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PENTA 
Det var i 1902 at Edvard Hubendick  ble an-
satt hos  ingeniørfirmaet Fritz Egnell,  som 
konstruktør. Uten Egnells viten, begynte 
Hubendick å konstruere en båtmotor. Hu-
bendick mente han kunne konstruere en 
bedre båtmotor, enn motoren av merke Kør-
ting (tysk motor), som firmaet hadde agen-
tur for i Sverige. Siden firmaet hadde dette 
agentur for båtmotorer, mente Egnell at 
hans firma ikke skulle drive egen produk-
sjon av båtmotorer. Hubendick var uenig, 
og fortsatte i det stille med sine tegninger. 
Høsten 1907 dro Egnell på en lengre reise i 
Europa, og da han kom hjem, ble han fore-
lagt tegningene for en liten motor på 3 hk. 
Ensylindret. De ble enige om å 
lage en motor, og den fikk navnet 
Penta. Hvorfor Penta, det greske 
ord for fem? Jo, da de bestemte 
seg for å produsere en motor, var 
de fem til stede. 
Sköfde Mekaniska Verkstads Ak-
tiebolag  (i dag Skövde) ble kon-
taktet for produksjon i begynnel-
sen av 1908. Grunnen til at dette 
verkstedet ble kontaktet, var at de 
tidligere hadde produsert tre tur-
biner for Egnell. I tillegg trengte 
verkstedet, som hadde ca 100 an-
satte, arbeid. En av Egnells ideer 

var at motoren skulle være lett å reparere. 
Nøyaktig produksjon og serieproduksjon av 
deler skulle gi en nøyaktighet, slik at alt 
kunne repareres med utskiftbare deler, uten 
nødvendig tilpasning. ”De utbytbara delar-
nas princip”.  Reservedeler skulle være på 
lager, og ingen reparasjon, hvor nye deler 
kunne byttes, skulle ta mer en tre timer. En 
ambisiøs målsetting i 1908. 
Den første motoren, som fikk betegnelsen 

B1, var en ”moderne” motor med toppventi-

ler og overliggende kamaksel. I tillegg had-

de den magnet tenning, som var svært uvan-

lig på den tiden.  

PENTA OG VOLVO BLE VOLVO PENTA 
Hvorfor og hvordan skjedde det? 

Mange har spekulert i Volvo Penta motorens opprinnelse, både hva gjelder navnet og 
opphavsretten til konstruksjonen. Omstendighetene er interessante. Volvo hadde ikke 
noe med tilblivelsen av Penta motoren å gjøre, selv om man i dag ser navnet Volvo 
Penta. Imidlertid er det ingen tvil om at Penta motorene og Penta navnet ikke ville ha 
overlevd, dersom ikke produksjonen av bilen av merke Volvo hadde blitt til. 
La oss se litt på de to firmaenes historie.                                  (Per Angel-Hansen) 
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I 1909 var de første 20 motorene ferdige, og 
klare for salg.  Det ble bare solgt 15 av dis-
se motorene, og forsøksmotoren står i dag 
på Tekniska Museet i Stockholm.  Allerede 
samme år begynte utviklingen av 2,3 og 4 
sylindrede motorer.  
Nå gikk det fort framover. Nye modeller i 
forskjellige størrelser ble produsert. På fab-
rikken i Skövde ble det utvidelser og all an-
nen produksjon enn motorproduksjonen ble 
lagt bort. Imidlertid var det en del gniss-
ninger mellom Penta og verkstedet i Sköv-
de. Dette endte med, til tross for at begge 
parter tjente gode penger, at 
fabrikken i Skövde  i 
1915/1916 ble solgt til nye 
eiere med Egnell i spissen. 
Det ble tyngre tider da den 1. 
verdenskrig startet. Salget 
stoppet opp, likvidene ble 
borte og det ble vanskelig 
med lån. Men med økning av 
aksjekapitalen, fikk firmaet 
endelig tilsagn om kreditt i 
1919. Samme år ble firma-
navnet endret til AB Penta-
verken. De tunge tidene fort-
satte, og det endte med at det 
ble bankene, som satt med 
aksjemajoriteten. Utviklingen 
av motorer fortsatte og i 1923 
utviklet fabrikken sin første 
påhengs motor. Modellen het 
u 21. Senere ble den videre-
utviklet og ble hetende U21 
og U21s. Det var verdens 
første påhengsmotor med to 
sylindre montert i båtens 
lengderetning. I 1923 kjøpte 
prins Wilhelm en slik motor, 
noe som ble utnyttet maksi-
malt i all markedsføring. I 
1939 var det solgt i alt 16000 
eksemplarer. Motoren ble 
solgt fram til 1962, og var da 

Sveriges mest solgte påhengsmotor. Det ble 
også solgt noen motorer av denne typen, 
som innenbordsmotorer. 

Det er, som de fleste vet, kommet utrolig 
mange pentamotorer på markedet. Utallige 
motorer i alle størrelser og utførelser, men 
det er en annen historie. 

Det var den 6. september 1925 at AB Penta-

verken fikk en henvendelse, som virkelig 

skulle endre fabrikkens framtid. 
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VOLVO 

Det var de eierne av AB SKF Assar Gabri-
elsson og Gustaf Larson, den svenske kule-
lagerfabrikken, som fikk ideen til å starte 
bilproduksjon i Sverige. Målet var å produ-
sere en solid bil, som kunne tåle de dårlige 
veiene i Sverige, og ikke minst kunne måtte 
den kunne fungere under de lave tempera-
turene i landet om vinteren. 

Allerede i 1915 hadde SKF startet et datter-
selskap med navnet Volvo, og hadde patent-
rettigheter til navnet. Volvo betyr ”jeg rul-
ler” på latin. Kulelager ruller også. Navnet 
ble opprinnelig brukt som varemerke på et 
sporhjullager. 

Men, på 1920 tallet kom altså ideen om å 
produsere en bil i Sverige. 25. juli 1925 ble 
beslutningen om å produsere en ”svensk bil 
laget av svensk stål” tatt. Det gamle vare-
merket Volvo, skulle bli bilens varemerke.  

Planleggingen av bilens konstruksjon star-
tet umiddelbart. Ideene var mange, men de 
kom fram til et forslag, som skulle bli Vol-
vos første bil. Den fikk navnet Volvo ÖV4. 
ÖV4 betyr ”Öppen vagn med 4 sylindre. 
Bilens kallenavn ble Jacob. Å konstruere en 

”Öppen vagn” var en ting, men hvem skulle 
lage motoren med de fire sylindrene? Sveri-
ge hadde på denne tiden mange produsenter 
av båtmotorer. Produsenter, som laget gode 
båtmotorer for salg i Sverige og for eksport. 
Det var naturlig å kontakte noen av disse 
motorprodusentene.   Ørebro Motorfabrik, 
som hadde produsert firesylindrede 4-takts 
båtmotorer  fra 1917, og hadde i 1921 pro-
dusert en  serie ”ultramoderne” toppventilte 
motorer med overliggende kamaksel. Som 
en kuriositet kan nevnes at den minsten 
motoren, som altså hadde 4 sylindre, var på 
5 hk. ja, det er riktig. Fire sylindre og 5 hk. 
En større motor av denne serien, ble inn-
kjøpt for å bli vurdert i den nye Volvo. Men 
det ble ingen motor fra Ørebro i Volvo 
ÖV4.” 

”I Kristinehamn finns det kultur” sa en 
gang  Picasso og plasserte sin skulptur der 
isteden for i New York. Han hadde aldri 
vært der, men fått stedet beskrevet. Skulp-
turen står der ennå. 

I Kristinehamn, en gang Bergslagens port 
mot verden, fantes allerede tidlig på 1900 
tallet en motorfabrikasjon.   
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Grunnleggeren av firmaet het Lars Albin 
Larsson. Fabrikkens navn ble naturlig nok 
Albin. Denne produsenten, som på 1920 
tallet hadde stabil og fremgangsrik drift, 
fikk også en henvendelse fra den nye bil-
produsenten Volvo. Men, Lars Albin Lars-
son sa han ikke hadde  anledning til å innla-
te seg i slike ”tveksamma” (tvilsomme) for-
retninger, og avslo forespørselen fra Volvo. 

Da var det bare AB Pentaverken igjen å fo-
respørre. 6. september 1925 var det møte 
mellom motorprodusenten og ledelsen i den 
nye bilfabrikken. Kunne Pentaverken pro-
dusere motorer til Volvos første bil? Det var 
en vanskelig avgjørelse å ta da båtmarkedet 
i Sverige på dette tidspunkt var mye større 
enn bilmarkedet, og hvem kunne se at det i 
1938 ville bli omvendt. Beslutningen ble 
tatt, og samarbeidet var i gang, og på denne 
måten kom Volvo ”inn” i AB Pentaverken.  

Hos AB Pentaverken startet utviklingen av 
en ny motor, som nå skulle benyttes i bil. 
Modellen fikk betegnelsen DA. Motoren 
var selvsagt fire-sylindret, sideventilert, 
fikk et motorvolum på 1,94 liter og utviklet 
hele 28 hk.  Bilen kom i produksjon med 
denne motoren, og grunnlaget for en stor 
framtidig bilproduksjon i Sverige var 
grunnlagt. 

 

VIDERE SAMMARBEID 

Utviklingen av Volvo fortsatte, AB Penta-
verken utviklet nye motorer for Volvo, og 
fra 1930 tallet overtok produksjonen av bil-
motorer større og større plass i produksjo-
nen, men fortsatt var produksjonen av båt-
motorer i majoritet.  Volvo hadde en filosofi 
om å eie flest mulig av sine underleverand-
ører, og i 1935 overtar  Volvo AB Pentaver-
ken. I 1938 er produksjonen av bilmotorer 
større enn produksjonen av båtmotorer. I 
1946 endres navnet på den gamle motorfab-
rikken i Skövde til AB Penta. 

Båtmotorproduksjonen hos AB Pentaver-
ken, AB Penta og senere hos AB Volvo 
Penta var, og er i dag stor. Historien er enda 
større og mangfoldig. I Sverige var det 
mange påhengsmotor produsenter. Det var 
Elektrolux, Archimedes, Ab Nyman bola-
gen (Crescent, Apollo og Monark.) og 
Husqvarna. Disse produsentene kjøpte 
hverandre opp, og til slutt var det AB Volvo 
Penta, som eide alle sammen, og alle rettig-
hetene. Produksjonen av utenbordsmotorer 
ble stanset i 1979, men da var de siste mo-
torene produsert i Norge hos Marna Motor i 
Mandal.  

Den gamle fabrikken i Skövde er i dag 
fremdeles eid av Volvo, og der produseres 
alle motorer vil Volvos lastebiler, busser, 
anleggsmaskiner og ikke minst båtmotore-
ne. Fabrikken er i dag en av verdens mest 
automatiserte motorfabrikker. 
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Gokstadveverne har avhold konstitue-
rende møte og Bjørg Skaret ble valgt til 
leder. To nestledere ble også valgt, disse 
er Anne Grethe Friborg og Kaisa Bengts-
son. 
 
Nå er vi tilbake i vanlig gjenge med veving 

og strikking og oppsetting av vever og godt 

er det!  I høst har tre barn dukket opp og 

villet veve.  Julie på 11 år har allerede vevd 

tre fine ting og kan også hjelpe til 

Rekrutteringen er i gang!  Gokstadve-

verne teller nå 14 voksne medlemmer 

og Julie på 11 år. 

Gokstadveverne 
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Nå er den nest sis-
te utgaven av se-
rien «Fortellinger 
om Kyst-Norge» 
tilgjengelige fra 
Norges Fiskerimu-
seum.  
 
Heftet heter 
«Kystmat» og er 
forfattet av Bjørg 
Christophersen fra 
Museum Vest, som 
også har stått for 
bildeutvalget. Re-
daksjonsrådet har 
bistått i koordine-
ringen og med fag-
lige innspill. Med-
lemmer av redak-
sjonen har vært Pål 
Christensen fra 
Universitetet i 
Tromsø, Elizabeth 
S. Koren fra Norsk 
Maritimt Museum, 
Jo van der Eynden 

fra Etatsmuseet for Kystverket, Per G. Norseng fra Norsk Maritimt Museum og Bjørg 
Christophersen, Anders Haaland og Årstein Svihus fra Museum Vest.  
 
Fortellingen «Kystmat» handler om mattradisjoner fra tiden da folk langs norskekysten 

levde av fiske, jordbruk og sjøfart. Den gang kostholdet ble formet av hva man kunne fis-

ke, fange og dyrke selv. I dette heftet finner man faglige sammenhenger mellom økonomi 

og teknologi, tradisjon og naturressurser. Men også oppskrifter på Saltfiskball og klapp-

kake.  Det gleder oss å kunne presentere hele 57 sider med kystkultur, fremstilt både fag-

lig og tilgjengelig med flotte illustrasjoner.  

 

Heftene kan bestilles på: 
E-post: fiskeri@museumvest.no 
Eller på tlf. 55 69 96 00/01 
 
Man kan lese mer om prosjektet på: http://www.kyst-norge.no 
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H vorfor var opphalingsslippen så 
viktig? 

 
Den moderne hvalfangsten startet i Finn-

mark ved hjelp av hvalstasjoner der hvale-

ne ble vinsjet opp på stranden eller flense-

plan på land. Denne organiseringen av 

fangsten ble videreført da fangsten startet i 

syd på Grytviken i 1904.  I 1905 introdu-

serte Christen Christensen med hvalkoke-

riet Ørnen en annen metode på Syd Shet-

land med å ligge inne i en lun havn og flen-

se hvalene langs skutesiden ved hjelp av 

flensejoller og så heise spekket ombord og 

ned i kokene. Denne metoden hadde vært 

praktisert også tidligere på Finnmark, Sval-

bard og andre steder i nord, men det var 

første gangen noen dro helt til den andre 

siden av jordkloden og satset på denne me-

toden. Fordelen med denne metoden var at 

man kunne flytte virksomheten etter hvalen 

dersom forekomstene minket. En viktig 

forutsetning for hvalfangsten den gang var 

tilgang til vann. Det kreves store mengder 

ferskvann for å koke ut hvalolje, og vannet 

fant man på land i blant annet isbreer i de 

havnene man valgte. Vannet ble hentet med 

vannferger.       

PETTER SØRLLE - DEN PELAGISKE 

HVALFANGSTENS FAR 

I serien om spesielle historier rundt hval-

fangsten forteller her Ivar Otto Myhre den-

ne gangen om Petter Sørlle. 
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Den største kokerihavnen ble et-
terhvert Deception, hvor det 
kunne ligge opptil 12-14 koke-
rier inne i den lune havnen.  
Det største problemet med denne 

metoden var imidlertid at alle 

brukbare havner i Antarktis var 

tatt i besittelse av engelskmenne-

ne og de etablerte et linsens sys-

tem med betaling for tillatelsen 

og sterk kontroll av virksomhe-

ten. Kontrollen var så rigid at 

England, uten klare bestemmel-

ser om dette, mente seg beretti-

get til å konfiskere all hvalolje 

under 1 verdenskrig og bestem-

me prisen for denne. En pris som 

lå langt under markedspris. Til 

engelskmennenes forsvar skal 

sies at de satte som betingelse 

for lisenser at hele hvalen skulle 

utnyttes, ikke bare spekket som 

nordmennene praktiserte. Derfor 

ble det etablert et selskap i buk-

ten på Deception som tok seg av 

de skrottene som ble kastet etter 

at bare spekket var heist ombord. 

De gamle kokeriene hadde ikke 

kapasitet til å ta seg av kjøttet og 

beina.  

Etterhvert ble de norske rederne 

engstelige for at engelskmenne-

ne skulle gå enda lenger og inn-

skrenke deres lisenser og for ek-

sempel favorisere engelske selskaper. Der-

for ble det gjort forsøk med pelagisk fangst 

uten kontakt med land. Den første som 

prøvde dette var pioneren fra Syd Georgia 

C.A. Larsen med kokeriet Sir James Clark 

Ross i 1923. Dette kokeriet gikk inn i isen 

og flensingen foregikk langs skutesida. 

Vannproblemet var nå løst ved at evaporato-

ren nå var blitt så effektiv at det var mulig 

omdanne sjøvannet til ferskvann  i  
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tilstrekkelige mengder. Men også introduk-
sjon av mer effektive koker og etterhvert 
Kværners roterende presskoker gjorde opp-
arbeidelsen av hvalene enklere ute i åpent 
hav. Også N.T Nielsen Alonso fra Sande-
fjord prøvde seg på dette med kokeri på 
vestkysten av Afrika i 1923, men resultatet 
ble dårlig for han også.  
 
Opphalingsslippen 
Det ble etter hvert klart at det ikke var mu-

lig å flense langs skutesiden på det åpne 

hav. Havene her nede er blant de mest 

stormfulle i verden og løsningen måtte bli å 

få hele hvalen ombord, men hvordan skulle 

dette gjøres. Det forelå mange forslag med 

som også ble patentert med blant annet 

heiseinnretninger m.v. for å få hvalen på 

dekk, men ingen fant en metode som var 

brukbar i praksis. Det var på ettersommeren 

1924 at kaptein og hvalskytter Petter Sørlle 

fra Sandefjord oppsøkte rederen H. G. Mel-

som og la fram sin ide om å få hvalen om-

bord og opparbeide den der. Ganske enkelt 

og primitivt gikk ideen ut på å bygge en 

slipp eller en brekk i skipets akterende, slik 

at man gjennom et veldig hull og opp denne 

"låvebrua" kunne trekke de skutte hvalene 

opp på flenseplanet. Det sies at Sørlle fikk 

ideen alt i 1912 da han lå og ventet på at 

isen skulle gå i buktene ved Syd Shetland, 

slik at de kunne gå inn og starte fangsten.  
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Han ble utålmodig og frustrert over alle de 
hvalene som blåste og pustet rundt dem og 
som ikke kunne fanges. Det var i 1922 Sør-
lle søkte om pantet på opphalingsslippen og 
senere tok kontakt med Melsom. Melsom 
som umiddelbart tente på ideen og tok kon-
takt med Framnes Mek, Værksted for å få 
realisert ideen med hvalkokeriet "Lancing".  
Det var en rekke tekniske problemer som 
måtte løses, blant annet propellakslingen og 
roret, men problemene ble løst og også god-
kjent av Lloyd. Men det var enorm mot-
stand blant andre eksperter og gamle hval-
fangere. Mange mente mannskapet ikke 
ville komme levende fra dette og advarte 
mot å reise med båten .  
 
Hvordan gikk det ? 
Den 4 juni 1925 gikk "Lancing" ut fra San-
defjord med H. G. Melsom som bestyrer. 
Den gikk først til feltet ved Kongo, hvor det 
store øyeblikket kom da den første hvalen 
ble vellykket halt ombord og alt virket per-
fekt. Det var en stor dag for både Sørlle og 
Melsom og ble feiret med en liten fest i 
messa hvor både Melsom og en lettet Sørlle 
deltok. Nå kunne kokeriene søke hvalen 
hvor den fantes og gjøre 
seg uavhengig av kost-
bare og brysomme li-
senser, og ikke minst 
utnytte råstoffet mye 
bedre. Grunnlaget for 
en gullalder i norsk næ-
ringsliv var lagt.   
Men ekspedisjonen fikk 
problemer. Etter 14 da-
gers fangst ble en av 
selskapets  hvalbåter 
oppbrakt mens de drev 
fangst ute på havet av 
hvalbåten til et konkur-
rerende selskap, angive-
lig fordi de hadde fang-
et innenfor territorial-
grensen. Men etter 4 

dager ble hvalbåten frigitt og ferden gikk 
videre til sydishavet etter å ha sendt hjem 
10.000 fat olje. Men dårlig vær og mye tåke 
gjorde at fangsten ikke ble så god, men alt 
med opphalingsslippen virket som det skul-
le. På hjemturen gikk "Lancing" innom kys-
ten av Syd-Amerika for å få bøte på den 
dårlige fangsten i isen. Her ble ekspedisjo-
nen også oppbrakt, denne gangen av de ar-
gentinske myndighetene, men raskt frigitt 
fordi oppbringelsen også her var basert på 
en misforståelse.  
 
Petter Sørlle  
Da opphalingsslippen hadde brutt gjennom 

for alvor, var det så altfor mange som mente 

de hadde del i den. Men det er ingen tvil om 

at det var Sørlles ideer som vant fram og 

etter dette ble alle kokerier utstyret med 

denne oppfinnelsen. Patentet var gjenstand 

for et søksmål i Tønsberg byrett, men retten 

opprettholdt hans patent. Petter Sørlle døde 

alt i 1933, bare 49 år gammel. Han fikk 

dessverre ikke oppleve byrettens dom som 

feiet til side alle forsøk på å redusere hans 

oppfinnelse.  
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Første gang jeg så henne 
var for ca ti år siden, i 
Oslo. Den gang var det 
helt uaktuelt å gjøre noe 
mer enn og se, og drømme 
litt. Andre gang jeg så 
skuta var for tre, fire år 
siden i Kragerø, på en av 
våre søndagsturer. Da ble 
det noen runder rundt hen-
ne, og drømmene ble ube-
visst behandlet om til noe 
som muligens kunne reali-
seres. Dekket ble saumfart 
med oppvakt blikk, som 
har sett ett og annet dekk 
før... Ikke værst dette her, 
hmmm... 
Men, det var ett men her, 
vi hadde jo et prosjekt fra 
før som begynte og nær-
me seg ferdig dekk og 
hytte, som dessuten så ut 
til og bli ganske så flotte 
saker. 
Vi dro hjem og jeg be-
stemte meg for og glem-
me denne gamle skuta en 
gang for alle. Det gikk fint 
det. Vår skøyte ble sjøklar 
og flott, seil kom på plass, 
motor ble skiftet, og skif-
tet igjen. 
Da var det jeg våren 2015, på et av mine 
søk på FINN fant henne igjen, i Kragerø. 
Oppgitt av eier, med ødelagt motor. "Ny" 
motor sto klar til montering på dørken over 
den gamle. "Hmmm...vi skal ikke ta en tur 
ned og se da".  Grace-Jane så en smule be-

kymret ut, hun hadde sett blikket mitt, det 
blikket jeg får når jeg egentlig har bestemt 
meg uten og si det....Bekymringen var be-
rettiget,  vi  hadde jo ett smykke av en båt 
her hjemme som hun hadde blitt veldig 
glad i. 

Det hele begynte da jeg på en av mine daglige 
besøk på finn.no så denne flotte skuta... 



13 

Vi dro ned, bare for og se selvfølgelig, i 
baksetet lå Ipaden, klar for en eventuell 
rask bankoverføring av handpenger.  
Skuta lå så fin der langs kaia, to master, 
vaiere hang og slang. 
Grå er stikkordet her, og lakkflass. " Fin 
båt " sa jeg.  Grace-Jane sa ingenting. 
Vi parkerte, og så til vår skrekk/lettelse at 
det var et par til der. Mannen i huset var 
ivrig, kona ikke fullt så ivrig, hun var 
dessuten sjefen :) De dro hjem med ufor-
rettet sak. 
Vi gikk ombord, jeg var mest opptatt av 
hvordan motoren sto i forhold til akselen. 
Var det mulig på en enkel måte og lage et 
par slanger som gikk fra hovedmotor til 
akselmotor ?  Det så ut til og være en grei 
affære, og da var saken grei for meg.  I 
mellomtiden hadde Grace-Jane tuslet 
rundt og tatt masse bilder, sett seg rundt, 
oppdaget at det faktisk var litt innredning 
ombord. Toalett, bysse, ikke minst køyer. 
God plass, og masse og gjøre. Smilet 
hennes ble bredere og bredere, og jeg an-
te i mitt stille sinn at dette går vår vei.  
Til slutt sa hun de forløsende ord " vi tar 
den" Ipaden kom på bordet og handelen ble 
gjort i en feiende fart. 
Colin Archer sin båt "Marie" er brukt som 
utgangspunkt, noe forlenget. Hun er for-
høyet ca 25-30cm i skroget. Bygget i Fer-
rocement.  LOA 42 fot  
 
Mange lange helger ble brukt til klargjøring 
for å seile hjem, rigg, og seil ble montert. 
Motor ble satt på en bedding, pumpe og 
slanger ble montert etter beste evne. Dagen 
for prøvestart kom. 
Den startet etter litt lufting og ordning, gikk 
som en drøm. Dette var vårens vakreste 
eventyr. 
Dagen kom da vi skulle legge fra kai og sei-
le hjem til Sandefjord, en rask tur under 
skuta før avfart avdekket et aldri så lite pro-
blem, Cutlasslageret i propellhylsa var en-

ten helt fraværende, eller veldig slitt. Masse 
slark i hylsa. Vi hadde en toppfart på 3 knop 
ut fjorden forbi Jomfruland der vi kunne 
heise seil og stoppe motoren. Storseil og 
fokk ble heist sammen med en lånt genaker, 
noe som ga en gjennomsnittsfart på ca 2 
knop, akkurat styrefart.  
Overfarten tok 11 timer til Hellesøya. Sov-
net fort den kvelden. 
Nå har altså skuta ligget på plassen sin i 
hele sommer, motoren er på plass der den 
skal være.  
Innredning av forpigg har begynt. Stort mer 
har ikke skjedd enda. Til våren er det en tur 
på land for og ordne lager i hylsa, og stoff-
fing. Så får vi se hva som skjer videre. Mu-
lig det blir litt lakk på dekk ;) 
 
Tekst og foto: Jarle 
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Konstituering av arbeidslagene 
Konstituering av arbeidslagene skal være 
gjort innen utgangen av februar. Så langt er 
det ikke den store utskiftingen av ledere/
nestledere i arbeidslagene. Prosjekter og 
økonomi meldes inn til styret slik at vi får 
økonomien på plass. Gledelig er det at 
Gokstadveverne og Modellbåtlaget har 
vokst i antall, noe som medfører at Modell-
båtguttene har «arbeidstid» på tirsdager på 
grunn av plassmangel.  
 
Vårpuss 
Nå er det tid snart for å pusse båt og kyst-
lag. Vi er så heldige at vi har ungdom i 
Prosjekt Kystarena som kan ta i et tak når 
det gjelder skraping og maling av småbåte-
ne våre. Lanesbuen skal ha ny skansekled-
ning, og dette tar også Prosjekt Kystarena 
seg av under kyndig veiledning. Dette bør 
ikke hindre oss andre i og ta i et tak sam-
men med dem. 
Mye dukker opp når snøen forsvinner. Det-
te er ikke alltid like vakkert. Derfor bør vi 

sette en dato for dugnad slik at vi får ryddet 
og ordnet slik vi vil ha det rundt oss, inne 
og ute. 
 
Kystkulturdag 
11 juni har vi kystkulturdag. Vi legger opp 
til rigging på fredag 10 med påfølgende 
medlemstreff etterpå. Her serveres lett mat 
og medbrakt drikke nytes. 
Lørdag 11 er det flaggheis kl 0800 med på-
følgende frokost. Deretter er hovedfokus 
lokal kystkultur herunder framvisning av 
arbeidslagene som oppretter stands og noen 
som kan fortelle om laget. Videre legger vi 
opp til at inviterte sjørelaterte aktører kan 
opprette stands (langs murkanten?), barne-
program, foredrag, musikk/sang av NS&B, 
seiling og «kast loss» som en avslutning på 
dagens program. 
Vi har videre vært i kontakt med nabokyst-
lagene våre og invitert disse. 
Vi avslutter med medlemstreff om kvelden 
med musikk, mat og medbrakte forfrisk-
ninger. 

Dette er grovplanen, det jobbes 
fortsatt med programmet. Har 
du forslag/innspill så kom med 
dem. 
 
Adkomstvei sørfra 
Tormod Bergem jobber med 
saken om tinglysing av avtalen 
vi har med kommunen angåen-
de adkomstvei sørfra. 
 

Med dette ønsker jeg dere en 
kjempefin vår!  
 

Leder 
Bjørn Navjord 
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Det lakker og lir mot årets store begivenhet 
og i år  blir det Stockholm som blir den 
store attraktiviteten, en maritim-historisk by 
som savner sidestykke i Norden. I fjor var 
kystlagsturen på Vasa-museet og i år er det 
noen av de mange andre museene i Stock-
holm som skal besøkes, pluss litt til. 
 
Kanalmuseet i Ørje 
Vi har mange ganger stoppet i Ørje, men 
kanalmuseet har vært stengt og vi har måttet 
nøye oss med båtene i kanalen og på land 
utendørs. Denne gangen har vi tatt sikte på 
å komme inn enten på overfarten til 
Stocholm, eller tilbaketuren.  
 
Sjøfartsmuseet i Västerås 
Västerås har et koselig lite sjøfartsmuseum 
som drives av en vennegjeng a la kystlaget 
hos oss. Her er det mange flotte gjenstander 
som det er verdt å se på. 
 
Nobelmuseet i Karlskoga 
Her har kystlagsturen kjørt forbi 
mange ganger. Denne gangen tenk-
te vi å svinge innom. Her må det 
være noe for oss.  
 
Stockholm. 
Målet i Stockholm denne gang er 
alle veteranbåtene på Skjeppshol-
men og de fine butikkene der i det 
gamle magasinet. Pelle repslager er 
ikke der lenger, men det er etterføl-
gere og så får vi håpe "skrot-
jentene" i 3 etg. har åpent.  
 
Båthall 2 er en kjempeopplevelse 
for de som er interessert i lystbåte-

nes historie og med en samling av motorer i 
tillegg som er meget eksklusiv, blir dette et 
høydepunkt. 
Isbryteren St. Erik er også verdt en kikk, 
selv om den ikke er åpen for publikum på 
denne årstiden. 
 
Marinemuseet skal også besøkes sammen 
med naboen Teknisk museum. Dette er to 
kjempestore museer og vil ta en god del av 
vår tid i Stockholm.  
Vi forsøker også å få til en kveldstur i 
Stockholms skjærgård med en av de mange 
dampbåtene.  
 
Sett i gang og søk dere fri disse dagene. Her 
er det "mye å lære og besøket er ren terapi." 
 
Ivar Otto Myhre 
 

KYSTLAGSTUREN 2016 - SANDEFJORD - 

STOCKHOLM  2 - 5 MAI 
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Seilas- og havnelaget har avhold konsti-

tuerende møte der Kaare Jansen ble valgt 

til leder, og Bjørn Rishovd til nestleder. 

 
 
Vinteren er den tiden da laget nesten ligger i 
dvale. Båtene ligger bare å venter på varme-
re tider. Havna er forøvrig ganske full på 
grunn av at mange leier vinterplass hos oss. 
Dette på grunn av fordelen ved at det stadig 
er folk på bryggene og ikke minst at vi har 
bobleanlegg.  
Anlegget har vært i drift ved to kuldeperio-
der, den første ganske lang og med høye blå 
tall.  

Det brukes mye strøm på bryggene denne 
årstiden, men det har vært få feil. Vi har 
montert en godt synlig lampe utvendig på 
hver kurs slik at det er lett å se om alt er i 
orden. 
Oppgaver utover våren for seilas og havne-
laget er stort sett vedlikehold nå da havna er 
ferdig utbygget. Vi har også planer om å 
etablere renseanlegg av spylevann fra bunn-
stoff ved slipping. Det er også ønske fra fle-
re om å bygge om slippvogna slik at den får 
støtter på begge sider.  
Vil også minne alle båteiere i laget om at vi 
er på kystlaget hver onsdag og lørdag og at 
den sosiale biten er viktig…. 
 

Seilas- og havnelaget  
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Prosjektet «Kystdrakt fra Vestfold», i regi 
av Vigdis v/Gokstad Kystlag, ble i store 
trekk fullført etter planen. Da prosjektet ble 
startet høsten 2014, var siktemålet å få drak-
tene ferdig til 17. 
mai og Landsstev-
net 2015. Dette 
lykkes takket være 
stor iver og entu-
siasme fra delta-
kerne og stor inn-
sats fra sy-
instruktørene 
(kursledere) Vigdis 
og Torunn.  
 
Den siste tiden på 
våren 2015 var 
temperaturen i stua 
ganske høy på 
mandags-kveldene. 
Deltakerne jobbet 
utrettelig med sy-
maskin, nål og 
tråd. Det var sying 
av vest og jakke 
som var de siste 
kompliserte ar-
beidsstykkene. Nye 
messing-knapper 
var støpt og levert 
med gammelt kom-
passrosemønster. 
Knapphullene ble 
selvfølgelig hånd-
sydd med stort sett 
bra resultat. 
Støvlene var fra 
Klavenes skofab-
rikk tilpasset hver 

enkelt deltaker, og det var stor fornøyelse 
med resultatet. Lueplagg, skjermlue og 
bowler var innkjøpt, og nå var det de siste 
justeringer som ble gjort.  

Kystdrakt fra Vestfold III 

Stilige karer, kledd for fest. 
Erik og Bjørnar  
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Gokstad Kystlag har sin faste plass i borger-
toget 17. mai. Her fikk søm-deltakerne æren 
av å stille først i toget, med sine nye kyst-
drakter, samt å bære Kystlagets nye fane. 
Deltakerne var tydelig stolte og fikk mange 
spørsmål fra publikum - og fikk nok en del 
misunnelige blikk. 
 
Med all den iver og entusiasmen som delta-
kerne viste under det siste året, ble Lands-
stevnet en litt trist opplevelse for de samme. 
Mye hyggelig ros/interesse og spørsmål 
fikk vi fra besøkende til stevnet. At det ikke 
var en eneste «offentlig» omtale av kyst-
drakta under Landsstevnet var nok en skuf-
felse for de som sto på et helt år for å bli 

ferdig. Som kjent finnes det en kystdrakt 
nordafor i Norge.  
Denne drakten har broderier av bl.a. bloms-
ter og sjøfugl (terne). Skaperne av denne 
drakta har i media riktignok forklart at det 
kun er en konstruert drakt uten historisk 
innhold, men den skal likevel være svært 
populær i kystbefolkningen.  
 
Javel, jeg har i alle fall forska og dokumen-
tert hvordan noen mannfolk gikk kledd på 
Vestfoldkysten!  
For meg handler det om identitet, og mindre 
om hva damene synes er smukt med kreati-
ve broderier.  

Svein og Vigdis er fornøyd med Ellens sying  



Et viktig poeng med denne kystdrakten er at 
det ikke skal være noen uniform. Derfor er 
det valgfritt med f. eks. grå eller svart bukse, 
blåskjorte eller hvit, enten en skal drikke 
kaffe i «stua» eller gifte seg i «kjærka». Mitt 
håp er at Kystdrakten fra Vestfold kan bli et 
fast innslag i våre omgivelser og at kystfol-
ket vil trives med denne.   

Bjørnar var visst populær, med Kari og Torunn  

Nye messingknapper i to størrelser  



Kystledlaget i Gokstad kyst-
lag har hatt konstituerende 
møte, og valgte Vigdis Myhre 
som leder for 2016. 
På bilde er de fleste i laget 
samlet på Framnes rommet. 



 

Utrolig men sant - gjenvalg igjen etter så usedvanlig mange superlativer som 
ingen noensinne har mottatt - mot en slik tirade kan ingen si nei --- da må man 
late som en tror på alt og ikke skuffe dem-- slik er det - prøvde meg på at alt har 
en ende og at det finnes en øvre aldersgrense - men det hadde de ikke fått med 
seg så derfor ble det en overveldende applaus eller som det heter med akklama-
sjon 
På`n igjen på det 14 året - ikke så veldig belastende da - det er maurene som ar-
beider !! 
 
Hilsen Vigdis 
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Jeg har en historie om Roald Amundsens 

polarskip «Maud» som er lite kjent her 

hjemme i Norge. Historien har sammenheng 

med min grand-onkel, Charles Teodor Pe-

dersen. Teodor ble født i Bjerggaden i San-

defjord 1876, av foreldre sadelmaker og 

vognmann Christoffer Pedersen og Marie 

Wiger.  

En ishavspioner og polarskipet «Maud» 
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C hristoffer er for øvrig opphavet til 
navnet «Salmakerløkka» på Virik. 

Teodor reiste til sjøs første gang i 1991 som 
14-åring. Det er ukjent hvilket skip han 
reiste ut med, men det kan ha vært «Elida» 
som ha senere reiste ut med. Elida var en 
bark, innkjøpt av Søren Fagerli i Sandefjord 

og bygd om til bottlenose-skute. I 1894 ble 
Elida solgt til San Fransisco for hvalfangst i 
Beringstredet og Arktis, og omdøpt til 
«Fearless». Teodor mønstret på «Fearless» 
som 17-åring og kom aldri hjem til Sande-

fjord igjen. Men, etter noen år tok han opp 
kontakten med familien her hjemme. Denne 
kontakten holdt han hele livet, via brevpost 
og pakker til Jul. Jeg opplevde ham som 

«eventyreren onkel Teodor» og hadde brev-
kontakt med ham i min ungdom. Han var 
god til å skrive og sendte ofte fotografier 
hjem til Norge, fra USA og Arktis. I et av 
brevene hjem mange år senere skrev han til 

sin søster Louise (min bestemor) om sin av-
skjed fra Sandefjord: 

«Looking sadly astern while steaming 
from Sandefjord Harbor, Norway, Janu-
ary 4th, 1894 (my second voyage) at ages 
17, I regretted leaving home. I had skipped 
as ordinary seaman on whaling steamer 

“Fearless” (formerly “Elida”), purchased 
by a San Fransisko shipowner for western 
arctic bowhead whaling, delivery to be 
made at Point Barrow, Alaska.”  

Teodor skriver videre at «Fearless» logget 
maks. 4 knop på denne seilasen over til 

USA. De seilte via Suez-kanalen, Singapore 
og Japan for kull – og 8. august ankom de 
Unalaska. Skuta seilte videre opp til Arktis 
via Beringstredet og drev i mange år med 
hvalfangst. Teodor arbeidet seg etter hvert 

opp til kaptein, og ble kjent som «The lone 

wolf among the Whalers». Etter at hval-
fangsten i Arktis tok slutt begynte han å sei-

le mellom San Fransisco og Arktis som 
kaptein på seilskuter. Han drev stort med 
handels-virksomhet, med bl.a. innkjøp av 
skinn som hvite, innfødte pelsjegere og es-
kimoer hadde samlet inn for ham. I Ameri-

ka ble han kjent som en av de dyktigste is-
havsskippere og det har vært skrevet at det 
var neppe noen annen som kjente Nordøst-
passasjen så godt som han. Etter hvert kjøp-
te han sine egne skuter som han seilte til 

Arktis med, og – han hadde også en over-
vintring fastfrosset i isen.  

Hans erfaringer skulle komme mange andre 
polfarere til gode. Forskeren Viljalmur Ste-
fanssons «Karluk-ekspedisjon» fikk havari 
og alvorlige problemer utenfor Nord-

Sibirien i 1914. Onkel Teodor kom ekspedi-
sjonen til hjelp og reddet de overlevende. 
Cap. C.T. Pedersen, som han ble kalt, ble 
Stefanssons varmeste forsvarer da denne 
ekspedisjonen fikk masse kritikk for måten 

den var tilrettelagt på.  

En annen berømt nordmann, «Politimannen 
Henry Asbjørn Larsen» har gitt en flott ka-
rakteristikk av kaptein Pedersen i boken 
«Henry med det store skipet». Han skriver 

bl.a.: «Kaptein Pedersen var en meget reli-
giøs mann som hverken røkte eller drakk. I 
mannskapet sitt hadde han både farvede og 
hvite. Pedersen hadde ord på seg for å være 
en av de ærligste handelsmenn i Arktis, og 
han drev en blomstrende handel helt til fal-
let i skinnprisene bragte ham til konkursens 
rand. Han hadde forsynt mange fangstfolk – 
så vel hvite som eskimoer – med alt utstyr, 
fra båter til feller, ofte på kreditt. Da han 
sjelden eller aldri hadde krevd dem, var 
han selv blitt stående ansvarlig da krakket 

kom.»  
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T ilbake til «Maud».  
Under denne tiden i Arktis traff on-
kel Teodor ofte - og ble god venn 

med Roald Amundsen. Amundsen hadde jo 
fått bygd polarskipet «Maud» for å utforske 
Nordøst-passasjen. Historien 
om Amundsens ekspedisjon, 
driften over Nordishavet som 
startet 1918, er vel kjent. I 
1920, etter to år i isen i Arktis, 
delvis innefrosset i Beringstre-
det, var «Maud» ille skadet. 
Mannskapet var slitne og viste 
at det ville bli tøft å komme 
gjennom nok en vinter. Under 
forsøket på å komme inn i isen 
hadde «Maud» lidd stor skade. 
Den ordinære propellen og re-
servepropellen hadde blitt øde-
lagt og manglet flere blader. 
Den som var i bruk hadde bare 
ett blad, og de kunne ikke gå 
videre inn i isen med dette ut-
styret. Mannskapet viste at det 
var bare en mulighet igjen, de 
måtte tilbake til Amerika, den-
ne gangen til Seattle for å få 
«Maud» dokksatt og reparert. 
Dette kunne imidlertid ikke 
skje før om et snaut år, når isen 
gjorde det mulig.  
Det var da Amundsen tok kon-
takt med onkel Teodor for en 
redningsoperasjon. Året etter, 
1921, klarte onkel Teodor å 
komme seg inn i isen til 

«Maud». Han var da skipper på 
«Hermann». De fikk satt en 
sleper om bord i «Maud», fikk 

skuta fri av isen og tauet den til 
Seattle. 31. august var de framme og 
«Maud» ble satt i dokk dagen etter. Propell-
akselen og propellene var skadd og det var 

flere ting som måtte repareres etter de lange 
vintrene i isen.  I tillegg ble det påmontert 
en stråkjøl på «Maud» og den ble kledd 

med stålplater fra baugen og en del av un-
dervannsskroget.   

Maud fri fra isen 
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For denne «redningen» 
fikk onkel Teodor et verdi-
fullt gull-ur av Roald 
Amundsen. Uret som lig-
ger i en trekasse har føl-
gende inskripsjon på baks-
iden: «Presented by Ex-
plorer Roald Amundsen, 
July 1921» samt Charles 
Teodor Pedersens mono-
gram. Alle Teodors saker 
og dokumenter, samt dette 
uret, befinner seg nå ved 
University of Alaska, An-
chorage. Teodors kone, 
May Olive Jordan, fikk senere en hund, kalt 
Kolumbus, av Roald Amundsen.  
 
Ekteparet Teodor og May bosatte seg i Oak-
land, California, på deres eldre dager. May 
hadde fulgt med på de fleste seilasene til 
Teodor fra San Fransisco til Arktis.  
 

 
 
 
Med sin sykepleie-utdannelse var hun en 
verdifull hjelp for sjømenn, fangstfolk og 
eskimoer i Arktis.  
 
 

”Herman” i isen 

Sprengning med kruttstang for å komme 
løs av isen  
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«Skjebnens ironi».  

Dette gamle ekteparet som hadde møtt store strabaser i Arktis, ble en natt overfalt i sitt 
hjem i Oakland av to straffanger som hadde rømt fra et fengsel i nærheten. Onkel Teodor 
ble slått i hjel umiddelbart, og May døde kort tid etter av skadene. Dette skjedde i 1969 
og Teodor var da 93 år gammel. 

 

 

 

 

 

 

Reidar Ottesen, Ragnhildbru, Sandefjord 20-01.16 
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Fredrikstad en gammel fergeby 
Naturlig nok har det vært mye fergevirk-

somhet i Fredrikstad på grunn av elven og 

de forskjellige bydelene som trenger kom-

munikasjon. Alt fra 1600-tallet og før brue-

nes tid har det vært stor fergetrafikk i dette 

området. Men så ble det bygget bruer og bi-

lene kunne komme inn til sentrum uten fer-

ge. Behovet for ferger ble mindre, men så 

kom forurensingen og problemer med luft-

kvaliteten i sentrum av byen.  

BYFERGENE I FREDRIKSTAD - ET EKSEMPEL 

FOR SANDEFJORD ? 

Som kjent har kystkultursenteret lenge arbeidet med å få i gang Framnesfergen igjen 

og fergeleiet er restaurert og pusset opp. Det bygges stadig flere boliger på Vesterøya 

og køen i Kilgata vokser. Dessuten er prosjekt Kystarena satt i gang  og mulighetene 

for å få til fergedrift nærmer seg. Behovet er der, men hva vil det koste og hvem skal 

dekke underskuddet. På oppdrag fra styret i stiftelsen reiste Per Angell- Hansen og 

Ivar Otto Myhre til Fredrikstad for å se på byfergene der. 
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Løsningen. 
For å redusere biltrafikken og bedre luftkva-
liteten satset Fredrikstad på ferger til alle 
bydelene. Kravet fra befolkningen var at 
fergene skulle ha samme form som de gam-
le fergene som hadde trafikkert elven. Det 
ble derfor bygget fem ferger på Orust i Sve-
rige til ca. 10-12 millioner stykket. Fire fer-
ger er i drift, mens det alltid er en i reserve. 
Fergene har dieselmotor og er veldig drifts-
sikre, sannsynligvis fordi de er relativt nye. 
De tar 60 passasjerer hver som alle får plass 
innendørs.  
Den korteste ruten er 150 m tvers over el-
ven fra Cicignon til  Gamlebyen, og her er 
det mange som i det siste har reist for å se 
på tv-programmet Anno som tas opp her. 
Denne ruten gikk kontinuerlig, mens de 
andre rutene gikk hvert 15 min.  
I fjor ble det tatt et nytt grep fra kommunen 
da fergene ble gratis og passasjertallet har 
steget til 960 000 pr. år fra ca. 700 000. 
Mange av passasjerene er turister som på 
denne måten får en fin opplevelse av byen 
og ikke minst den pittoreske Gamlebyen.  
Det er fem forskjellige ruter i byen Gamle-
byen - Isegran - Smertu - Sentrum - Gress-
vik i tillegg til ruten Sellebakk - Lisleby. 
Det er nå kommet krav fra publikum om ut-
videlse med rute opp til Sarpsborg.    
 
Driften 
Per og jeg hadde avtale med lederen for 
driften, som forøvrig også var leder for par-

keringsetaten i byen, en fin og rasjonell 
kombinasjon. Han var tidligere ansatt i for-
svaret i Gamlebyen og ga oss en fin oriente-
ring om driften og bakgrunnen for denne. I 
tillegg tok han oss med på en fergetur i 12 
kuldegrader, men fergene var gode og var-
me og vi tok en tur fra sentrum til Gamle-
byen pluss en tur fram og tilbake over elven 
til Cicignon.  
 
På turen snakket vi mye med skipperne som 
var det eneste mannskapet ombord, hvilket 
ikke var problematisk i det hele tatt. Skip-
perne var stort sett litt eldre skippere i uten-
riksfart som hadde denne jobben som av-
slutning på sin karriere eller benyttet de 
lange friperiodene i Nordsjøen til å tjene litt 
ekstra. Begge de vi snakket med var svært 
fornøyd med jobben og tilværelsen. Det er 
meningen at de etterhvert skal over på sam-
me lønnssystem, hyre, slik som i sjøfart el-
lers. Årslønnen til skipperne var mellom 
450-500 000 kr.  
 
Totalt kostet hele driften av fergene kom-

munen ca. 14 mill kr. pr. år. Men dette var i 

følge skipperne og vår guide et kjempepo-

pulært tiltak blant publikum i Fredrikstad, 

og skipperne fortalte om at folk av den 

grunn var veldig positive og hyggelige.  

Ivar Otto Myhre 



30 

 

Verkstedlaget 

Verkstedlaget har på  konstituerende 
møte valgt Per Angel-Hansen til leder av 
laget 
 
I forbindelse med årets Landsstevne, ble 
museet igjen skikkelig rengjort og satt i fin 
presentabel stand. Utstillingen ble besøkt 
av svært mange landsstevnedeltagere, og 
det ble gitt mange omvisninger. Gokstad 
kystlag fikk mye ros for sin motorsamling. 
 
På Oslofjord museet på Vollen i Asker ble 
det i februar 2015, holdt en større utstilling 
av påhengsmotorer, Mange av motorene 
ble utlånt fra Gokstad kystlags motorsam-

ling. Det var svært hyggelig å få kunne del-
ta i et slikt samarbeid med et offentlig mu-
seum.  
Driften i laget har også i år vært svært sta-
bil, men litt 
lav aktivitet, 
da vi dessver-
re ikke er så 
mange aktive 
medlemmer 
nå. 
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FARTØY OG KUL-
TURLAG 

  INFOLAG   MODELLBÅTLAG   NORDRE SKUR & 
BALLAST 

Drifter lagets båter og 
båtbyggeri samt lø-
pende kystkulturar-
beid og prosjekter. 

  Har ansvaret for intern 

og ekstern informasjons-
tjeneste. 

  Drifter 
modellbåtbygging 

  Drifter kystlags-koret 

HUSSTYRE   SEILAS/HAVNELAG   KYSTLEDSLAG   VERKSTEDLAG 

Drifter løpende vedli-
kehold og planlagt 
byggevirksomhet som 
ikke er definert til 
andre arbeidslag. 
Drifter slippen. 

  Drifter pålebrygga og 
flytebrygga, herunder 
utleie. 
Organiserer ”Fra krok til 
gane” 

  Drifter kystledsdestina-
sjonene Gokstadholmen 
og Buerøya 

  Drifter verksted, smie, 
motorsamling og do-
kumentsamling 

GOKSTADVEVER-
NE 

           

Drifte aktiviteten 
rundt vevene. 
  
  
  

           

Kystlaget er organisert i ni arbeidslag med en leder i hvert lag. Denne organiseringen er 

en styrke for kystlaget. Vi er 422 medlemmer ved inngangen til 2016  og disse finner sin 

«nisje» innen ett av disse lagene. Samarbeidet mellom styret og arbeidslagene, treffkomi-

teen og utleieansvarlige har fungert meget bra i 2015.  

Arbeidslagene 
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TREFFLISTE 
Hver onsdag: Lagsaktiviteter fra klokken 18.00. Hver torsdag: Nordre Skur og Ballast 
øver kl. 18.30 – 21.00. Lørdager: Kafé klokken 11.30 – 13.30 
Styremøter begynner normalt klokken 18.30 og er åpne for alle medlemmer av Gokstad 
kystlag. ”Fra krok til gane” – hver første onsdag i måneden, to kombinert med medlems-
kveld. Arbeidslagene innkalles til møter etter avtale med arbeidslagslederne, minimum 
tre møter.  
 
 

 
  

   

   

Mars Ti 08.03 Styremøte/med arbeidsledere 

April Ti 12.04 Styremøte 

  On 20.04 Medlemstreff 

Mai Ti 10.05 Styremøte 

  Fr 13.05- Ma 16.05 Pinsedugnad Svenner 

  Ti 17.05 Borgertoget 

   

Juni Sø 05.06 Kystlagstur til Veierland m/påmelding 

  Ti 07.06 Styremøte/arb.ledere 

  Lø 11.06 Kystkulturdag 

  To 23.06 Sankthansaften 

Juli   

August Lø 13.08 Fjordblues 

  Ti 23.08 Styremøte 

  Ons 24.08 Medlemstreff 

September Lø 03.09 Bacalao Svenner 

  Ti 13.09 Styremøte 

  Lø 17.09 Høsttreff Gokstadholmen 

Oktober Ti 11.10 Styremøte 

  Ons 19.10 Medlemstreff 

November Ti 15.11 Styremøte 

  Lø 26.11 Førjulstreff 

Desember Ti 13.12 Styremøte/arbeidsledere 

Januar 2017 Ti 10.01 Styremøte 

  Fre 27.01 Årsmøte 



33 

Vi har i løpet av det siste året vært tre til 
fem personer som har holdt på. Vi hadde jo 
opprinnelig et håp om å bli ferdig til For-
bundet Kystens Landsstevne 2015, men 
slik gikk det ikke,. Vi har i det siste året 
holdt på med å tilpasse overgangen mellom 
den «flatbunnede» delen akterut og den 
mer vertikale over dette. 

Første bordgang ble satt på i fjor samt at 
bordgang nr 2 er nå nesten ferdig. Åge An-
tonsen har laget en steamkasse som er godt 

isolert og fungerer til å dampe bordene som 
skal på plass. Siden bunnen av denne båten 
er veldig spesiell, så er det mange utford-
ringer i å få bordgangene tilpasset rik-
tig.  På den andre bordgangen har vi for-
søkt flere måter å tilpasse disse akterut, og 
vi har måtte gjøre jobben om igjen inntil vi 
ser hva som ble riktig. 
Til de av dere som har lyst til å være med 
på byggingen av denne båten, kom innom 
båtbyggeriet på en onsdag kl 18 da vel! 

Fartøy og kulturlaget 

Fartøy og kulturlaget har avhold konstituerende møte og valgte Fred Ivar Tallak-
sen som ledere for 2016 
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Gokstad kystlag 

 

Styret 

 Leder Bjørn Navjord, 924 07 433, bknavjord@hotmail.com 
 Nestleder  Britt Holm Lunde, 98833269, brit@lunde.us 
 Kasserer Morten Hellemann, 916 36 602, m.hellemann@sfjbb.net 
 Sekretær Grace-Jane Holmberg, 473 82 060,  
    gracejaneh@gmail.com 
 Hus styret Jarle Larsen, 916 68 959, larsenblikk@hotmail.com 
 Vararepresentant Pål Henningsen 
 Vararepresentant Torolf Stenersen, 913 44 390,  
    torolf@torolfstenersenas.no 
 
Arbeidslag og andre verv 

 Fartøy- og kulturlaget, Fred Ivar Tallaksen, 482 82 768, 
fred.tallaksen@bluezone.no 

 Infolaget, Bente Wallander 
 Kystledlaget, Vigdis Myhre, 994 53 815, vigdis.myhre@sfjbb.net 
 Modellbåtlaget, Knut Erik Boland, 926 46 906, keb@inlinepro.no 
 Nordre Skur & Ballast, Erik Bjønness, 907 38 374, 

erik.bjonness@sfjbb.net 
 Seilas- og havnelaget, Kaare Jansen, 900 33 487,  
    kaare.jansen@sfjbb.net 
 Verkstedlaget, Per Angell-Hansen, 901 81 725,  
    pe-ange@online.no 
 Gokstadveverne, Bjørg Skaret, 41510176, bjorg@famskaret.no 
 Utleie/selskapslokaler, Greta og Andreas Falkenberg, 934 31 

407, falkenberg@sfjbb.net 
 Treff komitéen, Gunnar Bratli, 909 93 594, post@kontorpc.no 
 Drivergruppa Svenner, Kåre Jansen, 900 33 487,  
    kaare.jansen@sfjbb.net 
 Kystlagets representant i Stiftelsen Sandefjord Kystkultur-

senter, Kaare Jansen. 900 33 487,  
    kaare.jansen@sfjbb.net 
 Redaktør for Kystvakt, Yngvar Halvorsen, 901 40 010,  
    yngvar@sfjbb.net 

http://www.sandefjordkystkultur.no/glasgowhuset/glasgowhuset.htm
http://www.sandefjordkystkultur.no/glasgowhuset/glasgowhuset.htm
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Fant fem bronsekanoner 
Dykkeren hevdet at han hadde funnet fem kanoner, to hevdet han var hentet fra det eng-
elske skipet "London" som eksploderte utenfor Southend i 1665 og de tre andre fra et 
uidentifisert vrak utenfor den engelske territorialgrensen.  
De to kanonene dykkeren hevdet var fra "London" var meget sjeldne og de eneste overle-
vende fra denne fabrikken. Disse ble korrekt rapportert og levert til de engelske myn-
dighetene, mens de tre hollandske ble solgt for ca. 650.000 kr til en samler.  
Den virkelige historien 
De engelske myndighetene foretok en undersøkelse av de tre kanonene som ble solgt og 
de var riktignok støpt i Holland og var merket med Amsterdams byvåpen. De hadde opp-
rinnelig vært en del av det faste forsvaret av Amsterdam, men ble under den Engelsk-
Hollandske krig 1652-54 utlånt til de to skipene Groote Leifde og St Mattheus. Under 
denne krigen ble begge erobret av to Engelske krigsskip og tatt inn til England. Her ble 
kanonene overført til "London" og gikk altså ned med denne i 1665 og ble også funnet 
ombord i denne av dykkeren, ikke på et ukjent vrak.  
Historien viser at når det gjelder kanoner, så har kulturmyndighetene gode opplysninger 
fra støperiene om når de ble støpt og også om hvor de ble plassert ut etterhvert.  
 
Ivar Otto 

Myhre 

Forsøk på å lure engelske kulturmyndigheter 

førte til fire års fengsel 

Den 4. september 2015 ble en engelsk dykker dømt til fire års fengsel og ca. 400 000 

kr i bot for å ha forsøkt en frekkis overfor de engelske kulturmyndighetene.  



Returadresse: 
Gokstad kystlag 
Framnesveien 5 
3222 Sandefjord 


