
importert fra Danmark, ble 
montert i noen båter. Bl. annet 
båten med navnet "7.juni" eiet av 
Konsul Robertsen i Hammerfest. 
For øvrig den første motor 

montert i et fangstfartøy ? 
bortsett fra Gjøa. Samtidig ble det 
importert motorer av merkene 
Perfection , danske RAP, Regal, 
Lysekilmotorer (Skandia), Smally, 
Wolwerine og mange- mange 
flere. .   
 

 Men hvordan gikk den tekniske 
utvikling? 
 

  For de som har stelt med 
semidieselmotorer, er den 
vendbare spissen godt kjent. Det 
var i de tidligste produksjonsår, 
nødvendig å kjøle ned glødehodet, 
som ble veldig varmt under full 

fart, ved hjelp av 
vanninnsprøytning. Den gang må 
vi huske at det ble sprøytet diesel 
direkte på glødekulen, for å senke 
temperaturen i motoren. Dette var 
før det vi senere kalte for 
"kaldtopp" kom på markedet. 
Vanninnsprøytning var effektivt, 
men problemet var at det måtte 
være vann om bord i båten til 
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dette bruk.. Sjøvann kunne ikke 
brukes, og det måtte medbringes 
ferskvann fra land. Vann i større 
mengder enn drivstoff. Dette var 
merarbeid, og ikke minst tok det 
plass Allerede i 1908 ble 

Ferdinand Müntz , innehaveren av 
fabrikken som produserte Rapp, 
oppmerksom på at en av hans 
motorer gikk på full fart uten å bli 
varm, selv om han hadde glemt å 
tilføre vann for kjøling.. Han 
skjønte ikke dette og demonterte 
toppen på motoren for å se om 

han kunne finne årsaken til at 
motoren ikke ble varm.. Han 
oppdaget da at det hadde lagt seg 
sot på spissen som sprøytet inn 
diesel, slik at dieselen, i stedet for 
å bli sprøytet opp på glødekulen, 
ble sprøytet rett ned på 
sylindertoppen. Dette funderte 
han en stund på, og laget så et 
klaffesystem, hvor han kunne selv 
bestemme hvor dieselen skulle 
treffe. Konstruksjonen ble 
patentert samme år, altså i 1908. 
 

  Grunnlaget for ideen av 
konstruksjonene av den vendbare 

spiss var funnet, og Müntz laget 
så et sinnrikt arrangement med et 
spjeld som fikk dieselen til å bli 
styrt enten ned mot 
stempeltoppen eller opp mot 
glødekulen.. Dette gjorde at man 
ble uavhengig av vanntilførsel til 
motorene.   Motorenes størrelse 
og effekt begynner også i denne 

periode å øke, da man ser at det 

vil bli behov for større motorer i 
større båter, som naturlig er. Men 
ikke alle fabrikanter ser, eller vil 
akseptere , at det er behov for 
forskjellige motorstørrelser i de 
ulike landsdelene av vårt 

langstrakte land. I 1952 skrev 
Andreas Brunvoll et stykke i 
Romsdals Budstikke om 
motorutviklingen i Møre og 
Romsdal. Han fikk etter denne 
artikkel et brev fra Ingeniør H. 
Soelseth fra Tromsø området.. 
Han var engasjert i 

motorinstallasjon, og var også 
agent for den norske motoren 
GREI. Han sier i sitt brev til 
Andreas Brunvoll at Grei motoren 
kunne vært en pryd for norsk 
motorindustri dersom andre folk 
hadde kommet i bedriftens ledelse 
tidligere. Han forteller at han i 
1909 var på fabrikken og 
fremholdt at fabrikken snarest, 
dersom de skulle være med i 
konkurransen videre, måtte 
komme med større motorer på 30, 
40,og 60 hk.  Noe hånsk var 
svaret "Når fiskerne her på 
Sørlandet ikke har brukt for større 

motorer enn 4 og 6 hk, så skal De 
ikke innbille oss at finnerne oppe 
på finnmarken   
har bruk for 30 og 40 hk motorer 
." Det er jo litt forskjell på kysten 
langs det blide sørland og 
finnmarkskysten, men det skjønte 
nok ikke ledelsen hos A. Gulowsen 

a/s, som produsenten 
het.Soelseth forteller videre at da 
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Fartøy- & kulturlaget  

og Svennerlaget 
inviterer til årets 
happening.  

 
Vi inviterer alle 
medlemmer med eller uten båt til en opplevelse av 
Svenner.  

 
Vi seiler ut fredag ettermiddag  , lager en sosial 
happening på fyret fredag kveld. 

Lørdag legges det opp til noen timer dugnad som takk 
for lånet av fyret.  
Seilas med båtene  eller en fisketur.  

 
Lørdag kveld blir det grilling, sang og kulturelle 
innslag.  
 

Søndag blir det seilas hjem igjen. 
 
Påmelding - se egen liste på Slippen i 2 etg.  

Eller pr. tlf. til Anders 92024 064 eller Vigdis 
99453815 
 

De som melder seg på vil få nærmere informasjon i 
god tid.  
 

Årets Kystlagstur til Svenner 

 27 - 29. mai  
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Kurs  i  bruk av  Tenvikbåten   

" Albatross" 
 

Albatross har de siste tre år 
satt sitt preg på havnebildet i 
Sandefjord. 
Erfaringene er gode.  
Det er en vakker båt å se til 
der den seiler i nesten 
vindstille  eller i en god bris.  
Albatross  står for det de 
gamle sa: En god, rask  og lett 

seilt  båt.  
 
Den erfarne seiler vil si at det 
er en båt som er lett å 
håndtere, har god ballanse og 
gir mye seilopplevelse.  
Albatross er en ypperlig båt  
for de uerfarne,  da den er romslig, stødig, trygg,  lett 

håndterlig og  tåler litt røff behandling.  De fleste finner en 
posisjon / arbeidsoppgave  om bord,  
som de føler seg komfortabel med.  
 
Når vi summerer opp de første  årene med Albatross, må vi 
erkjenne at den blir for lite brukt.  Båten trenger flere 
mennesker , som kan ta del i gleden med å seile denne type 
båt.  
Våren 2005 arrangerer Fartøy og kulturlaget kurs i hvordan 
bruke og håndtere båten.   
Kurset er åpent for alle, også de uten båt-  eller seilerfaring. 
 
Kurset vil inneholde:  

Bli kjent med båten og dens utstyr 
Bli kjent med  noen sentrale utrykk  på viktige knuter, navn 
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på seil og annet tilbehør.  
Bli kjent med de ulike oppgaver og funksjoner  om bord i 

båten så som: rormann, trimme seil, ankermann, øseslask,  
være sosial, drikke kaffe, …… 

Rigge til seilene før seilas  
Rigge ned seilene etter seilas og rydde båten  

 
Kurset gjennomføres med :  

En  kort teoretisk orientering  

En praktisk seiling hvor alle skal være i de ulike roller - 

sosial, kaffedrikker, seiltrimmende, fokkeslask, rormann, 
pynt ….  

 
Mål med kurset:  
Økt kunnskap om bruk av båten.  
 
Kurskvelder:  

onsdag 13.04.05 kl 17.30  Rigging av båten og 

klargjøring 
onsdag 27.04.05 kl 17.30 Seilas  - teori og praksis 

onsdag 11.05.05 kl 17.30 Seilas  - teori og praksis 

onsdag 18.05.05 kl 17.30 Seilas  - teori og praksis 

onsdag 25.05.05 kl 17.30 Seilas  - teori og praksis 

helgen 27. - 29.05.05  avslutningstur til Svenner med 

overnatting. (Se side 19) 
 

NB! Avslutningsturen blir lagt opp som medlemstur sammen 
med andre båter i kystlaget, også private båter.  
 

Det er hensiktsmessig at  det ikke er flere enn 3  - 7 deltakere 
pr. seilas. 
Er det mange lager vi bare flere kurskvelder.  
 
Påmelding:  
Innen 10.04.05 
til Anders Nerland  tlf.: 92024064 
eller e - post: andner@start.no  
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 Kalender/Treffliste 2005: 

 

Hver onsdag (i ”skoleruta”): Lagsaktiviteter fra kl 1800 -> 
Hver torsdag (    -  ” -       ): Nordre Skur og Ballast øver 1830 – 
2100 

Lørdager: Kafe kl 1100 – 1300 (Ikke hele året) 
Styremøter og AU-møter begynner kl 1830 
Medlemsmøter er på fredager og begynner kl 1900 
 
 

Mars 15. Styret 

April 01. Medlemsmøte        v/Modellbåtlaget 

12. AU 

29. Medlemsmøte  v/Fartøy og kulturlaget 

Mai 10. Styret 

17. Borgertoget 

27. Medlemsmøte          v/ Svenner-laget 

Juni 08. AU 

17. Kystkulturdagene     v/ AU 

18.         -  ”  - 

Juli  Landsstevnet – Kalvåg 
 Fellestur 

August 30. Styret 

September 17. Høsttreff      v/ AU/Leder,Gokstadholmen 

21. AU 

Oktober 18.  Styret 

28. Medlemsmøte           v/Verkstedlaget 

16. AU November 

25. Førjulstreff               v/AU 

Desember 06. Styret 
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VIKTIG MELDING ! 
 

Vi vil anmode de medlemmene som ennå ikke har gjort det, om å 
sende sin e-postadresse til: gokstad.kystlag@c2i.net . 
 

Husk også å sende melding hvis dere skifter epost adresse! 

Redaksjonen i Kystvakt består for tiden av: 
 

Fred Ivar Tallaksen 
Thor Sunde 

Erik Bjønness 

og Stig Tore Lunde.. 
Vi har som mål å gi ut 4 Kystvakt i året (Mars/Juni/September/Desember) 

Hvis du har stoff som du ønsker inn i Kystvakt, vennligst send dette 

til:gokstad.kystlag@c2i.net med ”Til Kystvakt” i Emnefeltet, eller  send pr. 
post til Gokstad Kystlag, Framnesveien 5, 3222 Sandefjord. 

 Om Kystvakt:                          

 Fra Svennerlaget første møte i 2005                          
Jan Christiansen (Bilde, høyre) ble valgt  til leder for Svennerlaget  
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KYSTVAKT 
skal utkomme 

med fire 

nummer pr. år 

Leder i styret:   Kristian Fossum,  tlf. 33 46 79 71 

Nestleder:    Dag Østby Pedersen tlf. 95 21 47 27   
Arbeidslagene: 

Kultur- og Fartøylaget:  Anders Nerland  tlf. 92 02 40 64 
Verkstedlaget:   Per Angell-Hansen  tlf. 33 47 32 60 

Infolaget:    Thor Sunde   tlf. 33 45 96 09 

Nordre Skur og Ballast: Gerd Holtan    tlf. 33 45 00 90 
Husstyret:    John Aanes     tlf. 33 46 78 91 

Modellbåtlaget                    Knut Erik Boland  tlf. 92 64 69 06 
Seilas– og  havnelaget  Espen Bergan   tlf. 40 45 05 95 

Svennerlaget    Jan Christiansen  tlf. 92 63 37 87 
Utleie:     Vigdis Myhre  tlf: 99 45 38 18 

 

Ønsker du kontakt med et av lagene, så ring kontaktpersonen    

 

Returadresse: 

Gokstad kystlag 
Framnesveien 5 

3222 Sandefjord 

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. 11-13 

 

e-post:  gokstad.kystlag@c2i.net 

Vi møtes på Huvikslippen  

Kystkultursenter på onsdager(og kanskje lørdag) 
Kommer du? - Du er hjertlig velkommen! 

Kaffe og kanskje kaker 

Benytt anledningen til en prat og litt hygge. 


