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Høstsesongen er i full gang på kystlaget og 

Fjordblues er gjennomført på en kjempebra 

måte takket være dugnadsinnsatsen fra 20 – 

30 av våre mest aktive medlemmer. 

Fjordblues bidro også i år til å gjøre 

kystlaget kjent i nærområdet samt gav et 

pent 

overskudd 

i kassa. 

Takk til 

alle som 

bidro! 

Vi har fått 

nye 

brygger 

med 

betongflyteelementer som skal monteres og 

forankres i enden av flytebrygga 

vår. Flytebrygga trenger også en 

sjekk angående forankring, skifte 

av kjetting før vinteren setter inn. 

Nye moringer skal legges ut, og til 

dette trenger vi medlemmer for å 

gjøre jobben. Jeg henstiller til alle 

som har båtplass, først og fremst, 

om å bidra når vi kaller inn til 

dugnad i nærmeste framtid. 

Aktivitet er ett av kriteriene for å 

ha båt på kystlaget. Vi andre må 

selvfølgelig også gjerne delta.   

Et annet spennende oppdrag vi har tatt på 

oss sammen med Båtlaget GAIA er mottak 

av 200 tilreisende forskere for fornybar 

energi. Dette er i regi av Visit Sandefjord, 

og vil skje 4. oktober i tidsrommet 1400- 

1700.  De vil bli delt i to grupper a 100 stk, 

og mens den ene gruppen er hos oss vil den 

andre være på Hvalfangstmuseet. Gruppene 

bytter plass ca 1530. Vi har en grov plan om 

å orientere om kystlaget, vise fram GAIA, 

Vevloftet/båtbyggeriet, Motormuseet samt 

NS&B som vil synge en chanty eller to 

nede i Nordre mens det serveres mat fra 

Magasinet.  

Jeg tror dette er en bra måte å vise fram 

kystlaget på. Tilbakemeldingen fra Visit 

Sandefjord er veldig positive og de vil 

gjerne bruke oss ved senere anledninger. 

Båtlaget GAIA og kystlaget får kr 16000 til 

fordeling for oppdraget. 

 

LEDÆR`N 
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Yngvar, som leder av Infolaget vårt, står for 

utgivelsen av dette bladet. Kystvakt er etter 

min mening et viktig media for å holde 

kontakten med medlemmene våre, kanskje 

spesielt med de som vi omgås mindre med. 

Av våre ca 400 medlemmer er det 60 – 70 

som er aktive på slippen, og som vi 

kommuniserer med ukentlig. De andre 

sender vi informasjon “Fra slippen” til, 

samt at de får Kystvakt 4 ganger i året.  

Det er utrolig viktig å ha denne kontakten 

med medlemmene våre. Nå har Yngvar 

sittet i 4 år med dette arbeidet og vil ha 

avløsning. Vi trenger derfor noen der ute 

som er villig til å overta denne jobben. Den 

eller helst de må være skrivefør og ha tid til 

å holde seg a jour med hva som rører seg i 

kystlaget og formidle dette til medlemmene. 

Er du interessert så meld fra til Yngvar eller 

styret.  

 

Kystlaget er i ferd med å få et nytt tilskudd, 

nemlig “Pensjonistene”. Dette er erfarne 

herrer som har litt tid til overs for å 

sosialisere seg på kystlaget hver onsdag kl 

1200. Formålet er en selvfinansiert lunch og 

eventuelle forefallende arbeider. Dette er et 

hyggelig initiativ som bare har positive 

sider, både for kystlaget og pensjonistene. 

Lykke til med fortsettelsen! 

 

Til slutt så håper jeg vi møtes på slippen 

utover høsten! Det er godt å se at det dukker 

opp stadig nye fjes hos oss, og som 

forhåpentligvis finner seg til rette i ett eller 

annet arbeidslag. Vær ikke redd for å spørre 

hvis det er ett eller annet du lurer på, du vil 

alltid få et svar på slippen! 

Ha en fin høst framover, ikke fortvil, det er 

ikke lenge til våren! 

Med vennlig hilsen 

Bjørn N 

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 

Om Kystvakt 

 
Infolaget gir ut fire blader i året, 

mars, juni,  
september og 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 til  
redaktøren, yngvar@sfjbb.net eller 

send det pr. post til  

Gokstad Kystlag, Framnesveien 5, 
3222 Sandefjord. 
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Infolaget gir ut bladet Kystvakt fire ganger årlig til alle medlemmene. Det må 

samles stoff til hvert blad. Enten via andre i kystlaget som er flinke til å skrive 

eller ved å skrive artikler selv. En del stoff kan man også finne via forbundet 

Kysten. Bladet skal sendes ut som en papirutgave er det bestemt, for at alle 

skal kunne få det hjem, uavhengig av datakunnskap.  

 

Bladet lages i dag på Microsoft Publisher i A4 format, og skrives ut på egen 

skriver. Dette leveres så til trykkeriet som lager et stiftet A5 blad. Man ber om 

en ny adresseliste fra forbundet Kysten og adressene flettes deretter ut på 

etiketter. Disse må settes på og bladet leveres på et postkontor. 

Laget sender også ut e-post til medlemmene når noe skal informeres om. Slik 

informasjon kan komme fra styret, arbeidslagene eller Infolaget. Dette sendes 

ut via et e-postprogram på nettet. 

Den digitale OPPSLAGSTAVLA blir også sendt ut av Infolaget og speiler det 

daglige liv på Slippen. 

 

Kontakt med aviser og media er også en del av jobben. 

Etter mitt syn må de som skal drive med informasjon og Infolaget, være 

tilstede på kystlaget regelmessig, kanskje flere ganger i uka. For å kunne 

informere må man ha informasjon og det er viktig at man kjenner kystlaget på 

pulsen. En representant for Infolaget bør være tilstede på styremøter og andre 

møter som de skal informeres fra. En ny leder og et større Infolag vil selvsagt 

kunne drive informasjon på en annen måte en det som gjøres i dag. 

Som medlem av Infolaget blir man meget godt kjent med kystlagets drift og 

lagets medlemmer. 

 

Er dette noe du kunne tenke deg og drive med så ta kontakt med styret eller 

meg på 90140010, yngvar@sfjbb.net 

 

Leder, Infolaget Yngvar Halvorsen 

Infolaget i Gokstad kystlag er ”ledig” 

 
Jeg føler at jeg har gjort min ”frivillighetsplikt” for nå, og ønsker at andre skal ta over 

Infolaget fra 2012 

mailto:yngvar@sfjbb.net


5 

 

 

Norsk Tipping vil på vegne av din grasrotmottaker GOKSTAD KYSTLAG 

takke for ditt bidrag gjennom Grasrotandelen. Hittil i år har din 

grasrotmottaker mottatt kr 800, mens det totale beløpet de har mottatt siden 

Grasrotandelens opprinnelse nå er på kr 2163. 

  

Så langt i år har det på nasjonalt nivå blitt generert hele 183 millioner kroner 

til lag og foreninger landet over igjennom Grasrotandelen. 

 

Det er nå over 690 000 spillere som har knyttet seg til en grasrotmottaker. Ved 

å bidra med Grasrotandelen hjelper du lokale lag og foreninger med å oppfylle 

små og store drømmer! 

 

Lurer du på hvor mye andre lag og foreninger har fått gjennom 

Grasrotandelen? 

Gå inn på www.grasrotandelen.no for å finne det ut. 

 

Du kan bistå foreningen eller laget ditt ytterligere dersom du hjelper de med å 

rekruttere enda flere grasrotgivere.  

 

 

Denne e-posten kommer til alle som gir noe til for eksempel til kystlaget. Jeg tror 

det er fem stykker som har gitt beskjed til Norsk Tipping om at de vil at 

Grasrotandelen skal går til Gokstad kystlag, og på grunn av det så for kystlaget 

kroner 2163,-  Kanskje du også skulle vurdere om du vil gi din Grasrotandel til 

Kystlaget? Husk at pengene kommer fra Norsk Tipping, ikke deg. 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/
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Hvorfor Sognefjorden? 

 

Sognefjorden er vår lengste fjord med ville 

fjell, breer, hyggelige småsteder og frisk 

luft har alltid fristet båtbrukere fra keiser 

Wilhelm som gjestet dette området hvert år 

fra 1890 årene og fram til første verdenskrig 

og de mange cruisebåtene som går ut og inn 

fjorden hele sommeren. Fjorden er ca. 20 

mil fra havet og inn til de innerste 

fjordarmene, så det er en lang tur, men altså 

for fristende for Ivar Otto med sin 

Gokstadfæring. Planen var å ro fra 

Hyllestad ytterst i fjord på nordsiden og 

enda opp i Eivindvik på sydsiden med 

kryssing av fjorden over til bil og båthenger 

i Hyllestad igjen. Det ble kallkulert med at 

turen ville ta 12-14 dager fra midt i juni og 

fram til St.Hans, normalt den beste tiden 

værmessig i dette området, noe som skulle 

vise seg ikke å stemme. Men erfaringen var 

at det gikk raskere med roingen enn 

forventet. Været var stort sett dårlig, men 

vinden kom bakfra og det kjølige været 

innbød til mye roing hele dagen, slik at 

dagsetappene ble svært lange.  

 

Hyllestad 

 

Denne bygda står på verdensarvlista fordi 

det var her vikingene og generasjoner siden 

hentet sine kvernsteiner. Her ble de hogget 

ut av fjellet og fraktet til kjøpere over hele 

Europa. Det var kanskje ingen tilfeldighet at 

i Eivindvik, tvers over fjorden, der holdt det 

berømte Gulatinget til. Her samlet alle 

høvdingene seg til ting hvert år helt fra 

900-tallet for å avgjøre tvister og 

forhandle med kongene om skatt. Det var 

nok fristende å ta en tur innom Hyllestad 

å ta med seg en kvernstein eller to hjem 

til gården. Historikerne er uenig om 

hvilket område som omhandlet 

Gulatinget, men høyst sannsynlig var 

Stadtlandet grensen mot nord, mens 

grensen i syd antagelig var Lindesnes. 

Erling Skjalgsson fra Sola hadde sin 

maktbase på dette tinget i mange år inntil 

han ble utmanøvrert av Olav den Hellige.  

SOGNEFJORDEN PÅ GODT 

OG VONDT 
 

 

Ivar Otto Myhre forteller her om årets rotur i Sognefjorden som på tross 

av noen kjedelige uhell var en fin opplevelse. 
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Kysten langs fjorden innover 

er fri for øyer og skjær. Det var 

derfor mulig å ro helt inn til 

kysten å studere alle sporene 

etter menneskenes bruk av 

dette landskapet, for nå var det 

nesten tomt for folk i disse 

områdene. Det var bare i de 

store industristedene og 

tettbefolkede områder det 

bodde folk. Gårdene var blitt 

fritidshus og så tidlig på året 

var det tomt. Det var derfor 

først ved passeringen av den 

flotte bygda Kyrkjebø at det 

ble liv langs fjorden.  

 

Høyangerfjorden ble passert uten at det var 

fristende å ro inn til bunnen av fjorden og 

det store industristedet Høyanger.  

 

Overnattingene på dette strekket skjedde i 

telt og sjøbuer som var åpne, men det var 

problematisk å legge til bortsett ved sjøbuer 

som nettopp var laget for et slikt formål. 

Sognefjorden er åpen og dyp, men det gikk 

greit med dregg og landfeste selv om det 

ikke var så hyggelig å våkne om natta med 

kuling rett på land og bare en liten dregg, 

men det holdt.  

 

Roingen var, som sagt hyggelig, også på 

grunn av at lufta var rein og fin med litt 

nedbør og mye frodig vegetasjon helt ned til 

sjøen. Det var faktisk mulig å ro under de 

små fossefallene og fylle koppen med frist 

fjellvann når tørsten gjorde sitt inntog.  

 

Hermansverk 

 

Balestand ble droppet og kursen ble lagt rett 

mot Hermansverk og Leikanger, en lang 

rotur i kraftig vind tvers og skrått over 

fjorden. Disse to tettstedene som ligger helt 

inntil hverandre er et slags administrativt 

senter i Sogn- og Fjordane med 

fylkesmannen og fylkeskommunen. Her var 

det fristende å få seg en velfortjent dusj, og 

valget falt på overnatting på Sognefjorden 

Hotell i Hermansverk.    

 

Neste dag ble turens fineste dag på det 

strekket som også er et av de fineste 

områdene i Sognefjorden. Sognefjorden lå 

som et speil og solen stekte for første og 

eneste gang på turen. Det ble en 

uforglemmelig rotur forbi slagstedet 

Fimreite der kong Sverre fikk en viktig 

seier over Magnus Erlingsson i 1184, et slag 

som skal være det største og mest blodige i 

middelalderen , videre innover 

Aurlandsfjorden forbi  fruktgårder der det 

faktisk var folk. Her var det også tett med 

turistbåter og cruisebåter som fraktet folk 

inn i Nærøyfjorden og inn til Flåm. Turen 

stanset ikke før i Undredal ved innløpet til 

Nærøyfjorden og fortjent overnatting i 

leilighet.  
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Vangsnestet og uhell. 

 

Neste dags roetappe gikk helt til Vangsneset 

i ganske brukbart vær og et øde landskap 

med lite folk å se. Men det var nok av dyr i 

sjøen å underholde seg med. Hele 

Sognefjorden er full av niser som du kan 

høre pusten fra nesten hele tiden når du ro 

stille langs land. Det var tydeligvis store 

sildestimer som de jaktet på hele tiden i 

ganske store flokker på 7-8.  

 

På Vangneset står den gedigne statuen av 

vikingen Fridtjof den Frøkne gitt av keiser 

Wilhelm og avduket i 1907 av Kong Håkon. 

Ellers er det lite her bortsett ifra et fergeleie 

og et pensjonat. Båten ble fortøyd et sted 

som så helt trygt ut tvers av en liten vik med 

fast fortøyning uten dregg både foran og 

bak, men altså ikke langt fra fergeleie og 

antagelig anløpsplass for hurtigbåt. Sjokket 

og overraskelsen var derfor stor om 

morgenen da en av fortøyningene hadde 

røket og båten lå i steinura med kjølen i 

været og to bordganger slått inn, samt et 

spant og en keip røket. Antagelig hadde 

bølger fra en hurtigbåt fra kaia ført til for 

høye bølger og voldsomt rykkpress på 

fortøyningene.  

 

Hva nå ? 
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Hva gjør man i en slik situasjon ? Etter å ha 

badet i det kalde vannet for å berge tiljer og 

årer,  

samt det som lå av utstyr i båten, var det å 

få båten snudd og opp på land. 

 Bagasjen ble stuet under noen store steiner. 

Heldigvis var dette like ved RV 13, slik at 

det skulle være mulig å få båten opp til 

veien og på henger med noe hjelp. 

Undertegnede kastet seg på fergen fra 

Vangneset over til Dragsvik og gikk de 6 

km til Balestrand hvor det gikk buss videre 

utover fjorden til der bilen og båthengeren 

stod alene på parkeringsplassen til en liten 

kirke som neppe var mye i bruk. Men det 

var 6 timer til bussen gikk, så det var god 

tid til å studere dette typiske turiststedet og 

lese aviser. Langt omsider kom bussen og 

etter å ha sneglet seg fram, først til 

Høyanger der det var bytte av buss og så 

omsider til min kirkegårdsparkering. Men et 

uhell kommer sjelden alene, etter å ha kjørt 

tilbake den snirklet veien  (skal aldri klage 

på veiene i Vestfold mer) tilbake forbi 

Høyanger igjen, gjennom det som i sin tid 

var Norges lengste tunnel før Lærdals-

tunnelen kom, og fram mot Kvamme. Da 

røyk klutsjen på bilen og det ble å trille inn 

på rasteplassen ved Kvam, en koselig plass 

med en del kystkultur, men det var ikke det 

som var 

målet der 

og da. 
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Hva nå? Da er det alltid lurt å ringe Per 

Angell-Hansen. Han viste råd og fant fram 

telefonnummeret til bergingsselskapet i 

Førde.  

 

Tre-fire timer senere kom det en bergingsbil 

og tok bilen den lange turen til Førde via 

Høyanger hvor den på natten ble plassert på 

stedets Ford-verksted. Undertegnede tuslet 

trist til sinns til nærmeste hotell. Tidlig på 

morgenen var det oppmøte på verkstedet 

med den sikre troen at nå var det bare å få 

fikset kløtsjen i løpet av formiddagen. 

Sjokket var derfor stort da verksmesteren 

forkynte at de ikke hadde tid før om 14 

dager ! Men han hadde en mulighet til, og 

det var to karer som tidligere hadde jobbet 

hos han og startet for seg selv. Jo, de kunne 

ordne det, men det tok en dag til å få deler 

og en dag til jobben. Heldigvis klarte de det 

på de to dagene, men det var kjedelig å gå 

rundt i de store kjøpesentrene i Førde og 

vente på at bilen skulle bli ferdig.  

 

Nå bar det tilbake med ny kløtsj, over fjellet 

til Sognefjorden og Høyanger nok en gang, 

den smale veien til Dragsvik og ferge til 

Vangsneset.  

 

Heldigvis stod det en tysk turist og lurte på 

om det var lov å fiske der båten min lå, og 

han var så fornøyd med ekspertsvaret og 

forklaringen på allemannsretten i Norge at 

han hjalp til med å få båten opp til veien og 

opp på båthengeren.  
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Selv om det var sent på dagen, 

var det ikke snakk om å 

overnatte eller stanse for annet 

enn bensin og cola på veien 

hjem til Sandefjord. Selv om 

turen over Vikafjellet og 

Stallheimskleivene var fin, var 

det nok med bilkjøring på 

denne turen.          
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COLIN ARCHERS 

KLIPPERKUTTER 

NR. 20 – ”TITANIA” 
Av Andreas Falkenberg  

 

EN OPPDATERING 10 ÅR ETTER 

FORLISET 
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Klipperkutteren”Titania” ble bygget på Tolderodden i Laurvig, våren 1895 for                          

Hr. Chokoladefabrikant Christoffer Moestue fra Christiania. Christoffer Moestue 

var hvalfangerkaptein som hadde begitt sjøen og kjøpt                                                                  

Brødrene Ottesens Dampchocolade & Bonbonfabrik AS i hovedstaden. 

 

Korrespondansen mellom båtbygger og kjøper finnes på Larvik sjøfartsmuseum. Moestue 

skrev på firmapapir med overdådig brevhode med snirklete skrift, akantusranker og 

mange gullmedaljer for fremragende søtsaker. Men teksten avslører  fagfolk som 

diskuterer maritime detaljer – utsøkt høflig og med stadige henvisninger til konsulenten - 

Grosserer Mads Wiel i Fredrikshald som seilte Archerbåten ”Minon”, bygget i 1893. 

”Titania” er Archers klipperkutter nr. 20 og har stadig seilnummer K 20. 

 

Hun er 11 meter over stevnene, 2,65 meter bred og stikker 1,65 meter. Hun veier ca 7 

tonn herav 3,6 tonn støpejernkjøl.  

Skroget er kravellbygget med 5/4”  hud på tradisjonelle Archer-spant, dvs. annet hvert 

saget og bøyet spant. Reimene av eik med høvelprofil som vi finner i alle Archerbåter. De 

koblete spantene var av furu og eik i kombinasjon med furu overdimensjonert i forhold til 

eika. 

 

 

 

  

I løpet av 116 år har båten hatt 13 eiere og forskjellige navn: 

 

1895 – 99  Christoffer Moestue, Christiania   Titania 

1900 – 02(07?) S. Haanshus, Christiania    Olga 

1908 –  1911   M.M. Mjelde      Titania 

1912 – 13  F.A. Engh       Stefi 

1914 -17  Carl Hauge, Drammen   ? 

1918 – 22  Ludvig Zetlitz jr/Olaf Pedersen,Stavanger Luna 

1923 – 46  Bernt Øvregaard, Stavanger    Luna 

146 – 53  Alf Baltzersen, Drammen    Luna 

1954 – 57  Monstad  og Breien, Oslo    Luna 

1958 – 76  Per Nielsen, Oslo      Luna 

1976 – 2001  Andreas Falkenberg, Asker/ Sandefjord Titania 

2001 - 2009  Gokstad kystlag     Titania 

2009 -   Kjell Normann Andersen, Ski   Titania  
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Som man ser, eide jeg båten i 26 år.  

Da jeg overtok, var hun bermudarigget, uten 

klyverbom, og med ”doghouse” over 

cockpiten. Jeg hadde henne på land i 8 år og 

foretok svære reparasjoner og utbedringer: 

Ny rigg, nye seil, ny motor, nye karmer, 

kappe, luker, hele skroget luset, ny stevn, 

”søsterspant” i stål mellom røstjernene, nytt 

dekk, ny innredning etc etc.  

 

Det tok sin tid, men prioriteringen var klar: 

først familien, så arbeidet ogs så båten. 

Vinter etter vinter var det aktivitet under 

presenningen. Utenfor gikk folk tur med 

bikkja i snøen.”Menijøssenavnogsvartefan – 

han derre måjoværraspennagærn!”  Nei, 

kjære dere, man må ikke være ”gærn”, men 

det hjelper! 

Resultatet ble pent. ”Titania” ble en 

hyggelig båt å seile, myk og god i sjøen og 

forbausende tørr på dekk. Overalt vi kom, 

fikk vi hyggelige ord, og i loggboka til 

”Oscar Tybring” står det: ”vackrare båt än 

Titanina(!) såg vi inte på vår färd” 

 

Og så: 

På ettermiddagen 1.august 2001, i sydvest 

kuling, rente Colin Archer kutteren 

”Titania” i fjellveggen på  Søndre 

Torgerskjær i Tønsbergfjorden. 

Klyverbommen slo i en fjellhylle og ble 

løftet opp, vaterstaget røsket ut  stevnen så 

skroget åpnet seg, sjøen fosset inn, og 

Titania sank på 17 meters dyp.  
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Neste dag dykket Egil Rove på vraket og 

rapporterte at her var det et interessant 

prosjekt for Gokstad kystlag. Båten ble 

overdratt ”as is – where lies”,  og allerede 

onsdag 5. august var hun hevet klar av 

bunnen. Dykkerne, Anders Nerland og Jarle 

Larsen lykkes med en vanskelig og risikabel 

jobb, og skal ha hederlig omtale og stor 

takk!.  Arne Gundersen på ”Koffen” slepte 

Titania  i undervannsstilling – med bare 1,5 

meter av masten over vann ut fjorden, 

gjennom Tønsberg Tønne kombinasjonen i 

mørke, forbi alle grunner, vrak og 

fiskeredskaper. Dette var en bragd – heder 

og ære til Arne! ”Bohus” ble kontaktet og 

passerte med sakte fart for ikke å lage 

skadesjø. Ferden endte ved  Framnes hvor 

en svær kran fra Johan Evensen & Sønner 

løftet henne på land.  Nok en forsinket takk 

til Knut Evensen!  

”Titania” ble stående på Huvik under en 

svær, grå presenning og var intet vakkert 

syn. Derfor ble hun flyttet til 

Vestfoldmuseenes tomt på Pindsle. Ute av 

øye, min ikke ute av sinn! 

 

Titania – komiteen besto av Cato 

Arveschoug, Bjørn Rishovd, Svein Erik 

Øya og meg selv. 

Restaureringen skulle finne sted på 

Hardanger Fartøyvernsenter. Prisanslaget 

var på 3,7 millioner 2002 kroner pluss 

merverdiavgift. Riksantikvaren skulle dekke 

75 %, og vi skulle skaffe resten – ca. en 

million. I motsetning til dagens tiggere satt 

vi ikke på baken med et engangskrus. 
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Titania – komiteen besto av Cato 

Arveschoug, Bjørn Rishovd, Svein Erik 

Øya og meg selv. Restaureringen skulle 

finne sted på Hardanger Fartøyvernsenter. 

Prisanslaget var på 3,7 millioner 2002 

kroner pluss merverdaivgift. Riksantikvaren 

skulle dekke 75 %, og vi skulle skaffe 

resten – ca. en million. I motsetning til 

dagens tiggere satt vi ikke på baken med et 

engangskrus. Med Bjørn Houmbs flotte 

Titania-modell i armene oppsøkte vi alle 

mulig myndigheter, institusjoner, stiftelser, 

fond, personer og firmaer som kunne tenkes  

å ha penger til vårt formål. Pr 2008 hadde vi 

treogfemti tusen kroner hvorav femti tusen 

fra Oslo Maritime Stiftelse - og ingenting 

fra  Riksantikvaren  –  og så ga vi opp.  

 

Helt siden forliset i august 2001 hadde vi en 

”liebhaber”: Min seilervenn, Kjell Normann 
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Andersen, ønsket seg alltid ”Titania”, og 3. 

oktober 2009 fikk han henne. Båten ble 

hentet på trailer og brakt til Kjells låve på 

Kråkstad i Ski. Der ble den ødelagte babord 

side skåret vekk, slik at resten fikk plass i 

en 40’ container. Slik reiste ”Titania” fra 

Kråkstad til Zhoushan i Kina – til Zhoushan 

Putuo Cens – Wooden Boat 

Workshop.Verftet ligger på en øy ca 300 

km sydvest for Shanghai. 

Her har man bygget trebåter i flere tusen år. 

 Sommeren 2010 var hun tilbake – bedre 

enn ny. Stevner, spant, reimer og bjelker i 

eik, hud i lærk, teakdekk, mahogni 

”brightwork” og kjølsvin i indonesisk 

meerbau.  Alle vesentlige detaljer, som 

Colin Archers høvelprofil på reimene, var 

nøyaktig gjort, og håndverket var meget 

bra. Innredningsarbeidene er i gang. Ny 

dieselmotor, Vetus 27 hk, ferksvannskjølt 

og med seilrett propell er installert, 

likeledes 

nytt pantry, 

kjøleskap 

og elektrisk 

ankerspill. 

Av det 

gamle er 

den 

originale 

jernkjølen 

fra 1895, 

kahytt og 

karmer 

samt 

masten og 

gaffelen 

som jeg laget. Ellers er alt nytt, friskt og 

sterkt. Båten skal rigges med original rigg, 

så da må storbommen lages ny slik at den 

rager ut over hekken. Totalt blir det 99 

kvadratmeter seil, dvs. svære krefter å tøyle.  

Stående rigg blir i syrefast stål. Kjell er glad 

i skjøtesvinsjer, mens jeg argumenterer for 

det opprinnelige med einerpinner under 

lukekarmen, ”timing”, muskekraft og 

slippstikk på skjøtene, Kjell bestemmer – nå 

er hun hans .Tanken er at hun skal seile i 

2012  - 13 og besøke oss på 

Kystkulturdagen. Da skal vi nyte det vakre 

synet, heve våre glass og si pene ord – også 

om Gokstad kystlag og alt vi gjorde for 

henne i løpet av disse årene, for det var 

kystlaget  

”som bjærget da mest det gjaldt”. 
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Eiendommen 

Asnes ligger på østsiden av fjorden og 

utgjør en halvøy som stikker ut i fjorden 

mot syd og danner innløpet til indre havn 

og det trange sundet som også kalles 

”Tranga”. På østsiden av Asnes løper 

Korsvikbukta inn og skiller Asnes fra 

Tangen. 

 

I dag består odden av en badeplass på 

østsiden med campingplass og et 

boligområde mot vest og midt på odden. 

Tidligere var dette et hytteområde, men i 

likhet med mange områder i indre fjord har 

det skiftet karakter med årene. Det er bare 

noen få hytter igjen på Asnes. Tidligere var 

det to store bedriftshytter på odden. 

Funksjonærforeningen i Horten kommune 

hadde bedriftshytte her og det samme hadde 

typografene i Sandefjord. Men disse er nå 

solgt og på en av eiendommene er det 

bygget rekkehus. En del av 

boligbebyggelsen på Asnes er foretatt helt 

ned til sjøen og har begrenset mulighetene 

for å bruke dette området. 

 

Bade- og campingplassen er på ca. 22 da. 

og var en del av den store eiendommen til 

Bogen-familien, kjent via tilknytning til 

hvalfangsten, og ble innkjøpt til kommunen 

i februar 1940. Resten av Bogen-

eiendommen ble kjøpt av kommunen på 70-

tallet og utviklet til boligområde og et stort 

friområde i Korsvik-bukta. Resten av odden 

tilhørte i sin tid Vindal-gården. 

 

Det som dominerer odden for de sjøfarende 

”BLI KJENT I FJORDEN” 

 

ASNES – 

TURISTATTRAKSJONEN 

SOM FORSVANT 

 
I serien om sentrale steder i fjorden har 

Kystvakt denne gang kommet til Asnes. 
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er Asnes-fyr. Den koselige hvite fyrlykta 

som har loset mang en sandefjording hjem 

gjennom tranga og inn til en trygg havn. 

Fyret må ses i sammenheng med ei lykt på 

en av Trangsholmene som sammen med 

Asnes fyr viser åpningen hvor du skal seile. 

 

Turistattraksjon. 

 

På 1800-tallet var jettegryter en stor 

turistattraksjon og gjestene ved kurbadet i 

Sandefjord, særlig tyskerne, var interessert i 

dette naturfenomenet. Det var to steder 

disse var ekstra store og fine i Sandefjord. 

Det var i Hjertnesskogen og på Asnes, like 

ved fyret. Gjestene ved kurbadet ble fraktet 

med hest og kjerre til disse attraksjonene. 

Dessverre er noen av de ødelagt av 

utbygging og en tyskerbunkers, men den 

største som danner en dyp kulp er inntakt. 

Denne ligger ut mot Tranga og er vel verdt 

en titt på neste båttur. Undertegnede husker 

godt som liten gutt fisketurene til Asnes fyr 

og pilkingen i jettegryta. En gang fikk en 

kamerat en torsk på hele 7 kilo her. 
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Dessverre er atkomsten til Asnes fyr og 

odden blitt svært vanskelig etter hvert og 

minnet om disse jettegrytene 

er i ferd med å forsvinne. Men 

enda er det noen 

kasteslukfiskere som krangler 

seg fram langs sjøen, forbi 

hytter, boliger og gjerder og ut 

til dette flotte utsiktspunktet. 

 

Tyskerbunker 

 

Med sin strategiske 

beliggenhet var det naturlig at 

tyskerne i 1940 anla en 

stilling på Asnes for å 

kontrollere innseilingen til 

byen. Denne stillingen  er enda godt synlig 

like ved fyret, og er en uvanlig stilling som 

det ikke finnes maken til i Sandefjord. 

Kanskje det var en annen entreprenør som 

bygget denne for tyskerne. Stillingen er 

rund og inneholder flere fester for Colt 

maskingevær som tyskerne fant mange av i 

Norge. Bunkeren som sto ved siden er 

revet, men denne hadde to skyteskår og 

dekningsrom for soldatene. 
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I våres var det noen av oss 

pensjonister i kystlaget som ble enige 

om å treffes hver onsdag til 

pensjonistlunsj! Mange var vi ikke og 

vi har ikke annonsert det noe særlig 

heller. Tanken var å prøve ut en 

modell og så gå eventuelt ut med 

invitasjon til alle pensjonister i 

Gokstad kystlag.  Tanken er at vi lager 

et treffpunkt for pensjonistene i 

Gokstad kystlag på formiddagen hver 

onsdag.  I våres ordnet vi det på den 

måten at vi, i tillegg til å spise lunsj 

sammen,  utførte enkelte mindre 

oppgaver i forbindelse med driften av 

Slippen. Vigdis synes det var helt 

topp! Flere ganger hadde hun et ønske 

om enkelte ting som kunne gjøres.  

  

Altså: Hver onsdag kommer vi 

sammen kl 1100. Vi teller over hvor 

mange vi blir, og noen stikker av 

gårde å handler til en enkel lunsj. De 

som er igjen gjør en eller annen jobb 

på Slippen eller setter seg ned og 

prater. Kanskje kan vi ta en tur i blant, 

f.eks. med Lanesbuen. Hver av oss har 

jo ikke anledning til å møte fram hver 

onsdag, men det er ikke så farlig. 

Pensjonist treff i kystlaget 
Av Kristian Fossum 
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FJORDBLUESEN ble 

nok en suksess 

 

Takket være alle dere 

som kokte kaffe, lagde 

mat, serverte mat, spiste 

mat, sto i baren – på 

begge sider, 

rigget scene, tok den 

ned, ryddet båtbyggeriet, 

satte opp partytelt, ble 

våte, flyttet 

pissoarene, ble våte, 

tømte askebegre, ble litt 

våte, ryddet tomgods, 

kastet suppetallerkener, 

gikk vakter, 

ryddet på toalettene, 

kjørte Framnesferga, 

sørget for vekslepenger 

og sist, men ikke 

minst: var blide og 

positive (og det var alle). 

 

Uten dere hadde vi ikke 

fått dette til. 

 

 

Dere kan like gjerne sette 

av lørdag 11. august 

neste år. Da trår vi til 

igjen. 
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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. 

September Lørdag 10.09 Bacalaotreff Svenner 

 Tirsdag 13.09 Styremøte 

Oktober Lørdag 01.10 Høsttreff Gokstadholmen 

 Tirsdag 11.10 Styremøte 

 Fredag 21.10 Medlemstreff 

November Tirsdag 15.11 Styremøte 

Desember 
Tirsdag 13.12 

 

Styremøte/med arbeidslagledere 

Førjulstreffet 

Januar 2012 Tirsdag 09.01 Styremøte 

 Fredag 27.01 Årsmøte 
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 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 oppe. 
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. 

Møter og aktiviteter i kystlaget 

Onsdag: Lags aktiviteter fra kl. 18.00 

"Fra krok til gane" første onsdag i mnd, starter kl. 

20.30 

Lørdagskafé fra kl. 11.00 til kl. 13.00 

Styremøter starter kl. 18.30, styremøtene er åpne for 

alle medlemmene 

Medlemsmøtene er på fredager fra kl. 19.00  

Ledige vinterplasser! 
 

Det er ledige vinterplasser på flytebrygga. 

Periode fra nå og frem til 1 april. Godt 

bobleanlegg og tilgang til strøm til 

vedlikeholdslading av batterier. Forskjellige 

bredder opp til 3,5/4 meter.   Trenger du 

båtplass? Ta kontakt med Pål Angell-

Hansen, tlf 41 44 93 59 eller e-post 

pal.ah@c2i.net for avtale og tildeling av 

plass.  

mailto:pal.ah@c2i.net
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Hver lørdag lager vi  

vafler og kaffe fra  
klokken 1200 til 1400 

Dette serverer vi i stua 
når det er kaldt eller 

på brygga når været  
tillater det 

 LØRDAGSKAFÈ 

Infolaget sender ut epost til medlemmene når det skal informeres om møter, treff og 

annet som skjer på Slippen. Nå i september er vi 348 medlemmer i Gokstad kystlag og 

når vi sender ut eposter så går de til 306 stykker. Jeg kan i ettertid se hvor mange som 

åpner eposten, og det som er rart er at det etter et par dager kun er ca 30 prosent som ser 

det vi sender ut. Hva skyldes dette? Har du åpnet innboksen din i det siste? Kanskje det 

ligger mange eposter fra oss der. 

Vil du ikke ha informasjon fra oss er det bare og si ifra, eller klikke på lenken i bunn av 

eposten så blir du meldt ut av listen, ikke kystlaget. 

Får du ikke epost fra oss? Så sender du en mail til Gokstad kystlag og informerer oss om 

det så blir du lagt til på epostlisten vår 

 

Mvh Yngvar 

UTSENDELSE AV INFORMASJON TIL KYSTLAGETS 

MEDLEMMER VIA EPOST 
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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 

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 
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Returadresse: 

Gokstad kystlag 
Framnesveien 5 

3222 Sandefjord 

Gokstad kystlag 
Tar vare på vårt nære kystmiljø 

 


