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Styret 

• Leder Jan Richard Beck, 92 63 82 04 
jan.richard.becke@gmail.com  

• Nestleder  Brit Holm Lunde, 98833269, brit@lunde.us 
• Kasserer Morten Hellemann, 916 36 602, m.hellemann@sfjbb.net 
• Sekretær Ellen Marie Husa, ellen.m.husa@gmail.com, 99745072 
• Hus styret Kaare Jansen. 900 33 487, kaare.jansen@sfjbb.net 
• Vararepresentant Bjørn Rishovd, , bjorn.rishovd@gmail.com 

41325097 
    Vararepresentant Petter Tandberg 93019210 pettertand 
 berg@gmail.com 
 
Arbeidslag og andre verv 

• Fartøy- og kulturlaget, Fred Ivar Tallaksen, 482 82 768,  
• fredi.tallaksen@gmail.com 
• Infolaget, Børre Grønningsæter, 469 60 160. 

bogronn@gmail.com 
    Kystledlaget, Astri Marie Bjønnes 995 82 955  astrima      
 rie3@gmail.com 
• Modellbåtlaget, Mathias Hansen, 993 39 401.  ma-

thias.ha.kl@gmail.com 
• Nordre Skur & Ballast, Ranveig Berggren 90665788. 

b_berggreen@yahoo.no  
• Seilas- og havnelaget, Bjørn Rishovd, 413 25 097          

bjorn.rishovd@gmail.com.  
• Verkstedlaget, Per Angell-Hansen, 901 81 725,  
    pe-ange@online.no 
• Gokstadveverne, Bjørg Skaret, 41510176, bjorg@famskaret.no 
• Utleie/selskapslokaler, Greta og Andreas Falkenberg, 934 31 

407, falkenberg@sfjbb.net  falkenberg.ltd@sfjbb.net  
• Treff komitéen, Gunnar Bratli, 909 93 594, post@kontorpc.no 
• Drivergruppa Svenner  
• Kystlagets representant i Stiftelsen Sandefjord Kystkultur-

senter, Kaare Jansen. 900 33 487, kaare.jansen@sfjbb.net 
• Redaktør for Kystvakt, Yngvar Halvorsen, 901 40 010,  
    yngvar@sfjbb.net 
    Gokstad kystlag.  Framnesveien 5, 3222 Sandefjord. 458 16 286 
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http://www.sandefjordkystkultur.no/glasgowhuset/glasgowhuset.htm
http://www.sandefjordkystkultur.no/glasgowhuset/glasgowhuset.htm
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KOMPASSET 
DETTE ER STYREKOMPASSET FRA FRAKTESKUTEN 

M/S ‘NORBERG’  
Et skipskompass har en kompassrose med magnetstaver opphengt på undersiden. 
Kompassrosen er opphengt i en fin spiss i en kompassbolle med glasslokk. Bollen er 
fylt med væske og er opphengt i slingrebøyler for at rosen alltid skal være vannrett 
og ha den gunstigste bevegelsen i sjøgang og ved raske kursforandringer.  
Kompassboksen er opphengt i et natthus, en søyle som har en hjelm med lamper og 
lysåpninger. 
Kompasset er befengt med en feil som skyldes at det peker mot den magnetiske po-
len som aldri er på samme sted som den geografiske polen, men er i stadig bevegel-
se. Denne feilen kalles misvisning, og den kan man ikke gjøre noe med. 
En annen feil ved kompasset kaller vi deviasjon. Den skyldes fartøyets egen magne-
tisme, og den kan vi gjøre noe med. Natthuset er således utstyrt med korrigerings-
mekanismer som kvadrantkuler, langskipmagneter, tverrskipsmagneter, krengnings-
magneter og Flinders Bar*   Alt dette benyttes for å kompensere for deviasjonsfei-
len. Resultatet blir en deviasjons-kurve med tilhørende deviasjonstabell som bru-
kes for å regne ut korrekte kurser og peilinger.                                                                                                                             
*) Dette er ikke et skjenkested, men en stang av bløtt jern inne i et messingrør på natthusets forside. 

 

M/S  NORBERG 

Bygget i eik i 1941 i Risør 
Ble senere noe ombygget. 
Lengde 90 fot, 115 brutto og 59 netto tonn. Laster ca. 150 tonn 
Bemanning: Skipper, motorpasser og dekksmann 
Motor: 225 HK. Finnøy 3-sylinder semidiesel 
Gikk som frakteskute med base i Kristiansund i mange år inntil 1983. 
Da ble båten ble ovetatt av ”Stiftelsen kystfrakt” og brukt i et arbeidstreningsprosjekt for ungdom og 
med base i Sandefjord.  
Dessverre forliste båten i Limfjorden, Danmark i 1985. Mannskapet ble reddet. Arbeidstreningspro-

sjektet ble da avviklet. 

Kompasset står i andre etasje i Nordre 
skur hos Gokstad kystlag 

Tekst: Andreas og Morten 
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Kystlaget har hatt to større arrangementer i 
sommer, kystkulturdagen i juni og Fjord-
bluesen i august. Begge arrangementer var 
en definitiv suksess. 
Kystkulturdagen er blitt et 
arrangement som på mange 
måter kan virke selvgående, 
men det lar seg gjøre fordi 
alle lag tar et ansvar for sine 
oppgaver. Dette er en kol-
lektiv dugnad det lyser re-
spekt av. 
Kystkulturdagen ble litt spe-
siell i år da arrangementet 
Trebåthelg kom i tillegg og 
løftet det hele på en fin må-
te. Det ble ryddet plass til 
plattgatterne på begge sider 
av bananbrygga, det var et 
flott skue for alle som kom 
på besøk. 
 
Kystkulturdagen for neste år 
faller sammen med kystlagets fyller 30 års 
jubileum, noe som bør feires på behørig 
vis. Personlig går jeg svanger med noen 
ideer om hvordan arrangement kan bli, 
men det får bli en oppgave som flere aktø-
rer bør involvere seg i. 
 
Tross til dels kraftige regnbyger holdt 

Fjordbluesen stand. Det virker som ar-

rangement har en fast stamme av gjester 

som kommer hvert år og som krydres med 

stadig nye. Gokstad kystlag utfører sin del 

av jobben på en særdeles bra måte takket 

være Gunnar B. og staben av frivillige som 

gjør et glimrende arbeid - dessuten bringer 

det en betydelig mengde penger i kassa til 

kystlaget. Bra jobba! 

I denne lederen har jeg lyst til å snakke om 

en gruppe som i stor grad jobber i det stille, 
men gjør en formidabel jobb for norsk 
kystkultur – jeg snakker om drivergruppa 
for Svenner Fyr kystled. Denne gruppen 
har hatt Kaare Jansen som leder i mange 
år, men fikk ny leder for 2019 da Kaare 
hadde ønske om å trekke seg. 
Uten en drivergruppe som jobber dugnad 

store deler av året ville Svenner fyr og dets 

bygninger i dette tilfelle, forfalle ganske 

rask – det kan være meget værhardt der 

ute, påstås det. Det legges ned mellom 

2000 til 3000 dugnadstimer hvert år for å 

holde bygningsmassen og uteområder ved 

like. 

Kystlagets leder 
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Svenner fyr kystled har en skriftlig avtale 
med Kystverket om hvordan stedet skal 
vedlikeholdes og forvaltes. Bygningene 
brukes som overnattingssted for utleie og er 
meget populært, det blir derfor flittig brukt 
av båtgjester og andre som måtte komme 
med ‘MS Viksfjord’ som har fast rute fra 
Stavern i skoleferien.  
Fyret har behov for et vertskap for å organi-
sere og administrere overnattingsstedene 
som tilbys. Her stiller folk opp gratis og tar 
av sin dyrebare ferie for at gjestene til fyret 
skal trives og ha det bra. Det imponerer 
meg. 
Jeg synes det også er på sin plass å trekke 
fram Kystledlaget som drifter og vedlike-
holder to hytter som Oslofjorden Friluftsråd 
disponerer, det gjelder Drengestua på Gok-
stadholmen lengst inn i Mefjorden og hytta 
på Buerøya. Astri Bjønnes styrer dette ar-
beidet med fast hånd. I år har Kystledlaget 
søkt om midler fra Oslofjorden Friluftsråd 

for bygging av ny terrasse ved Drengestua, 
de fikk tilsagn på hele beløpet – bra jobba! 
Det som driver disse aktivitetene framover 

og gjør at andre mennesker skal kunne nyte 

tilbudene er ildsjeler som har en genuin in-

teresse i det arbeidet de utfører - jeg bøyer 

med i støvet! 

Jan Ricard 
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Og til venstre oppe i stua 
sitter tenorene når de 
øver.  
Kjeld vil trekke seg som 
musikals leder, noe han 
har ymtet om et par 
ganger tidligere. Så nå er 
det offisielt, han trekker 
seg fra jobben som musi-
kalsk leder, men fortset-
ter i koret fra desember i 
år. 
Ledere av laget Rannveig 
og Morten blir nevnt som 
kandidater til jobben, en-
ten sammen eller en av 
dem. 
Det ble også tatt opp muligheten av at koret 
legges ned noe som ikke var aktuelt ifølge 
de fleste tilstede 
Det er klart det er vanskelig å forestille seg 
at koret fortsetter uten Kjeld som musi-

kalsk leder, men ingen er uerstattelig så vi 
får håpe at nye kan overta jobben og forts-
ett det fine arbeidet med å utvikle koret 
Nordre Skur og Ballast 
Gokstad kystlag har 404 medlemmer pr. 
september 2019 

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 San-
defjord, 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 kontakt 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 

Dirigenten i NSoB trekker seg 
 ..til venstre 
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Fartøy og Kulturlaget har 
flere arbeidsoppgaver ut-
over høsten,. 
 
1. Bygging av Ormestads-
nekka. Vi fortsetter der vi 
slapp i våres og skal ha opp 
noen bordganger denne 
sesongen 
 
2. Lanesbuen : Etter at 
Sven Arne, Ruud med 
hjelp av blant annet Petter, 
er dekket klart, og andre 
oppgaver kan starte: Skan-
sekledning, lusing, montere 
sjøvannspumpe, senere i 
høst også slipping med nytt 
bunnstoff, noe lusing under vann etc. 
 
3.Småbåtene: oljes før vinteropplag 
 
4. Pluss andre oppgaver vi kommer tilbake til 
 
Vi sees!  
Mvh Fred Ivar  
 
 

Fartøy og Kulturlaget  

Endelig blir presenningen tatt av Lanesbuen 
etter at dekket er tett og ferdig 

Nå sitter den nyoverhalt motoren på plass i 
Spleis 
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For 11 år siden, med 
stort pågangsmot og lite 
kunnskap, tok medlem-
mene av Gokstad Kyst-
lag på seg oppgaven å 
huse Fjordblues. De 
hadde problemer med å 
finne et egnet sted å 
være. Kystkultur? Tja, 
musikk på bryggekan-
ten, noe å bite i og noe 
godt i glasset, det må vel 
være kystkultur?  
 
Lite visste vi om hvor 
mye jobb det skulle bli. 
Været snakket mange 
om, hva om det blir 
regn? Et år ga de opp på Midtåsen, for mye 
regn, men på Slippen var det stinn brakke.  
Begrepet som sild i tønne fikk en ny betyd-
ning et år, været var på vår side og det duk-
ket vel opp et par tusen mennesker, neida, 
men det virka sånn, det var nok over 800 
mennesker på brygga og det er mange. Det 
var så trangt at når de som samlet inn tom-
me bokser endelig kom frem til boden med 
de, så var de allerede pressa sammen.  
 
Når en ser tilbake så var det en spennende 
opplevelse. Lærekurven var bratt de første 
årene, men med en formidabel innsats av 
medlemmene har vi kommet i mål vært år. 
Leser ofte om problemer med dugnad bort-
etter, men ikke på Kystlaget. Det er ofte de 
samme gamle traverne som stiller opp hvert 
år, men det dukker heldigvis opp nye fjes, 
og det er kjempeartig. Nå er nok et vellyk-
ket arrangement overstått, og fortsatt har 

ingen ramla i sjøen. Jeg skal ikke nevne 
navn i fare for å glemme noen, men jo, ett 
navn vil jeg nevne.  
 
Hvert år får vi skryt for reine dasser 
(toaletter) og det er den samme mannen son 
hvert år går rundt fra kl 15.00 til 01.00 og 
sørger for at gjestene våre opplever de re-
neste festival dassene som finnes. Kar-
stein!! Alle dere andre vet hvem dere er 
som sørger for problemfri gjennomføring.!! 
 
Mvh 
Gunnar H. Bratli 
Treff komitéen 

Fjordblues er over, ennå en gang 
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Torsdag 23. mai, gry-
tidlig om morgenen, 
stilte Nordre skur og 
Ballast på fergekaien i 
Larvik. Vi var over 
tredve, inklusive led-
sagere og klakører for-
delt i privatbiler. Su-
perspeed 2 brakte oss 
presis og behagelig til 
Hirtshals, og alle fant 
etter hvert frem til 
Skagen og Toftegar-
den. Her og på andre 
adresser i nabolaget 
ble vi innlosjert. Litt 
virvar ble det, men 
etter hvert ble det or-
den, og alle fikk til og 
med adgang til bad og 
toalett!                                                           
En liten glad (og sann!) historie ble til: Di-
rigenten og fiolinisten bodde vegg-i-vegg. 
Dirigenten gikk inn på sitt (?) rom. Der lå 
fiolinistens kone i sengen. Han snek seg ut 
og gikk inn på naborommet, men der satt 
fiolinisten på toalettet! 
Lunsj ble en hyggelig stund på Pakhuset. 

God mat, veldig godt øl, vakker sang om 
kjærlighet, men i kroken hvor Bjørn og re-

ferenten satt, hadde uautorisert vannlating 
funnet sted. 

Middag fikk vi på Jacobs Cafe – i undereta-
sjen.  Fish’n Chips med pankopanert torsk 
og grove danske pommesfritter med tartar-
sauce av løk, pickles og rødløg m.m.                                         
Nordre Skur og Ballast bidro til atmosfæren 
med vakker sang fra dypet. 
Innkjøp og kjøkkentjeneste var i egen regi. Meget 

godt! Men koordinert servering av Biff Stroganoff 
under Kristians kommando var minneverdig. 

Med «Nordre Skur og Ballast» til Skagen  

..eller beretningen om Koret i Vinden 
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Sangøvelser foregikk på hotellet i to timer hver 
formiddag. Repertoaret for Kystkulturdagen ble 
finpusset og perfeksjonert. Vårt mantra er 
«Terping er Gøy». Vi hadde det nok festlig! Dess-
uten øvet vi på en hemmelighet. 
 
Lørdagen, etter frokost, vandret vi til byen for a 
synge på gaten. Vi stilte oss foran en skulptur med 
dubiøs tolkning og sang om våren og kjærligheten 
i kuling på tvers. Det bli ikke «our finest hour», 
men vårt medbrakte publikum gjorde det bra! Et-
terpå hadde noen av oss lunsj med øl og snaps i en 
Krøyersk «Hip Hip Hurra - Have».     
                                                   Lovsangen til O.P. 
Anderssons akevitt ble sunget. 
Lørdag kveld dro vi i drosjer og privatbiler til 
Gamle Skagen, til avslutningsmiddag på Ruths 
Hotel. Menyen var «Confit de canard med salat, 

hønsesjy & pommes Anna» eller               
«Skagenfisk med hvide bønner & sauce vierge» . 
Desserten: «Stikkelsbær (rabarbra) trifli smakte 

nydelig.  

Men vi fikk ikke lov å synge! Etter en liten pause, 
fikk vi et eget museum til disposisjon og til ly for 
været.  

Det blåste nemlig kuling, og flyvesanden stakk 
som nåler i ansiktet. Men der inne - blant beret-

ninger om, og vrakrester etter Speed av Sande-
fjord, sang vi våre sanger. Og så fikk vi høre 

Bendtes beretning om hennes forfedres tilknyt-
ning til Skagen, deres bragder på sjøen og deres 
betydning for den pelagiske hvalfangst.                  

Bra, Bendte! 
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  Så skulle det være 
Solnedgangs-konsert 
ved havet. Det var 
overskyet, småregn 
og KULING ‘med 
sandblåsing’. Men vi 
mannet oss opp og 
vandret av sted mot 
Solnedgangskiosken, 
og der, i en glette un-
der skyene, gikk so-
len faktisk ned i et 
fantastisk fargespill. 
Mens havet buldret, 
vinden pep og sanden 
pisket, sang Nordre 
Skur og Ballast «Sol 
går ned/det brenner 
gull på vesten sky/
stilnet er nu dagens 
gny (!) når sol går 
ned.» 
 
Senere, tilbake på hotellet, inntraff turens musi-
kalske høydepunkt: Magnhild hadde fødselsdag, 
og vi hadde i dølgsmål øvet på hennes favoritt-

sang.  

Aldri har Terje Nilsens «Mjelle» blitt 
sunget så fint som den kvelden.                                
«Jubiløsen» gråt, og det gjorde vi andre 
også. 
 

Neste dag dro vi hjem. Det blåste fremdeles, men 
alt snakk om sjøgang, 
sjøsyke, Postafen og 
elendighet ble gjort sil 
skamme. Superspeed 2 
er en fantastisk sjøbåt,                                                            
men stygg er’n. 
«Og (nesten) alle var 
enig om at det hadde 
vært en fin tur». 
Andreas 
 

Tekst: Andreas 

Fotografier ved Jon 

Hauge. 
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Forbundet KYSTEN har i mange å vært involvert i 
forskjellige internasjonale samarbeider og prosjek-
ter. Det mest omtalte er nok vår felles nordiske 
innsats for å få nordisk klinkbåttradisjon inn på 
UNESCOs representative liste over menneskehe-
tens immaterielle kulturarv. Her er en liste over 
vårt øvrige internasjonale arbeid. 

Europa Nostras hovedoppgaver er å: 

• Påvirke politikere og beslutningstakere 

• Gjennomføre aksjoner når kulturarv er truet 

• Sørge for spredning av ideer og erfaringer 

• Skape oppmerksomhet og bevisstgjøring rundt 
kulturarv 

• Velge og belønne gode innsatser for bevaring 
Forbundet KYSTEN har hatt en representant i sty-
ret i Europa Nostras norske avdeling siden 2018. 
På forsommeren i år hadde vi også et tett samar-
beid med organisasjonen om å nominere vikings-
kipene på Bygdøy til listen over Europas syv mest 
utsatte kulturminner. Om vår nominasjon når opp 
avgjøres i april. 

Vi ser frem til videre samarbeid, nå som fullverdig 
medlem av Europa Nostra. 
 
 

 
 

 "Levende tradisjoner i frivilligheten" 
18. oktober arrangerer vi kulturarvskonferanse i 

Oslo sammen med Norges Bygdekvinnelag og 
Norges Husflidslag. Hold av datoen! 
 
Hvordan jobber frivillige lag og foreninger med å 
ta vare på levende tradisjoner og immateriell kul-
tur? Vi viser fram eksempler på hvordan frivillig-
het, lokalt engasjement og samarbeid er en bære-
bjelke i dette arbeidet.  

Det blir innlegg fra våre lokallag, fra museumssek-
toren, aktører i norsk kulturforvaltning og disku-
sjoner om rammene for de frivillige kulturorgani-
sasjonene. 

De tre arrangørorganisasjonene er alle akkreditert 
av UNESCO som rådgivere på hvert vårt spesial-
område innafor den immaterielle kulturarven. 

 
 
Vervepremier 

Kjenner du noen som ville ha glede av å være 
medlem? Verv nye medlemmer og få fine premier. 
Ivrige ververe har de fineste vottene. 

Flere medlemmer betyr mer lokal aktivitet og mer 
engasjement rundt kystkulturen. Det betyr også 
større gjennomslagskraft for Forbundet KYSTEN. 

•Verv ett medlem og få en Forbundet KYSTEN T-
skjorte 
•Verv fem medlemmer, og få en robust flerbruks-

kniv, eller håndstrikkede sjøvotter fra Seglloftet på 
Jøa. 
Vervepremier blir sendt ut når de nye medlemme-

ne har betalt kontingenten. (Kun verving av ho-
vedmedlemmer og ungdomsmedlemmer premie-
res, ikke nye familiemedlemmer.) 

Vervinger meldes inn til mona@kysten.no 
 
 

 
 
 

Forbundet KYSTEN tar vare på kystens kulturarv 

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorga-
nisasjon med 10 500 medlemmer fordelt på 125 
lokale kystlag. Under mottoet «Vern gjennom 
bruk» jobber vi for å ta vare på gamle båter og 
bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet 
til kysten. 

Alt gjøres på dugnad i hyggelige og sosiale felles-

skap. Vi er en demokratisk og livssynsnøytral or-
ganisasjon for alle med en interesse for levende 
kystkultur. 

Forbundet Kysten 

https://kysten.no/unesco-nominasjon
https://kysten.no/unesco-nominasjon
https://kysten.no/om-oss/internasjonalt-arbeid
https://kysten.no/om-oss/internasjonalt-arbeid
http://www.europanostra.no/
https://kysten.no/for-medlemmer/kystlagene
https://kysten.no/for-medlemmer/kystlagene
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Denne helgen ble det arrangert en tre-
båthelg med klassiske båter  på samme 
tid som kystkulturdagen til kystlaget. 

Selvsagt ble været flott og båtene lå der 
å skinte i solen ved bryggene. Her er no-
en gode minner fra den helgen. 

Trebåthelgen 15 juni 2019 
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I sommer var jeg å besøkte 
denne gamle kullfyrte dampbå-
ten i Helsingør. Jeg ble meget 
godt mottatt av 
«Bjørnebanden» som er de som 
driver båten. En hyggelig gjeng 
med entusiaster som i forbifar-
ten nevnte at det hadde tatt 37 
år å få den i den stand som den 
er nå. På turene som de arrang-
erer trengs det fire mann , en 
maskinpasser to på brua og en 
matros på dekk, men nesten 
bestandig var det  mange flere 
av de som ble med da det er 
dette de lever for «å drifte den-
ne ene av to kullfyrte dampbå-
ter i drift i Danmark». 

Dette skriver de selv om båten: 

«Veteranskibet S/S Bjørn har i 
mange år haft dampen oppe 
som trofast isbryder og bugser-
båd.  
Skibet repræsenterer en ca. 100-årig epoke i dansk 
skibsfarts – og værftshistorie, nemlig tiden mellem 
sejlskibene og de moderne motorskibe. 
Bjørn er en kombineret slæbebåd og 
isbryder, som blev bygget i 1908 og 
leveret til Randers havnevæsen 1909, 
hvor den tjente som bugserbåd og is-
bryder. og slæbebåd tilbage til sin op-
rindelse som kulfyret dampskib, er ble-
vet foretaget igennem snart tre årtier af 
“Bjørnebanden”, som består af flere 
generationer af tidligere værftsarbejde-
re og søfolk, smede, skibsbyggere, rig-
gere, skibsingeniører, maskinmestre 
m.m. Fællesnævneren er en erfaring 
med søfart eller skibsproduktion på et 
tidspunkt i arbejdslivet. 

S/S BJØRN 
HELSINGØR 
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At finde tilbage til skibets oprindelige udrustning, 
at genskabe skrog, maskine, kedel og aptering så 
tæt på dets oprindelse har krævet håndværks-
mæssige færdigheder, som der ikke har været brug 

for længe. Renoveringen af Bjørn har gjort sådan-
ne færdigheder nødvendige igen, og dermed har 
folkene bag Bjørn gjort restaureringen til levende 
industrihistorie. 
S/S Bjørn sejler i dag fra Helsingør med passa-

gerer, se kalenderen her. Driften er fortsat på fri-
villig basis og forestås af den aktive del af 
“Bjørnebanden”, som nu af sin midte har udvalgt 
en besætning (såvel dæk- som maskinbesætning), 

der har fået generhvervet papirer, så de kan sejle 
skibet. 
Du og din gruppe er velkomne til at sejle med! 

http://ss-bjoern.dk/events/
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EN ROTUR FRA SANDEJORD TIL  

DALEN VIA TELEMARKSKANALEN 
IVAR OTTOS ROTUR I ÅR GIKK ENDELIG PÅ DEN ENESTE STØRRE KANALEN VI HAR I 

NORGE - TELEMARKSKANALEN. HAN VAR SÅ HELDIG Å FÅ SELSKAP MED NOEN STØR-

RE VIKINGSKIP PÅ DELER AV TUREN.  

TELEMARK 

Etter å ha rodd på alle de fine kanalene vi har i Sverige, var det på tide for Ivar Otto å ta en tur på vår 

egen Telemarkskanalen. Denne kanalen har mye av den samme historikken og bakgrunnen som de 

svenske. Hele kanalen ble tatt i bruk i 1892, noe senere enn de svenske forbildene, men formålet var det 

samme, nemlig å knytte industri og folk i innlandet til kysten, her Skien/Porsgrunn. Det var ikke så 

mange andre måter å komme til "byen" den gang, og oppover hele kanalen har man tatt vare på de 

mange bryggene som var stoppesteder den gang. Noen av de benyttes av de to flotte gamle båtene som 

idag trafikkerer strekningen Skien - Dalen, "Henrik Ibsen" og "Victoria".    

Det vassdraget som er grunnlaget for alt vannet som kommer ut i Skien,  går helt opp til Dalen og sjøen 

Bandak på den ene siden 

og Møsvatn på den 

andre, men her kan du 

bare komme til Notod-

den med båt. Alt dette 

vannet renner ned i mek-

tige Norsjø og derfra ned 

til Skien hvor det i sin 

tid var en mektig og bred 

foss, en foss som dannet 

næringsgrunnlaget for 

Skien som by. Etterhvert 

ble hele fossen utnyttet 

av en rekke fabrikker og 

kraftanlegg og fossen er 

ikke synlig i dag. Men 

midt i det som i sin tid 

var fossen, er det bygget 

en sluse som bringer deg det første stykket opp kanalen. 

SANDEFJORD - SKIEN 

Turen startet en fin sommerdag i juli fra slippen tidlig på morgen, og noen timer senere var det ankomst 

i Stavern hvor fire vikingskip med Gaia i spissen alt var på plass. Disse skulle delta i en vikingskipspre-

sentasjon oppover kanalen og hadde sin første samling alt i Sandefjord, før felles avgang mot Skien og 

kanalen. Etter hvil og litt mat i trivelige Stavern, gikk turen videre innafor Rakke der en robåt fint kan 

ferdes, rundt Mølen og innover mot Brevik  
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Men nå var været ufyselig, med regn og blåst og det tok lang tid å nå inn mot Brevik. Her ble det over-

natting i båten på anlegget  til Hansen & Arntzen hvor det var le for båttrafikken på utsiden.  

Etter en bedre frokost gikk turen inn under Brevik-broene hvor Gokstadhøvdingen møtte strømmen og 

alt vannet fra Telemark som 

faller ut i havet her. Det kjen-

nes tungt når du ror og hele 

veien opp mot Herøya og 

Porsgrunn var dette merkbart. 

Det hadde også fraktebåtene til 

og fra de store industrianleg-

gene i Frierfjorden tatt konse-

kvensen av ved at de gikk med 

slepebåt hele veien ned mot 

Brevik og et stykke ut i fjor-

den.  

I Porsgrunn var de fire vikings-

kipene på plass ved sjøfartsmu-

seet og gikk etterhvert for mo-

tor opp den strie Skiens-elva. 

Her var det selvfølgelig tungt å 

ro mot alt vannet fra Telemark, 

men heldigvis var det en sterk 

medvind som lettet noe av 

fremdriften. Alle skipene var 

samlet på havna i Skien med 

vikingarrangementer for 

mange nysgjerrige tilskuere, 

mens de gjorde seg klar til 

overnatting og slusing dagen 

etter.  

KANALTUREN 

Den første slusen gikk greit og 

turen opp mot slusene i Løveid 

kunne starte. Her var det også 

hundrevis av tilskuere til vi-

kingskipene som tok hvert sitt 

kammer i slusen. Jeg var så hel-

dig å bli med Gaia og slusingen 

gikk helt greit. Nå var vi oppe i 

mektige Norsjø og vikingskipe-

ne forsvant for god bør og seil, 

unntatt Gaia som måtte ta ned 

masta  
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på grunn av noen faste bruer som var for lave. Det er ikke alltid en fordel å være størst  

Skipene skulle til arrangementer i Norsjø, mens jeg rodde den lange veien inn til Ulefoss. Her var slusa 

stengt for kvelden og nattkvarter ble tatt på en brygge like utenfor slusa, men dette var innenfor områ-

det til jernverket og for å få kjøpt mat i Ulefoss var løsningen å krype ut under porten. Været var nå bra 

og det gikk fint å overnatte under åpen himmel på en gammel brygge. Neste dag var det mye slusing, 

først Ulefoss, Eidsfoss og Vrangfoss før det bar innover Lundevannet til slusa i Lunde.  

I Lunde var det lagt opp til at båtfolket kunne kose seg med flott tilrettelagt båthavn, lekeområder og fin 

restaurant med god fiskesuppe ! Her var det også et amfi med scene med tak som var fristende å legge 

seg innunder dersom det ble regn. Det ble det og overnattingen skjedde på scenen.  

Neste dag var det slusing i 

Lunde, Kjeldal og Hogga 

og lang rotur over Flåvann 

forbi Flåbygd med utsikt til 

Lifjell og helt fram til 

Spjutsodd. Men selv om 

det nå ikke var flere sluser 

med mye strømmende 

vann, var det tung mot-

strøm hele veien, for ek-

sempel i  Fjågesund og inn-

over Kvitseidvannet. Nå 

var det utrygt med været og 

teltet måtte slås opp for en 

bedre overnatting.  

Neste dag var regnfull, men heldigvis medvind over det lange Bandak-vannet og innover mot turens 

mål, Dalen. Utpå kvelden kom det en "kattevåt" roer inn til Dalen og gikk nølende opp til det gamle og 

ærverdige hotellet og spurte etter et rom. Resepsjonisten så litt rart på meg og sa følgende: "Vi har et 

enkeltrom, men jeg plikter å si i fra at der spøker det !  

Natten gikk fint uten spø-

kelser av noen slag. Dagen 

etter kom Per Angell-

Hansen med bil og båtheng-

er.  
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   EIDSBORG 

Et av målene med turen på Telemarkskanalen var 

å se brynesteinsbruddene i Eidsborg, like øst for 

Dalen. Dette er Norges første eksportartikkel og 

er funnet i utgravninger over hele Europa i graver 

helt fra 800-tallet. Slike ble også funnet i lasten til 

Klåstad skipet da dette ble gravet ut. Brynesteine-

ne ble fraktet først ned til Dalen ( 9 km) og derfra 

rodd den lange veien ned til Skien med bæring 

der jeg hadde benyttet meg av slusene. Det må ha 

vært et slit. Et privilegiebrev fra 1300-tallet viser 

at Skien by fikk eneretten på å eksportere disse 

steinene. Etterhvert ble det etablert en fabrikk i 

Porsgrunn som bearbeidet råsteinene fra Eids-

borg, men så kom det støpte brynesteiner etter 2. 

verdenskrig og fabrikken ble lagt ned i 1952.      

Det er ikke første gangen noen fra Gokstad kystlag har tatt denne turen. En av de første fellesturene i 

kystlaget gikk denne turen til Dalen og Eidsborg i regi av Kristian Fossum og hans kone Magnhild som 

er fra området. Dette bør gjentas for en ny generasjon medlemmer.     

Av Ivar Otto Myhre     Foto av Vikinger Dagfinn Rustad 
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Årets kyststevne gikk av stabelen i 
Trondhjem, og ble arrangert av 
kystlaget Trondhjem. Stevnet ble 
åpnet av ordfører Ottervik og stev-
neleder Meyer, som begge holt fi-
ne taler om byen og om stevnet. 
Vi var ti stykker fra Gokstad som 
dro oppover, noen på onsdag og 
noen på torsdag, men alle reiste 
med bil. Været var veldig fint og 
stevnet var meget bra med mye 
folk over alt på kaiene, og tradi-
sjonsbåter av alle slag langs alle bryggene, både på Fosenkaia mot elva og på kaia på 
andre siden av jernbanen mot Trondheimsfjorden. Der lå blant andre lokalrutebåten Sand-
nes som hadde servering og underholdning, og seildampskipet SDS Hansteen som seilte 
sightseeing turer innover fjorden. Seildampskipet ble bygget i 1866 og er fortsatt i drift 
som veteranskip, og de fleste av oss ble med på en tur. 

Landsstevnet i Trondheim 2019 
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Stevnet med boder, båter og maski-
ner av alle slag, bygging av naust i 
stavline, reperbane, leker for barn, 
modellbåter, flere serveringssteder, 
og mye mer foregikk på Fosenkaia, 
der var også underholdningen, et 
jazzband som spilte jevnt og trutt. 
Det var også annonsert en torader-
gruppe som gikk rundt og spilte, men 
vi fant den aldri. 
 
Det var som på alle stevnene til For-
bundet Kysten også ro og seilregatta, 
med utrolig mange fine båter. Ikke mindre vakkert med skonnerten Anna Rogde og 
mange andre seilfartøy på fjorden med Munkholmen som nabo. 
De fleste av oss bodde på samme hotell, og det var der stevnemiddagen ble avviklet. Mid-
dagen bestod av et rikholdig koldtbord, og inneholdt det meste av fisk og kjøttretter. 
 
Vi kom på onsdagen, så det ble også god tid til turer i den flotte byen og Nidarosdomen 
som yret av liv i det fine sommerværet.  
 
Tekst/foto: Kaare Jansen 
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Det er som de fleste vet vertskap på 
Svenner fyr i skoleferien. Utenom 
skoleferien leies det også ut litt før 
og etter, og da til firma som må 
ordne seg selv.   
 
Det er medlemmer fra Kystlaget 
Fredriksvern og Gokstad Kystlag 
som er vertskap hvert år. Før var 
det en vertskapsfamilie, men på 
grunn av stor søking er vi nå to fa-
milier. Dette gir muligheter for 
større frihet og er i tillegg veldig 
hyggelig.  Oppgaver for vertskapet 
er foruten å få gjestene på plass, 
også å holde øya i bra skikk med 

blant annet vask av kommunale toaletter i Nordbogen. 

Vertskapsuke på Svenner fyr 
Tekst/foto: Kaare Jansen 
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Gjestene til Svenner kommer fra fjern og 
nær, og det er fullbooket hele ferien. Gjes-
tene kommer enten i egen båt, eller med 
skyssbåt fra Stavern. Skyssbåten Viksfjord 
besørger overfarten to ganger daglig og 
fungerer meget bra, og sørger for sikker og 
behagelig tur over fjorden. Den er også 
innom Viksfjord på turene slik at en kan 
besøke Malmøya og dra videre med neste 
båt hvis en ønsker det. Båten har ofte pas-
sasjerer som tar turen for turen skyld uten å 
gå i land. Vertskapet bidrar med fortøy-
ninger av båten ved hvert anløp. 
Denne sommeren har hatt meget vekslende 
vær, noe som har gjort at det har vært noen 
avbestillinger, selv om båten har gått med 
svært få avbrekk. Men det har heldigvis 
vært mest bra vær og mye liv å røre på fy-
ret. De fleste vertskap har med mye familie 
og bor i hvert sitt hus med god plass. 
I undertegnedes uke var været flere dager 
preget av mye vind og bølger, slik at det 
var få overnattinger og lite båter i havna. 
Men det var også dager med sol, varme, 
mange båter i havna og badeliv. Ukene et-
ter har været vært ganske bra og stabilt selv 
om en ikke kan måle seg med forrige som-
mer. 
 
 

Verkstedlaget har holdt på å restaurere en gammel glødehodemotor. Dette har pågått i lang tid fra den 
kom inn på verkstedet i rustne deler, mange så tunge at det var vanskelig å få det inn. Det har vært 
mange tunge tak med å få delene fra hverandre slik at de kan restaureres og til slutt få motoren til å 
ga igjen.. Nå er det kommet så langt at den burde komme på en permanent plass, og det er det ikke 

rom til inne på verksted eller i museet. Derfor vil 
Verkstedlagt gjerne bygge et lite grinda hus med 
fundament for motoren rett sør for murhuset. 
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Som vanlig strålte solen på kystkulturdagen i år. Mange møtte opp til morgensangen før Einar og kom-

paniet serverte oss en god frokost som de pleier. Det er ikke så lett å skrive om kystkulturdagen på 
andre måter en de foregående år, da det er nesten det samme som skjer hvert år. 

Og det er flott, alt går som planlagt på grunn av dugnadsånden i kystlaget. Det ryddes og  bæres, lagene 
presenterer seg selv og hva de driver med Nordre Skur og Ballast har selvsagt en flott konsert og det er 

stinn brakke når de synger. På kvelden hadde vi vårt sedvanlige treff med god mat, taler og sommers-
temning 

Det nye i år var at Ordføreren åpnet dagen med fine ord om kystlaget og blomster til ledere. Her er noen 
minner fra dagen 

 

 
Kystkulturdagen 2019 

Det er bestandig mange mennesker som besøker det flotte anlegget vårt på Kystkulturdagen 
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Så er «morgensangen» over og frokosten venter Kafe personalet  jobber raskt med å servere oss 

Mange skal ha mat på en gang 

Tradisjonsmat på Kystkulturdagen, egg, bacon, 
bønner, grønnsaker og kaffe 
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Ordføreren åpner Kystkulturdagen og ønsker oss 
lykke til 

Salg av hjemmelagede fiskekaker var populært En «popup» gruppe gledet gjestene med fin mu-
sikk 

Frokosten inntas på brygga selv om det er litt 
kjølig 

Det er bestandig fullt når Nordre Skur og Bal-
last synger på Kystkulturdagen 

Det ble sommerlig og gjestene koste seg rundt 
om på brygger og skur 
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Verkstedlaget har holdt på å restaurere 
en gammel glødehodemotor. Dette har 
pågått i lang tid fra den kom inn på verk-
stedet i rustne deler, mange så tunge at 
det var vanskelig å få det inn.  
Det har vært mange tunge tak med å få 
delene fra hverandre slik at de kan res-
taureres og til slutt få motoren til å ga 
igjen.. Nå er det kommet så langt at den 
burde komme på en permanent plass, og 
det er det ikke rom til inne på verksted 
eller i museet. Derfor vil Verkstedlagt 
gjerne bygge et lite grinda hus med fun-
dament for motoren rett sør for murhu-
set. 
 
De har skissert hvordan de kunne tenke 
seg at et slikt hus kunne se ut. Store dører 
i front skal kunne slås opp slik at folk 
kan se på når motoren startes opp. Dette 
vil være spektakulært da det er ikke ofte 
vi kan se en slik stor semidiesel bli star-
tet. 
Det er ment at motoren skal stå der per-
manent. Dette er kystkultur! 

Verkstedlaget 
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Gjennom mange tiår, er påhengsmotoren for de 
fleste mest kjent som to takts motorer. To takts 
motorer er enkel i sin konstruksjon, med få bevege-
lige deler og solid. Den er også billigere å produse-
re. 
I de senere år har imidlertid påhengsmotorer med 
firetakts drift, overtatt markedet. Firetakts motorer 
finnes nå i de fleste motor størrelser. 
 
Men, har det vært produsert firetakts påhengsmoto-
rer i det vi kaller gamle dager? 
For 100 år siden, i 1919 så den første svenske på-
hengsmotorer bygget med fire- takts prinsippet da-
gens lys. Det var motoren Triton, og det var kon-
struktøren Ingeniør Clementson, i firmaet Kullens 
Maskinfabriks AB i Höganäs som stod bak denne 
datidens” makeløse konstruksjon”. Dette år ble det 
produsert 200 slike motorer, og i 1920 er produk-
sjonen anslått til å ha vært ca 1000 stk.  
I annonsen stod det at” Triton motorn är en ultra-
modern fyrtaktmotor, til skilnad från andra fabri-
kat, som äro tvåtaktmotorer”. Videre ble det fortalt 
om deres egen motors fortreffelighet, ikke minst 
hvor sparsom den var med bensinforbruk. Mange 
av brosjyrenes negative beskrivelser om to takts 
prinsippet, var nok noe overdrevet. 
Triton, som hadde 4 hk, var bygget som bokser 
motor, etter samme prinsipp som Archimedes mo-
toren, som kom i 1912. Motoren var toppventilert 
og hadde åpne støtstenger, som ble utsatt for vær 
og sjøvann. 
Motoren var bygget etter moderne prinsipper hva 
maskinering angår, så om noe gikk i stykker, kun-
ne nye deler påmonteres uten individuell tilpas-
ning. 
Men historien for denne motoren ble kort, og fors-
vant etter de første vanskelige årene på 1920 tallet. 
Det finnes ingen motor av merket TRITON i i dag. 
Triton var den første, men ikke den siste firetakte-
ren i Sverige. Den eneste motorprodusenten i Sve-
rige, som senere prøvde å lage firetakts motorer, 
var Penta, som laget en serie slike motorer på 1930 
tallet.  

LITT HISTORIE OM   

4 – TAKTS PÅHENGSMOTORER 
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Hvor mange slike motorer Penta produserte er 
ukjent, og det vites ikke om noen av disse eksemp-
larene i dag eksisterer. 
Men, i Amerika var det flere som produserte på-
hengsmotorer med firetakts motorer. Blant andre 
hadde produsenten av Homelite motorsager, flere 
modeller og størrelser av påhengsmotorer med fire-
takts motorer. 
Blant motorsamlere er produsenten LAUSON vel 
kjent, men stort sett kjent for sin produksjon av 
stasjonære landbruks motorer. Lausen produserte 
imidlertid, noe som er ukjent for de fleste, firetakts 
påhengsmotorer fra 1946 til 1956. Det var kun fire-
takts påhengsmotorer de produserte. 
 
Å finne en firetakts påhengsmotor i Norge er ikke 
lett, men i sommer smilte lykken, og Gokstad kyst-
lag kunne få overta en Lauson Sport King 1952/53 
modell. 
Motoren, som yter 4 hk, er komplett, hel og tilsy-
nelatende i god stand. Imidlertid er denne motoren 
noe mer komplisert enn en totakter, så det vil nok 
være lurt å begynne å demontere litt for å få en 
oversikt over hva som trengs å gjøre for evt. å kun-
ne få motoren kjørbar igjen. Så er jo spørsmålet om 
motoren bør restaureres, eller være i en slitt origi-
nal stand. 
 
Ta en tur innom Verkstedlaget å se denne sjeldne 
motoren.  
 

Per Angel-Hansen 

Verstedlaget 

 

1963 mod. 
Homelite 4 stroke  
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 AV: Ivar Otto Myhre 

KVÅSEFJORDEN - NORGES SVAR PÅ  

BERMUDA-TRIANGELET 

Når du reiser sydover Sørlandskysten, har passert Blindleia og kommer til Ulvøy-

sund, skal du over en liten fjord kalt Kvåsefjorden. Her har det opp gjennom årene 

skjedd en del helt uforklarlige forlis av småbåter. Undertegnede har rodd over her 

flere ganger, begge veier, 

men aldri merket noe uvan-

lig. Men historiene om ufor-

klarlige hendelser er mange. 

Hva har skjedd ? 

Folk har opplevd at selv på 

stille dager kan vannet plutse-

lig forsvinne og du ser flere 

meter rett ned på havbunnen - 

eller det spruter en geysiraktig 

vannstråle høyt til vers. Alle er 

enige om at det her er helt spe-

sielle undervannsstrømmer og 

mange mener bølgene er helt 

spesielle. Siden 1967 har havet 

i dette området slukt småbåter 

med i alt 7 personer ombord, men også flere andre havarier har skjedd. Det som er helt 

spesielt med hendelsene her, er at det svært ofte ikke er mulig å finne igjen vrakrester el-

ler mennesker som er forsvunnet. Det ligger ikke vrakrester igjen på bunnen bare kleber-

stein og brynesteiner fra Eidsborg. 

Et kystruteskip, DS Stavanger, forliste her i 1886, men heldigvis omkom bare en person 

den gang. 

Et typisk forlis skjedde i området i 1991. En 21 fots plastsjark forsvant i pent vær med 

østavind som frisknet på utover formiddagen. I slikt vær er farvannet i dette området 

svært farlig. Sjøen blir veldig krapp og det kan være livsfarlig å komme for nær grunne-

ne. Ved hjelp av en lokal fisker som kjente strømmen i området, ble vraket funnet denne 

gang, men bare to av de fire ombord ble funnet. De to som ikke hadde hatt redningsvest 

er aldri blitt funnet.    

Foto: LN-OLA 
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Fotballspilleren Torgny 

Svendsen fortalte meg en 

gang om en kollega av han 

på A-laget til Start, som 

mistet nesten hele familien 

i et snekkeforlis på Kvåse-

fjorden da de skulle ut for å 

trekke garn. På tross av to 

helikoptere, to kystvaktskip 

med miniubåt, så var det 

ikke mulig å finne overle-

vende eller rester av båten. 

Dette på tross av gode lete 

forhold. 

 

Hva er det i dette området ? 

Det er mange spekulasjoner 

om hva det er med dette 

sjøområdet som skaper dis-

se farlige situasjonene un-

der spesielle værforhold. En 

gammel skolekamerat av 

meg har hytte i Ulvøysund 

og han fortalte at det en 

gang gikk ned en dykker på 

bunnen av fjorden for å un-

dersøke forholdene. Han 

fortalte om spesielle bunn-

formasjoner med dype 

sprekker og sterk strøm. 

Forholdene var så uhyggeli-

ge at han aldri ville gå ned 

der igjen.  

 

(En del av opplysningene i denne artikkelen er hentet fra Vi Menn av 31 mai 2019)  

 

Her ligger Kvåsefjorden mellom Aust-Agder og Vest-Agder 

Båter som dette har forsvunnet i havet ved Kvåsefjorden 
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Om du spiller på noe hos Norsk Tipping så kan de velge hvem Grasrotandelen skal gå til. Det er en del 
av det som det spilles for som deles ut til kulturformål, blant annet til Gokstad kystlag. Pr. i dag har 39 
spillere valgt kystlaget som mottaker av Grasrotandelen, og det gir penger i kassa til oss alle. 
 
I 2009 var det fire spillere som gjorde at laget fikk kr 468,66. I 2013 var det 15 spillere som gjorde at 
laget fikk kr 3866,95 og i 2018 var det 36 spillere, og kystlaget fikk 12567,56 fra Norsk Tipping. 
I august 2019 er det 39 spillere som gir Grasrotandelen til kystlaget, og så tidlig i året har vi allerede 
samlet kr 10349,61 
Dette er jo mye penger bare fra 39 personer antagelig tilknyttet Gokstad kystlag, tenk hvor mye vi kun-
ne fått av Norsk Tipping om mange flere av våre 400 medlemmer som spiller ga beskjed om at deres 
Grasrotandel skal gå til kystlaget. Da kunne vi kanskje ta noe av dette og fortsette å trykke og sende ut 

Kystvakt fremover. Red. 

 

Kopi av  
Klåstad skipet og rutebåten DS Kysten 

Lokal kystkultur 

Grasrotandelen til Norsk Tipping 
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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 


