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Vinteren ligger fortsatt over oss med is 

og snø over land og fjord. Årsmøtet er 

gjennomført, takk for fortsatt tillit med 

gjenvalg nok ett år som leder. Jeg føler  

det er en god stemning i kystlaget og 

høy aktivitet, derfor ser jeg lyst på 

tiden framover mot vår og sommer.  

 

Kystlaget har fått to nye arbeidslag, 

Gokstadveverne og Svennerlaget. Det 

skal bli spennende å følge dem og de 

andre lagene framover.  

Vi har spennende oppgaver foran oss. 

Søknad om bølgebryter er godkjent av 

kommunen, så nå starter oppgaven 

med å anskaffe en. Fartøy/kultur leder 

arbeidet med prosjekt “Bygging av 

Ormestadbåt”. Eventuell byggestart 

blir bestemt etter råd fra arbeidslaget. 

Videre så har vi en del arbeid med 

bygningsmassen vår og bryggene.  

 

Lanesbuen og de andre båtene våre 

trenger snart  vedlikehold, så vi håper 

på stor dugnadsånd framover. 

 17. mai og Kystkulturdagen 18. juni 

er under planlegging, kom med 

innspill til markeringer for de 

forskjellige arbeidslag. Følg med på 

meldinger “fra slippen”, les trefflista 

vår for 2011 og delta på det som skjer 

på kystlaget vårt. 

 

Med dette 

ønsker jeg 

dere en 

snarlig vår 

og 

sommer, 

LEDÆR`N 
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To kokker har forlatt oss                 
 
I Gokstad kystlag har vi ofte hatt store gleder ved matbordet. Blant 
medlemmene våre har vi hatt kokker som har levert mye 
dugnadsinnsats for å skape disse gledene for oss.  

I løpet av de siste ukene har to av kokkene våre forlatt oss. 
 
Torolf Lødveteig hadde bakgrunn fra handelsflåten som stuert. Han 
kom tidlig inn i kystlaget. Alle vi som var med på de første 
kystkulturdagene og julefestene husker de gedigne bordene han vartet 
opp med. Han hadde stor interesse for båt og kystkultur. I en periode 
hadde Torolf en egen snekke som han stelte med som om den var et 
møbel. Også i modellbåt-gruppa fant han likesinnede. 
Jeg kommer aldri til å glemme baccalaoen som ble servert midt ute i 

Kattegat mens vi var på vei med GAIA fra Roskilde. For Torolf var det 
den naturligste sak av verden å lage festmat ombord i vikingskipet. 
 
Hans Ivar Hansen hadde lang og variert fartstid som kokekyndig. 
Blant annet var han med Christian Radich. Det var aldri noen tvil om 
at han elsket sjølivet. De senere år av yrkeslivet hadde han jobb på 
kokk og stuertskolen i Sandefjord. 
 

Det var aldri vanskelig å be Hans Ivar om en hjelpende hånd. Da vi 
hadde landsstevnet i 2004 var det da også han som sto ved grytene. 
Vi reiste til Brønnøysund året før og spionerte på menyen de hadde 
under sitt stevne. Det var han som tok initiativ til og gjennomførte 
«matkurset» vi hadde for ti år siden. Hans Ivar var aktiv på Svenner 
til han ble syk. 
For meg vil et av minnene om ham bli fra den første torskemiddagen 
vi hadde. Etter en lang dag på fjorden skulle fangsten fortæres. Vi 
måtte kjøpe fisk, mens vi hadde en haug med krabber. Disse viste seg 
å være tomme. «Vi fikser et eller annet», sa Hans Ivar og ganske 
riktig; forrett med «krabbecocktail» og en herlig torsk ble servert. 
Kokken knyttet som vanlig gode historier til maten.  
 
Begge kokkene våre fikk mange lovord. Nå er det bare minner igjen. 
De bidro til å samle oss rundt bordet! Jeg vet at mange vil tenke på 
dem neste gang vi sitter sammen over maten. 

 
Stig Tore Lunde 
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Gokstad kystlag har i dag ca 390 

medlemmer og mye av informasjon til disse 

går via E-post, websidene våre eller bladet 

Kystvakt. Infolaget prøver hele tiden og nå 

frem til de fleste av dere med tilbud om 

kurser, informasjon om 

hva som har skjedd og hva 

som skal skje fremover. 

 

Dessverre er det noen som 

vi ikke når frem til med 

denne form for 

informasjon på grunn av at 

de ikke har datamaskiner 

med E-post mulighet, eller 

at de ikke kjenner til 

hvordan dette skal brukes. 

Derfor vil vi oppfordre 

dere som leser Kystvakt 

nå, og ikke har mulighet til 

og mota E-post, til å sende 

et brev til Gokstad kystlag 

og fortelle om dette, eller 

si ifra til noen i styret eller 

Infolaget når du er nede på 

Slippen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da vil vi lage en liste over medlemmer som 

vil få sin informasjon i posten. Med dette 

håper vi å nå ennå flere av våre medlemmer 

slik at flere vil være aktive deltagere i 

Gokstad kystlag.  

 

 

 

Har noen av dere datamaskin og spørsmål 

om hvordan dere kan få informasjon via E-

post, så oppfordrer jeg dere til å ta kontakt, 

så kan vi søke råd hos noen av de dyktige 

medlemmene i Infolaget og få noen gode 

tips herfra. 

 

Informasjon fra kystlaget  

til medlemmene 
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DYKDALB 
 

Et barndomsminne 

Av Reidar Ottesen 

 

Mange er det vel kanskje i dag som ikke vet 

hva en ”dykdalb” er. Men, noen av oss i 

den eldre garden kan huske disse fra 

barndommen. Vi fortøyde prammen eller 

”flatbånningen” i en dykdalb og fisket 

”simper”. Eller vi svømte ut og prøvde å 

klatre opp til toppen på den eller de som 

enda eksisterte. Dykdalb er nemlig 

de markante fortøyningspåler for 

båter og skip i opplag, også kalt 

”dikkedaller”. De besto av tre 

eller flere tømmerstokker rammet 

ned i havbunnen og bundet 

sammen på toppen, enten med 

tauverk eller jernbeslag.  

Disse sto langs kystlinjen som 

spesielle trepunkt. I Sandefjord er 

det vel ingen igjen nå. 

 

Men, det er historien bak navnet 

”dykdalb” som er ganske artig. 

Det hadde seg slik at rundt 1550 

ble en spansk storhertug av Alba 

sendt til lydriket Nederland som 

stattholder. Storhertugen var en 

hard mann som med harde midler 

prøvde å undertrykke 

nederlendernes frihetstrang.  

Han ble lite populær sier historien. 

Det er nevnt at mange helst ville 

stramme et hardt grep rundt Durc 

de Albas hals, helst med et tau. De 

oppkalte derfor disse spesielle 

fortøyningspålene etter hva de 

hadde lyst til å gjøre med hertugen. Slik ble 

fortøyningspålene, ”dykdalber” et symbol, 

og nærmest et skjellsord for hollenderne. 

Og navnet, ”dykdalb”, det vandret ut i 

verden, via sjøfolka. 

 

Den fryktede feltherren, storhertugen Durc 

de Alba, satte underlige spor etter seg i 

Nederland. Men, han var trolig langt mer 

populær i Spania. Fortsatt i dag kan 

solhungrige nordmenn nyte den eksklusive 

Brandy de luxe, Gran Durque de Alba, 

oppkalt etter nettopp - Dykdalb.  
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Riksantikvaren gjør det tindrende 

klart overfor Aftenposten at han 
frykter at kystens kulturminner blir 
borte. Han mener at Norge må ta 
seg råd til å sikre noen unike 
kystmiljøer, slik vi gjør i forhold til 
utvalgte kulturlandskaper. 
 
– Norge er en kystnasjon, men 
monumentene fra vår storhetstid 
står tomme og forfaller. Det 
gjelder blant annet fiskevær og 
sjøboder, fabrikkanlegg og kaier. 
Det haster med å ta grep om 
kystkulturen nå, før viktige deler 
av vår historie er borte for alltid, 
advarer Jørn Holme. 80 prosent av 

Norges befolkning bor langs 

kysten. Men det er ingen tvil om at 

bevaring av kyst- og sjøfartskultur 
ikke har fått samme 
oppmerksomhet som bygninger – 
og kulturminner i innlandet.  
Store deler av verneverdige 
kystkulturmiljøer med naust, 
fiskevær, fiskehavner og fartøyer 
er tapt. Noen promiller 
verneverdige fartøyer er blitt tatt 
vare på.  
 
Så sent som i 2006 ble de første 
av fem fartøyer fredet; 
passasjerskipet «Skibladner» fra 
1856 og bilfergen «Skånevik» 
bygget i 1967. Bare én uthavn er 

fredet, Ny-Hellesund i Søgne i Vest

Det haster med å redde 
kystkulturen  

 
 
Norge har 5000 fredede bygninger, 
men bare fem fartøyer er fredet. 
Riksantikvaren er bekymret for at vår 

maritime kulturarv råtner opp.  
 
AV THORLEIF ANDREASSEN  i  
Aftenposten 

mailto:thorleif.andreassen@aftenposten.no
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– Er situasjonen i uthavnene 
langs kysten kritisk?  
– Ja, disse historisk viktige 
havnene, med hus fra 1800- og til 
dels 1700-tallet, er av stor 
nasjonal verdi. Med stort 

utbyggingspress i sjøfronten er det 
i enkelte uthavner gitt for mange 
byggetillatelser, sier riksantikvar 
Holme. 
 
– Du mener fiskerinæringen 
kan lære av landbruket når det 
gjelder å ta vare på sine 

kulturminner? 
 
– Landbruket har hatt gode 
støtteordninger for 
kulturminnevern. Som ledd i 
jordbruksforhandlingene bevilges 
hvert år over 100 millioner kroner 
til kulturstimulerende tiltak. Dette 

gjøres for å stimulere til et 
tilstedeværende landbruk som tar 

vare på kulturlandskapet og 
bygninger.  
Vårt kystfiske er en parallell til 
landbruket. Jeg mener man må se 
etter lignende ordninger i 
fiskeripolitikken for å opprettholde 

fiskebåter, havner og fiskemottak, 
sier Jørn Holme.  
 
 
Bevare ved bruk.  
 
Riksantikvaren fremhever to 
områder som er sterkt 

underrepresentert på 
fredningslistene, nemlig 
industrielle kulturminner og 
kystkultur. 
– Det var ved kysten vi først 
bosatte oss her i landet. Skal 
Norge unngå å miste viktige deler 
av vår historie, har myndighetene 

et ansvar for å ta vare på det 
autentiske ved kystkulturen for 
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 De er også viktige kulturbærere, 
poengterer Holme, og 
understreker at han er veldig 
opptatt av næringsutvikling 
knyttet til kulturminner.  
– Personlig opplever jeg 

Henningsvær i Vågan kommune i 
Nordland som et av de vakreste og 
mest unike stedene i Norge. Dette 
skyldes ikke bare det majestetiske 
fjellet Vågankallen i bakgrunnen 
eller havnen med sjøboder, men at 
det er et levende fiskevær. 
Lofotfisket ga oss i flere hundre år 

vår viktigste eksportartikkel. At 
historien lever videre, med 
fiskebåter, fiskemottak og 
fiskehjell, gjør at kulturmiljøet 
videreføres. Det er også uhyre 

viktig for turistnæringen at vi har 
mer enn kulisser å vise frem, 
mener riksantikvar Jørn Holme. 
 
Kystkultur i forfall 
 

Et utall verneverdige fartøyer er 
gjennom årene blitt borte; brent 
på bålet, råtnet, senket eller blitt 
til spiker. Noen promiller! fartøyer 
er bevart.  
 
Fem fartøyer er fredet: 
«Skibladner» (bygget i 1856), 

fergen «Skånevik» (1967), 
bilfergen «Gamle Kragerø» (1960) 
og jernbanefergene 
«Ammonia» (1929) og 
«Storegut» (1956). 
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Riksantikvaren forbereder 
fredninger av «Gamle 
Lofotferga» (1956) og 
«Folgefonn» (1938). Ytterligere to, 
tre ferger skal vurderes/avklares.  

 
Norske museer har ca. 2500 
verneverdige båter i sine 
samlinger. 
Ca. 200 eldre fartøyer har 
vernestatus.  
 
84 fyrstasjoner er fredet. 
 

I deler av 
landet er 
kystens 
kulturarv 
godt 
ivaretatt, 
men mange 
steder er !

kystens 
kulturminner 
og 
kulturmiljøer 
truet av 
sterk slitasje 
og forfall. 
 
En rekke 

kulturmiljøer har forsvunnet, 
mange miljøer har lenge stått i 
fare for å forsvinne helt.  
 
Forfallet gjelder særlig 
kulturarv i fraflyttingsområder, og 

spesielt i !miljøer som 

representerer hverdagsliv og 
virksomhet som fiskehavner, 
fiskevær, husmannsplasser, 
skipsbyggerier, naustmiljøer og kai
- og slippanlegg. 

 
På Vestlandet og særlig i Nord-
Norge er problemstillingen først og 
fremst fraflytting og hurtig forfall! i 
det barske klima. Ute av bruk går 
de mest utsatte miljøene fort tapt. 
Mange verdifulle anlegg har !
forsvunnet de siste tiårene. 
 

På Østlandet og Sørlandet er 
kystområdene og gamle 
havneområder utsatt for sterkt 
utbyggingspress, spesielt knyttet 
til fritidsboliger. En ekspansiv 
feriekultur har overtatt for den 

tidligere øyboerens nøkterne og 
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Spennende satsning for  

barn og unge 

 
Øksnes kystlag har lansert "Marmelpasset", et opplegg med artige og 
læreriktige aktiviteter for barn og unge. Kystlaget går bredt ut og skal 
samarbeide med skoler, barnehager, reiselivsnæring og andre 
organisasjoner.  

I arbeidet med å fremme interesse og engasjement for kystkultur blant 
barn og unge , har Øksnes kystlag tatt initiativ til å få utviklet 
”Marmelpasset”. Øksnes Kystlags mål med opplegget er å få til artige 

og lærerike aktiviteter gjennom 
hele året i egen regi og i 
samarbeid med skoler, barnehager, 
reiseliv, annet næringsliv og andre 
organisasjoner i kommunen som 
viser interesse for kystkultur. 

Hvorfor Marmelen og 
”Lykken”? 
Marmelen skal i følge et lokalt 
sagn være en liten mann som 
lever i havet, og som bringer lykke 
til den som tar vare på han. Med 
andre ord er Marmelen en figur 
hjemmehørende i den lokale 
sagnverden som kan være 

spennende for både barn, ungdom 
og voksne i kommunen å bli kjent 
med. 
 
M/K "Lykken" er en 36 fots krysser 
med en svært spesiell og 
interessant fortid i Øksnes. Den er 
en typisk representant for 

fiskeflåten slik den utviklet seg i 
årene 1930-1950. Den 
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Har du epost adresse? 
 

 
 

Vi vil anmode de medlemmene 
som ennå ikke har gjort det, om å 

sende sin e-postadresse til: 
gokstad.kystlag@c2i.net da 

mye av den ukentlige 

informasjonen kommer på e-post 
 

Husk også å sende melding 
hvis dere skifter  
E-post adresse 

representerer Nygårdsvollbåtene 
og deltok aktivt i illegalt arbeid 
under siste verdenskrig.”Lykken” 
og Marmelen hører på en 
forunderlig måte sammen, og vil 
være spennende å bruke for å gi 

barn forståelse av kystkulturen 
vår. ”Lykken” representerer den 
materielle kulturarven – Marmelen 
den immaterielle, og begge deler 
hører med! 

Kort om opplegget 
”Marmelvåpnet” som pryder 

passets forside. Her er Marmelen 
plassert i angelen. En angel fra 
steinalderen brukes også i 
kommunevåpenet til Øksnes. 
Krona består av stevner på 
nordlandsbåt, høtter, garnkavel og 
draugvott. I Marmelpasset er det 
skissert 12 ulike hovedaktiviteter. 
De enkelte aktivitetene skal ha 
varighet fra 1 time til en dag, og 
kan eksempelvis beskrives som å 
lære ferdigheter som sløying av 
fisk, roing, koke skreimølje med 
mer. I tillegg legges det opp til 
aktiviteter der barn får kunnskap 
om navn på fiskeslag, ulike båter 
og bruk, folkloristisk stoff knyttet 
til sagn, eventyr osv. De fleste av 
aktivitetene er velkjente i 
kommunen. Det nye er at man nå 
skisserer et enkelt opplegg som 
også viser sammenhengen i noen 
av kystkulturens mange fasetter, 
slik at kystkulturen kan bli en god 
ballast for barna i Øksnes. Det er 

under utarbeidelse et ressurshefte 

til bruk i opplegget. I tillegg vil det 
legges ut ressurser og informasjon 
på hjemmesida til Øksnes 
kommune. 

Også for barn fra andre steder! 

Kystlaget ønsker selvfølgelig at 
barn som besøker Øksnes også 
skal få mulighet til å lære mer om 
kystkultur. Derfor inviteres også 
tilreisende barn – om de er turister 
eller på besøk hos slekta - å delta i 
aktiviteter som arrangeres. Det vil 
bli mulig for dem både å få både 

pass og stempel i passene sine på 
de tiltak Øksnes Kystlag 
arrangerer , eventuelt tiltak som 
arrangeres i samarbeid med 
reiselivsbedrifter og andre 
organisasjoner i kommunene. 

Kilde: Pressemelding fra Øksnes 
kystlag. 

 Skrevet av Tore Friis Olsen  

mailto:tore@kysten.no
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Nærheten til havet og den 
lange kystlinjen har gitt landet 
vårt sitt særpreg. Havets 
ressurser har skapt muligheter 
for en kystbosetning med et 

variert næringsmønster, der 
båten var sentral både som 
arbeidsplass og 
framkomstmiddel. 
 
 

Av Bjørn Fjellheim, 
museumsdirektør, Kystmuseet i 
Sogn og Fjordane 

 

Kystfolk levde med en fot i båten 
og en på land. Går vi tilbake til 
den tiden som har blitt kalt vår 
gamle bondekultur, tiden fra andre 
halvdel av 1800–tallet og bakover, 
levde de fleste nordmenn ved 
kysten. Den typiske måten å 

livnære seg på, var å kombinere 
jordbruk med en eller flere former 
for kystnæringer 
som sjøfolk, 
fiskere, 
oppkjøpere og 
handelsfolk, 
fisketilvirkere 

eller med 
håndverk som 
skips– og 
båtbygging, 

bøkkervirksomhet, notbinding, 
reipslaging eller seilmakeri.  
 
Jordbruket er fiskets mor, heter 
det. Fram til forrige 

hundreårsskifte baserte alle 
hushold på landsbygden langs 
kysten seg på å skaffe i hvert fall 
noe av eksistensgrunnlaget på 
jordbruk. På de ytterste fiskevær 
kunne to familier delte på en ku og 
åkerlappene var små som 
færingsegl. Lenger inne hadde 
jordbruket større betydning i 

kombinasjonen med kystnæringer, 
og inne i fjordene omsatte man i 
tillegg egen skog, gjerne foredlet 
til verdifulle produkt som tønner 
og båter. Men sesongfisket deltok 
man gjerne i, med egne båter og 
utrustning. 
Kystkvinnenes liv skilte seg på 

mange måter fra det som deres 
medsøstre i innlandet levde. De 
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var bakkemannskap og utrustere 
for sine menn som dro på 
sesongfiske eller i sjøfart. De 
kunne ha sesongarbeid med 
sildesalting på sjøbuer eller på 
klippfiskberg. De hadde ansvar for 

husholdet og sto for det meste av 
gårdsarbeidet når mennene var 
fraværende. De utførte 
arbeidsoppgaver som i innlandet 
var regnet som mannsarbeid. 
 
Båten bant sammen veiløse 
kystsamfunn. Båten ble brukt til 

transport av folk til skole, kirke 
eller handelsmann. Den ble brukt i 
kystjordbruket til føring av husdyr 
og høy til beitemarker eller fra 
utslåtter. Men først og fremst ble 
den brukt til fiske. De tradisjonelle 
båttypene er som dialekter i et 
språk, samme grunnform med et 

vell av varianter og navn som 
fembøring, slagkeiping eller 
snidbotning. Den lokale 
båtbyggeskikken er utviklet 
gjennom århundre i en dialog 
mellom bruker og bygger og med 
formtrekk det er vanskelig å finne 
funksjonell forklaring på. Over alt i 
landet ble båtene bygget og 
utformet etter bruksområder både 
når de gjelder størrelse og 
lasteevne. Trengte man god 
lasteevne, lagde båtbyggeren den 
breiere og drektigere enn en 
skyssbåt som skulle være rask og 
lettrodd. Når det gjaldt fiskebåter 

avhang det om hvor langt til havs 
eller hvor langt av gårde man 

skulle. Fiske utaskjærs og i 
sesongfiskerier krevde store og 
sjøsterke båter med god plass til 
mannskap og utrustning.  
 
I kystens byggeskikk finner vi også 

lokale varianter, men over alt var 
den preget av den doble 
orienteringen mot land og mot sjø. 
Kystjordbruket krevde uthus til dyr 
og forråd slik som lenger inne i 
landet. Særegne uthus kan vi 
finne, som i treløse områder der 
man bygde torvhus i utmark til 

oppbevaring av tørket torv som 
ble brukt til brensel. Kystgårdene 
var gjennomgående mindre, 
bygningene mindre og lagt i 
landskapet der det var mest ly for 
vær og vind. På grunn av det 
fuktige og forblåste klimaet 
beskyttet man de laftete 

bygningene med liggende panel.  
 
Det viktigste særtrekket ved 
kystgårdene var de bygningene og 
anleggene som orienterte mot 
sjøen og virksomheten der, båtstø 
til å dra opp båten, naust til 
oppbevaring av båter og utstyr og 
sjøhus til fiskeredskap og tilvirking 
av fisk. I fiskeværene som lå nær 
de rikeste sesongfiskeplassene for 
sild eller skrei kunne det komme 
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Som barn her i Sandefjord hørte 
jeg ofte fra kamerater om fedre og 
andre som etter krigen hadde reist 
utenlands og tatt statsborgerskap i 
et fremmed land for eksempel 
England og Sør-Afrika. 
Jeg lurte svært på hvorfor de 
gjorde dette, var det bedre 

lønninger, lavere skatter eller 
andre ting ? Her en dag fikk jeg 
svaret under lesing av en tykk bok 
med forarbeider til lover fra 1945.  
På en av sidene kunne jeg lese om 
forarbeidene til endring av lov av 
fangst av hval, og det var nettopp 
forholdet til norske hvalfangere og 
hyre på utenlandske ekspedisjoner 
som var temaet i Ot.prp. nr. 10 for 
(1945-46).  
Der det ble foreslått forbud for 
norske statsborgere mot å ta hyre 
på utenlandske ekspedisjoner som 
ikke var aktive før krigsutbruddet 
3 sept. 1939.  

 
 

Hvorfor kunne Stortinget gjøre 
dette ? 

 
I dag hvor arbeidskraft er en 
internasjonal vare som i henhold 
til EØS-avtalen kan operere fritt 
over landegrensene i hele Europa, 
høres det fremmed ut at en stat i 
sin tid kunne forby en yrkesgruppe 
å ta hyre på utenlandske 

hvalfangsekspedisjoner.  
Dessuten kunne ikke utlendingene 
bare ta inn andre dersom de ikke 
kunne hyre nordmenn. Det er her 
det er viktig å bevisstgjøre seg 
hvilken posisjon nordmenn hadde i 
den moderne hvalfangsten på 
dette tidspunktet før og like etter 
2. verdenskrig sluttet i 1945. Ikke 
nok med at Svend Foyn hadde 
oppfunnet og utviklet alle 
redskapene i den moderne 
hvalfangsten, men han fikk også 
monopol på bruken av disse og når 
monopolet gikk ut i 1883, var det 
bare nordmenn som fikk anledning 

til å dyktiggjøre seg om bord på 
hvalbåtene og etter hvert 

Av Ivar Otto Myhre. 

FORBUDET FOR NORSKE 

HVALFANGERE MOT Å TA 

HYRE PÅ UTENLANDSKE 

EKSPEDISJONER 
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landstasjoner og flytende kokerier. 
Videre utvikling og produksjon av 
materiell skjedde også i Norge. 
Hvalfangst ble en kulturell næring 
der jobbene om bord ofte gikk i 
arv fra far til sønn og utledninger 

som ønsket å gå inn i hvalfangst 
var avhengig av å hyre nordmenn, 
særlig til nøkkelstillinger som for 
eksempel skyttere, bestyrere og 
flensere. Utstyret måtte de kjøpe i 
Norge fordi det ikke var andre som 
produserte dette.  
Det var dette som var årsaken til 
at Stortinget kunne bruke 
hvalfangerne som brekkstang for å 
regulere oppbyggingen av 
hvalfangstflåten etter krigen. 
 
Tidligere lovgivning. 

Norge hadde også tidligere raslet 
med dette våpenet i kampen om 

hvalressursene, men ikke i en så 
bastant form. I 1935 ble det 
vedtatt en bestemmelse i 
hvalloven som gjorde forhyring og 
salg av materiell til utlendinger 
avhengig av statlig lisens. Denne 

ble kjent og beryktet hos 
utlendinger som 
”mannskapsparagrafen”. 
Intensjonen den gang var først og 
fremst og stanse Tyskland og 
Japan fra å gå tungt inn i 
hvalfangsten. Det tyske nazi-styret 
var på desperat jakt etter fett på 
slutten av 30-tallet og under 
oppbyggingen mot den 2. 
verdenskrig.  
 
Paragrafen begrenset den tyske 
hvalfangsten til de tre kokeriene 

”Walter Rau” (senere Kosmos IV), 
”Unitas” og ”Wikinger” (tidligere 
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Japanerne hadde alt skaffet sitt 
første moderne kokeri ved kjøpet 
av ”Antartic” (Tønsberg) med 5 
hvalbåter i 1934. Under de harde 
internasjonale kvoteforhandlingene 
midt på 30-tallet etter 

sammenbruddet i hvaloljeprisene i 
1931-32, var bruk av 
”mannskapsparagrafen” en trussel 
som hele tiden lå der fra Norges 
side. Men det ble ikke benyttet i 
særlig grad, særlig på grunn av 
sterke reaksjoner mot dette fra 
engelskmennenes side.  

 
Engelskmennene startet til og med 
opp med opplæring av 
hvalskyttere på Shetland. 
Hensikten den gang var først og 
fremst å ramme Tyskland og 
Japans planer om å gå inn i 
hvalfangsten. Forholdet til 

Storbritannia var svært viktig for 
Norge på den tiden. 
Fagforeningene innen hvalfangsten 

raslet også med dette virkemidlet, 
men det ble med trusselen fra den 
siden også. 
 
Forbudet fra 1945. 
 

I 1945 var situasjonen den at 
Norge hadde mistet mye av sitt 
materiell under krigen, en del 
under tankfart for de allierte. 
Tyskland og Japan var inntil videre 
slått ut.  
 
Nye kokerier var bestilt og et var 

alt ferdig (”Norhval”). Norge så nå 
sin mulighet til holde antall 
ekspedisjoner på samme nivå som 
ved krigsutbruddet.  
 
Forholdet til Storbritannia ble 
ordnet, uten at dette står med 
rene ord i forarbeidene, ved 

unntaket for utenlandske 
ekspedisjoner som var i fangst før 
krigen. Men det som står, er at 



17 

 

saken ble drøftet i London med 
den britiske regjeringen under 
krigen. Unntaket gjorde at britiske 
ekspedisjoner ikke ble rammet av 
forbudet overhodet. Det er 
åpenbart at forbudet var rettet 

mot alle andre nasjoner som 
ønsket seg inn i hvalfangsten etter 
krigen.  
 
Det var mange på grunn av 
behovet for fett og blant annet 
Sverige og Italia syslet med planer 
om hvalfangst. På den tiden var 

det dog først og fremst Tyskland, 
Japan, Argentina, USA, Sovjet og 
Holland som var trusselen.  
 
Hvordan kunne en liten nasjon 
som Norge finne på å bruke denne 
type makt til å holde andre 
nasjoner utenfor en internasjonal 

næring som hvalfangsten og sikre 
seg selv en fremtredende plass ? 
Hvilke argumenter benyttet så 
regjeringen Gerhardsen overfor 
Stortinget for å få gjennom denne 
loven ? Disse er interessante og 
sier litt om hvalfangstens 
betydning for Norge den gang. 
 

Det må være en selvfølge at de 
andre nasjonene respekterer 
norges moralske krav på en 
fremskutt plass i 
hvalfangsnæringen. 

Nordmannen Svend Foyn 
oppfant harpunkanonen. 

Nordmenn var banebrytende da 

fangsten startet i Antarktis 
(C.A. Larsen). 

Nordmennene oppfant den 
pelagiske fangsten med 
Sørles opphalingsslipp. 

Nordmennene undersøkte 

området vitenskaplig. 
(Christensens Norwegia 
ekspedisjoner) 

Norge har fanget over 
halvparten av hvalene i 
Antarktis (52.3%) fram til 
1938-39. 

Norge har utnyttet hvalen best. 

Norge vedtok den første hvallov 
i 1929 som har blitt førende 
for internasjonal regulering. 

Norge er det land som har gjort 
mest for å fremme det 
internasjonale samarbeidet 
til bevarelse av 
hvalbestanden.  

Norges innsats med hvalflåten 
og skipsfarten under krigen. 

 
Ut fra et juridisk synspunkt er det 
også interessant å merke seg at 
loven også skulle gjelde der det alt 
var inngått avtaler om hyre før 
loven trådte i kraft.  
Departementet mente at loven var 
så viktig at dette ikke ville være i 
strid med grunnlovens forbud (§ 
97) mot å gi lover tilbakevirkende 
kraft.  
 
Departementet mente at loven var 
så viktig at dette ikke ville være i 

strid med grunnlovens forbud (§ 
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Ut fra et juridisk synspunkt er det 
også interessant å merke seg at 
loven også skulle gjelde der det alt 
var inngått avtaler om hyre før 
loven trådte i kraft. Departementet 
mente at loven var så viktig at 

dette ikke ville være i strid med 
grunnlovens forbud (§ 97) mot å 
gi lover tilbakevirkende kraft.  
 
Departementet mente at loven var 
så viktig at dette ikke ville være i 
strid med grunnlovens forbud (§ 
97) mot å gi lover tilbakevirkende 

kraft.  
Straffene for overtredelse av loven 
var svært strenge med 
fengselsstraff og en bot på 1 mill 
kr ! – i dag tilsvarer dette ca. 19 
mill.  
 
Hvordan gikk det ? 

Som ventet, ble dette stor sett et 
slag i luften. Intensjonen med 
loven ble ikke realisert. Japan 
hadde alt  før krigen fått del i 
norsk teknologi ved kjøpet av 
”Antartic” og blitt opplært av 

norske skyttere. Sovjet fikk 
hvalkokeriet ”Wikinger” (omdøpt til 
”Slava”) som krigsbytte etter 
krigen, og begge disse nasjonene 
kom sterkt i hvalfangsten ute over 
på 50-tallet. Tyskland kom tilbake 
ved hjelp av Aristotles Onassis 
med kokeriet ”Olympic Chalenger” 

og den landforviste(nazidom) 
sandefjordingen Lars Andersen 
som bestyrer. Den gamle 
hvalfangstnasjonen Holland kom 
med ved kokeriet ”Willem 
Barendsz” og USA med  kokeriet 
”Ulysses” (antagelig eiet av Anders 
Jahre). Argentina bygde kokeriet 
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DEN DIGITALE OPPSLAGSTAVLA 

 

Sendes ut via E-post til medlemmer i 

kystlaget  og andre, med ujevne 

mellomrom. Den skal informere om 

tidsaktuelle hendelser, og alle kan komme 

med forespørsler etc. Får du ikke denne, så 

send  din E-post adresse til redaktøren i 

Kystvakt,  

 

Har du ikke tilgang til datamaskin kan du 

stikke innom verkstedskontoret og  lese 

utgaven på papir 

 

www.oppslagstavla.info 

men dette kom ikke i fangst. Det 
siste sannsynligvis på grunn av 
norsk trussel om bruk av 
”mannskapsparagrafen”.   
Som alle vet, ble det etter hvert 
fanget for mye hval, lønnsomheten 

ble for dårlig, og Norge trakk seg 
helt ut av hvalfangsten i Antarktis 
etter sesongen 1967-68 
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I serien om fjorden vår er Ivar 
Otto Myhre denne gang kommet til 
et sted langt inne i fjorden, så lang 

du kan komme på østsida. Da 
dette verftet ble etablert på 1700-
hundretallet var dette et sentralt 

sted, og det var fremdeles mulig 
med småbåter å komme seg rundt 
Heimdal og til Medfjorden. 
 
Dagens bruk og beliggenhet. 
 

Området som skal omtales i dag 

ligger der hvor det nå er bygget 
boligblokker ut mot sjøen langs 
Vesterøyveien vis a vis de nye 

blokkene på Kilen Brygge. 
Tegningen nedenfor av konsul 
Høst fra ca. 1800 viser tydelig 

hvor verven lå i forhold til 
dalsøkket ved Fjellvik. For ikke 
mange år siden på 1980-tallet lå 
det 3 virksomheter her. Det var 
den gamle Kamfjordverven drevet 
og eiet av Framnæs Mek. 

Værksted AS, Rønnings slipp og 

”BLI KJENT I FJORDEN” 

 

KAMFJORDVERVEN 

Kystvakt har en serie i hvert nummer framover hvor bladet kort presenterer et sentralt 

sted i fjorden. Dette som et supplement til kystlagets kurs om samme emne.  
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båtbyggeriet til Svenungsen (da 
drevet som en marina). Av disse 
virksomhetene er det i dag bare 
slippen til Rønning tilbake. Hele 
strandlinjen på vestsiden av 
fjorden helt ut til og med 

Langestrand var den gang eiet av 
AS Thor Dahl.  
 
Skipsbygging i indre fjord. 
 
På grunn av god tilgang på 
tømmer og gunstige grunnforhold 
ved sjøen og mange lune bukter, 

hadde vårt distrikt mange 
skipsverft. I Sandefjord har man 
registrert hele 36 steder hvor det 
har vært bygget skuter. I indre 
havnebasseng var det 5 verft som 
i tillegg til 
Kamfjordverven 
var Brydeverven 

(rett nedenfor 
der Sjømænds 
Gamlehjem er i 
dag), 
Stubverven, 
Fjeldvikverven 
og Rødsverven.  
 
Kamfjordverven 
er antatt å være 
et av de eldste 
og mest 
benyttede i Sandefjord i 
seilskutetida. Det er mye som 
tyder på at det startet midt på 
1700-tallet, og muligens noe før, 

som et sted der man kjølhalte 

skutene, men senere ble bygge og 
reparasjonsvirksomheten stor. I 
1801 foreligger det et militært kart 
over Sandefjord som viser at det 
står hele 3 skip på beddingen på 
Kamfjordverven. Men det er først 

når den legendariske Sandefjord 
mannen Christopher Hvidt overtar 
verftet i 1815 fra Hans Persson at 
det blir fart på driften her. Hvidt 
bygget selv en rekke skuter her, 
blant annet to kaperskip. Hvidt 
gikk konkurs og eiendommen og 
driften av verven ble overtatt av 

svigersønnen F. V. Mejlænder, 
som etter at Hvidt døde i 1862 
solgte veftet til Even A. Haughem. 
Han har fått en av veiene i 
området oppkalt etter seg. Ved 

hans død ble eiendommen overtatt 
av sønnen Anton Andersen. Han 
solgte eiendommen i 1898 til Chr. 
Christensen. Like før hadde 

Christensen kjøpt Stub verven, 
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lagt denne ned mens også 
Brydeverven var lagt ned tidligere. 
All skipsbygging i dette området 
var nå konsentrert om Chr. 
Christensens virksomheter på 
Framnæs-siden. 

 
Kamfjordverven. 
  
Den største skuta som er bygget 
på Kamfjordverven er bk. ”Eira” på 
955 nett. reg. tonn, ei stor skute 
den gangen. Ellers ble det bygget 
en rekke skuter som ble benyttet 

til trelastfarten. Ei kjent skute er 

bygget her i 1870, barken ”Kong 
Sverre”. Denne ble ansett som en 
særdeles fin skute og god seiler og 
ble satt inn i emigrantfarten på 
USA fram til 1899 da den ble solgt 
til Porsgrunn.  

 
Kamfjordverven ble i 1903 
overdratt til Famnæs Mek. 
Værksted AS og integrert i driften 
av verftet for øvrig. Resten av 
eiendommen med jordvei ble solgt 
til Anders Jahre, far til den senere 
skipsrederen Anders Jahre. Det er 

herfra navnet Jahre-dammen 
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Hvalbåtverft. 
 
Vi som er oppvokst i Sandefjord 
husker Kamfjordverven best som 
stedet der AS Thor Dahl overhalte 
hvalbåtene sine om sommeren.  

Mange gutter fra Sandefjord har 
tjent sine første lønninger ved å 
pikke rust og svipe tanker på 
Kamfjordverven.  
 
Hvalbåtene ble etter tur slept 
rustne og stygge inn til verven, 
overhalt og malt. Deretter ble de 

fine og nymalte slept tilbake til 
opplaget ved Huvik. I mange år 
var det vårt avdøde medlem 
Kristian Thorsen som hadde 
jobben med å slepe hvalbåter og 
flåter med maling og utstyr til 
verven.  
 

Slutten. 
 
Boligbyggingen på området slettet 
alle spor etter virksomheten. Det 
eneste som er igjen er deler av 
kaianlegget. Det er dessverre ikke 
mange år siden den store bua ble 
revet. Denne var fra seilskutetida, 
men kledningen skjulte lafting og 
naturlige grodde knær.  
 
Noen av kystlaget medlemmer 
forsøkte å ta et initiativ for å få 
tatt vare på noe, men det gikk 
som det pleier når effektive 
boligbyggere skal rive. 

Gravemaskinen seiret.  
 

Vil du leie  

lokalene våre til 
et festelig lag? 

Gokstad kystlag har fine lokaler til 
leie for medlemmer og andre. På 
sommertid kan man leie begge 
etasjene, om vinteren bare opp. 
Det er stor etterspørsel etter disse 
populære lokalene så vær tidlig 
ute. 
 
Prisene er 3500,- for andre etasje, 
og 4200,- for begge etasjene om 
sommeren. 
Som aktivt medlem av Gokstad 
kystlag får du leiet dette for kr 

2100, og 2700,- for begge etasjer. 
 
 
Ta kontakt med utleieansvarlig 
Vigdis Myhre på telefon 994 53 
815 
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Bli med  
på en  
Fellestur 
til Egersund 
og forbundet 
KYSTENS 

Landsstevne 
 
Avgang Sandefjord blir lørdag 16. juli. 

Men dette kan jo forandres på i 

planleggingsfasen dersom det 

kommer  andre gode forslag. 

 

Det burde kanskje være to typer konvoier? 

En for små båter som trenger lang tid, og en 

for større båter som kan ta litt lenger strekk 

i gangen. 

 

 

Jeg foreslår at når vi nærmer oss litt, så 

møtes vi en onsdag kveld ( eller flere ), det 

er ledig i  murhuset, og lager noen reiseruter 

i kartet. 

Vi satser på felles strandhugg hver kveld. 

Ingen som ikke har lyst, trenger å seile på 

natten. 

Vi får snakkes nærmere utover våren. 

 

Vil du være med? Ta kontakt 
med kystlaget 

 
Torolf 
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Kystkultur 
 
Hva er kystkultur 

Fra Wikipedia, den frie  

encyklopedia 
 
 
Kystkultur er et samlebegrep for 
det som særpreger livet langs 
kysten av Norge. Det brukes og 
oppfattes på flere ulike måter: 

Ofte tenkes det mest på livet og 
aktivitetene i tiden før utjevningen 
av livsvilkår skjøt fart for alvor 
etter krigen, men i en 
del sammenhenger 
kommer det fram 
meninger om at 
kystkultur er det som 

skjer på kysten nå, 
mens fortidens 
kystkultur er historie 
og folkeminne. 
Først i relativt ny tid 
har en blitt bevisst at 
livet langs kysten ikke 
var likt livet innover i 
fjordene og innlands 

forøvrig. Allerede her 
viser det seg 
uklarheter i hva man 
egentlig oppfatter som 
"kystkultur", idet mange mener at 
mye av det som tidligere foregikk 
inne i fjordene, var kystkultur. 
Det er nå i gang innsamling av 

gjenstander, 

arbeidsmetodebeskrivelser, 
fortellinger og annet, hovedsakelig 
av historisk art, som skal belyse 
hva fortidens kystkultur besto i. 
Kulturarrangementer og 
opprettelse av lokale museer i 

skjærgårdskommuner er en del av 
dette. 
Mye arbeid blir også lagt ned i å ta 
vare på og restaurere båter, 
bygninger, kulturlandskaper, 
husdyrraser og bruksgjenstander 
samt føre kunnskap videre ved å 
gi opplæring i gammelt håndverk 

til nye generasjoner. 
I det hele viser det seg på mange 
ulike vis at de fleste som sier seg 

opptatt av "kystkultur", egentlig 
kun er opptatt av fortidens 
kystkultur, og at den dagsaktuelle 
kystkulturen fortsatt blir nokså 
oversett - og tildels problematisert 

som "ukultur" (oppdrettsnæring, 

http://no.wikipedia.org/wiki/Kyst
http://no.wikipedia.org/wiki/Annen_verdenskrig
http://no.wikipedia.org/wiki/Fjord
http://no.wikipedia.org/wiki/Museum
http://no.wikipedia.org/wiki/Skj%C3%A6rg%C3%A5rd
http://no.wikipedia.org/wiki/Veteranb%C3%A5t
http://no.wikipedia.org/wiki/Kulturlandskap
http://no.wikipedia.org/wiki/Husdyr
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       Treffliste 2011   
       

Hver onsdag: Lagaktiviteter fra kl 18.00 
Hver torsdag: Nordre Skur og Ballast øver kl. 18.30 – 21.00 

Lørdager: Kafè kl. 12.00 – 14.00 
Styremøter begynner normalt kl. 18.30 
Styremøtene er åpent for alle medlemmer av Gokstad kystlag. 
Medlemstreff er på fredager og begynner kl. 19.00 
”Fra krok til gane” hver første onsdag i måneden. 
Arbeidslagene innkalles til møter etter avtale med  
arbeidslagslederne, minimum tre møter i året. 

 

   

   

   

Mars   

 Tirsdag  15.03 Styremøte 

April Fredag   01.04   Medlemstreff 

 Fredag   08.04 Landsmøte Kysten, Tønsberg 

 Lørdag   09.04 Landsmøte Kysten, Tønsberg 

 Søndag  10.04 Landsmøte Kysten, Tønsberg 

 Tirsdag  12.04 Styremøte 

Mai Tirsdag  10.05 Styremøte/med arbeidslagledere 

 Tirsdag  17.05 Borgertoget  

Juni Tirsdag   07.06 Styremøte 

 Lørdag   11.06 Pinsetreff Svenner 

 Søndag  12.06 Pinsetreff Svenner 

 Mandag  13.06 Pinsetreff Svenner 

 Lørdag    18.06 Kystkulturdag 

 Torsdag  23.06 Gokstadholmen/Kystlaget  

Juli Torsdag  21.07 Landsstevne - Egersund 

 Fredag    22.07 Landsstevne - Egersund 

 Lørdag    23.07 Landsstevne - Egersund 

 Søndag   24.07 Landsstevne - Egersund 
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Mange som kommer ombord i «Southern Actor» blir overrasket når de 
oppdager at den har dampmaskin. De fleste tror at hvalbåtene som ble 
bygget på 50-tallet hadde dieselmotor som var det vanligste på skip 
både før og etter 2. verdenskrig. «Southern Actor» har oljefyrte kjeler 
og dampmaskin, noe som plasserer den innenfor den norsk/britiske 
tradisjonen der dieselmotorer ikke fikk noe gjennomslag før helt mot 

slutten av hvalfangsten.  
 
Den siste hvalbåten med dampmaskin, Kos 53, ble levert fra 
Fredrikstad Mek. Verksted så sent som i 1959 med dampmaskin fra 
Smith Dock. Det var det siste skipet overhodet bygget i Norge med 
dampmaskin. Til sammenligning bygget hvalfangstselskapene i Japan, 
Nederland og Sovjet nesten bare motordrevne hvalbåter etter krigen.  
 
Dampmaskinen ombord i «Southern Actor» er meget stor og er den 
største i drift i Norge i dag. Slike maskiner er med dagens oljepriser 
dyre i drift, men de dyktige maskinistene ombord har ved hjelp av 
blant annet nye brennerdyser klart å få forbruket ned i 580 l pr. time 
med 11,3 knops fart.  
Det brukes da bare en kjele. På en tur fra Oslo ble maskinen testet 
med 2 kjeler, og det viste seg da at farten da ble den samme som i 
båtens storhetstid. Men det er ikke lønnsomt å kjøre mer enn ca.6-7 

knop med «Southern Actor», og da er den også mye rimeligere på 
oljeforbruket.  

MASKINEN PÅ 

SOUTHERN ACTOR 
Hvalbåten i Sandefjord 
 

Dampmaskinen: Trippel expansion 1850 IHP. 
Kjeler: 2 ea Foster Wheeler.  
Fart: 15 knop 

 
Av Ivar Otto Myhre. 
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Alt går på damp. 
 
Det er ikke bare selve hovedmaskinen ombord som drives av damp 
eller «stim» som guttane ombord sier. Den viktige styremaskinen er 
drevet av dampen fra kjelen. Det samme er aggregatene som 
produserer elektrisk strøm til det elektriske anlegget. Det viktige 

hvalspillet brukte også dampen som kraft til å vinsje inn hvalen. På 
fordekket står det også en innretning som benyttes til blant annet å 
hive inn fortøyninger kalt «kapstan» eller «nokken» som den også 
kalles, som også drives av dampen. Og hvalbåtene hadde også 
røropplegg fra kjelen med radiatorer som ga varme  blant annet i 
lugarene. Med det som høres og synes best blant alt drevet med damp 
ombord, er den lille dampfløyta oppe i skorsteinene med sin 
karakteristiske og hese lyd.     

 
Hvorfor damp på hvalbåt ? 
 
Det er mange som har forsøkt seg med forklaringer på hvorfor 
nordmennene holdt på dampmaskinen i hvalbåtene. Noen rasjonell 
forklaring finnes neppe. Det er nok en kombinasjon av mange faktorer. 
Det ble tidlig i hvalbåtens utvikling gjort forsøk med bruk av 
dieselmotor. Alt i 1911 leverte Smith Dock to  hvalbåter navngitt etter 

redernes initialer til «C.O.J» og «G.D.I.». Rederiet var Irvin & Johnson 
og båtene skulle fange fra landstasjonen Prince Olav Harbour på Syd 
Georgia, men den ene kom ikke lenger enn til Las Palmas på grunn av 
motorskade. Den andre kom fram til stasjonen, men i mangel av damp 
til å drive hvalspillet måtte dette drives med luft og det viste seg for 
svakt til å vinsje inn hvalen. Den var derfor ubrukelig som fangstbåt. 
Begge returnerte til England og fikk satt inn dampmaskin med store 
kostnader og tap for rederiet. Dette var tabber som andre rederier la 
merke til og som nok fikk betydning for valget av maskin i hvalbåtene i 
mange år framover.En årsak til valg av de driftssikre dampmaskinene, 
var nok at når den pelagiske fangsten i isen startet for fullt på slutten 
av 1920 tallet, var det langt til reparasjonsverksted for hvalbåtene. 
Kokeriene opererte da langt til havs og mange ukers reise til 
nærmeste verksted. Dampmaskinene var enklere å reparere med de 
mulighetene til hjelp man hadde i smie og verksteder ombord i 
kokeriet.  Det går mange historier om til dels kompliserte reparasjoner 

som ble foretatt på hvalbåter i åpent hav. Men noen fullgod forklaring 
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kan ikke dette være, fordi på landstasjonene på Syd Georgia, hvor 
man hadde dokker, flotte og godt utstyrte verksteder, ble heller ikke 
dieselmotorene vanlige før R-båtene kom til Grytviken i 1956.  
 
De fleste som kommer ombord i «Southern Actor» for første gang og 

blir med på tur ut, blir overrasket over hvor stille og rolig den går, 
man kan snakke normalt selv nede i maskinen 
og på dekk er det stille og rolig nesten som på et seilskip. Det er også 
dette som nevnes først når  spørsmålet om valg av maskin stilles til 
gamle hvalfangere. De opplyser at mange av skytterne var overbevist 
om at 
dieselmotoren 
skremte hvalen. 
Dieselmotoren 

bråker og rister 
mye mer enn 
dampmaskinen. 
Noen skyttere var 
så opptatt av 
dette med lyden 
fra båten at de 
satte forbud mot 

tresko ombord og 
det var også 
noen som gikk så 
langt at de 
pakket tøyfiller 
rundt pumpene 
for å redusere 
lyden. Skytterne 
hadde mye å si i 
valget av båter, 
så dette kom nok 
til å spille stor 
rolle for 
rederienes valg. 
Nyere forskning 
har vist at hvalen 

har svært godt 
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Særlig i den første tiden med pelagisk fangst da denne foregikk nær 
iskanten og man praktiserte såkalt «lurejag». Det vil si at hvalbåten 
snek seg inn på hvalen ofte mellom isflakene. Da var det nok viktig 
ikke å sende for mye støy ut i vannet fra maskinen. Senere når 
hvalbestanden minket, ble det fanget i åpent hav lenger nord, helt opp 
mot den stormfulle 40 graden. Da var det behov for større og sterkere 

hvalbåter og man gikk også over til det som kalles «prøyserjag». Da 
lurte man seg ikke inn på  hvalen, men kjørte etter hvalen når man så 
blåstet og jaget den helt til hvalbåten kom på skuddhold. Til det bruket 
var nok de store, nye dieseldrevne hvalbåtene som kom på slutten av 
50-tallet godt egnet. 
 
Den viktigste årsaken til valg av dieselmotor på skip er at disse er mer 
kostnadseffektive. Med de store fortjenestemarginene som var i 

hvalfangsten i storhetstiden, var det nok ikke så preserende for 
rederiene for å bytte til annet materiell. Et skifte ville også være 
kostbart på grunn av at alle lagre av maskindeler og kunnskapen i 
rederiene blant chiefene og inspektørene var basert på damp. Etter 
hvert ble det også åpenbart at det gikk mot slutten for hvalfangsten og 
viljen til nyinvesteringer var ikke så stor. 
 
Trippel expansion 

 
Det at «Southern Actor» har en trippel expansion dampmaskin gjør 
båten svært interessant ikke bare i hvalfangstsammenheng, men også 
i et annet maritimt/historisk perspektiv. Denne maskinen har 3 
sylindre, en høytrykk, en middeltrykk og en lavtrykk. Det er prinsippet 
med utnyttelsen av dampen i tre omganger som kom til gi denne 
maskinen så stor suksess. Før dette var dampmaskinene svært 
uøkonomiske, og de skipene som skulle gå over verdenshavene hadde 
ofte seil i kombinasjon med dampmaskinene for at kullbeholdningen 
skulle rekke til. Med introduksjonen av trippel expansion kombinert 
med skotske høytrykkskjeler skjedde det en teknisk/økonomisk 
revolusjon innen skipsfarten. Dampskipene fikk ned kullforbruket 
drastisk og seilskipene ble for alvor utkonkurrert om fraktene på de 
store hav.  
Mannen som har fått æren av å utvikle trippel expansion maskinen er 
engelskmannen dr. A. C. Kirk. Den første båten han fikk utstyrt med 

trippel expansion  ble bygget i 1874, men kjelen var for dårlig slik at 
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denne ikke ble noen suksess. Det ble derimot 2000 tonneren 
«Aberdeen» i 1881 som ble en stor suksess for eierne, som benyttet 
den til frakt mellom England og Australia med trippel expansion og 
skotsk kjele. I årene etter ble denne maskinen helt enerådende i 
vanlige fraktbåter på alle verdenshav helt fram til dieselmotorens 
gjennombrudd på 1920 tallet. Mange norske båter fikk installert slik 

maskin, og for mange eldre maskinister representerer en tur ned i 
maskinen på «Southern Actor» et kjært gjensyn med en gammel, ikke 
støyende venn. Det ble etterhvert gjort en del forbedringer, men 
prinsippet og likheten med de maskinene som ble satt inn i de første 
skipene er stor.  En årsak til suksessen var pålitelighet og at 
maskinene var lette og komme til for reparasjoner. Selv etter 1920 og 
helt opp til 40- og 50 tallet, da «Southern Actor» fikk sin maskin, var 
det vanlig med slike maskiner, særlig i England. 

   
«Southern Actor» har Foster Wheeler kjeler i likhet med de fleste 
dampdrevne hvalbåtene etter krigen, noe som ytterligere understreker 
båtens posisjon som en klassisk hvalbåt fra storhetstiden.  Kjelene er 
såkalte vannrørskjeler, hvor vannet er i rørene i motsetning til 
røykrørskjeler hvor vannet ligger utenpå rørene. Vannrørskjelene er 
lette å fyre, lette å vedlikeholde og holde rene og har lite vann i 
kjelene i forhold til ordinære røykrørskjeler. Med lite vann, lavt trykk 

og robust byggemåte er kjelene raske å fyre opp fra null til fullt 
damptrykk. Alt dette er en stor fordel for en dampbåt som skal 
benyttes i 
museum 
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Returadresse: 

Gokstad kystlag 
Framnesveien 5 

3222 Sandefjord 

Gokstad kystlag 
Tar vare på vårt nære kystmiljø 

 

Leder i styret Bjørn Navjord 924 07 433 

Nestleder Yngvar Halvorsen 901 40 010 

Kasserer Morten Hellemann 916 36 602 

Sekretær Bjørn Ervik 906 72 410 

Husstyret Peter Berg 977 64 567  

Gokstadveverne Bjørg Skaret 334 58 866  

Svennerlaget Kjell Arne Mandelid 975 53 160  

Infolaget Yngvar Halvorsen 901 40 010 

Nordre Skur & Ballast Erik Bjønness 334 58 612 

Kystledlaget Vigdis Myhre 994 53 815 

Fartøy og kulturlaget Fred Ivar Tallaksen 482 82 768 

Seilas- og Havnelaget Kaare Jansen 900 33 487  

Verkstedlaget Per Angell-Hansen 901 81 725  

Modellbåtlaget Knut Boland 334 63 267 


