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STRØMPRISENE ØKER KRAFTIG 
Strømprisene øker kraftig , men forbruket er normalt. Vi har i august allerede nådd den budsjetterte 
summen vi har satt for et år så vi oppfordre alle til å begrense strømbruken, også i båtene som må reg-
ne med en økning i prisen på strømmen de bruker. 

Kjære kystkulturvenner! 
Vivi og jeg har besluttet at vi vil flytte inn til Oslo og 
komme nærmere tre «barn» og to barnebarn. Vi har fått en 
fin leilighet i nærheten av Bislett. Vi flytter i månedsskif-
tet. 
Jeg har vært og er aktiv i arbeidet rundt Gokstad kystlag. 
Et stort arbeid med jubileumsboken gjenstår. I over 30 år 
har jeg hatt kontakt med flotte folk med store kunnskaper 
om kystkultur og drift av et kystlag. Vi har hatt utallige 
medlemsmøter med spennende innhold, kystkulturdager 
og to landsstevner. Det har vært arrangert fine turer innen 
og utenlands. Og ikke minst alle utallige småtreff på Slip-
pen med eller uten kaffekopp. Et kjempefint miljø, som 
jeg sier «På gjensyn!» til. Jeg ønsker Gokstad kystlag og alle medlemmene mange aktive år! 
 
Hilsen Cato 
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God høst og vel overstått sommer. Noen av Gok-
stad kystlags medlemmer ferierer med båt og flere 
har vært i Danmark og Sverige, men de fleste har 
nok vært langs kysten vår i Norge. Det er åpnet 
flere muligheter når mange av oss er vaksinert, 
blant annet til å besøke andre land via sjøveien. 
Været har også vist seg fra sin beste side hos de 
fleste av oss og for å illustrere dette så fortalte To-
rolf at de på vei fra Læsø i Danmark med skøyta 
Ruth, var det så stille og varmt at de stoppet to 
ganger midt i Skagerak og hoppet i vannet for å 
kjøle seg og bade. 
Også under morgenkaffen på Slippen har vi flere 
ganger måtte sette oss i skyggen. Kystlaget har i 

dag 398 medlemmer og vi har i 2021 fått 28 nye, 
med 21 i avgang. Vi sender nå ut en velkomst 
mail med informasjon om hva vi driver med og 

når vi gjør det slik at det skal være lettere for nye 
medlemmer å finne sin plass i kystlaget. 

Det er fra tid til annet noen som bare søker båt-
plass på slippen og ikke forstår at man må være 
med i kystlaget for å etter hvert få slike goder som 
blant annet båtplass når det er ledig, og når vi for-
teller de det så melder de seg ut av kystlaget. 
Grunn til dette er vel at det er veldig vanskelig å 
finne båtplasser i fjorden etter at mage flere enn 
normalt har anskaffet seg egen båt, kanskje for 
første gang. 
Det er planer for å etablere et nytt toalett ned ved 
slippen. Dette skal være et handikaptoalett som 
det er lett å komme til, både for de som leier av 
oss og selvsagt til egne medlemmer. Toalettet er 
tenkt nede i gangen til Ottarbua, der maling skapet 
står i dag. Det vil bli støpt opp et gulv med varme-
kabler og etablert en ny dør ved siden av den som 
er der. Prosjektet er tenkt gjennomført i løpet av 
2022/23. 
Sikkerhet er viktig på kystlaget, vi vil ikke ha no-
en ulykker hverken hos oss eller hos de som leier. 
Derfor er det en hjertestarter tilgjengelig for de 
som leier og oss. Den henger rett til høyre for døra 
inn til utleielokalene i andre etasje i Nordre skur. 
Vi har også skiftet ut fem av de gamle livbøyene 

som henger på 
bryggene. Vi 
har fått fem helt 
nye fra Tryg 
forsikring. 
Når vi nå byg-
ger et nytt hus 
på stiftelsens eiendom, vil det bli færre parke-
ringsplasser langs muren og det oppfordres til å 
bruke begge parkeringsplassene oppe på hver side 
av Glasgowhuset. Prøv å ikke parker helt oppe 
ved husene våre bortsett når du skal frakt tyngre 
ting inn eller ut av bilen. 
Det er viktig at vi bruker parkeringsplassene opp 
slik at det blir lagt merke til at vi selv bruker de så 
det slipper å bli en offentlig parkering for andre. I 
helgene har vi også til alle plassene langs muren 
ved Stihl, nord for nordre skur. 
I oktober er Gokstad kystlag vertskap for Forbun-
det Kystens Regionale Seminar der deltagerne 
kommer fra kystlagene i Vestfold og Telemark. 
Seminaret begynner på fredag den 15. oktober 
med møter, kveldsmat og sang av Nordre Skur og 
Ballast. Lørdag er det frokost og seminar utover 
dagen. 
Fest middag på kvelden 
med underholdning av 
Luis Jacoby. Søndag er 
det frokost, seminar og 
lunsj før deltagerne reiser 
hjem. Seminaret er for sty-
remedlemmer i kystlagene 
og dekkes av Forbundet Kysten. 
Da håper jeg at vi får en virus fri høst og vinter 
der vi blant annet skal kunne arrangere Førjuls-
treff 27. november. 
 

Leder Gokstad kystlag 
Yngvar Halvorsen 

 

 

Kystlagets leder 
Yngvar Halvorsen 



5 

Kystens dag 
9. juni er blitt valgt til “Kystens dag”, fordi det var denne dagen det norske flagget for 
første gang ble heist på offentlige bygninger, skip og festninger i et selvstendig Norge i 
1905. Kystens dag markeres både den 9. juni og i tilliggende ukedager og helger langs 
hele Norges kyst. Dette innebærer alt fra større 
festivaler til mindre familiearrangement. Kyst-
lag, redningsselskapets lokallag, 4H-klubber, 
fyrforeninger, museum og andre arrangerer opp-
levelser for liten og stor. 

Målet med dagen er å sette et positivt fokus på 
kysten og dens næringer; fiskeri- og havbruk, 
sjøtransport, havner og farleder, sjømat, forsk-
ning og forvaltning. Vi feirer kystens levende 
kultur i alle former. I år er det en spesiell opp-
fordring til å markere Friluftslivets år i 2022 

Kystens dag 2022 i kystlagene 

2022 er Frivillighetens år! Bli med og markere 
det med åpne "Kystens dag"-arrangementer i 
hele landet 11. juni 2022. 

Frivillighet Norge har fått tildelt 2022 som 
"Frivillighetens år", og inviterer alle organisa-
sjoner til å markere året gjennom "Vår dag". 
Forbundet KYSTEN støtter opp om Frivillighe-
tens år og har meldt inn "Kystens dag" som vårt 
bidrag. Kystens dag vil bli arrangert lørdag den 
11 juni 2022. 

Forbundet KYSTEN oppfordrer alle kystlagene til å lage arrangement på Kystens dag der 
vi inviterer folk inn og viser fem våre anlegg, båter og aktiviteter. Siden temaet er frivil-
lighet ønsker vi å fokusere på at det er plass til alle i kystlagene. Det finnes mange for-
skjellige måter å drive dugnad på i kystlagene, og vi trenger alle slags folk og ferdigheter. 
Det kan være motormekking, roing, seiling, lage nettsider, restaurering av båter eller 
matlaging. Det er bare fantasien som setter grenser. Vi ønsker at kystlagene bruker Kys-
tens dag til å synliggjøre kystlaget i lokalsamfunnet og rekruttere nye medlemmer. 

Forbundet Kysten 

Gokstad kystlag vil også feiere Kystens dag på lik linje med mange andre kystlag  lørdag 
den 11. juni 2022.  Vi skifter fokus fra Kystkulturdagen til Kystens dag som vil bli feiret 
den nærmeste lørdagen til 9 juni, hvert år. 
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Det har fortsatt vært begrensninger i aktivi-
tet for ungdom i laget på grunn av pande-
mien. Men vi har klargjort fem Meginjoller 
for bruk i sommer og hatt noen bestillinger 
fra kystlagsfolk som har lånt jollene. 
Megin- jollene har vært i bruk sammen med 
Fellesverket 2 dager med 15 ungdommer. 
Det ble kurs, seiling, sjømat-måltider, vann-
sport og mye mer.  
Så kom uka da 20 ungdommer fra 7. til 10. 
klasse inntok Kystlaget. Enda et veldig bra 
samarbeid med Røde Kors med sponsing 
fra kommunen for ungdom som kunne ha 

sommerskole. 70 lag hadde søkt, og vi ble 
plukket ut i forhold til det opplegget vi had-
de lagt opp til. 

Det ble en veldig spennende uke med variert opplegg. Først ble det kurs og seiling med jollene. I til-
legg brukte vi jollene til å lære ungdommen å ro, og de fleste tok roknappen. 
En av dagene hadde vi besøk av en person som jobbet med rydding av østers Vi fikk instruksjoner og 
brukte mye av dagen til å samlet inn hele 500 kg. fra Grandholmen til Håkavika. 
 
Så hadde vi opplæring og demonstrasjon i bruk av ulike redningsvester og sikkerhet til sjøs. Alle fikk 
være med på redningsskøyta/Røde kors båten på tur frem og tilbake til Svenner og kunne lære mye om 

hvordan denne fungerer. På denne turen ble det også gitt 
opplæring i å navigere større båter da jeg også brukte egen 
seilbåt med en vekt på 8,5 tonn. De fikk også erfare hvor-

dan en båt med seil kan klare seg når motoren svikter. Vi 
seilte inn østløpet til Svenner i kuling og la til brygga uten 
motor. 

 

Gk-ung  
Status etter sommeren 2021 
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Ingen av ungdommene hadde vært i en seilbåt før. 
Å se hvordan alle seilte fra Seilerholmen og hjem i 
sterk vind, klare å meste seil og manøvrere båtene 
helt inn til brygga på Kystlaget var en stor opple-
velse for oss som hadde kurset.  
 
Per hadde en god økt med ungdommene i det unike 
motor-museumet vårt. Tusen takk, Per! 
I etterkant har vi fått mange gode og rørende tilba-

kemeldinger fra foreldre. Noen kritiserer oss for å 
bruke Meginbåtene i opplæring på Kystlaget, og 
jeg har lyst til gi en respons på det.  

Vi tåler kritikk, og folk må gjerne mene noe negativt om bruk av båter som er bygd med plastskrog. 

Men jeg har lyst til å si at vi har brukt ca. 150 timer med å bygge alt treverket som hører til disse båte-
ne. Seilriggen er ganske lik det Færder snekkene er satt opp med, bare at skroget er i treverk også. 
Hadde vi hatt Færder snekker, hadde vi nok ikke fått kritikk, men jeg vet at vi ikke hadde klart å vedli-

keholde seks slike båter i tre, men det klarer vi med Megin. 

Et nydelig eksempel på at det er positivt å lære ungdom opp i disse båtene har vi fra en av ungdomme-

ne, som egentlig ikke var interessert i å seile, men som snudde helt og har nå brukt konfirmasjons-
penger til å anskaffe seg en brukt seilbåt. Moren lurte på hva som hadde skjedd med sønnen i løpet av 
sommerskolen. «Vi har prøvd i alle år, men dere klarte det på en uke», sa hun. 
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  I disse dager settes det opp et båt-
hus til jollene og alt utstyr til Ve-
ga. Huset skal også brukes i for-
bindelse med Kystkulturdager når 
det kommer i gang igjen.  
Dermed har vi tre store prosjekter 
i gang. Vi gleder oss til å få Vega i 
gang etter å ha renset dieseltanker, 
natet taket på hytta og lagt om 
hele det elektriske anlegget. Det er 
virkelig et flott å aktivt lag å være 
med i. Det legges ned et betydelig 
antall dugnadstimer, og med de 5 
båtene vi har gått til anskaffelse 
av, har vi også skaffet en stor ver-
di til Kystlaget.  
Vi har vervet 4 ungdommer til Gk
-ung og kommer til å jobbe aktivt 
ut mot skolene i høst. 
Den 6. Megin-jolla hentes i Dan-

mark i høst. Nå har vi god erfaring 
med byggingen sist vinter, og vi 
håper på at det er mulig å ha ung-

dommer i sving med å bygge den 
siste båten. Denne blir for øvrig 
finansiert av Spare-

bankstiftelsen. 

Petter Tandberg 

 

 

Utklipp fra Sandefjords blad 
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Dette er vel et godt eksempel på at man må 
sikre seg når man skal opp i høyden. Masten 
skal males og da setter Torolf opp en stilling 
på styrhustaket, han er jo byggmester og vant 
til dette på jobben. 

Malcolm og Karstein skiftet ut boltene som holdt 
fortøynings pålene sammen da de var knekt på to 
av de. Nye hull ble boret og nye bolter satt inn 
slik at pålene hold sammen på toppen 
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Gokstad kystlags planer for  

området siden 1990 

Gokstad kystlags planer fra starten av laget, har vært til tider ambisiøse for 
så å bli nøkterne og tilpasset arealet som vi endte med. 

Kystlaget hadde en tid muligheten til å kjøpe tomat der Stihl bygget ligger i 
dag og da var planen for et stort kystkultursenter realistiske, men det ble ikke 

helt sånn. 

Se på bildene over planene som strekker seg over 30 år med Gokstad kystlag 

Gokstad kystlag eller Huvikslippen, nå bare Slippen 
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Planen her var å ha kaiplass til Gaia, som den gang ble driftet av kystlaget, samt slipp og naust. Tanken 
var et større kystkultursenter med plass til blant annet hvalbåten og en større båthavn til mindre båter. 
På land kan vi se at det er planlagt flere hus, naust opplagsplass og drift av ferge 



13 

Alle båttypene kystlaget eier unntatt en Osel-
ver, er typiske båter for Østlandet. De regnes 
alle for å være båttyper det er verdt å ta vare 
på. 
 

Stavernssnekka «Fram» er i bra stand in-
kludert en 5 HK Marna bensinmotor. Moto-
ren trenger en ny magnet. Snekka trenger nye 
seil. Snekka er i dag i vinteropplag i Nordre 
skur og sjøsette i løpet av april for å ligge på 
sin faste plass på flytebrygga på Huvik. 
 

Prammen «Tjære deg» er i bra stand. Er i 

vinteropplag i Nordre Skur og sjøsettes i lø-
pet av april for å ligge på sin faste plass på 
brygga på Huvik. Innkjøpt til kystlaget for 

midler fra nærmiljøutvalget til allmenn bruk 
på Huvik.  

Rosjekta «Anna» fra Mandal er i bra stand. Er i 
vinteropplag i Nordre Skur og sjøsettes i løpet av 
april for å ligge på sin faste plass på brygga på 
Huvik. 
 

Tunjolla er under restaurering i Søndre skur. Blir 
sjøsatt i løpet av våren og vil da være i bra stand. 
Vil få plass på brygga på Huvik og har fast opp-
lagsplass i Nordre skur. 
 

Stokkejiggen er i vinteropplag i Nordre skur. 
Trenger en grundig vårpuss og noen enkle 

små reparasjoner før den kan sjøsettes i løpet 
av mai. Giggen vil få plass ved brygga på 
Huvik  

Livbåtgiggen «Tøffe» er under omfattende 

restaurering i Søndre skur. Et arbeid som ikke 
blir ferdig, får våren 1999. Giggen har fast 
plass ved flytebrygga på Huvik og fast vinter-

opplag i Nordre skur 

Den åttende mars 1998 eier  

Gokstad kystlag 13 båter 

Den første båten er Stokkegiggen, den andre er Anna 
og den tredje er Tjære deg 
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 Tenvikbåten står i dag på vestsi-
den av Murbygningen under pre-
senning. Dette er et midlertidig 
opplag.  
For å kunne bevare båten for etter-
tiden på en god måte og samtidig 
være tilgjengelig for visning, vil 
det være rimelig å lage et enkelt 
tak over båten der den står i dag. 
Prosjektgruppen rundt Tenvikbåten 
kan si noe mer konkret om dette. 
 

Snekka «Laura» står lagret under 
presenning på vestsiden av Søndre 
skur. Den er i meget dårlig forfat-
ning og trenger en omfattende rest-
aurering. Motoren er fjernet og 
ivaretatt av verkstedlaget. 
 
Ormestadsnekka «Bakfram» står 
i dag lagret og innpakket i presen-
ning på en henger et eller annet sted på SMI-tomta. Denne plasseringen er svært midlertidig og må 
fjernes når arbeidet på tomta starter opp. Plasserings problem er utsatt da vi ikke vet hvor vi skal sette 
snekka.!! 
Snekka trenger en omfattende rehabilitering før den kan sjøsettes; et vinterprosjekt. Motoren ble fjer-
net høsten-96 og er ivaretatt av Verkstedlaget. 
 

Tjømegiggen har i mange år stått lagret i hagen til familien Halvorsen i Preståsen uten presenning. 
Trenger omfattende restaurering. Motoren er fjernet og ivaretatt av Verkstedlaget. 
 

Seilsnekka er plassert i tunellen på Framnes. Har ikke hatt tilsyn på mange år. Tilstand uviss. Utlånt/
fått av «Loggen» ved Dagfinn Bakka i Horten. 
 

Prammen fra Syd-Georgia (stor) er plasser i Tunellen på Framnes har ikke hatt tilsyn på mange år. 
Tilstand uviss. 
 

Oselver er plassert i tunellen på 
Framnes, har ikke hatt tilsyn på 
mange år. Tilstand uviss. 
 

Teksten er hentet fra en rapport 
om de båtene som kystlaget hadde 

i 1998 

yh 

Kystlagets kopi av Tenvikbåten, Albatros 
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I dag har Gokstad kystlag flere båter som medlemmene kan bruke. Noen av de krever litt opplæring 

mens andre bare kan brukes, som robåter og seilbåter. Båtene blir satt i stand og pusset opp av Fartøy og 

kulturlaget. De mindre båtene blir enten tatt inn i Nordre for vinteren eller ligger ute under presenning. 

Dette er en stor jobb hver vår og høst 

som må utføres hvert år for å bevare 

båtene, det er jo kystkultur vi driver 

med. Men vi kunne ønske at båtene 

ble mer brukt. Vi har fadderordninger 

som gjør at du kan ta ansvaret for en 

av båtene på kystlaget, bruke den som 

din egen uten kostnadene det er med å 

kjøpe en  båt. Er du interessert i dette 

kan du kontakte Fartøy og kulturlaget, 

eller noen i styret. 

Hvilke båter har vi som tilhører Gok-

stad kystlag? Vi har tre robåter, 

«Anna», «Stokkegiggen» og «Tjære 

deg». Snekka «Fram», seil og motorbåten «Spleis». Vå egenbygget 

Tenvikbåt «Albatros», en flott seilbåt. Den gamle skøyta «Lanesbuen» 

og en 10 fot Pioner med påhenger. Fem Meginjoller som kan seiles 

eller ros, disse disponeres av laget GK Ung og kan brukes etter avtale 

med de. 

 

Båter som Gokstad kystlag har i 2021     
som vi alle kan bruke 
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150 år siden “Haabet” forliste 
 
“Haabet” var en selfangstskute eid av Svend Foyn, og i år er det 150 
år siden skuta forliste.  
Hele mannskapet på 44 omkom. Av disse var 22 fra Sandefjord. 
Mange av enkene prøvde å få Foyn til å sende en redningsaksjon 
nordover, noe Foyn nektet å imøtekomme. Kapteinen på skuta var 
Nils Knudsen. Han bodde på Strand på Østerøya i Sandefjord sam-
men med sin kone Marie Brydine og deres seks barn. 

 
Søndag 6. juni 2021 ble en minneplate på Gamlefjell ved Strand av-
duket i regi av Normisjon. Det var her Marie Brydine hele somme-
ren og høsten 1871 daglig speidet utover fjorden i håp om at skuta 
var kommet hjem. 
Avdukingen ble foretatt av ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gle-
ditsch. Initiativtaker til minneplaten er Svein-Tony Gårdsø i Normi-
sjon.  
Normisjon er dagens eier av Strand leirsted, og Svein-Tony har job-
bet lenge med å samle dokumentasjon om stedets historie. 

 
 
1883 Bygget som skon-
nert HAABET av Rødsverven 
(Christen Christensen), Framnæs, 
Sandefjord for Svend 
Foyn (Christen Christensen), 
Framnæs. Sjøsatt 21/12.  
 
Skuta var bygget for torskefiske på 
de nordlige Fiskebankene. Skuta 
var bygget etter amerikansk møns-
ter med en dypgående kjøl i for-
hold til fartøyets drektighet. Hun 
hadde en meget høy rigg.  
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Kystvakts utsendte journalist var på befaring sør i 
landet for å se på maritime fasiliteter og skip, sam-
men med en fagansvarlig som ofte ropte «hiv ohoy» 

når vi så et skip eller en av de ansatte om bord. 

 

og gjennom det trange sundet ved Abrahavn. Det var tydelig en konflikt 
mellom skipperen og de på land der da vi avfyrte to kanoner mot de som 
sto på kaia. 
Vi kom oss ut fra havnen og dro tilbake til Kjuttavika igjen der de 
var mye vennligere selv om mange hadde lapp foran det ene øye, 
noe som forundret både den fagansvarlige og den utsendte reporte-
ren. 
 
Vi gikk på land og dro over til en annen havn der det også lå et litt 

loslitt fartøy som for tiden var ute av drift på grunn av noe som het 
«en meter regelen» og covid19. 

På land lå det flere fartøyer som tydelig hadde forlist da de var del-
vis gravd ned sammen med flere lekestativer, noe 
som var litt rart. 
Den fagansvarlige fant frem til en skipsmotor som 
var satt på land, kanskje for å skulle bli overhalt. 
Han dro i alle spaker som det var mulig å dra i helt 
til han stakk fingeren opp i oljepåfyllingen og ble 
svart på fingeren. 
Turen tok syv timer og ni kilometer utgått distanse, 
så vi var sultne og slitne når vi kom tilbake til egen 
havn. 
 
yngvarH 

Vi snakket med kapteinen på en av båtene 
ved kaia, men han mente at vi var noen for-
ferdelige landkrabber som burde kjølhales og 
det som verre var. Etter lang tid fikk vi kom-
me om bord og bli med en tur ut på Grashavet  
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Av Ivar Otto Myhre: 
 

EN MIDTSOMMER ROTUR I VAKRE 
HARDANGER 
Her forteller Ivar Otto om en av sommerens roturer, denne i Hardanger 
fra Ulvik til Norheimsund og tilbake i tiden rundt St. hans  
 
Logistikk 
Denne turen krever ikke annen logistikk enn å laste robåten på båthengeren med vennlig hjelp fra kyst-

lagsmedlemmer og en lang og hyggelig kjøretur over Hardangervidda til vakre Ulvik langt inne i Hard-

angerfjorden.  

Turen bort gikk over Geilo, mens tilbaketuren 
med bil gikk via Odda og Haukeli. Kjentman-
nen i området Per Angell-Hansen ga beskjed 

om at det bare var å ta til høyre over Hardang-
erbroen og inn til Ulvik. Der skulle jeg kjøre til 
Strand Fjordhotell, for ved siden av hotellet var 

det en kommunal parkeringsplass hvor jeg gra-
tis kunne sette fra meg bil og henger.  

Dessuten var det en kommunal utsettingsplass 
for båter ved siden av parkeringsplassen. Alt 

dette så greit ut, men klokka var 20.00 og lysten 
til å se en fotballkamp på TV var stor, så det ble 
til en natt på fjordhotellet før avgang neste dag.  

Hardangerfjorden 
Denne fjorden er verdens 3. største og går i et 

landskap som er kjent for sin skjønnhet, men 
med et klima som ofte er vått og grått. Men tidlig på året ved St. hans-tider er ofte best her på Vestlan-
det. Slik var det også denne gangen og bortsett ifra en dag var været svært fint på denne roturen. Det er 

tross alt viktig når man utøver utendørsturisme.  

Hardanger og naturen her har fått mye berømmelse på grunn av 
maleriet til Adolph Tidemand sammen med Hans Gude, Brude-
ferden i Hardanger. Dette er malt i nasjonalromantikkens stor-
hetstid i 1840-50 årene og alle nordmenn kjenner dette bildet.  

Dessuten har bildet inspirert mange kunstnere til å komme til 

dette området og male naturen og folkelivet her. Jeg har en kopi 
av brudeferden hengende på kjøkkenet malt av Grethe Berg 
Stenmark fra Sandefjord, hvor hun har plassert meg ved årene 

og mine venner ellers i robåten til brudeparet, så motivet er 
kjent og kjært for meg.  
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Ulvik – Norheimsund 
Etter en god natt på hotell med fotball startet roturen om morgenen. Ulvik er ei vakker bygd helt inne i 
en arm av denne mektige fjorden. Her er det mye fruktdyrking og sider produksjon, i likhet med 

mange andre steder i denne fjorden. Den mest kjente personen herfra er den kjente forfatteren Olav H. 
Hauge, og han har fått et lite museum nede ved anløpsbrygga for fjordbåtene.  

Det var lite båter ute og roturen utover fjordarmen mot Hardangerbrua gikk svært fint og den vakre 
utsikten til fjellene og frukthagene 
kunne nytes i fred og ro. Kontrasten 
til ro forholdene i Sandefjordsfjor-
den denne forsommeren var stor. 
Etter å ha passert den sterkt trafik-
kerte Hardangerbrua gikk turen mot 
fergestedet Utne og planen var å 
overnatte i nærheten. Hotellet var 
fullt, men været var godt og telt var 
ikke å forakte. Jeg valgte å ro nord-
over og over på andre siden av fjor-
den selv om det nå var blitt sent på 
kveld. Problemet her var at der det 
var teltplass var det også en liten 
foss som ville forstyrre nattesøv-
nen, men omsider fant jeg et rolig 
sted uten foss, hvor et telt kunne 
slås opp. Dette var en lang dagse-
tappe og det var godt å legge seg i 
teltet etter et enkelt måltid. 
 
Neste morgen kom med det verste 
en roer kan ønske seg, stekt motvind og store bølger midt i fartsretningen. Men det hadde ingen hen-

sikt å vente selv om framdriften var svært liten. Uansett er det artig å ro slik langs landet og se på hvor-
dan folk bor og lever her i fjorden. Her på denne siden var det ikke frukthager eller annet jordbruk, 
men bare hytter, noen hus og riksveien mot Bergen å 

se på. Omsider dukket industristedet Ålvik opp, et 
gammelt industristed kanskje ikke så kjent som Od-
da, Husnes og Tyssedal, men med et stort kraftverk 

fra Dalaelva som danner grunnlaget for Elkems fer-
rosilisiumverk, hvor det var aktivitet av båter som 
kom med last. Stedet hadde også en privat båthavn 

hvor det var mulig for en trøtt roer å hvile seg litt i le 
for vær og vind. I Ålvik-bukta var det også litt le for 
den verste vinden, og etter hvert ble været bedre og 

dermed økte farten utover mot målet i Norheimsund. 
Rett utenfor Øystese ligger det ei øy med god havn 
og teltplass. Her var det fint og telte etter en tung og 
strevsom dag på fjorden. Et bad var også på sin 

plass, selv om det var kaldere i sjøen her enn hjem-
me i Sandefjord.    

Ulvik i Hardanger   Foto: Wikipedia 

Ålvik i Hardanger 
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Neste dag var vært fint og roturen inn til Norheimsund og Hardanger Fartøyvernsenter gikk fint. Idet 
Gokstadfæringen glir inn til bryggene er det en av de som jobber der som roper til meg at dette må være 
en Gokstadfæring, tar opp mobilen og ringer sønnen sin fordi han skal bygge en slik i løpet av vinteren!  
 
Færingen fikk plass sammen med den flotte sam-
lingen av norske robåter de har her ved senteret. 
Etter en hyggelig prat med en av lederne der om 
blant annet Forlandet og restaureringen av den, 
tok jeg toalettveska og gikk til det berømte gam-
le hotellet, Sandven som hadde sin storhetstid på 
1800-tallet og turismens barndom i dette områ-
det. Hotellet er renovert, men mye av det gamle 
er bevart. Særlig spisesalen som preges av 
mange gamle malerier med motiver fra Hardang-
er malt av utenlandske malere på besøk i Norge.  
 
Dagen etter var St. hans aften og etter en rundtur 
på fartøyvernsenteret, ble kursen satt innover 
fjorden igjen. Været var nydelig, og kursen ble satt tvers over fjorden og deretter forbi Utne med utsikt 
innover mot Folgefonna der den hvelver seg over fjorden inn mot Odda. Når Hardangerbrua var nådd, 
tok også kreftene slutt og i det fine været var det greit å overnatte under åpen himmel i en båthavn like 
ved brua.  
 
Dagen etter var det å ro strekket inn fjorden mot Ulvik og opptak av båten. Mens det er enkelt å sette ut 
båten i en slik rampe, er det adskille tyngre alene å ta den opp. Men det var åpenbart at det var mange 
som hadde fulgt min ferd inn fjorden fra vinduet og det tok ikke lang tid før det dukket opp en kar på 
sykkel som synes dette var en interessant farkost. Han hjalp til med det lille løftet som skal til for å få 
båten opp på henge-
ren.  
Deretter syklet han 
opp lia for å hente 
fotoapparatet.  
Etter en bedre mid-
dag på kaia i Ulvik 

med lesing av avise-
ne, ble kursen satt 
for Sandefjord med 

ankomst sent på 
kvelden.  

  

Spisesalen i Sandven hotell 
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Småbåtene i Gokstadhaugen 
 
Den minste av småbåtene i Gokstadhaugen 
ble kalt Færing (fire-året båt). Båten er 
nesten utrolig lett og elegant bygget. De 
nederste bordgangene er bare 12 mm tyk-
ke, men over 40 cm brede, hugget av førs-
teklasses eikematerialer.  
 
I sagaer og skaldedikt brukes ofte ordet 
«etterbåt» sammen med skip, og vi kan gå 
ut fra at de fleste større vikingskip hadde 
en lettbåt. I Gokstadhugen lå det tre båter, 
alle var hogd i stykker slik at ingen kunne 
bruke de. Imidlertid begynte ingeniør Fre-
derik Johannessen å legge puslespill av 
delene og klarte og restaurere den største 
og den minste båten, og han fikk begynt på 
den tredje. Forskjeller på båtene forteller at 
det kanskje var tre forskjellige båtbyggere 
som hadde laget disse lettbåtene. Gokstad-
skipet hadde nok ikke tre lettbåter, så to av 
båtene er ekstra gravgods til en høvding som var glad i skip og sjø. 

 
Lettbåtene var 6,5 meter, ca. 8 meter for den mellomste 
og 10 meter for den største. Antagelig har den mellomste 
tilhørt Gokstadskipet da den har samme prydprofil som 
vikingskipet og kan være bygget av samme mann. 
Fra «Gokstadfunnet, et hundreårs minne» 
Tekst (utdrag): Arne Emil Christensen 

Dette er den største av småbåtene i Gokstadhaugen, sam-
men med Gaia 

Den store båten, ca 10 meter lang. Den 
kan ros av ti mann 

Den mellomste båten, ca 8 meter lang. Den kan ros av 
åtte mann 

Den minste færingen som kan ros av to mann 
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- ”Sjøen slo inn et vindu i fyrbygningen. Fandt sild 
på gulvet.” Utdrag fra fyrdagboka på Torbjørn-
skjær fyr i 1884. 
 
De var ofte menn av få ord fyrvokterne, og de sløste 
ikke med blekket heller, men vind og bølger som kan 
ha kastet sild inn gjennom et lukket vindu både høyt 
over og langt fra vannflaten må ha vært noe særskilt! 
 
Ukjent for de fleste er Torbjørnskjær fyr, utenfor Hva-
ler, aller ytterst i Oslofjorden, en av norskekystens 
mest værharde plasser. Skagerrak kan by på uvær så 
det holder, så de fleste skippere liker å holde godt vest 
for Torbjørnskjær når de passerer. Historien forteller 
om flere som ikke gjorde det og som ble drevet på 
land av vind og bølger. En uværsnatt i 1855 forliste 
hele fire skuter mellom Tisler og Torbjørnskjær, og 
ingen av mann skapet overlevde!  
Flere andre tragiske forlis gjorde at det kom sterke 
krav om fyr på ”Skjæret”, som de lokale kalte det. 
Fyrvesenet mente i første omgang at et slikt anlegg 
ikke var nødvendig, men lot seg etter hvert overtale. I 
1867 dro daværende fyrdirektør Carl Fredrik Diriks 
dit og forstod raskt at her var beliggenheten så utsatt 
at fyrbygningen måtte bygges i hugget stein. Somme-
ren 1869 var det byggestart på et ganske tidkrevende 
og vanskelig prosjekt. Tunge granittblokker ble hogd 
til av fanger på Akershus festning og fraktet til 
”Skjæret”.  
Det å få dem i land der i dårlig vær var imidlertid nes-
ten ugjørlig, så det ble mye landligge for skutene som 
fraktet stein. Byggingen tok betydelig lenger tid enn 
planlagt, og først 1. september 1872 kunne fyrlyset 
tennes. Om det hadde tatt lang tid og kostet langt mer 
enn budsjettert var resultatet fremragende. Den store 
fyrboligen i hugget stein var hele 
13 x 10,5 m med et steintårn på 4 
x 4 m på fyrboligens nordvestre 
gavlvegg.  
På toppen av dette ble det montert 
et tikantet lyktehus med et 3. or-
dens linseapparat og en tåkeklok-
ke.  
 

Fyrstasjoner i Oslofjorden 3 
 

Torbjørnskjær fyr 

Torbjørnskjær fyrstasjon 
Beliggenhet: Ytterst i Oslofjorden, på østsi-
den 
58° 59' 47.67051'' 10° 46' 54.64693'' 
Kommune: Hvaler 
Opprettet: 1872 
Automatisert og avbemannet: 1990 
Tårnets høyde: 17,9 m 
Lysets høyde over høyvann: 25,7 m 
Lysvidde: 15 n mil 
Eier: Staten 
Fredet: Ja, etter lov om kulturminner 
Besøksfyr: Nei 

På avstand ser Torbjørnskjær fyr ut som et krigsskip, men 
det er en fredelig, om enn værhard, plass.  
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   Videre hadde Fyrvesenets bygnings-
folk satt opp oljebod, smie og naust, 
alle i tre, Fyrvesenet forstod også at 
solide bygninger alene ikke var nok 
på en slik utsatt plass og fikk også 
bygget en kraftig beskyttelses mur 
av stein på sørsiden av fyrbyg-
ningen. Den hindret imidlertid ikke 
at trebygningene etter tur ble vasket 
på sjøen av bølger og vind. 
 
Tøft fyrliv  
Bemanningen på Torbjørnskjær ble 
organisert som en såkalt familiesta-
sjon. Det betyr at den første fyrvok-
teren, Ole W. Pedersen, tok med seg 
familien sin ut på ”Skjæret”.  I til-
legg til familien hadde fyrvokteren 
plikt til å ansette to ”karle” til hjelp. 
 
Når de også hadde med seg sin familie kunne det 
bli relativt folksomt. På det meste skal det ha vært 
hele 11 barn på fyret. For at de skulle få opplæring 
ansatte fyrvokteren egen guvernante og hadde 
klasserom i fyrtårnet. I en periode var det til og 
med egen ku på ”skjæret”, men alt foret måtte 
fraktes ut sammen med alle andre forsyninger.  
 
Plassen unge og gamle hadde å røre seg på ute på 
Torbjørnskjær var svært liten, og ofte tvang dårlig 
vær alle til å holde seg innendørs i lengre perioder. 
At historien forteller at det av og til kunne bli både 
irritasjon og krangel mellom folket på en slik 
plass, er derfor lett å forstå. At det var ekstremt 
vanskelig å legge til med båt der ute gjorde også 
sitt til at følelsen av isolasjon kunne bli ekstra 
sterk.  
Historien forteller da også at de forskjellige fyr-
vokterfamiliene ikke ble så lenge på ”Skjæret”. 
 

I 1949 ble Torbjørnskjær endret fra familie-
stasjon til tørnstasjon. Det betød at kone og barn 
flyttet i land, og fyret ble et mannssamfunn. Deret-
ter fulgte forandringer i rask rekkefølge med blant 
annet elektrifisering, automatisk værstasjon, nytt 
tåkesignal og helikoptertransport.. I 1990 ble så 
også dette fyret automatisert og tåkesignalet ned-
lagt, og den siste fyrvokter, Tor Hultmann måtte 
sette seg på helikopteret for transport til Hvaler for 
siste gang.  
 
Torbjørnskjær i fremtiden 

I dag er det solceller som gir lys i det automatiserte 
Torbjørnskjær fyr. Ingen bor i den flotte fyrvokter-
boligen i naturstein eller den mer beskjedne assis-
tentboligen, men de står omtrent som før, og er 
fredet etter kulturminneloven. Inventar og innven-
dige konstruksjoner er imidlertid sterkt preget av å 

ha stått uoppvarmet og uten tilsyn i over tredve år. 
Kystverket eier bygningene, men er i tvil om hva 
de skal bruke dem til. I motsetning til de fleste 
andre fyrstasjonene hvor det står foreninger og pri-
vatpersoner i kø for å leie eller ta over fyrvokter-
boligene har det ikke fått noen til å bruke byg-
ningene på ”Skjæret”.    
 

Et besøk på ”Skjæret” en sommerdag gir et lite inntrykk av 
hvilket slit det må ha vært å drive denne fyrstasjonen  

Lite å si på kvaliteten på steinarbeidet. 
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Hovedårsaken til dette er den meget utsatte beliggenheten. Store deler av året er det umulig for vanlige 
båter å legge til på grunn av dårlige havn. Faren for at folk som besøker fyret ikke kommer av sted igjen 
på mange dager, er høyst reell. 
 
Kystverket har fjernet en del av det råtne treverket i fyrbygningen. De har planer om å sette i stand en 
landing, sprenge bort en grunne og støpe en ny molo og bølgebryter. Dermed vil det bli mye lettere å 
benytte fyret. Hvis det skjer vil jeg tro at det er mulig å få organisasjoner som for eksempel Oslofjorden 
Friluftsråd eller et Kystlag, til å tilrettelegge for publikum også her. Torbjørnskjær er et fantastisk sted, 
som bør bevares og brukes også i fremtiden, om ikke for annet å gi moderne mennesker litt innblikk i 
tidligere tiders slit på en fyrstasjon. 
 
Kilder 
Mye av artikkelen er tidligere publisert i Norske fyrstasjoner – besøksfyr langs hele kysten. Per Roger 
Lauritzen, Fyrmusea. 2019. Hovedkilder er www.fyr.no, Norges fyr. Bjørkhaug og Poulsson.  Grøndahl 
& søn forlag as. 1986. Norges fyrvesen. C. F. Rode, Steenske forlag. 1941. Fyrene i Oslofjorden. Schau 
og Lauritzen. Gyldendal, 2010. 
 
Tekst og foto Per Roger Lauritzen  

Den praktfulle steinbygningen på Torbjørnskjær fyr har stått imot 
elementene i snart 150 år. 
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Hei alle sammen 
Jeg håper dere alle har hatt en riktig fin som-
mer! Nå begynner det å gå mot høst og de 
fleste av oss har vel nå også fått to doser vak-
sine som forhåpentligvis hindrer at vi blir altfor 
syke om vi skulle bli smittet av Covid-19. 
 
Jeg hadde tanker om å starte opp så smått 
med arbeid i båtbyggeri og båtene. 
 
På "Ormestadsnekka" har vi jo nå endelig fått 
tak i eik til de siste spantene, som vi kan be-
gynne å tilpasse. Samtidig kan det jobbes vi-
dere med motorbed.  
 
På de andre båtene har vi også forberedelser 
å gjøre før høsten, muligens skal vi ta La-
nesbuen på slipp og bytte en eller fler2 bolter 
til motorfeste. Spleis har fått tanken tømt av 
Espen Hvaara for en dårlig blanding av vann 
og diesel, og skal få lagt ny dørk akter. Vi tar 
den også opp på slipp og spyler den ren før 
vinteren. Robåtene skal oljes litt innvendig slik 
at vårpuss blir enklere, det samme med Alba-
tross som får ekstra linolje strøk.  
 
Nordre Skur er ledig fra ca. 2.oktober til å ta 
inn Fram og Albatross.  
 
Vi sees kanskje på Slippen en onsdag?  
 
Med vennlig hilsen  
Fred Ivar Tallaksen, Fartøy og Kulturlaget  
 

Fartøy og kulturlaget 
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Av Ivar Otto Myhre 
 

SENSOMMER ROTUR I SVERIGE 
Her forteller Ivar Otto om årets siste lange rotur denne somme-

ren fra Ørebro over Hjälmare kanal til Arbodaåen og derfra over 

Mälaren inn til Stock-
holm 

 
Ørebro – Hjelmare ka-
nal 
Denne turen startet sent i august med 
en biltur med båten på slep fra Sande-
fjord til Ørebro og båthavna ved den 
store sjøen Hjelmaren. Dette er Sveri-

ges fjerde største sjø, men svært grunn 
så sjøene blir krappe og høye er når det 
er mye vind, og det ble det på hele fer-

den her. Landskapet rundt sjøen er 
også svært flatt, så det er ikke mye å 
gjemme seg bak. Selv med kart er det 

også vanskelig å orientere seg i et slikt 
landskap hvor alt ser grønt ut. Hjelma-
ren er delt opp i mange store basseng 

med halvøyer og øyer som går nesten 
tvers over. I disse halvøyene er det 
sund som du helst bør finne og det var 

ikke helt lett. På en av øyene kom jeg 
over en statue av en gammel svensk 
bondehelt som var blitt myrdet her i 

1436, Engelbrekt Engelbrektsson. Han 
ledet et bondeopprør i Sverige mot 
kongen Erik av Pommeren og ikke 

minst hans skatteinnkrevere. 

 Selv om den sterke vinden delvis kom 
bakfra var også roingen problematisk fordi det var vanskelig å styre båten. Jeg ble i lange perioder sit-
tende og ro med en åre og skåte med den andre. Sjøen gikk også såpass høy at det var viktig å holde bå-

ten på riktig kurs i forhold til sjøene. Etter en hyggelig overnatting i telt på en av de mange ubebodde 
øyene i sjøen, ble oppgaven på dag to å finne inngangen til Hjelmare kanal. Her var det nemlig ingen 
markering, men etter nok en overnatting, denne gang med den såkalte «sivmetoden», fant jeg endelig 

kanalen.  

Kart med åer som munner ut i Hjälmaren og den vestlige dela 
av Mälaren. Arbogaån sentralt i billedets nedre halvdel  
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Hjälmare kanal 

Upplev Sveriges äldsta farbara kanal - länken mellan Hjälmaren och 

Mälaren. 
 

Byggnadsår: gamla kanalen 1629-1639, dagens kanal 1819-1829 

Längd: 13,7 km varav 8,5 km grävd 

Antal slussar: 9 

Maxlängd för båt: 30 m 

Nivåskillnad: 22 m 

Maxbredd: 7 m 

Maxdjup: 1,95 m 

Maxhöjd: segelfri höjd 

Högsta tillåtna fart: 5 knop 

«Sivmetoden» går ut på å ta fart og kjøre båten inn i det sivet som nesten overalt omkranser sjøene i 
Sverige, både i innlandet og i Østersjøen. Der blir båten liggende fast. Fortøyning og båtplass er ikke 

nødvendig, og det er fint og lunt inne i sivet. Jeg pleier å legge skinnfeller foran i båten og ligger på 
disse med sovepose. Ulempen er selvfølgelig dersom det blir regn. Da kan du brette teltet over deg 
dersom det bare er ei lita skur, og det kom i dette tilfellet. 

For øvrig er det en fin naturopplevelse å ligge ute i båten 
inne i dette sivbeltet.  

Hjelmare kanal er Sveriges eldste kanal bygget mellom 
1623 og 1639 og laget for å få varer og folk fra områdene 

rundt Hjälmaren ned til Mälaren og videre ut til Stockholm 
og den store verden. I tidligere tider var dette en svært vik-
tig forbindelse på grunn av råvarer, malm, ferdigvarer m.v. 

som skulle fraktes til byer og tettsteder i Mälaren for bear-
beiding eller eksport. 

Kanalen var en fest å ro med fine forhold og ikke minst 
idylliske omgivelser. Hele kanalen ble i sin tid beplantet 
med eiker for hver ca. 40 m. på begge sider, og de har nå 

blitt svært store og rammer inn kanalen på en fin måte. Dis-
se eikene ble i sin tid pålagt av staten å plante for å gi byg-
gematerialer til orlogsskip, men så kom jernet og eikene 

ble stående. Kanalen har også en nydelig flora av blomster 
og andre planter langs bredden som pynter opp for en roer 
som har tid til å se på slikt. Men det var en ting som mang-

let. Jeg var alene på kanalen, møtte ingen og ingen tok meg 
igjen! Svaret på denne gåten kom ved Hjelmare dokken der 
slusene som skal ta deg ned i Arbogaåen begynner.  

Ikke mange meter, men nok for en som ikke har noe alternativ. Det viste seg at slusene var stengt for 

sesongen! Hva gjør du da, strandet midt inne i skogen uten å komme noen vei? Løsningen ble å gå mot 
Arboga for å ta toget tilbake og hente bil og henger i Ørebro.  

Overnatting etter sivnetoden 
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Det er langt, men heldigvis kom det en buss som tok meg med til stasjonen etter hvert og toget til Øre-
bro. Det er også et stykke å gå fra stasjonen i Ørebro til båthavnen, men det var en hyggelig tur gjen-

nom det koselige sentrumet i denne byen langs elven og ut til båthavnen der bil og henger var plassert. 
Tilbake i skogen ved kanalen måtte problemet med å få båten opp på hengeren fra den forholdsvis dype 
kanalen løses.  

Løsningen kom i form av et ektepar som var på bil, kano og fisketur langs kanalen. De tok et tak, og 

med tre voksne var det ikke noe problem å få båten opp. Men den skulle også ned i Arboga-åen, men 
mine to nye venner (sosialarbeidere) 
tilbød seg å kjøre ned til Arboga og 

hjelpe meg ut i åen.  

De sa at det ikke var så mye som 
skjedde på deres ferie og dette var noe 
de synes var morsomt!  Etter sjøsetting 

ved hjelp av mine to venner, ble bil og 
henger plassert i Arboga der hvor det 
ikke var parkering forbudt. Det var nå 
blitt så sent at det ble forsøkt en over-

natting på byens statshotell, men det 
var ikke bemannet om kvelden. Løs-
ningen ble en overnatting i bilen. 

Arboga – Stockholm 
Etter en brukbar natt i bilen, gikk nå 
turen ned den idylliske Arboga åen 
mot Mälaren som er Sveriges tredje største innsjø. Ved utløpet av åen 
i Mälaren ligger byen Kungsör med en festning som i middelalderen 
skulle vokte Arboga og handelsveien til Hjälmaren for røvere. Det var 
nødvendig fordi i middelalderen var Mälaren en fjordarm til Øster-
sjøen og røvere fra et stort område kunne komme lett inn i dette rike 

landskapet. 
Selv om det fremdeles blåste 
friskt var det mye lettere å ro i 
den dypere Mälaren og dess-
uten var det mye båt å se, til og 
med en seilregatta på denne trivelige lørdagen. Her i Mälaren er 
det fyr, mye båt, mer bebyggelse langs bredden, til og med en 
restaurant med middag i Kvicksund. Her var det også mulighe-
ter for kjøp av aviser og litt tørrmat til turen.  
Den første overnattingen i Mälaren skjedde inne i ei bukt med 

en båthavn etter «sivmetoden», men tabben var at det på den 
andre siden av bukta var et partytelt som viste seg skulle brukes 
denne natten. Men musikken ga seg ved 24.00 tiden, og det er 

akseptabelt.  

Neste stopp var middelalder byen Strängnäs, som jeg kunne se 
mange timer før ankomst i form av kirketårnet som rager over 
denne byen. For ordens skyld var denne kjempestore domkirken 

for en så liten by (ca.17.000 innb.) bygget opp på en høyde midt 
i byen. Her ble det tid til et måltid og en rusletur i sentrum.  
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  Nest overnatting på en øy med «sivmetoden» ble også vellykket uten regn om natten, og nå var den 
gamle vikingbyen Birka neste mål. Birka er stedet der Sverige ble «født» og en av Nordens første byer. 
Den var samtidig med vårt Kaupang og ble forlatt omtrent på samme tid ca. 1000 e.kr. Det var her kris-
tendommen først ble introdusert i Sverige av tyske misjonærer på slutten av 800 tallet, men det skulle 
gå en stund før det lykkes. Det er et museum her og ikke minst en restaurant for de mange turistene som 
kommer med hurtigbåter fra Stockholm.  
  
Jeg hadde vært her med robåt for mange år siden og var sikker på at dersom jeg rodde litt nordover så 

kunne jeg komme inn i et umerket sund som ville gi 
lettere adkomst til båtleia inn til Stockholm. Dette 
viste seg å være feil, og ikke nok med det, det kom 

en kraftig vind med mye sjø som gjorde roingen 
sydover tilbake mot det vanlige sundet inn mot 
Stockholm nærmest umulig.  

Men det hadde ingen hensikt å ligge på været og 

først når kreftene var brukt opp ble det søkt le i en 
bukt for overnatting. Selvfølgelig var det her dette 
sundet jeg en gang hadde rodd befant seg, men nå 

måtte det bli en overnatting og «sivmetoden» ble 
valgt inne i denne trange vannveien. Men nå viste 
det seg at været hadde endret seg og midt på natten 

kom det så mye regn at det ikke nyttet med å dra 
teltet over seg.  

Ved 05.00 tiden var det derfor ikke annet å gjøre 
enn å pakke sammen og glede seg over denne artige 
snarveien som i utløpet ender under en bro bare 2.5 

m høy. Været bedret seg etterhvert og roturen inn 
mot Stockholm og til båthavnen på innsiden av 
Långholmen gikk helt greit. Her ble båten trukket 

halvveis opp, og jeg spaserte til jernbanestasjonen 
gjennom Gamle Stan med et kort kafebesøk til jern-
banen og tog tilbake til Arboga.  

Men alt dette tok tid, og etter å ha kjørt til Stock-

holm, funnet bilveien til Långholmen og ved hjelp 
av tre hyggelige tyskere fått båten opp på hengeren, var det å finne et hotell like utenfor Stockholm sen-
trum for å være uthvilt til hjemturen dagen etter.  

Birka var i vikingtiden, fra midten av 700-tallet 
og fram til rundt 1000, en viktig handelsby, en 
kaupang, i sveaernes rike. Som sådan ble stedet 
i lang tid betraktet som Sveriges første by. Den-
ne statusen kan regnes som anakronistisk, siden 
Sverige som nasjon ikke var dannet ennå. Sene-
re arkeologiske utgravinger har vist 
at Uppåkra i Skåne kan regnes som en enda eld-
re by.[  

Bygningsstrukturen med gater og hus viser store 
likheter med de tilsvarende kaupanger 
i Hedeby i Danmark (som nå ligger i Nord-
Tyskland) og Skiringssal i Norge. 

Færingen er tilbake på Gokstad kystlag og klar til 
nye ekspedisjoner 

https://no.wikipedia.org/wiki/1000
https://no.wikipedia.org/wiki/Anakronisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Upp%C3%A5kra
https://no.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5ne
https://no.wikipedia.org/wiki/Hedeby
https://no.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://no.wikipedia.org/wiki/Tyskland
https://no.wikipedia.org/wiki/Tyskland
https://no.wikipedia.org/wiki/Kaupangen_i_Skiringssal
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
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I snart to år har det vært restriksjoner på hvordan medlemmene i Gokstad kystlag har kunnet møtes. 

Nå ser det ut som om vi kan starte opp igjen, i hvert fall om vi holder avstand og holder oss hjemme 
når vi er syke. 

De fleste lagene har begynt sine aktiviteter igjen fra der vi stoppet i 2019. Fartøy og kulturlaget har 
begynt med byggingen av båten sin igjen. Her går det fremover med bordgangene og motorbedden. 

Damene hos Gokstadveverne er også i gang og Bjørg mente ho hadde tvangsinnkalt de til det første 

møte. Det så ut som de koste 
seg og var kommet frivillig 
når jeg tok et bilde av de på 

en onsdag    
     
     

    

Gokstad kystlag våkner opp 

etter nedstengningen 

Espen Bergan fra Fartøy og kulturlaget var det som sto for den første lørdagskafeen på knappe to år. 
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GK Ung har vel aldri stengt ned men vært flinke til å jobbe hver for seg, men nå er det dugnad på det 
nye meginbygget som skal huse alle båtene og kunne brukes under for eksempel Kystens dag og andre 

arrangementer. Reisverket settes opp og bakveggen er bygget flatt og reises opp med kasteblokk og vin-
sjen på jeepen til Åge   

 

Verkstedlaget har også satt i gang igjen, nå kan vi sette på kaffe på kontoret og kose oss der når høsten 
kommer for fullt. Verkstedlaget har også jobbet litt hver for seg blant annet med semidieselen som er 

ute i huset. Lars og Torbjørn har holdt på med motoren, men de venter på at dørene skal kommer på 
plass slik at det kan låses, før de monterer på resten av delene.  

Hus og havnelaget har vel også holdt på hele tiden da arbeidet de utfører må forgå hele tiden. Bygninger 
og brygger må vedlikeholdes og nye prosjekter settes i gang. Kaare og Jo Inge setter på resten av kled-
ningen på Semihuset og elektrikerne ordner strøm til støvavsuget i båtbyggeri    
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Utleie av lokalene våre har jo selvsagt hatt en ned-
gang da folk måtte avbestille pga restriksjoner i for-
bindelse med covid19. 

I sluttene av juli og i august har det vært en mye 

større etterspørsel. Bilde viser lokalene våre som er 
pyntet til konfirmasjon.  

I januar/februar vil taket her bli malt/beiset hvitt 
slik at hele lokalet blir lysere og triveligere. Nye 

LED spotter er kjøpt inn og vil bli montert så snart 
det er malt. 

 

Kystlagspensjonistens lunsj er også i gang igjen på onsdager klokken 1130, og på den første gangen var 
vi 17 stykker som møtte opp. Roar dekket på som vanlig og Kristian og Gunnar serverte oss god mat. 
Når vi er ferdige rydder vi opp etter dugnadsmetoden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgenkaffen som har blitt en tradisjon under pandemien, forsetter hver morgen rund klokka ti 

Gokstad kystlag våkner oppetter nedstengningen.. 
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Fjorden sanitetsforening besøkte  
Gokstad kystlag 
 
Kystlaget fikk en epost fra Ineke som er medlem i Gokstad kystlag: 

Jeg er med i Fjorden Sanitetsforening. De har mange forskjellige aktivitetsgrupper, bl.a. syk-
kelturer med beboere fra Eldresentre i Sandefjord. Vi har 5 "Rickshawsykler", med normalt 2 
passasjerer, men nå pga Covid-19 bare én person sykkel.  
I fjor besøkte vi GK på en onsdagskveld, mens det er litt aktivitet der. 
Vi hadde med vaffeljern og deig, og stekte vafler ut på plattingen utenfor Nordre Skur.  

Det var veldig hyggelig og populær   
 
Kan vi få lov å komme igjen? 
 
Selvsagt fikk de komme igjen, med vaffeljern og trekkspill 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ineke Rutherford 

 

 

Det ble kjempe bra stemning på brygga, og solen skinte også etter-

hvert   
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Dato Beskrivelse aktivitet Deltakere Ansvar 
JANUAR 2021 

Mandag 18.1. Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

Fredag 29.1. Årsmøte Alle medlemmer Styret 

FEBRUAR 

Tirsdag 23.3 Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

Lørdag 27.2. Skreiaften Alle medlemmer, om noen tar 
initiativ 

  

MARS 

Onsdag 13.3 Strandryddedagen: Strandrydding og grilling Alle medlemmer   

Tirsdag 23.3 Styremøte med arbeidslagslederne Styret, vararepresentanter og 
arbeidslagslederne 

  

APRIL 

Lørdag 17.4 Forbundet KYSTENs landsmøte. Digitalt En representant fra styret Styret 

Tirsdag 27.4 Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

Onsdag 28.4. Medlemstreff  AVLYST Alle medlemmer Styret 

MAI 

Mandag 17.5. Borgertoget AVLYST Alle lag og medlemmer   

Lørdag 22. – 
mandag 24.5 

Svenner: Pinsedugnad Alle medlemmer Drivergruppa Sven-
ner 

Onsdag 26.5 Styremøte med arbeidslagslederne Styret, vararepresentanter og 
arbeidslagslederne 

Styret 

JUNI 

Fredag 18. – 
søndag 20.6. 

Kystkulturdagene AVLYST Alle medlemmer 
Barn, ungdom og voksne i Sande-
fjord kommune 

Styret og egen ko-
mité 

Tirsdag 22.6 Styremøte Styret og vararepresentanter Leder 

Onsdag 23.6. St Hansaften: Kortesje kl. 18, Grilling på brygga  Alle medlemmer   

JULI 

Fredag 23. – 
søndag 25.7. 

Landsstevnet Forbundet Kysten 
AVLYST 

Alle medlemmer Jeløy kystlag og 
Forbundet Kysten 

    

AUGUST 

Tirsdag 10.8 Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

Lørdag 21.8 Fjordblues AVLYST PÅ GK Alle Arrangement komi-
teen 

SEPTEMBER 

Onsdag 1.9. Medlemstreff Alle medlemmer Styret 

Lørdag 4.9. 
Lørdag 18.9 

Svenner: Høsttreff 
Høsttreff på Gokstadholmen AVLYST 

 Alle medlemmer Drivergruppa Sven-
ner 

Tirsdag 7.9 Styremøte   Styret 

        

OKTOBER 

Tirsdag 5.10 Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

Onsdag 
20.10. 

Medlemstreff Alle medlemmer Styret 

NOVEMBER 

Tirsdag 2.11 Styremøte med arbeidslagslederne Styret og arbeidslagslederne Styret 

Lørdag 27.11. Førjulstreff Alle medlemmer Styret 

DESEMBER 

Tirsdag 7.12 Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

JANUAR 2022 

Mandag 10.1. Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

Fredag 28.1. Årsmøte Alle medlemmer Styret 

https://kysten.no/arrangement/forbundet-kystens-landsm%C3%B8te-2021
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Trefflisten 2021 på foregående side 
 
Med forbehold om nødvendige endringer 
 
Andre aktiviteter  
Kystpensjonistenes lunsj på onsdager 1200 
Lørdagskafé i Murhuset, fra kl. 1130 – 1330     
Arbeidslagene treffes hver onsdag, klokken 1800 
Modellbåtlaget treffes hver tirsdag, klokken 1800 
Styremøtene er fra 1800 til 2100 
 

GK Ung har jobbet lenge med å klargjøre skøyta Vega, 
blant annet er dieseltankene tatt ut og renset noe som har 
vært en stor jobb. 
Så er alt på plass og motoren skal startes igjen. Roret slo 
over til den ene siden og propellen traff, med det resultat at 
det ene propellblad knakk. 
Hylsa som vrir propellbladene gikk også i stykker. Nå må 
roret av propellak-
selen og hylsa ut. 
Enten skifter man 
ut det ene blad el-
ler anskaffer en ny 
propell, og hylse. 

Uhell med seilskøyta Vega 



Returadresse: 
Gokstad kystlag 
Framnesveien 5 
3222 Sandefjord 

Vi verner vår nære kystkultur 

 


