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Vi deltok som vanlig i Borgerto-
get på 17 mai med 20 – 25 styk-
ker. Det var stort sett de samme i 
år som i fjord, motor hadde vi 
med og NS&B sang Kystlags-
sangen 17 ganger mens vi gikk 
den lange ruta i Sande-
fjord! 
Siden siste KV så har 
vi fått renset fjorden og 
fått det meste av båter 
på plass. Slippen har 
fått en oppgradering 
som gjør at vi slipper 
mere enn før. Dette 
medfører at vi har 
iverksatt HMS og risi-
koanalyse i arbeidsla-
gene. Mye av det arbeidet vi gjør 
på kystlaget kan det være farer 
ved og vi ønsker å bevisstgjøre 
hvordan vi kan beskytte oss mot 
dette. 
 
Vi gjennomfører Kystkulturdagen 
som vanlig hvor kystlaget har mu-
lighet for å vise seg fram for folk 
som ikke vet hva vi driver med. 
Arbeidslagene har stands inne el-

ler ute alt etter været. NS&B har 
konsert og vi får et foredrag fra 
Ivar Otto og Per om Hvalfangst i 
Finnmark.                                            
Sist men ikke minst blir det Med-
lemstreff om kvelden den 16 juni. 

Været har vært strålende i det sis-
te, vi håper det fortsetter utover 
sommeren så vi får ladet batterie-
ne  med noen fine turer på sjøen! 
 
 
Jeg ønsker dere en god  
sommer! 
Mvh 
Bjørn N  

Leder 
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Gokstad kystlag var også i år med i Borgertoget på 17. mai. Det er tusener som står å 
ser på langs ruta der kulturen og frivilligheten i byen vises frem. Det er viktig for kyst-
laget å være med og det forventes at vi stiller opp for å vise oss frem for byens  innbyg-
gere.  
I år var vi 24 medlemmer av over 400, ikke noe stort fremmøte men det er på det nor-
male. Kanskje vi kunne vise frem mer hva vi gjør med å ta med oss flere gjenstander 
som har tilknytning til de forskjellige lagene og at flere ble med. Til neste år kan kan-
skje alle lagene ha deltagelse i Borgertoget som en sak de jobber med gjennom året. 
 
Her er noen bilder fra en vakker by med grønne trær et flott flagg og mange pent pynte-
de folk i alle farger. 

 

Gokstad kystlag  
Borgertoget 2018 
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Gokstad kystlag er et veldrevet lag med 
mange ting å passe på. Brygger, hus, Slip-
pen og utleie er noen av tingene. 
Mange ganger tenker jeg at, hvor er kyst-
kulturen, hvor er engasjementet utover vår 
egen tomt. 
 
 Vi pusser opp Lanesbuen, det er absolutt 
kystkultur og ikke minst viten om hvordan 
man for eksempel skifter et tredekk slik at 
det varer i mange år. Et slikt engasjement 
og videreføring av kunnskap er nyttig kyst-
kultur som vi tar oss av. 
Småbåtene blir pusset opp hvert år og repa-
rert når de trenger det, nye medlemmer er 
med på dette og viderefører da en viktig del 
av kystkulturen. Noen bruker båtene og det 
er også kystkultur. 
Det bygges båter i kystlaget og slikt arbeid 
er også viktig kystkultur. 

Museet med motorer som er brukt i båter i 
lang tid i vårt distrikt er kystkultur, og ikke 
minst viten om hvordan de repareres og 
brukes. 
 
Flere andre ting som de forskjellige lagene 
driver med er kystkultur, men vi må ikke 
miste Gokstad kystlags formål, å ta vare 
på vår nære kystkultur i den daglige drif-
ten av vårt Kystkultursenter. 
 
Forbundet Kysten har fem hovedmål som 
de jobber med, båter, bygg, håndverk, fri-
luftsliv og tradisjoner.  
I Kystvakt denne gangen vil dere finne mer 
om disse fem satsningsområdene slik at vi 
har noe å jobbe mot. 

yngvar 

Kystlag – kystkultur 
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Håndverk  
De tradisjonelle håndverkene må videreformidles for å kunne ta vare 
på kystens kulturminner på sjø og land. Tusenårig kunnskapsutvik-
ling trengs også i framtidas samfunn. Dessuten er gamle håndverk 
hyggelig å holde på med!  
I kystlagene holdes kys-
tens håndverkstradisjoner 
i hevd, og læres videre i 
sosiale arbeidsfellesskap. 
Kunnskapsoverføringen 
skjer gjennom praktiske 
prosjekter hvor de mindre 
erfarne i dugnadsgjengen 
læres opp mens man job-
ber med kystlagets båter 
og bygninger.  
Kystlagene mottar vok-
senopplæringsmidler til 
sin kursvirksomhet gjen-
nom Forbundet KYS-
TENs medlemskap i Stu-
dieforbundet Kultur og 
Tradisjon.  
I kystlagene avholdes rundt 5000 kurstimer per år, og det undervises i 
blant annet båtbygging, tauarbeider, seilsøm, ullarbeider, smie, dies-
elmotorer og tradisjonsmat fra havet.  
Mange kystlag har egne håndverksgrupper med verksteder egnet for 
formålet. Demonstrasjoner av tradisjonelle håndverk er en fast del av 
våre stevner og andre arrangementer.              
I 2014 innledet vi en spesiell satsning på tradisjonsbåtbygging, for å 
sikre at denne kunnskapen tas vare på for fremtiden.  
Forbundet KYSTEN er fra tid til annen representert i utvalg og ar-
beidsgrupper som er med å forme politikken rundt de praktiske yr-
kesfagene. Vi er også høringsinstans i saker som gjelder dette feltet. 
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Kystledslaget har skiftet leder og Astri Bjønnes har overtatt roret, her er en rapport fra 
laget 
 
Kystledslaget bidrar til å drifte både Drengestua på Gokstadholmen og hytta på Buerøya, 
i samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd.   
Drengestua- dugnad pleier å gå bra hvert år, av en fast gjeng som har holdt på i mange 
år. Drengestua framsto igjen innbydende og hyggelig, da 
den ble åpnet for utleie i Kristi Himmelfarts- langhelga! 
Sauer på beite kommer også i år, og de får slippe til på 
hele øya i begynnelsen, før de gjerdes inne i nordenden 
av Gokstadholmen. 
 
På Buerøya har det vært litt vanskeligere oppstart igjen, - 
dvs. kommunen har brukt noen år på å få gjort en større 
jobb med ytre vedlikehold. Dette ble lovet ferdig midt i 
april i år, men ble ferdig to uker seinere. Dermed slapp vi 
ikke til med dugnad så tidlig som vi ønsket. Kjell Veiby 
gjør en stor innsats, med noe hjelp fra noen få andre. Vi 
hadde ønsket oss mer hjelp for å ferdigstille hytta, men 
innser at årsaken til svak respons fra medlemmene i kyst-
laget må ligge i at det har kollidert med båtpuss og andre 
dugnader. 
Buerøya skal være ferdig inn- og utvendig for utleie fra 15. juni. 
Det er flott at kystlaget bidrar til gode opplevelser for barn og voksne, for en nokså rime-
lig penge! 

Kystledslaget 

Astri Bjønnes 
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S 
andefjord kommune har fått renset fjorden og lagt et tykt lag 
med grus/pukk på bunnen. Dette gjorde de også hos Gokstad 
kystlag. Sent på vinteren måtte alle båtene flyttes til brygger 

på bysiden og 
bryggene våre 
måtte bort som 
dere ser på det 
øverste bilde.  
 
Arbeidet dro ut 
og mange kom 
sent i gang med 
vårpussen. Nå 
er alt ferdig, 
bryggene og 
båtene er tilba-
ke og alt er som 
før på Slippen.  
 
Vi får håpe at ikke alt er som før under vann. 
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Det har vært planlagt i noe tid å sikre og 
utvide slippvognen hos kystlaget. Dette for 
at man kan ta opp noe større båter på en 
sikrere måte. 
Tidligere har vi hatt et uhell der en av våre 
båter tippet over sideveis og la seg med 
masta mot takrenna på nordre. 
Sist vinter i 2017 ble det utarbeidet teg-
ninger og kjøpt inn materialer. 
Jobben ble ekstra tung da det kom en del 
snø under arbeidet og vinteren holdt seg 
lenger enn normalt 
Stålkonstruksjonene ble sveiset sammen av 
Arne i snøen og når alle delene var ferdig 
ble de fraktet bort og galvanisert. 
Dette høres enkelt ut men det er tunge tak 
for å flytte de store delene rundt i snøen for 
å se hvordan det passer inn på vogna. 
 
De nye støttene er nå på plass og de første 
båtene er allerede tatt opp. Noe tilpasning 
må vist til blant annet må murkant i slipp-
gangen utvides. 
Dette er også tungt arbeid som i noen grad 
blir utført av ungdommene fra NAV. 
Nå må det støpes og gjøres pent igjen så 
blir sikkert resultatet bra.      yngvar 

 

Prosjekt ny slippvogn 
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Seilas & havnelaget har nå etablert en 
gjestebrygge som kan disponeres fortrinnsvis av medlemmer 

av Forbundet Kysten. Tanken er å gi medlemmer av våre 
søsterorganisasjoner ly for natten hvis de kommer på besøk. Det 
betales en avgift på kr.100/døgn. 
  
Gokstad Kystlag skal ikke drive utstrakt gjestebryggevirksomhet, 
men det er kun ment som et tilbud for de som har behov for en 
overnatting eller to. 
Det vil ikke bli utført noen form for markedsføring av tilbudet og alle 
henvendelser skal gå via meg slik at vi holder en viss kontroll. 
 Gjestebryggen er merket med hvit maling og bør være enkelt å se. 
Det er også etablert informasjon på våre nettsider under fliken 
‘Gjester’. 
 Jan Richard Becke Seilas & havnelaget 
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Miljøvern langs kysten 

På årsmøte ble det foreslått å opprette et lag som skulle drive med blant annet miljøvern 
i våre områder. Frem til nå har det ikke vært stor interesse for å startet et slik lag. 
Arne G. og Steinar B kontaktet Byskolen for å se om det var interessen for å plukke 
søppel på en strand i nærheten. Bare noen få møte frem men det var veldig kort varsel 
så man fikk ikke sagt fra og markedsført dette så godt til skolen. 
 
Arne har kontakt med FAU på Byskolen og vil gjerne at kystlaget planlegger et nytt 
opplegg med de for en ny søppelplukkings tur til neste vår. Da kan skolen planlegge og 
motivere flere slik at det kanskje kan bli en tradisjon, kanskje med grilling på kystlaget 
etterpå.  
Arne vil ha med flere fra kystlaget og et initiativ fra styret om dette kunne være noe. 
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BYGNINGER OG ANLEGG 
I kystens kulturlandskap finnes mange gamle bygninger og havner 
som er verd å ta vare på, både midt i byer og i utkanter. Attraktiv be-
liggenhet og tøffe værforhold er de største truslene mot bevaring. 
Mange gamle perler har fått nytt innhold med aktive kystlag som for-
teller om liv og 
virke, gammel 
byggeskikk og 
håndverk. 
Kystlagene tar 
vare på byg-
ninger på til 
sammen 43 500 
m2.  Dette kan 
være naust og 
sjøhus, fyrstas-
joner og han-
delssteder i alle 
størrelser, med 
mange generasjoners kysthistorie i veggene. Felles for bygningene er 
at de ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål, og nå har fått 
nytt liv og en tryggere fremtid ved at de fylles med ny bruk og akti-
vitet. Mange kystlag har utviklet sine baser til kystkultursentra med 
en yrende aktivitet.     
Forbundet KYSTEN tok initiativet til Kystled i 1996 og i dag er det-
te et omfattende system av kulturhistoriske bygninger langs kysten 
vår som leies ut til en rimelig pris. Kystled er nå et godt etablert til-
bud i samarbeid mellom Forbundet KYSTEN, Friluftsrådenes lands-
forbund, Den Norske Turistforening og Norsk Fyrhistorisk Forening.  
Mange kystlag tar også vare på annen maritim infrastruktur knyttet 
til ferdsel på sjøen. Det kan være bryggeanlegg og sjømerker, slipper, 
fortøyningsringer og varpepåler, tåkeklokker og mye annet.              
Forbundet KYSTEN er høringsinstans i saker som omhandler eller 
berører kulturminner på kysten. 
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Program  

Kystkulturdagen 16 juni 

 

 

Tidspunkt Program Beskrivelse Sted Ansvar 

Fredag 16 Rigging Rigging/klargjøring Kystlaget Arbeidslagsledere 

          

Lørdag 17         

0800 Flaggheis Flaggheis, Millom 
bakkar og berg 

Søndre brygge Morten/Kristian 

0815 Frokost Frokost Nordre nedre, 
inne/ute 

Einar m/flere 

1000 Åpning Nordre kai   Bjørn N 

1000 Forlandet Omvisning Bananbrygga Malcolm/Kaare m/flere 

1000 Fartøy/kultur Båtbygging Båtbyggeriet Fred Ivar 

1000 Åpning av utstil-
linger/stands 

Kafe/utstillinger Ute/inne kystlaget Arbeidslagsledere/ansvarligpå 
egne stands 

  Barneaktivitet Krabbefisking, roing, 
fisking 
Elias 
Båtbygging/seiling 

I slippen Espen/Gry/Grace J 
Steinar B/Kate 

  Profilering GKL   Søndre kai Børre/infolaget 

  GAIA/Vikinger Orientering/seiling 
hvis vær 

Smutthullet/indre 
havn 

Thomas 

  Gokstadveverne Salg/utstilling Søndre kai/inne Bjørg S 

  Gjesteplasser Sma/store båter Indre havn Bjørn R 

  Kafe Bemanning Nordre nedre Treffkomiteen 

  Knuter/tau/papir Knuter/spleis Søndre plass Andreas 

  Modellbåt Regatta/stand Ute/fergeleiet Mathias H 

  Motormuseum Åpent, Motorer ute Museet/ute Per AH 

  Speakertjeneste   Nordre nedre Stig Tore 

  Seiling+ Spleis, Albatross 
+medlemsbåter 

Indre havn Fred Ivar, Anders m/flere 

1100 Roing Robåter Indre Havn Espen B 

1130- 1230 Konsert NS&B, Ute/Inne Kjeld L 

  Kystled Fiskekaker? Søndre kai Vigdis, Astri 

1300 Foredrag, Vestfol-
dinger, hvalfangst i 
Finnmark 

Per AH/Ivar Otto GAIA hallen Stig Tore 
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1500 Kast loss! Alle båter kast loss! Kaiene, indre 
havn 

Anders 

1530- 
1600 

Opprydding Alle rydder sitt om-
råde 

Kystlaget, der 
det trengs 

Styret, arbeidslagsledere 

     

1900 Intern fest Spekemat, med-
brakt drikke 

Nordre nedre Treffkomiteen 

  Spontanmusikk!   

 Utdeling av årets 
propell                        

  Kristian, Stig Tore, Morten                   
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BÅTER 
Norske bruksbåter er viktige kulturminner som vi trenger for å forstå 
hvor vi kommer fra. Og så er de jo så vakre! Kysten er i endring. Vi 
mener det er viktig å ta vare på noen båter som har vært brukt til fis-
ke og fangst, frakt, transport, redningsarbeid, los virksomhet og alt 
annet folk har levd av.  
Kystlagene tar vare på 760 båter og fartøyer i alle størrelser. I felles-
skap setter vi i stand og vedlikeholder små åpne ro- og seilbåter, 
tresnekker, 
store fiske-
fartøyer, jek-
ter, skuter, 
ferger og 
skøyter av al-
le slag. Båte-
ne brukes av 
kystlagene til 
aktivt og so-
sialt kystfri-
luftsliv, men 
også til for-
midling av 
kystkultur og 
historie. Forbundet KYSTEN skaper sosiale møteplasser for alle 
som elsker gamle båter.  
Forbundet KYSTEN jobber med å registrere hvilke båttyper vi har, 
og hvilke som er blitt sjeldne. Prosjektet Tradisjonsbåtregisteret er 
knyttet til Lokalhistoriewiki, og er et samarbeid med Riksantikvaren 
og Lokalhistorisk institutt. 
Sammen med Norsk Forening for Fartøyvern bidrar vi til Riksantik-
varens arbeid med Nasjonal verneplan for fartøyer. Vi arbeider også 
politisk for å få mer midler til fartøyvern, og for gode havnefasilite-
ter til kystlagenes drift av sine båter.  
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Fra campinghytte og minibuss til 

fly og hoteller.  

Kystlagsturene har utviklet seg fra 

primitive turer til norske kystsam-

funn og daler i minibusser med over-

natting i trekkfulle campinghytter og 

felles matkasse til flyturer med ho-

tellovernattinger. Årets tur som fant 

sted til samme tid som tidligere turer 

i tiden 26 april til 2 mai er den hittil 

lengste og mest omfattende. Turen 

omfattet fire store byer i England: 

Manchester, Liverpool, London og 

Portsmouth.  

Manchester. 

Sent om kvelden samlet en forventningsfull gjeng på åtte mann seg på Sandefjord luft-

havn for avreise med Ryan Air til Manchester. Etter litt trøbbel med å finne fram fra fly-

plassen i Manchester var gjengen snart innlosjert på et hotell med høy standard i sentrum 

av byen i tomanns rom. 

For mange av oss har teknisk museum i Manchester stått som en drøm å kunne komme 

til. Det sies at det var her i Manchester at den moderne verden oppstod i sin tid og byen 

regnes som den første industribyen i verden. Men Manchester har ingen beliggenhet som 

skulle tilsi at det var her denne byen skulle oppstå på 1700-tallet. Den lå ikke ved sjøen 

med tilgang til skipsanløp for import av råvarer og tilsvarende eksport av ferdigvarer. 

Heller ikke ligger Manchester i et typisk gruvedistrikt med tilgang til kull eller andre 

energikilder.  

KYSTLAGSTUREN UT I DEN 
STORE BRITISKE VERDEN  

Kystlagsturen 2018 ble en smak på hva England kan tilby av store byer-

museer og opplevelser. Tekst Ivar Otto Myre, foto Hans Kristian Kjæraas 

Litt venting på Torp flyplass 
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Noe av dette ble reparert ved gravingen av den store skipskanalen mellom Liverpool og 

Manchester, samt en jernbane som fraktet varer raskt til dockene i Liverpool og ut i den 

store verden. Svaret på dette interessante spørsmålet fikk vi av guiden som viste oss 

hvordan spinnemaskinene virket. Dette skulle forøvrig jentene på vevloftet vårt sett. 

Starten på den industrielle revolusjon var den gigantiske endringen i bomullsspinneriene 

ved bruk av maskiner drevet med dampkraft. Guiden forklarte og demonstrerte at der-

som du vil spinne bomull så må luften ikke være for tørr, ikke for våt, men med en passe 

fuktighet som gjør det mulig å få en holdbar tråd. Manchester har akkurat den riktige 

luftfuktigheten. Når først industrien var etablert, så fulgte mange mekaniske verksteder 

med, særlig med 

utviklingen av 

dampmaskiner og 

jernbaner. I dette 

sporet kom det 

etterhvert også 

tekniske skoler 

og universitet.  

Da Manchester - 

Liverpool-banen 

skulle åpne i 

1831 ble det ar-

rangert en kon-

kurranse om det 

beste lokomotivet 

hvor Robert Step-

henson vant, noe 

som alle vet. Men 

noe ikke alle vet, er at også svensken 

John Ericsson deltok i konkurransen. 

Årsaken til at han ikke vant, var at kje-

len hans var for dårlig, men alle er enige 

om at hans lokomotiv var mye bedre enn 

Stephensens.  Den store festen på dette 

kjempemuseet var å se spinnemaskinene 

i aksjon med to guider som kjørte ma-

skinene. Her fikk vi demonstrert hele 

prosessen fra bomullsballer fra India og 

til det ferdige teppet eller klesplagget.  
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Museet viste også introduksjonen av elektrisk lys i fabrikkene i 1805. Dampmaskinene 

kunne gå hele tiden, men når dagslyset forsvant kunne ikke maskinene betjenes lenger 

og introduksjonen av elektrisk lys i 1805 kunne utvide og rasjonalisere produksjonen. 

Museet hadde selvfølgelig en stor samling av dampmaskiner, men la også stor vekt på å 

vise utviklingen av atomkraft og 

datamaskiner. Til og med en ekte 

romkapsel brukt i en av de siste 

romferdene var utstilt i museet og 

det er tankevekkende å se hvor 

stor og viktig rolle flatskjermtek-

nologi spiller innen romfarten.  

Museet hadde også en egen hall 

med fly der vi fikk se hele utvik-

lingen av flyet. Dette var interes-

sant for mange av deltakerne som var spesielt interessert i flymotorer. Noen gamle biler 

var det også plass til i flyhallen. 

Imperial War Museum North. 

Litt utenom programmet fikk vi tips av Tor Richard Odberg om at det var åpnet et nytt 

krigsmuseum i Manchester. Dette viste seg å være kjempestort med både arkitektur og 

størrelse som operaen i Oslo. Det var 

plassert i Traford Park, et gammelt 

industriområde med mye krigsindu-

stri og tvers over gaten for Old Traff-

ford, hjemmebanen til Manchester 

United.  

Museet fulgte en tidslinje med 1, ver-

denskrig 1914-1918, mellomkrigsti-

den 1919- 1939, 2. verdenskrig 1939

-1945, den kalde krigen 1946-1989 

og 1990 og fram til vår tid. I tillegg 

bestod museet av 6 store siloer med hvert sitt tema, opplevelse av krig, kvinner og krig, 

virkning av krig, empire og commonwealth i krig, teknologi og krig og krigens lov. Dis-

se seks temaene var nye for oss og viste en tilnærming til krigen som var fremmed for 

oss nordmenn.  

På kvelden spiste vi en bedre middag i Manchester og så litt på denne tredje største byen 

i England.  
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Liverpool og sjøfartsmuseet. 

På morgenen reiste vi med jernbanen til Liverpool, tok byen litt i øyesyn før vi inntok 

sjøfartsmuseet, beliggende nede ved de gamle dockene der de store atlanterhavsskipene i 

sin tid hadde sine plasser. En publunsj hører også med til slike turer.  

Sjøfartsmuseet i Liverpool er preget av at Liverpool i sin tid var en kjempestor sjøfartsby 

med ca. 45 % av tonnasjen til England. Store 

rederier holdt til her og byen var preget av å 

være hjemstedet til mange sjøfolk. Når det 

skjedde ulykker på sjøen med britiske skip, 

slik som torpederingen av Lusitania og forli-

set til Titanic, var de fleste mannskapene fra 

Liverpool. Dette preget utstillingene i stor 

grad og ga oss et innblikk i hvordan dette 

kom til å prege byen. Utstillingene var også 

preget av noen fantastiske modeller av de 

store Atlanterhavsdamperne, som ga anled-

ning til nærmere studium av disse gigantene 

som kom til å prege skipsfarten helt fram til ca. 1950. Før dette fraktet disse skipene tu-

senvis av emigranter til USA og Liverpool var en stor eksporthavn for emigranter også 

fra Norge. Under verdenskrigene ble disse skipene benyttet til troppetransport til og fra 

USA og Austra-

lia og mange 

andre steder. 

Mange mener at 

1. og 2. verdens-

krig ikke kunne 

vinnes uten inn-

satsen til disse 

skipene. Årsaken 

til at så få av de 

ble torpedert var 

at de kunne gå 

med en fart på 

ca. 25 knop, og 

ubåtene klarte 

ikke å reagere 

fort nok. 
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Nytt ved museet var utstillingen om slavefarten, en epoke i historien som vi ikke kan 

være stolte av. Liverpool rederne var helt sentrale i denne farten, men Danmark-Norge 

var også med.  

Sjøfartsmuseet i Liverpool lider 

litt av at de ikke har noen store 

skip å vise fram. Riktignok lå det 

en artig dampslepebåt ved mu-

seet, bygget i 1902 med kullfyrt 

dampmaskin som undertegnede 

og Tor Richard Odberg klarte å 

komme oss ombord i til en eks-

klusiv omvisning med en av de 

frivillige. Slepebåten hadde ope-

rert i Manchester-kanalen og far-

vannet rundt Liverpool.  

Nå gikk turen videre med tog til 

London, en hyggelig togtur tvers gjennom 

hele England minus en del Liverpool fans 

fra London som var misfornøyd med at 

laget hadde spilt uavgjort mot svake Sto-

ke på hjemmebane tidligere på dagen.  

I London var det slutt på hotell-luksusen 

med to mannsrom. Nå var det å innta 

Lords hotell med 4 mannsrom og enkel 

frokost. 
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Portsmouth. 

Søndag morgen steg gjengen ombord i toget til Portsmouth, et somletog som tok lang tid, 

men vi hadde god tid og fikk se en del av landskapet i Syd-England. Etter en bedre pub-

lunsj på lady Hamilton, gikk turen inn på det store marineverftet med diverse museer. Det 

første vi så på var det nye Mary Rose-museet. Mary Rose var flaggskipet til Henrik den 8 

som på uforklarlig vis kantret utenfor Portsmouth i 1545 under kamp mot franskmennene. 

Ulykken kan sammenlignes med 

Sveriges Vasa som kantret av om-

trent samme årsak. Båten ble liggen-

de i mudder og søle med sine 91 ka-

noner og forsøk ble gjort på berging, 

men forgjeves. Skipet ble delvis 

glemt, men det ble funnet av froske-

menn midt på 1960-tallet og nå star-

tet et kjempeprosjekt for å få skipet 

opp. Det var dog bare styrbord siden 

som var delvis intakt, den siden som 

hadde ligget ned i sølen. Resten var 

spist opp av pælemark. Det ble dan-

net en komite med prins Charles som 

medlem og i 1982 ble vraket hevet og satt inn i et skur hvor det i over 30 år ble pøst en 

veske over skipet som skulle bevare treverket. Men i 2016 ble det innviet et helt nytt mu-

seum ved siden av Victory hvor vraket ble satt inn i et tett rom med fullstendig kontroll 

med klimaet. Vi museumsgjester fikk se skipet fra plattformer bak glassvegger. I tillegg 

til skipet var det en enorm gjenstandsmengde som viste livet ombord i datidens største 

skip. I tillegg selvfølgelig en mengde våpen fra kanoner til den berømte engelske lang-

buen. Neste skip var Victory lord 

Nelsons flaggskip ved Trafalgar, eng-

elskmennenes mest ikoniske skip og 

der hvor alle kadetter i den engelske 

marine må sverge troskapseden på 

det stedet ombord der Nelson døde. 

Victory ble bygget i Chatham i 1765 

og var et gammelt skip i 1805 under 

slaget ved Trafalgar. Men skipet er 

godt vedlikeholdt av marinen og det 

var en stor opplevelse å gå rundt å se 

på dette skipet med de enorme eike-

knærne og den tykke skutesiden  
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som skulle tåle kuler og krutt. Morsomt var det også å se stedet der Nelson døde og ikke 

minst hans flotte admiralslugar med plass til alle kapteinene rundt bordet til rådslagning 

og middager.  

Det var også andre museer å se på inne på marineverftet, men det var stengetid på mu-

seet, så det var bare å komme seg på toget til London og en bedre middag, denne gangen 

testet vi Kina-restaurant.  

Teknisk museum i London. 

Neste dag, etter å ha spist den sedvanlige frokosten på Lords med ristet loff og syltetøy, 

var det å begi seg til teknisk 

museum. Vi var litt tidlig ute 

og måtte stå i 150 m kø for å 

komme inn. Det krydde av 

folk på denne frimandagen. 

Museet viste seg fra sin beste 

side med nye utstillinger for 

oss som hadde vært der før. 

Men først måtte vi se de 

gamle dampmaskinene igjen 

som ikke slutter å imponere. 

Dette var pumper som ble 

brukt til å pumpe vann opp 

fra kullgruvene.  

På et av galleriene var det en 

utstilling med gamle klokker med Harrisons berømte ur i spissen. Han vant en pris for å 

konstruere det første kronometeret som viste seg å fungere til sjøs. Dette kjempemuseet 

inneholder alt fra de eldste dampmaskinene til romraketter. Her er noe for alle som er 

interessert i det som er gammelt selv om 

mye var relativt nytt. For min del fikk jeg 

endelig se de maskinene som far til Isam-

bard Brunel konstruerte for å lage treblok-

ker til seilskutene og som revolusjonerte 

denne arbeidskrevende produksjonen.  

Hele formiddagen gikk med til museet og 

vi dro videre til Imperial War Museum. Nå 

hadde vi sett museet i Manchester så det var 

ikke så mye nytt her, men noe er det alltid.  
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. Det som er fint ved dette krigsmuseet var den fyldige dekningen av 1. verdenskrig som 

for oss nordmenn er litt mer fjern en den 2 verdenskrigen. Her hadde man laget modeller 

av det som preget denne grusomme krigen, nemlig skyttergravene. Man viste også til at 

det gang på gang var sikkert at nå var Tyskland slått, men de kom tilbake, til og med når 

engelskmennene satte inn stridsvogner, denne nye tekniske oppfinnelsen. Denne krigen 

er også preget av de voldsomme tapene på hver side med 400-500 000 mann bare i et 

slag (Somme).  

Resten av dagen ble brukt til å se på Tower og St. Kathrines dock med etterfølgende fish 

and chips på Dickens inn.  

Greenwich, Cutty Sark, det maritime mu-

seet og havnemuseet. 

Tirsdag 1 mai opprant med nydelig vær. Det 

passet da godt å ta en tur til idylliske Green-

wich og Docklands med blant annet Cutty 

Sark. Cutty Sark har de siste årene blitt restau-

rert og hele oppbevaringskonseptet er totalt 

endret. Selv om den elegante teklipperen ligger 

i samme dock som før, er den nå løftet opp i 

løse luften og hviler ikke lenger på blokkene 

nede i docken. Du kan nå gå under skipet og et glasstak dekker arealet mellom skipet og 

dokksidene. Hele dette rommet i dokken brukes nå til utstillinger og fasiliteter for publi-

kum. Ellers er båten pusset opp og er en fryd å se til både på dekk i lugarer, lasterom og 

messer. Den har ligget i Greenwich siden 1954 og trengte en større restaurering. 

Cutty Sark er bygget i Dumbarton 

i 1869 og en av de siste teclipper-

ne som ble bygget. Det er bygd 

for fart for å konkurrere om å 

komme først med teavlingen fra 

Kina til London. Men etter at 

Suez-kanalen ble åpnet ble det 

dampskipene som kom til å domi-

nere med den kortere veien fra 

Østen til Europa. Cutty Sark er i 

dag den siste av disse hurtigsei-

lerne som er bevart og det blir 

brukt store ressurser på å holde 

denne båten i god stand.  
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I det fine været ble det plass til en bedre pub-lunsj før veien gikk til det store maritime 

museet. Dette museet har mange av oss vært på før, men det er ikke så interessant som 

tidligere for oss nordmenn. Museet blir mer og mer et museum for den britiske storhets-

tiden med overlegenhet til sjøs 

og ikke minst de store malerie-

ne fra blant annet Trafalgar. 

Men noe nytt var det også den-

ne gang og det var fremstil-

lingen av Jylland-slaget under 

1.verdenskrig, et slag der bri-

tene tapte flere skip enn Tysk-

land, men allikevel så seg selv 

som vinnere fordi de hindret 

den tyske flåten fra å komme 

ut i åpent hav.  
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Museet er også blitt mer og mer orientert mot barn og det er tydelig at man satser på å 

vise de nye generasjoner sjøfarten på en pedagogisk måte.  

På veien inn til 

London sentrum 

var vi innom hav-

nemuseet i Dock-

land. Her var det 

mye interessant å 

se fra utviklingen 

av skipstrafikken 

på Themsen. Her 

var til og med den 

store hvalfangst-

flåten til London 

presentert, den 

som forsvant på 

1800-tallet når de 

ble utkonkurrert 

av Sven Foyn og 

nordmennene.  

Om kvelden var det ny restaurant med middag og denne gang havnet vi til noens skuffel-

se på et sted der det ikke ble servert alkohol, men maten var meget god til og med slaktet 

på muslimsk vis. 

Så var det hjem til stri-

skjorte og havrelefse etter 

en tur med mange muse-

umsopplevelser, men også 

koselige og sosiale sam-

linger rundt felles måltider. 

  

De som var med: Fra Gok-
stad Kystlag: Ivar Otto 
Myhre, Roar Jensen, Hans 
Kristian Kjæraas, Torbjørn 
Skaret og Tor Rikard Odberg. 
Fra Lillesand Kystlag: Kay G. 
Arntzen. Fra Bragdøya Kyst-
lag: Håkon Sivertsen. 
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I siste nummer av Kystvakt var det Gokstadskipet som ble presentert og denne gangen 

skal vi holde oss i lokalmiljøet og ta for oss den lille båten som ble funnet knust oppi 

Gokstadskipet sammen med to andre større båter, henholdsvis åtte og ti meter lange, 

mens Gokstadfæringen måler 6.60 m.  

Årsaken til at det var mulig å skille båte-

ne fra hverandre var at den profilen som 

var påført bordgangene var forskjellig 

for alle tre båtene. Antagelig hadde vi-

kingenes båtbyggermestere hver sin pri-

vate profil som viste hvem båtbyggeren 

var.  

Gogstadfæringen og den største båten er 

satt sammen og finnes i original på vi-

kingskipshuset, men den mellomste ikke 

er satt sammen. Men det er laget en kopi av denne som sam-

men med kopier av de to andre finnes på vårt kystkultursenter 

og kan bivånes i Gaiahallen, antagelig det eneste stedet i ver-

den som har kopier av hele Gokstadfunnet inklusiv moderski-

pet. 

Kopien bygges 

Etter at professor Arne Emil Christensen hadde laget en teg-

ning av Gokstadfæringen i 1966 basert på den sammensatt båten på Vikingskipshuset, 

fikk det britiske sjøfartsmuseet i Greenwich ideen til å bygge det som antagelig er det 

første kopien av denne båten.  

Bygging av kopier 
 

I DENNE SERIEN PRESENTERER IVAR OTTO MYHRE            

KLASSISKE SKIPSTYPER SOM DET ER BYGGET KOPIER AV. 

DENNE GANGEN GJELDER DET HANS EGEN BÅT                                   

GOKSTADFÆRINGEN. 
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På grunn av dette ble den kalt "The Greenwich replica". Båtbygger var Harold Kimber og 

han bygget båten i 1972. Det var daværende direktør ved museet Basil Greenhill som tok 

initiativ til prosjektet og det ble fulgt opp av to vitenskapelige undersøkelser publisert i 

1974, en om byggingen 

og en om testingen av bå-

ten i sjøen.  

Testingen. 

Når engelskmennene først 

gjør noe, så er det grun-

dig. Testingen av egen-

skapene til Gokstadfæ-

ringen var nitide med fle-

re vitenskapelige rappor-

ter som ble utgitt av mu-

seet i Grennwich. Men det 

er synd å si at resultatene 

var så interessante. Interessen var mest fokusert på hvordan båten klarte seg i sjøen under 

forskjellige forhold. At den ikke var noen god seilbåt, klarte de raskt å konstatere. Det 

mest opplysende med testingen var ro og slepetestingen. De lot 2 konkurranseroere ro bå-

ten i et fartstest, og de oppnådde hele 7.5 knop under en kort strekning. Ellers viste det 

seg at båten hadde et gunstig fartsområde rundt 3 knop der det bare skulle 12-15 kg. trykk 

på årene for å oppnå denne hastigheten. 

Dette stemmer med min erfaring på langtur 

og rolig roing over lange distanser med 

god fremdrift, 3 knop er tross alt ca. 5.5 

km i timen, en ganske bra fart med årer. 

Til slutt ble den sammenlignet med syv 

forskjellige klassiske robåter på de britiske 

øyer, men bare en av de hadde omtrent 

samme størrelse som Gokstadfæringen. 

Det var Deal Galley Punt som var testet i 

1937. 

Vi nordmenn har ingen tradisjon med å fo-

reta slike vitenskapelige tester av de for-

skjellige robåtene som finnes langs norske-

kysten.   

 

The Greenwich replica 
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Det er synd, fordi det da kunne ha vært mulig å avdekke forskjeller som sikkert har noe 

med tradisjon og forhold på de stedene der båtene har blitt utviklet. Men det hadde også 

gitt muligheter for å utvikle gode robåter for de som våger seg ut i robåt i framtiden.  

Hva har Gokstadfæringen vært brukt til ? 

Mange mener at færingen har vært brukt som lettbåt til hovedskipet, Gokstadskipet. 

Bayeux teppet viser at vikingskipene benyt-

tet lettbåter, men eksperter mener at Gok-

stadfæringen var for liten og at det var den 

åtte meter lange båten som var lettbåten.  

Sannsynligvis har færingen vært en båt til 

bruk inne i fjorden, til kortere ferder og 

småfiske. Nå som vi vet at mannen fra Gok-

stad også hadde en liten by innen sin inter-

essesfære på Heimdal-jordet, er det bare fantasien som kan sette grenser for hva en slik 

hurtiggående robåt med seil kan ha vært be-

nyttet til. Heimdal var samtidig med Kau-

pang og med to sterke roere tok det ikke lang 

tid å ro bort til Viksfjord med denne båten, 

kanskje ble den også dratt over eidet ved 

Klåstad. I det hele tatt er det noe med de to 

håndtakene foran i båten som er godt egnet 

til å dra båten over land eller på land for å skjule seg for en fiende. Det at båten er bygget 

så lett med tynne bordganger, tyder også på at det med å dra båten over og på land har 

vært en etterspurt egenskap.  

Dersom Snorre hadde rett i at det var by i Tønsberg når slaget ved Hafersfjord fant sted, 

så ville det heller ikke ta lang tid via sundene mellom Østerøya/Vesterøya og York å 

komme seg til Tønsberg for å handle eller gjeste en eller annen småkonge.   
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FRILUFTSLIV 
Tenk hvilken fantastisk kulturskatt folk har utviklet ved å leve langs 
den norske kyststripa! Få andre land i verden har en kyst som er hal-
vannen gang jordas omkrets der det har bodd folk gjennom ti tusen 
år. En forståelse for historien gir bedre forutsetninger for å forme 
framtida. Kjenn-
skap til lokalhisto-
rie gir også folk en 
sterkere tilknyt-
ning til sitt lokal-
samfunn. 
Kystlagene avgjør 
selv hva de ønsker 
å fokusere på, og 
alle tar de ut-
gangspunkt i sin 
lokale kystkultur- 
og historie. Vi er 
opptatt av å sides-
tille den immaterielle kulturarven med de håndfaste kulturminnene, 
og i kystlagene holdes et bredt spekter av kulturarv i live.              
I kystlagene finnes kunnskap og ferdigheter innen de fleste hånd-
verksfag med tilknytning til kysten. Dette er beskrevet her. Mange 
kystlag har også mattradisjoner, sanking, foredling og tilbereding av 
mat fra havet som en viktig del av sin aktivitet.  
Musikk- og fortellertradisjoner holdes i hevd, og visesang er en vik-
tig del av mange kystlags repertoar. I 2014 ga Forbundet KYSTEN 
ut Kystsangboka i samarbeid med Noteforlaget. Boka inneholder 
sanger fra hele kysten, plukket ut av kystlagene, og kommer i ny og 
revidert utgave i april 2018.            
I kystlagene forvaltes kunnskapen om tradisjonelt sjømannskap og 
navigasjon, om gamle fiskemetoder, og om samspill mellom de sjø-
farende og naturkreftene. Norges kyst er lang og fjordene er dype. 
Vi tar vare på hele historien - gjennom bruk. 
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Dette var en motor som var 
utstyrt med det som han kalte 
en petroleumsfordamper. En 
innretning, kanskje første 
kjente forgasser, og som 
mange mener er den utgangs-
punktet for forgasseren vi i 
dag bruker. Denne forløperen 
til forgasser tok han patent på 
i flere land, som Norge, Sveri-
ge, England, Frankrike, USA, 
og Tyskland..  Motoren var en 
liten 4-hk motor med liggende 
sylinder. 
Motoren ble omtalt i Teknisk 
Ukeblad i 1891 med ønske om 
at motoren måtte komme i 
produksjon i stor målestokk. 
Dette ble det ikke noe av og 
motoren gikk i glemmeboken. Men en   mo-
tor, skal vi ikke glemme. Den ble i 1893 
montert i en lettbåt til polarskuta ”FRAM”. 
Det kan leses om denne motoren i forskjel-
lige bøker, men det denne motoren er mest 
kjent for er at den kunne være vanskelig å 
få i gang i kaldt vær. Vi skjønner at det kun-
ne være slitsomt ved bruk i en polarskute.  
  
En Irgensmotor er i dag på Norsk Teknisk 
museum, men byggeår for denne er nok 
dessverre ukjent.   
. 
Vi må tro at oppmerksomheten rundt Irgens 

motor la grunnlaget for manges interesse for 
båtmotoren og norsk motorproduksjon.  
 Vi har all grunn til å være mer stolte av 
Paul Henning Irgens.  
 
Historien om Paul Henning Irgens er for de 
fleste ukjent. Paul H. Irgens, født i 1843 i 
Os i Østerdalen, foreldreløs syv år gammel, 
vokste opp som gjetergutt. 
  
Mens han gikk og gjette buskapen, drømte 
han om ganske andre bedrifter. 
” hvorledes man vel skulde  faa en vogn til 
at rulle frem uten  hest ??”   

OSING OPPFANT MOTORBÅTEN 
Per  Angell-Hansen 

 
Vi har i Norge mange oppfinnere og pionerer i motorhistorisk sammenheng. 
Det var Paul H. Irgens som konstruerte den første norske båtmotor i 1880 
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 15 år gammel dro han til København for 
teknisk utdannelse på kveldsskole, samtidig 
som han gikk i lære i et mekanisk verk-
sted.  Etter eksamen arbeidet han i mekanis-
ke verksteder i England, Tyskland og 
Frankrike i flere år. ---- ja historien kan nok 
for mange fortone seg som et eventyr fra 
Asbjørnsen og Moe, med Irgens som Aske-
ladden. 
Historien om motorbåten kan leses i et in-
tervju med han i Norsk Motorblad i 1920 , 
hvor vi  kan vi lese følgende: I 1878 påbe-
gynte jeg  min første konstruksjon av en pe-
troleumsmotor. Men den var bestemt for 
båtbruk. I 1880 hadde jeg den ferdig- jeg 
måtte låne 300 kr --- for og nå så langt med 
min oppfinnelse, og det var jo mange peng-
er den gang.  Bilen er ikke nevnt i artikke-
len. 
 
I JUBILEUMSBOK 1911-1936 fra Konge-
lig Norsk Motorbåtforening heter det: 

”År 1891 skal den første motorbåt ha vist 
sig på Kristianiafjorden. Motoren, en to-
cylindret petroleumsmotor, var forarbeidet 
av en mekaniker Paul Irgens fra Kristiania, 
skriver. "Motorbåten" nr. 2 for 1912. I Tek-
nisk Ukeblad for 12 november 1891 skriver 
en innsender {overingeniør Roshouw i da-
værende Kristiania veivesen), som hadde 
vært med på prøvetur med båten bl. a. føl-
gende: "Efter å ha foretatt flere turer med en 
liten "dampbåt" hvori hr. Irgens har innsatt 
en 2 hesters maskin, er vi kommet til den 
anskuelse at maskinen i alt vesentlig arbei-
der utmerket godt. Vi må derfor anbefale 
enhver, som vil anskaffe sig en sådan ma-
skin om å gjøre sig bekjent med denne nors-
ke petroleumsmotor, innen man beslutter 
sig til å gå til utlandet efter den.  

Det er av hensyn til vår industri meget å 
ønske, at opfinneren må kunne få gå i gang 
med fabrikasjonen i stor målestokk, hvor-
ved motoren vil kunne leveres billigst mu-

lig. Det er især for mindre dampbåter, pri-
vate lystbåter og lignende at disse maskiner 
egner sig, idet der ikke brukes nogen fyring 
og således heller Ikke medfører de for 
sådanne uundgåelige ulemper av røk. smuss 
o.s.v -- Litt lukt, som nu følger med, vil let-
telig kunne fjernes ved en hensiktsmessig 
ventilasjon av maskinen, som forøvrig er 
lett å betjene"  

Herr Irgens hadde tatt patent på både for-
gasser og det elektriske induksjonstendap-
parat, og i de følgende år forarbeidet han 
flere motorer både for petroleum, gasolin og 
bensin; men på grunn av manglende kapital 
måtte det hele snart innstilles.” 

 Men pionerarbeid kostet, som alltid penger, 
og de som trodde på Irgens hadde ikke 
penger, og de som hadde penger trodde ikke 
på ham og hans oppfinnelser.   
Dessverre finnes det ikke noe arkivmateria-
le vedr Paul Henning Irgens. Historien sier 
at alt materiale forsvant i en stor loftsryd-
ning, mens noen sier at huset hvor alt lå lag-
ret på et loft, brant på slutten av 1920 tallet. 
Hva som er riktig eller galt betyr ikke noe, 
da vi uansett ikke får dette materialet tilba-
ke.  
  
Motorbåten ble altså opp-
funnet av en person fra Os 
i Østerdalen, hvor båtlivet 
nok ikke har vært så stort. 
 Irgens var, etter det vi vet 
i dag, den første motor-
konstruktør i Norge. Utro-
lig nok er det i dag samlet 
en oversikt over 254 nors-
ke motorprodusenter. Ja, 
tallet er riktig. Men noen 
var små og noen var store gjennom mange 
tiår. 
 
Her oversikten de 254 : https://wiki.cdd.no/
index.php/Forside 
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