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Gokstad kystlag har nå åpnet seg for fullt 
etter at de fleste er vaksinert, og pandemien 
har roet seg litt. Antall medlemmer holder 
seg stabilt, og det har det gjort gjennom 
mange år. Pr. i dag er vi 403 medlemmer. 
Med 20 stykker som har sluttet pga flyt-
ting, egenutmelding eller for mange, mang-
lende betaling eller er døde, klarer vi å 
opprettholde det sammen medlemstallet, 
eller øke det. 
Jeg tror at noen av dere som mener dere er 
medlemmer, ikke er det pga. feil adresser 
eller manglende betaling, ta kontakt så skal 
vi sjekke dette mot forbundet Kystens 
medlemslister. Som kjent er det forbundet 
Kysten vi betaler inn til og så blir du med-
lem i det kystlaget du velger. 
 
Jeg har i den senere tid vært på flere møter 
sammen med de fleste kystlag i Telemark 
og Vestfold fylke og alle har planer om 
ungdomsgrupper eller har dette fra før. 
Langesund kystlag har en gruppe med ung-
dommer som mer eller mindre styrer seg 
selv, og bidrar i kystlaget. Dette er voksen 
ungdom som i de fleste tilfellene kommer 
fra sjøspeiderne i området.  
 
Når kystlagene treffes så lærer vi mye av 
hverandre, blant annet diskuterer vi hvem 
som er kystlagene, er det de voksne eller er 
det ungdomsgruppene som er det. Svaret er 
likt for alle kystlagene i fylke, det er de 
som har tid og interesse til å være der, de 
voksne som utgjør grunnstammen. Ung-
dommene deltar i sine grupper når det ar-
rangeres noe, men de har også andre ting 
som de driver med og vil ikke delta i kyst-

lagene på lik 
linje med de 
voksne. 
 
I Gokstad 
kystlag har 
jeg observert i lengre tid at enkeltmedlem-
mer hele tiden går rundt og klager på at 
kystlaget bare består av gamle mennesker, 
som ikke kan ta i et tak, eller som blir om-
talt som utgått på dato. Sier man en usann-
het mange ganger kan det oppfattes som en 
sannhet, men fremdeles er det en usannhet. 
 
Gokstad kystlag har etter min mening en 
helt normal aldersfordeling, og i 2021 har 
vi fått mange nye medlemmer også yngre, 
og andre som har vært medlem lenge, får 
nå tid til å være aktive når de er etablert og 
har fritid nok. 
Det er viktig at vi omgås hverandre, og i 
vinter har Kystpensjonistene både på dame 
og herre siden hatt lunsj samme der praten 
går og man blir kjent med hverandre utover 
å treffes i arbeidslagene. Førjulstreffet er 
arrangert og da er de fleste faste sammen-
komstene ferdige for i år. Husk å komme 
på Gokstadvevernes Julemarked med gaver 
til salgs, risgrøt, vafler og julesang fra ko-
ret den 18 desember klokken 1130 i nordre. 
 
God jul og godt nytt år, ønskes til alle med-
lemmene av Gokstad kystlag 

Kystlagets leder 
Yngvar Halvorsen 
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Innkalling til årsmøte 
I Gokstad kystlag, fredag 28. januar 2022, klokka 1900, på Slippen 

Styret i Gokstad kystlag 
Sandefjord 1. desember 2021 
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 HVEM VAR MANNEN BAK  
LYHMANNSVEIEN ? 

På Framnes har vi en vei som heter Lyhmannsveien og jeg er født og oppvokst like 
ved denne veien, som også var min skolevei og lekeplass i sin tid. Men jeg visste ik-
ke da hvem denne Joseph Lyhmann (1825-1915) var før jeg nå har undersøkt litt 

om denne mannen. Det viser seg å være en svært viktig person i utviklingen av 
Sandefjords næringsliv, norsk mekanisk industri og ikke minst forløperen til 
Framnæs Mek. Verksted 

KOM TIL SANDEJORD FRA OSLO I 
1850 
Lyhmann kom til Sandefjord og kjøpte en gård som 
lå der baker Halvorsens eiendom på Hvidts plass 
ligger. Også Lyhmann drev bakeri i konkurranse 
med bakerne i Larvik som hadde dominert denne 
bransjen i Sandefjord. I tillegg etablert han på eien-
dommen syd for gården sin en korndampmølle. 
Denne må ha ligget omtrent i bakgården til dagens 
hotell Atlantic. Dette var en dampdrevet mølle dre-
vet av en 12 hesters høytrykkmaskin og den første i 
sitt slag i dette distriktet.  
Denne møllen brant ned uassurert den 8 februar 

1855 og man skulle tro dette var slutten på Lyhmanns forretningsliv, men nei han gir ikke opp og fort-
setter sin virksomhet i Sandefjord. Blant annet hjalp han dr. Thaulow med å reorganisere byens største 
bedrift Sandefjord Bad. 

LYHMANN KJØPER VESTRE 
RØD OG STARTER VIRK-
SOMHET 
I 1861 kjøper han Vestre Rød med Kla-

veness-verven som den gang var et tre-
skipsverft. Som kjent er kystlagets eien-
dom i dag en del av denne kjempeeien-

dommen med lang og verdifull strand-
linje fra der Anton Gjelstad hadde sin 
virksomhet og helt til bunnen av dagens 
Fjellvikbakke. Men kjøpet i 1861 var 

nok ikke inkludert selve eiendommen, 
men bare bygningene og festeretten. For 
i 1865 får Lyhmann skjøte på selve ei-

endommen fra grunneieren som var Mi-
chael Treschow fra Larvik  

Lyhmann etablerte nå Sandefjords og et av Norges første mekaniske verksteder og jernstøperi på Fram-
næs. Fra før var det bare treskipsverft i fjorden og dette var noe helt nytt.  

Nå kunne det bygges jernskip, landbruksmaskiner  og dampmaskiner her. Mye av produksjonen skal ha 

blitt sendt til Vestlandet.  

Tegning av Kurbadet fra 1881. Pilen viser vandrehallen . 
(illustrasjon finn.no kart) 
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 I 1870 hadde verkstedet levert tre dampbåter med maskiner og i tillegg levert flere maskiner til andre 
båter. Lyhmann leverte også hvalfangstutstyr til blant annet Svend Foyn og det som antagelig var ver-
dens første hvalkokeri «Laura» ble innredet med dampkjeler og et par spekk-kjeler ved hans verksted. 
Som kjent ble Framnæs Mek. Verksted senere spesialister på innredning av nettopp hvalkokerier sene-
re i hvalfangstens utvikling.  
Lyhmann leverte også i sin tid en dampsag ved Gogsjø i 1873 som skulle forsyne skipsverftene i San-
defjord med trematerialer til skipsbyggingen. Saga brant ned i 1879. 

 

SYKKELPIONER 
Virksomheten til Lyhmann var omfat-
tende og i 1864/65 hadde han bygget to 
sykler av den typen vi kjenner fra syk-
kelens barndom med et stort hjul foran 
og lite bak. Etter stort påtrykk ble Ly-
hmann og han eldste sønn utfordret til 
å demonstrere disse syklene i 1865.  
Stedet som ble valgt var badegjestenes 
«Vandregang» på 100 m i den gamle 
badeparken. Tilskuerne var helt sikre 
på at de to syklistene skulle falle av, 
men verken Lyhmann eller sønnen 
gjorde det til tilskuernes store begeist-
ring.  
Det er mulig at dette kan ha vært Nor-

ges første sykkelstevne. Som kjent ble 
det senere etablert en sykkelfabrikk i 
Sandefjord med navnet 

«Nordmanden», men det var altså ikke 
den første.        
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LYHMANN AVVIKLER OG FLYTTER 
 
Høsten 1882 solgte Lyhmann verkstedet til ingeniørene Hetlesæter og Solberg. De kalte det 
«Sandefjords mekaniske Verksted». Senere ble verkstedet og eiendommen kjøpt av Christen Christen-
sen som skulle bli mannen som etablert først et dokkselskap og senere Framnæs Mek. Verksted i 
1898.  
Selv ble Lyhmann boende på Vestre Rød og eiendommen «Birkerød», et navn eiendommen har fått 
etter hans tid. Her hadde han et lite verksted hvor han laget forskjellige slipe- og pussemaskiner for 
kniver. I tillegg hadde han høns, drev som birøkter og laget utstyr til denne geskjeften. I tillegg drev 
han litt med kjøp og salg av skuter og bestyrte sin leiegård på Hvidts plass.  
I okt. 1896 solgte han sitt hus på Vestre Rød og kjøpte en gård i Bugårdsgaten hvor han åpnet en kolo-
nialvarehandel. 
På slutten av sitt liv flyttet han tilbake til Oslo og drev her fram til sin død i 1915 som kjøpmann. Han 
er begravet i Sandefjord.  
 
 AV IVAR OTTO NYHRE 

Forbundet KYSTEN, nettverket Nordisk Kystkultur, 
båtbyggere, museer, kystlag og lokale foreninger i hele Nor-

den har gått sammen om å få nominert nordiske klinkbåttradisjoner til innskriving på UNESCOs 
representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.  
  
I mars 2020 ble nominasjonen overlevert UNESCO av det norske kulturdepartementet på vegne av 
alle de nordiske landene. I desember skal nominasjonen sluttbehandles av UNESCO. Det ligger 
altså et stort fellesnordisk samarbeid bak denne nominasjonen, som også i seg selv er verdt å feire. 
Alt tilsier at nominasjonen kommer til å gå igjennom. Beslutningen om innskriving blir tatt mellom 
13. og 17. desember, sannsynligvis onsdag 15. eller torsdag 16. desember. 
  
Forbundet KYSTEN inviterer derfor til feiring av nominasjonen, og forhåpentligvis innskrivingen, 
den 16. desember 2021 på Norsk Maritimt Museum. På programmet står gode talere, kåseri, musi-
kalske innslag, kortfilmvisning, sosialt samvær og mat- og drikkeservering. Vi vil legge det opp på 
«valgvakevis» og vil derfor titte innom UNESCOs komitémøte i Paris via skjerm, samt noen av de 
andre nordiske feiringene. Vi kommer tilbake med fullstendig program når det nærmer seg. Dørene 
åpnes kl.16.30 og programmet starter kl.17.00. og varer frem til ca. kl.18.30. Museet kommer til å 
holde åpent hus ut over kvelden. 
  
Norsk Maritimt Museum og Forbundet KYSTEN kommer også til å kjøre temadager om nordiske 
klinkbåttradisjoner 15. og 16. desember på museet. I løpet av disse dagene vil du kunne se kortfilm-
er om nordiske klinkbåttradisjoner, demonstrasjon av tradisjonelt håndverk og få unike innblikk i 
museets mange utstillinger. 
  
Spørsmål og påmelding til: Tore Friis-Olsen, e-post: tore@kysten.no eller tlf. 922 04 874. Pris: kr. 
300,- (inkluderer feiringen, mat og en drikke), betales til Forbundet KYSTEN, kto.nr. 7874 06 
61085. Merk betalingen «UNESCO klink 2021» 

  

mailto:tore@kysten.no
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Reddet vi en båt? 

Når du tilfeldigvis ser et innlegg på 
Facebook at en «Gentleman’s båt», 
en Storebro 34 trebåt, bygget i 1968 
skal selges billig, så må en jo sjekke 
dette litt nærmere.  
Og det er jo lov.  
Problemene dukker først opp når du 
ser at dette kunne være noe og at du 
allerede har en trebåt. 
 
Ikke blir det lettere heller, når du 
innerst inne er enig med kona, at det 
å eie en trebåt er stor nok utfordring 
i seg selv. 
Hun har jo betegnet seg selv i perio-
der som «trebåtenke» og når gutta i 
båthallen hilser henne med «enkefru 
Storebro» så vet du at du kanskje 
bruker nok tid på vår kjære EMILY. 
 
Så hva gjør man da? 
Båten som var til salgs, var ikke et 
helt håpløst prosjekt. Men … den lå på land på et helt håpløst sted uten veiforbindelse. Stien ned til der 
den lå var smal og bratt men utfordringen var å komme opp igjen. Jeg talte 800 skritt oppover og av dis-
se var nesten halvparten trappetrinn. På denne stien måtte det bæres redskap og utstyr for båten var ikke 
sjødyktig etter ett år på land og uten ror grunnet lutråte i innfesting og skrog. 
Det var vel bare å glemme hele prosjektet tenkte jeg og dro på ferie etter å ha undersøkt båten og snak-
ket med eieren og innehaver av marinaen der den lå. Begge kjempehyggelige folk. 
 
Ferien gikk og i august hadde jeg likevel tenkt og 
vurdert frem og tilbake på denne båten. 
Kona var konsultert mange ganger og hun sa NEI og 
var lei av å høre om denne båten. Vi hadde det bra 
nok med vår EMILY mente hun, som er en Storebro 
Royal Cruiser på 30 fot, bygget i 1966. 
Men så var det dette da.  
Vår båt hadde bensinmotorer og den som var til salgs 
hadde diesel motorer og disse hadde passet helt ut-
merket i vår EMILY. 
 
Det ble til at jag kontakter eier andre uken i august. 
Da hadde jeg fått godkjennelse av kona til å kjøpe 
båten under forutsetning at jeg ikke begynte å restau-
rere den. Hun hadde også litt lyst til at EMILY skulle 
få dieselmotorer  

Dette er vår EMILY. Storebro Royal Cruiser lll 
som ønsket seg dieselmotorer 
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Mer stabile og mindre risiko for brann mente hun. Herlig kone jeg har!  
Så da kontaktet jeg eier og spurte om båten var solgt. 
Det var den ikke og jeg ga han et bud på båten. Han aksepterte budet og penger skiftet eier. 
Da var det gjort. Jeg var eier av et ikke helt håpløst prosjekt, som lå på land, på et helt håpløst sted uten 
vei. 
Nå startet logistikk utfordringen.  
Alt jeg trengte for å få båten flytende og klar for seiling fra Nesoddtangen til Sandefjord måtte bæres 
ned denne smale stien. 
Glemte jeg noe så var det bare å gå opp 
bakkene og trappene. Hver gang 800 
skritt oppover for å hente det jeg hadde 
glemt, som jeg forhåpentlig hadde i bi-
len. Og hadde jeg det ikke der så måtte 
det vente til neste dag. 
Jeg glemte og måtte gå tre ganger før jeg 
lærte! 
Og jeg lærte dette på de aller varmeste 
dagene i august i år. 
Jeg og Oslofjord tunnelen ble godt kjen-
te den uken jeg brukte for å få på plass 
rorene og å få båten noenlunde tett og 
satt på vannet for truttning. 
 
Min først natt i båten var et faktum og 
dagen etter var den nesten helt tett. 
 
Så ble den liggende tre dager på mari-
naen og på en fin lørdag ettermiddag dro 
jeg inn for å starte motorene og seile til 
Sandefjord. 
Jeg startet hjemturen tidlig på søndagen 
og turen gikk utmerket og på ettermidda-
gen var båten fortøyd i smutthullet på 
kystlaget. 
Utfordring en og to utført! 
Første, få båten flytende og andre å få 
seilt båten til Sandefjord. 
 
Det å ha en «ny båt» på kystlaget går 
ikke upåaktet hen. Her måtte det fortel-
les og forklares om tanker og planer.  
 
Men når jeg sa at jeg hadde lovet kona å 
ikke starte på en restaurering kom det 
klare tilbakemeldinger fra gutta på bryg-
ga: Det går jo ikke an å ikke ta vare på 
en så fin og elegant båt. Det var jo ikke 
mye feil å se på den heller. Denne måtte 
få en ny eier og aller helst en fra kystla-
get.  

Dette er motorene som vi tok de ut av donorbåten. 
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Jo … jeg mente også det men de to motorene, som var litt for små (105 hk hver) til denne 34 foteren på 
nesten 7 tonn, ville være helt passende til EMILY på under 4 tonn. 
Det var bestemt at motorene skulle brukes i EMILY og da var båten uten motorer og girkasser. 
Ville noe kjøpe den da? Og det var det.  
 
Flere var å så og til slutt ble det Kåre Jacobsen som kjøpte båten. 
Utfordring tre utført. Redde en trebåt! 
 
Nå ligger den i vinterlagring og til våren når hesteho-
ven og løvetannen spirer så starter det nok å krible i 
fingrene til Kåre for å starte på jobben med å montere 
riktige motorer og girkasser. 
Jeg vet at han er godt i gang allerede med å lete frem 
riktige objekter som han kan overhale. 
De treverks messingen utbedringene som må gjøres for 
å få båten i den stand den fortjener vil nok pågå frem til 
2023. 
Men … da er det nok tiden kommet for å avduke en 
skinnende flott « Gentlemans båt» 
på kystlaget. 

 
Jeg er så fornøyd med dette resultatet og 
jeg mener … 
 
                              Vi reddet en trebåt! 

Motorene med ny maling og alle olje og vann 
kjølinger renset. Klare for å bli montert i 
EMILY. 

«Enkefru Storebro» og artikkelforfatteren, Åge. 
(red. bilde) 

Kåre Jacobsen kjøpte båten 
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I oktober var Gokstad kystlag vertskap for et regionalt seminar for alle kystlagene i Telemark og Vest-
fold fylke, arrangert av Forbundet Kysten. Her kom mange hyggelige folk fra kystlagene i Horten, Sta-

vern, Tønsberg, Langesund og Kragerø. Vi utvekslet erfaringer ang. drift av kystlagene, og vi er nokså 
like. Noen er flinkere til noe som andre lag bare så 
vidt har satt i gang med, men det er de samme ting-

ene vi gjør. Mange av lagene ville høre hvordan 
kystlaget Loggen i Tønsberg, og Gokstad kystlag 
drev. Vi er vel de eneste med forskjellige interne 

lag og drift av et Kystkultursenter. 

Møte varte hele helgen, med omvisning på Gokstad 

kystlag og besøk på hvalbåten Southern Actor, der 
Ivar Otto viste oss rundt og fortalte om hvordan bå-
ten var kommet til Sandefjord. 

På alle disse dagene og kveldene serverte Treffko-

miteen oss nydelig frokost, hyggelige og gode lun-
sjer og ikke minst en flott festmiddag med god mat og drikke. Bordene var hver dag fint pyntet som på 
en restaurant, og tidlig neste morgen var det frokost der Treffkomiteen hadde stått opp tidlig på lørdag 

og søndag, ryddet, pyntet og gjort frokosten klar til oss. 

Treffkomiteen har aldri blitt et lag, det har de protestert høylytt på, selv 
om de fint kunne blitt et lag med stor aktivitet, men de vil lage mat og 
glede oss endre på kystlaget som får oppleve dette. Treffkomiteen består 

av fem, seks stykker som vi nesten ikke legger merke til bortsett fra 
Gunnar og Kristian da. 

Takk for en god jobb for Gokstad kystlaget og de besøkende! 

Egentlig om Treffkomiteen.. 

Deltagerne under festmiddagen på lørdag Ivar Otto forteller om hvalbåten 
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 I høst hadde kystlaget besøk fra 
Mandal Trebåt og Motorforening. 
De kom for å se på hva vi holdt på 

med og ikke minst vårt unike mo-
torsamling. Per Angell-Hansen  fra 
verkstedlaget var vert og kontakt-

person med gruppa. 

De hadde startet tidlig så når de 

kom hadde Treffkomiteen laget 
nydelig mat, servert oppe i nordre. 

De mente at det var bedre at de 
betalte kystlaget for å lage mat enn 

at de skulle stoppe på en veikro. 
Per snakket om Gokstad kystlag og 
hvordan vi var organisert under 

lunsjen. Vi viste de rundt på hele 
kystlaget, Gaiahallen og på Forlan-
det da det viste seg at de var inter-

essert i både modellbåter, vever i 
tillegg til båtbygging og motorer. 
Det ble mørkt før de kom seg i bi-

lene og kjørte tilbake til Mandal og 
de ønsket oss velkommen ned til 
de, for å se hva Mandal Trebåt og 

Motorforening holdt på med. 

 

Besøk fra Mandals Trebåt og Motorforening 
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Båten han kjøpte var ettersom jeg kan huske ca. 27-
28 fot, rigget med bermudarigg, og klinkbygd. Den 
kan opprinnelig ha vært rigget med gaffelrigg og 

jeg mener det var spor etter et tidligere baugspyd. 
Jeg er usikker, men mener de den gang snakket om 
at den var solid bygget med eik på eik. Enkelt inn-

redet med to køyer forut og to langsgående sitte/
ligge- benker midtskips. Jeg husker de voksne 
snakket om båten, om det var en Hvalerbåt eller en 

Lister, men de fant aldri ut av det. Etter å ha lest 
artiklene i Kysten, og sett på fotografier, tror jeg 
faktisk det kan ha vært en Hvalerbåt. Båten, ble så 

vidt jeg husker, kjøpt av baker Hansen i Sandefjord, 
og var på den tiden en av de store båtene i Sande-
fjords fjorden. Det var mest snekker da, og på den 
tid var det mye roligere på sjøen i Sandefjords fjor-

den.  

Hvalerskøyta — et barndomsminne 
Reidar Ottesen jr.  

Artiklene i Kysten 4/2021, om Hvalerskøytene, satte i gang minnene hos meg. Gamle 
minner fra 1950-tallet - her i Sandefjord. Jeg var vel en 10 – 12 år gammel da far 
min, Reidar sr., kjøpte denne båten jeg skal fortelle om. Far, som vokste opp på Stub, 
hadde flere båter i sine yngre år. Han farte til sjøs i mange år inntil han ble gift, og 
var en lidenskapelig seiler og båtmann.   

Reidar Ottesen senior ved båten  (Red.) 
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Båten hadde allerede da mange år på nakken og må ha vært bygd lenge 

før krigen. God mektig bredde, i forhold til skarpseilere, og en påsatt 

jernbaneskinne under kjølen gjorde den stø og god å seile, selv i sterk 

vind, og den krysset godt. Og det elsket far min. Motoren, en Morris ma-

rinemotor, skulle helst ikke brukes, selv ikke under avgang eller landing. 

Ulempen var at det klinkbygde skroget over vannlinjen aldri rakk å trutne 

– så det var stadig vanninn-

trenging når vi var ute og seil-

te.  

Men, det var bare gøy når vi 
seilte rekka under vann – stor 
spenning for en 10-12 åring. 
Kanskje av den grunn har jeg 
aldri vært sjøsjuk, selv ikke når 
jeg var ute til sjøs med gamle 
M/T Sandefjord av Haldor Vi-
riks rederi.  
Far min lærte meg tidlig å sei-
le. Båten hadde sin faste plass 
på Langestrand, fortøyd i en 
moring. Far hadde tidligere lagd en liten jolle til meg som vi brukte når 
vi skulle om bord i båten. Den ble bygd han i kjelleren der vi bodde i 
Rødsveien, en vinter. Jeg husker han måtte demontere døra og karmene 
for å få den ut, siden den var for 
stor  
 

Det var slik at farmor bodde på Stub. Det første året far hadde 
båten seilte vi rett over fra Langestrand til Stub. En gang ba han 
meg om å legge til ved brygga på Stubb, under seil.  
Han hoppa i land og sa: «Nå kan du seile rundt i havnebasseng-
et til jeg kommer tilbake.» Det var stort, jeg alene skulle seile 
rundt og mestrer båten.  
 
Og det gikk fint, da han kom ned på brygga og vinket, seilte jeg 
inn og fikk lagt til brygga ganske greit. Gjett om jeg var stolt. 
Etter det fikk jeg ofte 
låne båten når jeg ville. 
Vi var mye på tur med 
denne båten og hadde 
gode opplevelser. Da 
jeg ble ungdom og reis-
te til sjøs overtok min 
eldste bror båten. Han 
rev den lille seilerhytta 
og bygde nytt over-
bygg. Etter det forsvant 
båten ut av familien.  
 
Reidar Ottesen jr. 
14.09.2021 
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Da klarte vi å ferdigstille «Meginbygget» før vinteren kommer takket være fantastisk dugnadsarbeid. 
Vi må også takke styret for all velvilje til å få bygget ferdig. 
Vi har også vært så heldige å få både vinduer via Finn.no, inngangsdør fra Torolf og jerndrager fra Jo 
Inge. Tusen takk på vegne av Gk-ung! 

Vi syns bygget ble veldig bra, og den beste kom-
mentaren vi kunne få var at; «skulle tro bygget 
har vært her bestandig» . Da må vi ha gjort noe 
riktig. 
Bygget ble forøvrig også helt som vi kunne 
drømme om i forhold til oppbevaring av Megin-
båtene med utstyr pluss alt utstyret til Vega. 
Når ikke båtene er lagret der fra tidlig vår, må 
bygget være perfekt for små verkstedarbeider,  
utstillinger på Kysten-dagen, kanskje til kafé på 
lørdager, scene for koret m.m. 
 
Ellers er vi i gang med å bygge tiljer og tofter til 

den siste og 6. Meginbåten.  

 

Rapport fra arbeidslaget, GK-Ung 
Petter Tandberg 

Her med to kjekke ungdommer som har blitt med i Gk-ung denne høsten. 

 

Det er nok lagt ned over 500 dugnadstimer i bygget, så tusen takk til alle 

dere som har bidratt til å få Meginhuset så fint! 
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 Kystlagene i Telemark og Vestfold 
samarbeider 
 

Etter det regionale seminaret som ble avhold i høst har de fleste kystlagene i fylket kommet sammen 
for å kunne påvirke de offentlige myndighetene, og lære av hverandre hvordan man kan snakke med 
politikere og kommuner for å fortelle de at kystlagene gjør en god jobb med kystkultur og at vi er en 

resurs i lokalmiljøet. 

Etter siste møte skrev Eli Ulriksen i Loggen kystlag dette 
som et referat: 

Fartøyvern: Synes informasjon som er fylkeskommunen gir 

med tanke på tilskudd etc er uklar, spesielt gjeldende krite-
rier for å søke.  

Vet at vår ishavsskute Berntine har hatt nylig besøk av 
saksbehandler fra fylkeskommunen - skal følge opp med 

leder for Berntine. Vi bør kanskje koordinere kontakt inn 
mot fylkeskommunen de av oss som har fartøy som eventu-

elt kommer inn under tilskuddsordning/ burde ha mulighet 
for å søke. 

Det er også relevant å sjekke status temarapport for far-
tøyvern også. 
 

Det oppgis på nettsiden at temadokumentene skal utarbei-
des i løpet av høsten av fylkeskommunen «med innspill fra 

samarbeidspartnere» ( hvem er disse?) før politisk be-
handling. Som vi snakket om i går, kontakt mot politiker-

ne er verdifullt. 
 
Hovedtematikk for samarbeidsmøter videre, er knyttet mot 

strategisk arbeid inn mot kommune, fylkeskommune etc 
(herunder også politikere); Utveksle positive erfaringer, 

lære av hverandre, legge strategier selv for videre samar-
beid om relevante temaer. 

Det var Loggen kystlag som stilte sine lokaler  til rådighet 

for møte og vi fikk en omvisning i båtbyggeriet før vi dro 
hjem. 

 

yh 

 

Medlemmer fra kystlagene i fylke 

Eli ordnet noe til kaffen i Krambua hos 

Her har Loggen kystlag bygget en tradi-
sjonell pram 
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Oslofjordens mest kjente og sta-
seligste fyr, og det i Norge som 
har brent lengst har stått på to 
steder. 
 
Færder fyr er et landemerke, der 
det ligger på øygruppen Tristein 
ytterst i Oslofjorden i den nye stor-
kommunen som har fått navn etter 
fyrstasjonen. Fyrtårnet et er med 
sine 43 meter Norges nest høyeste 
støpejernstårn, og det tredje høyes-
te fyrtårn i landet, etter Slettringen 
og Grip. Færder var det siste av 
fyrene i Sør Norge som var beman-
net døgnet rundt da betjeningen 
forlot det i 2005.  
Denne mektige portstolpen gir inntrykk av å ha stått der i evigheter. Det har den selvfølgelig ikke, fyr-
tårnet ble reist i 1857, men før det sto Færder fyr på øya Store Færder, litt lenger nord, i 160 år.  
Fyrstasjonen på Store Færder ble opprettet i 1697, og er dermed landets nest eldste, etter Lindesnes, 
men på tross av flyttingen har det gitt lys hele tiden, og det er dermed det fyret i Norge som har lyst i 
lengst tid sammenhengende.  
Grunnlaget for fyret på Store Færder var et kongebrev sendt fra danskekongen i København 12. desem-
ber 1696 til Jacob Wølner, i Drammen. Kongen innfridde søknaden hans om tillatelse til å opprette et 
fyr i Ytre Oslofjord. 
Samtidig fikk han lov 
til å kreve inn fyrav-
gift av norske og 
danske skip ved toll-
stedene i Oslofjorden. 
Først i 1717 kom det 
så en kongelig forord-
ning som også påla 
utenlandske skip å 
betale fyravgifter.  
 
Enkel start 
Deretter ble fyret an-
lagt. Det var i og for 
seg ganske enkelt, 
siden Færder fyr ble 
opprettet som et åpent 
kullfyr.  

Fyrstasjoner i Oslofjorden 4 
 

Store og «Lille» Færder  

Bildet er hentet fra:   https://ferdernasjonalpark.no/
naturoghistorie/kulturminner/fyret-store-farder/ 
(Red.) 
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Det innebar at kullene bare ble helt opp i en ”fyrgryte” av jern som ble plassert direkte på fjellet på 
toppen av den knappe 60 meter høye øya. Når den var på plass, var mye gjort og Færder kunne derfor 
tennes allerede i 1697. At det kunne være ganske imponerende rekkevidde på et slikt fyr  på tross av de 
enkle forholdene  forteller blant annet historien om den lette fregatten ”Lossen”. Den havarerte ved 
Hvaler, julaften 1717 i et avsindig vær, men det fortelles at de allikevel så lyset fra Store Færder like 
før det kjørte på grunn ved Kirkøy. Dit er det vel 15 km!  

Fra 1. januar 1799 overtok Staten ansvaret for fyret. På 
toppen av øya ble det så bygget et ca tre meter høyt, firkantet 
steintårn. Over dette ble det satt opp en jernramme med glass-
ruter. Inne i dette stod jerngryten med kullene. I tårnet var det 
innvendige trekkanaler opp til fyret slik at kullene skulle få 
jevn lufttilførsel.  

Fyrlyset var nå mer skjermet enn tidligere, men rekke-
vidden eller intensiteten for fyrlyset forble stort sett den sam-
me. Mange sjøfarende mente at det ikke var godt nok. Kriti-
kerne mente også at fyret lå på feil sted og heller burde ligge 
vel fire kilometer sør for Store Færder. Der lå den vesle øy-
gruppen Tristein og den var det første de sjøfarende som kom 
inn i Oslofjorden støtte på. For noen ble dette bokstavelig. En 
bekmørk uværsnatt i oktober 1851 holdt barken ”Vester Norr-
land” av Tønsberg litt feil kurs inn fjorden.  

Mannskapet så lyset fra Færder altfor sent og gikk rett 
på den midterste av de tre holmene som danner Tristein. Resultatet var skuta ble knust til pinneved og 
hele besetningen på 18 mann omkom. Slike hendelser gjorde sitt til at det ble klart at Færder fyrs tid 
som lukket kullfyr var ute, og i 1852 ble det erstattet av et nytt fyr med moderne linseaparat og olje 
som energikilde 

 
Nytt støpejerns fyr 
Færder fyr var nå blitt betydelig forbedret med et sterkere, klarere og mer stabilt fyrlys for de sjøfaren-
de. Allikevel fylte det ikke helt kravene til et kystfyr ytterst i Oslofjorden. Ønsket fra de sjøfarende om 
at fyret burde flyttes ut til Tristein ble sterkere. Allerede i 1854, kun to år etter tenningen, ga derfor 
Stortinget bevilgningen til et nytt Færder fyr på de tre lave holmer som ligger ca fire km rett syd for 
Store Færder.  
 
Disse hadde fra før av ikke hatt verken fyrlys eller sjømerke og var altså svært skumle for seilasen 
midt i innseilingen til Oslofjorden.  

Store Færder fyrstasjon 
Beliggenhet: Store Færder utenfor 
Hvasser 
59° 3' 54.62637'' 10° 31' 28.33249'' 
Kommune: Færder 
Tent: 1697. Nedlagt 1857. Bare mur-
rester igjen. 
Tårnets høyde: 0-3 m  
Lysets høyde over høyvann: 35 m 
Lysvidde: 15 km 
Eier: Staten 
Fredet: Ja 
Besøksfyr: Nei 
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Nye tider 
Til å begynne med var det kun jern-
tårnet som ble bygget på Midtre Tri-
stein. I tårnet var det vaktrom og et 
lite oppholdsrom. Fyrbetjeningen 
bodde fortsatt i husene på Store Fær-
der. Dette skyldtes at Fyrvesenet var 
usikker på om Tristein var en egnet 
plass for boliger. Det må ha vært 
svært tungvint å seile og ro frem og 
tilbake mellom de to øyene, men det 
kom fyrbetjeningen til å holde på 
med i vel 10 år. Først i 1867 ble det 
bevilget midler til bygging av boli-
ger og uthus ved jerntårnet på Midt-
re Tristein.  
 
Fyret på Tristein ble drevet som be-
mannet fyrstasjon helt frem til 2005 
og i disse nesten 150 årene skjedde 
det stadig forandringer og forbed-
ringer særlig når det gjaldt lys- og 
tåkesignaler. I 1997 ble så Færder 
fyrstasjon fredet av Riksantikvaren 
etter lov om kulturminner. Dette 
gjaldt også ruinen av kullfyret på 
Store Færder.  
Samme år kunne man så feire 300-
årsjubileum for Færder fyrstasjon. I 
dag er fyrstasjonen automatisert og 
uten betjening, men holdes godt ved-
like av Kystverket som bruker flere 
av bygningene til sin virksomhet. 
Fyret er svært populært som besøks-
mål blant båtfolket. Interessen for 
området og fyret har heller ikke blitt mindre etter at Færder nasjonalpark ble åpnet i 2013. Fyrtårnet er 
derfor tidvis åpent for omvisning. Fra 2017 ble også en av bolighusene åpnet som kystledhytte. Den 
drives av Færder fyrs venner som også sørger for vertskap der i sommersesongen.  

Ramme: 
«Lille Færder», Tristein 
Beliggenhet: Ytterst i Oslofjorden;  
 59° 1' 36.37253'' 10° 31' 29.03094'' 
Kommune: Færder  
Tent: 1857. Automatisert og avbemannet: 2005 
Tårnets høyde: 43 m 
Lysets høyde over høyvann: 47 m 
Lysvidde: 35,2 km 
Eier: Staten 
Fredet: Ja 
Besøksfyr: Ja 
 
Ny Bruk: På Færder fyr er Signalboligen utstyrt for selvhushold 
og har 8 sengeplasser. Info: 
www.faerderfyrsvenner.wordpress.com.  

«Lille Færder»  er et imponerende syn og 
har Norges nest høyeste støpejerns tårn 
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 Fire øyer  
De fire øyene Store Færder, Hoftøya, Langøya 
og Knappen danner hvert sitt hjørne av en fir-
kant. Tallet fire er da også utgangspunktet for 
navnet på fyret som lå på Store Færder i 160 
år. Fjard er gammelnorsk for fire og gjennom 
århundrene ble det til Færder. 
Navnet på fyret ble beholdt selv om hele an-
legget i 1857 ble flyttet fire kilometer sørover 
til den midterste av de tre små øyene, som 
danner øygruppen Tristein. 

Siste betjening ved Færder fyr: Jan E. Hansen 
(til v) og Øyvind Mossing  

Kilder 
Mye av artikkelen er tidligere publisert i Norske fyrstasjoner – besøksfyr langs hele kysten. Per Ro-
ger 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 Oslof-
jorden. Schau og Lauritzen. Gyldendal, 2010. Tekst og foto Per Roger Lauritzen  
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- Fra tidligere ble det jo oppdaget at en motor 
bolt som går gjennom skroget er brukket. Det 
må byttes/repareres neste gang båten er på land. 
De andre boltene må også sjekkes da.  
- Vi vet at et spant under motor er svekket og 
vurderer å se om det går an å fjerne deler av det-
te og felle inn en bit ny eik her. Dette må forbe-
redes og delvis gjøres klart før båt tas på land. 
Jeg har en kollega som skal ta ned en stor eik I 
høst, så sannsynligvis får vi eik fra dette.  
- Sven Arne har ved hjelp av kiler fått delt aksel 
fra motor/gir. Her må det sjekkes ved hjelp av 
"klokker" eller annen innretning om det er kast i 
aksel eller motor/gir. Hvis det ikke er noe kast, 
så er det sannsynlig at det kun er motor som har 
seget/sunket og denne må rettes opp. Og hvis 
det blir slik at vi prøver å felle inn del av nytt 
spant, må det gjøres før oppretting utføres.  
- Kaare og Sven Arne har begynt å finne frem 
utstyr for å dekke over båten for vinteren 
 
Siden det ser ut til at batteriene i Lanesbuen er 
ødelagt, så får vi se oss om etter nye (eventuelt 
noen brukte som er bra). Har sjekket litt på hva 
slags batterikapasitet som behøves til en 10l 
Scania motor, og ser at Sønnak blant annet ope-
rerer med 145Ah, alternativt 180Ah. Det som 
har vært der de siste årene er Haze 120Ah, opp-
rinnelig i to banker som via bryter kunne koples 
sammen til total kapasitet 240Ah.  
Tor-Magnar Olsen har sagt han gjerne er med 
på en gruppe som kan være med på arbeid som 
må gjøres med Lanesbuen.  
 
 
Mvh Fred Ivar  
Fartøy og kulturlaget 

 

Lanesbuen 
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Gokstad kystlag har en egen symaskin 
som kan brukes til å sy tykkere materia-
let som seil, presenninger ol. Det er også 
en sy benk i lakkrommet som skal være 
rydding og egnet til å sy på. Et sy kurs er 
avhold to ganger og totalt er det nå 16 
stykker som kan bruke symaskinen. De 
har øvd på å bruke maskinen og sy med 
den, i blant annet seilduk. 

Smått og stort fra kystlaget 

På bilde er deltagerne på det 
første kurset 

Damene som er Kystpensjonister i 
kystlaget inviterer til lunsj den siste tirs-
dag i mnd (ikke desember). Jobben med 
å dekke på, kjøpe mat og legge til rette 
for dette, går på rundgang. Det betales kr 
50,- for å være med.  
Når jeg var å snakket med de den første 
gangen så var det dekket et fint bord 
med god mat, og  de som satt rundt bor-
det så ut til å hygge seg 

Det har kommet en ny flott båt på bryggene våre nå i vinter. En 46 fot 
seilskute, antagelig en 
kopi av RS1. Båten 
tilhører to av våre helt 
nye medlemmer som 
også var med på sy 
kurset som kystlaget 
holdt. 
Her på bilde sammen 
med Bjørn 
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AV IVAR OTTO MYHRE 
 

CHRISTEN CHRISTENSEN (1845-1923) 
MANNEN SOM SKAPTE FRAMNES OG 
FRAMNES MEK. VÆRKSTED OG MYE 

MER 

 
HVEM VAR HAN? 

 
Christen Christensens foreldre, Søren Lorents Christensen og Otilie Chris-

tensen, var skipsredere og verftseiere. De eide skuter og parter i skuter og 
det som er viktig for vår historie er at de eide Rødsverven. Denne verven lå 
omtrent der hvor FMV senere kom til å ligge. Christen gikk tidlig til sjøs 

bare 12 år gammel, men ble etter hvert sendt på kostskole i England, noe 
som selv for de rike var sjeldent den gangen. Senere gikk han på handelsa-
kademiet i København. Men da faren døde i 1862 kom han hjem og arbei-

det for moren som da var byens største skatteyter. Moren overlot virksom-
heten til barna i 1875, men levde til 1903.  

 

ALT DREIDE SEG OM FRAMNES 
 
Chr. Christensen hadde mange jern i ilden bokstavelig talt og forstod tidlig at det var skip av stål med 

dampmaskin som var framtida. Derfor overtok han etter hvert verkstedet der Lyhmann hadde etablert 
seg på Framnes og hele denne store eiendommen. 
Her etablerte han virksomhet med flytedokker og 

bygging av skuter. Den mest berømte av disse var 
selfangeren «Jason», som med C.A. Larsen som 
kaptein ble sendt på to ekspedisjoner til Antarktis. 

Dette var delvis forskningsekspedisjoner som se-
nere skulle få stor betydning for næringslivet i 
Norge fram mot århundreskiftet, og som resulterte 

i at Larsen med argentinsk kapital i 1904 etablerte 
den første hvalfangstvirksomheten i syd på Syd-
Georgia, et sted han hadde vært med «Jason» tid-

ligere. «Jason» var også den skuta som fraktet 
Fridtjof Nansen til Øst-Grønland da han skulle på 
sin ekspedisjon på ski over Grønland. Chr. Chris-

tensen på sin side sendte i 1905 den første Norske 
hvalfangstekspedisjonen med kokeriet 
«Admiralen» til Syd-Shetland.  

Mannskapet på Jason 
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 Christensen hadde finansiert denne 
virksomheten ved inntekter fra sel- 

og bottlenose-fangst, salg og dok-
king av skip. Et skip han ikke tjen-
te penger på var byggingen av den 

første kopien av Gokstadskipet kalt 
«Viking» for Magnus Andersen. 
Andersen seilte dette skipet til ver-

densutstillingen i Chicago i 
1893/94 og ved denne bragden 
kastet glans over den norske sjø-

mannsstanden.  

Så stifter Christensen Sandefjord 
Flytedokker AS i 1884, blant annet 
med Svend Foyn som aksjonær. 
Han er interessert i at hans selfang-
ere skal få muligheter til å dokke. 
Det var opprinnelig 2 mindre dok-
ker, men disse ble i 1899 solgt til 
Moss og byttet ut med en ny og 
moderne dokk, bygget på Fram-
næs.  
 
Det som nå skjedde er helt avgjørende for utvik-
lingen av Sandefjord og årsaken til at det ble San-
defjord og ikke Tønsberg som ble hvalfangerho-
vedstaden. Mens Tønsberg på 1870-tallet hadde 
vært utrustningshavn for selfangsten, tok Sande-
fjord nå også med flytedokker mer og mer over. 
Svend Foyn og de andre rederne i Tønsberg flyttet 
nå til Sandefjord med skutene sine, alt takket være 
utviklingen av verkstedet på Framnes. Utover på 
1880-tallet begynte selfangerne også å fange bott-
lenose-hvalen med Christensen som en stor aktør.     
Christensen startet egentlig Framnæs Mek. 
Værksted i 1892, men det som senere skulle bli 
aksjeselskapet ble stiftet i 1898. 

CHRISTENSEN FLYTTER TIL FRAMNES 
OG INNSTALLERER ELEKTRISK LYS 
 
En viktig begivenhet i utviklingen av Framnes er at 
Chr. Christensen flytter fra byen og huset sitt i 

Storgaten 2 til Framnes med hele sin familie, og 
det var mange. Han fikk hele 12 barn, men bare  

åtte av disse levde opp. Det ble bygget et stort hus 
på Framnesodden, men etter hvert som behovet for 
større beddinger og plass til verkstedet måtte huset 

flyttes. Det ble tatt ned i deler og fraktet til Grytvi-
ken og satt opp som bestyrerbolig der, men dess-
verre brant det ned og er ikke identisk med den be-

styrerboligen som er der nå. Den er for øvrig om-
gjort til museum. Christensen med hele sin familie 
flyttet nå til Kamfjord og det huset som fremdeles 

eksisterer rett foran sykehjemmet. 
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Den framsynte Chr. Christensen fikk installert elektrisk lys ved verkstedet alt i 1895, lenge før dette var 
vanlig i Norge, men dog ikke den første. Nå kunne man arbeide etter mørkets frembrudd. Men det var 
ikke bare verkstedet som fikk lys, også bebyggelsen på Framnes fikk elektrisk strøm og det lenge før 
folk i byen fikk slik luksus. Sandefjords Blad beskriver blant annet hvordan det er å stå på brygga og se 
utover mot lyshavet på Framnes-siden.  
 
 
DEN STØRSTE SANDEFJORDING 
SOM HAR LEVD? 
 
I Sandefjords historie mer enn antyder 

Finn Olstad at Chr. Christensen er den 
sandefjordingen som har betydd mest for 
utviklingen av byen og distriktet. Også 

hans etterkommere tok godt vare på arven 
som etter hvert ble AS Thor Dahl. Det var 
for øvrig Chr. Christensen som var så 

fremsynt at han i 1899 kjøpte Skogan 
Gård og bygget en av de første fritidsboli-
gene i Sandefjord i 1900. Denne ble revet 
av den nåværende eieren i 2007 og erstat-

tet med en helt ny hytte. Alt i 1917 etab-
lerte han også et eget museum for hval-
fangsten som nylig er ombygget og mo-

dernisert. 

 

Hvalfangstmuseet i Sandefjord 1917 

Bilder er hentet fra bøkene 
«Christen Chistensen hval-
fangspioner i Sørishavet» 
Novus forlag, og «A/S Fram-
nes Mek. Verksted 1898—
1948» Hans S. I. Bogen, og 
lokalwiki 
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Førjulstreffet har tradisjoner i Gokstad kystlag. Det har blitt arrangert i mange år, og nå igjen i år. 
Treffet må ikke forveksles med et julebord for det er det ikke, da vi aldri har fester eller andre sammen-
komster som ikke er et TREFF. 
Treffkomiteens representant, Kristian informerte om dette under velkomsttreffet i stua, før man satte seg 
i selskapslokalene for å spise. 
Altså at dette ikke er en fest 
men et treff. Gammel historie 
dette her, men slike tradisjoner 
må vi ta vare på i kystlaget. 
Førjulstreffet i år hadde samlet 
festkledde medlemmer i Stua 
til en velkomst stund, og folk 
koste seg i et julepyntet lokale. 
På kjøkkenet luktet det pinne-
kjøtt, kålrotmos, og potetene 
var ferdig kokt da gjestene for-
ventningsfulle satt seg til 
bords. 
 
yh 

Førjulstreffet i kystlaget 

Gunnar lager kålrotstappe mens Brit passer på 
at det blir riktig gjort 

Kristian forteller om at dette er et hyggelig 
TREFF i Gokstad kystlag 

Gjestene har satt seg til bords og venter på maten 
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Kystverkets leietakersam-
ling 12.-14- november 
2021 

Kystverket inviterte i år til nasjonal leietakersam-
ling 12 – 14 november i Ålesund. Alle landets 78 
utleide fyr var invi-
tert.  
Det var Steinar Bre-
desen fra Gokstad 
kystlag, og Elin Krag-
set Vold fra Fredriks-
vern kystlag, som re-
presenterte Svenner 
fyr.  
Tidligere år har sam-
lingene vært arrangert 
regionalt, men i år 
ville man forsøke en 
nasjonal samling, så 
det knyttet seg nok 
noe spenning til om 
dette ville bli for stort.  
Det var naturlig nok også en del spenning rundt 
covid, og smittevern, men som det ble sagt innled-
ningsvis, Opptrer vi alle som om vi skulle være 
smittet går nok dette veldig bra.  
 
Kystverket har ca 1.000 ansatte, og har nylig blitt 
flyttet fra samferdselsdepartementet, til næringsde-
partementet. 
 
Kystverket skal innenfor gjeldende rammer og 
med best mulig ressursutnyttelse, aktivt legge til 
rette for at fyrstasjonene får en alternativ og all-
mennyttig bruk, samtidig som fyrstasjonene vedli-
keholdes, ivaretas og bevares som de kulturminner 
de er. 
 
Kystverket har fire virksomhetsområder. Trans-
port, navigasjon, miljø og lostjeneste. Det er ikke 
sikkert alle vet at 90% av alle varer kommer via 
sjøveien. 
   
Kystverket har utarbeidet en nasjonal vedlikeholds 

strategi som har fått navnet  Fyrstasjoner i dag 
og i fremtiden. 
På bakgrunn av de overordnede premissene for 

Kystverkets eierskap av de statlige fyrstasjonene, 
har Kystverkets virksomhetsområde for Transport, 
havn og farled fastsatt følgende hovedmål for for-
valtnings og vedlikeholds strategien: 
 
 

Basert på hovedmålet har kystverket ut-
arbeidet strategier for å nå målet på en 
hensiktsmessig måte. De skal: 
 1. Arbeide aktivt med forvaltning av fyrstasjone-

ne, og ivareta fredningsvedtak og god kulturmin-
neforvaltning slik at samfunnet får best mulig ef-
fekt av samarbeidet mellom Kystverket og leieta-
kerne, samt lokale og regionale myndigheter. 
 
 2. Differensiere bygg porteføljen med realistiske 
ambisjonsnivåer for tilstand på ulike byggverks-
grupper slik at ressurser kan prioriteres der de gir 
størst nytteverdi i tråd med handlingsplan.  
 
3. Prioritere vedlikeholds ressurser gjennom hand-
lingsplaner som er utarbeidet på bakgrunn av fast-
satte kriterier og oppdaterte tilstandsvurderinger, 
hvor allmenn tilgjengelighet, ny -bruk, samspill og 
bidrag fra leietakere er inkludert. 
 
 4. Fremstå som en langsiktig, miljøbevisst og 
kompetent eiendomsforvalter, med standardiserte 
arbeidsprosesser som gjør at arbeidet kan utføres 
rasjonelt og effektivt. 
 

For å nå disse målene er kystverket avhengig av 
at vi som leietagere (eller forvaltere som det nå 
heter) kjenner til, og arbeider etter beste evne 
for å bevare, og ivareta denne flotte historien, 
og de fantastiske bygningene.  
 

Av Steinar Bredesen 
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  Kystverket er opptatt av kystkultur, og 
skal: 
• Bevare og forvalte maritime kulturminner og kul-
turverdier ‒ en viktig del av vår nasjonale kulturarv  
• Gjøre kulturhistorien tilgjengelig for allmennhe-
ten gjennom museumsnettverket Kystverkmuset  
• Vern av fyrstasjoner gjennom utleie og ny bruk, 
tilgjengelig for allmennheten 
 

Fjernovervåking av 
Kystverkets fyrstas-
joner:  
Kystverket har ca 6.900 
sjømerker med lys, og av 
disse er det rundt 110 ope-
rative fyrstasjoner. Alle 
disse 6.900 fyr og sjømer-
ker må vedlikeholdes, og 
de får alle inspeksjon og 
vedlikehold minst 1 gang i 
året. Fyrene kan i dag 
fjern overvåkes, noe som 
gjør vedlikeholdsarbeidet 
betydelig lettere og enkle-
re enn det var bare for no-
en få år siden.   
Noen av fyrene, og sjø-
merkene har nettstrøm, 
men flere og flere blir 
bygd om til LED lys, med 
solcellepaneler og batteribank. Dette reduserer 
vedlikehold betraktelig, og øker levetiden vesent-
lig.  
 
Etter en lang dag med mye påfyll av lærdom og 
inntrykk var vi invitert til sosialt samvær med tre 
retters middag ute på Alnes fyr. Ett flott anlegg 
som nærmest ble innviet av oss. Publikumsanleg-
get var bygget ned i bakken, med store panorama-
vinduer ut mot havet i vest. Vi fikk servert kam-
skjell til forrett, Rådyrstek til hovedrett, og 
Pannacotta til dessert. 
  
Bussene kjørte oss tilbake til Ålesund kl 23.00, noe 
som var passe, da søndagens program startet kl 
09.00. 
 
Søndagen var i all hovedsak satt av til presentasjo-
ner fra noen spesielt utvalgte fyrstasjoner. Det var 
interessant å se hvor stor forskjell det er på driften 
av fyrene rundt omkring. Fra den ene ytterligheten 
som for eksempel Skrova fyr, som er leid av to 

menn, som bor der, og som livnærer seg på konser-
ter og små festivaler, til for eksempel Svenner fyr 
som driftes av to kystlag, med 50-60 personer i 
dugnadsgruppa som legger ned 3.500 – 4.000 dug-
nadstimer i året.  
Midt imellom her har man fyr som driftes av ven-
neforeninger, turist foreninger etc etc. 
Hekkingen fyr for eksempel driftes av Sommarøy 
Arctic Hotel.  

Søndag kl 12.00 var et svært innholdsrikt og inter-
essant program over, og da var det bare lunch ’n 
som sto igjen før flybussen tok oss tilbake til Vigra 
kl 14.15.  
 
Mange takk til Kystverket for et vel gjennomført 
program, og jeg tror de fleste var enige om at na-
sjonal samling er mer lærerikt og inspirerende.  
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Hus-og havnelaget med sine mange ansvarsområder er daglig i 
drift, selv på vinterhalvåret. Det er oppgaver som brøyting av plas-
sen, måke brygger osv. Vi har også hatt noen reparasjoner og ut-
bedring av utriggere på flytebrygga, samt den evige reparasjonen 
og maling av vinduer i bygningene. Laget organiserer også vinter-
plasser med strøm, noe som skjer hver høst og krever mye arbeide.  
Et par medlemmer har engasjert seg i smia og ønsker å få den i 
drift. Det vaskes og males på arbeidskveldene og ellers.  
Første del av januar skal himlingene i utleielokalet behandles, bli 
lysere og få nye lamper. Vi vurderer også tiltak for å redusere 
akustikken i rommet, men dette vi vil søke eksperthjelp for å få til.  
Vi har også tatt på oss litt maling og reparasjoner av vinduer i 
kystledshytta på Buer øya, samtidig som vinduer på Svenner er i 
kontinuerlig arbeide. 
GK ung og verkstedlaget har bygget nye boder som vi også har 
vært en del engasjert i. Nå er disse bygningene ferdige og allerede 
tatt i bruk, det ene til oppbevaring av seiljollene og det andre huser 
en gammel restaurert motor som snart skal sørge for musikk i om-
rådet.  
Ellers så går livet sin skjeve gang på bruket, med en fast gjeng som daglig møtes og drikker kaffe ute 
eller inne, samtidig som de løser de fleste av verdens problemer mens de venter på våren. 
 
Kaare Jansen 
Leder Hus-og havnelaget 

Hus-og havnelaget  
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Lørdag den 18 desember klokken 1130 arrangere Gokstadveverne Julemarked i selskaps-
lokalene i nordre skur. 

Gokstadveverne har i hele år laget julegaver som du kan få kjøpt her. Alt er håndlaget 
oppe på vevloftet, av arbeidslaget 
Gokstadveverne. 

De serveres risgrøt med mandel og 
marsipangris til den heldige som får 
den i grøten. Det er også gode vafler 

og kaffe. 

For at det skal bli et ordentlig Jule-
marked så må det julesanger til, og 
det skal koret Nordre Skur og Ballast 
fremfører, Ta med familien og opplev 
en hyggelig førjulsstund og kanskje 

du får kjøpt noen flotte julegaver 
også. 

Du er invitert til Julemarked 

i nordre skur 

Bildene er fra tidligere Julemarked på kystlaget 
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KOR ETTER KORONA (?) 
 

Ja, vi håper koronaen er over det verste. Men i skrivende stund 
stiger smitten, og vi er avventende. 
 
Høsten 2021 kunne vi omsider flytte «hjem» til stua vår. Og det 
føltes virkelig som å komme hjem etter et langt fravær. Det var 
blide ansikter og stor glede å se hos alle. Nedstengningen pga ko-
rona hadde vist oss at vi i koret er svært gode venner. Dette vil 
jeg jo tro også gjelder for de andre arbeidslagene. Man savner å 
kunne være sammen, prate om løst og fast, gå sammen om en inter-
esse og få til et resultat. 
 
I høst har vi kommet i gang igjen med oppdrag. Det var herlig 
spennende å opptre for menneskene igjen – det kriblet i magen da 
vi opptrådte for første gang i Langesund. Det var også herlig å få 
presentere noen av sangene fra kystsangbøkene da Forbundet Kys-
ten hadde sitt seminar i Sandefjord i oktober. 
 
Utover på nyåret har vi mange oppdrag på gang, og vi håper også å 
få til en kor tur før den store kystkulturdagen vår. 
 
Nå har kulda kommet snikende, og vi synger julesanger som dere 
vil få høre dersom de-
re kommer til Gokstad 
kystlag 18.desember. 
Vi gleder oss til å 
synge for dere. 
 
Ranveig Berggreen 
Lagsleder NSoB 
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Kystlaget her et eget bibliotek som burde brukes 
mer. Her er det bøker for det meste. Mye lokal-
historie og selvsagt mye kystkultur og bøker om 
maritime emner. Dette finner du som medlem i 
Framnes rommet. Er du ny eller har ikke vært så 
mye rundt på Slippen så spør noen hvor det er.  
Du kan gå inn døra i det søndre skuret, her har 
alle som har nøkkel adgang. Ta den første døra 
inn til  høyre, gjennom dette rommet som er båt-
byggeriet, og inn i lakkrommet. Der finner du en 
døra inn til Framnes rommet. 
Grunn til at det heter Framnes rommet er at det 
er møblert med store tunge eikemøbler fra styre-
rommet til det gamle verftet. Her er det varmt og 
koselig og på hele den ene veggen er det bøker. 
På den ene siden av bokreolen er det tre hyller 
med skjønnlitterære bøker som krim, romaner ol. 
Dette er «bokkassa», her kan du ta med deg en 
bok som du vil lese og legge en av din som du 
har lest, tilbake i  hyllene. 
Det er flere gode bøker der nå og det kommer 
nye, så er du en lesehest (selv om vi på kystlaget 
ikke snakker om hester) så er det bare å ta for 
seg. 
Bøker som ikke ligger i 
«bokkassa» kan du låne og 
legge tilbake. 
 
Vi er to medlemmer som 
holder på med biblioteket 
og skal registrere det som 
er der, slik at vi har en liste 
og etter hvert et utlånssys-
tem, men tiden strekker 
ikke til bestandig så har du 
en bibliotekar i magen er 
det bare til å ta kontakt 
med oss 
 
Espen Hvaara og Yngvar 
Halvorsen 
 

Gokstad kystlags bibliotek 

Bokkassa med skjønnlitterære 
bøker 
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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 
 
 
Andre aktiviteter  
Kystpensjonistenes lunsj, på onsdager klokken 1200 
Damenes Kystpensjonist lunsj, siste tirsdag i hver mnd, klokken 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 
 



Returadresse: 
Gokstad kystlag 
Framnesveien 5 
3222 Sandefjord 

Vi verner vår nære kystkultur 

 

God Jul! 


