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Turen vår til Sverige i mai i år, beskrevet i 

Kystvakt nr. 3  2014, førte til et helt spesielt 

garninnkjøp!  Anne fikk se en utstilt modell 

av en løper med LANGSGÅENDE  STRI-

PER i ROSEBRAGD (før i tiden kalt 

«rosengang») med 2 lillafarger på hvit bunn 

som hun bare MÅTTE få lov til å veve på 

kystlaget.  Undertegnede prøvde å advare, 

fordi det kom til å bli litt av en utfordring!  

Etter litt diskusjon ble vi enige om at vi 

skulle ha løperen som et felles prosjekt og 

kjøpte inn garn til formålet. 

Første utfordring var at vi ikke hadde noen 

vev med nok utstyr til en så komplisert opp-

setting.  Vi hadde 8 trøer på den store veven 

nærmest sjøen (heldigvis), men vi trengte 2 

ekstra «skaft» (dvs. 4 lange stokker i sam-

me lengde som 

de 16 vi hadde 

fra før), 4 

«vipper» til å 

henge skaftene 

opp med, 2 

lange metall-

«låser» til vip-

pene og 2 par 

ekstra 

«veksler» (på 

tvers av trøene).  

De 4 vippene i 

tre laget Elses 

Yngvar og 2 

lange metallåser 

fikset Bjørgs 

Torbjørn på 

verkstedet av en metallbøyle fra en kassert 

billedvevramme. 

Anne brukte en lørdag i midten av oktober 

til å lage renning på rennebommen på seil-

loftet under undertegnedes veiledning (mye 

telling av tråder for å få riktig antall av hver 

farge i riktig rekkefølge).  Renningen ble 

sveipet på veven for vel én måned siden, så 

ble skaft hengt opp med riktig antall hovler 

på og «programmeringen» kunne begynne.  

664 tråder skulle inn gjennom hvert sitt ho-

veløye på riktig skaft og så gjennom 

vevskje med riktig tetthet og deretter skulle 

trådene knyttes fast rundt en framknyttings-

kjepp. 

 

Gokstadvevernes  nye  utfordring 
En liten programmeringshistorie – 
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Og så begynte «moroa»!  Da krabbet Kaisa 

innunder veven og begynte å feste spesial-

snorer med «knapphull» mellom vipper, 

skaft, veksler og trøer. Ca. 100 snorer i alt 

– av dem 80 snorer fra veksler til trøer og 

disse ble festet med 160 

«vinkelsprint» (plastpropper med 2 bein). 

Oppskriften hadde et nedknyttingsmønster 

å gå etter!  Imens det meste av programme-

ringen foregikk var Bjørg tre uker i Spa-

nia… 

Lørdag 15. nov. var undertegnede på 

plass og ble gledelig overrasket over hvor 

langt jentene var kommet i prosessen.  

Men det manglet 4 veksler og Kaisa til-

bød å kjøre meg hjem etter at vi hadde 

nydt en kaffe og vafler for å se om vi 

kunne finne noe Gokstadveverne kunne 

låne.  Og vi fant!  Dermed kunne Kaisa 

fullføre nedknyttingen 

(«programmeringen»).  Onsdag 19. nov.  

gikk Kaisa, Anne og undertegnede i gang 

med finjustering og kontroll.  Anne vevde 

noen cm og hun og jeg fant 6 – 7 hovlings-

feil (tråder som var i hovel på feil skaft).  

De ble merket og blir antagelig rettet opp 

om et par dager -  og så er vi i gang!  Vi er 

kommet til «desserten» - vevingen – og har 

fått masse ny erfaring!  
Bjørg Skaret 
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Utbyggingen av gang/sykkelvei har vært et 

kaos av maskiner, materiell og mennesker. 

Men nå lysner det i skogen! Vi har fått en 

fin mur, en fin uteplass syd for murhuset og 

undergangen ved Glaskowhuset er snart fer-

dig. Når vi til slutt får inngang fra gang-

veien med port synes jeg vi har kommet 

godt ut av alt dette styret. 

Vi nærmer oss slutten av året og dette er 

rapportskrivingens 

tid. Vi er allerede 

godt i gang med års-

rapporten og i den en 

arbeidsplan for neste 

år. 

Driften av kystlaget 

vil i tiden fram til 

gjennomføring av 

landsstevnet i juli 

være preget av forbe-

redelser. Fra august 

og utover vil oppryd-

ding og vanlig drift 

nødvendigvis få fo-

kus. 

Som en del av forbe-

redelsene til LS2015 

vil Murhuset bli pusset opp. 

Kjøkkenet i selskapslokalet vårt vil bli 

oppgradert før landsstevnet. 

I tillegg til landsstevnet kommer vanlig drift 

av de forskjellige arbeidslag, herunder dug-

nader.  

Når det gjelder Landsstevnet 2015 så vil 

styret fortsatt ha det overordnende ansvaret.  

 

LEDER`N 

Bjørn Navjord er Gokstad kystlags 

leder.  

Han har det daglige ansvaret i kyst-

laget. Sammen med styret og ar-

beidslagenes ledere, legger han pla-

ner for fremdriften, og får utføret 

det som blir bestemt. 
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De fem gruppene (Stevnekontor, Program, 

Havn/teknisk, Mat/servering og HMS) er 

godt i gang med planlegging og gjennom-

føring av planer som er lagt for det videre 

arbeid. Koordinering, avtaler og budsjettar-

beid skal følges opp. Organisasjonen er ba-

re et middel. Gruppene må planlegge med 

hvor mange som trengs for å gjøre de for-

skjellige jobbene og sende ut forespørsel i 

god tid så medlemmer kan melde seg på. 

Tidslinje vil bli utarbeid før nyttår. Beman-

ningslister må være skrevet, herunder rota-

sjoner/skift der dette trengs.  

Informasjon 

Informasjon til medlemmene vil bli gjort i 

de forskjellige gruppene og på medlems-

møter. Referater fra møter i de forskjellige 

gruppene må gjøres tilgjengelig for alle. I 

tillegg til dette så må de som er involvert 

søke informasjon der dette mangler ved å 

spørre i gruppene eller styret. 

Det vil bli laget en plan for profilering fram 

mot landsstevnet. Ansvar for dette er Stev-

nekontorgruppen med Jan Kristiansen som 

leder.  

Programgruppen med Dag Østby Pedersen 

som leder vil også bidra til dette.  

Etter hvert som det nærmer seg så vil flere 

og flere bli trukket inn i arbeidet med 

landsstevnet. Dette er nødvendig for å få 

stevnet i havn, men også viktig for at flest 

mulig skal få et eierskap til kommende 

landsstevne.  

Følg med på det som blir sendt ut fra Info-

laget og meld deg på der du mener du kan 

gjøre en innsats.  

 

Ha en god førjulsvinter og riktig god jul og 

godt nytt år når den tid kommer! 

 

 

Styret i forbundet KYSTEN på møte i kystlaget. Foran fra venstre Asgeir K. 

Svendsen, Ingunn Vardøy, Tove A. Hjellnes. Bak til høyre  Arne Andreasen, 

Per Hillesund, Kåre Amdal og Hege Therese Syvertsen 
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Ramsgate. 

Ramsgate er en trivelig kystby ute ved ka-

nalen i syd/øst. Ferden dit gikk med tog fra 

vår faste base i London, et tog som ikke 

gikk altfor fort, så vi fikk med oss mye av 

det vakre landskapet her i Syd-England. Det 

var under-

grunns streik 

i London og 

vi hadde store 

problemer 

med å kom-

me til jernba-

nestasjonen, 

Viktoria, men 

en spasertur 

over Hyde 

Park førte oss 

tilfeldigvis 

forbi Royal 

Albert Hall. 

Her oppdaget 

Tor Richard, 

Lasse og Kjell Arne at en av deres pop-

helter fra ungdommen skulle spille i Royal 

Albert Hall den samme kvelden sammen 

med London Filharmonikerne.  

Konserten var selvfølgelig utsolgt, slik alle 

konserter i denne berømte 

konsertsalen er, men det viste 

seg at flaksen og tilfeldighet-

ene fulgte kystlagsturen nok 

en gang, og det var 3 billetter 

som ikke var hentet. Det var 

derfor tre fornøyde deltakere 

som om kveden kunne innta 

konserten, mens de andre dro 

til St. Katherins dock og spise 

byens beste fish and chips 

med utsikt til veteranbåthav-

nen. 

KYSTLAGSTUREN – 2014 – MED NYE 

REKORDER OG SUKSESS 

Kystlagsturen 2014 til blant annet London og Wales ble preget av nye opple-

velser og rekorder for de syv deltakerne. Wales er den lengste kystlagsturen 

har reist og hotellet i London er den høyeste standarden turen har hatt på 

overnatting. Det holdt på å bli rekord i antall museer på en dag, men       

kreftene tok slutt på British Museum, det tredje museum på en dag og turen 

til Cutty Sark og ny rekord med fire museer/samlinger, måtte byttes ut med en 

bedre middag på Covent Garden  
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Ramsgate er en by opplagt på vei ned og 

fremstår i dag som en søvnig badeby, fjernt 

fra den viktige plasseringen den hadde i 

seilskutetiden da seilskutene 

måtte ligge utenfor her på 

Goodwin Sands og vente på 

riktig strømretning for å kom-

me gjennom kanalen. Lunsjen 

ble inntatt på en maritim kro 

nede ved havnen beliggende i 

den store gamle lagerbyg-

ningen i tegl for fiskere og sjø-

fart som var bygget rundt hav-

nen. Her var det atmosfære 

uten at det var noen øl-bule, og 

hele interiøret var maritimt 

med mange gjenstander som 

var familiære for kystlagsturen. 

Til og med en gassvaier til en påhengsmotor 

fikk plass som dekorasjon i det buede murs-

teinstaket  
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Uten på moloen holdt 

noen gamle entusias-

ter på å pusse opp en 

av byens maritime 

stoltheter, den minste 

båten som var med på 

evakueringen av den 

britiske hæren fra 

Dunkerque i 1940.  

Et annet sted i hav-

nen lå det en flott 

dampslepebåt på stør-

relse med Forlandet.    
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Swansea og Wales. 

Wales er på mange måte der hvor den in-

dustrielle revolusjon startet før dampmaski-

nens gjennombrudd. Dette skyldes at Wales 

har noe som England for øvrig ikke har, 

nemlig fjell der fossene gir kraft til indu-

strien, en industri som var svært tidlig ute 

med produksjon og avansert teknologi. Når 

dampmaskinen først kom, var også Wales 

med sine mange gruver tidlig ut. Her ble 

det benyttet dampmaskiner alt helt på slut-

ten av 1600-tallet til å pumpe vann ut av 

gruvene, noe som alltid har vært et stort 

problem for kullgruvene.  

 

Den lange togturen til Wales på ca. 3 timer 

endte i Swansea, en by i sin tid godt kjent 

for norske sjøfolk og det hadde vært norsk 

sjømannskirke her. Det var selvfølgelig 

kullfrakten som var mest vanlig, men også 

ferdige industrivarer ble fraktet ut av Wales 

på skip. Vi lærte også at Swansea hadde 

vært en stor 

produsent av 

kobber hvor 

kull ble be-

nyttet til å 

smelte ut kob-

ber fra mal-

men. Det var 

malm i Wales, 

men det ble 

også impor-

tert store 

mengder 

malm fra gru-

ver i Chile.  

Det store må-

let for turen 

var det nye 

maritime mu-

seet nede ved 

havnen, National Waterfront Museum. Etter 

en bedre lunsj på museumskroa ble museet 

undersøkt grundig av den sakkyndige for-

samlingen. Her hadde de selvfølgelig også 

et av de eldste lokomotiver som var blitt 

benyttet til å trekke vogner ut og inn av 

gruvene.  

 

Merkelig nok var mye av utstillingen viet 

det aktive laksefisket som fant sted i havet 

her i tidligere tider og der man brukte tide-

vannet til å fange laksen i teiner plassert i 

trange åpninger hvor de ble fanget i strøm-

men når tidevannet gikk ut og inn. 

De tradisjonelle fiskebåtene med seil i om-

rådet fikk stor plass og ble dominert av seil-

trålere i form av kuttere, som senere også 

kom til Norge via oppkjøp og etter hvert 

motorisert.  
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Pumpemuseum – Teknisk museum – Bri-

tish Museum 

De fleste av oss tar det som en selvfølge at 

det kommer vann ut av springen når vi åp-

ner krana, men bak denne selvfølgeligheten 

ligger det en enorm teknisk utvikling. Den-

ne utviklingen har engelskmennene tatt vare 

på i et unikt museum beliggende like ved 

Themsen. Dette pumpemuseet viser de 

enorme dampmaskinene som i sin tid pum-

pet vannet opp fra Themsen og til rensema-

gasinene for videre distribusjon til vanntårn 

rundt omkring i denne kjempebyen. Funk-

sjonen til dette kjempeanlegget relatert til 

Sandefjord er pumpestasjonen på Seierstad 

ved Lågen som pumper vannet fra Farris 

opp til raet og videre til vanntårnet på Mo-

kollen.  

Den eldste delen av anlegget bestod at to 

kjempedampmaskiner med vippearmer i tre 

som mekanisk løftet tonnevis av vann opp 

flere meter. Her var det ingen vakumpum-

per, men ren mekanikk som kunne sees med 

det blotte øye. Neste trinn på utviklingen 

var en kjempestor, nydelig trippel expansion 

dampmaskin som hadde fungert i mange år 

som pumpe. Det som var spesielt med dette 

museet var at det ikke var bare for spesielt 

interesserte, slik man kunne forestille seg, 

men at det var kjempepopulært for barneha-

ger og skoleklasser å komme inn i denne  
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store viktorianske bygningen med høy skor-

stein og alle disse sylinderne som gikk opp 

og ned og kvittet seg med vann på toppen. 

Det var faktisk nesten fullt i museums-

kafeen på denne vanlige hverdagen. Her har 

vi noe å lære. 

Teknisk museum har kystlagsturen vært på 

før, men det er alltid nye utstillinger, slik 

også denne gangen. Her var det også stuen-

de fullt og det var vanskelig å få plass til en 

bedre lunsj i en av museumskafeene. Den 

store attraksjonen på dette museet er selv-

følgelig det ene originale lokomotivet – 

”The Rocket” som det er laget to av. Det 

andre er på jernbanemuseet i York. Kyst-

lagsturen har vært der også. For øvrig inne-

holder museet alt av teknisk utstyr, særlig 

det som er produsert og utviklet av engelsk-

menn. For eksempel manglet det en skifte-

nøkkel i avdelingen for tekniske innovasjo-

ner, hvilket nok skyldes at den ble oppfun-

net av en svenske. Hovedutstillingen denne 

gang var romfarten og viste hele utviklingen 

fra de tyske rakettene frem til månelan-

dingen og nyere romferder. British Museum 

ble valgt på grunn av den store vikingutstil-

lingen. Her var det en times kø for å komme 

inn, slik at det bare var to av oss som valgte  
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denne, mens de øvrige så på de ordinære 

utstillingene. Vikingutstillingen kommer 

ikke til Norge og er et samarbeid mellom 

alle landene som har hatt besøk og vært be-

bodd av vikinger. Det var blant annet en 

mengde for oss ukjent materiale fra Øst-

Europa. Men også Sandefjord var represen-

tert i den første monteren vi kom til i form 

av en liten lekebåt utlånt fra museet i Oslo. 

Denne båten ble i sin tid funnet av Leif 

Hunskaar (far til Steinar) på Gokstadjorde-

ne.  

Ellers var utstillingen dominert av restene 

av det lengste vikingskipet som er funnet, 

men hvor det bare er få originale deler 

igjen, men det manglende var illustrert med 

jernspiler. Som kjent har danskene også 

bygget en kopi av dette skipet i Roskilde.  

 

 

Men i antall gjenstander var det ellers lite 

maritimt, men desto mer sverd og smykker. 

Et gullhalskjede på 2.5 kg. imponerte stort 

sammen med mange mindre og det var mer-

kelig å se at de var laget i samme stil uan-

sett om de var funnet i Norge/Danmark, 

langt inne i Ukraina eller i Irland.    
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Kystlagsturene 

Kystlagsturen fungerer som en maritim/kulturell ”spydspiss” for kystlaget 

og bringer inn i miljøet kunnskap om det siste på området både nasjonalt 

og internasjonalt. Det er viktig for utviklingen av kystlaget og neste års tur 

er alt planlagt som nok en internasjonal tur – denne gang til Sverige. Av-

reise blir torsdag 30 april 2015 med første ferge fra Sandefjord til Strøm-

stad, og så vil turen gå innom museer, attraksjoner og samlinger ned vest-

kysten, rundt sydkysten, opp østkysten opp til Stockholm med  retur tvers 

over Sverige med besøk hos våre venner og forbindelser ved de store sjøe-

ne. Sett av disse dagene neste år. Besøkene er ”ren terapi”.  

Tekst: Ivar Otto Myhre 

Foto: Kjell Arne Mandelid 
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Tidlig i høst dukket det opp et nytt eksemp-

lar av arten hos Gokstadveverne. Nemlig en 

«vinfisk». Ideen og oppskriften var det Ma-

riann som hadde med seg.  

 

De strikkes med tykt spraglete garn som 

toves etterpå. Den passer jo ypperlig til en 

3-liter med hvitvin f.eks. Rødvin går jo bra 

det og. Siden Gokstad kystlag skal ha 

Landsstevne i juli 2015 tar vi sikte på å ha 

noen «vinfisker» til salgs der. 

 

 

I Håndarbeidsverden dukker det med jevne 

mellomrom opp ulike poser, bager, høner 

m.m. til å ha 3-liters vinposer i  

Gokstadvever Liv Berit Daffinrud 
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Lanesbuen ble for noen måneder 

siden booket, med skipper, av byggmester 

Torolf, for fisketur med de håndverkere han 

hadde forbindelse med til daglig, i tillegg til 

sine egne. Antallet var femti, så både La-

nesbuen og hans egen Ruth skulle ut. Været 

er ikke enkelt å spå, så når dagen kom var 

det tåke, regn og vind.  

Vi ble raskt enige om å dra likevel, vi kunne 

jo bare legge oss til seilerholmen hvis det 

ble for ille. Stemningen ombord steg i takt 

med bølgene, og etter en stund synes alle at 

bølger var helt ok selv om det etterhvert var 

vanskelig å stå å fiske ombord. Etter kort 

rådslaging på VHF`en bestemte vi at Sven-

ner var stedet. Der kunne vi ligge i le av 

holmene og fiske og så kunne vi spise og 

grille i naustet på fyret. Da vi kom ut til fy-

ret var det ganske bra i le og det ble tatt noe 

fisk, både sei, lyr og torsk. Deretter dro vi 

gjennom Bikkjerenna til fyrhavna som lå 

helt i le.  

Det ble grillet, spist og drukket og foretatt 

premieutdeling til mørket begynte å gjøre at 

vi måtte ta fatt på hjemtur. Bølgene hadde 

tiltatt og veien ut hovedløpet rundt Bide-

vinds båene ble en liten utfordring for en-

kelte, store mengder vøler «over alt» ble ut-

fordringen for båtførere, med det gikk uten 

uhell. Mørket falt på og ved passering av 

Hetta ble det helt mørkt. Torolf med ny og 

stor kartplotter ledet an slik at vi kom vel 

inn i fjorden med æren i behold. 
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Gunnar kom til 

Sandefjord fra 

Nesodden i 2004 

og der ble han med 

på et VHF kurs 

som Gokstad kyst-

lag holdt, og da var 

det gjort. Han 

meldte seg inn i 

kystlaget. Selv me-

ner han at Dag Pe-

dersen dro han inn 

neste mot hans vil-

je, men siden har 

han vært med.  

 

Gunnar har jobbet 

med data i mange 

år noe som vi gjen-

nom årene har dratt 

nytte av i kystlaget 

også. 

Gunnar har Silje og tre barn, og for ordens 

skyld må vi nevne at Silje er en seilbåt. Han 

er medlem av Indre Havneseilas forening-

en, som er for de som ikke ofte er utenfor 

Tranga. 

 

Vi på Gokstad kystlag kjenner Gunnar som 

leder for Treffkomiteen. På alle arrange-

menter der det er mat eller drikke har Gun-

nar lagt alt til rette sammen med komiteen. 

Gunnar er ikke redd for å ta på seg store 

treff som mat på Fjordblues, Kystkulturda-

gen, Førjulstreffet osv., og skal i 2015 stå 

for det meste innen bespisning på Lands-

stevnet. 

 Altså et helt vanlig medlem i Gokstad 

kystlag, Gunnar Brattli. 

 

Et helt vanlig kystlagsmedlem! 

 
GUNNAR BRATTLI 
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Historien om en fis-

ker med hjerte for 

sin 50 HK RAPP 
Historien er hentet fra foreningen 

Gammeltraktorens Venners medlems-

blad Stålstuten Nr. 2 1990 
 

 

Rappen ble kjøpt ny av en 

fisker her i distriktet i 1961. 

Forresten ganske utrolig at 

slike motorer ble laget så 

sent. Istedenfor gammeldags 

glødehode for oppfyring, er 

motoren utstyrt med elektrisk 

gløding. Den kan også startes 

med startpatroner. 

 

Da eieren av motoren skulle 

montere inn en mer moderne 

dieselmotor i båten for noen 

år siden hadde han ikke hjer-

te til å kassere den gamling-

en. Han bygget derfor en eks-

tra sjøbod og monterte inn 

RAPPèn der.  

Den står helt startklar med 

trykklufttank og alt tilhøren-

de.  

Jeg har selv vært til stede når 

motoren ble startet. En gam-

mel fisker, som satt å hørte 

på den koselige lyden, uttalte 

følgende «Om noen år kan du 

selge godlyd for mange 

penger her.» 

Eieren av motoren, som fortsatt er aktiv fis-

ker, forteller at han ofte må innom gammel-

motoren og start den opp når ham kommer 

hjem etter en slitsom uke på feltet. Da får 

han liksom ro i sinne. 

Forfatter Oddvar Sørli 
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Medlemsbladet KYSTVAKT  

Gokstad kystlag 
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Kystlagskoret 

”Nordre Skur og 

Ballast” hadde 

konsert på Lands-

stevnet i Oslo lør-

dag 19. juli. Vi var 

”hyret inn” av For-

bundet Kysten til å 

synge på lanse-

ringen av den nye 

”Kystsangboka”.  

Korleder Kjeld 

henviste under 

konserten til side-

tall i den nye sang-

boka og mange 

sang med.  

En rekke sanger fra 

korets repertoar er 

med i sangboka og 

flere av disse ble 

selvsagt fremført. 

Sangboka blir snart 

å få kjøpt på kyst-

laget. 

Koret sang også i 

to avdelinger ved 

Gokstad kystlags stand. Mange 

forbipasserende stoppet opp og 

hørte på. Etter ansiktsuttrykkene og munn-

bevegelsene satte de pris på innslaget vårt. 

Det var inspirerende å delta med musikk-

innslag på kystlagets flotte informasjons-

stand. 

Det ble også tid til å gå rundt å se på de 

mange utstillingene, båtene og folkelivet i 

det fantastiske sommerværet. En utrolig 

samling av båter og skip fra Norges historie. 

På bryggeslengen dukket det stadig opp 

kjente fjes og båter fra Gokstad kystlag.   

 

Morten Hellemann      

Kystsangboka - 88 ramsalte sanger. Besifret 

melodilinje med tekster. 

Boka inneholder sanger fra alle våre lands-

deler, fra storm og stille, hav og havn, ar-

beid og fritid, savn og glede, gamle og nye - 

og alle sangene har tilknytning til kysten. 

Utvalget er gjort av en redaksjon bestående 

av Odd Steenberg fra forlaget Noteservice, 

Tore Friis-Olsen fra forbundssekretariatet i 

Forbundet KYSTEN og Kjeld Lunde, leder 

for Gokstad kystlags kor "Nordre Skur og 

Ballast". Lunde har også skrevet forordet i 

boken. 
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Siden «vår alles kjære/allsidige Vigdis» har 

satt i gang prosjektet med søm av 

«Kystdrakt fra Vestfold» er det på tide at 

jeg som «opphavsmann» sier noen ord.  

 

Fem ivrige medlemmer av kyst-

laget har satt seg fore å skaffe 

sin egen lokale drakt, til for-

bundet Kystens landsstevne i 

2015, i Sandefjord. Og, det er 3 

andre som ønsker seg ny bukse 

og vest til sin eks. drakt.  

 

Kystkultur er nemlig ikke bare 

båtær, knopær og motorær, men 

også tekstiler og klestradisjo-

ner. «Losoldermann» kan være 

en beskyttet tittel, derfor velger 

jeg foreløpig å kalle dette en 

«Kystdrakt fra Vestfold». Der-

som andre har meninger/forslag 

mottar jeg gjerne tanker. Et mu-

lig alternativ kan være 

«Strandsitterdrakt», for ikke å 

tråkke en eksisterende nord-

norsk kystdrakt på tærne. 

Som en opplysning – og for å 

unngå misforståelser – må jeg 

forklare litt nærmere.  Noen år 

(i 1986) før Gokstad kystlag ble 

dannet; hadde jeg min kystdrakt 

ferdig designet og sydd.  

Kystdrakt fra Vestfold I. 
Av Reidar Ottesen 
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Jeg hadde da studert/forsket i ca. 8 år; i 

gamle skifter/dokumenter, fotosamlinger/

litteratur, Adolph Tiedemanns draktstudier – 

og andre folkedrakter både i Norge og ut-

landet, mv. Årsaken for dette var at jeg da 

hadde studert bakgrunnen for vår 

«tradisjonelle» bunad; og fant at dette histo-

risk sett var svært lite troverdig for kystbe-

folkningen.  

Strandsittere/skogriddere, matroser/losfolk, 

fiskere og løs/dag-arbeidere her ved Vest-

fold kysten gikk aldeles ikke kledd som tra-

disjonelle bønder. Våre forfedre hadde i ste-

det mye kontakt med omverden via skips-

handel, engelske, nederlandske skip som 

hentet/kjøpte tømmer og varer hos oss.  

Med denne kontakten ble nye klesmoter 

innført hos oss. Mye kan fortelles om dette. 

Vi fikk derfor ikke noen isolert tradisjonell 

draktkultur som innlandsbygder som Setes-

dal og Telemark har hatt stabilt gjennom 

mange år. «Noen» på kystlaget brukte mitt 

studiemateriale for noen år siden for å lage 

en drakt – og endte opp med noe som ikke 

er i vår sjøfarts/strandsitter/tradisjon.  

Jarle er i full gang med klipping av mønster. 
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Det ble bl.a. laget ei brok (bukse) med 

romslig og høyt liv i ren bondetradisjon 

som ikke hører hjemme her. Detaljert bak-

grunn skal jeg skrive om senere. Kystfolk 

og bønder her hos oss hadde alltid et bein i 

sjøen.    

Jeg har brukt min kystdrakt gjennom mange 

år; i borgertog 17. mai, i andre festlige sam-

menheng - og på Kystlagets stevner (til og 

med danset springdans og halling på lands-

kappleik). I 1996 hadde jeg artikler om 

drakten; bl.a i Kysten og i Sandefjords 

Blad. Har vel tidligere vært litt vonbråten 

over lite interesse på Kystlaget (ikke engang 

et bilde i Kystvakt), og liten interesse for 

hvordan våre forfedre gikk kledd. Men like-

vel, mye positiv respons har jeg fått utenfra 

– og det er veldig moro at flere av kystla-

gets medlemmer nå ønsker seg en slik drakt. 

Jeg gleder meg stort, ikke bare for min egen 

del – men for at sjøfarts- og kystbyen San-

defjord nå kanskje får sin egen kystdrakt. 

Dette er ingen «Bunad» i vanlig forstand, 

heller en folkedrakt. Det er kanskje slik no-

en gikk kledd her hos oss ved kysten på 

1800-tallet, og kanskje fantes det tradisjoner 

hos dem som ikke er oppdaget. Det er ikke 

noe vitenskapelig bakgrunn for det jeg har 

gjort, kun et privat studium med undersø-

kelser gjennom mange år. Jeg ønsker også 

at drakten skal ha små variasjoner, så det 

ikke blir noen uniform slik som dagens bu-

nader har blitt. Og, nå er vi faktisk i gang 

med å ha sy møter hver mandag på Kystla-

get. Vigdis og Torunn har bl.a. vært rundt i 

Norge og i Sverige; på jakt etter det riktige 

alderdommelige stoffet til kystdrakten. 

Skjortestoff til «blåskjorta» er vevd ferdig 

og mottatt fra Ålesund 

De første forberedelser til buksa er i gang 
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. Knapper/spenner av både tre og messing er 

kjøpt/bestilt bl.a. fra Danmark. Støvelpro-

duksjon er ikke helt i gang enda, men det 

nærmer seg. Deltakerne: Mette (Bjørn), Tor 

Edvard, Kari(Bjørnar), Hans Jacob, Marian-

ne (Nils), Jarle, Ellen (Svein) og Torunn 

(Reidar) er svært entusiastiske. Symøtene 

på mandager foregår med søm, kaffepreik 

og hyggelig sosialt samvær. Vigdis og Tor-

unn styrer det hele med fast hånd og fyker 

rundt og gir gode råd om mønsterklipping, 

tråkling, søm osv... 

Reidar i kystdraktdrakt fra Vestfold (foto Cato Arveschoug). 
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Slett ikke alle hadde tilgang til vannkraft, så 

oppfinnsomheten kom vel med, også etter at 

diverse motorer hadde gjort sitt inntog som 

drivkilde. For små gårdsbruk var det en stor 

investering å skaffe seg en motor, enten den 

var elektrisk motor eller en forbrennings-

motor. Da var det viktig å kunne utnytte 

ressursene som likevel var tilstede. 

 

Til en handrevet treskemaskin knyt-

ter det seg en artig historie i så måte. 

Maskinen var laget av Skotfors Bruk 

i Reftele i Sverige. Den ble kjøpt ny i 

1915 av to naboer mellom Kristian-

sand og Mandal. De drev med hvert 

sitt småbruk i kombinasjon med fis-

ke. Karene bodde på hver sin side av 

en fjord. Når den ene var ferdig med 

treskingen, ble maskinene fraktet 

med båt over til den andre. For så å 

spare på transporten ble maskinen 

stående der til året etter, slak at han 

kunne treske sitt korn før maskinen 

igjen måtte ut på en båttur. 

 

De første årene maskinen var i bruk 

ble den sveivet med handmakt. Etter 

hvert ønsket man seg da en noe mindre slit-

som treskesesong. På gården fantes ingen 

motor og økonomien tilsa ikke noen inves-

tering i en sådan, bare for treskingens skyld. 

 

 

Marnan som drivkraft for treskemaskin 

Tekst Oddvar Sørli 

I våre besteforeldres ungdom var handmakt og hestekraft, i bokstavelig for-

stand, som oftest eneste tilgjengelige drivkraft for tekniske innretninger, for-

uten selvsagt vannkraft. 
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Men bonden/fiskeren viste råd. Nede ved 

sjøen lå nemlig fiskesjekta, og i den satt det 

en 4 HK Marna motor.  

På den tiden var det ikke uvanlig at moto-

ren ble tatt ut av båten og fraktet hjem til 

låven for å drive treskemaskinen, eller for å 

dekke sesongbetont behov for trekkraft.  

 

Her på gården syntes de at slikt ståk var 

unødvendig. Hvorfor ikke la Marnan drive 

treskemaskinen fra sin vante plass, nemlig 

fra båten. Som sagt så gjort.Sjekta ble for-

tøyd nedenfor låven, ca. 150 meter unna. 

Ved hjelp av ballast og fortøyninger til land 

ble båten lagt med god slagside. Treskelina 

(tykk ståltråd) ble lagt rundt remskiva som 

var montert på svinghjulet, og så var det 

bare å starte opp. En enkel og effektiv måte 

å løse kraftbehovet på. 

Det bør tilføyes, at topografien på stedet 

var behjelpelig så dette lot seg gjøre uten 

de store problemer.  

Vedlagt skisse antyder hvordan låvens be-

liggenhet er i forhold til sjøen og hvordan 

lina var innrettet med løpehjul på stativer 

 

 

 

 

Historien er hentet fra foreningen Gammel-

traktorens Venners medlemsblad, Ståls-

tuten 
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Bildet viser de fire hovedproduktene til 

smiene på Fevang. Fra venstre er det en 

”linekutter”, ”flensekniv”, ”rompespade” og 

”skulp.” 

Alle de fire forskjellige kutteredskapene ble 

forsynt med skaft.  De var laget av ask eller 

bjerk. Viktige leverandører var Stålerød 

Skaftefabrikk i Andebu og Sand Trævare-

fabrikk i Stokke. 

Leverte til alle. 

Mitt første møte med en flensekniv fra 

Fevang var en tur til Island og hvalfangsts-

elskapet der sammen med bestyreren ved 

hvalfangsmuseet Einar Wexelsen. Ute på 

flenseplan tok Wexelsen en flensekniv fra 

en av flenserne, skrapte litt med neglen på 

stålet og der kom initialene A.A.F fram. 

Bokstavene står for produsenten Anders 

Abrahamsen på Fevang.  Flensekniven had-

de den karakteristiske krumme formen til 

flenseknivene fra Fevang, utviklet gjennom 

mange års samarbeide mellom smed og bru-

ker. På flenseplanet på Island var det også 

japanske flensere, men de hadde flensekni-

ver med rett blad. Dette skyldes nok japa-

nernes særlig interesse for hvalkjøtt og kni-

ven med rett blad var nok godt tilpasset til-

skjæringen av de store kjøttstykkene.  

I storhetstiden leverte fabrikkene på Fevang 

til de fleste norske ekspedisjonene,  

FEVANG – EN SPESIALISERT  

INDUSTRIBYGD UNDER  

HVALFANGSTPERIODEN 
 

Gjennom mer enn 100 år var hvalfangst av vesentlig 

betydning for Sandefjord og Vestfold. Og hvalfangs-

ten skapte ringvirkninger, dels ved den kapital den tilførte vårt distrikt, dels 

ved den virksomheten den skapte i form av oppbygging og vedlikehold av 

og leveranser til hvalflåten. Her forteller Ivar Otto Myhre om den høyst 

spesialiserte smievirksomheten konsentrert om bygda Fevang med tre smier 

i aksjon i hvalfangstens glanstid. 
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 likeledes til England, Russland, Japan, 

USA, Peru, Chile, Argentina osv. Bygdas 

plassering midt mellom hvalfangsmetropol-

ene Sandefjord og Larvik var også gunstig.  

 

Hva ble redskapen benyttet til. 

”Linekutteren” ble, som navnet indikerer, 

benyttet til å kutte linen. Etter at hvalen var 

skutt og halt inn til hvalbåten og pumpet 

med luft for å kunne flyte, ble lina kuttet 

med ”linekutteren”.  For at hvalen siden lett 

skulle kunne slepes til kokeriet og derpå ha-

les opp gjennom opphalingsslippen, ble en 

stor del av halefinnene skåret av. Til dette 

benyttet man ”rumpespaden”. ”Skulpen” 

ble benyttet til å bore hull i hvalhalen til 

feste for slepestropp. På den måten ble ha-

len holdt over vannet ved sleping og friksjo-

nen ble redusert til et minimum.  

 

Flensekniven var den suverent mest brukte 

redskapen og som skapte volumet i leveran-

sene. Denne ble benyttet til å skjære spekket 

av hvalen. Dette var en svært viktig opera-

sjon på hvalfangst og dyktige flensere var 

etterspurt. Flensekniven ble også benyttet til 

å skjære (lemme) og dele opp kjøttet. Disse 

flenseknivene ble slipt på en noe annen må-

te, men hadde det samme karakteristiske ut-

seende.  
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Tre smier på Fevang. 

I mellomkrigstiden var det 3 

smier med flensekniver som spe-

sialitet i sving samtidig på 

Fevang. Selv om smiene lå svært 

nær hverandre, og selv om man 

produserte det samme, var virk-

somheten lite samordnet og hver 

av smiene hadde sine hemmelig-

heter med å herde stålet. Konkur-

ransen om leveransene til hvalflå-

ten var ”knivskarp” og kvalitets-

kravene ble drevet høyt i været. 

Som nevnt, var også smiene på 

Fevang svært lenge helt alene om 

denne høyst spesialiserte produk-

sjonen. Sønnen til en av eierne av 

en av smiene, Linglem, fortalte 

meg at han var sint på faren fordi 

han presset prisene på flensekni-

ver så langt ned for å konkurrere, 

at det nesten ikke ble noen fortje-

neste.  

Forbruket av flensekniver. 

Forbruket av flensekniver på 

kokeriene var ganske enormt i lø-

pet av en sesong. Det var ikke 

uvanlig med 2-300 ødelagte kni-

ver. Da produksjonen i smia til 

Abrahamsen var på topp 

i hvalfangstens glanspe-

riode ble det levert ca. 

4000 kniver i året. 

De som ønsker å gå dy-

pere inn i denne produk-

sjonen og vite mer om 

detaljer i denne anbefa-

les å lese Per Thoresens 

art. i Vestfold Minne for 

1976. 
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Først litt motorhistorie.. 

I Kristinehamn i Sveri-

ge, Bergslagens port 

mot hele verden, har 

grunnlaget for mange 

kjente bedrifter og pro-

dukter blitt til. Blant an-

net kan nevnes Esab, 

Ok sveiseelektroden, 

Karlstad Mekaniska 

Verkstad, gjorde med 

sitt støperi den kjente 

Kamewa propellen og 

firmaet Lindås Gjuteri 

och Formfabriks AB er 

kjent for sin produksjon 

av Flygtpumpen, som 

erstatning for den ned-

lagte produksjonen av 

den kjente båtmotoren 

Karl-Erik. 

Men tilbake til Albinmotoren. Lars-Albin 

Larsson startet i 1901 et støperi, hvor han 

støpte og laget den kjente dobbeltvirkende 

stempelpumpe. Interesse for mekanikk had-

de han i stort mon, og det var allerede i 

1906 at han produserte sin første Albin mo-

tor. Det begynte i 1905 da han sammen med 

sin sønn Erik besøkte Sveriges andre bilut-

stilling på Djurgården i Stockholm. De førs-

te motorbåtene hadde allerede kommet til 

Sverige, og både far og sønn Larsson, var 

overbevist om at forbrenningsmotoren var 

framtidens drivkraft. Interessen for forbren-

ningsmotoren ble på denne utstillingen yt-

terligere forsterket. Tilbake i Kristinehamn 

ble det lest alt av litteratur, som kunne skaf-

fes om forbrenningsmotoren. Og ikke minst 

studerte de alle tilgjengelige motorer de ….. 

Albin o-21-gjennomskåret.  

Hvordan kom den til Gokstad kystlag? 

Av Per Angell-Hansen 
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kunne finne. Det var spesielt amerikanske 

totaktere de fikk sett på. 

Den første motoren, benevnt som Førstling-

en viste seg å fungere utmerket Dette var en 

totaktsmotor på 4hk. Veivakselen ble smidd 

av et kassert hjul fra en jernbane, Motoren 

fikk både batteritenning og høyspent mag-

net. To tenningssystemer ga den fordel at 

motoren kunne startes på batteritenning, 

som gav god gnist, og så kjøres med magnet 

når turtallet var høyere. Impulsmagneter 

fantes ikke den gangen.   

Førstligen ble i familiens eie og bruk fram 

til 1910, da den ble solgt. Finnes den i dag? 

Les videre. 

Allerede i 1908 bestemte de seg for å serie-

produsere motorer. Det ble først produsert 

glødekulemotorer, da disse var billigere å 

produsere. Motoren ble utviklet videre, og 

endte opp med en styrke på 5hk. 

I 1910 begynte de også å produsere en firet-

akts bensinmotor, og da denne var vellyk-

ket, begynte den lokale selger av ameri-

kanske motorer, og kun selge Albin moto-

ren. Bruk for motorer til fiske i Vänern var 

stort og etterspørselen økte. Noen motorer 

ble bestilt med større svinghjul, for å kunne 

gå med lavere turtall, og det gav mer stabil 

gange.  Motoren hadde helstøpt sylinder 

med lukket kjølekappe. 

Stedets greve hadde en større båt under 

bygging, og etter å forhørt seg om Albin 

motoren,  
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bestilte han en nyprodusert  firesylindret 

motor på 16hk. Resultatet var svært vellyk-

ket, og den lokale greve bestilte etter åtte år 

senere en ny motor på hele 40hk. Dette var i 

1920. 

I 1914 hadde det blitt solgt hele 180 moto-

rer. Alt fra små totaktere til større firetakte-

re. 

Suksessen var stor og det ble utviklet for-

skjellige nye modeller med nye tekniske 

forbedringer i årene framover. 

Den mest kjente motoren er nok motorse-

rien, som fikk betegnelsen O-motoren. Pro-

dusert fra 1928 og fram til bedriftens siste 

motor ble produsert i 1979. 

O-motoren ble produsert som en, to, eller 

fire sylindere motorer. Allerede første år ble 

det solgt 100 en sylindrede motorer, og den 

første tosylindrede motoren  O-2 ble solgt 

året etter og hadde produksjonsnummer 

1977. 

Men det ble produsert en menge andre mo-

tortyper også. Både bensin og dieselmoto-

rer. Volvo/penta kjøpte en bensin- og en 

dieselmotor, som de solgte som Penta. Av 

disse er Penta MD6, som er mest kjent. Som 

Albin het den modell X. 

Mye av salget ble gjort av omreisende sel-

gere. Mest kjent var Per Asplund, som reis-

te rundt i Sverige i innlandet, og på den yt-

terste nakne øy. Han kjørte med hest og sle-

de, og med seg hadde han en motor eller to 

for demonstrasjon. Han hadde også i 1949 

med seg en gjennomskåret motor, for å vise 

fram motorens indre fortreffeligheter. De 

første 67 år med produksjon, da familien 

Larsson drev fabrikken, ble det solgt ca 

50.000 motorer. Etter dette falt produksjo-

nen til det ble slutt i 1979. 

Men hvor var Førstlingen? 

Dette hadde man lurt på i mange år, men 

den var umulig å finne, så  letingen ble av-

sluttet. Det var til firmaets 50 års jubileum 

man ønsket å ha denne motoren. Så en sen-

sommerdag i 1959 får fabrikken en henven-

delse fra en kunde i Skärhamn på Tjørn, 

med forespørsel om det fantes deler til hans 

motor, som skulle være gammel. Bilder av 

motoren ble fremskaffet, og Erik Larsson 

gjenkjente motoren, som Førstlingen. Erik 

Larsson reiste selv til Skärhamn på Tjørn. 

Møtet mellom Erik Larsson og Førstlingen 

er dokumentert i en 20 minutters film. Inge-

niør Salènius, som kunden het, overleverte 

Førstlingen til Albin fabrikken, mot et bytte 

med en moderne Albin O-21. 

Denne spesielle motoren er i dag å se på 

styrerommet til firmaet, som i dag heter Al-

bin Komponenter, og ligger selvfølgelig i 

Kristinehamn. 

Men hvordan kom motoren til Gokstad 

kystlag? 

Gokstad kystlag har en gjennomskåret Al-

bin o-21 i sin samling. Motoren er restau-

rert, og framstår som ny. Det var for en del 

år siden at vår gode venn i Oslo, Bo Larsson 

fant denne motoren i en kjeller i Oslo områ-

det. Han skulle hente en annen motor, som 

han skulle bygge opp for salg, og så da den-

ne rustne gjennomskårne Albin motor. Han 

tenkte raskt på Gokstad kystlag, hvor han 

har overlevert flere motorer til samlingen. 

Motoren ble plukket ned, rengjort og restau-

rert, Den ble malt opp i de fargene den had-

de opprinnelig og ble meget fin og presenta-

bel. 

For tre fire år siden var Bjørn Sunde og jeg 

på et trebåtstevne i Sjärhamn. Der traff vi 

ekteparet Stefan og Maud Maria Strøm. De 

driver et firma i Gøteborg, som heter  
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Albin motor & Fashion Sweden 

AB.  

Ja, du leste riktig. Stefan selger 

motordeler og Maud Maria sel-

ger klær. I samme lokale. 

 

I Skärhamn fortalte jeg om den 

gjennomskårne Albin, som fan-

tes på slippen, og i ettertid ble 

det også sendt bilder til Gøte-

borg. 

Så ble det kystlagstur til dette fir-

maet i Gøteborg. Mottagelsen 

var upåklagelig og kake og kaffe 

ble servert. Jeg havnet på bak-

rommet, hvor motordelene var, 

mens andre fikk drukket kaffe og 

spist kake. 

 

Historien om den gjennomskårne 

motor ble tatt opp igjen. Nye un-

dersøkelser ble foretatt. Hvordan 

havnet denne motoren i Oslo? 

Etter en tid kom forklaringen. I 

1953 ble det gjennomskåret to 

Albin O-21 på fabrikken i Kristi-

nehamn. Det var da gjort noen 

mindre forbedringer på motoren, 

og det skulle være to større mo-

torutstillinger senere.  Den ene i 

Stockholm og den andre i Oslo. 

Motoren, som ble sendt til Oslo, 

ble sendt til det jeg tror het Sør-

fonden Slipp. Dette firma var 

agent for salg av Albin motoren i Oslo. Ut-

stillingene ble avholdt, motoren i Stock-

holm ble, som forventet returnert og finnes i 

Kristinehamn etter det vi i dag vet, men mo-

toren, som var i Oslo, kom aldri tilbake til 

Kristinehamn. Men etter ca 50 år kom den 

til Gokstad kystlags motorsamling. 

 

Ta en tur og se på motoren, den er sjelden, 

og pen å se på. Eller ta en tur med fruen til 

Albin motor & Fashion Sweden AB. Her er 

det noe å få kjøpt for begge to 
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Her treffes de som har anledning til en prat 

og en matbit. Ildsjelen her er Einar Willy 

Hansen, og som flere sa så er det han som 

holder gjengen samlet ved å lage mat og 

servere så sant han har tid, og det er nesten 

hver onsdag. 

Einar syns det er greit å holde på med noe 

meningsfylt, som å lage mat til gode venner 

i kystlaget. 

 

 

Einar Willy Hansen jobbet på kjøkke-

net på  Preståsen, da en kamerat som 

også jobbet der hørte at Einar ofte sang 

på kjøkkenet og spurte om han ville 

være med i koret på kystlaget. Dette 

var Kjell som er dirigent og primus 

motor i Nordre Skur og Ballast, som 

trengte en Tenor sanger. 

 

Pensjonistene i Gokstad kystlag møtes hver 

onsdag kl. 1100 til lunsj, i stua på murhuset. 
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Så i 2000 ble Einar medlem i 

kystlaget. Vi kjenner ham 

også som en av to (+kona) 

som lager frokost klokken 

0800 på Kystkulturdagen. 

Dette begynte han med da han 

ble spurt om å hjelpe til litt 

for 13 år siden da det kom en 

fem, seks stykker til frokos-

ten. I år var det neste førti 

stykker som kom så jobben 

har blitt noe større. Selvsagt 

lager Einar maten selv og når 

jeg var innom her om dagen 

hadde han vært tidlig oppe og 

bakt ferske rundstykker, og laget ertesuppe 

til pensjonistene på kystlaget, og meg. 
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Den 12. april dro modellbåtlaget til Bygdøy 

for å besøke det «nye» Fram museet og 

Norsk Maritimt museum. Ut fra erfaring fra 

vår forrige tur til Bygdøy, så satte vi kun 

opp to museum å besøke, da vi visste at vi 

kom til å bruke lang tid på begge.  

Og grunnen er enkel - dette er  to kjempe-

flotte museum for dem som er glad i histo-

rie til havs og båter med en utrolig histo-

rikk.  Vi startet på Norsk Maritimt Mu-

seum, og her er det også en masse kjente 

båter i modellskala, noe som var spesielt  

Modellbåtlaget på  

museums tur til Bygdøy 

Knut Erik Boland 
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artig for oss å se på. Etter en god runde her 

og en enkel lunsj i kafeteriaen, så gikk fer-

den videre til Fram Museet. Fram museet er 

blitt nesten dobbelt så stort som tidligere, da 

det er bygget på en ny hall, som Hardanger-

jakten «Gjøa» nå står i.  

 

Det var spesielt artig for Knut og Knut Erik 

og se denne båten igjen, da vi har bygget 

den sammen som modell, og Knut har også 

laget den i en litt større modell i nærmest 

museumskvalitet.  

 

Endelig blir denne båten nå godt ivaretatt, 

etter et heller trist liv utendørs. Polarskipet 

Fram i den andre hallen, er bare å anbefale 

alle å besøke. En utrolig interessant og 

spennende båt å vandre igjennom, og mu-

seet gir veldig god informasjon om livet og 

polferdene som Nansen, Amundsen og co. 

gjennomførte. Dette var tøffe og nysgjerrige 

karer som gjorde sine tokt med livet som 

innsats. Turen vår til Bygdøy var alt i alt en 

flott tur som vi gjerne gjentar. 

 

Ellers i år så har vi hatt god aktivitet i laget, 

og flere modellbygg er blitt ferdigstilte. 

Geir er ferdig med sitt lille seilskip / bark 

«Domenica», og holder nå på med hvalbå-

ten «St.Roch 605». Geir har utviklet seg 

veldig bra som modellbygger nå på sitt 2. 

modellbygg.  
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. Roy har ferdigstilt modell av brønnbåten 

«Blia». Spennende historie på denne båten, 

som bl.a. Den Norske Marine brukte som 

fraktebåt mellom Shetland og Norge under 

2.verdenskrig. Roy holder nå på med å res-

taurere en modell av en fiskeskøyte. Jeg, 

Knut Erik, har ferdigstilt modell et viking-

skip fra Skuldelev funnene i Roskilde fra år 

rundt 1100. Modellen er av funn nr. tre.  
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De fant i alt fem vikingskip i dette område. 

Nå holder jeg på med en motoryacht som 

heter «Neptun». Dette var en 20 meter lang 

luksusbåt av platt-

gatter type. Jeg 

bygde den som 

modell som 12 

åring, men da 

denne ble noe sar-

vet, lagde far og 

jeg form i glassfi-

ber av skroget. 

Jeg støpte så nytt 

skrog i glassfiber 

den gangen (for 

38 år siden), og dette ble liggende på loftet 

siden. Så nå bygger jeg den opp fra bunnen 

av. Morsomt prosjekt med masse minner.  
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Bjørn har star-

tet i år med 

seilskipet 

«Half Moon», 

en flott modell 

som krever 

mye tålmodig-

het som mo-

dellbygger  - 

og det har 

Bjørn ! Origi-

nalskipet var 

på mange tøf-

fe tokt, da 

skipper og 

mannskap fikk i oppgave å finne nye han-

delsveier sjøveien fra vest til øst (Kina og 

Japan). 

 

 

 

 

 

Knut (far), har holdt på med modellen av «M/B Rolf». Dessverre så døde han nå 

13. oktober 2014, og kystlaget og modellbåtlaget har mistet en flott person på alle 

vis, og en glimrende modellbåtbygger. Han vil bli dypt savnet, og aldri glemt. 
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Jeg skal her beskrive noe av min bakgrunn 

for Kystdrakten. Som tidligere nevnt har 

kystbefolkningen ikke hatt 

«bondetradisjoner» på lik linje med inn-

lands-bygdene. Og, her finner jeg støtte hos 

professor Aagot Noss ved Norsk Folkemu-

seum. 

Den kjente kunstneren Adolph Tidemand 

reiste rundt i Norge i årene 1843 - 1874 og 

foretok folkelivsstudier. I denne samlingen 

finnes det akvareller og 

tegninger, og det spesiel-

le er at han besøkte Nev-

lunghavn (1861) og San-

defjord (1858). Fra sist-

nevnte finnes dessverre 

bare en tegning uten far-

ger. Men, i Nevlunghavn 

gjorde han flere interes-

sante fargerike studier.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kystdrakt fra Vestfold II. 
Av Reidar Ottesen 

Ole Endresen Nevlunghavn, f. 1798 og 

d.1877.  
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Aagot Noss skriver følgende om Adolph Ti-

demands draktstudier i boka «Norske folke-

drakter» 1981: 

«Akvarellane frå Nevlunghamn framsteller 

personar – alle menn – som tilhøyrer sjø-

mannnstanden, altså ikkje bondestanden, 

der Tidemand elles pla hente sine modellar.  

I så måte representerer desse bileta noe 

nytt. Dietrichson skriv i denne samanheng-

en: «…Gude var begynt at male Kystbille-

der og det er ikke urimelig at dette har le-

det Tidemands interesse hen 

paa vor Kystbefolkning». 

Korleis dette er eller ikkje, 

så har vi gjennom Tidemand 

fått bilete og draktfram-

stellingar av los, losgut og 

fiskar som alle er namngjev-

ne, og som det i dei fleste hø-

ve har latt seg gjera å identi-

fisere. Det er grunn til å 

merke seg at også denne 

gongen er fleire av person-

ane skyld med einannan – 

ved giftarmål. Såleis er los 

Hans Jørgen Johannesen og 

losgut Fredrik Olsen svo-

grar. Det same er los Chris-

ten Jacobsen og «Hans Ol-

sen Vice Oldermand». 

 

Videre så vet vi at ladestedet 

Sandefjord, på 1800-tallet, 

hadde mye sjøveis kontakt 

med kontinentet. Etter flere 

besøk i Tyne and Wear – 

Newcastle, fant jeg ut hvor 

mye kontakt det egentlig har 

vært mellom kystbefolk-

ningen i Vestfold og dette området. Faktum 

er at det gamle språket, Georgdie, har veldig 

mye norsk i seg. Dette kommer selvfølgelig 

av stor kontakt mellom oss. Primært har 

dette gått via skipshandel, vi har i århundrer 

solgt bl.a. materialer og tømmer, (pitt-props 

til gruvedrift), fra skogene våre – og fått 

kull og div. varer tilbake.  

Fredrik Olsen Nevlunghavn, f. 1828 og 

d. 1876  
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Via denne handelen og 

kontakten har Vestfol-

dingene blitt sterkt på-

virket av bl.a. musikk - 

og draktvaner. Engelske 

sjøfolk (også Neder-

landske, danske og Bel-

giske) kom hit med sine 

tradisjoner, og våre sjø-

folk besøkte igjen disse 

havnene og tok med seg 

nye varer og moter tilba-

ke.  

I denne forbindelse vil 

jeg vise til «The Keel-

man - fra Tyne and 

Wear - in the early days 

of the coal trade».  Ordet 

“Keel” skal komme fra 

det Anglo-Saksiske or-

det ceol, som mener en 

båt. Dette ordet har 

trolig vært benyttet helt 

siden Skandinavene 

plyndret kysten i North 

Humberland, mener for-

fatterne av Geordie Pri-

de. The Keelman var 

altså en “Båtsmann” el-

ler arbeidskar, som pri-

mært hadde med å laste 

av og på skutene i New-

castle, og de fulgte ofte 

med på reiser til frem-

mede steder. De hadde 

sin egen stil og de hadde 

sine egne skreddere som 

sydde deres drakter – 

både til arbeid og helg. 

Med bakgrunn i dette har det blitt en tradi-

sjon i klesdrakten i Tyne and Wear (se 

foto). Jeg mener at dette kan ha influert på 

hvordan karfolket her hos oss gikk kledd. 

Og, jeg aner her noe fellestrekk med losfolk 

i Nevlunghavn i denne tidsperioden.  

Niels Olsen Nevlunghavn, f. 1802 og d. 1875.  
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Hvorfor jeg tar med 

dette; er for å vise at 

kystbefolkningen ik-

ke gikk kledd som 

den tradisjonelle bon-

destanden med svært 

romslige bukser og 

høyt liv. Folk her ved 

kysten var helt klart 

påvirket av moter 

utenfra, som også 

forandret seg etter-

som årene gikk. «The 

Keelman» kan ha 

vært en slik mote, 

med mer ettersittende 

bukser og litt sleng, 

for karfolket. Jeg er 

temmelig sikker på at 

sjøguttene, førstereis 

og mer erfarne, som 

kom hjem etter å ha 

vært i det store utland 

– hadde med seg 

«moderne» klær. 

 

Senere skal jeg be-

skrive flere detaljer 

rundt Kystdrakten. 

 

The Keelman fra 

Newcastle (tidlig 

1800-tall).  
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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, graceja-

neh@gmail.com 

 Husstyret Jarle Larsen, 916 68 959, larsenblikk@hotmail.com 
 Vararepresentant Pål Henningsen 
 Vararepresentant Torolf Stenersen, 913 44 390, to-

rolf@torolfstenersenas.no 
Arbeidslag og andre verv 

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

 Infolaget, Jan R. Kristiansen, 90088777, jrkristian-
sen@jrkristiansen.no 

 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, kaa-

re.jansen@sfjbb.net 
 Verkstedlaget, Per Angell-Hansen, 901 81 725, pe-

ange@online.no 
 Gokstadveverne, Bjørg Skaret, 334 58 866, bjorg@famskaret.no 
 Utleie/selskapslokaler, Greta og Andreas Falkenberg, 934 31 

407, falkenberg@sfjbb.net 
 Treffkomiten, Gunnar Bratli, 909 93 594, post@kontorpc.no 
 Drivergruppa Svenner, Kåre Jansen, 900 33 487, kaa-

re.jansen@sfjbb.net 
 Kystlagets representant i Stiftelsen Sandefjord Kystkultur-

senter, Per Angell-Hansen, 901 81 725, pe-ange@online.no 
 

http://www.sandefjordkystkultur.no/glasgowhuset/glasgowhuset.htm
http://www.sandefjordkystkultur.no/glasgowhuset/glasgowhuset.htm


45 

Hver onsdag: Lagsaktiviteter fra kl 18.00 

Hver torsdag: Nordre Skur og Ballast øver kl. 18.30 – 21.00 

Lørdager: Kafè kl. 11.30 – 13.30 

Styremøter begynner normalt kl. 18.30 og er åpne for alle medlemmer av Gokstad kyst-

lag. 

”Fra krok til gane” – hver første onsdag i måneden, to kombinert med medlemskveld 

Arbeidslagene innkalles til møter etter avtale med arbeidslagslederne, min tre møter  
 

 

Mnd Når Hva 

   

September Ti 16.09 Styremøte/arbeidsledere 

 On 24.09 Medlemstreff 

Oktober Ti 14.10 Styremøte 

  Lø 11.10 Høsttreff Gokstadholmen 

November Ti 18.11 Styremøte 

 On 26.11 Medlemstreff 

  Lø 22.11 Førjulstreff 

Desember Ti 16.12 Styremøte/arbeidsledere 

Januar 2015 Ti 06.01 Styremøte 

  Fr 30.01 Årsmøte 

   

TREFFLISTE FOR  

GOKSTAD KYSTLAG 2014 

God Jul og Godt nytt år! 
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Returadresse: 

Gokstad kystlag 
Framnesveien 5 

3222 Sandefjord 

Husk forbundet KYSTEN`s  

Landsstevne hos Gokstad  

kystlag 16. - 19. juli 2015 


