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På øya utenfor Horten står lan-
dets eneste fyr som er opprettet 
og nedlagt to ganger 
 
Innseilingen til Horten skjer let-
test på nordsiden av den vel to 
kvadratkilometer store øya 
Bastøy. Den ligger like ved ho-
vedleden for skipstrafikken gjen-
nom Oslofjorden. På det nordøstre 
hjørnet av øya ble Bastøy fyrsta-
sjon tent første gang 1. september 
1840, samtidig med fyrene på Fil-
tvet og Rødtangen. Bastøy fyr ble 
bemannet med en fyrvokter og 
hans familie. Det ble utstyrt med et moderne linse-
apparat som det første fyret i Oslofjorden. Moder-
ne linseapparat og påpasselig fyrvokter til tross. 
Utover på 1840-tallet kom det atskillige klager fra 
de sjøfarende over lyset fra Bastøy fyr. Etter for-
slag fra fyrdirektøren ble der fyret bygget om alle-
rede i 1849. Det skjedde ved at lyktehuset ble flyt-
tet opp ca fire meter til annen etasje. Dermed økte 
lysvidden og med det synligheten. Allikevel fikk 
fyret en kort karriere. Det ble erstattet av en lykt i 
1896. Bygninger og eiendom ble overført til 
Bastøy skolehjem uten kostnader. Med dette var 
den første æraen i historien om Bastøy fyr avslut-
tet. 
 
Gjenoppstandelse 
Det viste seg imidlertid ganske snart etter nedleg-
gelsen at mange sjøfarende savnet et tåkesignal fra 
Bastøy selv om det var etablert et på Gullholmen 
på Østfoldsiden av fjorden. I perioden frem til 
1915, kom det en rekke nye krav til fyrvesenet om 
tåkesignal derfra for å sikre seilasen i Oslofjorden. 
Det ble derfor bestemt at Bastøy fyr skulle gjen-
oppbygges! 
Fyrvesenet kjøpte derfor tilbake fyrtomten fra 
Skolehjemmet. Den gamle fyrbygningen kunne 
imidlertid ikke brukes så det ble revet og ny bolig 
og tårn oppført i betong. Naustet, med buet tak, 

ble også bygget i betong, og ble utstyrt med jern-
beslåtte dører. Dette er samme type naust som 
man ser ved besøk på værharde fyrstasjoner på 
Vestlandet, i Trøndelag eller i Nordland.  
Hvorfor bygget fyrvesenet et så kraftig naust her 
på Bastøy inne i Oslofjorden? Så værhardt kunne 
det jo ikke være her!  Nei, dette var av hensynet til 
naboskapet til Bastøy skolehjem. Såpass solid 
måtte naustet være for å unngå innbrudd. Det ville 
vært svært uheldig om fyrbetjeningen ble sittende 
fast på øya uten fartøy! Av samme årsak ble det 
satt opp et høyt ståltrådgjerde med piggtråd rundt 
hele fyreiendommen. Bemanningen på den nye 
fyrstasjonen på Bastøy bestod av en fyrvokter med 
familie og en reserveassistent.  

Fyrstasjoner i Oslofjorden 7 
 

Bastøy fyrstasjon 

Bastøy fyrstasjon 
Beliggenhet. Nordøstre hjørne på Bastøy 
59° 23' 10.87879'' 10° 32' 13.68221'' 
Kommune: Horten 
Tent: 1840 og 1918. Avbemannet og automa-
tisert: 1896 og 1987 
Tårnets høyde: 14 m  
Lysets høyde over høyvann: 16 m 
Lysvidde: 25,9 km 
Eier: Staten 
Fredet: Nei 
Besøksfyr: Ja  
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På begynnelsen av 1960-tallet ble Bastøy fyr av-
viklet som familiefyr og omgjort til tørnstasjon. 
Ved nedleggelsen i 1987 ble Bastøy fyr historisk. 
Det ble derved den eneste fyrstasjonen i Norge 
som har vært opprettet og nedlagt to ganger! 
 
Ny bruk for Bastøy fyr? 
At Bastøy fyr vil bli åpnet for tredje gang er imid-
lertid helt usannsynlig, selv om historien i første 
omgang gjentok seg da fyrstasjonen ble solgt til 
Fengselsvesenet ved Bastøy kretsfengsel i februar 
1989.  
Bygningene har etter dette vært benyttet som ferie-
sted for ansatte ved fengslet. Kriminalomsorgen 
bruker også fyrbygningen til kurs og konferanser, 
og det er også mulig å leie fyret til egne arrange-
menter. Det er muligheter for mat og overnatting. 
Info. www.bastoyfengsel.no.  
Fengselsvesenets folk har for øvrig stelt pent med 
fyrbygningene. Fyrstasjonen har endret seg svært 
lite etter overtagelsen og er rimelig godt vedlike-
holdt. For øvrig er omgivelsene storslagne og det 
er mulig for dem som har egen båt å legge til ved 
en liten brygge ved Bastøykalven og bruke friom-
rådene der og i Bastøybukta. Det sies at strandom-
rådene på øya er de reneste i Oslofjorden fordi de 
innsatte ved fengselet ukentlig renser opp langs 
strandlinja.  
 
 
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 Oslofjorden. Schau 
og Lauritzen. Gyldendal, 
2010. 
 
Tekst og foto: Per Roger 
Lauritzen 
 

Horten trafikksentral 
Kystverkets sjøtrafikksentral for 
Oslofjorden er lagt til Horten. 
Trafikksentralen ble satt i drift 
1999 og overvåker skipstrafikken 
fra Færder og inn til Spro/Steilene 
på Nesodden. Horten Trafikksen-
tral bruker Automatisk identifika-
sjonssystem for skip (AIS), radar-
overvåkning og ubemannede ka-
meraer, blant annet plassert midt-
fjords på Hollenderbåen fyr for å 
holde oversikten. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Oslofjorden
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Skipstrafikk&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/F%C3%A6rder
http://no.wikipedia.org/wiki/Steilene
http://no.wikipedia.org/wiki/Nesodden
http://no.wikipedia.org/wiki/Automatisk_identifikasjonssystem
http://no.wikipedia.org/wiki/Automatisk_identifikasjonssystem
http://no.wikipedia.org/wiki/Radar
http://no.wikipedia.org/wiki/Radar
http://no.wikipedia.org/wiki/Hollenderb%C3%A5en_fyr
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Vel overstått sommeren alle sammen! Det 

er et skifte etter august, ikke nødvendigvis 
på grunn av at været blir dårligere men 
kveldene blir kortere og mørkere. Dette er 
fint også for da syns jo stearinlysene 
(LED) om bord i båten, om kvelden. Flere 

av dere i kystlaget er på Slippen på etter-
sommeren når ferien er ferdig, lunsjen for 
damer og menn som har tid på dagen til å 
komme sammen over en matbit,  er i gang 

igjen også. Så da kan vi slå fast at det er 
sensommer nå i September. Det er Bacalao 
på Svenner fyr og Høsttreff på Gokstadhol-
men i denne måneden og den 17. septem-
ber er det Kulturdøgn i Sandefjord. Kystla-

get skal være med  for å vise frem vår 
Kystkultur på brygga i byen. Vi skal ligge 
med Lanesbuen på brygga tvers av Hvalbå-
ten. 

Her skal vi ha flere motorer utstilt, Goksta-
veverne  har salgsutstilling, Nordre Skur 
og Ballast har konsert, GK Ung tilbyr sei-

las i fjorden med Meginbåtene og de andre 
lagene deltar. Kystlaget skal være der den 
17. september fra klokka 1200 til 2000 og 
det vil bli annonsert at vi er der slik at folk 

kommer ned til alle foreningene som er 
langs bryggene. Ta en tur og se, og bli 
gjerne med for å hjelpe til. 

I den senere tid har vi tatt imot to nye båter 
som er gitt til kystlaget, noe dere kan lese i 
Kystvakt denne gangen. Vi har også fått 
tilbud om flere.     

 

Det kan se ut 
som det er be-
hov for en av-
klaring om 
hva det inne-
bærer for de 
som vil gi bå-
ter til Gok-
stad kystlag. 
Når vi mottar 
et tilbud om å 
få en båt vurderer vi om båten har noe med 
vårt område å gjøre og om den vil passe 
inn hos oss og i hvilken stand den er. 
Det første vi gjør er å skrive en avtale med 
tidligere eier om at kystlaget kan gjøre ak-
kurat hva vi vil med båten, som å avhende 
den, selge den, vrake den eller gi den tilba-
ke om dette ønskes, fra første dag. 
 
Det må være noen som tar seg av båten, 
såkalte «Faddere». Disse får kaiplass kost-
nadsfritt på kystlaget og kan bruke båten 
som de vil. Den/de står for alt vedlikehold 
og kostnader ved dette. 
Båten må holdes forsikret og kan ved be-
hov bli brukt av Gokstad kystlag etter avta-
le. 
Dette er normalt det som skjer når vi får 
tilbud om å få en båt og aksepterer det. 

Husk  Kystkulturtreffet (tidl. Medlemsmø-
te) den 10 oktober, der Verkstedlaget skal 
presentere seg for nye og gamle medlem-
mer. 

 

Kystlagets leder 
   Yngvar Halvorsen 
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Så sent som i Vikingtiden var det 
mulig å komme seg frem med båt 
nesten hele veien fra Beitstad-
fjorden, innerst i Trondheims-
fjorden til Løgnin innerst i Nam-
senfjorden. Ruta over Namdals-
eid var en ganske vanlig vei å ta 
om man ville unngå den mer ut-
satte turen rundt Fosen, selv om 
det innebar en slitsom transport 
av båtene over land. For eksem-
pel dro Olve på Egge båten over 
Eldaeidet da han hadde vært på 
Bjarkøy ved Harstad og hentet 
kona si Sigrid, søster til Tore 
Hund. Så sier i hvert fall Vera 
Henriksen i boka 
«Sølvhammeren». Også senere er 
det ifølge lokalhistorien flere 
som har dratt båter over her. Etter siste istid var 
det en fjord mellom Løgnin og Hjellbotn innerst i 
Trondheimsfjorden i Steinkjer, men siden har 
landhevingen sørget for at den er lukket. Årgård-
selva er imidlertid så stor at båter kan komme et 
godt stykke opp i den fremdeles. I dag er Elda 
høyeste punkt på strekningen, det ligger ca 100 
moh. I dag er det nok bare padlere og andre med 
så små farkoster at de krever svært lite vann un-
der kjølen og kan trilles som tar denne ruta. De 
har til gjengjeld en morsom tur foran seg. Land-
hevningen har skapt to elver som gjør det mulig å 
ta seg frem på vann langs store deler av den vel 
tre mil lange strekningen. Lettest er det å starte 
fra Hjellbotn. Det er fint å sette kajakken eller 
kanoen på vannet ved idrettsbanen i Vellamelem. 
Fra nordenden av Hjellbotn må du regne med 
først å trille kajakken eller kanoen noen kilometer 
langs bilveien opp til elven Ferja. Den er padlebar 

i lange strekninger der den renner nordover til 
møte med Årgårdselva. På den kan du padle nes-
ten hele veien videre til Løgnin. Starter du fra 
nord kan du følge Årgårdselva fra Sjøåsen, et 
godt stykke motstrøms, før du må på land.  
 

Eidene trygget leia 
 

Det fins flere hundre stedsnavn som inneholder 
eid i her i landet og mange av dem forteller en 

historie om tidligere tiders sjøreiser. 

Spangereid kanal ved Lindesnes 

Kvernneset stavkirke 
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Spangereid, Listeid og Vikingleia 
Så lenge folk har ferdes langs norske kysten i båt 
har det vært viktig å finne den tryggeste og kortes-
te leia. Mange steder på norskekysten betød det å 
ta båten på land og trekke den over land til et an-
net fjordsystem for å unngå en utsatt strekning av 
kysten. Stedsnavn som slutter på -eid forteller ofte 
at dette har vært en slik plass. På Norgeskart.no 
finner man for eksempel flere hundre slike plasser 
og svært mange av disse viser til en plass hvor det 
kan ha vært naturlig å dra en båt over land mellom 
to vannsystemer. 
 
Det mest kjente er sannsynligvis Listeid og 
Spangereid. Her kunne våre seilende forfedre dra 
båtene over land for å unngå den mer utsatte turen 
rundt henholdsvis Lista og Lindesnes.  
Spangereid var så mye brukt at det allerede på 700
-tallet ble gravd en kanal gjennom eidet. Det som 
muligens er Norges eldste kanal, gjorde at de sjø-
farende kunne seile via Lenefjorden og Grønsfjor-
den for å komme seg trygt forbi det svært værut-
satte Lindesnes. En ny kanal ble gravd her i 2007. 
På Listeid, mellom Framvaren og Eidsfjorden, 
måtte de sjøfarende på land for å dra båten et kort 
stykke. Men Lista har tradisjoner for å være en 
skipskirkegård så litt slit var det nok verdt å kom-
me trygt forbi strekningen på innsiden. 
Det samme kan man også si om Viking leia. Det 
var den gamle leia fra Kragerø og ut mot Gjer-
nestangen. Denne leia ga i tidligere tider mulighe-
ter for å komme seg trygt forbi et stykke værhard 
Telemarkskyst. Vikingleia går fra Barlandskilen i 
Kilsfjorden, over Eidsvann og Leivann. Med no-
en korte bæringer innimellom kom våre forfedre 
seg ut til Skagerak.   
 
Over eller under Dragseidet 
Et annet utsatt punkt som mange sjøfarende kvier 
seg for å passere er Stad. Det fremstikkende punk-
tet på kysten av den nye Stad kommune (ja nett-
opp) lengst nord i Vestland fylke er åsted for 
mange forlis. Men også denne landtungen har en 
snarvei. Helt i bunnen ligger Dragseidet. Der har 
man helt fra vikingtiden trukket båter for å unngå 
Stadhavet. Veien passerer et steinkors, Olavskros-
sen, reist i 1913, til minne om kristningstinget i 
997. Tidligere stod det trekors her. Fire fylker, 
Sygna, Firda, Sunnmøra og Raumdøla møtte Olav 
Tryggvason på Drage. Kongen skal ha talt til fol-
ket fra Kongshaugen; tilhørerne tok ved kristen-
dommen og lot seg døpe. I mai 1997 ble tusen-
årsjubileet for kristningen av landet fra Sogn til 

Romsdal markert her, med bl.a. trekking av båt 
over eidet. Går det som Kystverket og mange 
andre vil blir en enorm skipstunnel sprengt tvers 
igjen her om noen år. De som benytter den, vil 
garantert ha en enklere tur enn gamle dagers sjø-
farere som dro båtene over det 220 meter høye 
eidet. Den praktfulle utsikten mot Sunnmøre på 
veien over vil de imidlertid miste. 
 
 

Eid sparte tid og vei 
I tillegg til disse ganske kjente overfartene er det 
mange andre plasser langs Norskekysten det er 
lagt til rette for å bruke eid for å gjøre det lettere, 
sikrere og raskere for folk med små båter som 
kunne dras over land å komme frem. I Møre og 
Romsdal var Tiltereidet en særlig viktig plass for 
sjøfarende som ville unngå den stormfulle Hustad-
vika. Isteden kunne de seile på innsiden av Molde 
og inn Langfjorden til Eidsvåg. Derfra er det en 
mils veie over Tiltreidet til Eidsøra og Sunndals-
fjorden. Ved gården Toven på det høyeste punktet 
over eidet, ca 135 moh, er det store myrstrek-
ninger. Der har arkeologer påvist en flere hundre 
meter lang kavlvei i myra. Den stammer fra tiden 
mellom 1000 og 1300.  

Namdalseid 
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Dato  Beskrivelse aktivitet   Deltakere  Ansvar  

JANUAR   

Mandag 17.  Styremøte  Styret  Styret  

Mandag 17.  Årsmøte i Driver gruppa Svenner fyr  Drivergruppa  Stavern  

Fredag 28.  Årsmøte Gokstad kystlag  Medlemmene  Styret  

FEBRUAR  

Tirsdag 8.  Styremøte  Styret  Styret  

        
MARS  

Lørdag 5. Skreiaften Treffkomiteen Alle 

Tirsdag 8.  Styremøte med arbeidslag lederne  Styret    

APRIL  

Tirsdag 5.  Styremøte  Styret  Styret  

Mandag 25.  Kystkulturtreff (Medlemsmøte)  Medlemmer   Styret  

Fredag 22. – 
søndag 24.  

Landsdekkende seminar 2022  
Nordhordland  

Styret  Forbundet Kysten  

MAI  

Tirsdag 10.  Styremøte med arbeidslagslederne  Styret/arbeidslagene  Styret  

Tirsdag 17.  Borgertoget 17. mai  Medlemmene    

JUNI  

Lørdag 4. – 
mandag 6.  

Pinsetreff på Svenner fyr  Medlemmene  Drivergruppa  

Tirsdag 7.  Styremøte  Styret  Styret  

Lørdag 18.  Kystens dag  Medlemmene  Styre/komite  

Torsdag 23.  Sankthans aften. Kortesje, grilling på brygga  Medlemmene    

JULI  

Torsdag 21. – 
søndag 24.  

Landsstevnet Forbundet Kysten  Medlemmene  Bragdøya kystlag  

AUGUST  

Lørdag 13.  Fjordblues  Alle  Komite  

Tirsdag 23.  Styremøte med arbeidslagslederne  Styret/arbeidslagene  Styret  

SEPTEMBER  

Lørdag 3.   Høsttreff på Svenner  Medlemmene  Komite  

Lørdag 10.   Høsttreff på Gokstadholmen   Medlemmene  Komite  

Tirsdag 13.  Styremøte  Styret  Styret  

OKTOBER  

Mandag 10.  Kystkulturtreff (Medlemsmøte)  Medlemmene  Styret  

Tirsdag 18.  Styremøte  Styret  Styret  

NOVEMBER  

Tirsdag 15.  Styremøte med arbeidslagslederne  Styret/arbeidslagene  Styret  

Lørdag 26.  Førjulstreff  Medlemmene  Treffkomiteen  

DESEMBER  

Tirsdag 13.  Styremøte  Styret  Styret  

Lørdag 17.  Julemarked  Alle  Gokstad  
veverne  

JANUAR 2023  

Tirsdag 10.  Styremøte  Styret  Styret  

Tirsdag 24.  Årsmøte  Medlemmene  Styret  
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Innledende prat, men viktig likevel 
Min interesse for oselvere må sies å være med-
født. Jeg ble født på Sola i 1947, og min far som 
jobbet som telegrafist på Sola Flyplass, disponerte 
sammen med en bror som var meteorolog samme 
sted, deres fars oselver. Det hører med til histo-
rien at disse kom fra Bergen, så å ha en oselver, 
eller Ranebåt, som den gjerne het i Bergen, var 
ikke uvanlig. Båten lå i Hafrsfjord, der vi også 
bodde fra 1949 til 1952, og oselveren ble flittig 
benyttet til den daglige matauk, og sikkert til en 
og annen holmetur, men først og fremst til fiske. 
Og jeg var med min far i oselveren. 
I 1952 flyttet både vi og min fars bror med familie 
til Bergen. Oselveren ble solgt lokalt, og endte 
sine dager som vrak i en storm noen år senere, er 
jeg blitt fortalt. 
Min far fortalte oppgjennom årene mange artige 
historier om seilturer han og hans brødre hadde 
med denne færingen. Turene gikk først og fremst 
til Skånevik, som var det stedet min fars familie 
stammet fra, og der guttene hadde sine besteforeld-
re og annen familie. 
Da jeg selv var blitt en etablert familiemann med 
kone og barn og bodde i Grimstad, der svigerfami-
lien hadde hytte like utenfor byen, ble det også båt-
liv i familiens lille sjekte med påhengsmotor. Da 
var det nok at drømmen om å eie en oselver begyn-
te å ta form. Men oselvere var dyre båter, så å kjø-
pe en ny, var utenkelig, dessuten var det nesten 
ingen som bygde oselvere lenger i1980-årene. 
For å gjøre en lang historie kort, befant jeg meg 
sammen med min sønn og min far, en regnfull vin-
terdag i januar 1992 på Huftarøy i Austefoll kom-

mune, nærmere bestemt på Storebø, i oselverbyg-
ger Nils Olav Solbakken sin båtbu for å kjøpe en 
oselver som hadde hadde til salgs. Vi hadde reist 

fra Mekjarvik ferjekai på Randaberg med bil med 
tilhenger kl. 0600 om morgenen lørdag 18. (eller 
25.?) 

 

Vi blir kjent med Harald Dalland, oselverbyg-
ger 
Nå må vi gjøre en liten omvei om Våge i Tysnes i 
august 1991. Der skulle det arrangeres NM i 
oselverseiling, og Geir og jeg hadde bestemt oss 

for å ta en guttetur noen dager for å se på seilasen, 
og ellers farte litt rundt om i distriktet. Vi fant frem 
til Båtlaget Njord som var arrangør, og gikk litt 

rundt der, blant annet var der et båthus med flere 
oselvere, noen av dem gamle. Jeg holdt på med å 
bygge en modell av en oselver til min far som sam-

me høst skulle fylle 70 år, så jeg forklarte Geir bå-
de det ene og det andre av detaljer om konstruksjo-
nen. Da var det en kar som plutselig sa: «Du har jo 
peiling, du må snakke med Harald Dalland. Kjør 

etter meg, jeg skal samme veien.» Dermed hev vi 
oss i bilen og kjørte etter karen som etter en stund 
stoppet, pekte mot et hus og forsvant. 

Der satt vi og visste ikke riktig hva vi skulle gjøre, 
men vi gikk nå bort og banket på døren. Ut kom en 
kar med rødlig hår, jeg fortalte hva som hadde ført 
til at vi var der, og vi ble bedt inn, og fem minutter 
senere var det dekket til tre med napoleonskake og 
kaffe sto klar på tv-kannen.  

Historien om en 9 ¾ alens oselverfæring 
fortalt av Kjell Knudsen, 

færingens eier 1992 – 2022 
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 Det var nok en som var vant med å få uventet be-
søk. 
Og så pratet vi som om vi skulle ha kjent hverandre 
bestandig, og etter hvert gikk turen ned i verkstedet 
der han viste oss hva han holdt på med. Det var 

mest reparasjonsarbeid. Det var lenge mellom hver 
gang det var en bestilling på ny oselver. Han var 
nærmest ved å gi seg.  

Geir og jeg reiste videre, det vil si jeg svevde. Jeg 
hadde hatt mitt livs opplevelse, og lysten på å 
skaffe meg min egen oselver ble ikke mindre, så 
ved juletider 1991 ringte jeg Harald, takket for sist 
og lurte på om han visste om en oselver som kunne 
være til salgs. Da var det at Nils Olav Solbakken 
kom inn i bildet. Han skulle ha en som han hadde 
reparert som skulle selges.   
 

Endelig fast fisk 
Jeg fikk telefonnummer og fikk Nils Olav i tale. 

Båten var til salgs, men Nils Olav var fast bestemt 
på at jeg måtte komme og se på båten før det kunne 
bli noen avtale om kjøp. Jeg fikk noen opplysning-

er om hva som var gjort, som jeg kommer tilbake 
til senere. Det var greit. Jeg var så sikker på at jeg 

skulle kjøpe den båten, at på den avtalte dato stilte 
jeg med bil og henger og mannskap, som allerede 
fortalt. 

Da vi kom frem, viste det seg at vi hadde en kon-

kurrent. Fire studenter som skulle ro rundt Spits-
bergen, var på jakt etter en oselver, og en av dem, 
som bodde på Stord, var kommet rett før oss, også 

han sammen med sin far. Nils Olav beroliget meg 
med at det var jeg som skulle ha båten, for jeg had-
de avtalt først. Studentene sitt problem med båt ble 

løst ved at de fikk låne en nordfjordseksæring som 
Nils Olav hadde. Han mente uansett at oselveren 
ville blitt for liten. Oselveren hang med kjølen i 
været oppe under taket i båtbua. Studenten og faren 

hjalp til med å få oselveren min ut og opp på heng-
eren før de dro sin vei. Det var en gemyttelig tone 
og ingen sure miner.  Det hører med til historien at 

studentene gjennomførte turen rundt Spitsbergen 
samme sommer. 

Bildet under viser Nils Olav nærmest og faren til 
Spitsbergenroeren i bakgrunnen. I midten den stolte 

nybakte oselvereier. 

Etter at oselveren var kommet på hengeren og sik-
ret etter alle kunstens regler, ble vi invitert inn på 
risengrøt. Sjekk ble overlevert. Nils Olav hadde 
høvlet et par årer, for det var bare ett par årer til 
båten. (Mer om dem senere.) Det viser at vi må ha 
bestemt oss for at jeg skulle kjøpe båten før jeg stil-
te opp med hengeren. 
Det var tre trøtte, men vel fornøyde båtkjøpere som 
kom tilbake til mine foreldres hjem på Sola omtrent 
midt på natten med oselver på henger. 
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 Om oselveren. 
Det jeg vet om båten er det som Nils Olav Solbak-
ken fortalte meg på telefon og da vi var og hentet 
den. Nils Olav hadde opplysningene fra tidligere 
eier som hadde bestilt reparasjonen. 
Byggested skal være Askvik i Os. Askvik er et 
kjent båtbyggeri. Båten måler 9 ¾ båtalen på 
innsiden av stevnene der ripebordet møter stevnen. 
I våre dager er vanlig størrelse på en oselverfæring 
10 – 10 ½ alen. Denne båten er altså relativt liten. 
Byggetidspunktet skal være ca. 1941. Under krigen 
ble båten en gang tjuvlånt av noen tyske soldater. 
De lot den ligge på en rullesteinstrand, med det 
resultat at botnborda sprakk, og hadde vært slik 
siden, men båten hadde vært i bruk. Eieren hadde 
som pensjonist ønske om å få reparert færingen, 
men så døde han, og Nils Olav avtalte med enken 
at han kunne selge båten. Hun var ikke interessert i 
den. 
Da jeg mange år senere under Trebåtfestivalen i 
Risør (2. august 2014) fortalte båtbygger Berit Os-
mundsen fra Oselvarverkstaden hva Nils Olav had-
de gjort, utbrøt hun: «Det var en stor reparasjon!» 
 

Reparasjonen var som følger: 
Nye botnbord 
Nye bakhalser 
Nytt lot akterut 
Nytt ripebord, forut, babord side  
Nytt ripebord, akterut, styrbord side 
Nye esinger 
Nye keiper 
Innvendig forsterkning mellom kjøl og lot forut 
Nederste del av kjølen ble sagd av og erstattet 

med en ny pga stor slitasje 
All søm erstattet med kobbersøm 

En sprekk i børebordet på styrbord/babord side 
var tidligere blitt reparert med en sinkbot. Nils 
Olav gjorde ikke noe med denne, og den har aldri 
vært noe problem. 
Båten ble levert med ror med rorstang, mast, spri-
stake og et sett med relativt slitte bomullssegl.  
Årene som Nils Olav høvlet, skulle være ho-
vedårer. De var egentlig for lange for båten, men 
han måtte lage de like lange som det åreparet som 
fulgte med båten fra før. Dermed hadde båten to 
par årer som var like lange, og altså for lange i 
forhold til båtens bredde. 
Av innfar manglet akterplitten. (Tiljene i for- og 
bakskuten kalles plitter.) Jeg laget en ny av bord 
med not og fjær,  

som jo ikke er slik det gjøres på ordentlig, men 
man bruker det man har for hånden. 

 

Jeg begynner å stelle med båten  
Båten ble plassert i boden. Den ble på forunderlig 
vis tredd inn gjennom en vanlig 80 cm dør. Døren 

ble nokså fort skiftet ut med en dobbel på 150 
cm, for de første årene hadde jeg den hengende 
med bunnen i været. Da jeg ikke lenger kunne 

regne med bærehjelp (husets unge og deres ven-
ner dro hjemmefra etter hvert) for å få båten i hus 
om høsten og ut igjen om våren, ble den lagt ute 

under presenning, og det har funket helt fint. 

Båten hadde vært malt innvendig og lakket 
utvendig. Noen hadde allerede gjort meste-
parten av skrapejobben innvendig, og jeg 

gjorde den ferdig i løpet av våren 1992. Ut-
vendig ble den også skrapt ned, og så tjæret 
jeg den både ut- og innvendig.  Med hensyn 

til tjæring hadde jeg lest meg til, og spurt meg 
for, at det skulle brukes milebrent tretjære, 
blandet med 1/3 linolje (rå/kokt?) og 1/3 ame-

rikansk terpentin. Under vannlinjen utvendig, 
og under tiljer/plitter innvendig skulle det 
brukes black varnish (steinkullolje). Det siste 

gjorde jeg bare en gang.  
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 Allerede etter noen uker på vannet den første 
sommeren grodde det noe avsindig i bunnen. 
Jeg hadde ikke brukt bunnstoff, men det be-
gynte jeg med da. 
De første årene stresset jeg voldsomt med å få 
tak i det som skulle være skikkelig kvalitets-
tjære. Jeg kjøpte en dunk år om annet på Tre-
båtfestivalen, men etter hvert kjøpte jeg treli-
tersspann med tretjære på Kulør i Grimstad, og 
da de sluttet å føre den, måtte jeg til Stormo på 
Strømsbusletta i Arendal. Den heter «Tyri 
tretjære». Den blander jeg med litt amerikansk 
terpentin for å tynne den. Linoljen har jeg kut-
tet ut. Det kan godt være at dette produktet 
kanskje ikke har vært det beste, men det var 
sånn det ble. 
I 2006 skrapte jeg båten til bunns. Tjæren lå da 
i tykke lag, spesielt ved stevnene. Det beste 
redskapet fant jeg ut, var å bruke en tollekniv. 
Bildet viser at styrbord ripebord neste er ferdig 

skrapt.  

Året etter la jeg båten i vinteropplag på bukker 
med bunnen i været og da gjorde jeg det samme 
med bunnen. Det ble påført ny Jotun primer. 
 

Nå er det gått 16 år siden denne operasjonen, 
så situasjonen er akkurat den samme, tjæren 
ligger i tykke lag. Å gå løs på den igjen, har jeg 
ikke lyst til, mest fordi jeg som en aldrende 
mann på 75 begynner å få så stive fingre, så det 
er nok hovedgrunnen til at jeg har gått til det 
skrittet å tenke at nok er nok.  
(Dersom jeg skulle tillate meg å ha en mening 
om et objekt jeg har gitt vekk, så bør dette 
være første oppgave i båtens videre vedlike-
hold.) 

Tiljer/plitter, tofter, årer, øsekar, ror og 
rorstang 
Tiljer/plitter, tofter og årer har jeg malt grå. De 
har fått et strøk år om annet ettersom det har 
vært behov. 
De tiljene/plittene som fulgte med båten, var 
gamle, og da de ikke kunne mer, kjøpte jeg 18 
mm vannfast finer og laget nye. Det er de som 
følger med båten nå, og de trenger også etter 
hvert til utskifting.  
Toftene er fremdeles de originale, men de er 
modne for utskifting, spesielt seiltoften og 
midtoften. Jeg fikk skaffet noen fine furubord 
for å lage nye, men de er i tynneste laget. De 
kunne vært ca. 0,5 cm tykkere. Man kan lime 
et par lister under toften for å stive den av.  
Årene er fra 2015. De ble kjøpt som halvfabri-

kata, dvs. grovhugget fra Oselvarverkstaden og 
overlevert på Trebåtfestivalen 2. august 2014. 
Det er båtbygger og faglig leder av Oselvar-

verkstaden, Berit Synnøve Osmundsen, som 
gjorde jobben. Vinteren 2014/15 gjorde jeg 
årene ferdig. Før maling ble de innsatt med Bo-

racol soppbehandlingsmiddel. Bladene er tver-
re i enden. De skulle nok vært rundet. Det er 
det som er originalt. Årene skal være dobbelt 

så lange som bredden på båten på det stedet 
årene skal brukes, håndtak inkludert. 

Men allerede vinteren 1993/94 høvlet jeg mitt 
første årepar. Geir og jeg dro til Tysnes i slut-
ten av november 1993 og kjøpte emner til årer. 
De laget jeg helt fra grunnen av. Da hadde jeg 
målt opp årene fordi jeg laget modell, og det 
var en god hjelp å ha vær gjennom den prosse-
sen. Disse årene råtnet for meg. Jeg laget åre-
lepper, og råten oppsto bak leppene. 
Øsekaret har jeg laget selv av en furukubbe 
etter et tre vi felte på hytta, nøyaktig oppmålt 
etter tegning av en oselverfæring fra Fusa. 
(Den jeg laget modell av.) Når vi snakker om  
øsing er det verdt å merke seg at dersom det er 
vann opp til tiljene et døgn etter siste øsing, er 
båten pr. definisjon lekk. Denne båten er tett 
etter at den er trutnet.  
Roret er et originalt bruksbåtror. Med det me-

ner jeg at den delen av roret som er under vann 
ikke stikker lavere enn kjølen. Det er upraktisk 
dersom man akter å seile mye. Jeg laget meg 

derfor en forlenging etter mal fra et «seilerror» 
og satte det fast med en skrue i hver ende og 
ellers godt med Sikaflex i skjøten,  
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     og det holdt i mange år. Da jeg sluttet å seile 
og bare rodde, har jeg knapt nok brukt roret. 
Løkken på baklotet som rorpiggen skal ned i, 
har sin egen historie. Den opprinnelige begyn-
te å bli så tæret av tidens tann at den måtte 
skiftes. Jeg spurte en hovslager (Hanne) om 
hjelp, og hun laget en ny. Dette var ca. 2012. 
Hun tok mål og var flere ganger og prøvde, 
men da den skulle monteres og det gamle be-
slaget ble løsnet, viste det seg at det var blitt 
en feil. Det opprinnelige beslaget gikk mot 
kjølen på den ene siden, og mot stevnen på 
den andre. Vi hadde bare sett og målt på den 
ene siden av båten, slik at det beslaget Hanne 
hadde laget gikk beslaget samme vei på begge 
sider. Vi boret to huller gjennom lotet og klin-
ket det fast. En klink til hver, siden ingen av 
oss hadde gjort dette før. Det har sittet fast og 
fungert utmerket.  
Løkken øverst på roret skal inn i rorlåsen 
øverst på stevnen. Rorlåsen er en pinne som 
fint skal kunne dras opp og ned bare med hån-
den, men er nok ganske innsauset med tjære, 
så en hammer kan være god å ha for hånden 
inntil man får løst opp tørr tjære. 
Rorstangen som følger med, er den originale. 
Den var festet til rorkulten med en tauløkke. 
Vi fikk endel utstyr høsten 1992, blant annet 
et regattaror med rorstang og dette var festet 
med beslag. Det var denne vi kom til å bruke. 
Denne rorstangen er nå råtten og er fjernet, 
men beslaget henger på rorkulten.  
 

Mast, spristake, vant, bom og segl 
Masten som fulgte med båten er en vanlig på-

lemast på 3,82 meter, der storseglet lisses til 
masten. Masten settes gjennom hullet i seil-
toften og ned i en mastefot av metall som er 

slått ned i kjølen. Den har i årenes løp rustet, 
og må erstattes, enten av en ny tilsvarende, 
eller en 

mastefot 
i eik, 
slik bil-

det vi-
ser. 

 

 

Når seilet skulle tas ned, rullet vi seilet rundt spri-
staken inn mot masten og slo skjøtet rundt. Det 

var to kryssholt i tre, 68 og 74 cm fra bunnen. Litt 
over øverste kryssholt en øyeskrue. Ca. 30 cm fra 
toppen en stor og en liten øyeskrue, til fallene. 

Det er også en skrue ovenfor øverste kryssholt 
som ikke er skrudd helt inn. (7mm avstand fra 
kanten på skruehodet til masten.) Den her nok 

hatt en funksjon, men hvilken? Kryssholtene er 
fjernet fra masten. Hvorfor kan leses litt lenger 
nede. 

Høsten 1992 fikk vi en mast som hadde frest spor 
i bakkant for masteliket slik at spriseilet kunne 
heises. Den er 4 meter lang. Med denne masten 
fulgte det også vant. I enden av vantene er det 
spleiset en stor løkke som legges over «ører» på 
toppen av masten og går ned til en vantkrok festet 
i esingen på motsatt side med et dobbelt halvstikk 
om egen part der det første halvstikket går en eks-
tra gang rundt egen part og blir strammet godt til 
for å hindre knuten i å gli nedover. Vantet kan 
strammes ved å dra knuten oppover vantet.  
Masten har «innebygget» hjul for spriseilfallet. 

Trinse til fokkefall var festet til en streng som vi 
la over vantørene. Denne masten brakk for oss ca. 
2000 på en liten seiltur. Den gikk rett og slett opp 
i limingen mellom basen som var i heltre og den 

delen som var frest som var sammensatt av to 
langsgående halvdeler. Da jeg reparerte bruddet, 
oppdaget jeg at limingen mellom de to langsgåen-

de halvdelene i toppen av masten hold på å gå 
opp. Jeg fikk det da for meg at jeg måtte splitte 
hele masten og lime den på nytt. Dette ble det 

aldri noe dreis på, slik at masten slik den er nå, 
må limes i toppen før den kan brukes.   

Da vi overtok båten, manglet det en vantkrok. I 
1990 ble Oselvarlaget stiftet på Os med Nilmar 

Søvik som leder. Jeg skrev til han og spurte han 
hvordan jeg skulle skaffe meg en vantkrok. En 
stund senere kom det en konvolutt i posten med 

en vantkrok som var nøyaktig lik den som satt i 
båten. Den hadde Nilmar funnet i båtbua til faren, 
Nikolai Søvik (1899 – 1969). Dette viser at det er 

lange linjer i oselvermiljøet. Nilmar skulle selv-
sagt ikke ha noe for vantkroken, bare for porto.  . 
Nilmar traff jeg i Risør i august 1992. Der var 

også Harald Dalland med en oselver han hadde 
bygget.  
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   Spristaken (det er to av disse også, en som fulgte 
med båten og en som hørte til den andre masten. 

De er like lange.) er bare festet til masten ved en 
renneløkke. Renneløkken er av samme type som 
vantetauet. Vekten av staken og seilet er nok til at 

renneløkken ikke glir ned. Tuppen på staken set-
tes inn i en løkke i enden av renneløkken. Det er 
vanlig å ha spristaken på babord side av seilet. 

Bildet under viser hvordan spristaken henger i 
renneløkken. Det er flere løkker, i tilfelle seilet 
skal reves. Da må spristaken lenger ned. 

Det er mest praktisk å la staken gå utenbords når 
toppen settes inn i løkken i toppen på seglet og 
skyves opp for så å sette alt fast i renneløkken.  I 
og med at båten hadde mast og seil, har det nok 
opprinnelig vært en krok til å legge storseilskjøtet 
over, men siden det var nye esinger, var det ikke 
noe slikt. Jeg herpet kryssholtene på den originale 
masten ved å sage av den ene tungen inntil basen.  
 
Dermed hadde to kryssholt blitt til to kroker, og 
derfor er det ikke kryssholt på opprinnelig mast. 
Jeg syntes det var vanskelig å legge skjøtet fra 
den ene kroken til den andre når det skulle stag-
vendes eller vinden kom inn fra akter på forskjel-
lig låring. Jeg er ingen seiler, så det der måtte jeg 
ha enklest mulig. Ca. 1996 laget jeg derfor en 
bom med en trinse og trinser i esingen i stedet for 
krokene, slik at spriseilet kunne gå fra side til side 
etter vinden. Det funket bra. Som klo brukte jeg 
en stor åregaffel som passet rundt masten. Seilet 
ble festet foran og bak med en lisse. Bak på bom-
mens styrbord side er det et kryssholt til feste for 
lissen. Bildet over er fra før bommen. Rormannen 
sitter helt bak i rangen og holder skjøtet i hånden. 
Skjøtet er stramt så det seiles vel bidevind. 
Seilene som vi fikk sammen med masten i 1992 
har nok tilhørt en større båt, men fungerer helt 
greit. De er kraftige seilduksseil med revseisinger. 
Spriseilet har en gang vært i lett kontakt med grå/

grønn maling. Fokken er selvstående, går ikke på 
eget fokkestag. I fremre nedre ende (halsbarmen) 
er det krok til å sette i løkke i stevnen 
 

Skjøter og fall  
Spriseilskjøtet har en kause i enden som går inn 
på en karabinkrok som er festet i en liten sjakkel 
på skjøtsbarmen. Denne kan ikke brukes dammen 
med trinsene, så det er også et skjøte som hører til 
det systemet. (Et litt «slapt»tau.) Kryssholtet til 
skjøtet er på spantet under midttoften. Den delen 
av spantet kalles «bete». 
Fokkesjøtet er lett kjennelig ved at det er en kara-
binkrok på midten som settes i malje i skjøtsbar-
men på fokken. Fokkesjøtene tres gjennom løkke-
ne i esingen til kryssholt på midtbeten. Vi laget 
oss en liten fokkespristake som vi satte den ene 
enden i løkken på skjøtsbarmen og den andre en-
den inn på renneløkken til den store spristaken. 
Var grei å ha når vi seilte lens og slør. 
Alt tauverk er kveilet opp og merket og ligger i 
sekken sammen med seilene. 

Seglebenker, (stråkjøl) 
Båten er utstyrt med seglebenker, slik regattabåte-
ne er. De har jeg laget selv etter modell av en re-
gattabåt som var i opplag i båthuset til båtlaget 
«Ran» i Anglevik. De er altså ikke originalt tilbe-
hør. Spilene er saget ut etter en mal. De er altså 
ikke steamet i form. De er vel laget av et kled-
ningsbord og strøket med benarolje, derav den 
«edle» fargen. De er blitt litt «slitne». De har blitt 
pusset år om annet og gitt et strøk olje. I fjor var 
de ikke montert, og i år har jeg pusset dem litt, 
men ikke kommet så langt at de er blitt oljet. Jeg 
har også limt dem her og der. 
Det var min far som sterkt anbefalte seglebenker. 
Han fortalte fra sine turer med sine to brødre, at 
det første de gjorde når segl var satt, var å fjerne 
toftene (i oselvere er jo de løse) og legge dem i 
bunnen av båten. Dermed kommer man til kryss-
holtene på midtbeten. Med  seilebenker er det let-
tere å få motvekt i båten dersom man ligger vel-
dig «på skeive» ved vindpress.  
Når jeg var på tur med mine barn lot vi ofte akter-
toften stå. Vi beholdt hovedårene i keipene, for vi 
måtte som regel hjelpe til med en åre under ven-

ding. Det andre paret ble vi kvitt ved å stikke åre-
bladene under beten i frambandet, og la dem ut 
over stevnen, slik at håndtakene stakk ut som en 

klyverbom.  
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 Vi slo fanglinen rundt for at de skulle holde seg på 
plass.  
En annen ting min far mente måtte til dersom man 
skulle seile, var å montere en stråkjøl. Regattabåte-
ne har en 10 cm stråkjøl for bedre å kunne krysse. 
Jeg kjøpte også et eikeemne til formålet, men kom 
aldri så lang at jeg fikk bearbeidet og montert det. 
Det var vel måten det skulle monteres på som jeg 
ikke fant ut av. Jeg hadde liten lyst til å bore meg 
inn i kjølen, og der stoppet det vel. Dessuten ville 
det bli vanskeligere å dra båten opp på en strand. 
Og hvordan ville den være å ro med en dypere 
kjøl? Da er det bedre å seile i medvind og ro i mot-
vind. 
 
Båtstativet  
Stativet slik det er nå har avløst et tidligere av sam-
me type. Det forrige lå over stavntoppene, men da 

var det vanskelig for snø og regnvann å renne av, 
så det ble mye skuffing. Vann samlet seg i bunnen 
av presenningen og så frøs det til is. Det var i det 

hele tatt ikke så greit. Dette stativet er altså høyere, 
slik at snø og regn lettere renner av. De enkelte de-
lene er merket slik at det skulle være greit å sette 
opp. Bruk gaffateip som ekstra sikring der det 

trengs. 

Slutning 
Det var ikke meningen at denne fortellingen om 
oselveren skulle bli så lang og detaljert, men slik er 
det nå blitt. Jeg kan jo håpe at alle disse ordene kan 
være til litt nytte. Jeg har i alle fall hatt glede av å 
skrive dem ned, og jeg har blitt overrasket over 
hvor mye jeg husker av hva som har vært gjort med 
båten gjennom 30 år. 
Det jeg ikke har skrevet om er de fine seilturene jeg 
har hatt med mine barn da de var i sine ungdomsår 
med overnatting i telt, slit med årene i motvind, i 
regnvær og solskinn, møter med hyggelig mennes-
ker og mye mer. Men det er en annen historie. 
Da står det bare igjen å ønske Gokstad kystlag lyk-
ke til med sin nye gamle tilvekst. Jeg håper oselve-
ren kan bli til hygge for laget. 
Dersom det er lov å komme med et ønske, så måtte 
det være følgende: Dersom laget driver med kurs i 
oppmåling, og oselveren en gang skulle bli valgt 
som objekt for et slikt kurs, hadde det vært hygge-
lig å få et sett av oppmålingstegningene som et 
minne.  
Utover dette legges det fra min side ingen føringer 
for hvordan Gokstad kystlag akter å bruke og vedli-
keholde oselveren. 

 
Grimstad 10. juli 2022 
Kjell Knudsen 

 

 

Red.: Vi takker for fin artikkel og beklager at mye av formate-

ringen ved bruk av Word ikke kommer med da tekst og bilder 
blir brukket om i et annet program for å lage Kystvakt 
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TEKST IVAR OTTO MYHRE, FOTO PER ROGER LAURITZEN 
 

EN ROTUR I DALSLAND 
KYSTLAGSMEDLEMMENE IVAR OTTO MYHRE OG PER ROGER LAU-

RITZEN FORETOK I SOMMER EN ROTUR I DET STORE VANNSYSTEMET 
I SVERIGE, KJENT SOM DALSLANDSKANALEN. PER ROGER HAR VÆRT 
MED PÅ TUR FØR OG KJENT MED GOSTADFÆRINGEN. HAN ER I DAG 
ANSATT I NAF OG REDIGERER DEN KJENTE NAF-BOKA, MEN HAR I 
MANGE ÅR OGSÅ VÆRT ANSATT I DEN NORSKE TURISTFORENINGEN. 

HAN ER OGSÅ FORFATTER 
OG HAR SKREVET ELLER 
VÆRT MED PÅ OVER 80 BØ-
KER, DE FLESTE OM FOR-
SKJELLIGE TURER OG FRI-

LUFTSOPPLEVELSER. PER 
ROGER ER FRA FRAMNES OG 
MEDLEM AV KYSTLAGET 

DALSLANDSKANALEN 
Dette området hadde store behov for trans-
port på 1800-tallet etter at det i de mange 
fossene mellom sjøene i området var vokst 
fram mye industri som benyttet vannkraf-
ten i området. I 1850 var det her 9 jern-
verk, 1 masovn, 4 stålverk, 13 stangjern-
virksomheter og valseverk, samt flere sa-
ger. Alle disse skulle ha malm, tømmer og 
andre råvarer inn og ferdig produkter ut, 
ofte også ut av landet. Veier var det lite av i dette området den gang.  Behovet for en kanal var stort og 
planen var å lage dette helt ned til Vaneren, hvoretter man kunne føre godset videre ned via Gøta elv 
til Gøteborg. Dette vannsystemet har også forbindelse via sjøen Stora Le med Norge. Grensen mellom 
Sverige og Norge går midt i Stora Le. Det har vært planer om kanal fra Stora Le til Halden vassdraget, 
men det sies at det norske forvaret ikke var begeistret for å slippe svenskene så lett inn i Norge. Men i 
dag kan fritidsbåter fraktes fra Halden og inn til Stora Le med lastebiler. Det var det mange som hadde 
gjort, for det var mange norske båter å se, særlig inn til de to store kjøpesentrene i Tøcksfors. 
Kanalen ble bygget ferdig i 1868 og innviet av kong Karl XV.  

Det gikk med denne kanalen som med så mange andre, jernbanen kom til å utkonkurrere frakten på 
kanalen. Det ble bygget flere jernbaner i området på 1920-tallet, blant annet Sunnanå – Kornsjø i Nor-

ge. I 1965 gikk den siste frakten og fra 1972 ble kanalen overtatt til turistbruk av fylkeskommunen og 
kommunene i området.  

ROTUREN 
Som så mange ganger før, startet turen fra kystlaget med bil, denne gangen innom for å hente Per Ro-
ger i Asker og derfra til Sverige via Ørje og til Østenvaldsvik helt øverst i kanalsystemet. Her var vi 
bare noen 100 m fra grenserøysa mot Norge. Per Roger har skrevet en interessant bok om tilblivelsen 

av hele grensen mellom Norge og Sverige og var godt  kjent med hvor vi var.  

Dalslands kanals høydepunkt er viadukten ved Håverud 
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De norske skogeierne tok 
i sin tid ut tømmer fra si-
ne skoger ved grensen og 
fløtet dette ned kanalen 
og inn til Norge via Stora 
Le.  
Dette første strekket er 
uten sluser, men med en 
del steder hvor kanalen er 
utvidet for å få tømmer og 
skipstrafikken sydover. 
Det var fra disse område-
ne jernverkene fikk sine 
forsyninger med jern-
malm.  
Per Angell-Hansen kjørte 
nå bil og henger tilbake til 
Sandefjord, etter å ha satt 
oss ut i sjøen ved en båt-
havn i området.         
Det var en fin rotur ned-
over disse sjøene mot 

Tøcksfors, hvor den første 
slusa skulle forseres, men 
den åpnet ikke før dagen 

etter. Det var derfor nødvendig med overnatting og proviantering i Tøcksfors sentrum, men her var den 
tidligere IKA-butikken i sentrum nedlagt, selvsagt på grunn av de to store kjøpesentrene like utenfor 
sentrum. Men her var bensinstasjon og kafe. Vi led derfor ingen nød. Men hvor skulle vi sette opp teltet 

i dette urbane området ? Løsningen ble i hagen til det lokale sykehjemmet hvor det var god plass og 
ingen som forstyrret oss, og ikke vi de gamle heller. (Sverige har ingen 150 m regel for telting.) 

Neste dag ble det slusing sammen med to svenske 
båter ned til sjøen Foxen med roing ca. 30 km ned til 

den lille byen Lennartsfors hvor nye sluser ventet. 
Det er på dette strekket du kan ta inn i Stora Le og 
inn i Norge og et stort antall båter med norske flagg 

var å se i dette området.. Her er det faktisk også et 
oppdrettsanlegg for fisk. Som sagt er det sammen-
heng mellom dette vannsystemet og Vanern med sin 

unike laksestamme, som ikke går ut i havet, men blir 
i denne store sjøen. Det er derfor laks også i Foxen 
sammen med mange andre fiskeslag.  

I Lennartsfors var det fin teltplass like ved slusene, 

og vi fikk oss en bedre middag på stedets eneste res-
taurant. Ut på kvelden fikk vi en forsmak på hva vi 
hadde i vente av trafikk i dette området. Fra nord 

kom med 6 store kanoer med 7-8 tyske ungdommer i 
hver og tok i land på stranden. Like etter dukket det opp en trailer som plukket opp kanoene og en buss 
som tok seg av ungdommene. Her var det organisert turisme av en type som nok blir mer vanlig.  

En fornøyd roer hviler ut mellom to økter 

Alltid plass til en liten båt 
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Neste dag var det å sluse ned i den største sjøen i området, Leången, ca. 55 km lang før neste sluser i 
Bengtsfors. Denne sjøen måtte derfor ros i to etapper. Det var her vi opplevde den store trengselen av 
kanoer og kajakker på hvert nes og rasteplass. Her var det faktisk vanskelig å finne teltplass og raste-
plass. Vi opplevde til og med å dele rasteplass med en tysk familie på 4 som var på tur på sup-brett. Mor 
og far hadde hver sin tønne festet bak på brettet med utstyret, mens barna kunne suppe fritt. De hadde 
for øvrig god fart nedover denne store sjøen.  
 
Vi fant oss en teltplass på en kommunal badeplass like ved Gustavsfors, der du kunne ta en sidekanal 
inn til Årjeng. Her var det også mulig å nå en butikk til fots for å kjøpe noe mat. Det er godt å kunne gå 
litt når du sitter og ror så lenge i en båt. Det var mye folk på denne lille stranden, de fleste norske som 
hadde kjøpt seg hus i nærheten av Gustavsfors. Etter at mange hadde tatt kveldsbadet sitt om kvelden, 
kunne vi sette opp teltet på denne fine plassen. 
 
Neste dag var det tropevarme og veldig fint vær og da vi nærmet oss Bengtsfors var det godt over 30 
grader. Det var også meldt ca. 40 mm regn dagen etter, og vi fant det best å ringe Per Angell-Hansen for 
avhenting med bil. Det ville også være problematisk å plukke oss opp lenger ned i kanalen. Her i 
Bengtsfors var det fin rampe for opptak av båt og det tok ikke lang tid før Per var på plass via ferge over 
Stora Le. 
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Tradisjonsbåtkonferansen 2022 
19. – 20. oktober 
Sted: Tønsberg kystkultursenter 
og Færder videregående skole, 
Tønsberg 
Vi følger opp med en ny konferanse i rekken av våre tra-
disjonsbåtkonferanser som vi har arrangert i Tromsø 
sammen med UiT Norges arktiske universitet en del år. 
Samarbeidspartnere bak høstens konferanse er: Forbun-
det KYSTEN, Loggen kystlag, Færder videregående skole, 
Tønsberg Maritime Kulturforum, Tønsberg kystkultur-
senter og Oseberg Vikingarv. 
 
Utdanning og læring er hovedtemaene for denne konfe-
ransen, med fokus på regionalt ansvar og regionale mu-
ligheter. Les mer i vedlagte informasjon og kysten.no  
 
Gokstad kystlag vil stille med representanter 
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Fartsmilmerket, populært kalt 
Framnesmila i Sandefjordsfjorden 

 
Vedlikehold av Framnesmila, overettmerkene på Kvernberget er en oppgave som Gokstad Kystlag har 
hatt ansvaret for i flere år. Det er nå en god stund siden merkene ble malt, og i sommer ble gammel ma-
ling fjernet og merkene pusset og malt.  
Arbeidet gikk over to dager og ble utført av ung-
dommene fra Kystarenaprosjektet som holder til i 
Gaiahallen.  Arbeidene ble utført i strålende vær, og 
turen opp på Kvernberget ble en bratt utfordring for 
noen. Gevinsten er imidlertid en kjempefin 360 gra-
der utsikt. 
Ungdommene utfører ellers mange oppgaver rundt 
om i distriktet, og nå også oppussing av overettmer-
kene til den gamle sjømila som ble brukt når hvalbå-
tene skulle korrigere farta før reisen til fangstfeltene 
i sørishavet, og  for å kontrollere farta til nybyggene 
på Værftet 
 
Kaare 
Foto: Malcom 
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GK Ung 
Endelig er vi i gang med Vega etter at dieselpumpen 
ble reparert. Her fra "jomfrutur" med GK-ung. Først 
en testtur med Geir og undertegnede, og så med og 
fornøyde og ivrige ungdommer.  
Da setter vi fart på videre oppussing av skuta og lar 
ungdommene planlegge innredning og hva som er lurt 
å benytte budsjettet de disponerer til.   
       
 

 
Et lite utvalg av bilder fra en dag med regn og 15 mps i kastene i sommer. Men du verden hvor mange 
positive øyeblikk det ble for de ti ungdommene fra Fellesverket. Flott å ha med seilkyndige folk, og 
Jan Richard storkoste seg også med ungdommer ombord. 
Samarbeid med Røde Kors og Fellesverket er alltid spennende, og vi satser på at det fortsetter. 
Vi håper å få med oss flere medlemmer i Kystlaget som vil være med å seile med båtene på lørdager 
før vaflene er varme. Vi starter førstkommende lørdag kl. 10.00. Tekst/foto: Peter Tandberg 
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Torsdag 21. Juli ankom vi Bragdøya utenfor Kristiansand for å delta på årets Landsstev-
net i regi av Forbundet Kysten. 
Vi var hele fire båter fra Gokstad Kystlag, og flere medlemmer hadde tatt turen ned med 
bil og overnattet inne på fastlandet. 
For oss var dette 6. Landsstevnet med egen skute, mens det for matrosen vår Felix på 7 
år, var det første gangen.   
 
Det skulle vise seg at dette ble en fest både for store og små. 
Vi hadde aldri vært på Bragdøya før, men dette var en holme med så mye særpreg at det 
absolutt ga mersmak for senere besøk. 
Da var det jo ekstra hyggelig at kystlaget som var vertskap, vant Juryens åpne pris for 
sitt mangeårige arbeide med kystkultur, og for sitt arbeid med å utvikle øya med brygger 
og bygninger. 
Vel fortjent. 
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En annen pris, (som verken 
Ragnvald eller jeg husker hva 
var), fikk prisen for en noe spe-
siell farkost. 

Tekstforfatteren i fullt grillutstyr.  
 
Når det ikke ble tur til Læsø i år 
men tur til Landsstevnet isteden 
måtte man jo bruke riktig utstyr 
for det. 
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Nederlenderen som han var, hadde bygget 
noe som minnet om et gedigent øsekar med 
greiner brukt som spant. Spantene som egent-
lig skulle vært kledd med skinn, var kledd 
med en tykk blå presenning, og med den an-
kom de stevnet. 
To mann kom sjøveien med godt humør og 
padleårer. 
Litt våte i rompa var de, men humøret var på 
topp. 
Da de senere på kvelden entret scenen, hadde 
nederlenderen på seg hjemlandets svar på Se-
bago?  
Noen gedigne tresko.  
Ragnvald kommenterte at de godt kunne 
fungere som livbåter om uhellet skulle være 
ute. 
 
Det var en noe overrasket, og veldig sjarme-
rende “skipper” som i takketalen kunne for-
telle, (på gebrokkent norsk),  at de hadde fått 
god hjelp til byggingen av farkosten av flykt-
ninger fra Somalia, Ukraina, og Moss !! 
Ble jo litt humring på benken vår da. 
 
Ellers gikk dagene med til besøk i mange fine skuter. 
Det var lagt til rette for barn, (og voksne), som kunne 
lære hvordan man klinket spikeren rund roen på et 
nybygg. 
De kunne grille fisk, og spise fersk makrell og fiske-
kaker. 
På øya bak bygningene var det en stor pollen med 
hvit sandstrand. 
20 grader i vannet, og en perfekt tomleplass for blant 
annet matrosen vår som akkurat hadde bygget seg en 
egen skute i regi av arrangøren. 
 
Det var god underholdning på kveldene, og mange 
blide mennesker. 
Noe som slo oss fra Gokstad Kystlag, var at det var 
mange store skuter på stevnet. 
Oline og Ruth var blant de minst skutene… 
 
På søndagen var det oppbrudd, og vi tuslet østover i duskregnet med mange gode min-
ner i hodet. 

Matros Felix om bord i Nyborg 

Matrosen roer ned i lugaren på Ruth 
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«TITANIA» TIL SCENEN UNDER ARCHER-
SPELET I LARVIK 
 
Larvik Teater arrangerte Archerspelet på Tollerodden fra 10.til 14. august. 
Som kulisse mot sjøen brukte man klipperkutteren «Titania» som til vanlig ligger ved 
bølgebryteren på Slippen. Titania ble tegnet og bygget av Colin Archer i 1895 på Toller-
odden der Archerspelet ble spilt nå - 127 år senere.  

Foto: Lillian Kaupang 
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AKTIV VÅR OG FORSOMMER FOR  
KYSTLAGSKORET 
 
Etter to år med liten aktivitet i koret under pandemien, tok det virkelig av i vår. 
Nordre Skur og Ballast ble engasjert av «Den Kulturelle Vandringsstaven», og i perioden 
april til juni hadde vi seks konserter på eldre-sentere og sykehjem i hele kommunen. Det 
var tydelig at programmet vårt, med mange lokale sanger, ble godt mottatt, og det er gi-
vende å spille på 
disse stedene. 
Og ikke nok med 
det: Vi ar hatt kon-
serter for Stokke 
pensjonistforening, 
Sandefjord Pensjo-
nistforening, konsert 
på Fevang bedehus 
og ved Fea bolt sta-
tuen på kaia samt på 
Kystens Dag og for 
«Bøljer i By’n på 
brygga St. Hans af-
ten. 
Således var det vel 
fortjent at koret fikk 
koble litt fra med 
kor-tur til Bohuslän i 
Pinsen. 20 glade sangere dro av sted med rød ferge på vei til Strømstad og videre til inn-
kvartering i Lysekil.  
Lørdag og søndag var det konserter og musikalske treff både på fergen mellom Lysekil 
og Fiskebäckskil , i Grundsund og i Flatøn Kyrka. Høydepunktet var ettermiddagssam-
ling i idylliske Grundsund på plenen hos Øbarna, Janne Magnarsson og hans Eva Jarne-
dal. Hun er datter av Huldas Karin som Evert Taube diktet om, så her var det kystkultur 
så det holdt, og Nordre Skur og Ballast var i Paradis en hel ettermiddag. 
Annen pinsedag var det tid for hjemreise etter en helg med godt vær og gode opplevel-
ser. 
Nå står høstprogrammet for tur, og nye sangoppdrag venter. 
 
Morten & Andreas 
Foto: Jon Hauge 
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MÅKEN 
Nordisk folkebåt 

Mål 
Lengde over alt 7,64 m 

Lengde i vannlinje 6,00 m 

Bredde 2,20 m 

Dypgående 1,20 m 

Deplasement 1930 kg 

Kjølvekt 1025 kg 

Ballastandel 53,1 % 

Mastehøyde 10,8 m 

Seilareal 24 m
2
 

Storseil 17 m2 

Fokk 7 m2 

Annet 
Rigg Bermuda 2/3 slupp 

Ståhøyde 1,4 m 

Konstruktør Tord Sunden 

Konstruksjonsår 1941 

  

  

 

Gokstad kystvakt har fått Måken, den Nordiske 
Folkebåten. Grunn til at vi tar i mot ennå en båt er 

at  vi har fått to faddere til å passe på og bruke bå-
ten. De kan bruke denne seilbåten som sin egen, 
men den skal ligge hos Gokstad kystlag. Det er de 

som  pusser den opp og passer på at  den er i orden 

Fadderne, Petter og Marianne 

 

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Meter
https://no.wikipedia.org/wiki/Meter
https://no.wikipedia.org/wiki/Meter
https://no.wikipedia.org/wiki/Dypgang
https://no.wikipedia.org/wiki/Meter
https://no.wikipedia.org/wiki/Deplasement
https://no.wikipedia.org/wiki/Kilogram
https://no.wikipedia.org/wiki/Kj%C3%B8l
https://no.wikipedia.org/wiki/Kilogram
https://no.wikipedia.org/wiki/Ballast
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Masteh%C3%B8yde&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Meter
https://no.wikipedia.org/wiki/Kvadratmeter
https://no.wikipedia.org/wiki/Storseil
https://no.wikipedia.org/wiki/Kvadratmeter
https://no.wikipedia.org/wiki/Fokk
https://no.wikipedia.org/wiki/Kvadratmeter
https://no.wikipedia.org/wiki/Rigg
https://no.wikipedia.org/wiki/Meter
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A5tkonstrukt%C3%B8r&action=edit&redlink=1
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Endelig ble det langtur med Gokstadfæringen! Ivar Otto 
Myhre, en gammel klassekamerat og venn fra realskolen 
(1958-61), spurte sist vinter om jeg ville være med på en tur 
med Gokstadfæringen hans langs svenskekysten. Noen rotu-
rer har jeg jo hatt med min egen finske plast-robåt, men på 
langtur med robåt langs svenskekysten har jeg aldri vært! 
Det virket spennende, og jeg sa naturligvis umiddelbart ja. 
Fikk noen korte prøveturer med Gokstadfæringen fra Kystla-
get på Sandefjordsfjorden i løpet av juni, og så var dagen for 
avreise kommet...... 
 
Fredag 24.6. 
Avreise fra Kystlaget i Sandefjord i nydelig vær kl 1600. 

(Ivar Otto var ikke helt fornøyd med min oppakning til turen. 
Jeg hadde nemlig maten i en hvit plastkasse fra Clas Ohlson, 

men IVO lot nåde gå for rett. Skulle jeg være med på rotur 
senere fikk jeg beskjed - sekk av seilduk eller skinn er et 

must!). 

Kort stopp på stranda i Folehavna og videre til Verdens ende 
på Tjøme hvor et kjempegodt rekesmørbrød på restauranten 

ble fortært før overfarten til grannelandet. Passerte Færder 
fyr omkring midnatt i blikk stille og gikk østover i en retning 

vi trodde og håpet var mot Torbjørnskjær, men det var noe 
dis i horisonten og vi så ikke noe blink i øst fra fyret. Var det 

slukket? Rodde ganske rett østover med blinkene fra Færder 
i akter, men etterhvert forsvant også de. Det begynte å blåse 

østavind i mot, og jeg måtte finne fram ungdommens gamle 
oljekompass. En liten stund var vi kanskje noe usikre på hvor 

vi var, men vi satte kurs rett øst mot vinden så godt vi kunne. 
Vi observerte svake konturer av land i vest og nord i som-
merdisen. Lyset fra en klar midtsommersol og kompasskur-

sen gjorde at vi var ganske sikre på retningen, men vi så 
imidlertid ikke noe til Torbjørnskjær fyr. Hvor var det? 

Det ble etterhvert noe tyngre å ro p.g.a. mye motvind og en 

motgående kyststrøm. Heldigvis var det litt båttrafikk som 
gjorde at vi var ganske sikre på retningen. Først kom Kiel-

ferja som vi regnet med hadde planlagt ankomst i Oslo kl 
0800. Like etter kom ferja fra København. Vi krysset kursen 

til begge med omtrent 90 grader, og i øst kunne vi nå skimte 
noe antenne-lignende nær et par store varder. Vi kunne også 

observere noen vindmøller i horisonten, og regnet med at vi 
nå hadde korrekt kurs mot Sverige.  

Det ble en ganske stri tørn, men vi nærmet oss etterhvert den 
høye antennen. Den så ut til å stå på ei øy, men det var en 

vindeksponert og steinete kystlinje, og derfor ingen landings-
plass hvor vi kunne landsette Gokstadfæringen. I tillegg var 

det høy sjø med brott i fjæra. I ettertid viste det seg at dette 
var ei antenne som sto helt nord på Nord Koster, sannsynlig-

vis på ei øy som heter Skarvesätet. Heldigvis var det noen 
mer beskyttede strender mot sør, og vi gikk inn til ei fin 

sandstrand på nordsiden av Nord Koster. Da var klokken 
blitt mellom 1000 – 1100, og vi hadde da egentlig rodd i et 
strekk i 12 timer fra Verdens ende med 10 min. stopp på 

Færder.  

Totalt en strekning på 55 km på 18 timer fra Kystlaget, og 
det ble nok litt langt til å være første dagen for to 

‘gamlinger’. Vi var ganske slitne og sovnet i sanda på stran-
da. Etterhvert dukket det opp en del lokale unger og voksne 

som badet og koste seg på stranda. Vi fikk dokumentert gjen-
nom et par hyggelige samtaler at vi var på Nord Koster, og 

det virket som de var litt overrasket over at vi hadde rodd 
over Oslofjorden i løpet av natten!  

 

ROTUR MED 

GOKSTAD-

FÆRINGEN 
OG IVAR OT-

TO; SANDE-

FJORD – 

MAR-

STRAND; 
24.6.- 1. 7. 2022 
Tekst/Foto: Bjørn Gulliksen 
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Hvorfor vi ikke klarte å se Torbjørnskjær fyr vet jeg ikke! Vi 
observerte imidlertid både ei lita øy i sør (Heia?) og ei øy-
gruppe i nord (Tisler?) på veien. Etter at blinkene fra Færder 
fyr forsvant i vest og vi ikke så land i øst gikk det nok litt 
‘sikk-sakk’. Vinddrevet strøm og Ekmans spiral/Coriolis 
kraft, motvind, samt kyststrømmen med brakkvann fra Øs-
tersjøen var vel faktorer som gjorde at ferden mot øst ikke 
ble rettlinjet! En optimistisk oppstart fra Kystlaget, Verdens 
Ende og Færder og økende sløvhet utover natten var vel be-
klageligvis også medvirkende til en noe vinglete kurs mot 
‘Søta Bror’. Det hadde nok vært lettere å ro medstrøms den 
andre veien, men det ble en nyttig erfaring, ihvertfall for 
meg!      
Lørdag 25.6. 
Det var et nydelig vær på stranda på Nord Koster, og vi ble 
både varme og noe solbrente der vi dormet og halvsov på 
stranda! Det var et nordlig drag på vinden, og utpå ettermid-
dagen fikk vi en fin tur med vinden i akter langs yttersiden 
av Nord Koster og inn i sundet mellom de to Koster-øyene 
til Ekenäs hvor vi spiste middag på en hyggelig restaurant. 
Om restauranten het Brattvåg eller ikke er jeg ikke sikker på, 
men det var ihvertfall et skilt på restauranten hvor det sto 
Brattvåg. Kanskje et skilt fra en båt? Vi kjøpte også en del 
vann og mineralvann i Ekenäs. Jeg var nemlig allerede gått 
tom for vann, og hadde faktisk bommet et par flasker fra Ivar 
Otto som hadde med seg en god forsyning mineralvann in-
kludert Cola! Han var nok flinkere til å planlegge langtur 
enn en rotur-skårunge som meg. 
Det var god stemning i Ekenäs. Svenskene feirer nemlig 
midtsommer på nærmeste lørdag til St. Hans. 
Senere på kvelden rodde vi kun en kort tur og slo leir på ei 
strand nord på Syd Koster. Den lå like syd for en holme som 
heter Brattholmen.  
Søndag 26.6. 
Krysset Kosterfjorden over til Saltö, og rodde inn i sundet 
nord for for Saltö og Tjärnø. Det begynte etterhvert å regne 
ganske kraftig, og vi rodde i noen relativt trange og delvis 
ganske grunne områder øst for Rässö. Passerte et stort  
‘naturvärdsområde’ med veldig mye gjess. Her var det en-
kelte steder faktisk for grunt for båten, og vi måtte trekke 
den for hånd noen strekninger. Problemet var primært den 
bløte leira og stedvis mye Stillehavsøsters med skarpe kan-
ter. Fikk nok mine første sår på beina her i tillegg til at vris-
tene på foten begynte å bli både såre og solbrente! De fleste 
steder var det så bløtt at vi sakk ned til knærne. Jeg rodde og 
gikk i sandaler, og jeg mistet en sandal i leira. Med mye 
møye klarte jeg heldigvis å finne den igjen slik at jeg slapp å 
halte til Marstrand!    
Ved Galtö gikk vi vestover i sundet og på innsiden av Resö. 
Planen var å komme sør mot Havstenssund. Vi begynt imid-

lertid å bli litt slitne, og lette derfor etter en egnet leirplass på 
Kalvön. Fant en plass som på avstand så veldig fin ut utenfor 
øya Killingen. Grønn, horisontal gressflate og med et stort 

epletre ikke langt fra vannet på Kalvö. Så også ut til å være 
en flott plass for observasjon av fugl, og det var en dam in-

nenfor hvor vi på avstand observerte både heire og gjess som 
furasjerte. Det var imidlertid ganske grunt et par hundre me-

ter inn mot stranden, og det tok litt tid å komme seg inn med 
færingen. Noen mørke skyer i sør som med stor sannsynlig-
het innholdt vann (!) var på vei mot oss, og vi hadde derfor 

litt dårlig tid. Ytterteltet kom opp i en fart, og den ene enden 
ble festet med tau i epletreet. Det ble skybrudd! Det lynte og 

tordnet! Når teltet var kommet opp hang vi det som hadde 

blitt vått på snor mellom greiner på epletreet når skybruddet 
ga seg. Det burde vi egentlig ikke gjort. Det var nemlig noen 

andre som etterhvert krevde eierskap til treet! 

Vi hadde teltet i området som heter Trossö – Kalvö – Lindö 
naturreservat, og det vi ikke visste var at det var satt ut 

skotsk høylandsfe (‘Highland cattle’) på øya for å holde veg-
tasjonen nede. Med alle kurukene som lå på stranden burde 

vi allerede ved ankomst skjønt at vi ikke var alene på denne 
stranda. Etterhvert dukket det nemlig opp et tyvetalls okser/

kyr/kalver som var veldig nysjerrige, men heldigvis ikke 
aggresive. Vi hadde nok okkupert grass-sletten og epletreet 
deres! Oksene ble mer og mer nærgående, og de snublet nær-

mest i bardunene til teltet. Skotsk høylandsfe har store horn, 
men de brukte de heldigvis ikke på teltduken! Vi vurderte 

raskt at vi måtte evakuere. Det ville uten evakuering sann-
synligvis bli en urolig natt! Det dyvåte teltet ble pakket ned, 

og evakuering ble iverksatt med lynets hastighet. Dyra ble 
også mer og mer nærgående og nysjerrige på utstyret vårt 

ved båten, og de var ikke lettjagde. Kanskje ikke rart at de 
ikke ble redde selvom vi ropte og viftet med armene. De 
største hadde nok noen hundre kilos kropp og store, skarpe 

horn. Alt utstyret ble båret ombord båten igjen, men desverre 
var det blitt lavere vannstand enn da vi gikk inn. Båten måtte 

derfor nærmest løftes ut på flytbart vann og all bagasjen hen-
tes etterpå. Det ble relativt slitsomt. Vi sank nemlig til knær-

ne i leira, og det var tett med Stillehavsøsters som ga nye sår 
på beina!  

Ny leirplass ble funnet sent på kvelden på en liten odde på 

Trossö nær Havstenssund. Hadde bakken vært horisontal 
hadde det vært en drømmeplass, men dessverre var bakken 
skrå, og det ble vel ikke den helt store og rolige natten. Ut-

styr inkludert kropper rullet etterhvert ned i den ene enden 
av teltet. Ingen okser, men mye flått! Om morgenen satt det 

seks små flått på innsiden av høyre lår, heldigvis ikke omgitt 
av store og røde ringer! Jeg fikk igjen dokumentert at jeg er 

en flått-magnet! IVO hadde nemlig ikke fått noen, men han 
måtte etter press fjerne et par av de som satt satt litt nedenfor 
den nedre del av ryggen min. Heldigvis hadde jeg tatt med 

en liten pinsett!  

Mandag 27.6. 
Ferden gikk videre sørover og ut mot åpent hav mellom 
Ulsholmen og fastlandet. Den fryktede ‘Gula Humpen’ var 

neste leg på ferden! Imidlertid var det rimelig stille, litt nor-
davind og den fryktede strekningen gikk unna i god fart og 

med lite slingring! Vi kom oss greitt over, men det var et par 
strekninger like sør for ‘Gula Humpen’ hvor vi kanskje bur-

de hold oss lenger inn mot land for å slippe vinden. Det be-
gynte nemlig å blåse noe opp. Det kom også litt regn, men 
etterhvert kom vi oss til Tanum Strand like sør for Grebbe-

stad. Her ruslet vi inn på et flott strandhotell og spiste. Jeg 
kjøpte en god rekesmørgås og Ivar Otto tok ‘Fish & Chips’. 

Etterhvert ble også klærne tørre. Vi må nok ha sett ganske 
omstreiferaktige der vi skitne, barbeinte og våte kom inn på 

det flotte strandhotellet – Tanum Strand. Kelneren var imid-
lertid hyggelig, og han hadde faktisk jobbet flere år på Dalen 
hotel i Telemark. Vi spurte om han kjente Aage Samuelsen 

(tidligere eier av hotellet i Telemark), og han repliserte at 
han hadde bilde av Maran Ata-lederen på veggen! 
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Fra Tanumstrand gikk ferden videre til Fjällbacka. Akkurat 
hvordan vi rodde har jeg ikke helt oversikt over, men vi 
fulgte stort sett sjømerkene. En kort stopp på veien i en be-
skyttet vik hvor vi tørket teltet. Litt vind, men turen gikk 
greitt i relativt beskyttet farvann!  
I Fjällbacka fikk vi en fin fortøyningsplass helt inne i byen – 
like utenfor bysten av Ingrid Bergman. Gokstadfæringen 
fikk mye oppmerksomhet, og det ble mye spørsmål om hvor 
langt vi hadde rodd. Ingrid Bergman er byens store heltinne 
og idol med byste på sokkel plassert sentralt nede i havnen. 
Hun hadde hatt sommerhus på en av øyene like utenfor 
byen, tilbrakte mer enn 20 somre i området og var en kjent 
person i bybildet. Vi gikk også opp på Vetteberget. Her var 
det en meget spesiell og dyp kløft (Kungsklüften) hvor visst-
nok deler av filmen om Ronja Rövardatter ble spilt inn. På 
toppen Vetteberget var det en fantastisk utsikt utover øygar-
den. Det var nydelig vær, og vi ruslet derfor også litt rundt i 
byen. Tok en kopp kaffe (Ivo tok te; han drikker ikke kaffe) 
og en is. 
På kvelden rodde vi ut til en øy – Korsön – like utenfor 
Fjällbacka og fant en fin leirplass hvor vi slo opp teltet. 
Hvorfor den kalles Korsön har muligens sammenheng med 
at øya ble brukt til begravelse av personer som var døde av 
kolera. Vi sovnet som steiner med håp om at det ikke var 
kolera-smitte i bakken! 
 
Tirsdag 28.6. 
Fra Korsön rodde vi direkte sørover i relativt beskyttet far-
vann og særlig rolig var det gjennom det lange Hamburgsun-
det med Hamburgö på vestsiden. 
Stopp i Hamburgsund hvor vi bunk-
ret mat, drikke og spiste kaker på et 
konditori like ved ferjeleiet. 
Rodde ganske effektivt sørover mot 
Hunnebostrand og lette litt etter 
åpningen på Sotekanalen. Vi bom-
met nok litt, og trodde at kanalen i 
utgangspunktet lå nærmere Hunne-
bostrand. Sotekanalen er en ut-
sprengt og utgravd kanal som ligger 
innenfor Ramsviklandet like vest 
for Hunnebostrand. Den er nesten 5 
km lang og ganske trafikkert – 
visstnok med ca 50 000 båter pr. år. 
Det var også en noe spesiell ‘sving-
bro’ over kanalen hvor det kunne gå 
biltrafikk ut til Ramsviklandet.  
På kvelden slo vi leir på strandbred-
den på østsiden av kanalen 300 – 
400 m fra åpningen fra nord. Mye 
fugleliv og spesielt mye gjess. Her 
sov vi godt selvom vi både hørte 
biltrafikk og båttrafikk.  
 
Onsdag 29.6.    
Rodde gjennom Sotekanalen ganske tidlig på morgenen, og 

båt-trafikken var ennå ikke blitt problematisk for oss. (Den 
største ulempen ved å ro er at du må vri hodet 180 grader for 

å se framover, og jeg er ingen perleugle!). Passerte den arti-
ge svingbroen som forbandt ‘øya’ utenfor med fastlandet. 

Fant en liten idyllisk strand i et sund mot Tryggö på vestsi-
den like etter brua hvor vi fikk tørket teltet. Nå gikk turen i 
nydelig vær – solskinn og blikkstille – mot Smögen. Mye 

folk på øyene som solte seg og badet, og det var også mye 
båttrafikk. Fant det trange innløpet på nordsiden av Smögen 

og fikk fortøyd under og like innenfor en brygge i sentrum. 
Mye folk som stoppet og beundret Gokstadfæringen. Satte 

oss i solsteika på en uterestaurant et par timers tid hvor vi 
slappet av og spiste kaker fra et bakeri. En vennlig kelner 

ladet mobiltelefonen min. Masse folk og mye trafikk i hav-
nen. Smögen er nok ‘in-stedet’ og en ‘turistfelle’, på Bohus-
län-kysten, og et par timers opphold var nok for oss, men 

kakene var gode!.   

På ettermiddagen gikk turen etterhvert mot Lysekil, men vi 
gikk nok litt for langt øst mot Malmön i starten. Var ikke 
helt sikre på hvor vi var, men spurte oss for hos noen hygge-
lige damer på ei brygge som pekte hvor vi måtte ro for å 
kommd til Lysekil! Måtte ro ganske langt på nordsiden av 
Malmön før vi igjen kunne gå sørover. Finværet gjorde vel 
at vi var litt sløve og ikke sjekket kartet godt nok når vi for-
lot Smögen! Ble derfor en ganske lang omvei. Fra sjøen så 
vi at Malmön var full av steinbrudd. Herfra ble det visstnok 
eksportert granitt til både Tyskland og Sør-Amerika. Første 
granittsteinhuggeriet ble etablert i 1842 og aktiviteten gikk 
fram til 1977.  
Turen gikk nå mot Lysekil som vi etterhvert kunne se i det 

fjerne. Rodde inn mot senter i havnen og fant en flott telt-
plass nær et industriområde som tydeligvis var nedlagt. Om-
rådet heter Rinkenäs og lå nær lokalene til et museum/

verksted for båtmotorer (Laurin båtmotorer?); et miljø som 

ifølge Ivar Otto hadde god kontakt med båtmotor-

entusiastene i Kystlaget, men museet (?) var var stengt. Flott 
sommerkveld i solskinn, og vi ruslet en tur til sentrum og 

spiste god mat på en restaurant. Viking T-skjorta til Ivo, som 
viser årstall når vikingene gjorde strandhogg på forskjellige 
steder i verden, vakte oppsikt og ble fotografert av en itali-

ensk turist!    
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Torsdag 30.6.     
Fremdeles flott sommervær, og ruslet en tur til sentrum på 
morgenen hvor vi spiste frokost på et gammelt bakeri som 
heter Björsells bakeri. God plass i andre etasje. Leste litt avi-
ser og E-post, fylte opp vannflasker, spiste gode kaker og 
ladet mobiltelefonen. Batteriene på både ‘Powerbank’ og 
telefonen begynte nemlig å bli utladet. Det ble også tid til en 
liten tur i Lysekils pittoreske ‘gamleby’. 
Rodde sørover i nydelig vær og passerte Fiskebäckkil. En 
kort stopp og svømmetur på en idyllisk plass på Gåsö og gikk 
deretter gjennom Grundsund. Her var det både grunt og 
trangt, spesielt nær det søndre innløpet. Veldig mye båter på 
begge sider av sundet. Passerte Gullholmen like etter – frem-
deles i godt vær med et svakt nordlig drag. Vi rodde nå inn i 
et område med mye øyer, men akkurat hvor vi rodde er litt 
vanskelig å si. Kartet vi brukte var ikke  nøyaktig nok, men vi 
hadde Härmanö mot vest. Syd for denne – ut mot havet – 
kunne vi skimte Käringö. Det var ganske mange staker og 
andre sjømerker, men vi fant ingen leirplasser og strender 
hvor vi kunne dra opp båten. Stort sett var kystlinjene på øye-
ne bratte og besto av renskurt granitt. Etterhvert endte vi i 
Mollösund hvor jeg bl.a. spiste en forferdelig pizza ! Vi bur-
de nok ha funnet en bedre restaurant, men vi valgte den første 
og derfor tvilsomt den beste. Dessverre fant vi ingen leirplass 
i nærheten, og heller ingen steder å landsette båten på en for-
svarlig måte. Båten var nemlig fortøyd mellom en flåte og en 
båt som fraktet turister. Det begynt å bli sent på kvelden, men 
vi bestemte oss for å dra videre mot Kyrkjesundet. Håpet var 
å finne en overnattingsplass på en av øyene før det ble mørkt 
og før vi kom til Kyrkjesundet; kanskje på holmene Kaurö 
eller Skaböholmen. På avstand så de litt mer bevokst av trær 
enn de vindeksponerte og steinete holmene uten strender vi 
hadde passert. Dessverre hadde vi ikke flaks, og da vi kom til 
øya Koon nær innløpet til Kyrkjesundet ga vi opp. Her var 
det en liten vik med havn, stor brygge og et par store hus som 
så ubebodd ut. Det lå et par flotte båter her, men vi så ingen 
mennesker og det nærmet seg midnatt. Vi la oss derfor til å 
sove på brygga. Det var stille og fint. En flott sommernatt, og 
ihvertfall jeg sov godt 
. 
Fredag 1.7. 
Vi våknet relativt relativt tidlig fordi Skärgärdstjenesten hen-
tet søppel på brygga, men de enset ikke oss. Stedet var heller 
ikke ubebodd, og en mann var tydelig overrasket da han så 
oss på brygga. Han var imidlertid hyggelig da vi forklarte 
situasjonen, og han og kona durte senere i vei med den store 
ribben sin med to store påhengsmotorer noen minutter senere. 
Det er pussig at lyd fra store ribber med flere motorer ikke 
defineres som lydforurensning! Tresifret decibeltall var det 
kanskje ikke, men det hørtes nesten ut som et jetfly når de 
startet og for ut i sundet! Da foretrekker jeg lyden fra åretake-
ne på en Gokstadfæring!   
Vi var klar for siste leg på turen og vi gikk først gjennom 
Kyrkjesundet. Deretter kom vi ut i et mer eksponert område 

som heter Hjärterö fjord og vi krysset Krossefjorden og gikk 
mot Skärhamn som ligger på øya Tjörn. Her var en flott 
strand og landingsplass for færingen like ved ‘Nordiska akva-

rellmuseet’ hvor vi hadde lunch i restauranten i foajeen på 
museet. Nok et rekesmørbrød, men billig var det ikke. Det 

fristet imidlertid mer med mat enn et museumsbesøk og akva-
reller! Kryssingen av Krossefjorden hadde vært litt slitsom, 

og en pause med mat gjorde derfor godt. Litt rusling rundt i 

Skärhamn hvor hovedmål var et besøk i antikvariatet 
‘Maritime Books’ som hadde spesialisert seg på maritime 

bøker, men det var dessverre stengt. Vindusutstillingen indi-
kerte at dette var en svært spesiell bokhandel med mange 

interessante bøker med relasjon til hav, båter og maritim kul-
tur. (Må legges inn ved eventuelt senere besøk!). 

Etter Skärhamn rodde vi ut mot åpent hav i vest og mange 
øyer i øst. Vinden begynte dessverre å bli mer sørlig og sør-
vestlig på vei mot Klädesholmen og Koholmen. Det gikk 
rimelig greit, men vi burde nok kanskje valgt en indre led! 
Den store båttrafikken i området var faktisk periodevis litt 
mer problematisk enn bølgene. Når store ‘cabincruisere’ på 
50 – 60 fot passerer i 35 – 40 mils fart ganske nær Gokstad-
færingen er det ikke alltid like lett å ro, og retur-vinking til 
smilende skipper og mannskap på ‘flybridgen’ ble som oftest 
kansellert! Det var nok sikrest og ikke slippe tak i årene samt 
være konsentrert! 
Fra Klädesholmen var planen å sette rett over Marstrandsfjor-
den til Marstrand, men vinden økte på til minst liten kuling i 
kastene og bølgene skummet og brøt på toppene. Det var mye 
brottsjø. Vannstrømmen gikk nordover og ble derfor mot-
strøm for oss. Det ble etterhvert liten framdrift. Vi måtte der-
for gi opp å gå direkte mot bølger og vind selvom vi kunne se 
festningen i Marstrand i horisonten. Vi gikk derfor mot Åstol. 
Her var vi innom havna og tok en liten hvil før vi gikk øst for 
Skottholmen. Vinden var mindre kraftig her, og det gikk ri-
melig greitt til vi traff Marstrand-landet innenfor nær noe 
som på kartet kalles Geteryggen. Rodde langs land til vi kom 
til sundet mellom Marstrandsöen og Marstrand. Rodde gjen-
nom sundet og litt østover til vi fant plassen hvor Ivar Otto 
pleier å ta opp båten. Her teltet vi i ganske sterk vind. Telt-
pluggene var til liten hjelp, men fortøyningsbolter i berget 
gjorde at det bardunerte teltet heldigvis ikke blåste overende. 
Her hadde det nok også vært ankringsplass for fartøyer i 
gamle dager.  
På kvelden gikk vi og spiste på Marstrands Havshotell. Det 
var mange velkledde og feststemte folk i restauranten på fre-

dagkvelden, og vi var vel kanskje ikke særlig presentable, 
men vi fikk god mat og personalet brydde seg lite (?) om at vi 
vel så ut som et par skjeggete bomser! 
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Turen var over, og i perioder var vi vel kanskje noe slitne. 
Føttene mine var både støle og solbrente, og jeg hadde gnag-
sår på begge rumpeballene i tillegg til sår på beina etter kon-
takt med sylskarpe Stillehavsøsters, men var både stolte og 
fornøyd med å ha rodd litt over 200 km eller ca 110 nautiske 
mil på sju dager. Gokstadfæringen hadde fungert fantastisk 
hele tiden, og den tok alle sjøer med glans! 
Av dyreliv var det mye nysjerrig kobbe som stadig vekk 
dukket opp bak båten, og jeg tror nok det meste var steinkob-
be. Av fugleliv var to observasjoner av havsule det mest opp-
siktsvekkende. De var vel kanskje kommet fra bestandene i 
Storbritannia med vestlige vinder! Ellers var det mye gjess, 
skarv, ærfugl og noen heirer, spesielt når vi rodde indre lei. 
Vi observerte også flere døde måker som lå og fløt i vann-
overflaten sammen kvaser av japansk flytetang! Grunne om-
råder i indre lei var preget av eutrofiering og Stillhavsøsters, 
men i åpent farvann var det mye klart vann og flotte taresko-
ger ble observert flere steder.     
Lørdag 2. 7. 
Regnet litt om natten, men vinden gjorde at det meste av 
utstyret var ganske tørt om morgenen. Sov godt, men våknet 
relativt tidlig og pakket utstyret. Gjorde alt klart til at båten 
kunne trekkes opp på tilhenger. 

Per Angell-Hansen kom ca 1230 og hentet oss med bil og 
tilhenger. Et matstopp på veien og krysset Oslofjorden denne 

gangen med Bastøyferjen! Krysningen tok litt kortere tid enn 
en uke tidligere, men det var jo også lengre inn i Oslofjorden 

Råseilseminaret 2022 – få plasser igjen 
Siste opprop: Råseilseminaret – det er nesten fullt – vi 
har noen få plasser igjen. 
 
Tett på kildene – et jubelseminar om tolkning av 800-tallets 
vikingbåter 

Sted: Norsk Maritimt Museum, Bygdøynes, Oslo. Tid: Torsdag 
22. til søndag 25. september 2022 

  
Det er 20 år siden det første råseilseminaret ble arrangert på 
Kaupanger i Sognefjorden. Målet den gangen var å samle alt som 
kunne krabbe og gå, eller ro og seile, for å delta i dugnaden med 
å forstå hvordan Sognebåten ble rigget og seilt med råseil, da det 
er noen klare annerledesheter enn det vi kjenner fra de norden-
fjeldske råseilsbåtene. Det ble et godt seminar som resulterte i ny 
kunnskap, et nytt kystlag og en etablert struktur og faglig nettverk 
som har fortsatt dugnadsforskningen langs kysten i årene etter-
på. Les mer i vedlagte dokument. Se også råseil.no. 
  
Og det hele er en feiring av at klinkbåten er innskrevet på UNESCOs liste over mennes-
kehetens immaterielle kulturarv. 
  
Arrangør: Forbundet KYSTEN, BåtLab’en ved Norsk Maritimt Museum/Norsk Folke-
museum og Kystlaget Viken 
Påmelding: tore@kysten.no 
  

mailto:tore@kysten.no
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INN til VÅGEN 
Stevnet ble arrangert i Vågen og ved bryggen i 
Bergen, et perfekt sted å ha et slikt stevne, særlig 
når politiet stenger av all trafikk over bryggen og 
gir plass til tusenvis av tilskuere til disse flotte ve-
teranbåten. Dette i tillegg til en scene midt på bryg-
gen der puiblikum ble underholdt alle dagene med 
både musikk, skuespill, offisielle taler og presenta-
sjoner. 
Innseilingen til Vågen og bryggene ble et festlig 

skue for oss fra kystlaget som hadde kommet over 
fjellet via museet i Nordheimsund. Vi kunne også 
stolt bivåne og høre publikums  reaksjon når 

Southern Actor smalt av et skudd fra kanonen tvers 
av Håkonshallen og la deretter til midt på bryggen 
ved siden av en nykommer i form av selfangeren 

Polarstar fra 1959. Det var hyggelig for vår hvalbåt 
å få selskap med et tradisjonelt norsk fangstfartøy. 
Det er ikke til å legge skjul på at mye av veteran-
flåten i Norge er preget av fjordabåtene, passasjer-

båter som er relativt like. Disse to fartøyene var 
også populær hos publikum. På disse få dagene 
hadde blant annet Southern Actor ca. 4-5000 besø-

kende om bord og solgte vafler for ca. kr.35.000,-. 

Southern Actor hadde for øvrig en strevsom tur 
til Bergen med liten storm og 8-10m bølger ved 
Jærens Rev. Børøysund fra Oslo måtte på sin 

side søke nødhavn i Farsund.   

MYE Å SE PÅ 
Alt som var av veteranvirksomhet i Bergen var 
med på dette stevnet. Bergen har et flott museum 
med gamle brannbiler og utsyr. En dag rykket alt 
materiellet ut med blant annet en brannstige fra 
1800-taller trukket av to hester til en «brann» i 
øverste etasje på en av bryggene der en dame ble 

reddet ned fra et vindu til publikums store fornøy-
else. Alle veteranbrannbilene hadde også en flott 
parade over bryggen.  
Alle veteranbussene i Bergens-området var også 
utkommandert og kjørte parade på bryggen. Det 
samme gjorde veteranbilene der det viste seg at 

Bergen selvfølgelig hadde en egen bil til bruk for 
kong Håkon når han var i Bergen. Denne var nå i 
bruk som veteranbil.  

AV IVAR OTTO MYHRE. 
 

DAMPSKIPSSTEVNE I BERGEN 
I DAGENE 4-7 AUGUST VAR KREMEN AV VETERANSKIP I NORGE SAM-

LET I BERGEN MED VÅR SOUTHERN ACTOR I SPISSEN. FIRE AV KYST-
LAGETS MEDLEMMER, PER ANGELL-HANSEN, MORTEN HELLEMANN, 
KARI JACOBESEN OG IVAR OTTO MYHRE VAR OGSÅ TIL STEDE.  
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Ellers er Bergen en flott by med mye å se på, og 
det ble en tur med Fløy-banen for å se på den 
kjempefine utsikten over Bergen og øygarden 
utenfor. Per Angell er en stolt aksjonær i Fløyba-
nen og kunne stolt fortelle om banens historie.  
 

FOREDRAG 
Det var mange interessante foredrag på stevnet og 
disse ble holdt om bord i Hestmanden og laste-
rommet der. Et foredrag om krigsseilerne ble dess-
verre avlyst på grunn av at foredragsholderen ble 
syk, Men han var selv krigsseiler og 96 år gam-
mel, så det var forståelse for avlysingen.  
En av de ansvarlige for mange av restaureringene 
av fjordabåtene holdt foredrag om disse. Her fikk 
man svar på hvorfor så mange av disse er bevart 
og i drift. I bygdene inne i fjordene øst for Bergen 
er det en enorm lokalpatriotisme knyttet til gamle 
dampen, som de fleste godt voksne husker fra 
barndommen som omtrent den enste kommunika-
sjonen med omverden. Det har gitt en enorm vilje 
til dugnad på disse skipene, og ikke minst økono-
misk støtte fra alt fra banker til annet lokalt næ-
ringsliv. Disse båtene har også gode inntjenings-
muligheter med passasjersertifikater for over 300 
passasjerer med fine salonger og serveringsmulig-
heter. Til sammenligning har Southern Actor serti-
fikat for 50 passasjerer og to små messer.  
Hestmanden er for øvrig blitt et flytende museum 
for krigsseilerhistorien med mange fine utstillinger 
og fortellinger om det-
te viktige emnet fra 
både 1. og 2. verdens-
krig. Det er på tide at 
den kommer til Sande-
fjord/Vestfold, et dis-
trikt som hadde flest 
krigsseilere i hele 
Norge. Dette på grunn 
av hvalflåten vår som 
seilte under krigen.  
Dette kjempestevnet 
ble avsluttet med en 

flott middag for alle 
mannskapene på ski-
pene.      
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Reisen gikk bra, men med mye sjø langs sørlandskysten og Jæren.  (Tekst/Foto: Gunnar Friberg) 
 
Deltagelsen ved FjordSteam var en formidabel suksess, med over 2000 besøkende ombord på fredag- 
lørdag selv om det var delvis regn, men også sol. 
Arrangementet trakk ca. 100.000 besøkende, og det var ikke bare kø for å komme ombord i skipene, 
men også for å komme i land også, så trafikken måtte reguleres. 
I omtalen av FjordSteam i Bergens Tidende ble tre skip nevnt, hvor Southern Actor var et. 
Hardt arbeid for mannskapet på turen, men også ved vaffelsteking til en strøm av kunder. 

 

Hvalbåtens reise til Bergen og hjemkomst 
til Sandefjord 
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