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Vi har gjennom-
ført kystkultur-
dagen i strålen-
de vær, en del 
besøkende og 
deriblant mange 
barn som koste 
seg med krab-
befiske, Elias 
og veving. 
Ting gjør seg 
ikke selv så tu-
sen takk til dere 
som bidro til at 
dette ble en 
hyggelig dag! 
Kvelden ble 
også hyggelig 
med god mat og 
utdeling av vandrepropellen, noe 
alle satte pris på. Det ble Oppus-
singen av Murhuset som gikk av 
med seieren i år. 
Stillasene er ryddet bort, det sam-
me er presenningene og fram kom 
det en vakker gammel bygning vi 
kan være stolte av! Noen dug-
nadstimer har vi nedlagt selv 
mens fagfolk har stått for ferdig-

stillelsen av huset. Bra jobbet! 
 
Svein Arne er arbeidsleder på La-
nesbuen og har gjort en kjempe-
jobb med dekket sammen med no-
en andre. Istedenfor å sette bort 
dette arbeidet har vi bestemt at vi 
skal gjøre det selv. Dette er noe 
jeg mener et kystlag skal drive 
med. Vi lærer av dette i isteden 

Bjørn Navjord 
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Vi har noen vedtekter i kystlaget. 
For å ha båtplass skal følgende tre 
punkter dekkes. 
 
1. Være medlem av kystlaget 
2. Båten skal passe inn i kystlaget 
3. Være aktiv i kystlaget 
I dag er det dessverre noen som 
ikke følger disse vedtektene, spe-
sielt med det å være aktiv.  Disse 
vil bli tilskrevet av styret og vil i 
ytterste konsekvens måtte finne 
seg en annen båtplass. Vi har 
mange som er aktive og som står 
på venteliste for båtplass. Det kre-
ves ikke mye for å være aktiv, litt 
vaffelsteking, litt dugnad av og til 

når det trengs. 
Derfor skriver jeg ovenfor at ting 
gjør seg ikke selv. Vi har mange 
arbeidsoppdrag i løpet av året og 
noen må gjøre dem, derfor trenger 
vi flere aktive medlemmer. 
Jeg vet at jeg møter noen av dere 
på landsstevnet i Bodø i juli, det 
blir artig!  
 
Jeg ønsker dere en god sommer 
hvor enn dere skal, på havet eller 
på land, vel møtt i august! 
 
Mvh 
Bjørn N 
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Det lenge etterlengtede mu-
seet på Svenner er åpnet. 
Det skjedde i forbindelse 
med årets pinsedugnad. 
Svenners egen Sonja var 
tilstede og klippet snoren, 
til stor applaus fra mange 
fremmøtte. Det var ingen 
ordførere som møtte, men 
vi feiret behørlig med 
Svenners faste tilhengers-
kare. 
Museet har først og fremst 
bilder fra langt tilbake i 
historien, men skal også ha 
en vegg med bilder fra oppussingsperioden 
som strekker seg fra vi overtok og frem til i 
dag.  

Fyrmuseet på Svenner fyr 
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Bildene er fremskaffet av Sonja Langslett 
som er vokst opp på fyret og drivergrup-
pens egen Dag Simonsen. Dag Østby Pe-
dersen har renset, fiksert og rammet inn bil-
dene på en meget profesjonell måte.  
 

Museet vil være åpent hele sommeren når 
det er vertskap på fyret. 
 
Kaare Jansen 
Leder Svenner Fyr Kystled 
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Adolf Amadeus Andresen til høyre i bilde 

ADOLF AMADEUS ANDRESEN - EN UKJENT 

HVALFANGSTPIONER FRA SANDEFJORD 

Mange har sikkert hørt om pionerne C.A. Larsen og Christen Christensen, Men 

svært få har hørt om Adolf Amadeus Andresen fra Nybyen som emigrerte til Chile og 

ble folkehelt der. Det er skrevet lite om han i norsk hvalfangstlitteratur og et er der-

for lite vi vet om denne fargerike karen fra Schøeters gate.  
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Adolf A. Andresen (1872 - 1940) 
Andresen emigrerte til Chile og området 
ved Punta Arenas og Magellanstredet  i 
1894. Her etablerte han seg som taubåtreder 
og skipper. Det var den gang stort behov for 
sleping og berging i dette området på grunn 
av at mange skuter valgte å gå gjennom Ma-
gellanstredet i stedet for den farlige ferden 
rundt Kap Horn.  
Andresen hadde imidlertid større ambisjo-
ner og reiste ved århundreskiftet hjem til 
Norge for å kjøpe hvalfangstutstyr og lære 
seg teknikkene rundt hvalfangst. Det fant 
han i Finnmark der hvalfangsten var i ferd 
med å bli nedlagt. Det sies at han kjøpte ut-
styret av Johan Bryde ved "Haabet" stasjon 
i Båtsfjord. 
 
Hvem skjøt den første hvalen i syd ? 
Det har i mange år vært en debatt om hvem 

som skjøt den første hvalen under den mo-

derne hvalfangsten i syd, en begivenhet som 

skulle innlede en stor æra i norsk økono-

misk historie. Arne Odd Johnsen sier i ver-

ket "Den moderne hvalfangsts historie" bind 

2 at dette måtte være Andresen, da denne 

nyttårsaften i 1903 skjøt en knølhval i Ma-

gellanstredet. Andresen måtte har gjort det 

godt på denne enkle virksomheten med sle-

pebåt og kanon, fordi i 1905 skaffet han seg 

en hvalbåt bygget på Framnæs Mek. 

Værksted ved navn "Almirante Mont". Et-

terhvert kom det et flytende kokeri, 

"Gobernador Bories" og to hvalbåter til i 

selskapet "Sociedad Ballerena de Magella-

nes".  Det er viktig å få med seg at selv om 

dette selskapet var registrert i Chile, så var 

så si alle hvalfangerne  norske og fra Sande-

fjords distriktet.  

Andresen etablerte seg ved Syd Shetland 
som førstemann i den etterhvert legendaris-
ke havnen Decption. Her skulle det etter-

hvert bli etablert en betydelig virksomhet 
under Chilensk og norsk flagg. Det er dette 
som er opphavet til Andresens status den 
dag i dag som folkehelt i Chile, hvor man 
feirer hans fødselsdag og der barna leser om 
Andresen i leseboken. Dette er viktig for 
Chile som gjør krav på eiendomsretten til 
disse områdene og også har forskningssta-
sjon i området. Andresens virksomhet er det 
formelle grunnlaget for kravet.  
 
Var Andresen gift ? 
Vi vet lite om Andresens familieliv bortsett 
ifra at han aldri fikk barn. Men han hadde 
med ei "kone" ved navn Wilhelmine (Mina) 
Schøder,  når han lå med kokeriet sitt i hav-
na på Deception og kunne, i motsetning til 
sine kolleger, leve et relativt normalt fami-
lieliv.  
Hun må ved siden av kona til C.A. Larsen, 
Andrine, ha vært en av de første kvinnene i 
land i Antarktis. Det var så hyggelig om-
bord i hans kokeri at når den engelske ma-
gistraten hadde opphold i Deception eller 
hadde behov for transport dit, så valgte han 
"Gobernador Bories" og selskapet til Andre-
sen. Men etterhvert fikk den legendariske 
magistraten Edward Binnie egen stasjon på 
Deception og ikke minst sitt hovedkontor i 
Grytviken. Binnie gjorde senere sandefjor-
ding av seg og er gravlagt i Sandefjord.  
 
Men festlighetene ombord hos Andresen og 
hans "kone" stanset nok ikke på grunn av at 
Binnie fikk sitt eget hus på land.  
Det vi vet om "kona" til Andresen var at 

hun var fra Chile og at hun hadde vært gift. 

Men siden det katolske Chile ikke godkjen-

te skilsmisse før i 1971, var det nok tvil-

somt om hun var Andresens formelle kone. 

Navnet Schøder tyder på at hun også kan ha 

utvandret til Chile fra Norge.  
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Hvordan gikk det med Andresen ? 
I pionertiden drev Andresen en svært lukra-

tiv virksomhet på Deception som første-

mann der, men han ble også kjent for å utvi-

de sesongen ved å avslutte sesongene ved 

stasjonen ved Punta Arenas. Her gjorde han 

et år en minneverdig fangst med hele 79 

retthval( eng.: the right whale to take) fra 

april til juli i 1907. Det er den største fangst 

av de verdifulle retthvalene som noensinne 

er er gjort fra et skip. Vanligvis var man 

fornøyd med 5-10 retthval i fangstperioden. 

Retthvalen  var svært verdifull på grunn av 

det  tykke spekket og bardene. Andresen 

kunne derfor sende 16 tonn barder til kor-

settfabrikkene i Paris og ble betalt med ca. 

400 000 kr, et kjempebeløp den gangen.  

Nå satset Andresen høyt og kjøpte kokeriet 

"Sobrano" fra AS Odd, Sandefjord for kr. 

200.000,- og to hvalbåter fra AS Coral. I 

likhet med Chr. Christensen, hadde Andre-

sen forstått at den beste måten å drive hval-

fangst var med  flytende kokeri som flyttet 

seg etter hvaltrekkene og ikke med perma-

nent base ved en landstasjon, der hvalbe-

standen var varierende og ofte synkende 

over tid. Dette eksperimentet ble imøtesett 

med stor interesse og fangsten begynte i 

slutten av mars 1915 syd for San Pedro 

utenfor kysten av Chile, hvor det ble gjort 

en god fangst av blåhval.  
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Derfra gikk ferden videre nordover langs 
kysten av Peru, Ecuador og Colombia. Her 
ble det fanget bare knølhval og trekket ble 
fulgt sydover igjen til basen i Chile. Utbyt-
tet hadde vært 152 hval (45 blå-, 19 finn-, 
83 knøl- og 5 spermhval). Den andre perio-
den i fanget han sydover ved Magellanstre-
det  med brukbart resultat, men noe hemmet 
av dårlig vær. Resultatet ble også bra øko-
nomisk, men Andresen var ikke fornøyd og 
han solgte alle båtene og reiste hjem til San-
defjord. Her drev han en del år et mindre 
skipsrederi inntil krakket kom i 1920-årene 
og han reiste tilbake til Chile med tanke på 
å starte med hvalfangst igjen. Det lykkes 
han, etter mange vanskeligheter,  å etablere 
en ny ekspedisjon med kokeriet "Presidente 

Aleksandri" og to hvalbåter. Men ved sam-
menbruddet av hvaloljeprisen endte selska-
pet i økonomisk kaos og ble oppløst før det 
kom i fangst.  
Andresen døde i fattigdom i Chile 12 januar 

1940 og senere har regjeringen reist et min-

nesmerke  på graven i Punta Arenas, en 

grav som blir bekranset hvert år av myn-

dighetene i Chile til  minne om han som 

først førte det Chilenske flagget til Antark-

tis. 

Av Ivar Otto Myhre 

 

Endelig er feste til løftet på brua over slippgangen skiftet. Tauet 
er også skiftet så nå løper alt lett og sikkert 
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Borgertoget i Sandefjord går for å være lan-

des lengste og det med best innhold. Delta-

gere fra alle mulige lag og foreninger stiller 

opp og viser hva de driver med, også Gok-

stad kystlag. 

I år var vi 33 stykker av en medlemsmasse 

på 400 (?) Kanskje ikke så bra fremmøte 

som vi skulle ønske men dette er det vi nor-

malt stiller med. I 2015 var vi nesten hund-

re så det er potensialet til å bli flere som 

deltar. 

Det har vist seg vanskelig å få medlemme-

ne til å si at de kommer slik at vi har nok 

folk til å dytte båter, bære fanen, osv. Dette 

er et problem for oss som planlegger. 

Stor takk til de som stilte opp den 16. mai 

for å få båtene opp på hengere og de som 

tok med seg plakater og båter opp i Bade-

parken 17. mai. Vi vil gjerne vise hva kyst-

laget står for, derfor vil vi gjerne ta med oss 

båter, motorer  

BORGERTOGET 17. MAI  

DET BESTE I LANDET? 
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og andre gjenstander som kjennetegner de 

forskjellige lagene. 

Takk til koret som bestandig møter opp, 

mange i flotte bunader, og til de som har 

sydd seg kystdrakter, dere 

blir lagt merke til i toget. 

Som dere så fikk vi ikke 

med oss motoren denne 

gangen, grunn til dette er 

at vi ikke kommer til med 

hengeren pga stillingene 

rundt murhuset. Verk-

stedslaget lover at den 

skal være med neste år. 

Langs ruten der borgerto-

get går var det flere som 

ropte og lurte på hvor mo-

toren var. Per var på Kastet med søppel rett 

etter 17. mai og fikk spøkefullt beskjed av 

mannen i luka at han måtte betale dobbelt 

på grunn av at kystlaget ikke hadde med seg 

motoren i år. 
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Her skriver han blant annet om hvordan vi 
alle, (med forkjærlighet for gamle båter), 
blir omgjort til håpløse romantikere så fort 
vi kommer over et spennende prosjekt. 
 
De aller fleste av oss gjør det jo for fornøy-
elsens skyld. Likevel bommer vi gang på 
gang når det gjelder å estimere tidsforbruk, 

og ikke minst kostnader. 
 
Pickthall forteller noe om dette når han be-
skriver en bekjent som forelsket seg i en 
nydelig klassisk seiler på 45 fot. 
Den ble kjøpt inn for ca kr. 750.000,- med 
lovnader om at det bare var å kaste fortøy-
ningene og seile inn i solnedgangen. 

Ingenting er simplere enn å fare over båten 
med harelabb 

Dette er overskriften til en ganske artig artikkel som Barry Pickthall skri-
ver i et Classic Boat magasin jeg kom over. 
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Hans bekjent så fort at det var noen 
«småting» som burde vært fikset, og etter å 
ha brukt ytterligere 5 millioner (!) på båten, 
var den endelig i det skikket en slik båt for-
tjente. 
 
Problemet var bare at mens han ventet på at 
hans pengesluk skulle bli ferdig, hadde det 
dukket opp en annen båt han ble hodestups 
forelsket i. 
Og siden det bare er en ting som er verre 
enn å eie en klassisk seiler – nemlig det å 
eie to stykker, var det bare å gå tilbake til 
der han kjøpte båten for å få en prisvurde-
ring. 
Og hva tror dere han fikk tilbud om? Jo 
nettopp kr. 750.000,-, det samme som han 
kjøpte den for noen år tidligere. 

 
Og jeg kjenner meg så godt igjen.  
Selv om summene og tiden som er brukt på 
Ruth ikke er i nærheten av eksempelet over. 
Jeg er helt sikker på at om jeg skulle selge 
Ruth nå, ville jeg fått det samme for båten 
som før jeg leverte den på Isegran for å lage 
ny hekk med akterstevn, spanter og akter-
dekk. 
 
Trøsten må jo være at kvaliteten på arbeide-
ne som er gjort, vil vare mye mye lenger 
enn min hukommelse klarer å huske prisen 
som ble betalt... 
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Dette minner meg om malermester Gunnar 
Strøm. En god venn og kollega ute på Sol-
løkka. 
Han kjøpte i fjor en nydelig gammel halv-
dekker med en to sylindret Sleipner. 
Gunnar syntes ikke motoren gikk helt rent, 
så han satte i gang med litt justeringer.  
Det endte selvfølgelig med full rehabilite-
ring med nye foringer, stempler, pakninger 
etc. 
Gunnar var så ofte på tråden til fabrikken i 
Fredrikstad for å søke råd, og ikke minst 
kjøpe flere deler, at når han på slutten ring-
te bort sa han bare; Hei, det meg. 
 
Nå ser vi bare fram mot sommeren, Gunnar 
og jeg.Og alle andre med tilsvarende båter 
og prosjekter. Enten de ligger her ved vårt 
flotte anlegg på Gokstad Kystlaget, eller 
andre havner rundt forbi.  

Jeg seiler ut i solnedgangen med min Ruth 
som har fått en fin og fast hekk som en 
dame av hennes kaliber fortjener, og Gun-
nar med sin halvdekker der nå Sleipneren 
maler finere enn det dyreste Sveitser ur. 
 
God sommer ønskes dere alle. 
Torolf Stenersen 
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Kystlagets mest ekspansive lag. Her er det 
aktivitet så vidt jeg kan se, nesten hver dag. 
Men selvsagt mest på onsdagene. Nå har de 
hele seilloftet for seg selv da Modellbåtlaget 
også får flere medlemmer og har sin aktivi-
tet på tirsdager. 
 
Neste prosjekt er å lære seg å bøte garn. 
Dette er også kystkultur og et håndverk som 
ikke mange kan. Bøtenåler og bomullsgarn 
er på plass så den som trenger å lære teknik-
ken kan ta en tur opp på Seilloftet og spørre 
om de kan lære det bort etter hvert. 

Gokstadveverne 
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Laget har ansvaret for syv båter  og et båt 
prosjekt under bygging. Disse driver med 
kystkultur så det holder. I år har de 
fått hjelp til å pusse opp de tre ro-
båtene men det er nok å gjøre for 
det. 
 
Alle båtene er på vannet og kan 
brukes av medlemmene. 
På Lanesbuen må dekket pusses 
helt opp da det er en del råte, samt 
at skansekledningen nesten var 
godt over til jord, så den må også 
skiftes. Har du lyst til å hjelpe til 
er det bare å kontakte Fred Ivar 

Seilas- og havnelaget  
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Om du vil ha en liten ferie ved sjøen og ikke har egen hytte så søk på Oslofjorden frilufts-
råd, der finner du mange fine hytter langs hele Oslofjorden, store og små. 
  
Bookingen starter tidlig så på denne tiden kan det være mye som er opptatt, men det fin-
nes nok fremdeles muligheter. Men med litt planlegging for neste år kan du lage deg en 
lang eller kort reise dit hvor du vil.  
Hyttene er bra utstyrt, men les om fasilitetene for hver enkelt destinasjon. Det blir ikke 
dyrt og du trenger ikke tenke på at når du kommer fram til hytta så 
må det skrapes og males, det er det nemlig noen andre som gjør for deg.  
En mengde frivillige mennesker som jobber gratis for at du skal kunne få deg et fint opp-
hold ved sjøen. 
Det er jo ganske fint da! 
  
Tilgjengelig er for alle enten du er medlem eller ikke. Nøkkel finnes på stedet men du må 
ha med mat og sovepose. 
Som sagt, hva som står på hver enkelt hytte finner du på www.oslofjorden.org  
 
 
God tur! 
 
 
  
Drengestua i Me-
fjorden er åpen, 
men Buerøya er 
stengt i år. 
  
Men på Veierland 
er det ny kyst-
ledshytte i år med 
båt fra Årø. 
  
Vigdis Myhre 
  
 

Kystled 
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I tillegg er vinduene under restaurering. Fle-
re er allerede ferdige og arbeidet utføres av 
"vår egen" Magne Nilsen. Forarbeidene før 
muring ble utført på dugnad av kystlags-
medlemmer i fjor høst. Dette besto i å hak-
ke løs mur i sprekker og annen klargjøring 
samt forefallende arbeid underveis. Selve 
pussearbeidet måtte utsettes fra i fjor høst 
og til varmen kom i mai. Det er firma Berge 
og Gjertsen som har utført murerarbeidet og 
Nils-Erik Grøterud har levert stillaser.   
Resultatet kommer nå frem i dagen når stil-
lasene nå tas ned. Mange lovord har allere-
de blitt sagt om resultatet. Intet er så flott 
som et nypusset murhus!  
Restaureringsarbeidet er finansiert med støt-
te på 50 % fra Norsk kulturminnefond. Res-
ten av kostnaden betaler kystlaget inkl. ver-

dien av dugnadsinnsatsen. I forbindelse med 
søknaden uttalte Vestfold fylke avd. kultur-
arv at "anlegget er en viktig del av Vest-
folds kystkultur og har således høy verne-
verdi".  Norsk kulturminnefond vurderer 
bygningen til å ha høy kulturminneverdi og 
allmennverdi. Bygget har tidligere vært ser-
vicested for hvalflåten samt motorverksted 
for mindre motorer. Gokstad kystlag over-
tok anlegget i 1991, først som leietakere se-
nere som eiere. Murbygningen er i dag den 
bygningen på vårt område som fremstår 
mest opprinnelig. Det er en hovedoppgave 
for oss å ta vare på denne og heldigvis viser 
det seg at offentlige instanser også er opp-
tatt av dette. Litt historikk: Murbygningen 
er bygget i 1948/1949 av Einar Johansen 
som drev verkstedet. Dette var den første av 

de tre bygningene som står på 
Slippen i dag. Egeninnsatsen var 
stor, men en del av murerarbei-
det ble utført av en lokal murer. 
Bygningen er bygget i sement-
blokker, som ble produsert lo-
kalt. Vinduer og dører ble nok 
innkjøpt, men det kan nevnes at 
den store døren i jern inn til 
verkstedet ble laget av Einar Jo-
hansens sønn Finn. Døren er 
isolert med flytemateriale fra 
livbåter og livbelter. 
Bygningen ble bygget for verk-

sted og lager. Verkstedet i første 

etasje er fremdeles  

Murbygningen på Slippen 

Restaureringen av murbygningen er ferdig 
Som mange nok har fått med seg har det vært gjort omfattende utvendige murarbeider 

på murbygningen på kystlaget i året som har gått. Arbeidene var ferdig dagen før kyst-

kulturdagen.  Av Morten Helleman 
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innredet/rominndeling slik det opprinnelig 

var. I annen etasje var det primært lager, og 

et lite kontor. Det var også i en periode inn-

redet med utstyr for fornikling. Dette ble 

drevet på 1950 tallet av Einar Johansens 

sønn Finn Moving som senere overtok drif-

ten. For de som er interessert i historien 

rundt bygningen, anlegget m/slipp og drif-

ten som foregikk her, anbefales å kjøpe bo-

ken "Slippen på Huvik" skrevet av kystlags-

medlem Per Angell-Hansen. Den er til salg 

her på Gokstad kystlag. 
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Tidlig om morgenen dro to privatbiler fra 
Sandefjord og krysset Oslofjorden ved Hor-
ten - Moss. Et kort stopp ved Ørje for å se 
på de fine dampbåtene ved kanalen ble 
kombinert med nødvendige ærender og en 
benstrek før den lange veien over til Stock-
holm med lunsj på Grums like ved Venaren. 

Turen over ble benyttet til først et besøk i 

den idylliske Strømsholm kanal, et anlegg 

som ble bygget tidlig på 1800-tallet, før 

jernbanen kom, for å frakte gods fra innlan-

det og ut til Mälaren. Her ble blant annet 

mye jern fraktet ut til Mälaren og …. 

Kystlagsturen 2016 

Alt klaffet for de syv kystlagsmedlemmene som i år var med på kystlagsturen til 

Stockholm. Til og med været var på deres side og som vanlig vanket det noen positive 

overraskelser underveis. Her foreller Ivar Otto Myhre om årets tur 
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videre via Stockholm eller kanalen i Søder-
talje ut i den store verden, der den har dan-
net grunnlaget for Sveriges rikdom gjennom 
mange hundre år.  
Neste stopp var fritidsmuseet i Vesterås, et 

lite koselig museum drevet av frivillige, 

men med støtte fra det offentlige. Her fikk 

vi se mye av den flotte båtkulturen i Sverige 

med seilbåter, motorbåter, racerbåter, ka-

noer, motorer og utstillinger om de mange 

dyktige båtkonstruktørene i Sverige, særlig 

fra storhetstiden rundt 1900 og fram til 

andre verdenskrigen. Den mest kjente i 

Norge er nok Pelle Pettersson. Det som im-

ponerte vår gjeng mest i dette museet var 

nok den enorme samlingen av påhengsmo-

torer. 

Sigtuna 
Det var nå meningen å dra direkte til Stock-

holm, men klokken var 15.00 og i stedet for 

å kjøre inn i rushtrafikken i Stockholm, 

valgte vi å ta 

veien om Sigtu-

na - Sveriges 

eldste by. Det 

er neppe noen 

tilfeldighet at 

også Sigtuna 

ligger til Mäla-

ren i likhet med 

Sveriges første 

by Birka, men 

den ble lagt ned 

lenge før Sigtu-

na ble etablert, 

og det er ingen 

tilfeldighet at 

det var i samme 

område denne 

byen oppstod. Det var kong Erik som i år 

970 grunnlag Sigtuna og pekte ut byplanen 

og hvor byen skulle ligge. Det som er så fa-

scinerende med Sigtuna er at denne bypla-

nen med gateløpene eksisterer den dag i dag 

og gjør byen med intakt 1700-talls bebyg-

gelse til en idyll av de spjeldene. Det som 

ellers preger Sigtuna sentrum er de mange 

stenkirkene som ble bygget her på 1100-

tallet da kongene fant ut at det var en fordel 

maktmessig å alliere seg med kirken for 

bedre å kunne styre riket.  

Capman 
Etterhvert kunne vi innta Stockholm og in-

stallere oss i 4 manns lugarer på seilskuta 

A. F. Chapman, oppkalt etter Sveriges 

største båtkonstruktør, som ligger midt i 

Stockholm på Skeppsholmen tvers av slot-

tet. Her er det vanskelig å få plass, men tid-

lig booking løste problemet.  
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Capman er bygget i England som fullrigger 
for ordinær frakt i 1888 og er på 2300 tonn 
og 257 fot. Den ble kjøpt til Sverige og be-
nyttet som treningsfartøy for marinen før 
den ble ungdomsherberge i Stockholm. 
For oss som skulle utforske maritime Stock-

holm var denne plasseringen helt ideell, og 

vi kunne nå overalt med føttene eller ferge.  

 

Båthall 2 - St. Erik - Djurgårdsverftet 
Det gamle marinelageret Båthall 2, belig-

gende rett ved siden av Vasa-museet og 

Grøna Lund, er omgjort til museum for fri-

tidsbåter, men var ikke åpent på denne årsti-

den. Men Per hadde ordnet det slik at sel-

veste sjefen, ei hyggelig arkeolog-dame, tok 

i mot oss utenfor åpningstiden.  

Men før dette hendte det noe hyggelig og 

uventet. Like ved Båthall 2 ligger muse-

umsisbryteren St. Erik , bygget i 1915, og 

Sveriges første havgående isbryter med to 

dampmaskiner, 4000 hk og propell både 

foran og bak. Vi planla bare å se på dette 

kraftige og brede fartøyet fra kaia på grunn 

av at sesongen heller ikke her var startet.  

Men porten var åpen og det var dugnadsfolk 

ombord. Men vi ble stoppet av en brysk 

museumsbestyrer som ikke ville ha folk inn 

på kaia. Men da han hørte at vi var dampen-

tusiaster fra Norge, fikk pipa en annen lyd 

og det ble invitert til å bese den imponeren-

de dampmaskinen.   
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Tilbake i Båthall 2 ble vi tatt i mot og 

guidet på beste måte gjennom denne impo-

nerende samlingen. Fritidsbåten i Sverige er 

annerledes enn i Norge på grunn av at mye 

av bruken skjer i ferskvann på de store sjøe-

ne og de mange kanalene. Mange av de bå-

tene vi fikk se ville ikke være brukelige på 

den værharde norskekysten, men på de store 

vannene og den lukkede skjærgården f.eks 

utenfor Stockholm, var disse båtene godt 

egnet. Men det som også her vekket mest 

interesse i denne gjengen var nok den lille 

motorsamlingen med blant annet en nydelig 

trippel dampmaskin. Dette museet hadde 

også sans for de små detaljer og hadde fun-

net plass til robåten til Sveriges mest kjente 

maler, Anders Zorn, båten brukte han til å 

farte rundt i skjærgården for å male sitt ynd-

lingsmotiv - nakne badende damer.  

 

Fra Båthall 2 var det ikke langt til Djur-

gårdsverftet, verftet Stockholm er i ferd 

med å bygge opp som verft for de mange 

veteranbåtene i området. Her er det store 

dokker som også brukes kommersielt, .  
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men også 

mange små 

hvor det lå 

mange interes-

sante veteran-

båter til repara-

sjon og overha-

lingDet var til 

den store dok-

ken her Vasa 

ble tatt inn et-

ter at den ble 

tatt opp fra 

bunnen og si-

den satt inn i 

det store spe-

sialbygde mu-

seet. Her var 

kystlagsturen i 

fjor og det var 

ikke aktuelt i 

år. Djurgårds-

verftet består 

også av mange 

verksteder og 

en koselig ma-

ritim kafe, der vi inntok lunsj i sola.  

Resten av dagen ble benyttet til bryggesleng 
langs de mange kaiene i sentrum av Stock-
holm der det kryr av veteranfartøyer. Denne 
byen bryr seg ikke om litt rust, råte og kje-
ledresser i sentrum, men ser det som et pre 
for byen. Dagen ble også benyttet til et be-
søk i butikken til legenden Pelle Repslage-
ren som nå var overtatt av andre. Kvelden 
ble benyttet til et hyggelig fellesmåltid i 
Gamla Stan. 
 
 
Sjøhistoriske og tekniske museum 
Sjøhistoriske museum viser utviklingen av 

sjøfarten i Sverige, men er nok mer marine-

orientert enn de fleste tilsvarende museer. 

Samlingene er preget av en del fantastisk 

flotte modeller av fartøy og bare det å stu-

dere disse kan være et besøk verd.  

 

Men dette museet har ofte spesialutstillinger 

og denne gang var det de forskjellige laste-

ne skipene kunne være utstyrt med som var 

tema. Utstillingen viste det store mangfoldet 

som maritim transport ble benyttet til og 

teknikkene med å stue og ta vare på lasten.  
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Teknisk museum ligger like ved Sjøhisto-
riske og her fikk vi presentert Sveriges tek-
niske utvikling fra de tidligste tider fram til 
de store selskapene som har preget Sveriges 
utvikling, slike som Volvo, Erickson m.v. 
Vi brukte mye av tiden her til å studere en 
av Sveriges store tekniske genier, Polhem, 
som ble yndlingen til Karl den 12 og fikk i 
oppdrag i 1716 å utarbeide planer for kana-
lene over Sverige som skulle gi muligheter 
for å få eksportvarene ut til den store verden 
uten å passere danskene i Øresund og tollen 
der.  
Det var også Polhem som alt på slutten av 
1600-tallet konstruerte den første slusen i 
Stockholm. Men Polhem hadde et utall opp-
finnelser utover dette og det vil gå for langt 
her å nevne alt. Men hans spesialitet var 
klokker og han slo seg opp på å utvikle kir-
keklokker.  
 

På ettermiddagen ble det tur i det varme, 

fine været til det gamle kastellet på Skepps-

holmen der den seilende folkehøyskolen 

holder til.  

Men mest forundret ble vi på tilbakeveien 

forbi den andre folkehøyskolen i området 

der de har spesialisert seg på bruk av små-

båter. De kom bærende på en halvbygget 

Gokstadfæring som nok ikke ville ha tålt 

kritiske blikk fra norske båtbyggere, men de 

skal ha for forsøket. De ble begeistret for de 

mange rådene vi hadde å gi og bilder av 

Ivar Ottos gokstadfæring er sendt og mottatt 

med takk av de brave båtbyggerne.    
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SS Stockholm 
Det var planlagt en båttur i Stockholms 
skjærgård og helst med dampbåt. Men disse 
var enda ikke i drift etter vinterdvalen, men 
SS Stockholm gikk cruis til Vaxholm med 
middagsservering ombord. SS Stockholm 
ble bygget i 1931 med dampmaskin på 750 
hk og denne stod fremdeles ombord og kun-
ne benyttes, men det var i tillegg installert 
en modere Volvo Penta maskin som ble be-
nyttet daglig. Under den kjempeflotte turen 
i sund og rundt øyer i Stockholm skjærgård 
fikk vi lov til å komme ned i maskinen og ta 
dampmaskinen i øyesyn. Waxholm bolaget 
har 2 dampbåter i ordinær drift i Stockholm 
skjærgård, så her er det hverken mangel på 
maskinister eller vilje til å ta vare på gam-
mel teknologi. De to selskapene som trafik-
kerer Stockholm-området markedsfører seg 
gjennom å ta vare på dampen.     
SS Stock-

holm er i 

dag flagg-

skipet til 

selskapet 

Strømme 

og har 

kongen 

som be-

skytter. 

Han tar 

hvert år 

flere turer 

med båten 

og spiser 

middag i 

restauran-

ten med 

plass til 

250 gjes-

ter. Det 

gjorde 

kystlagsgjengen også og fikk en uforglem-

melig tur denne flotte, stille og lyse mai-

kvelden.  

Hjemturen 

Hjemturen fikk for avvekslingens skyld på 

veien syd for Mälaren og med stopp i idyl-

liske Hjelmare kanals dokk. Her fikk vi sva-

ret på noen spørsmål om hvordan de mange 

veteranbåtene som stod tørt i dokken kunne 

komme seg ut. For kystlagsfolk er slike 

spørsmål viktige.  
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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 
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Forbundet KYSTEN arbeider for bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøy, byg-

ninger og kystmiljø. Det gir oss en unik mulighet til å bruke friluftsliv til å spre kunn-

skap om kystkultur og tradisjoner gjennom aktivt bruk av kulturminnene vi tar vare på.  

Kystfriluftsliv 

Kystlagene eier eller disponerer et stort an-
tall båter, bygninger og brygger. Båtene ble 
kanskje tidligere brukt til fiske og fangst, 
frakt av gods og mennesker, los- og red-
ningsoppdrag og mye annet. Nå er fyrsta-
sjonene automatisert og avfolket, og rute-
båten legger ikke lenger til ved bryggen. 
Disse flotte kulturminnene trenger nye for-
mål hvis de skal oppleves av nye genera-
sjoner. 

Forbundet KYSTEN er både en kulturvern- 
og en friluftslivsorganisasjon, dette henger 
godt sammen. Vi verner gjennom bruk! 
Derfor trenger kulturminnene brukere og 
bruksarenaer. 

I 2015 var det friluftslivets år, det var For-
bundet KYSTENs starten på en treårige 
satsning på friluftsliv. Målsetningen er få 
folk til å dra på tur! 

Kystlagene 
Kystlagene kan tilby folk noe unikt - et fri-

luftsliv på naturens premisser, med spen-
nende utfordringer knyttet til sjømannskap 
og kompleks kunnskap fra tidligere tider. 

En tur med en tradisjonsbåt er i seg selv en 
stor opplevelse, men også en naturopple-
velse hvor man er nær - vind, sjø og bøl-
ger. Det er lett å bli glad i båten og båten 
som kulturminne. Sammen med opplevel-
sen gir det folk større kunnskap om båt-
bruk og sjømannskap, og på sikt flere eng-
asjerte og kompetente båtbrukere. Dette gir 
igjen flere interesse for å ta vare på mang-
foldet av kulturminnene langs kysten vår!  

Kystlagene har sammen med Forbudet 
KYSTEN en viktig oppgave i å gjøre kys-
ten tilgjengelig for flere og verne om alle-
mannsretten. 

La oss bruke muligheten til å skape flere 

gode friluftsopplevelser, god tur! 

Av Heidi Thöni Sletten. Forbundet Kysten 
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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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Som kasserer i kystlaget hører jeg titt og of-
te at det går bra med økonomien til laget 
vårt. Og det er riktig; det går bra og vi har 
en stabil, god økonomi. Dette gjør at vi i det 
daglige kan være opptatt av andre ting enn å 
bekymre oss over hvordan vi skal få betalt 
neste regning. Det motsatte er faktisk situa-
sjonen for flere kystlag i Norge. Men når 
det er sagt er det viktig at vi fremover også 
beholder den stabile situasjonen og bruker 
pengene våre på de riktige tingene. "God 
økonomi" kan fort føre til at vi sløser og ik-
ke tenker grundig igjennom kostnadene. 
Der er vi ikke nå og må heller ikke komme 
dit. Kystlaget skal bruke penger, men på ak-
tiviteter som fremmer formålet vårt og kyst-
kulturarbeidet. 
Grunnen til at vi er der vi er i dag er slik jeg 
ser det, en god og fremtidstenkende jobb fra 
mange gjennom en årrekke. Vi har en flere 
"inntektsbein" å stå på; utleie av båtplasser 
til medlemmer, utleie av lokaler, kystlags-
bildet, medlemskontingent, Fjordblues (de 
senere år), kystled, kommunal støtte samt 
andre større og mindre inntekter fra arbeids-
lagene og annen aktivitet. Dette gjør at vi 
ikke er så sårbare hvis noen av inntektene 

skulle svikte. Det ble tidlig besluttet å sette 
av en "buffer" på tohundretusen som ikke 
skulle tas av utenom i "nøden". Denne be-
står fortsatt. Det gir ekstra sikkerhet. 
Gokstad kystlag har også store utgifter gjen-
nom året. Husene, bryggeanlegget, utleie-
virksomheten og resten av anlegget vårt har 
store kostnader. Virksomheten til arbeidsla-
gene styres av underbudsjetter. Dette har 
gjort kasserers og arbeidslagenes arbeid 
med å holde oversikt lettere. Vedlikeholds-
utgiftene på bygninger og anlegg forøvrig 
styres nå også av underbudsjetter. Dette 
gjør at styret kan ha god kontroll på den 
økonomiske statusen. 
Gokstad kystlag har siden starten knesatt 
prinsippet om at alle inntekter går inn til 
kystlagets "kasse" (konto) og at utgiftene 
også betales derfra etter behov og de priori-
teringer som er bestemt. Dette har vist seg å 
være en ordning som skaper god oversikt og 
kontroll.  
For de som vil studere budsjett og regns-
kapstall nærmere henviser jeg til årsrappor-
ten. 
Med ønske om en god sommer. 
Morten 

ØKONOMIEN I KYSTLAGET 



Returadresse: 
Gokstad kystlag 
Framnesveien 5 
3222 Sandefjord 


