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Vi er allerede langt inn i det nye året som 
ser ut til å bli like utfordrende og spennende 
som foregående år. 
Valgkomiteen i 2017 hadde en stri tørn med 
og finne kandidater til styret og andre verv 
hvor det skulle nye inn. I år er det viktig at 
den samme komiteen starter med å finne 
kandidater så tidlig som mulig, gjerne før 

sommeren. Dette vil sikre gode kandidater 
til en helt nødvendig utskifting der det er 
behov for det.   
 
De fleste arbeidslagene har konstituert seg 
og noen har skiftet arbeidslagsledere. Jeg 
ønsker de nye velkommen til et godt samar-
beid med styret. Det er arbeidslagene som 
kommer med forslag til prosjekter de vil ha 
gjennomført i lagene. Styret spør normalt 

etter prosjektets verdi for lokal kysthistorie, 
kostnader, beregnet tid for arbeidet og hvem 
som skal arbeide med det. 
 
Vi har startet med organiseringen av et nytt 
arbeidslag, foreløpig ved navn Miljøar-
beidslaget (MAL). Oppdraget til dette laget 
er å motarbeide maritim forsøpling i vårt 

nærområde. Laget skal 
samarbeide med organi-
sasjoner med samme 
oppdrag.  Vi håper at 
dette appellerer til ung-
dom og medlemmer 
som vil gjøre en innsats 
mot (Se annet innlegg i 
Kystvakt) 
Flere arbeidsoppdrag 
står for tur etter hvert 
som vinteren slipper ta-
ket. Vi skal oppgradere 
slippen vår med flere 
støtter slik at den blir 
sikrere i bruk. Vi skal 
også montere egen tank 
for oppsamling av for-
urensning etter puss/
sliping av båter på slip-

pen. 
Medlemstreff vil bli avholdt ihht trefflista. 
Hvert treff vil ha faglige eller kulturelle inn-
slag. 
 
Kurser vil bli avholdt ila året. Brit HL er 
kursansvarlig og sørger for innrapportering 
til Studieforbundet. Det er viktig at dere 
kommer med forslag til kurser. 
 

Leder 
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Kystkulturdagen ble me-

get vellykket i 2017. 

Dette takket være god 

planlegging i arbeidsla-

gene, gjennomtenkt pro-

gram med passe innhold. 

.  

Vi håper på en like god 
gjennomføring den16 
juni i år 
Arbeidet med nødutgang 
fra stua fortsetter og for-
ventes ferdigstilt i løpet 
av sommeren.  
Seil/Havn følger opp arbeidet med rensing 
av indre havn, flytting av brygger og båter. 
Bygging av Grindahus langs muren sør for 
Murhuset er under planlegging. Her er tan-
ken at det skal kunne arbeides med for-
skjellige ting, småbåter og annet som viser 
litt av hva vi driver med på kystlaget. 
Jeg håper og tror det blir et godt år for 
kystlaget med mange gode innspill og flere 
aktive medlemmer som bidrar i det de 
brenner for! 
 
Mvh Bjørn  

Et eksempel på et «Grindahus» som vi 
brukte  på Landsstevnet i 2015 

Kystkulturdagen 2017 
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Det nye styre i 2018 består av leder Bjørn Navjord , nestleder Brit Holm Lunde, vara-
medlem Bjørn Rishovd, varamedlem Torolf Stenersen  (ikke tilstede) kasserer: Morten 
Hellemann, sekretær: Ellen Marie Husa, husstyret: Kai Andersen  

Gokstad kystlags nye styret 2018 

 
Ledere for arbeidslagene  2018 
Fartøy- og kulturlaget: Fred Ivar Tallaksen, Infolaget: Børre Grøn-
ningsæter, Modellbåtlaget: Mathias Hansen,  Nordre Skur og Bal-
last: Leif Rune Sundli, Seilas- og havnelaget: Bjørn Rishovd,  Verk-
stedlaget: Per Angell-Hansen, Kystledslaget: Vigdis Myhre,  
Gokstadveverne Bjørg Skaret  
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Bakgrunn 
Marin forsøpling og miljøforurensing er et 
problem samt til bekymring for alle som 
virker på kysten vår, og ikke minst påvirker 
det livet i havet. 
Området vi skal operere i må defineres i 
samarbeid med andre lag og foreninger, en 

ser for seg Sandefjordsfjorden, Mefjorden 
og Tønsbergfjorden i øst, Svenner i vest. 
 
Vi har allerede deltatt på et møte som Oslo-

fjorden Friluftsråd hadde i Horten den 14 

februar 2018. 

Nytt arbeidslag i Gokstad kystlag mot 
marin forsøpling 

 
Landsmøte Forbundet KYSTEN vedtok i april 2017 å ta inn følgende punkt 
inn i organisasjonenes arbeidsprogram: «Forbundet KYSTEN skal legge til 
rette for lokalt engasjement mot plastavfall i havet, og for andre nødvendige 
miljøtiltak rundt vår virksomhet.» 
Forbundet KYSTEN er overbygningen for 125 kystlag i Norge. Hvis alle dis-
se kystlagene organiserer et lag/gruppe som tar for seg sin del av kysten så 
tror jeg dette vil være en stor ressurs mot maritim forsøpling. 
Vi la inn et forslag på årsmøtet 2018 om et eget arbeidslag i Gokstad kystlag 

som skal jobbe mot marin forsøpling i havet og på kysten vår. Foreløpig 

navn er Miljøarbeidslaget (MAL) 
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Status 
Vi jobber med vedtekter og organisasjons-
strukturen for laget. Så snart vi her en plan 
for dette vil vi avertere etter nye/gamle 
medlemmer som synes dette er interessant. 
Vi vil her gå ut bredt gjennom Sandefjord 
Blad, Kystvakt og til alle medlemmer fra 
Infolaget. 
Jeg håper at dette vil appellere til ungdom-
men så vi kan få noe nytt blod inn i laget 
vårt. 
I første omgang vil vi bruke Fram, og La-
nesbuen til innsamlingen. Mathias H har 
sagt seg villig 
til å gjennom-
føre opplæring 
på småbåtene/
motorene. La-
nesbuen vil bli 
benyttet som 
«moder/
sikkerhetsfar-
tøy» hvor man 
kan samle søp-
pel og hvor 
man kan hvile/
spise under en 
operasjon. 
Vi har faste 
«skippere» på 
Lanesbuen 
som også vil 
bli sentral med 
hensyn til sikkerhet. Vi ser også for oss et 
samarbeid med kommunen og andre aktø-
rer i Vestfold til beste for miljøet vårt. 
 
Organisasjon: 
Arbeidslagsleder: Planlegger operasjonene 
og sikkerheten rundt disse. 
Vi vil utdanne Båtførere/skippere som får 
ansvar for bruk og vedlikehold av småbåte-
ne, Mathias H vil ta ansvar for utdanning 
og oppfølging av motorkyndige 
Vi vil kjøre kurs i båt/sjøkart Innsatsperso-

nell, inntil fire i hver båt samt fire i La-
nesbuen for å bytte med. 
 
Operasjoner: 
Leder på land med samband til Lanesbuen 
via VHF eller telefon. 
Leder i båt 
Sikkerhetsansvarlig 
Samband 
Navnelister på land 
Vedlikehold, planlegging før operasjonen, 
herunder samarbeid med andre organisasjo-
ner 

Operasjonsområde, rute inn og ut med kart-
referanser 
 
Utfall av operasjonen, hvor mye søppel er 
tatt opp og hva er gjort med den 
 
 Etterarbeid, vedlikehold, rapportering. 
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Gled deg til en helg dedikert til den norske trebåtens historie, utvik-
ling og variasjon; fra vikingenes storslagne og beryktede råseilbåter, 
til  fiskerbøndenes enkle færinger, Colin Archer-skøytene som gjor-
de sjøen tryggere  og ikke minst Anker & og Jensens glattpolerte og 
superraske meterbåter.  
 
Alle epokene vil være  representert under årets trebåtfestival i 2018! 
 
Sætre i Hurum  1.-3. juni 2018   
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Modellbåtlaget har på sitt konstituerende møte valgt Mathias XXXX som leder. Laget 
består i dag av ni stykker som har interesse for bygging av skipsmodeller. 

Laget har bedt om midler til å kjøpe inn en tykkelseshøvel for å komplettere maskinhal-
len sin. Denne skal blant annet brukes til å lage planker og lister. Alle maskinene i ma-
skinhallen er selvsagt små og tilpasset bruken. Ellers kjøpes det inn noe materialer til 
bygging av prosjekter til kystlaget, blant annet en modell av båten som bygges i full 

størrelse i etasjen under. 

Modellbåt laget har også planer om å besøke 

museer med modellbåter blant annet Mari-
nemuseet i Horten, noe som også flere på 
kystlaget kan være med på om de ønsker. 
Sjøfartsmuseet på Bygdøy i Oslo er også et 
mål. Ellers så vil de delta på Kystkulturda-

gen og i Borgertoget 17. mai. 

Laget har sin arbeidsmøter på tirsdager oppe 
på seilloftet i søndrebygg. 

Modellbåt laget 
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 Tändkulemotorns dag 2018 

 
Lördagen den 18 augusti 

10.00 - 16.00 
Norra Hamnen Lysekil. 

L Laurins fastighet och på 
Skandiaverkens gamla fabriksområde  

 
Du som är intresserad av tändkulemotorer hälsas välkommen. 
Det blir extra uppskattat om du kommer med motor eller båt 

utrustad med tändkulemotor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiviteter denna dag är visning och körning av motorer. Utställning om Skandiamotorer. 
Olika båtar som har tändkulemotorer kommer att ligga i hamnen. Det finns möjlighet att  
få åka med föreningens fartyg HARRY, 1/2-timmes turer kommer att köras kontinuerligt. 

 
Servering. Lotterier. Försäljning av manualer Skandiamotorer, vimplar, tröjor och inte 
minst de så efterfrågade CD-skivorna TÄNDKULEDUNK 1 och 2! Samt CD-skivan 

Gamla Sjömanssånger.  
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Utleggingen av tildekkingsmassene på 
grunne områder viser seg å ta noe mer 
tid enn planlagt.  
 
Oppryddingsprosjektet Renere Sande-
fjordsfjord har kommet langt. På grunne 
områder tar tildekkingen imidlertid lenger 
tid enn forventet. Prosjektavslutningen er 
derfor ytterligere utsatt med ca. en måned, 
fra midten av mars til midten av april 2018.  
 
Årsaken til utsettelsen er at det har tatt 
lenger tid enn planlagt å legge ut lagene 
med tildekkingsmasser på de grunne områ-
dene. Hoved entreprenør Skanska er opptatt 
av å levere et godt resultat med god kvalitet 
på tildekkingsarbeidene. Tildekkingshøy-
den måles grundig under-
veis, slik at det er god kon-
troll på sluttresultatet.  
 
For å utføre tildekkingen 
på de aller grunneste områ-
dene i Kilen, ankom et nytt 
utleggingsfartøy Sande-
fjord i begynnelsen av fe-
bruar. Det blir stor aktivitet 
på grunne områder i både 
indre og ytre havn frem-
over, med flere utleggings-
enheter som legger ut til-
dekkingsmasse samtidig.  
Vi vil ta kontakt med båt-
foreningene og grunneier-

ne i forkant av de tildekkingsarbeidene som 
berører de enkelte bryggeområdene. Tids-
forskyvninger og endringer i rekkefølgen 
på tildekkingsområdene kan forekomme.  
 

RENERE SANDEFJORDSFJORD  
PROSJEKTAVSLUTNING UTSATT TIL APRIL 2018  
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Grus lastes over til den mindre båten Rent Hav som igjen fører dette bort til den lille ut-
leggeren som brukes der det er grunt. Rent Hav hadde et uhell og slapp ut 300 liter hydr-
aulikk olje når en slang sprakk i slutten av Februar 
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Svenner fyr er fortsatt på Gokstad kystlags 
agenda, selv om vi ikke for tiden har noen 
kontrakt med kystverket. Kyst-
verket har imidlertid gitt oss ga-
ranti for at vi fortsatt er aktuelle 
som leietakere, og at årsaken til 
at kontrakten er utløpt er tids-
press og mange gjøremål i etaten. 
Vi har besluttet å avvente, og reg-
ner med at kontrakten kommer til 
signering om ikke lenge.  
Ellers går livet på fyret sin vante 
gang med dugnadshelger, de fles-
te med medlemmer fra driver-
gruppen. Pinsedugnaden derimot 
er fortsatt godt besatt med med-
lemmer fra begge kystlag.  
Vi kan godt tenke oss en fremtid 
med flere besøk av medlemmer 
som kan tenke seg å gjøre en inn-
sats eller bare å komme på besøk 
for grilling og kos. Vi er imidler-
tid klar over at mange tenker på 
været og kvier seg av den grunn. 
Drivergruppen prøver å finne ak-
tiviteter som kan interessere med-
lemmene og skal i sommer blant 
annet ha en helg hvor vi inviterer 
brukere og eiere av snekker.  

Livet på Svenner fyr 

Fyret ble tent første gang 22. oktober 1874. I 1900 ble det eksisterende 
tårnet i støpejern bygget. Tårnets høyde er på 18,7 m, toppen på tårnet 

ligger 40 meter over havet. Fyrlyset ligger 40,3 meter over høyvannstand 
og har en lysvidde på 17,8 nautiske mil. 

Navnet Svenner kommer av det norrøne Sveinar, som betyr «gutter,  
karer», uten at man kjenner bakgrunnen for dette.  
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Gjøremål fremover er som tidligere skra-
ping og maling av vegger og himlinger inne 
i vokterboligen og reserveassistenten, noe 
utvendig maling av vegger og rekkverk og 
vask og klargjøring for vertskapssesongen. 
 
Vi vil også anbefale flere å 
søke å være vertskap. Vert-
skap er en veldig artig måte å 
tilbringe noen dager av fe-
rien. De som er vertskap bor i 
egne hus med god plass. 
Mange har med familiemed-
lemmer. Oppgaver for vert-
skapet er i hovedsak å ta imot 
gjester, renhold av fellesrom 
og rydding.  
Ta gjerne kontakt med under-
tegn for mer info om verts-

kapsrollen eller annet om Svenner fyr. 
 
Tekst/Foto: Kaare Jansen 
Leder Svenner fyr kystled. 
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R 
iksantikvaren 
sier dette om 
fredningen av 
Svenner fyr og 
området rundt 

 
Fredningen omfatter følgende bygninger og 
anlegg på Svenner fyrstasjon med hjemmel 
i kulturminneloven § 15: 1. Fyrtårn; 2. Ma-
skinhus (Tilbyggene utgår i fredningsvedta-
ket); 3. Oljebeholdere (Utgår i frednings-
vedtaket, se saksgang); 4. Steinhus/bolig; 5. 
Fyrvokterbolig; 6. Uthus; 7. Reserveassis-
tentbolig; 8. Uthus; 9. Naust; 10. Naust; 11. 
Bro til landinger; 12. 3 landinger; 13. Olje-
bod (Medtatt i fredningsvedtaket, se saks-
gang.) Nummereringen refererer seg til 
vedlagte kart, vedlegg 1. Fredningen omfat-
ter eksteriørfredning av hele anlegget. 

 Fredningen omfatter videre interiørfred-
ning av fyrtårnet og hovedkonstruksjon 
med eksisterende planløsning i de øvrige 
bygningene. Fredningen etter § 19 omfatter 
et område avmerket på vedlagte kart datert 
4. november 1996 og påført Riksantikva-
rens stempel, vedlegg 2. Formålet med 
fredningen av Svenner fyrstasjon er å beva-
re et kulturhistorisk verdifullt anlegg.  

Fyrstasjonen skal sikres som et ledd i beva-
ringen av et utvalg av fyrstasjoner som til-
sammen skal vise hvordan et avgjørende 
element i kommunikasjonen langs kysten 
har utviklet seg. Fredningen av bygningene 
og øvrige anleggselementer skal sikre an-
leggets hovedstruktur, terrengtilpassing, 
volum, materialbruk, overflater og detalje-
ring, samt teknisk utstyr knyttet til fyrdrif-
ten.  

Formålet er videre å bevare romstruktur, 
bygningsdeler og detaljer i interiøret som 
inngår i fredningen. Fredningen av området 
rundt bygningene foreslås for å bevare an-
leggets virkning i landskapet gjennom å 
opprettholde anleggets karakter, slik det 
framstår med vei, trapper, bro og lan-
dinger. / FRA ENKELTMINNE: Formålet 
med fredningen av Svenner fyrstasjon er å 
bevare et kulturhistorisk verdifullt anlegg.  

Fyrstasjonen skal sikres som et ledd i beva-
ringen av et utvalg av fyrstasjoner som til-
sammen skal vise hvordan et avgjørende 
element i kommunikasjonen langs kysten 
har utviklet seg. Fredningen av bygningene 
og øvrige anleggselementer skal sikre an-
leggets hovedstruktur, terrengtilpassing, 
volum, materialbruk, overflater og detalje-
ring, samt teknisk utstyr knyttet til fyrdrif-
ten. 

 Formålet er videre å bevare romstruktur, 
bygningsdeler og detaljer i interiøret som 
inngår i fredningen. Fredningen av området 
rundt byg-
ningene 
foreslås 
for å be-
vare an-
leggets 
virkning i 
landskapet 
gjennom å 
opprett-
holde an-
leggets 
karakter, 
slik det 
framstår 
med vei, 
trapper, 
bro og 
landinger. 
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Fremdrift i byggingen av Or-
mestadsnekka 
 
Iløpet av 2017 og frem til fe-
bruar 2018 har vi som holder 
til i båtbyggeriet i Søndre Skur 
følt at vi er kommet et godt 
stykke videre i byggingen. Si-
den vi er 4-5 personer vanlig-
vis tilstede og teknikken med å 
tilpasse bordene er blitt bedre, 
går det raskere og raskere å 
borde videre. 
 
For øyeblikket holder vi på 
med å ferdigstille 5. bordgang 
(av 12), og har grovskåret førs-
te bord på den 6. bordgangen 
også. Før vi kan legge flere 
bordganger nå, må vi gjøre oss ferdig med spantene, og vi mangler noen emner som vi håper å få på 
plass i løpet av den nærmeste tiden. Det beste er om vi kunne finne grodde eike-emner til noen av span-
tene som vil være sterkere og holde lenger enn om vi skjærer spant ut av en større rett eik. Innimellom 
har vi fått hjelp av blant annet Asbjørn Bekkevoll som har tipset om eik han skal skjære ned, vi har vært 
å sett på den, photoshoppet et bilde av hvilken gren vi ønsker, og har fått den levert samme dag! 

  
Siden vi i Fartøy og Kulturlaget også har ansvaret for kystlagets båter blir båtbyggingen noe redusert fra 
April til September, men vi prøver å holde kontinuiteten oppe , men i sommerens skoleferie er det helt 
stopp, og så starter vi høstsesongen igjen når Fjordblues er unnagjort.  
 

Fartøy og Kulturlaget 2018 
Ormestad snekka 

Og fra en stor gren blir det et lite spant, her tilpasses av Roger Amundsen.  
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M useum Gokstad kystlag 
Kystlaget begynner å dra på åra og det er mange begivenheter å minnes. Bur-
de vi lage en samling av rekvisitter fra høydepunkter som to landsstevner etc. 

Er vi flinke nok til å ta var på enkelte gjenstander som vil minne oss om en rik historie? 
 
Hva om vi lager et lite eller flere skap med glassdør ett eller annet sted, hvor vi stille ut 
sakene. Det må selvsagt være små lapper med forklaring på det fine vi stiller ut.  
 
Egentlig er vi kanskje ikke flinke nok til å ta vare på vår egen historie. Kystlaget har be-
tydd mye for kystkulturinteresserte og har 
en sterk posisjon i byen vår. Det burde vel 
egentlig vært nedskrevet i en bok. Styret 
kan jo lufte om dette er en god ide og om 
noen av de over 400 medlemmene kan 
skrive dette ned. 
 
Cato Arveschoug 
 

Nå i 2018 begynner den noe spesielle akterenden (under vannlinjen) å bli mere synlig, og få sin endeli-
ge form. Det har vært utfordrende å 
få dette riktig til, men etter mye 
prøving og feiling fant vi en tek-
nikk som fungerer, og resultatet kan 
ses på neste bilde. 
Mange av bordene blir «steamet» 
før de blir tilpasset helt ferdig. 
«Steamingen» foregår i en isolert 
trekasse som blir foret med damp 
fra en stor «Misjons-kaffekjele» på 
en kokeplate med vann i. Deretter 
blir bordet enten spent fast direkte 
på båten, eller som i tilfellet med 
bordene på bildet over, spent opp i 
en jigg som tilsvarer den vridning-
en vi trenger. Når de har fått sin 

omtrentlige form, kan de tilpasses som Kjell Veiby viser under.  
Vi bygger kun på onsdags kveldene til vanlig, derfor prøver vi inni-
mellom å ta en hel «byggehelg» (fredag-søndag) for å kunne virke-
lig føle at nå får vi god fremdrift.  Nå i våres er vår første byggehelg 
nå i Mars, (16.-18.)  
 
Vi har fortsatt plass til fler hvis noen andre vil være med å bygge 
båt, eller bare komme innom for en prat, en kopp kaffe eller begge 
deler! 
 
Fred Ivar Tallaksen 
Leder, Fartøy og Kulturlaget 
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ONSDAG 21. MARS KL. 
12.00 OG KL. 18.00  
SKJULTE SKATTER - OM-
VISNING I MUSEENES 
MAGASIN  
Sted: Vestfoldarkivet/
Samlingsforvaltningen  
Omvisning i gjenstandsmagasi-
nene klokken 12 og klokken 
18. Du vil få se skjulte skatter 
og lære mer om hvordan Vest-

foldmuseene tar vare på samlingene, slik at de blir best mulig bevart for fremtiden.  
Påmelding til eivind.gramer@vestfoldmuseene.no / tlf. 904 15 438 innen 20. mars.  
 
TORSDAG 5. APRIL KL. 18.00 – 19.30  
VESTFOLDINGER OG ANDRE NORDMENN JORDEN RUNDT  
Sted: Vestfoldarkivet  
I dette foredraget av historiker og forfatter Fredrik Larsen Lund får vi høre historier om 
kvinner og menn fra Vestfold som har prøvd lykken i andre verdensdeler, som sjøfolk, 
hvalfangere, eventyrere, forretningsdrivende og soldater. Flere av kildene til foredraget 
er bevart i Vestfoldarkivet.  
 
ONSDAG 25. APRIL KL. 18.00 – 19.30  
SKIPBRUDDEN SJØMANN OG BARK – I samarbeid med Slekt og Data Vestfold  
Sted: Vestfoldarkivet  
Slektshistorisk temakveld. Presentasjon ved Morten Thorvaldsen med fokus på skip og 
sjømenns skjebner gjennom  
dokumentasjon i Østlandske Skibsassuranceforening, rederiarkiver og legater fra hjel-
pefond og hjemstavnsforklaringer  
fra lokalt fattigvesen. Omvisning i magasinet med utvalgte arkivskatter.  
Langåpen lesesal onsdag 25. april kl. 9.00 – 19.30  
 
TIRSDAG 8. MAI KL. 18.00 – 20.00  
«FØR DEPORTASJONEN SATT MORFAR PÅ BERG»  
Sted: Berg fengsel  
Vestfoldarkivets formidler Ulla Nachtstern holder foredrag om Holocaust i Vestfold, og 
morfarens skjebne går som en rød tråd gjennom den lokale og den større historien. Den-
ne dagen har hun også med seg sin mor, Sidsel Nachtstern, som forteller om hvordan 
det var å vokse opp i en jødisk familie som ble så hardt rammet av nazistenes handling-
er og hva det har gjort med henne i etterkant. Omvisning i straffecellene. Tidlig oppmø-
te ved porten.  
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Kystlagets motorsamling er blitt en sentral del av vårt kystkultursenter, og 

kystlaget har mottatt mange rosende ord om samlingen og hvordan den frem-

står i dag. Mange, men ikke alle vet, hvordan ideen om å skape denne sam-

lingen oppstod.              

Jeg var på 80 og 90 tallet en ivrig samler av Tempo mopeder og motorsykler og fikk i 

den anledning en forespørsel fra ett av kystlagets medlemmer om jeg var interessert i å 

kjøpe en gammel motorsykkelmotor, som var funnet etter at kystlaget hadde overtatt 

Huvikslippen. Jeg dro til Slippen for å se på motoren, kjøpte den, og fikk interesse for 

det jeg så av motorer og en usannsynlig blanding av andre remedier. Etter en tid, ble jeg 

medlem i Gokstad kystlag, og jeg tror dette 

må ha vært i 1992. 

Da kystlaget i sin spede begynnelse begynte 

å lage sin organisasjonsplan med sine arbeid-

slag, ble det bestemt at kystlaget også skulle 

ha et Verkstedlag. Begrunnelsen for dette var 

at det på Huvikslippen i ” alle år” var drevet 

et motorverksted, hvor salg og service av FM 

motoren var sentral. Etter det vi vet ble den 

første motoren, en 25 HK FM motor, solgt 

15. november 1924.  

 Artikkelforfatter og leder av verkstedla-
get til venstre Per Angel-Hansen. Kris-
tian Fossum og John Ånes 
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Verkstedet var i drift fram til kystlaget leide stedet fra 1990. Kystlaget kjøpte da også alt 
av motorer, deler og verktøy, som var i lokalene. Og det var mye, så det var lett for 
Verkstedlaget å komme i gang. 
 
Verkstedlaget fikk, som oppgave, å samle, restaurere og dokumentere motorer. Det var, 
etter det jeg husker, få eller ingen ideer om hva vi skulle samle på eller hva som skulle 
være det fremtidige mål med arbeidet som ble utført. 
Den første leder av Verkstedla-

get var Per Arne Johnsen, men 

det var ikke så lenge etter jeg 

begynte å engasjere meg i verk-

stedet, at jeg overtok som leder. 

Aktiviteten økte og arbeidet 

skred fram, og det gikk ikke så 

lang tid før ideene om et motor-

museum kom opp. Ideen utvik-

let seg, og det ble så lagt frem 

for styret et forslag om å ta en 

del av 1. etasje i Nordre skur til 

motorsamlingen. Dette var jo 

en tidlig fase i kystlagets histo-

rie, og økonomien var ikke like 

god som i dag. Verkstedlaget fikk imidlertid aksept for sine ideer, budsjett ble godkjent 

og arbeidet ble igangsatt. Dette var på et tidspunkt hvor det var lett å få arbeidskraft 

gjennom offentlige arbeidsmarkedstiltak, og mye av det praktiske arbeidet med muring 

og snekring ble fo-

retatt av flinke 

håndverkere, som 

arbeidet for kystla-

get på slippen. 

Dette var det første 
lokale til motor-
samlingen, med 
Rappen helt in-
nerst (grå motor) 



20 

 

Det var mange tanker om hvordan det nye lokalet skulle innredes, og med mange med-

lemmer følger også svært mange forslag. Men mulighetene i et rom på ca 30 m2 er ikke 

så mange, så vi fant en løsning som alle kunne forenes om. Det ble lagt opp vanntank 

med rør for kjølevann fram til motorene, da det var planlagt at motorene skulle kunne 

kjøres der de var plassert. Imidlertid 

ble det ikke montert eksosrør, da vi så 

en del problemer med å føre eksosen 

ut i slippgangen. Så de små motorene 

har aldri vært kjørt inne. Men Rapp 

motoren, som ble satt inn, fikk eksos-

rør ut mot slippgangen gjennom veg-

gen, etter ide fra motormuseet i Sund i 

Lofoten. 

På kystkulturdagen i 1995 ble kystla-

gets første del av motorsamlingen, 

med oppstart av Rapp motoren. Rapp 

motoren har vært sentral i motorsam-

lingen, og den har vært kjørt mye, til glede for mange. 
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Etter hvert begynte det å bli mange motorer, og av alle typer. Hva skulle vi prioritere 

fremover? Store fascinerende motorer? Små motorer? Innenbords- eller påhengsmoto-

rer? Det ble i kystlaget på et medlemsmøte diskutert om ikke arbeidslagene burde ha de-

finerte fremtidige mål for sitt arbeid.  

Jeg mente at det var viktig, ikke minst fordi 

de forskjellige arbeidslagene kanskje skifter 

leder, og vi vet at en ny leder kan komme 

med nye egne ideer, som kanskje ikke er i 

tråd med tidligere ideer og planer. Det ble 

bestemt at dette var viktig, og en gruppe 

skulle se på dette. Men dette ble ikke vellyk-

ket, og saken ble aldri gjennomført. 

Jeg hadde på dette tidspunkt også begynt å se 

på mulighetene til å få utvidet arealet for mo-

torsamlingen, og i den forbindelse begynte 

jeg for alvor å se på hvilke fremtidig mål vi 

skulle ha for motorsamlingen. Hva ville vi og 

hva skulle vi samle på.  

Det ble da satt et mål om at vi skulle samle 

på de små motorene, og da primært motorty-

per som har vært brukt i vårt område. På den-

ne måten var det lettere å velge bort ting/gjenstander/motorer, som ikke ville hjelpe oss å 

nå vårt mål.   

Når jeg skriver primært, så var det for å ha en mulighet til å fravike hovedmålet. Det har 

vist seg å være lurt, blant annet fordi vi har kunnet tatt inn andre motorer, for å vise tek-

nisk utvikling. 
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Våren 2006 var det tid for å realisere en utvidelse for motorsamlingen. Jeg hadde jo tenkt 

på dette en stund, og gleden var stor da kystlagets leder Kristian Fossum, mente at det nå 

var på tide å få gjort noe med denne saken. Nå gikk det fort, Budsjett for arbeidet ble ut-

arbeidet og godkjent av styret. Arealet 

vi skulle bruke var det som ble kalt 

Nordre Nordre. Altså det gamle sku-

ret, som lå på nordsiden av Nordre 

skur. Et skur i dårlig stand, uten 

grunnmur eller fundament . 

Verkstedlagets medlemmer gikk i 

gang med å rive. Det ble støpt ny ring-

mur mot naboen i nord, og mot øst. 

Med gravemaskin ble så grunnen gra-

vet ut, og her fant vi mangt et spor et-

ter tidligere mekanisk virksomhet og 

oljesøl gjennom tidene. Drensledning-

er ble lagt og ny såle med kraftig mur 

mot sjøsiden ble støpt.  

Tidlig bilder av Nordre. Det lave skuret ble revet 
og et nytt bygg som nå rommer motormuseet 
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Råbygget ble så reist av to av kystlagets 

medlemmer, som er snekkere. Resten av ar-

beidet inne i bygget, ble for det meste utført 

av Verkstedlagets medlemmer.   

Det hadde også vært tanker og ideer om å 

bruke en del av arealet i det nye tilbygget til 

å gjenskape et verkstedmiljø med gamle 

maskiner, som ble drevet med reimer, slik 

det var før i tiden.  

Utstyr og maskiner hadde vi, da vi mange år 

tidligere demonterte og lagret slikt utstyr, 

hovedsakelig fra den gamle smien på Hau-

kerød. Nå kom dette til nytte. Men vi måtte 

ha gammel murstein, og det ble av Verk-

stedslaget hentet i en gammel låve i Hof. 

Revet, transportert til Slippen og rengjort 

for gjenbruk. 
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Nå begynte vi å fylle lokalene med nye motorer. Ferdig restaurerte motorer hadde vi en 

del av, så nå var det å finne løsninger for fundamenter og stativer til å sette motorene på. 

Det ble snekret og sveiset.  

Ideen som ble toneangivende for dette arbeid, var at motorene skulle være lette å flytte, 

og at alt skulle være lett å endre. Alle motorer, som står på gulvet, kan nå i hovedsak flyt-

tes lettvint med jekketralle, og stativene for de mindre motorene, som står opp fra gulvet, 

kan enkelt flyttes og endres etter behov.  
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På kystkulturdagen 2007 var det byens ordfører Ole Bjørn Gleditsch som fikk gleden av 

å foreta den formelle åpningen av de nye lokalene til vår motorsamling. På gulvet lå det 

for anledningen rød løper. En 

milepæl var nådd for kystla-

get og ikke minst for Verk-

stedlaget. Fra 2007 og frem 

til i dag, har motorsamlingen 

stadig endret seg. Motorer 

har kommet til, og motorer 

har blitt avhendet til andre 

motorsamlere. Gokstad kyst-

lags motorsamling viser i dag 

utviklingen fra damp til mer 

moderne motorer. Det finnes 

eksemplarer av Norges første 

to- og firetakts diesel, tidlig 

bensinmotor med åpent veivhus, Wankel innen- og utenbordsmotor, de fem norsk produ-

serte påhengsmotorer og mye, mye mer. 

Det har i årenes løp vært mange besøk og omvisninger, og ett av spørsmålene som svært 
ofte stilles er om alle motorene kan kjøres. Svaret er at det meste nok kan kjøres, men av 
hensyn til vedlikehold og stell, er de aller fleste motorene konservert etter restaurering, 
slik at de kan forbli god stand fremover. Men, vi har, som sikkert de fleste har sett, både 
damp- bensin- diesel- og semidiesel motorer vi kan kjøre til glede og demonstrasjon, 
men ingen motorer kjøres inne.   
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Arbeidene med D/S Forlandet går fremover i passe fart, alt etter forholdene. Det er fort-
satt ungdommene og noen frivillige arbeider, men etter hvert kommer det mer kyndige 
folk i maskinen.  

 
Disse finner vi i foreningen Forlan-
dets venner som ble startet i fjor, og 
vi vet at det finnes mye kompetanse 
der, mange har allerede meldt seg.  
Vi har også kontakt med flere som 
kjenner båten fra den opererte i fjor-
den. 
 

Rapport fra D/S Forlandet 
Kaare Jansen for 

Sandefjord kystkulturstiftelse 
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Båten er nå på det nærmeste 
ferdig malt utvendig, bare 
øvre del av broen og dekket 
gjenstår.  
Vi har skaffet til veie mate-
rialer til dørken på broen og 
vil legge det når det blir litt 
varmere. Dørken er i oregon-
pine og skal legges og nates 
med stry og bek, som da den 
ble bygget.  Dørken vi fjernet 
ble montert under en restau-
rering på sekstitallet og er 
ikke etter boka. 
Vi har også kommet ganske langt i maskinrommet, med skraping, rustpikking og maling 
idet området over maskinen er ferdig. Hele maskinrommet er ryddet, det er montert for-
delingsskap, lamper og ovner slik at det nå er ganske trivelig å være der å jobbe.  
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På kystkulturdagen hadde vi besøk av Lindtner, den forrige maskinsjefen på båten. Han 
tipset oss om hva vi kunne gjøre av forberedelser med maskinen før maskingjengen be-
gynte.  

 
Vi har derfor smurt opp alle ratt, 
kraner, sleider mm som finnes, 
skrudd av sylindertoppene og fylt 
olje/diesel i sylinderne slik at de 
kanskje løsner. Vi har også tømt 
kjelene for vann, spylt og vasket 
innvendig, tørket og fjernet sur-
stoff slik at de kan inspiseres av 
kyndige etter hvert. 
 
Nå venter vi bare på litt sol og 
varme slik at vi kan fortsette på 
broen, vi har som mål å fjerne res-
ten av presenninger før sommeren. 
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VELKOMMEN TIL BERGEN 2.-5.AUGUST 2018 

 

Kultur / Nostalgi / Folkefest 

Klenodier på sjø og land: Veteranfartøyer, dampkjøretøyer, veteranbiler 

– busser og brannbiler, motorer, dampkjøretøyer, landbruksmaskiner, 

militærkjøretøyer, veteranfly? 

Fjordsteam i Bergen blir tidenes veteranskipsstevne med til nå 55 påmeldte fartøyer fra den 
minste på 5 meter til det lengste på 73 meter. 9 dampskip og 3 dampbåter er påmeldt. Så 
mange dampfartøyer har trolig ikke vært samlet i en norsk havn siden 1950 – tallet. 
Det er 3 utenlandske dampbåter påmeldt. Ellers representerer de 52 andre norske i stor grad 
vår kyst og skipsfartshistorie; agentbåter, redningsskøyter, fiskefartøyer, hvalfanger, sjø-
brannsprøyte, forsknings og inspeksjonsskip, fraktefartøyer, lasteskip, lokalrutebåter og kyst-
ruteskip. 
I tillegg kommer alt som skal skje på land med rullende og stasjonære klenodier. Alle dager 
blir det anledning til turer og opplevelser med veteranskip. Åpningsdagen 2.august blir det 
satt opp ruter inn mot Bergen med anløp i 20 kommuner, fra Leirvik og Rosendal i sør til 
Fedje og Skjerjehamn i nord. 
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• Kasserer Morten Hellemann, 916 36 602, m.hellemann@sfjbb.net 
• Sekretær Ellen Marie Husa, ellen.m.husa@gmail.com, 99745072 
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Skøyta Tokai som har vært fortøyd ved brygga er overtatt av ny eier og er på vei til 
Stavanger. Etter at tidligere eieren ikke ville ha båten har den i praksis vært eierløs og 
kystlaget har måtte passe på den for at den ikke skulle synke ved vår brygge. Nå er den 
avhendet vederlagsfritt og vi håper nye eiere får nytte av den fine båten 

D 
en årlige Skreiaften er kun timer unna når dette skrives. Treffkomiteens leder 
har pådratt seg ryggproblemer i en flytte sjau, men det er andre som trår til 
med arrangementet til beste for de 

57 påmeldte. Når redaksjonen var innom 
kjøkkenet var det hektisk aktivitet med 
rensing av fersk skrei og alt det andre som 
skal til for å servere et smakelig måltid 
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VIKINGSKIPET 

Denne gangen skal vi holde oss på hjemme-

bane, fordi den første kjente kopien av et 

vikingskip som ble bygget, ble bygget like 

nord for Huvikslippen på Framnes. Foran-

ledningen var selvsagt utgravingen av Gok-

stadskipet i Sandefjord i 1880, en kjempe-

begivenhet hvor store mengder tilskuere 

kom i helgene kom med dampskip fra bye-

ne rundt Oslofjorden til Lahelle og Sande-

fjord havn for å se på den sensasjonelle ut-

gravingen. Det sies at det enkelte søndager 

kom hele 3000 

tilskuere til hau-

gen med opptil 13 

dampskip og lan-

deveien. Det ble 

for øvrig tatt 

inngangspenger 

som gikk til 

grunneieren.  

Blåleira på Gok-

stad hadde bevart 

skipet godt og det 

var ikke vanskelig 

å rekonstruere 

skipet, slik at ver-

den for første gang fikk se hvordan et vi-

kingskip virkelig så ut. Utgravingen kom til 

å endre verdenskunsten og synet på vikinge-

nes skip for alltid. Etter denne utgravingen 

ble vikingskipene korrekt framstilt i alle 

media. Det ble ikke umiddelbart laget teg-

ninger, men Marinens hovedverft i Horten 

laget en modell som ble benyttet som 

grunnlag for tegningene som senere av verf-

tet ble utarbeidet til byggingen på Framnæs. 

Modellen står utstilt på Marinemuseet i 

Horten fremdeles. 

I DENNE SERIEN PRESENTERER IVAR OTTO MYHRE KLASSISKE SKIPS-

TYPER SOM DET ER BYGGET KOPIER AV. DENNE GANGEN ER DET VI-

KINGSKIPETS TUR 

BYGGING AV KOPIER  

Ny serie i Kystvakt av Ivar Otto Myhre 

Foto: Yngvar Halvorsen 

Foto: Wikipedia 
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Ideen til å bygge en kopi. 

Det var mange både i Norge og USA som 

ønsket å bygge en kopi, men det ble til slutt 

en begivenhet i USA som kom til å bli sty-

rende for byggingen av en kopi. Det var 

amerikanerne som i anledning 400 års jubi-

leet for Columbus oppdagelse av Amerika 

aktet å feire begivenheten med en verdens-

utstilling i Chicago i 1892 (utsatt til 1893). 

Her skulle alle verdens land som ønsket å 

delta, få en fin anledning til å tiltrekke seg 

verdens oppmerksomhet og skape reklame. 

Spania besluttet å sende de tre rekonstruerte 

skipene fra Columbus` egen flåte, "Santa 

Maria", "Nina" og "Pinta". I Norge fant man 

ikke på noe mer originalt enn å sende en 

stavkirke - selvfølgelig, kunne man være 

fristet til å si. Denne tankegangen om at 

Norge var et land der bondekulturen var det 

viktigste vi hadde å vise fram internasjonalt 

har vært rotfestet i Norge helt til Forbundet 

Kysten ble dannet og startet arbeidet med å 

fremheve kystkulturen.  

Amerikanerne ønsket til og med å få låne 

selve det originale skipet, men det ble det 

selvfølgelig ikke noe av. Men nå våknet 

nordmennene og etterhvert ble det Larviks-

mannen, redaktøren og stifteren av Handels- 

og Sjøfartstidende (nå Dagens Næringsliv) 

kaptein Magnus Andersen som vant fram 

med en ide om at han skulle seile en kopi 

over Atlanteren og til Chicago. Han hadde 

tidligere utmerket seg ved i 1886, sammen 

med en styrmann Christensen å seile en 

norsk tradisjonell sjekte fra Kristiania til 

Amerika. Det var under dette oppholdet i 

Amerika at han oppdaget den store interes-

sen i dette landet for Leiv Ericsons Vin-

landsreise, og når nå Gokstadskipet var fun-

net, ble ideen om å seile en kopi over til 

verdensutstillingen unnfanget.  

En komite var dannet i Norge og staten be-

vilget kr. 200.000,- til formålet og etter 

hvert kom Magnus Andersen med i komi-

teen og ble den selvsagte ekspedisjonsleder. 

17 mai 1892 ble det også lagt ut innsam-

lingslister over hele landet til formålet.     

 

 

 

 

Byggingen. 

 Hvalfangstpioneren og eieren av Framnæs 

verftet, Christen Christensen, var av flere 

grunner svært interessert i at skipet skulle 

bygges ved Framnæs, men det viktigste var 

nok at han eide nabogården til Gokstad, 

Kamfjord. Men spenningen med et så pre-

stisjefylt prosjekt har nok også spilt en rolle. 

Han innga derfor et anbud på 12 000 kr som 

pris for skipet. Det var så lavt at ingen kun-

ne konkurrere med dette og den 1 okt. 1892 

ble arbeidet startet inne i et stort skur, hvor 

ingen utenforstående fikk adgang uten tilla-

telse fra Christensen eller direktør Wegger. 

Det blir fortalt at Christensen var der hver 

dag og frydet seg over skipet. Skipet var av 

hel eik med 16 par årer. Det er tydelig at det 

den gang var mye eikematerialer å få tak i 

her i distriktet. Ute på østre Næs stod en tre 

hundre år gammel svær eik, ca. 12 m høy, 

og med en stamme som ville egne seg til 

mastefisk.  
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Tre mann holdt på en hel dag for å rothogge 

kjempen, og fire mann holdt på i tre dager 

for å ren hogge og tilpasse stammen. To 

hester trakk den så ut til Framnæs 

Stabelavløpningen. 

Den fant sted med en kjempefest i regi av 

Christen Christensen lørdag 4 februar 1893. 

Han kombinerte festen med sitt 25 års jubi-

leum som skipsbygger. Alle forretninger i 

Sandefjord holdt 

selvfølgelig lukket, 

og det ble flagget 

over hele byen og 

fra alle skutene på 

havna. Fjorden lå 

med is og snø, men 

det var skåret råk ut 

fra beddingen. Med 

12.30 toget fra 

Christiania kom 

byggekomiteen 

sammen med 

mange flere skue-

lystne. De ble møtt 

med musikk og 20 sleder for gjestene som 

sammen med en folkevandring til fots kjør-

te ut til Framnæs. Det er interessant å mer-

ke seg at den norske hvalfangstpioneren 

framfor noen, Sven Foyn var blant gjeste-

ne hos sin etterfølger som hvalfangstpio-

ner, Christen Christensen. Føyn døde som 

kjent året etter.  

Skipet ble døpt "Viking" og da det tok 

vannet ble stjernebanneret heist i stevnen, 

det norske flagget akter, og skipets stan-

dard - den norske løve i gult ble heist i 

mastetoppen. Skipet tok seg flott ut med 

drageprydelsene for og akter, de ble senere 

forgylt hos dekorasjonsmaler Lunde i 

Christiania. 

Middagen ble holdt på Framnæs og det var 

hele 15 taler som alle hyllet Christen Chris-

tensen. Sammen med Sandefjord Sangfore-

ning gikk det fakkeltog om kvelden fra 

byen der koret avsang "Den norske sjø-

mann er et gjennombarket folkeferd" og 

"Ja, vi elsker".  

Framnæs fikk bestilling på nok en kopi av 

Gokstadskipet, denne gang fra København. 

Skipet ble sjøsatt 29 juli 1893 og ble utstilt 

i Tivoli i København.  
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Ferden til Amerika. 

I motsetning til de fleste kopiene av klassis-

ke skip som er bygget, var det aldri noen 

tvil om at kopien av Gokstadskipet skulle 

fungere godt både under seil og årer, på 

tross av at den skulle seiles over Atlanterha-

vet helt til Amerika. Det var tross alt ca. 

1000 år siden sist vikingene hadde seilt så 

langt. Når vi kjenner alle problemene med 

kopier av Osebergskipet, er det underlig at 

man ikke var spent på hvordan skipet ville 

fungere ute på det åpne havet. I 

Magnus Andersens bok om fer-

den til Amerika står det bare ros 

om hvordan "Viking" oppførte 

seg under den 44 døgns lange 

turen til New York, og da den 

kom til østkysten av Amerika 

ble den møtt av mange moderne 

seilbåter fra havnene der. De ble 

forskrekket over at "Viking" 

seilte fra alle! 

Magnus Andersen gjorde et eks-

periment med "Viking" som er 

litt ukjent, han benyttet fokk. Andersen 

mente det var usannsynlig at ikke vikingene 

benyttet fokk, en seiltype de måtte ha sett 

på sine tokter i Middelhavet. I følge Ander-

sen fungerte "Viking" veldig bra med fokk. 

Men det er ingen bilder av "Viking" med 

fokk! 

"Viking" fra Framnæs eksisterer fremdeles. 

Etter å ha vansmektet i mange år under åpen 

himmel i en park i Chicago, ble det for en 

del år siden bygget et hus over skipet.         



Returadresse: 
Gokstad kystlag 
Framnesveien 5 
3222 Sandefjord 

Vi verner vår nære kystkultur 

Gokstad kystlag har 434 medlemmer i mars 2018 


