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Årets borgertog samlet 30 medlemmer fra Gokstad kystlag i strålende sol med litt sommervind så flag-
gene beveget seg. Motoren til verkstedlaget var med som den pleier og det samme var Gokstad fæ-
ringen. Årets Borgertog var  så langt at det de første kom inn i Badeparken før vi hadde satt i gang.  

Borgertoget 17. mai 2019 
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Så er endelig tiden kommet med sol, varme og båtliv. Båtene ligger der pusset og stelt 
og klare for en ny sommersesong.  
Utleiedelen av Nordre skur er også klar etter en uheldig episode med mye «skitt» i vin-
ter. Første etasje er ryddet for båter og klar for nye innrykk av feirende gjester med høy 
champagneføring.  
17. mai ble en fest slik den alltid er og kystlagets 
tilstedeværelse i borgertoget ble absolutt lagt 
merke til – takk til alle som stilte og gjorde stas 
på borgertoget denne store dagen.  
 
Vi nærmer oss Kystkulturdagen 15. juni – det er 
på en måte kystlagets festdag hvor vi hyller kyst-
kultur med store bokstaver og viser ovenfor våre 
gjester hva vi steller med resten av året. Medlem-
mene stiller velvillig opp som frivillige for at ar-
rangement skal bli den festen vi ønsker det skal 
være. Det spesielle i år er «Trebåthelg» som ar-
rangeres samtidig og som vil bidra med et utvidet 
tilbud til alle på Kystkulturdagen. «Trebåthelg» 
har invitert gjester fra fjern og nær til å komme med sine trebåter for å vise fram kleno-
diene – det blir et berikende innslag.  
 
Gokstad kystlag sin tilgang med større kjøretøy fra hovedveien til eget område, den så-
kalte veisaken, er naturlig nok et tema som opptar mange medlemmer. Styret er opptatt 
av å finne en god løsning som vil dekke vårt behov i tiden framover. Vi var i dialog 
med kommunen i midten av april som medførte at vi sendte et brev hvor vi bl.a. ber 
kommunen om å gjøre rede for framdriften i saken. I skrivende stund har vi ikke fått til-
bakemelding til tross for en purring tidlig i mai.  
 
Vi håper å kunne finne en løsning nå som dekker vårt behov, i alle fall på kort sikt, og 
som samtidig vil være realiserbar. Jeg minner om at vi har fri ferdsel for kjøretøy med 
akseltrykk opp til 2 tonn via bommen.  
Nyt sommeren, det har alle fortjent. Jeg har planer om å være mye ved sjøen og ta turer 
langs kysten med min Risørskøyte. Dessuten; med en trebåt blir man aldri helt ferdig, 
det er alltid noe å gjøre, og er det ikke det, finner jeg sikkert på noe  
 
Ønsker alle en riktig god sommer!  
Med vennlig hilsen,  Jan Richard Becke Styreleder   

Kystlagets leder 
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ARCHIMEDES BS 1914 
 

Motorfabrikken AB Archimedes ble 
grunnlagt i 1907 av brødrene Hult i 
Sverige. 
 
En av brødrene Hult, Carl 
Alrik, forteller at han med 
interesse i 1911 hadde regi-
strert at det ble laget en på-
hengsmotor i Amerika med 
navnet Evinrude. Han kjøpte 
en slik motor, som da kostet 
350,- kr. Denne motoren 
hadde sylinderen liggende i 
båtens fartsretning, noe som 
gav store vibrasjoner på bå-
tens akterspeil. Dette var 
mindre robåter, som ikke 
var bygget med tanke på slik 
belastning på akterspeilet, 
og mange båter klarte ikke 
belastningen, med det resul-
tat at de ble ødelagt. 
 
Eksperimentene kom i gang 
på Archimedes fabrikken, og snart kom ideen om å 
lage en motor med to sylindre på linje, på tvers av 
båtens fartsretning. I dag ofte kalt boxermotor. 
Balansmotoren var oppfunnet., og dette var allere-
de året etter at Hult kjøpte sin Evinrude motor, 
altså i 1912. Modellen fikk betegnelsen BS etter 
”den grundläggande balansprincipen”.  Motoren 
var ”vibrasjonsfri” da den komprimerte og tente på 
begge sylindrene samtidig. 
 
Den første utgaven av motoren, som altså fikk be-
tegnelsen BS, var bygget med et utvendig ten-
ningsanlegg. Det vil si at den måtte ha et batteri og 
coiler i en kasse ved siden av motoren. Dette er en 
tungvint og lite praktisk løsning, og motoren kom 
allerede året etter i 1913, med en fastmontert mag-
net av den typen som vi kjenner på innenbordsmo-
torer. Denne magneten var montert i forkant på 
motoren, en noe utsatt plassering på grunn av fare 
for fuktighet og derved driftsforstyrrelse, med det 
resultat at motoren kunne stoppe. Brødrene Hult 

fortsatte å utvikle motoren, og allerede året etter i 
1914, fikk motoren innebygget tenningsanlegg i 
svinghjulet. Dette prinsipp brukes på utenbordsmo-
torer den dag i dag.     

 ARCHIMEDES BS, VAR VERDENS FØRSTE TO 
SYLINDREDE PÅHENGSMOTOR. 
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 Da vi i motorsamlingen til Gokstad kystlag har en 
av de siste Balansemotorene, som ble produsert i 
perioden 1971 til 1979, har jakten på den første 
utgaven vært påaktet. Ved en tilfeldighet ble jeg 
oppmerksom på et innlegg på Facebook om en 
motor i Holmestrand 
som skulle avhendes. 
Det var ingen beskri-
velse eller andre opp-
lysninger om motoren, 
men det stod skrevet 
at den sannsynligvis 
var fra 1920 tallet. In-
teressen var vekket, 
kontakt opprettet og 
avtale om besiktigelse 
av motoren neste dag. 
 
Stor var overraskelsen 
da jeg fikk se en 
Archimedes BS fra 
1914 i svært fin og komplett stand. Motoren var 
kjøpt på et loppemarked i Rørostraktene for mange 
år siden. Den hadde vært brukt lokalt i Femunden, 
og hadde aldri sett saltvann. 
Hel, komplett og uten spor av rustsprengning.  
 
Motoren ble kjøpt, og kan i dag sees i kystlagets 
motorsamling sammen med den siste utgaven av 
Balancemotoren. 

Annonser i Kystvakt? 
 
Etter at kystlaget mistet muligheten til å trykke Kystvakt hos kommunen, som vi har gjort i mange år 
må vi nå betale for trykkingen selv. Vi har sett på muligheten av å bare lage bladet digitalt uten at det 
har blitt noe suksess. 
Styre i Gokstad kystlag har vedtatt at vi trykker det her i Sandefjord, ut 2019 for deretter å vurdere 
kostnaden igjen. Det er viktig å holde kontakten med over 
400 medlemmer, da mange nesten ikke har noen annen kon-
takt enn Kystvakt. Dette er alle enige i men kostnadene kan 
bli for store. 
En mulighet for å få inn en del av utgiftene  til trykking er å 
selge annonser. Dette er vel ikke det enkleste i dag men jeg 
vil gjerne at vi prøver. 
Derfor vil jeg med dette «søke» etter en som kan ta på seg å 
skaffe annonser til Kystvakt fire ganger i året. Er det noen av 
medlemmene som kunne tenke seg denne jobben så ta kon-
takt med Redaktøren. 
Er det andre som kjenner noen som kunne annonsere så gi 
meg et tips. 
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Den tradisjonelle vårdugnaden på Slippen ble me-
get vellykket. Mange møtte opp og mye ble gjort. 

I løpet av året blir det en del søppel og andre ting 
som man i ettertid finner ut at man ikke trenger og 
da er det godt å bli kvitt alt dette, samlet sammen 

på en dugnad. 

Kystlaget har to dugnader i året, en for å gjøre 
klart til sommeren og tiden da vi er mest ute og en 
for å gjøre klart til vinteren.  

Det skal rakes bort løv, ryddes og lokaler skal gjø-
res rent. Bryggene skal renses for skjell og gam-

melt tauverk skal tas opp og kastes. Lokalene som 
de forskjellige lagene holder til i skal ryddes og 
vaskes.  

Ikke alle kan gjøre alt men alle kan gjøre noe . 

Husk at fremmøte til dugnaden  gjelder alle lag og 
alle medlemmer i kystlaget 

Vårdugnad på kystlaget 
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Det var hele 15 nominerte til denne prisen i år, 

men Vigdis Myhre vant og fikk til stor jubel fra de 

frammøtte på årsmøtet tildelt prisen for 2019. Pri-

sen, et kunstverk, ble delt ut av lederen i friluftsrå-

det Inger Johanne Bjørnstad og i sin begrunnelse 

fremhevet hun det mangeårige arbeidet Vigdis har 

utført i Gokstad Kystlag med særlig engasjement 

for kystledsarbeidet. I hele perioden fra oppstarten 

av Gokstad Kystlag på tidlig 90-tallet har Vigdis 

vært sentral som pådriver, støttespiller og hun har 

vært en som "alltid var der". Hun har også vært en 

som får ting utført uten at det merkes.  

Vigdis tok tidlig tak i Kystled i Drengestua på 

Gokstadholmen og var pådriver for å få dette inn i 

et samarbeide med Oslsofjordens Friluftsråd, og 

var selv en pådriver og leder av kystledslaget i 

Gokstad Kystlag. Drengestua var den første kyst-

ledshytta i Vestfold og Vigdis var en god samar-

beidspartner for Oslofjordens Friluftsråd i oppstar-

ten av kystleden i Vestfold, hvor vi vet at også Bu-

erøya kom med etterhvert.  

Inger Johanne Bjørnstad fremhevet det gode hu-

møret og den gode replikken hos Vigdis og avslut-

tet slik: 

"Slike ildsjeler er en bærebjelke i det frivillige ar-

beid, og nødvendige og gode linker mellom det 

frivillige og det offentlige. Oslofjorden Friluftsråd 

takker Vigdis for sitt store engasjement og bidrag 

for kystleden i Vestfold og i Oslofjorden. 

Vigdis takker. 

Til stor munterhet og trampeklapp fra salen takket 

Vigdis for prisen med å si at hun var vokst opp i et 

miljø i Kodal der dugnad var medfødt og derfor 

var det å jobbe dugnad helt naturlig for henne. 

Vigdis fremhevet også de gode hjelperne i kystla-

get som hadde bidratt til det gode resultatet til gle-

de for Kystled Vestfold. Hun avsluttet med å takke 

for det gode samarbeidet med Oslofjordens Fri-

luftsråd. 

    

Av Kystvakts utsendte medarbeider Ivar Otto 

Myhre. 

Oslofjord prisen til Vigdis Myhre 

Under årsmøte i Oslo-
fjordens Friluftsråd 
28 mars i år, i ærver-
dige Drammens råd-
hus ble vår alles  
Vigdis tildelt  
Oslofjordprisen for 
2019 
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Kilden til mine barndoms drømmer. Dette var sel-
veste tryggheten. Å komme rundt Koddodden og 
inn i den lune fyrhavna, inn i den bleika vika, hop-
pe i land med "tampen", slå fast med et enkelt 
halvstikk, sikre med et helt 
mens "gnisten" ordna atterfeste; 
opp skrenten til trappa og inn i 
det store rommet med køyer 
oppetter veggane. Det var 
tryggheten selv for sjøfarende i 
fiskebåter og skøyter her i ytre 
Oslofjord med en fiskebestand 
som kunne måle seg med de 
beste i verden av maritimt 
mangfold. 

Her vokta vi på våre områder, 
ulaværingane, kjærringviking-
ane, langesundingane, stavæ-
ringane, nevlungane, tor-
strandsfiskerane og langestran-
dingane og av og til en slengær 
fra Sandefjord. Mange av fisk-
rane på Svenner var global-
pendlere som hadde viet sine 
liv til en innkomst fra havet. De fleste, som min far 
”gnisten” -som han ofte blei kalt her på Svenner- 
jobba i hvalfangsten for pengær og som fiskerær 
for mat og ekstrapengær fra fiskesalgslaget i Lar-
vik. Her var ”Joffen” hummerfisker fra Rekkevik, 
Frithjof Larsen, ”Urban” fra Torstrand med bryg-
ger i Lågen, Ula, Viksfjord og Buggehølet, 
”Pojaguttane” fra Torstrand, ”Lillemartin” Larsen 
fra Langestrand og ”Korin” ( han brukte Sikori i 
kaffen) fra Torstrand og alle hadde de kleggenavn 
som jeg må la veggane hviske meg i soveøret for å 
få fram på mitt tankelerret. Og der kan de manes 
fram, la tiden hviske meg til suset fra det store ha-
vet utenfor. Ja, helt fra Antarktis, Syd Afrika og 
New Foundland jager minnene fram og forteller 
oss om den gang våre fedre og bestefedre jaget ha-
vene for at akkurat du skulle komme fram og vok-
se deg sterk og stolt. 

Her satt ”guttane” i stygt vær. Venta på bleika; 
venta på silda, spikern, makrillen, størja, seien, 

lyren, kolja, ørreten, laksen og flaksen ved de 
mange pokerbord som kunne utspille seg for meg i 
halv eller helsøvne fra overkøya lengst inni hjørnet 
og rett over ”gnisten´s”. Det kunne riktig dundre i 
den store vedommen som måtte holdes som rund-
brennær i kalde nettær. Men dæven som man sov 
her ytterst i havgapet med storstorm i vente og 
kunne komme til å måtte vente i døgn etter døgn 
mens Neptun, Tor med hammærn og hele Åsgård-
strandsreia pælma vårs i hue og den lille øykolo-

nien her ute i Norges kjeft. Så uendelig dramatisk 
og samtidig vidunderlig vakkert i de drømmebilder 
som utspiller seg i min retrospektive visjon. 

Ryktet sa at en guttunge ”gikk igjen” her ute i fis-
kerhytta. Flere hadde sett ham under forskjellige 
omstendigheter, men helst når været sto på. Da 
blei ovnsdøra på den store vedovnen åpna og lukka 
med et smell. Kanskje møtte man seg selv i døra 
der? 

Skåret løs med sløyekniven i åpen båt på Larviks-
fjorden en kald vintedag i januar nittentrettiseks. 
Surra med gatt, pakka inn i Østlandsposten og put-
ta under sjektebakken. Født underveis. I krapp sjø, 
null grader celsius og med Svenner fyr som de 
første synsinntrykk stikkende i øynene: Fatter´n 
ved roret, muttern´n midtskips og ”forfatter´n” un-
der bakken.  

Lovart A´Le 
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Dette er Colin Archers, Wistings, Ulabrands, 
Jacobys, Wildenveys, Ambjørnsens, Omres, 
Nordheims og for ikke å snakke om Heyerdals 
farvann. Dette er hvalfangerriket i Norges kjeft. 
Farlig vanne for fremmede, men for lokalkjente: 
Et paradis i subtropisk idyll. Et havmatforråd. 

Rett forut og innerst i fjorden Larvik med 

”Veslepetterbrygga”, fiskesalgslaget og slippen 

til Colin Archer. Et eventyrlig farvann å boltre 

seg i for en eventyrer i det tyvende århundre 

hvor alt skulle og kunne oppleves. Her var fante-

jaktenes tid og eldorado. Her var Kajakk-

Klubben og Den Sorte Dame. Her var sandlop-

pene på Torstrand, Buggehølet, Lågen, Stavern og 

Ula  

Hvittensand, Karistranda, Tollerodden og Skotte-
brygga. Her var mitt barndoms rike.I det brakk-
vannet som ble dannet av ramsalt Skagerrakvann 
og Numedalslågens brevann, myldret et rikholdig 
matforråd i form av delikatesser som størje, nise, 
hummer, krabbe, laks, torsk, ål, ørret, ulke, tryte, 
hvitting, kamskjell, oskjell og blåskjell, bergneb-
ber, berggylte, uer, lange, sei, kolje, lyr, havkatt, 
sild, makrill og pir eller spiker´n som vi kalla´n, 
for ikke å snakke om havets største og raskeste 
fisk; Størja, og inni bånn av Viksfjord lystra vi 
fløndre. Ikkeno å si på meny´n i trettiseks, tret-
tisju, åtte og ni. 

Men så ble det rabalder! Vi fikk, uvelkomment 
besøk fra utlandet og våre lokale helter forsvant til 
England og på skauen. Tyskerane var kommet. En 
ny, ukjent, dramatisk og spennanes tid var kom-
met for oss barn. 

Fatter´n la roret i babords borde og sjekta fikk salt 
sjøsprut over størrbord bau, Østlandsposten blei 
våt og han hasta forut for å dekke til med presen-
ning. Jeg var fem år og hadde fått perspektiv på 
ting. Fra mitt bo under fordekket, eller bakken 
som det kaltes, godt innpakka i ull og presenning, 
sto verdensbildet fram, klart og kompromissløst. 
Den spisse pyramiden Minnehallen mot størrbord, 
Svenner over babord bau, Stavernsodden overrett 
med Rakkebåane som brøyt stort i det sterke vår-
lyset i nittenførtien 

Spritkompasset i atterkista viste sydvest og fat-
ter´n i siluett mot Hommærberget i nordost.Vi 
hadde tydeligvis tenkt oss til fyret i dag. Jeg krab-
ba fram fra under fordekket og strakte meg over 
babords borde. Stående på tå, hadde jeg god utsikt 
til fyret og det store havet bak. Jeg fikk en rimelig 
kraftig, kald og salt sjø i trynet straks jeg stakk 
hodet over rekka og Svenner fyr raga som en 
kjempepikk tilværs med frådende ballesteiner mitt 

i gapet på Larviksfjorden. 
Jeg hadde jo nå lært om både pikk og fitte, rumpe 
og pupp så omgivelsene blei navngitt derefter. 
På sandloppespråket het Larvik Lårvik, og alle var 
jo som kjent født i Lårvik. Det visste jo alle, jaffal 
alle sandloppene på Torstrand. 

Starks vi runda Koddoddane kom vi inn i smulere 
vann og gnisten på Sir James, Urban, min far, slo 
størrbord og inn i Middagsbukta. Dette var noe 
nytt. Inn til Svenner så tidlig på morran, i beste 
bittet! Hva var det gammer´n pønska på? ”Ta imot 
gutt!” Den korte ordren ga et merkelig intimt ekko 
fra de steile klippene på begge sider av sundet.  



12 

  
.Jeg var allerede i spranget; opp på bakken med 
fangelina i venstre hånd og forpulleren under 
høgre fot og en meter fra brygga tok jeg sats. I 
samme øyeblikk slo fatter´n revers og jeg blei 
nærmest kasta i land på alle fire på, den lille soli-
de, trebrygga. Urban knegga en ertende latter og 
ropte: Slå fast Per og kom om bord! 

Urban, ja, en riktig ur-banner av stort format. Jeg 
vil her dvele litt ved denne sammensatte person-
ligheten som så dagens lys på Skreppestad i nit-
tento, samme året som den amerikanske journa-
listen, krigskorrespondenten og forfatteren John 
Steinbeck. Fatter´n fikk første verdenskrig tredd 
nedover øra i tolv års alder, banna på at han ikke 
skulle bli ”tatt på senga” en gang til og kom seg 
inn på radioskolen ved militærakademiet i Køben-
havn i nitten atten. Her var aldersgrensen bare 
seksten år. I Norge atten. Som Marconist og radio-
offiser kunne han helt selvstendig holde et øre på 
eteren og verdenssituasjonen fra sine maritime 
posisjoner i Antarktis med hvalflåten og fra sine 
stasjoner på Syd Georgia, New Foundland og 
Svenner. 

Jeg slo et halvstikk om den slitte puller´n med en 
veslevoksen sleng med tampen. Dette var et inn-
øvd ritual, en del av jobben som bakksgutt på fis-
kesjekta Flaks av Larvik. Skipssjefen var min far 
Urban som var fisker i Larvik om sommeren og 
”gnisten” på hvalkoka Sir James Clark Ross om 
høsten og vinteren, den første koka i den moderne 
hvalfangsten som allerede i nitten tjuefire gjorde 
sine turer til Sørishavet med fatter´n om bord som 
”gnist” og radiomann. 

Om bord i sjekta hadde fatter´n gjort klar for land-
gang. Han skulle ha greier i land: Den lange, 
grønne trekassa med størjegeværet som sparka 
som et esel, ac stor kaliber som utgjør 12 millime-
ter i prosjektilet og den 22 kal. Remington- rifla 
med 15 skudd i det, på langs under løpet liggende 
magasinet som kunne ”pumpes” ut på få sekunder. 
Rifla mi, hadde fattern´n sagt, men først måtte jeg 
fylle ti år; for da fikk man skyte med skarpt. Sa´n. 
Den grønne kassa var tung i dag, også hagla som 
ga oss alker, ender, skarv og ærfugl. Samt den 
store 45 kal. Colt revolveren som pappa hadde 
brukt som selvforsvar på de ensomme landstasjo-
nene. Alt var godt olja og pakka i den grønne kas-

sa. Tung som faen. Men grei nok for den store, 
sterke pappan min. Godt pakka i presenning over 
vanntett oljelerret; den viktige radiosenderen og 
mottakeren som kunne drives for hånd eller fot-
kraftdynamo. Alt skulle i land og alt var for tungt 
for meg. Jeg følte meg overflødig. 

- Du blir om bord Per, sa Urban. Jeg skulte furtent 
ned i tiljene.  
- Får jeg låne Zeiss’n?” 
Gubben rakte meg kikkerten: -Du får holde utkikk 
mens jeg går til lovart a le, 
og hold motoren i gang! Den seks til åtte hesters 
Marnamotoren tøffa trygt og stille mens kjølevan-
net lagde surklelyd i den stille vika og det klukka 
lystig i den klinkerbygde Vikstensbåten.  
- Kommer det fremmed båt, så gi full gass så jeg 
hører det i lovart.  

Meldingen var ikke til å misforstå. Gubben ville 
varsles i dag. Jeg satte Zeiss-en for øynene og lot 
Koddane danse en stund i fokus for så å spane ho-
risonten bakafor innløpet.  
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Ikke en båt i sikte. ”Til lovart a le”, hadde gubben 
sagt. Han kunne lissågodt sagt ”til høgre for 
venstre”. Lovart a le sto for meg som et meget 
spennende sted å være, men gammer´n brukte det 
kun når han ikke ville eller kunne redegjøre for 
sin ferd. Ett sto dog tindrende klart for meg, noe 
ekstraordinært var på ferde. Urban ville -eller 
måtte- gjemme sine våpen og radiostasjon. Det 
var krig i landet visste jo åsså jeg, men åssen 
skulle vi da kunne få til den nydelige sausen som 
mamma laget til and, alke og annen sjøfugl som 
vi jakta fra fiskesjekta Flaks av Larvik? 

Epilog 

Østlandsposten var viktig for fiskerane i Larviks-
området. Den kunne man slå inn fisk i, fisk som 
ble solgt ut gjennom bryggerhusvinduet. Den 
kunne man surre rundt leggane på kalde vinterda-
ger og den kunne man tenne opp i ommen med, 
men først etter å ha lest Fantomet og ellers alt 
som sto i blae fra første til siste side. Det står i 

blae, å da ære rekti! Av og til kunne man til og 
med finne en slengær av Nybrott i haugen av Øst-
landsposter som vi ungane samlet inn fra vennlige 
naboer. Ofte hadde de blae med når de skulle 
handle fisk gjennom bryggerhusvinduene. 

Peter Lindholm 

Artikkelen er hentet fra https://
lokalhistoriewiki.no 

Foto fra Svenner er tatt av Kaare Jansen 

Ny stor mediaskjerm på stua i murhuset 

Frem til nå har vi brukt en prosjektor og et lerret når vi skal vise frem tekst eller bilder på møter oppe 
i stua. Slike prosjektorer har vi kjøpt mange av gjennom tiden med varierende kvalitet. Problemet 
med slike er at det blir veldig dårlig skarphet og lyset i rommet må dempes eller slås av. 
Til Landsstevne i 2015 kjøpte vi en skjerm som etter hvert viste seg å ikke fungere for de som holdt 
foredrag. Mye pga  at det som kom frem på skjermen ikke var leselig bakerst i rommet. 
 
Nå har kystlaget anskaffet en 65 tommers 
smartskjerm som viser et skarpt bilde og fin 
lyd som kan  ses fra hele rommet. Skjermen 
blir brukt på styremøter og sist på medlems-
møte. 
Her kan vi hente frem alt som ligger på 
Youtube om kystlaget, presentasjoner kan 
vises via en minnepinne som stikkes inn i 
skjermen. 
Skjermen har ikke tradisjonelle TV-kanaler 
men den er koblet direkte til Internett og 
mye kan hentes frem via apper. 
Har du et nettbrett eller en datamaskin så 
skal disse kunne kobles til skjermen enten 
via kabel eller trådløst 
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 (Rapport fra fender-teamet.) 

 
Baugfender til Forlandet 
Arbeidet med baugfender til Forlandet går videre. Det er et 
tidkrevende og tålmodighets arbeid som pågår av Even Ol-
sen og Reidar Ottesen. Stipulert forbruk av 12 mm 3-slått 
manilatau – blir ca. 220 meter. Dette er gammelmåten som 
fendere ble laget på – helt uten hjelp av maskiner og hjelpe-
midler.  
Fenderens kjerne består av tykke trosser som er bundet kom-
pakt sammen. Utenpå denne «kler» vi så fenderen med et 

netting-system av manilatau. 

 
 
 
Manilatauet deler vi opp i 50 meters 
lengder. Kort fortalt så består arbeidet 
av halvstikk som knytes i hverandre. 
Det begynte med en rundtørn på 
midten av fenderen.  
 
På denne rundtørnen ble det laget 
halvstikk rundt hele fenderen (25 stk.) 
– så fortsatte vi med å lage et nytt 
halvstikk gjennom hvert foregående 
halvstikk. Med andre ord – 50 meter 
tau må tres gjennom hvert eneste 
halvstikk og strammes. På den tyk-
keste delen av fenderen er det til nå 
ca. 700 halvstikk.  
 
Samtlige halvstikk henger i hverandre 
og fenderen blir på denne måten utro-
lig sterk og kompakt.  Når tauet blir 
for kort må vi skjøte på ny lengde 
med en langspleis. 
 
En må virkelig beundre de som i tidli-
gere tider har konstruert alle disse må-
ter å lage knoper, fletningsarbeider, 
taklinger og spleiser på. Det er mor-
somt å jobbe med Even, som er et 
oppkomme av historier og har masse 
fagkunnskap om det tradisjonelle em-
net. 
 
Reidar Ottesen. 
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 SISTE FRA  

KYSTLAGET.. 

 

Brygga langs land, populært kalt 

«bananskallet» for at den ligger ved bananbryg-
ga. (Bananbrygga heter det for den har form som 
en banan. Red.) Den har mistet feste noen steder 
inn mot land og seget ned. Kaare og gutta fra 
Kystarena tok tak og har startet med å rette bryg-
ga opp. 

Turid  Mandelid hos Gokstadveverne 

har sydd sekk til Gokstad kystlags fane. Fanen er 
laget i seilduk og har til nå blitt pakket ned i to 
søppelsekker. Men nå har Turid sydd en veske/
sekk i seilduk med knyting i åpningen og håndtak. 
Den skal vi ta godt vare på.  Takk til Turid! 

En inspektør fra Kystverket målte stabiliteten til Gaia. En skoleklasse fra Skagerak 

ble hentet inn, vekten på hver enkelt 
ble notert. En rekke med elever på 
hver side på dekket av Gaia, så måles 
avstanden ned til vannet på begge si-
der. Alle elevene gikk så over til den 
ene siden og nye målinger osv. 
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Kystlagsturen 2019: 

ÅRETS KYSTLAGSTUR - BILTUR TIL 

MELLOM - EUROPA 

1 MAI GIKK KYSTLAGSTUREN OMBORD I KIEL-FERGEN MED TO 

BILER OG BLIKKET RETTET MOT AMSTERDAM 

For oss Sandefjordinger er det hyggelig å reise Oslo - Kiel med fergen som var en av Anders Jahres 

gode innovasjoner fra 1960-tallet med troen på at det å reise denne strekningen med bil ville bli en 

framtidig suksess. Utviklingen har vist at han fikk rett når vi nå ser den enorme utviklingen som har 

vært fra Kronprins Harald fra 1961 til Color Magic som førte oss til Kiel denne gangen. 

For oss kystkulturentusiaster er turen ut Oslofjorden med et slikt skip en hyggelig og interessant opple-

velse, særlig for de av oss som var med på kystlagets tur til Oscarsborg i fjor. Thor Fagerli kunne vise 

oss nøyaktig hvor Blücher sank og vi kunne fra 

øverste dekk med litt hyggelig drikke bivåne 

Drøbak-sundet med festningen til styrbord. Et-

ter en bedre middag kunne vi sove oss ned til 

Mellom-Europa og motorveiene som skulle 

bringe oss videre til Amsterdam.  

Amsterdam 

Vi hadde booket hotell midt i sentrum av Ams-

terdam, som ikke er noe sted for biler, men 

med tusenvis av sykler som mente de eide veie-

ne. Men Thor Fagerli førte an og brydde seg 

ikke om hverken sykler, forbudsskilt eller en-

veiskjøringer. Man har ikke vært drosjesjåfør i 

Oslo for ingenting ! Omsider kom vi fram til 

hotellet og kunne starte oppdagelsen av kanal-

byen Amsterdam. Historisk er dette sentrum av 

byen med kanaler som fører inn fra havnen og 

til de mange varehusene som i sin tid lå langs 

kanalene.  

Klar til avgang. Foto: Thor Fagerli 

Thor og Ivar Otto på 
dekk 15. Color Magic 
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Disse husene er i dag boliger, hoteller, butikker, res-

tauranter m.v. Og omsider havnet vi på en restau-

rant og fikk oss et hyggelig måltid, i det hele tatt er 

disse måltidene om kveldene en viktig del av kyst-

lagsturene. Denne gangen la vi også opp til å spise 

mat fra forskjellige nasjoner når vi var ute på res-

taurant.  

Hovedmålet i Amsterdam var naturligvis det berøm-

te sjøfartsmuseet nede ved havnen i et staselig hus 

som tidligere hadde inneholdt admiralitetet. På utsi-

den her lå det også en rekke historiske fartøyer.   

Museet avspeilet Nederland som sjøfartsnasjon, men dette er en broget historie som det går for langt i 

sin helhet å komme inn på her. Men Nederland fikk sin storhetstid når de på slutten av 1500-tallet 

fulgte etter Spania og Portugal rundt Afrika og til India, men slik at Nederlenderne  dro litt lenger øst 

til de store øyene der for ikke å konkurrere med Spania og Portugal. Det var det engelskmennene som 

skulle ta seg av etterhvert ut på 1600-tallet.  Samtidig utfordret de engelskmennene i Amerika og New 

York het opprinnelig New Amsterdam, men her måtte de raskt trekke seg ut.  

Sjøfartsmuseum i Amsterdam 
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Ikke nok med det, Nederlenderne var tidlig ute i de polare strøk i nord. Vi kjenner alle historien om 

Willem Barendsz og Barendsz-havet. Men han var ikke der for å utforske Svalbard m.v., nei, hans opp-

gave var å finne en kortere handelsrute til India og Østen.    

Noe av det museet viste var Nederlendernes  overlegenhet når det gjaldt kartverk og navigasjon. Blant 

annet var det et skip fra byen Horn i Holland som først rundet Kapp Horn og døpte stedet etter sin føde-

by Horn. De første kartene fra Svalbard og Nord-

Norge var også fra Nederland. Ellers er jo alle de 

gamle kartene fra våre kyststrøk på 1500-tallet fra 

Nederland. Her hentet de fisk og tømmer til å funda-

mentere blant annet Amsterdam. De sies at Amster-

dam flyter  på norsk tømmer.  Sandefjord ble også 

besøkt av skuter fra Nederland  og Tyskland, og det 

eldste dokumentet som finnes i riksarkivet om San-

defjord fra 1225 viser at skip lastet tømmer i blant 

annet Sandefjord.  

Nederlenderne  var flinke  til å utnytte koloniene og 

oppdagelsene sine kommersielt og utenfor museet lå 

det en kopi av en ostindiafarer. Mange slike fartet i 

sin tid til koloniene og kom hjem med enorme verdier. I 1603 ble det dannet et kompani som skulle bli 

det mest lønnsomme i Nederland og de fikk monopol på handelen med koloniene, et monopol som 

skulle vare helt til slutten av 1800-tallet.  

Etterhvert fikk Nederland så stor flåte at det ikke var folk nok i dette tynt befolkede landet til å beman-

ne både krigsskipene og ostindiafarerne. Her kommer Norge inn som redningen og særlig sjøfolk fra 

Sørlandet fikk hyre på Hollandske skuter. Unge jenter fra Sørlandet fikk også post hos de rike kjøp-

mennene i Amsterdam.  I det siste er det forsket en del på dette og utgitt en del bøker fra Universitetet i 

Kristiansand.  

Museet hadde en stor hvalfangstavdeling, men mye var myntet på barn, størrelsen på hvalene og ikke 

minst om bevaringen av hvalbestanden. Men det var plass til to kokerimodeller, en modell av en hval-

båtbaug med kanon og det hele og en del redskaper for moderne hvalfangst. Som kjent startet Neder-

land hvalfangst i nord på 1500-tallet på grunn av  

Rusletur på dikene 
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Willem Barendsz og hans oppdagelser av de store hvalforekomste-

ne på Spitsbergen. Her hadde museet noen artige utstillinger om 

den gamle hvalfangsten og dens jakt på olje og barder.  

Kampen mot havet 

Nederland har alltid kjempet mot havet, og på veien tilbake til Kiel 

ville vi utforske det ypperste av hva Nederland har av anlegg for å 

holde havet ute. Kjøreruta ble derfor lagt om den enorme demning-

en som er anlagt tvers over Ijsselmeer og som skal stanse Nord-

sjøen fra å bryte inn over Nederland. Et imponerende byggverk 

som startet for ca. 70 år siden. Her er det sluser for å slippe båter 

inn og pumpeverk som skal kunne pumpe enorme mengder vann ut 

dersom det er nødvendig. Anlegget er nå ferdig, men pumpene er 

enda ikke installert og dette vil sikre Holland, sannsynligvis også 

når klimaendringene får vannet til å stige. De har i hvert fall vært 

forutseende ved å bygge dette imponerende byggverket som alt har 

blitt en turistattraksjon.  

Kiel 

Etter en hyggelig overnatting i Kiel med middag, denne gangen på 

Vietnamesisk restaurant, var det å ta fatt på de to attraksjonene i 

Kiel, Kieler-kanalen og sjøfartsmuseet.  

Rett utenfor sentrum av Kiel går Kieler-kanalen rett inn l landet mot øst og etter 98 km når den ut i 

Nordsjøen. Her er det en stor sluse og en plattform der vi kunne se slusingen. Denne kanalen ble bygget 

i årene 1881-95 og utvidet flere ganger senere og kunne nå ta skip på hele 310 m. Denne kanalen hadde 

åpenbare militære formål da kanalen tillot den tyske marine å slippe ut i Nordsjøen uten å måtte passere 

de smale sundene i Danmark hvor man  lett kunne oppdages og stenges av fienden. Denne kanalen er i 

dag også populær for fritidsbåter.  

Minnesmerke over de som bygget di-
kene 

Sjøfartsmuseet i Kiel 
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Sjøfartsmuseet hadde en spesialutstilling om det såkalte Matrosopprøret i 1918, et opprør som spredte 

seg til hele Tyskland og kunne blitt den revolusjonen som Lenin mente burde komme i Tyskland og 

ikke i Russland. Matrosene krevde fred, frihet og brød. Det hele endte med fred og at keiser Wilhelm 

gikk i eksil. 

Ellers hadde museet mange fine gamle bilder fra de 

kjente seilasene utenfor Kiel. Museet hadde også en 

fin liten vedfyrt dampbåt liggende ved kaien utenfor 

museet.     

Etter en hyggelig formiddag i Kiel gikk turen øst-

over til den store øya Femern og Putgarten med fer-

ge over til Rørby i Danmark. Med en liten stopp i 

koselige Køge gikk turen videre over Øresundbrua 

til vårt neste mål, Varberg i Sverige. 

Varberg 

I Varberg overnattet vi langt ute på landet på et lite koselig pensjonat. På kvelden spiste vi middag på 

en fin fiskerestaurant i Varbergs fiskerihavn, litt syd for selve byen. Dagen etter hadde vi frokost inne i 

selve byen og vi fikk tid til å se på Varbergs store attraksjon, Varberg festning. Denne festningen anlagt 

i 1280 årene har spilt en stor rolle i Nordens historie som grensefestning mellom Danmark og Sverige. I 

hundrevis av år var dette et viktig støttepunkt for den dansk-norske staten,  men som kjent var Gøteborg 

en slags svensk enklave.  

Volvo-museet 

Siste punkt på årets kystlagstur var en tur på Volvo-museet, belig-

gende i Gøteborg. Her fikk nostalgien fra vår nære fortid fritt spil-

lerom og vi fikk se de gamle bilene vi engang hadde kjørt.  
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   Men det aller morsomste er jo alle de flotte prototypene 

som Volvo har laget for utstillinger. Dette er biler som 

alldri ble noe av, men vi kunne kjenne trekkene i senere 

modeller. 

Museet har også en flott utstilling av gamle båtmotorer i 

form av Penta påhengsmotorer og innbordsmotorer. De 

hadde den gamle Penta- motoren fra 1907 og oppover. 

Interessant var det også å se historien om utviklingen av 

Volvo Penta. 

En hel hall i museet var viet Volvos satsing på Volvo 

Osean rasce med fine gjennomskårede modeller av disse avanserte seilbåtene.  

Nå var turen slutt, bortsett ifra en biltur til Strømstad og gode gamle Bohus som brakte oss trygt hjem 

til Sandefjord.       

Referat fra turen ved: Ivar Otto Myhre. Foto: Hans Christian Kjæraas 

Ny bok om Lars Andersen, hvalskytteren fra Kjerringvik 
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Av Ivar Otto Myhre: 

Å RO 
DET HAR I DET SISTE VÆRT EN DEL HYGGELIG LESNING OM RO-
ING. FØRST OG FREMST KYSTLAGETS FRAMTIDIGE OPPLEGG OM 
Å LÆRE FOLK Å RO. MEN 
OGSÅ EN DEL ARTIGE AR-
TIKLER I "KYSTEN" MED 
DEBATT OM ROING I DE 
FORSKJELLIGE LANDS-
DELENE VÅRE  

Roing i Norge 

Roing er den sporten som har vært mest 

utbredt i Norge og for ca. 100 år siden 

hadde en hver gård ved sjø eller vann i 

vårt land en robåt og alle måtte lære seg 

kunsten å ro. Selv om motoren var kom-

met, så var dette for dyrt for de fleste. 

Selv til fiske og fangst var det lenge ro-

båten som var enerådende. Men plutselig var nesten alle robåtene borte og resten forsvinner på St.Hans 

bålet i foruroligende fart, eller de har fått montert påhengsmotor bak. I dag er det nesten ingen barn som 

kan ro, noe som altså for de fleste i sin tid var som å kunne sykle. Men tross alt er utviklingen i Norge 

ikke gått så langt som i vårt naboland Sverige og Danmark. Der er det ingen som ror lenger og kommer 

du med en robåt, blir de stående lenge å se på deg som om du skulle være et monster fra fortiden.    

Norge har hatt et enormt mangfold av robåter, men det er en svenske som har skrevet boken "Norske 

robåter". Interessen for robåten har dessverre vært laber i Norge med unntak av Arne Emil Christensen, 

som har sørget for at vi på Norsk Sjøfartsmuseum på Bygdøy har en flott samling av forskjellige robåter. 

Det er nok ikke bare nordlendinger og vestlendinger som har rodd. I dagboka til vår store helt Sven Foyn 

forteller han om en gang han var på vei hjem fra Finnmark og rutebåten ikke gikk lenger enn til Mandal. 

Da skriver han i dagboka. " Så kjøpte jeg en robåt, og rodde hjem til Tønsberg."    
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Å ro 

Det ser veldig 

lett ut å ro. Men 

det er det ikke. 

Husk at hver 

gang du er ute å 

ror må du ro med 

forskjellig tek-

nikk. Sjøen eller 

vinden er nemlig 

ikke den samme 

hver gang du er 

ute. I motvind 

må du ta hardt i 

med kjappe tak 

for å holde siget i 

båten og bølgene 

krever forskjellig 

teknikk med hvordan du setter årene ned i vannet. I medvind er det vanskelig å holde kursen fordi vin-

den tar tak i stevnene som fremstår som seil og tvinger båten i en for deg ofte feil retning.  

Det er også forskjell på å ro en lett færing med runde årer og en færing uten runde årer (Oselver). Det er 

bare med runde årer du kan vri årebladet slik at disse nærmest stryker horisontalt langs vannet og kan 

settes i på en effektiv måte. I motvind et dette svært effektivt og reduserer luftmotstanden betydelig. 

Men det er også viktig å sette åra i sjøen ved nærmest å vri årebladet tilbake fra horisontal stilling og ned 

i sjøen. Særlig i høy sjø viser det seg å være gunstig.  

Mine årer er kopier av de som ble funnet i Gokstadskipet med spisse ender. Vanlige årer ellers i landet 

er som regel avkuttet i endene.  Særlig når det er sjø, og det er det jo nesten alltid, synes jeg dette kombi-

nert med å vri årene gir en veldig lett og fin isetting av åren i sjøen, mens de avkuttede årene har lett for 

gi sprut og plask. Årene i Gokstadskipet er nok tilkommet gjennom prøving og feiling i mange genera-

sjoner og neppe tilfeldig utformet.  

Det er klart at det å ro sammen med mange 

i en stor og tung fembøring er forskjellig 

og krever en annen teknikk og rytme. For 

mange år siden på et av styremøtene i Kys-

ten på Bergenskanten rodde jeg sammen 

med Jon Godal. Jon mente at du ved hvert 

tak skulle ta en liten hvil når åra var hori-

sontal og før tilbakeføringen startet. Han 

mente dette var nødvendig med denne lille 

pausen for ikke å slite ut roerne på lange 

strekk som for eksempel roing ut til fiske-

feltet.  
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Dette var nok også effektivt for å holde takten, da 

man kunne justere seg inn i denne lille pausen.    

En vanlig feil når du ror er å dyppe årene altfor 

dypt i sjøen. Det er tungt fordi du må bruke krefter 

til å trekke årene opp til overflaten igjen og 

dessuten bremser du farten i båten. De som har 

rodd Gaia kan understreke på dette, der er det 

også mange som ikke får åra opp i det hele tatt 

og blir bremsende i lang tid før man endelig 

gjerne ved hjelp av andre får åra opp igjen. Det 

ideelle er å bare vispe årene langs sjøen, slik at 

du slipper å foreta en tilleggsbevegelse for å få 

åra opp av sjøen i en vertikal bevegelse.    

Ved roing over distanse er det viktig å bruke 

bein og overkroppen aktivt for å spare armene i 

en jevn rytmisk bevegelse. Det tar litt tid å få 

rompa, ryggen og nevene til å tåle belastninge-

ne, men det kommer ganske fort. Sitt gjerne på en 

pute eller lignende så rompa får minst mulig belast-

ning.  

På tross av visse generelle prinsipper er det stor 

forskjell på hvordan folk ror selv om de ror like 

fort og effektivt. En gang jeg rodde inn til min ynd-

lingsovernattingsplass på landsiden av Marstrand i 

Sverge kom det en kar løpende, og før jeg fikk lan-

det ropte han: "Du er nordmann, det ser jeg på den 

måten du ror på. Det er bare nordmenn som ror på 

den måten". Han påpekte særlig at jeg vred årene 

og den måten jeg beveget overkroppen på. Det var 

det ingen i Sverige som gjorde. Han var forøvrig en 

nordmann som hadde bosatt seg på Marstrand.  

Gleden ved å ro 

 Det å ro gir deg mange gleder og fordeler. Du 

kommer ut på sjøen og den gleden det gir. I tillegg 

gir roing ingen støy og du kan nyte freden inntil det 

kommer en vannscooter. Roing gir også mosjon 

både for kondisjonen og direkte på armer og rygg. 

Eksperter har sagt at lavintensitetstrening gir den 

mest effektive treningen. En annen fordel er at du 

ikke trenger bensin eller andre remedier som koster 

penger. Du bør heller ikke bekymre deg for motors-

topp eller at vinden forsvinner. Faren for å forlise 

er heller ikke stor. Grunnstøting i rofart er som re-

gel helt ufarlig. En robåt kommer også inn over alt, 

og du er ikke avhengig av havn og fortøynings-

plass. I våre dager er også det å ikke forurense mil-

jøet med avgasser å forakte.  

Det å ro langs en kyst, et vann eller kanal, gir også 

en naturopplevelse av de sjeldne. Du kommer nær 

dyr, fugler, blomster og skog, til og med luktene av 

blomster og angen av skogen får du med deg.  

Roing er koordinasjon mellom venstre og høyre 

hjernehalvdel og du stimulerer hjernen. På sykehus 

benyttes derfor roing som trening for slagpasienter. 

Jeg har løst mange problemer under roing og på-

virkning av det naturlige dopamintilskuddet til 

hjernen.  

God tur ! 

 

Red.: Illustrasjoner er hentet fra  natursekken.no 
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Fortsettes fra nummer en i 2019 

Fra andre kanter av landet kan tradi-
sjonen fortelle at det fulgte uhell med 
å ha kvinnfolk i båten. Fiskerne på 
Østerøya var avhengige av ektefellens 
hjelp under fisket. Kona ble i den for-
bindelse sett på som en arbeidskame-
rat, og det kjennes ikke til noen fore-
stillinger om at hun skulle bringe 
uhell ombord. 
Før siste verdenskrig var det bare 
onsøyinger som drev ålefiske i Tøns-
bergfjorden. Fisket begynte om våren 
etter at isen var gått.  

Om vinteren ligger ålen i dvale ned-
gravd i mudderbunnen, og den første 
tiden drev en blindstikking med åle-
saks som en kjørte ned i bunnen. I 
april-mai kommer ålen opp. Utover 
sommeren gikk man over til å fiske 
med åleteiner flettet av vier, eller 
med ruser.  

Eldre fiske i ytre Tønsbergfjorden 
Av Sølvi Sondbø, del to 

På østsiden av Østerøya i ytre Tønsberg-fjorden har det fra gammelt av vært 
drevet et enkelt kystfiske delvis som binæring av bønder og sjøfolk og delvis av 
profesjonelle fiskere. 
Dette tradisjonelle fisket behandles her av cand. mag. Sø1vi Sondbø. Hoved-
vekten legges på de første tiår av dette århundre. Det er fiskernes årsrytme og 
deres fangstmetoder fru Sondbø især er opptatt av. 
I fø1ge Lorens Berg er "fiskeri(. . .) som næring ikke saa vigtig i Sandeherred 
som for Tjømø, Tjølling og Brunlanes. Det daglige husfiske langs strændene har 
dog alletider hat betydning, og mer i ældre tid end nu. Torsk, hvitting, flyndre, 
aal og sei fisker de, likesaa endel hummer, og de deltar i makrelfangsten. Naar 
silden i visse perioder gaar ind paa Skagerakkysten, gjester den ogsaa fjordene 
her, og i nødsaarene 1809 -13 blev et rikt sildefiske en ren berging. Ogsaa laks 
fanger de utved oddene". 
Vi skal her forsøke å gi en oversikt over fjordfisket som det ble drevet fra den 
del av Sandar som grenser til Tønsberg-fjorden, de første ti-år av vårt århund-
re. 
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Fra Tallakshavn fortelles det at fiskerne 
pleide å flu med sild for å lokke til ålen 
et par dager før de satte teinene. Ålen 
ble samlet i ålekummer som en hadde 
på slep etter båten. Fangstene har alltid 
vært avsatt til danske oppkjøpsbåter.  

Ingemar Christensen har en gammel 
ålekum som stammer fra Kråkerøy. Han 
forteller at typen har vært i bruk så 
lenge han vet av. Ålekummen er ganske 
lett og blir tatt opp på land til tørk når 
den ikke er i bruk. Den flyter i vanns-
korpen og er også velegnet til oppbeva-
ring av torsk om høsten. Kummen kan 
til nød impregneres med karbolineum. 
Da må den ligge lenge i sjøen og vaskes 
ut slik at det ikke blir usmak på fisken. 
  

Mann og smågutter med fiskekjerre i 
Ormestadvika i 1920-årene. (Foto: 
Tannlege Egil Endresen)  

Ålekum med spanter av eik og med det øvrige av furu. Denne er 
365 cm lang, 78 cm bred og 45 cm høy. Kummen har en 84 x 30 
cm stor luke med to avtagbare kumlokk. I begge sidene er det 
skåret en 20 x 8 cm åpning hvor det er felt inn en gjennomhullet 
sinkplate. Kummen er i det hele tatt bygget for å gi maksimale 
muligheter for frisk vanntilførsel for derved å sikre fisken rikelig 
med surstoff. (Foto: Vestfold fylkesmuseum)  
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Lorens Berg nevner også 
laksefisket. "...omkring 
1735 begynte de å sette 
ut laksegarn. Læremester 
var en mann fra Larvik. 
Det ble fisket ved Lyng-
holmodden, Strandvik-
skjæret, Katterasberget 
og Ersvikskjæret... Alle 
disse fiskeplassene hører 
til Skogan (gnr. 101). 
Denne gården ble om-
kring 1900 kjøpt av kom-
mandør Chr. Christensen 
og har siden hørt til hans 
familie. Laksefisket har 
vært holdt i hevd i alle år. Det har vært 
fisket med garn og not, men noe særlig 
betydningsfullt fiske kan en vel ikke si 
at dette har vært.  
Laksefisket har iallfall ikke spilt noen 
rolle for fjordfiskere flest. Dette var 
nemlig en tinglyst fiskerett som følger 
enkelte faste eiendommer. 
 
Hensikten med denne artikkelen har 
vært å gi en generell oversikt over fis-
kesesongene, redskapstypene og salgs-
måter fra tiden før fisket i Tønsbergfjor-
den ble motorisert - slik den lokale tra-
disjonen fremdeles er kjent - og preten-
derer ikke å være mer enn et grovt riss. 
Det er tydelig at dette fisket lenge har 
bevart et tradisjonsbundet preg. 

Kilder:  
Samtaler med Ingemar Christensen født 
i 1923, Einar Jensen-Eian, født i 1902, 
Leif Barbru født i 1928. 
Litteratur: Aasmund Brynhildsen: Hudø. 
Bilder fra en barndom. 

Ålesaks fra Sandefjord-distriktet. 
Lengde på den smidde delen: 27 cm. 
Bredde: 12,5 cm. Fra Sandar bonde-
ungdomslags samlinger på Sandar 
meieri, nr. 460. (Foto: Vestfold fylkes-
museum).  

Kystpensjonistene i Gokstad kystlag møtes hver onsdag for-
middag til lunsj og hyggelig samvær. For dette betaler vi 
slik at det dekker kostnadene til maten og litt til. Dette bru-
ker vi til to turer med god mat på en fergetur til og fra Sve-
rige. Årets vårtur som avslutter lunsjene frem til September, 
ble avholdt den åttende mai på Color Viking. I år var vi 16 
medlemmer som koste oss med mye god mat i fint vær frem 
og tilbake Sandefjord, Strømstad. 

Kystpensjonistene på tur 
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I januar 2019 fikk Nordre skur og til dels murhuset store skader på grunn av at en kloakkledning gikk 
tett ute i veien. Da kom kloakken fra Framnesveien opp i slukene på kjøkkenet og vaskerommet i andre 
etasje på Nordre. Noe kom også opp i sluket på et av toalettene oppe i Murhuset. 
Først ble kjøkkenet og vaskerommet fylt til det fløt over dørtersklene og ut i gangen og utover gulvet i 
utleiedelen fø det rant gjennom gulv og vegger ned i etasjen under. 
Det rant fra taket nede og ut av skilleveggene mellom elektriker bua og motormuseet. Fra toalettet i 
murhuset rant det ned gjennom gulvet til delelageret i verkste-

det. 
 
Det er kom-
munen som 
har ansvaret 
for at kloakk-
ledningene er 
åpne  så for 
kystlaget får 
det ingen 
økonomisk 
konsekvens. Per og Kaare  som hadde ansvaret for 
kontakten med forsikringsselskapet og det bygnings-
messige kontaktet rette vedkommende og det kom 

raskt folk fra firma Polygone som satt i gang med skadeforebyggende tiltak. 

Kloakk ble sugd opp der det var mulig og tørkevifter ble satt 
inn i alle rom som det var kommet fuktighet i. Flere folk 
kom til å desinfiserte  alle steder der det ikke skulle skiftes 
gulv eller kledning. Blant annet ble hele delelageret på verk-
stedet desinfisert, skrue for skrue. 
 

Skader på våre lokaler 
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Polygone tok med seg alt av løse gjenstander som bord stoler, alt på kjøkkenet og alle glass og servise i 
Nordre, desinfiserte det og lagret det . Andre gjenstander som var for store til å fraktes vekk ble desinfi-
sert og pakket inn. 
Så begynte  rehabiliteringen av det bygningsmessige med å bryte opp gulvet i Nordre og på kjøkkenet, 
vaskerommet og begge toalettene. All isolasjon i gulvet ble fjernet helt ut til ytterveggene. Vegger ble 
fjernet der det var kommet kloakk. Så ble etasjen avstengt med avfuktere og tørkevifter. 
 
I etasjen under ble de veggene der det hadde vært kloakk fjernet blant annet på to vegger i museet. Fuk-
tighet ble hele tiden målt i tak og vegger og der det ikke var trengt  inn i treverket ble flatene desinfisert 
og tørket. I elektriker bua ble alt tatt ned fra veggene desinfisert og dekket til før det ble satt inn tørke 
vifter. 

. 
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Kystlaget har god kontakt med Polygone og der vi gjør en jobb selv får vi timebetalt for det.  Heldigvis 
skjedde dette på en tid på åre der det ikke er så mye utleie men inntektene av det som ble kansellert får 
vi også dekket. 
Gulvet i utleielokalene og kjøkkenet viste seg å være skjeve, det så vi når kloakken rant inn på gulvene 
og fløt ut mot den ene siden. Dette er nå rettet opp av snekkerne til Polygone når de var i gang med å 
legge nytt gulv. Kostnaden til opprettingen dekker kystlaget selv. 
 
Nå legges det gipsplater ned i stubbeloftet og så isolasjon og nytt gulv. Vi valgte et  sterkt laminat  iste-
denfor furuplankene som var der fra før og som måtte slipes og lakkes ofte for å være pene. 
I alle rom ble det lagt nu isolasjon  og nytt gulv. I kjøkkenet ble det nye vegger og et nytt belegg på gul-
vet. 
I museet ble den samme prosedyren fulgt, vegger ble tatt ned, isolasjon fjernet og alt tørket i flere dager 
før det ble satt på ny kledning. Jobben med å ta ned alt på de veggene som skulle skiftes tok vi selv. 
 
Den 11. mai var det konfirmasjon i utleielokalene og det markerte at nå er alt ferdig rehabilitert 
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Trebåthelg på kystlaget 
Årets store happening Trebåthelg på kystlaget nærmer seg med stormskritt, det er de klassiske trebåte-
ne som står i fokus denne gangen.  

Helgen 14-16/6 vil du få anledning til å se og føle på en god samling 
eldre tre-motorbåter, det vil delta båter fra  Vestfold ,Østfold, Oslo og 
Telemark. 
Båtene vil benytte seg av 
lånte båtplasser på påle-
bryggens innside og utside 
og vil bli et flott skue, 
skøytene som har plass der 
til vanlig legges på innsi-
den av bølgedemperen og 

vil således skape en flott ramme for arrangementet og kyst-
kulturdagen.         
Som enda et ekstra innslag til kystkulturdagen kommer det 
også veteranbiler til området denne helgen, disse vil stå pent oppstilt langs muren 
på Lørdagen og skal også frakte deltagere frem og tilbake til Midtåsen, der deltage-
re på trebåthelg har fått til en privat visning tidlig Lørdag formiddag. 
Så kjære leser du er herved bedt på en flott opplevelse på Gokstad kystlag, vel 
møtt. 
 
Med beste hilsener fra Espen Bergan og Åge Antonsen med medhjelpere. 
 

0800– Flaggheis med sang og frokost 

1000– Åpning 

1130– Konsert med Nordre Skur og Ballast 

1300– foredrag om Makrellstørjefiske i ytre Oslofjord– før 

og nå, med Stig Tore Lunde 

1500– Kast loss. Båtkortesje i indre havn. 

Andre aktiviteter som vil foregå hele dagen er, Kafe, presentasjon av kystlagsaktiviteter, Motormuseet 

er åpent. Omvisning på DS Forlandet, Vikingskipet Gaia. Barneaktiviteter med Elias/Jotron. Rødekors 

båten kommer. Besøk av klassiske motorbåter. Ta roknappen, roing og seiling. Knuter og spleis. Utstil-

linger, stands og salgsboder. 

Kystkulturdagen 15 juni  
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Ledige plasser på trebåtbyggerkurs 

Vil du lære mer om tegning og dokumentasjon av trebåt, el-
ler om motormontering? Meld deg på kurs til høsten!  
 

Kursrekka «Trebåtbygger» startet opp høsten 2017 som et samarbeid mellom Studieforbundet kultur og 
tradisjon og Forbundet KYSTEN. Kursrekka bygger på læreplanen for Trebåtbyggerfaget Vg3/
opplæring i bedrift. 

Så langt er seks modulkurs gjennomført, og to kurs står igjen, «Tegning og dokumentasjon», og 
«Motormontering i trebåt». Her er det ledige plasser, og bare å melde seg på til kulturogtradisjon.no 

«Tegning og dokumentasjon», Museet Kystens Arv, Rissa, 16. - 20. september: 

• bruke arbeidstegninger og tabeller i trebåtbyggerfaget 

• gjøre oppslag av ulike deler av båten i full størrelse 

• lage maler ut fra tegning og oppslag 

• lage frihåndskisser og enkle modeller som forberedelse til produksjon 

• gjøre greie for lokale særtrekk ved trebåtbygging og sette disse inn i en nasjonal og internasjonal 
sammenheng 
«Motormontering i trebåt» – Risør Trebåtbyggeri, 11. - 15. november 2019: 

• Deplasement eller hurtiggående skrog 

• Valg av motorstørrelse og propell 

• Krav til luft, plass, service og isolasjon 

• Boring av hylsehull og plassering av motorfundament 

• Krav til oppretting og utføring av oppretting 

• Montering over eller under vannlinja 

•  
Om kursrekka  
Trebåtbygger er ei kursrekke som legger vekt på 
praktisk arbeid med materialer, verktøy og teknik-
ker. Opplæringen skal bidra til å verne om det tra-
disjonelle håndverket og legge grunnlag for innsikt 
i og forståelse for det særegne ved materialbruken 
til trebåtbyggeren. Kursrekka er bygget opp rundt 
ulike tema og fordelt på ni kurs. Kursene er lagt 
opp etter vanskelighetsgrad med anbefalt rekkeføl-
ge, jo lengre ut i rekka du kommer, jo større krav 
til forkunnskap. Det er ingen opptakskrav for å del-
ta, men for å få utbytte av opplæringen bør man ha 
erfaring med trearbeid. 

https://www.kulturogtradisjon.no/opplaeringstilbud/trebatbygger/modulane-i-trebatbygger
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Under  vårdugnaden skulle 
Torolf ta bort et par planker 

fra brygga for å se hvorfor 
den hevet seg litt på enkelte 
steder. Da kom det frem at 

mange av bjelkene som hol-
der bryggeplankene var råt-
ne. 

Her var det ikke brukt im-
pregnert treverk, men da 

brygga ble forsterket for 
mange år siden brukte vi det 
som fantes av rivnings mate-

rialer ol. Husstyret  har be-
stilt nye bjelker som skal er-
statte de som er ødelagt så 

det blir fint etter hvert. 

Det har vært kontroll under 
hele brygga og det ser ut som 
om det som er funnet av råte til nå begrenser seg til området som er tatt opp. 

Brygga foran Nordre skur er råtten 

Overrett merkene på Kvernberget trenger litt maling! 
Gokstad kystlag har tatt på seg ansvaret for å holde disse historiske overrett– merkene i orden og nå 
trenger de litt vedlikehold. Trekanten på toppen på begge merkene må skrapes for rust og males, feste 
wirene må males og det hadde vært fin med en oppfrisking av det røde og hvite på stanga også. Det 
trengs to stykker med  en stige, rød og hvit maling samt en rustskrape, kanskje litt maskeringstape 
også.  Si ifra til Husstyret (Kaare) om hva dere trenger og få det gjort. Takk! 
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Treffliste 2019 

 

Styremøter begynner normalt kl. 18.30 og er åpne for alle medlemmer av Gokstad kystlag. 
Arbeidslagene innkalles til møter etter avtale med arbeidslagslederne, min tre møter avholdes. 
 

 

Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag 

Modellbåtlaget Kystpensjonistlunsj 
Aktivitetsdag 

Nordre Skur og Bal-
last 

Aktivitetsdag 
Kafe 

Januar Ti 08.01 Styremøte 

  Fr 25.01 Årsmøte 

Februar Ti 12.02 Styremøte 

Mars Lø 02.3 Skreiaften dersom noen tar initiativ 

  Ti 05.03 Styremøte med arbeidslagsledere 

April Ti 09.04 Styremøte 

  On 24.04 Medlemstreff 

  April/Mai Kystlagstur 

Mai Ti 07.05 Styremøte 

  Fr 17.05 Borgertoget 

Juni Ti 04.06 Styremøte med arbeidslagsledere 

  Fr 7.-10.6 Pinsedugnad Svenner 

 Lø 15.06 Kystkulturdag 

  Sø 23.06 Sankthansaften 

Juli To18.-21.07 Landsstevne i Trondheim 

August Lø 10.08 Fjordblues 

  Ti 20.08 Styremøte 

September Ons 04.09 Medlemstreff 

  Lø 07-08.09 Bacalao Svenner 

  Ti 10.09 Styremøte 

  Lø 14.09 Høsttreff Gokstadholmen 

Oktober Ti 08.10 Styremøte 

  Ons 23.10 Medlemstreff 

November Ti 12.11 Styremøte 

  Lø 30.11 Førjulstreff 

Desember Ti 10.12 Styremøte med arbeidslagsledere 

Januar 2020 Ti 07.01 Styremøte 

  Fre 31.01.20 Årsmøte 



Returadresse: 
Gokstad kystlag 
Framnesveien 5 
3222 Sandefjord 

Vi verner vår nære kystkultur 


