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Leders side 
Leder Kystvakt desember 2008. 

 
Jeg synes ikke det er lenge siden jeg 

satt å skrev på fjordårets årsberetning, 
og nå gjør jeg det jammen igjen. Ett år 

går fort og det er på tide med et lite 
tilbakeblikk for å se om året ble slik som 

forventet. 
 

Drivkraften i 
kystlaget er 

alle ildsjelene 
og 

prosjektene. 
Uten ildsjeler 

– ingen 

prosjekter. 
2008 har i så 

måte vært et 
godt år. Jeg 

har akkurat 
bladd 

gjennom 
årsrapportene 

for de siste 3 
årene og ble 

egentlig ikke 
forbauset når 

jeg kunne 
konstatere at 

aktiviteten har holdt seg på et høyt og 

stabilt plan. Noe den har vært i alle år 
siden 1990. 

Forutseende ledere og styremedlemmer 
har sikret oss et anlegg og en ”arv å 

bevare”. Kystlaget fremtrer i dag som en 
betydelig kulturbærer i Sandefjord, noe 

byens befolkning er klar over. Uansett 
hvem jeg snakker med, skryter alle av 

oss og hva vi sammen har fått til. 
 

Vi har et høyst oppegående kor som 
sprer glede og maritim entusiasme. Det 

er mulig å kjøpe dampstekte vafler stekt 

på nyervervet dampkjele. Lanesbuen 
fremtrer igjen som fjordens Svane. 

Kystleden går så det spruter med nesten 
fullt belegg hele sommeren. Svenner fyr 

blir stadig bedre. Brygger og anlegg 
holdes i god stand. Selskapslokalene er 

fortsatt populære. Motormuseet forteller 
en fantastisk motorhistorie. Albatross, 

Fram og småbåtene holdes i hevd. Ny 
båt har vi fått: Snekke fra 1937, bygget 

av brødrene Svennungsen – en liten 
kulturskatt. Medlemsmassen ser ut til å 

øke jevnt og trutt og vi ble kåret til 
landets beste kystlag. 

 

Alt dette er et resultat av engasjement 
blant ildsjeler som virkelig vil noe. Med 

fare for å være skikkelig subjektiv 
fortjener Gokstad kystlag kommunens 

kulturpris for 2008. 
 

Årsmøtet nærmer seg og dermed også 
et valg. Som de fleste sikkert har fått 

med seg trekker jeg meg som leder 
etter 3 ½ år. Dette har vært en tid med 

mange utfordringer. Kystlaget er ikke 
lenger en liten organisasjon. Over 360 

medlemmer, høy omsetning og en stor 
bygningsmasse gjør at det går mye tid 

til lederjobben. Heldigvis er det mange 

om å dra lasset.  
Som leder har jeg opplevd utrolig mye, 

og jeg gleder meg til å fortsette med 
”normale” kystlagsaktiviteter. I tillegg 

sitter jeg som sekretær i Drivergruppa 
for Svenner.  

Takk til alle jeg har samarbeidet med 
gjennom min tid som leder og takk til 

alle medlemmer og samarbeidspartnere 
som har vært med på å gjøre kystlaget 

til hva det er i dag.  
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 Modellbåt tur til 

Langesund 
 
Lørdag den 13. September var vi 7 stykker fra 

modellbåtlaget som dro ned til Langesund i et 

nydelig høstvær for å besøke Kystkulturuka 

arrangementet til Langesundsfjorden Kystlag. 

Denne dagen skulle det blant annet kåres ”Årets 

modellbåt – 2008”, og Gokstad Kystlag sin 

modellbåtgruppe var invitert ned til mer enn bare å 

komme og se på alle disse flotte båtene. 

Tor Richard og Knut Boland skulle være med i 

juryen for å gi sine faglige vurderinger på alle 

båtene, ca. 30 modellbåter totalt, så de fikk mye å 

gjøre. Etter å ha gitt karakterer til alle båtene, som 

var inndelt i flere klasser – fra enkle båter bygd av 

små barn til cruise skip og lastebåter ned til minste 

detalj- så var det en grundig gjennomgang før 

prisutdelingen fant sted på brygga kl. 14.30. I alt 

10.000 kroner i pengepremier skulle deles ut, og 

det var  stor stemning på brygga. 

Det ble delt ut fem premier i konkurransen om 

Telemarks fineste modellbåt. 

I klasse 1 (statiske og seilende modeller) var det 

svært mange påmeldte og Thor Hansens ”D/S 

Kings County” fikk premien på 3000 kr. Dette var 

etter juryens mening en perfekt modell av et større 

skip. Det ble også delt ut premie til Arne Byes 

modell av en Sunnmørsottring, en liten modell av 

åpen klassisk båt. 

Klassen for flaskeskuter ble vunnet av Atle 

Vemrens ”Tre i en”. Tre båter i en flaske med flott 

sjø og landskap. 

9 ½ år gamle Bjørnar Brevik fikk premien for 

”barn og unge” med et vikingskip. 

Publikumsprisen gikk til John Aarviks 

byggesettmodell av ”Den Norske Løve” 
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Cato og undertegnende skulle holde et miniseminar 

om modellbåtbygging klokka 13, og dette ble godt 

besøkt og gav mye nyttig informasjon begge veier. 

Langesundsfjorden Kystlag har ikke eget 

modellbåtlag slik som vi har, men likevel mange 

aktive  

 

 

 

modellbåtbyggere tilknyttet 

kystlaget. Disse sitter da 

hjemme og bygger, og møtes 

jevnlig i kystlaget sine lokaler. 

Været var som sagt nydelig, og 

på brygga var det en hel masse 

aktiviteter, slik som vi kjenner 

igjen fra våre egne kystkultur 

dager. Ting blir likevel litt 

annerledes, og det er 

interessant å se hvordan andre 

kystlag lager til et slikt 

arrangement. Her var lokalt 

skolemusikk korps, 5 mannfolk 

i Ship’n Whales mannskor som 

ga fullt trøkk, vikingleir med smie etc. 

Kystlaget sin egen Colin Archer ”Langesund” RS 

No2 lå også til kai og kastet sin glans over 

arrangementet. 

Ellers er dette kystlaget relativt ungt, med oppstart i 

2002, med en 

medlemsmasse 

på jevnt ca. 100 i 

disse årene. De 

har aktiviteter 

innen bygg, båt 

og motor 

restaurering.  

Fin bryggestemning med ”Langesund RSNo2” i bakgrunn  
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De største aktivitetene finner vi rundt kystledhuset 

på Langøytangen Fyr, 

Sildevika på Håøya, 

som også gir dem de 

største inntektene. På 

høst-/vinterstid har de 

også, som vi har, kurs 

som fører frem til 

båtfører prøven. 

 

En fin opplevelse, som 

jeg anbefaler våre 

medlemmer til å 

besøke neste år. 

 

Knut Erik Boland 

Cato får seg en kaffekopp med noko attåt  
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Det er neppe noen norsk 

seilskute i handelsfart som har 

blitt omfattet med så stor 

internasjonal interesse som 

”Lancing”.  

Skuta blir i internasjonale 

tidskrifter nevnt i samme 

åndedrag som de berømte 

clipperskipene ” Cytty Sark” 

og ”Thermopyle”.  

 

 

”LANCING”  

BERØMT 

SANDFJORD/ 

LARVIK  

SKUTE. 
 

 

 

Av Ivar Otto Myhre. 
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Skutas tidlige historie. 

 

”Lancing” ble bygget i støpejern i 1865 i 

Glasgow for et fransk rederi under navnet 

”Pereire” og satt inn i passasjerfarten på 

Amerika. Den var rigget som en tremastet 

bark og hadde en dampmaskin på 1.250 

HK. Med sin lengde på hele 356 fot var den 

bygget for fart og gjorde med seil og 

maskin hele 15 knop. Den ble 

yndlingsskipet til de rike og berømte og 

blant annet forfatteren Jule Verne reiste 

med henne og senere brukte ”Pereire” som 

modell i en av sine berømte romaner – En 

verdensomseiling under 

havet.   

I 1887 ble den vraket, men 

nye eiere fra London 

reddet skroget og bygget 

den om til lasteskip under 

seil. Det oppsiktsvekkende 

skjedde at dampmaskinen 

ble tatt ut og erstattet med 

mer lastekapasitet. Den ble 

rigget om til en fullrigger 

med 4 master og lengden 

økte til 405 fot. Dette sier 

litt om datidens 

fraktøkonomi på havene. 

Det var ikke mulig å drive 

ordinær fraktfart på 

verdenshavene med 

fyringsutgiftene til en 

dampmaskin. Det var bare 

passasjerfartøyer med 

lukrativ postfrakter og/

eller statlige subsidier ut 

ifra prestisjehensyn som 

kunne konkurrere med 

seilskipene. 
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Farten økte da den fjernet maskinen. 

 

Det oppsiktsvekkende med ”Lancing” var at 

den oppnådde omtrent samme fart bare med 

seil, som med kombinasjonen seil og damp. 

Men den enorme riggingen med til sammen 

33 seil fordelt på 4 master kombinert med 

den store lengden på skuta - førte til store 

problemer for de som skulle seile henne. 

Derfor er det ikke notert noen rekordreiser 

mens den var i britisk eie. Det var først da 

den kom i norsk eie og under kommando av 

den legendariske kapteinen  Nils Bull 

Melsom at den gjorde oppsiktsvekkende 

reiser i form av høy fart.  Da gikk det til 

gjengjeld enda raskere enn den noen gang 

hadde oppnådd med maskin.  

”Lancing” ble i 1896 kjøpt til Norge av 

sandefjordsrederen Johan Bryde, som i 

1903 solgte til et rederi i Oslo – Johan 

Johansen-  og da var den hele 38 år 

gammel, men skuter bygget i støpejern 

holdt lenge og det var for dette rederiet 

kaptein Melsom klarte det man tidligere 

ikke hadde klart – nemlig å seile ”Lancing” 

fort og effektivt. 

 

20 knop på vakta. 

 

Kaptein Melsoms loggbøker viser noen 

ekstraordinære reiser med ”Lancing” i de 11 

årene skuta tilhørte rederiet. På en vakt på 4 

timer loggen skuta 20 knop over 2 timer, 

mens gjennomsnittsfarten på vakta var 19 

knop ! I 1904 tok Melsom  ”Lancing” fra 

Saint John til Melbourne på 79 dager. 

Under reisen hadde skuta 18 knop på flere 

av vaktene. I 1908 seilte Melsom fra Lands 

End i England til Melbourne på 64 dager.  

En historie fortalt av en annen kaptein 

illustrerer hvilket skip ”Lancing” var.  

 

Han forteller til det tidligere norske 

magasinet Skip-o-Hoy at han med en 

tunglastet 4 mastet skute på vei fra 

Australia til Europa med korn var fornøyd 

med å gjøre 13 knops fart i sterk vind ved 

Falklandsøyene. Men så får han se en like 

tunglastet 4 mastet skute komme bakfra og 

da sier han at han følte at de nærmest stod 

stille, da denne skuta tok dem igjen, hilste 

og forsvant. Han sier til bladet at den minst 

må ha hatt en fart på 18 knop. Skuta var 

”Lancing” av Kristiania. Da Melsom ga opp 

sjøen ble skuta overtatt av kaptein Oscar 

Olufsen. Han hadde vært styrmann under 

Melsom og hadde like godt tak på 

”Lancing”. Olufsens rekord var en reise 

med 18 knop i gjennomsnitt på en vakt.  

 

 



9 

Han seilte også i 1916 fra New York til 

Shetland på 12 dager og 21 timer. Men den 

mest utrolige reisen under Olufsen var 

kryssingen av Atlanterhavet fra Cape Race 

(Canada) til Shetland på 6 dager og 18 

timer. Dette gir en gjennomsnittfart for hele 

reisen på 12.3 knop og regnes som den 

raskeste kryssingen av Atlanterhavet for en 

seilskute med last.  

 

 

”Lancing” seilte under hele 1. verdenskrig - 

ga solid profitt til sine eiere og ble i 1918 

kjøpt av Magnus Melsom og det kjente 

larvikrederiet Melsom & Melsom.    

 

Slutten. 

 

I 1921 gjør ”Lancing” der samme som 

”Titanic” noen få år tidligere, og kolliderer i 

tåke med et isfjell. Alle trodde den skulle 

synke og mannskapet forlot skuta, men den 

holdt seg flytende takket være det solide 

skroget av støpejern. Dette i motsetning til 

Titanic der skroget ble revet opp. ”Lancing” 

ble reparert etter skadene ved kollisjonen og 

seilte til den ble hugget opp i 1925 i 

Savona, Italia 60 år gammel. ”Lancing” 

seilte under hele 1. verdenskrig - ga solid 

profitt til sine eiere og ble i 1918 kjøpt av 

Magnus Melsom og det kjente 

larvikrederiet Melsom & Melsom.    

 

 

 

 

Bilder er hentet fra  magasinet ”Sea His-

tory” nr 124/08  
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Jeg ”fikk lov til” å reise på seminar 
til Rennesøy, Stavanger. 
Det ble en liten kulturreise på 
mange måter. Jeg har ikke tatt fly 

til Sola noen gang i mitt liv og 
opplevde under reisen at jeg 
undret meg på om jeg hadde 
kommet et helt annet sted – for 
jeg snakket både, svensk, engelsk 
og tysk med mine medreisende. 
Og rundt meg summet det av  
flere språk og nasjoner. 
Akkurat det roet seg ned da jeg 

kom til Rennesøy – vakkert 
landskap og hyggelig vertskap på 
”Fjordbris Hotell”. Så var det slik 
at jeg kom tidlig og i påvente av 
romfordeling ble jeg tildelt et 
”hvilerom” – så der lå jeg på 
sofaen da med et lite glass rødvin 
og hadde det helt fint! Så banket 
det på døra og inn kom det fire 
andre – ukjente, men ute i samme 
ærend – og det er det som er fint 
med å tilhøre en org. for da er 
man venner – uansett om en har 
sett hverandre før. (Jeg delte med 
dem da!) 
 

Miljøverndep. og Kultur- og 

kirkedep. står bak. Overskriften er 
”Dagliglivets kulturminner”  -   
www.kulturminneaaret2009.no  
 
Så starten på reisen ga mye og 

seminaret  ble en opplysende og 
interessant opplevelse. 
Det ble fortalt om fraktefart på 
Sørlandet, restaurering av Mohawk 
II, om Sognebåten, omvisning på 
Natvigs Minde, gruppearbeid og 
busstur ut til Jærens rev. 
Alt dette var et eks. på 
”Dagliglivets kulturminner”. 

  

KULTURMINNEÅR

http://www.kulturminneaaret2009.no
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Det er et stort mangfold å ta av – 
hvis kystlaget vårt ønsker å gjøre 
en innsats i året som kommer. 
Ettersom jeg har vært på seminar 
så kan jeg vel tillate meg å komme 

med noen tanker – det er vel 
derfor en drar ut og er sammen 
med likesinnede for å få litt 
inspirasjon. Da formidler jeg mine 
tanker – formidling er et av 
nøkkelorda. Jeg synes vi skal 
pålegge oss et ansvar i året som 
kommer – vi er snart 20år også – 

og vi som drar på åra har litt plikt 
ovenfor de som kommer etter oss 
til å gi dem historien. Da må vi 
formidle vår kunnskap, best er det 
å få den dokumentert. 
Vi er en kystkulturforening. Vi er 
ikke et festlokale og en båtplass. 
Selv om inntektene gir oss en 
behagelig tilværelse på bruket. 

Nå gir Kulturminneåret 2009 oss 
god bør inn i dokumentasjon og 
formidling – jeg synes ikke vi skal 
gape over hverken stort eller mye. 
Jeg foreslår å rydde i eget hus – 
det kan ta en del tid. Hvis dere ser 
rundt dere på vegger og hyller – 
så tenk etter – hva vet jeg om 
gjenstandene? Noen vet mye- jeg 
vet ikke mye og jeg tenker når 
barnebarnet er der nede så spør 
han- hva er det til?  Da er jeg redd 
jeg blir noen svar skyldig – enda 
jeg har gått blant dette i mange 
år! Tenk å fått en skriftlig 
informasjon – til bruk for oss alle! 

Tilhørighet til kultur- vet ikke om 

jeg har hørt det uttrykket eller om 
det dukket opp her- men det tror 
jeg er viktig å skaffe seg – 
barnebarnet har allerede 
eierforhold til robåten ”Anna” – vi 

skal ut å ro med båten vår– til 
Berggren å se på fisk og kjøpe 
fiskekake - - 
Uansett egne eller andres barn – 
det er allikevel de som tar over og 
de må ikke være historieløse – 
derfor er Kulturminneåret 2009 et 
fint fokusår! 

Det finnes allerede dokumentasjon 
over verftene som var i ”fjorn” - 
litt usikker på om 
fortøyningsstedene/boltene er satt 
på kartet, fin oppgave for båteiere 
– bosetting – annen virksomhet – 
lokalt fiske – fortellinger ---- 
Jeg ønsker alle et engasjert 
Kulturminneår til felles beste! 

 
Vigdis 
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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 da mye av 

den ukentlige informasjonen kommer på e-post 
 

Husk også å sende melding hvis dere skifter  

E-post adresse 

Denne ”automatiske lensepumpa” har 

vi liggendes på verkstedet. Den 

monteres under båten, gjennom 

bunnen og når den åpnes lenses båten 

når den er i fart. Jeg vet ikke om det 

ble solgt mange av disse men 

annonsen sier jo at det virker, eller så 

kan det returneres 
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ÅRSMØTE 2009 
23.01.2009 KL. 19.00 

på Huvikslippen 
 
 
 

(I flg. vedtektene legges årsmøtepapirene ut på ”Slippen” en 
uke før årsmøtet) 
 
 
 
 

 
Saksbehandling 

 
KONSTITUERING: 
 -Valg av møteleder 
 -Valg av møtereferent 
 -Godkjenning av innkalling 
 -Godkjenning av sakslisten 
 -Valg av tellekorps med 2 representanter 

 -Valg av 2 årsmøterepresentanter til å underskrive protokollen 
 
SAKER 
Beretning fra styret og arbeidslagene. 
Revidert regnskap. 
Forslag til budsjett 2008 
Forslag til arbeidsplan for 2008 
Organisasjonsstruktur 

Innkomne forslag. (Må være styret i hende senest 2 uker etter møtets 
kunngjøring) 
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 Valg 
Arbeidsutvalget 

Leder (på valg) 
Nestleder (ikke på valg) 
Sekretær (på valg) 
Kasserer (ikke på valg) 

Leder av husstyret (på valg) 
      Andre 
     Revisor og varamann. 
     Valgkomité bestående av 3 personer. 

Representanter til årsmøte i Vestfold fylkeskystlags årsmøte. 
Kandidater til representasjon på landsmøtet i Forbundet 
Kysten 2009. 

    En representant til stiftelsen Sandefjord kystkultursenter. 

 
Sandefjord 01.12.2008 
Styret i Gokstad kystlag 
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Brest er en messe verd! 

 

«Ligger Jersey rett utenfor Brest?», spør Fruen. «Da er det greit med Brest!» 

 

Jeg har i mange år lest og hørt om denne fantastiske kystkulturfestivalen i Brest. 

Kanskje verdens største? Nordre Skur & Balast har jo vært der nede og sunget og spilt 

minst to ganger. Med stort hell, naturligvis! 

 

Og vi skulle kjøre bil. Det blir litt lengre enn til Kodal, men med litt sindig navigering, 

bruk av GPS (det går an på land også, nemlig!) og litt tid  skulle dette gå bra.  

Noen glade nordmenn som har vært på seiltur og er på vei hjem 
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Vivi «til rors» på Faxen, restaurert 

fiskebåt som kom helt fra Bodø 

Vi la ut med Færja til Strømstad og tok 

turen innom hellerisningsfeltene nær 

Tanums Hede. Her var det mange båter å 

se! Et flott museum i tillegg til 

hellerisningene. Verdensarv. Da vi hadde 

god tid tok vi kystveien, i kjølevannet av 

Kystlagsturen for noen år siden. Flott natur 

der borte.  Denne gangen var Nordiska 

Akvarellmuseet oppe. Mye fin kunst. 

Ferden gikk videre til Gøteborg og ombord 

i Stena ferja til Kiel. 

 

Neste dag la vi i vei nedover Tyskland . Vi 

bestiller aldri hotell og finner som regel noe 

billig og artig. Det kan bli litt sent av og til, 

det ble kl. 21.00 før vi fant et lite hotell i 

nærheten av Liegé. 

 

Neste dag kom vi helt til Caen ikke 

voldsomt langt fra Brest. Spennende by 

med mye fra gammelt tid. 

 

Lørdag ettermiddag ankom vi Brest og fikk 

lurt oss forbi en mengde veisperringer. Vi 

fikk etter hvert kontakt med Tore Friis 

Olsen i Forbundet som geleidet oss frem til 

den tidligere hurtigruteskipet «Ragnvald 

Jarl», nå «Sjøkurs» av Kristiansand. 

Egentlig skulle veteranskipet «Sandnes» 

vært her nede. I stedet ble det «Sjøkurs» 

som plutselig måtte ta turen med et frivillig 

mannskap fra stiftelsen som eier skipet. 

Anita Andreassen, kjent fra Bergen kystlag, 

har konvertert til Kristiansand og miljøet 

rundt «Sjøkurs», hadde en sentral rolle 

ombord. Skipet var redningen for mange 

arrangører som ikke hadde fått hotellplass.  

Det var et skrikende behov for frivillig 

innsats ombord. Først morgen sto det en 

hyggelig beskjed på lugardøren: «Kjære 

kystlagsfolk! Her ombord trenger vi 

frivillige til mange jobber: bryggevakt, 

lugarrengjøring, kjøkkentjeneste, 

svelebaking etc. Hilsen Anita» Vivi og jeg 

skulle bare være i Brest i to dager, selv om 

festivalen varer fra 11. -17. juli, synes vi at 

noen timers innsats med sveletakkene 

hørtes greit ut. Og plutselig sto vi der med 

to takker og franskmenn i kø for å smake på 

denne norske delikatessen.  

Vi hadde ikke lært noe fransk ord for svele, 

så det ble dårlig forklaring bortsett fra at jeg 

prøvde franskmennene til å si S-V-E-L-E! 

Vi måtte ha flere bøtter med rører og etter 

noen timer var det flere tusen kroner i 

skipskassa. Anita fortalte at for fire år siden 

solgte de svele for ca. 100.000 kroner, nok 

til diesel hjem til Norge! Det ble litt oppstyr 

da hun møtte for å betale opp med pengene 

i  bæreposer. 
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Det ble litt 

oppstyr da hun 

møtte for å betale 

opp med pengene 

i  bæreposer. 

 

Selve 

kystkulturfestivalen var helt fantastisk med 

islett av komers. Kan bare nevne en kjempe 

lyd og røykspyttende drage på ca. 30 meter, 

montert på et kjempe kjøretøy. Det var 

imidlertid mer spennende å se på de aller 

minste til de største båtene. Havna var 

organisert litt 

etter 

størrelsen på 

fartøyene. Vi 

forsto at de 

påmeldte 

båtene hadde 

program med 

regattaer, 

åpent skip etc. 

På land var 

det mange 

flottes stands 

med norsk 

opprinnelse 

takket været 

flott 
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Stiftelsen Vega verdensarv hadde utstilling 

om dunsanking, e-hus etc. Halsøybåten er et 

av Skandinavias eldste båtfunn ca. 2000 år 

gammelt. Fra Sunnhordaland kom den 

første replika. Kystverket hadde en 

omfattende fyrutstilling – kystens 

katedraler. Det var flere foredrag og 

seminarer. Jon Godal hadde foredrag og 

rundtur på de utstillte norske båtene. Nytt 

denne gang var samseilingen av Dhowbåt 

fra Zanzibar og Oselver fra Hordaland. 

Inovasjon Norge presenterte utvalgte 

reisemål, Havforskningsinstituttet hadde 

fokus på rent og rikt hav og viste film om 

korallrev, kongekrabbe og andre bunndyr i 

Barentshavet.  

 

På kaiene var det ellers stands for alle 

mulige varianter av kystkultur. I tillegg var 

det et utall av serveringssteder for fastfood 

eller litt mer snobbede restauranter med 

kvalitetsmat. Det skal jo litt til å fore ca. 1.5 

mill betalende sultne sjeler.  

 

Det var også underholdning med norske 

krefter. Vi hadde stor glede av et blandet 

sangkor fra Steinkjer. Jeg syntes at de var så 

gode at jeg ville kjøpe en CD, men så langt 

var ikke de kommet. Så kom Jersey i vår 

langkikkert. Vi begynte å snirkle oss langs 

kysten fra den ene sjarmerende lille byen til 

den neste. Vi overnattet i Paimpol og 

skjønte etter middagen at noe var i gjerde 

for alle folk trakk ned til havna.  
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Det var satt opp utescene med 

underholdning og dans. Etter hvert fikk vi 

med oss et flott fyrverkeri, som 

franskmennene er flinke til.  

 

I St. Malo tok vi på ettermiddagen hurtigbåt 

over til Jersey. Etter en drøy time og ca. 400 

kroner var vi i hovedstaden  St. Helier. Her 

ville vi ikke bo og østover kyste til vik kom 

til en idylliske Gorey Village. Her fant vi et 

fint gammelt hotell.  

 

Jersey er en artig øy, litt engelsk og en 

smule fransk. Venstrekjøringen gikk greit. 

Så greit at ved tilbakekomst til Frankrike, 

satt den engelske «venstre-inn-i-

rundkjøringen» godt at jeg måtte ta meg litt 

sammen. Veiene på øya er meget smale. 

Godt vi ikke å være gående... 

 

Hotellet lå på en meget sjarmerende 

strandpromenade, som strakte seg som en 

halvmåne rundt havna. Denne var for en 

normann litt spesielt da alle båtene lå på det 

tørre to ganger i døgnet. Men båtene var 

ofte konstrukert med to kjøler, så de sto 

svært så pent på den flate havnebunnen. Det 

var en del underlige farkoster, sett med 

norske øyne. Mange av båtene ville nok 

ikke få bryggeplass på Slippen, selv om de 

var gamle. Rett over byen lå en stor 

festning. Her tilbrakte vi flere timer, fordi 

det var ikke bare tidligere rom for fest og 

forsvar som ble vist….. 
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. Nei, her var det flotte utstillinger med 

gode forklaringer. Rommene var innredet 

både med tidsriktige møbler og dukker i 

ditto klær. Det hang også malerier på 

veggene, et slottsmuseum helt utenom det 

vanlige.  

 

Vi brukte to dager på å farte rundt, øya er 

ikke så stor. Til slutt skulle vi finne en ferge 

tilbake til fastlandet. Da viste det seg at vi 

fikk en litt kjapp retur, for dagen etter en 

fredag, ville billetten koste det dobbelte! 

 

Vel tilbake i St. Malo var det kveld og på 

tide å finne en bolig for natten. Det ble et 

lite rom på et lite hotell midt i den gamle 

bydelen. Gulvet gynget som sjø i frisk bris. 

Gulvet under parketten hadde nok råtnet. 

 

 Den fikset vi like godt i bilen før avreise. 

Lunsj det samme. Det fikk jammen holde 

med middag på restaurant! Det var lagt 

parkett på gulvet i rommet. Når jeg gikk 

over gulvet gynget det voldsomt, skulle 

nesten tro at det var sjøgang. Jeg tror heller 

at gulvet under parketten var helt råtten og 

at det gikk bra så lenge parketten holdt 

stand! 

 

Neste dag bar det til Normandie kysten. Jeg 

har lest enormt mye om landgangen i 1944 

på D-dagen, men aldri fått sett noe av 

området eller forsvaranleggene til tyskerne. 

Det var mye å se på, en masse museer og 

minnelunder. Den amerikanske 

minnelunden med drøye 4000 graver på 
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Minnelunden hadde en flott park med 

nydelige bygninger, et flott anlegg.  

 Vi var innom en gammel festning og så 

rester av feltsykehus, boliger og 

kanonstillinger. Vi avsluttet med å se på 

noen enorme kanonstillinger og et museum 

som fremstillte langgangen på en fin måte 

med film og en flott samling av gjenstander. 

Vi satte kursen videre til Bayeux blant 

annet for å se det 70 meter lange teppet. 

Teppet ble bestilt av biskop Odo av Bayeux 

etter erobringen av England og ble antakelig 

lagd av engelske nonner i perioden 1070 -

80. Teppet var fantastisk og se 

bildreportasjen fra slaget ved Hastings 

ledsaget av dyktige stemmer på høretelefon 

– nesten som en tegneserie – var riktig 

spennende. 

 

Vi holdt oss til kysten (selvfølgelig!) helt til 

Calais og Dunkerque, kjent fra en mislykket 

landgang i begynnelsen av krigen. 

Engelskmennene ble kjeppjaget  og det var 

den gang tusenvis av småbåter som fraktet 

troppene tilbake til øya. 

 

Nå var det å forlate Frankrike og sette 

GPS'n på Belgia og Holland. Her skulle vi 

bare kjøre oss gjennom for å nå fergen i 

Kiel. En liten episode siste kvelden. Som 

vanlig var vi ikke tidlig ute for å skaffe oss 

et hotell. På kartet så vi en mindre by, som 

lå lagelig til. Vi inn i byen, men fant ingen 

Bed & Breakfast overnatting. I ettertid leste 

vi at byen var en ny, fra 1968 bygget som 

avlastning for Amsterdam. Vi dro til neste 

og neste by, men fant ikke noe. OK, da ble 

vi enige om å parkere litt i utkanten, få oss 

et måltid mat fra kjølebagen og litt søvn i 

forsetet.  
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Vår forklaring ble godtatt, men vi fikk 

beskjed om å flytte oss til en opplyst 

parkeringsplass i nærheten. Mer sikkert der. 

Gode og mette la vi oss tilrette for å sove 

noen timer. Ha, ha! Har noen forsøkt å sove 

i en bil? Det gikk selvsagt ikke, tross en 

times spasertur rundt på parkeringsplassen. 

 

Da var det bare å starte bilen og GPS'n 

(velsignet være den) og legge i vei mot 

Kiel. Etter et par timer bak rattet var det på 

tide å stoppe for en blund. Nå lykkes det! 

En solid frokost med nok kaffe på en 

truckstop var deilig! 

 

Vi lå foran timeplanen, så da vi kom til Kiel 

ut på ettermiddagen, dro vi ut til Ubåt-

minnesmerket. Dette ligger ca. 20 km nord 

for Kielerfjorden, på østsiden. Du har helt 

sikkert sett den 50 meter høye U-

båttårnetlignende statuen fra Kielbåten. 

Dette var et spennende museum med en 

førkrigsubåt og et underjordisk 

(selvfølgelig) museum med gjenstander fra 

ubåtkrigen og modeller av hele den tyske 

krigsflåten. 

 

Nå var det godt å komme seg ombord i 

Stena med kurs for Gøteborg! En god 

middag og en god køye. 

 

Cato 
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Godt statsbudsjett for fartøyvernet 
 

Her er noen klipp fra Miljøverndepartemetets presentasjon av statsbudsjettet for 2009. 

Det ble rekordøkning til norsk fartøyvern på statsbudsjettet for 2009. Budsjettet ble økt 

med 10 millioner og vil i 2009 utgjøre ca. 42 millioner kroner. Begrunnelsen fra 

regjeringen for økningen av midlene til fartøyvern står det: 

- 2009 blir et år preget av en nasjonal satsing på norsk fartøyvern. Sjøfarten har spilt en 

stor rolle for norsk vekst og velstand og fartøyene er viktige kulturbærere i samfunnet. 

Betydningen av denne kulturarven er avgjørende for kystlandet Norges hukommelse – en 

hukommelse som i stor grad ivaretas gjennom en formidabel innsats fra frivillige lag og 

foreninger, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. 

Kulturminneåret 2009 
Kulturminneåret 2009 er regjeringens storsatsing på kulturminneområdet i 2009. For å 

sikre et storstilt folkelig engasjement i hele landet, blir det satt av ti millioner kroner i 

Miljøverndepartementets budsjett.  

 

 

Regjeringen tar et krafttak i Kulturminneåret 2009 og øker budsjettet med 68 millioner 

kroner til nye tiltak. Kulturminnefondet øker i tillegg med 200 millioner kroner. 

Regjeringen vil også øke tilskuddet til kystkultur med tre millioner kroner som er knyttet 

til etatsmuseet for kystverket. Dette museet er et nettverk mellom fire samarbeidspartnere: 

Fyrmuseet på Lindesnes, Tungenes fyr i Rogaland, samlinga i Dalsfjorden i Volda og 

Lofotmuseet i Nordland. Modellen legger til grunn en statlig finansiering på 6 millioner 

kroner som etter budsjettforslaget nå er klar, og lokale og regionale bidrag på 4 millioner 

kroner. 

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 
Internett: www.gokstadkystlag.no 
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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 

 

Glasgow-husene 

Her er et postkort fra Sandefjord som viser de to Glasgow husene, det ene er nå revet. Vi 

kan også se at det har vært en lang tradisjon med skipsfart og båter der Gokstad kystlag 

har slippen. Framnes veien var ikke stor den gangen.  

Postkortet tilhører Per Angel-Hansen 
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Treffliste/kalender 2008 

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 

 

Juli      17.-20. Landsstevnet i Fosnavåg, 

Sunnmøre 

August 20. AU 

  26. Styremøte 

September 10. AU 

  13. Høsttreff Gokstadholmen 

  23 Styremøte 

Oktober 08. AU 

  10. Medlemsmøte 

  21. Styremøte 

November 12. AU 

  25. Styremøte 

  28. Førjulstreff 

Desember 10. AU 

  16. Styremøte 

Januar 09 07. AU 

  13. Styremøte 

  21. AU 

  23. Årsmøte 
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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, til redaktøren, 

ynhalvor@online.no eller send det pr. post til  
Gokstad Kystlag, Framnesveien 5, 3222 Sandefjord. 

 LØRDAGSKAFÈ 

Hver lørdag lager vi  

vafler og kaffe fra  
klokken 1100 til 1300 

Dette serverer vi i stua når det er 
kaldt eller på brygga når været  

tillater det 

Du er velkommen, medlem  

eller ikke 
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Returadresse: 

Gokstad kystlag 
Framnesveien 5 

3222 Sandefjord 

 

Vi møtes på Huvikslippen onsdag og lørdag 
Kommer du? - Du er hjertelig velkommen! 

Benytt anledningen til en prat og litt hygge 

Leder i styret Dag Østby Pedersen 46 67 81 20 

Nestleder Sissel Alme 90 95 40 03 

Kasserer Morten Hellemann 91 63 66 02 

Sekretær Bendte W. Kvarenes 33 47 85 00 

Arbeidslagene   

Fartøy- og kulturlaget Oddvar Larsen 90 64 94 31  

Verkstedlaget Per Angell-Hansen 33 47 32 60 

Infolaget Yngvar Halvorsen 90 14 00 10 

Nordre Skur & Ballast Erik Bjønness 33 45 86 12 

Kystledslaget Tom Harring 90 87 53 00 

Seilas- og Havnelaget Bjørn Rishovd 33 46 20 68 

Husstyret John Aanes 33 46 78 91 

Utleie/Selskapslokaler: Vigdis Myhre 99 45 38 15 

Modellbåtlaget Cato Arveschoug 45 02 74 12 


