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Sommeridyllen på brygga for i år er slutt,
men det kommer jo en ny sommer, og da ....

Leders side
Det kan se ut som om vi har
som både på det teoretiske og
praktiske plan kan ta seg av
en normal sommer bak oss. Noen
hadde ferie da det regnet som
denne biten?
verst og andre utnyttet de mange
Bak oss har vi en aktiv jubileumsfeiring med tre ﬁne konsoldagene. Nå er vi klar til en
serter og kystkulturdager i mai
aktiv høst med kystkulturarbeid i
og juni. Kystkulturdagene hadde
mange varianter.
tre høydepunkter: sjøsettingen
Arbeidslagene er i gang igjen.
Cato
av Tenvikbåten, Albatross 2,
Tenvikbåten skal i hus, slik at
Arveschoug
lanseringen av boken ”Slippen”
hun kan bli gjort ferdig og seilklar
på Huvik og gjennomføringen av den
til våren. Det blir nok også andre prosjekførste snekkeregattaen på nesten 50 år.
ter, som en del arbeid på livbåtjiggen etc.
Alle arrangementene var så vellykkede,
Det går rykter om at sypikene ikke vil
at det i årene som kommer blir ﬂere konhvile på laurbærene, men fortsette trenden
serter og snekkeregattaer, i tillegg til den
med aktive sykvelder. I verkstedet er det
årlige kystkulturdagen,.
stadig progresjon. Stadig ﬂere motorer får
Jeg vil benytte anledningen til å takke
en stoffbit over seg, som et tegn på at
alle som kom på våre arrangementer og
motoren nærmer seg ferdiggjøring. Nordre
til alle de som jobbet med stort og smått
Skur og Ballast har satt i gang med en ny
for at alt skulle klaffe. I en frivillig forensesong. Infolaget har vært i sving, og dette
ing som Gokstad Kystlag, er det svært
Kystvakt er et bevis på dette.
viktig at ﬂest mulig tar i et tak.
Vi er altså i gang igjen på mange felter.
10 års jubileet er ikke over. Foran
Et nytt arbeidsområde kan bli modelloss ligger en liten bok om Kystlagets 10
båtbygging. På medlemsmøtet 8. septemårige historie og ikke minst selve jubileber håper vi at det blir interesse for et
umsfesten fredag 17. november 2000.
arbeidslag som kan ta seg av denne disipliTidlig på året sa vi ja til Barnevernets
nen. Vi ønsker å starte opp et kurs som
henvendelse om et samarbeid. Vi sa ja
forhåpentlig ender i en aktiv gruppe.
til at ﬁre ungdommer skulle ha arbeidsDet er mange andre områder vi ikke
trening under en kyndig veileder og en
dekker. Vi har i mange år snakket om
barnegruppe på inntil åtte, som kanskje
mer aktivitet i historien rundt kystkulturen
skulle bli en speidertropp. Barnevernet
i Sandefjord. Per Angell-Hansens meget
har tenkt å sette dette prosjektet i gang
vellykkede bok ”Slippen” på Huvik er et
i høst. Det enkelte medlem vil nok ikke
ﬂott bidrag her. Men kanskje det kunne
merke noe til disse to gruppene, da Bardannes en gruppe av historieinteresserte,
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nevernet stiller med ledere, og arbeidstreningen skjer i vanlig arbeidstid. Men kanskje
noen legger merke til at byggearbeidene skrider frem og at noe blir reparert på en og
annen båt.
I sommer hadde Barnevernet et to ukers tilbud til fem ungdommer om sommerjobb
og et aktivitetsprogram for 10 barn. Kystlaget var basen for tilbudet. Det ble beiset,
ryddet og snekret. De minste hadde ﬁne dager med krabbeﬁsking, tegning og maling,
roing og bading. Tilbakemeldingene var gode og at det er ønskelig å gjenta prosjektet.
Velkommen til en prat på lørdagskafeen og dugnader på onsdag etter kl. 18 og
lørdag etter kl. 10. Det er lov bare å stikke innom også!

Gokstad kystlag
- hvor er du og hvor går du?
Vi har nå holdt på i 10 år. Det er blitt bygget opp en meget god forening med mange
spennende miljøer. Vi har fått et strålende kystkultursenter.
For 2 ½ år siden ble vi forelagt noen planer om bygging av fem hybelhus helt inn til
Søndre Skur. Planene medførte også at Brygge Syd skulle vekk Siden har vi jobbet jevnt
og trutt med et alternativt forslag. Vi ønsket heller kystkulturrelatert virksomhet. Det ser
ut som om det skal bli et kystkultursenter med mange forskjellige aktiviteter.
Nå må vi i Kystlaget fundere på hva vi ønsker. Vil vi være med på å påvirke
utviklingen sydover? Ønsker vi mer plass til vår virksomhet her? Fortsetter Gokstad
kystlag som før? Eller skal det bli et samspill med nye virksomheter? Hvordan blir
økonomien? Skal Kystlaget ha egen økonomi og det nye senteret sin egen? Hvordan
skal dette senteret styres?
Fredag 27. oktober hadde vi et spennende medlemsmøte hvor disse spørsmålene ble
diskutert. Temaene gikk mest på hva som har vært og hvilket forhold vi kan få til det nye
på syd og hvilken innvirkning senteret her vil ha for oss.
Det ble i mindre grad diskutert hvilke målsettinger kystlaget skal ha på sikt. Men det
blir nok mer om dette i det nye året.
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Barnevernet med sommertilbud
Før sommeren ﬁkk vi i Kystlaget en henvendelse fra Barnevernet om å leie ut til et
to ukers sommertilbud til barn og ungdommer. Med bakgrunn i tidligere behandling om
et samarbeide, sa vi selvsagt ja.
Det var fem ungdommer i alderen 15-16 år som ﬁkk tilbud om en sommerjobb. Gutta
ble satt til ofte ukjente arbeidsoppgaver og kanskje en struktur som var litt uvant. Men
tross små nedturer fra tid til annen var stemningen meget god. Det ble gjort en del
arbeider som beising av Søndre skur og brygge utenfor Nordre Skur. Ved oppgangen til
2. etasje i Murbygningen ble det bygget et provisorisk presenninglager for materialer for
båtbyggerne. Her har det vært litt rotet en stund. På regnværsdager ble det arbeidet med
paneling i 2. etasje i Nordre Skur og en del ved ble saget opp for vinteren.
Ungdommene skulle jobbe ﬁre dager og så ha en aktivitetsdag. Begge fredagene ble
sjarken Tøffe Tom brukt til ﬁsketurer ut i fjorden.
De minste var mest mulig ute. Våre to robåter ble ﬂittig brukt til turer over til plenen
nedenfor Park Hotell eller til badestrender lengre ut. Skal si ungene, de ﬂeste i alderen
6-9 år, ﬁkk dreis på årene! Innimellom ble det tid til krabbeﬁske og tegning og maling.
Trolldeig var et yndet medium for kunstutfoldelse. Flotte skulpturer med elementer fra
havet som skjell etc., ble produsert på løpende bånd.
Det ble servert frokost og lunsj hver dag. Mannskapet var en førskolelærer med
to assistenter for barna og to for ungdommene. Den ene av disse var den delvis
arbeidsledige leder, som ﬁkk en liten sommerjobb.
Barnevernet har fått gode tilbakemeldinger og ønsker om å gjenta tilbudet.
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Brygga er vår
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Cato
Arveschoug

Vi har i en årrekke leid ﬂytebrygga som ligger ut for Brygge
Nordre Skur. Brygga var sliten da vi ﬁkk til slippen. Konstruksjonen har vært litt spesiell, da utliggerne har vært gjennomgående og
ikke leddet på hver side av bryggeelementene. Dette har gitt stor
stivhet og en stødig brygge, men konstuksjonen har ikke holdt over
tid For et par år siden hadde vi en stor jobb med å rette på de

ytterste elementene.
Vi har ført en dialog
over tid med eieren av
brygga om å kjøpe den.
Til slutt ble det til at vi
har kjøpt en ny brygge
av Brygge & Industriservice AS. Den nye
brygga er nå lagt på
plass i stedet for den
gamle ﬂytebrygga.

Slipping

Priser

300,- kr. opp og ut igjen, inkludert ett døgn. Deretter kr. 50,- pr døgn.

Bryggeplass

Ta kontakt for avtale om priser.
For tiden ingen ledige plasser. Venteliste.

Leie av lokaler med kjøkken, stue, WC, inkl. vask
For medlemmer kr. 800,For ikke-medlemmer kr.1300,Nordre skur og anlegg: Etter avtale
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«Maggi»
- enda en vestlending på brygga vår.
Den gaffelriggede snekka «Lotte» hadde etter to enerverende
sesonger nesten tatt motet fra meg , før Knut Kildes råd om å bytte
magneten innledet fem somre med båtturer uten vansker av noe
slag. Vi hadde blitt båtfamilie, og etter vellykkede overnattingsturer
til Rauer, Tvistein og Jomfruland, var de første symptomene på
Kai Askildsen trefotsyken så åpenbare at banken måtte avkreves «tilsagn om lån på
inntil kr. 100.000.- til kjøp av fritidsbåt»
Nå fulgte en tid med ﬂittig lesning av diverse publikasjoner som omhandlet delvis
ﬂytende gjenstander i tre som ikke hadde latt seg omsette i lokalmiljøet, og
som alle rommes i Svein Eriks sluttrapport da han som konsulent hadde latt seg
bortføre til en snødekket opplagsplass i Østfold : «Denne båten vil du ikke ha, Kai».
En fredag ettermiddag like før vi skulle besøke min svigerinne i Sandnes, ﬁkk jeg den
lyse ide å ringe en båtmegler i Stavanger som jeg hadde sett annonsere mye dyr maritim
plast. Han hadde ingen trebåter, «for det vil ingen kjøba nåtedags», men
han ga meg nummeret til Sirenas, en kollega som muligens nedlot seg til å megle tre.
«Nei me har lide trebådar for tiå.....me har visst bare ein og det e`ein gammale
seilbåd så ligge i Hillevåg».
Dagen etter kunne en vanligvis ganske balansert adjunkt i ungdomsskolen observeres
dansende på en brygge i Aleksander Kiellands hjemby, lett ekstatisk og helt uten
demokratisk motivert interesse for hva andre betalende medlemmer av familien måtte
synes om sin nye rival. Ingen våget å motsi den antatt psykotiske, og først da den
hysteriske reaksjonen på 26 fot kystkultur vakkert dekket med Oregon pine hadde veket
plass for havesyke og eietrang, begynte forsiktige innvendinger mot rusten jernsøm
og klaustrofobiframkallende forhold under dekk å meldes. Min gamle forelskelse i
spissgatteren « MAJA » var erstattet av en ny. Så over all forstand var min begeistring
at innsigelsene mot «MAGGI» ( med trykk på begge stavelser) snart forstummet, og
praktiske tiltak for å fullbyrde forholdet kunne planlegges.
Eieren gjennom de siste tolv år, Øyvind Tjølsen, viste seg å være et meget hyggelig
bekjentskap som syntes «MAGGI» ble for liten til Shetlandstur med kone og tre barn og
derfor hadde kjøpt en langkjølet 34-foter.
Vi ble enige om alt - bl.a. felles seilas Stavanger - Mandal april/mai - og jeg dro hjem
og solgte «LOTTE» og studerte en redigert videoﬁlm av familien Tjølsens mange tokt
med «MAGGI» langs sørlandskysten.
Med kurs for Mandal på fullpakket Kawa 1000 en solstrålende torsdag kl.11.00
(velvillige lærere overtok for sin allerede i lang tid mentalt fraværende kollega) var det
ikke uten vanskeligheter at fartsgrensene i store trekk ble overholdt, og etter at mitt
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Foto: Fred Ivar Tallaksen

”Maggi” i godt driv forbi Kystkultursenteret på Huvik

kjødelige opphav hadde forestått transport Mandal - Stavanger pr. bil, kunne utstyr
-deriblant sjøkart og overlevingsdrakt utlånt av Anders- stues ombord til avtalt tid og
sted. Øyvind hadde bunkret og lagt «MAGGI» i Tananger dagen før for å korte ned den
forestående seilasen til 99 sjømil - eller fra 15 til 22 timer alt etter vind og strøm ifølge
avtroppende skipper som hadde tatt turen seks ganger før.
En entusiastisk meteorolog ved værstasjonen på Sola ﬂyplass laget spesialvarsel som
gikk ut på regn og bris rett imot som ville dreie mot nordvest og øke til kuling utpå
neste dag « men då e jo dokker forlengst forbi Lindesnes.»
Vi kastet loss kl. 19 i stille og duskregn og huket oss ned bak sprayhooden og koste
oss mens vind og regn gradvis økte på. Etter et par timer med hygge og samtale om
båten, var det klart at mørket kom for fort til at vi kunne ﬁnne havn for natta uten å
gjøre vendereis, men «MAGGI» gikk så ﬂott i sjøen at jeg var glad til.
For sent oppdaget jeg at regnjakka hadde to åpne knapper øverst. Vannet hadde
nådd forbi underbuksa. Da jeg tok opp hetta uten å tømme den, ble væskebalansen
gjenopprettet. Men vått ulltøy varmer også, og drakta til Anders skulle spares til neste
dag.
Etter skiver med leverpostei, grønn ost og ull -det er noe med våte ullvotter- krøp
Øyvind til køys, og jeg var endelig alene med «MAGGI» i mørket. Herlig ! Ved hjelp
av sine 10 sabb dieselhester halvveis delte, halvveis besteg vi de etterhvert ganske
store bølgene som nå kom inn halvt styrbord, og som ga «MAGGI» anledning til å
ta stadig større sjø som for å vise meg hvor ﬂink hun var. Og jeg var mer imponert
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jo mer det frisknet på. Stående bak sprayhooden med godt grep om skinnene til luka
og med hyppige blikk på GPS’en som, Øyvind hadde lært meg bruken av, og ellers
speidende etter hvite bølgekammer på styrbord, kjente jeg meg levende på en ny måte.
En merkelig blanding av å ha full kontroll og samtidig være hjelpeløst prisgitt leken
mellom elementene og tusen års kunnskap om båtkonstruksjon representert ved en over 60 år gammel dame med 50 centimeters fribord, som
hun konsekvent nektet tometers bølger å overstige. Først da jeg så bølgene bryte over
meg til styrbord, slapp hun sjøen opp på dekket.
I halvfemtiden om morgenen begynte de foregående to døgns manglende søvn
å gjøre seg gjeldende. Jeg så ﬂytende containere, elger og grå elefanter krysse foran
baugen og hørte skremmende lyder, og jeg var redd dømmekraften heller ikke lenger
var på høyden, så jeg bestemte meg for å vekke Øyvind. Da ﬁkk jeg se en lang hvit
bølgekam halvt styrbord som var større enn sine forgjengere, så mye større at jeg sikkert
ville gått over til manuell styring hvis hodet hadde virket, men jeg ble stående og lure på
hvordan dette ville gå. Jo nærmere vi kom hverandre dess mer økte spenningen. Visst
har jeg vært på åpent hav før og opplevd langt større sjø enn dette, men da hadde båten
taxfreebutikk og to bildekk. «MAGGI» er liten og denne frådende skavlen syntes enorm
og struttende av energi. I likhet med Tenvikbåten har «MAGGI» stor bredde både for
og akter, og dette gir et veldig løft. Da veggen av sjø møtte oss, klatret vi så høyt at bare
toppen av bølgen - et litt snaut badekar omtrent- slo over hyttetaket. Det morsomme
var at en halv liter Nordsjø med april- temperatur fant veien langs masta og plasket
fra bordet og midt i ﬂeisen på en sovende påtroppende rormann. Ferdig vasket og med
rødt merke i panna etter 1 brå sit-up under meget lavt tak kom Øyvind og overtok
mens jeg la meg nedpå.
Etter en time ble jeg vekket av sol og ﬁkk rapport om at vinden hadde nådd aktenom
tvers og frisknet på. Du snakker om å surfe mot Lindesnes ! 10,8 knop viste GPSen
på det verste, og vi var enige om at det ville være skummelt å miste framdriften nå,
men vi fant det ikke fristende å sette fokka under rådende forhold, og Sabben hadde
aldri stoppet før. Vi rundet Lindesnes i siste liten, spør du meg, og vannet ble ﬂatt, men
traktvirkningen da kulingen ble presset over neset, ga storm til oss. Det drev hvitt over
vannﬂata men Øyvind krabbet fram på dekket for å sette fokka. Jeg tenkte mannen var
gal, men jeg sa ingenting, for jeg var litt spent på hva som ville skje. Han satte fokka
i lo, skjøtt ut til forstaget. Så kom han seg i sikkerhet og halte såpass at seilet smalt
over i le. For et drag ! Opp langs roret reiste seg en hekkbølge som gikk høyere enn
akterdekket og som plasket frem på rorkulten da vinden trakk pusten.
De neste par timene var motorseilas innaskjærs, og da vi hadde fortøyd i Mandalselva, stekte vi egg og bacon mens Øyvind sammenliknet nattens seilas med tidligere
turer. Aldri før så fort. 99 sjømil (i rett linje ) på 14timer gir gjennomsnitt på litt over
7 knop. Aldri før så sterk vind som etter Lindesnes. Vinden holdt seg hele helgen, så vi
var glade vi kom avsted da vi gjorde, for ellers hadde båten blitt liggende i Tananger.
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Neste etappe ble jomfrutur for resten av familien kristi himmelfartshelgen. Den
begynte med regn og motvind, og ble en kald fornøyelse. Etter to døgn hadde vi
fortøyd utenfor Grimstad og skulle kose oss med reker, men de var fremdeles frosne.
Etter overnatting med varm dusj i Lyngør, hadde regnet gitt seg og vinden løyet,
og fra Jomfruland seilte vi i solskinn. Herlig å se sin egen gaffelrigg fylles og oppdage
at stabiliteten i et skikkelig treskrog yter tilstrekkelig komfort for ens kjære kone til
at hun kan kose seg med kriminalroman, røyk og svart brus. Min egotripp var på
vei til å bli tilgitt.
Maggi er en 26 fots klinkbygd gaffelrigget spissgatter av furu på eik
med jernsøm bygget på Sagen båtbyggeri i Hommersåk i 1935.
10hk SABB dieselmotor fra 1976 med vribar propell, likestrømdynamo
og el. start. Vekt 3 tonn inkl. 800 kg jernkjøl.

35,5 kvm seil fordelt på storseil fokk og klyver,
bermudarigg til 1983.
Tre eiere siste 30 år møtes fremdeles nesten som i en
”former owners club”.

Her kunne du ha
skrevet om noe du har
opplevd i sommer!
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Kystlagsturen 2000
Alt klaffet - til og med været
forts. fra forrige nummer

Hos «trollmannen fra Hafsvika»
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Foto: Cato Arveschoug

Våre to tidligere kystlagsturdeltagere fra Hidra, Johan Hansen
og Normann Jaktevig, var forhindret fra å delta på årets kystlagstur. Men de tok imot oss på Hidra, ei stor ﬂott øy på grensen
mellom Rogaland og Vest-Agder der ﬂere av oss var på den første
Ivar Otto Myhre kystlagsturen. Normann ventet på oss alt ved fergeleiet, og derfra
det bar rett hjem til denne «motordoktoren» som hele Hidra konsulterer når det er
problemer med en motor. Der hadde han malt opp og montert en FM-motor spesielt
for Kjell Mathisen, men dessverre var ikke Kjell med av helsemessige årsaker. Det var
synd, for det som kjennetegner Normann og motorer er ikke bare at de starter når de
skal under hans kyndige hender, men de går så jevnt, lunt og ﬁnt. Det er ikke hosting,
harking og risting som når de samme motorene omsider starter hjemme på ﬂyttebrygga
vår. Det gjorde også denne motoren som han hadde så lyst til å vise vår Chief. Etterhvert
ﬁkk han start på de ﬂeste prakteksemplarene inne i verkstedet sitt med eksosrør gjennom
grunnmuren(naboloven gjelder visst ikke på Hidra).
Det er imponerende å se hvordan den pensjonerte elektrikeren, Normann, behandler
en motor. Han vet nøyaktig hva han skal gjøre og har riktig diagnose for enhver
mislyd eller start aversjon. Jeg vet ikke hva som er Normanns yndlingsmotor,
men han pleier å si at dersom du
ikke får start på en Marna så er
det bare to ting som kan være galt:
1. Den får ikke bensin.
2. Det er noe galt med eieren.
Normann hadde selvfølgelig også
mange gamle båter å vise fram, til og
med det som muligens er Sørlandets
eldste snekke. Alle disse ble startet opp
i rask rekkefølge mens glisene fra motorgutta bare ble bredere og bredere. For
å nå en av båtene ble vi alle tatt med på
båttur til Sabb-Søyland-familiens sommersted, hvor Normann hadde en båt
liggende i en av de mange karakteristiske båtstøer(eller båtgarasjer) som er
så typiske for Hidra og denne landsdeNormann Jaktevig jakter i typisk positur.

len. Vi trodde det ikke var noen Søylander til stede, men der tok vi feil. «Bitte» dukket
opp fra plysjen i det gamle ærverdige sørlandshuset oppildnet av å få besøk av hele 9
staute mannfolk. Hun var i sitt ess da hun kunne vise oss omkring i dette klenodiet av
et hus hvor tiden synes å ha stått stille i 150 år. Til og med motorgutta lot seg rive med
av Bittes ordﬂom om familie og anekdoter fra det gamle huset. Kanskje der var fordi det
var et bilde av den gamle motoringeniøren Håkon Søyland (Sabb) der.
Kveldens kulturfråtsing ble avsluttet med trimtur opp på Hågåsen der tyskerne under
krigen bygde en kjempefestning med tunge kanoner som skulle kontrollere skipstraﬁkken mot Lista og Jæren. Anlegget ligger høyt over tettstedet Kirkehavn med en praktfull
utsikt mot Lista og kyststrekningen mot Jæren. Festningen kostet 14 mill. i 1940 kroner.
Det sier litt om dimensjonene. Den kom aldri i kamp, men de ca. 200 tyskerne som
var der under krigen preget selvfølgelig livet på denne lille øya som i dag har ca.
600 innbyggere. Per fant en tysk ﬂammekaster i ei steinrøys, som øyeblikkelig ble
innlemmet i øyas museumssamling av bestyrer John.
Kvelden ble avsluttet med en bedre kvelds sammen med Normann og John fra
matkassa i kystlagets lokaler i Rasvåg, hvor vi også skulle overnatte.

Rasvåg.

Rasvåg kan ikke beskrives, men må oppleves, helst en lørdag formiddag når kystlaget på øya har utloddning av pram, vaffelsalg og stand utenfor stedets eneste butikk.
Da er det et yrende liv på den lille plassen med brygge for de mange som kommer
med båt til butikken. Bilen har ikke helt klart å overta Rasvåg. Gatene er for trange
Foto: Cato Arveschoug

Blinkskudd som viser morgenstemning på 1. mai i Rasvåg, en av Sørlandets perler.
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til det. Det kan bli anledning til å oppleve dette i sommer. Kystlaget har nemlig
laget to ﬁne prammer som selv pramkjenner Bjørn Sunde godkjente. En av disse skal
loddes ut. Men vi var her på en mandag, og selv det var en ﬁn dag i denne idyllen.
Vi ﬁkk spesialomvisning på det lokale museet «Fedrenes Minne» av John. Og vi
ﬁkk oppleve museets suverene attraksjon, Hidra-buksen. Motorgutta synes selvfølgelig
den største attraksjonen var de tre gamle motorene som Normann hadde deponert i
ﬁskeriavdelingen i kjelleren. Buksen ble funnet for noen få år siden på en gård på
Hidra under et hus. Dateringen viste at dette var en sensasjon fordi vi ikke har funnet
klesplagg her i landet som er særlig eldre. Buksa er fra ca. 1450 og er laget av okse eller
kuskinn. Den er bemerkelsesverdig godt bevart, og dagens moteskapere bør få en del
ideer her. Linningen er f.eks. laget som en kombinasjon av belte og linning. Fronten er
også spesiell og bør kunne kopieres. Buksa rekker til knærne og har nok vært brukt i
kombinasjon med lange støvler eller annet plagg fra knærne og ned.
Besøket på Hidra ble avsluttet med en bedre vaffel-lunsj med kaffe på den koselige
brygga til Arne og Inger Thorkildsen. Her var vi på kysthistorisk grunn, fordi det
var her sentrum for Forbundet Kystens landsstevne var i 1983 da dette ble holdt i
Rasvåg. Kalt det siste intime stevne hvor det var mulig å komme i ordentlig kontakt
med deltagerne. Men det burde også være et hint til oss at et lag med ca. 50 medlemmer
klarte å arrangere stevnet som ble meget vellykket. Denne rasten gjorde godt før en
strevsom hjemtur med ekstra last i bilen i form av en propellaksel fra Normann.
På hjemturen måtte Bjørn gå to ganger rundt Marna-fabrikken i Mandal og en tur
rundt båtbygeriet lenger ute i havna før Mandalsbesøket ble avsluttet med en enkel
middag på en av byens restauranter. Nå var det vel slutt med kultur, å nei, det ble tid
til en bryggesleng og befaring av «Solrik», skuta til Ben Brynhildsen i Grimstad, før vi
avsluttet med kaffe og kake på «Doktor Berg». Men så bar det rett hjem uten stopp.
Hele denne 5 dagers turen i godt selskap med gode kystlagsvenner pluss de vi
ﬁkk på turen inklusiv to måltider hver dag kom hver av oss på ca. 880 kr. Det er verst
for de som er hjemme.
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Kystkulturdagene 2000
I en årrekke har kystlaget arrangert småbåtstevnet i juni. Som
jubilant ville ledelsen at lista skulle legges høyere i år. Stevnet skulle
strekkes over tre dager og skulle inneholde ﬂere større elementer:

Stig-Tore
Lunde

Lansering av boka til Per om Huvikslippen.
Sjøsetting av Tenvikbåten.
Motorbåtregatta.
Foto: Cato Arveschoug

Frokost på brygga tidlig på Kystkulturdagen de 17.6.2000

I løpet av vinteren arbeidet en komité med forberedelser til disse dagene. I mai var
brikkene på plass. Vi kunne invitere gjester, presse og medlemmer til arrangementet.
Det er viktig for kystlaget å kunne spille på et nett av kontakter. Disse må være
med på fest og moro. Ved lanseringen av bok kunne Per knytte direkte kontakt med to
generasjoner Moving på kaikanten. Finn Moving hadde også vært en stor bidragsyter.
Ved sjøsettingen av Tenvikbåten sto to av barnebarna til båtbyggeren og gledet seg
over det de så. Svein og Edle Hansen har sett at familiens historie blir trukket fram
fra glemselen og blir førstesidestoff!
Ordfører er en ﬂittig gjest under slike arrangementer. Han gir det hele et staselig
preg, med kjede og det hele. Han tok seg god tid i år. Hvor ble det av resten av
gjestene da?
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Edle og Svein Hansen som er etterkommere av Nicolai Hansen, båtbyggeren fra Tenvik i Ula.
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Foto: Fred Ivar Tallaksen

Foto: Fred Ivar Tallaksen

Konferansier Morten Hellemann er i
godt humør

Foto: Fred Ivar Tallaksen

Både lokalpresse
(våre venner i Museumsgata), og fylkesdekkende media som NRK
radio og TV-Vestfold
ga oss tid eller spalteplass. Vi må vel si oss
svært fornøyd!
Medlemmer og
andre interesserte slutter
opp om arrangementet.
Men hvor blir det av
våre naboer i Tønsberg
og Stavern. Etter mange
forsøk tror jeg nesten
vi kan glemme å trekke
våre venner hit på arrangement av en slik karakFinn Moving mottar ”Slippen på Huvik” av Per Angell-Hansen
ter. Turen rundt Tønna
er tøff for innfjordinger, og det er jo E-18 også
kanskje.
En båt fra Stavern stilte opp i motorbåtregattaen. Dette ﬁkk det til å nesten ta helt av.
De ville komme igjen til neste år også sa de.
Tøfﬁnger som tok turen på morgenkvisten i
sjø og regn.

Sjøsettingen av “Albatross II”

Foto: Fred Ivar Tallaksen

Flott vær - mange mennesker. Et seil er spent over slippgangen
- lett buktende i vinden. Øverst i slippgangen ligger kopien av
“Tenvikbåten”. Karene som har bygget båten er travle med å få gjort
klart til sjøsettingen. De er kledd i nye, hjemmesydde klær fra 1800tallet. Eimen av linolje og tjære henger i lufta omkring dette ﬂotte
Thorbjørn
byggverket. Beundrende kommentarer fra publikum.
Larsen
Det var så mye spennende som skjedd på denne dagen - kystkulturdagen 17. juni 2000. Sjøsettingen av “Tenvikbåten” var et av
høydepunktene og skal beskrives her.
Selv har jeg hatt gleden av å følge
med på arbeidet med denne båten helt
fra starten av og har fått en viss forståelse av det kolossale arbeidet som er
nedlagt fram til denne dagen. Det er
nå ca ﬁre måneder siden stabelavløpingen skjedde. En del av det som faktisk
foregikk i forbindelse med stabelavløpingen vil ikke få den oppmerksomhet
det kunne fortjene her, og det er heller
ikke meningen.
Det er snart tid for stabelavløpingen.
Stig Tore holdt en god introduksjonstale
med beskrivelse av forhistorien. TidliAnkerdrammen
gere eiere av den originale “Tenvikbåten”
var til stede. Slektninger av Tenvikbåtbyggere i Ula var
også til stede.
Selve dåpen ble
utført av to ﬂotte,
bunadskledde unge
jenter. Marte og Solveig. Båtens navn
hadde vært en vel
bevart hemlighet helt
til nå. “Albatross II”
Sjøsetting av ”Albatross II”, endelig ligger den på vannet!
ble navnet. Vind, hav Måtte “Albatross II” og dens mannskap få mange gode seilaser!
og seilas over sjøen

Foto: Fred Ivar Tallaksen
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Foto: Fred Ivar Tallaksen

ligger i navnet.
Så begynner
Albatross II å
sige ned mot
vannet. Nordre
Skur & Ballast
synger “Ormen
Lange” mens
nybygget sjøsettes. En praktfull
sjøsetting var
det!

Rotur med ”Albatross II” for første gang, den var god å ro!!
Foto: Fred Ivar Tallaksen

Og koret måtte jo synge for at alt skulle gå bra

Vi savner en lydopptaker
Kystlaget er i besittelse av en SANYO EXECUTIVE TALK-BOOK.En
hendig liten sak når man skal intervjue folk, snakke inn en liten beskjed
(til seg selv) osv. Men opptakeren er vekk!! Etuiet er for hånden.

Hvem har den?
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Hva er dette?
På Huvikslippen ﬁnnes det en rekke gjenstander som vi ikke uten
videre knytter til dagliglivet i Sandefjord i 1999. Mange av dem er
naturlig nok knyttet til virksomheten med båter og motorer. Samlingen av ﬁskeredskap er ganske omfattende. På veggen i nordre skur
henger et par ålesakser.
Ålen er vanlig i heleNorge, og ﬁnnes både i sjø og ferskvann.
Stig-Tore
Gytemoden ål trekker til Sargassohavet hvor den gyter og dør. Den
Lunde
ålen som ikke trekker ut graver seg ned i mudder vinterstid og
ligger der til temperaturen igjen kryper over
4-5 grader.
Fisket etter ål er betydelig og skjer i alle
fjordområdene i Sandefjord. Det er i dag
vanlig å ﬁske ål med ruser. Nettingteiner som
tidligere var i bruk er i dag sjelden i bruk.
Fangstene blir levert til en omreisende mottaksbåt, ålekvasa, som kommer fra Danmark
hver 14 dag. Jeg vil anslå at det er ca.10
yrkesﬁskere som leverer ål fra våre områder.
Tidligere foregikk noe av ﬁsket med ålesaks, redskapet vi ser på bildet. På grunne
viker hvor man visste ålen hadde gravd seg
ned ble det stanget ål med saksa som var
påmontert et skaft på 3-4 meter.
Stangingen skjedde fra prammer og
mindre båter. Når isen lå kunne det også skje
utfra hull i isen. Per Haugen ,som selv er
åleﬁsker, kan fortelle at det foregikk et slikt
ﬁske både i Kilen og innerst i Mefjorden. Det
var tidligere ﬂere østfoldinger som reiste hit
for å ﬁske.
Ålesaksa fanger ålen levende. Bladene er
så tynne at de gir etter og ålen blir sittende
fast i mothakene. Det blir sagt at smijobben var krevende og at det bare var noen få
smeder som kunne smi ålesakser som var brukelige.
All bruk av ålesaks er i dag forbudt. Redskapet skader ål som ikke blir tatt. Ålen som
fanges blir også skadd og overlever ikke lagringen hos mottaket.

- 17 -

Materiallære
Leif Harald er en av veteranene blant gaiaseilerne. han har hele tiden
vært opptatt av koblinger mellom gammel kunnskap og moderne
vitenskap. Hans utvalgte artikkel denne gang bringer nye spenstige
syn på noen teorier.
Varig

Våre jernnalderforfedre bygget trebåter som tålte høststorm i Atlanterhavet. Dagens
trekonstruksjoner har ganske mye til felles med forfedrenes byggeteknikk.

Smartere

Morgendagens produkter vil bli preget av smartere teknikker enn dagens; ﬁberkompositter, metallmatriksløsninger og spesialkjemikalier vil kunne forenkle vår hverdag
uten å forurense den.

Fakta

Riktig bruk av ﬁberretning og iherdig jernbanking i essa, ga våre forfedre gode
treløsninger og sterkt jern. Fibre og smartness blir viktig også i neste årtusen: Komposittene øker i bruk og nanoteknikken vil kunne endre vår hverdag.

Mye er gammelt nytt

Materialteknikk har alltid opptatte menneskene. Hvorfor en ting går i ﬁller mens
en annen holder, har sikkert Homo sapiens lurt på i ti millioner år. Hvorfor gikk
vikingtidens skipssmed til skogs med svennene og merket krokvokst eik ﬂere år før
langskipet skulle bygges? Hvem lærte dem å forme det perfekte mastefestet - den
digre eikeblokka som ble boltet fast nede i kjølsvinet? Hvordan visste de at tommetjukk
furuplank var best i skipssiden mens bare eik var brukelig i skrogbunnen?
Ett av svarene ligger i tidsbegrepet: Det hastet sjelden, om ikke ﬁenden brått
seilte inn i vika. Far lærte sønn, tømreryrket gikk i arv og oppsamlet kunnskap - fra
katastrofer og sammenbrudd ikke minst til sjøs - førte byggekunsten videre. Om det
brått tok til å haste, gikk de andre veier: For å skaffe bedre våpen til angrep og forsvar
«importerte» vikingene også smeder, men råjernet fra de norske fjellmyrene var fortsatt
bra nok ….

Berømt lærebok

Å bygge påkjente konstruksjoner i tre krevde gode kunnskaper av dem som levde
tusenvis år før plywood og laminater. Riktig formet stokk av riktig treslag tåler ofte
store laster, ulike store i strekk og trykk, bøy og vri. I den berømte læreboken The New
Science of Strong Materials vier professor emeritus James E. Gordon ved University of
Reading, mange sider til tre og cellulose. Enda ﬂere vier han til The Metallic Tradition.
Dessuten la han ved bokrevisjonen for noen få år siden, inn et ekstra kapittel om
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fremtidens materialer.
Vi velger å låne viten fra prof. Gordon bok.

De hadde rett

Mangelen på fancy laminater og limtre bekymret ifølge prof. Gordon slettes ikke
våre forfedre: De hadde overﬂod av tømmer og valgte konstruksjon og dimensjoner i
hus og langskip slik at deres løsninger motsto de nordiske lands snø- og vindlaster.
Likeså skulle løsningene motstå vinterhalvårets heftige påkjenninger til sjøs. Kloke
vitenskapsmenn som i ettertid har analysert trekonstruksjoner fra den tid, fant ifølge
prof. Gordon at våre forfedres sans for proporsjoner ga riktig løsning på statiske og
dynamisk problem.

Tre - også i fremtiden

Årsaken til at tre fortsatt er slik et godt konstruksjonsmateriale, og at det vil være det
langt inn på 2000-tallet, er ifølge Gordon treets oppbygning: - Treet består av et enormt
antall lange rørformede celluloseceller eller -ﬁbre, med rundt eller kvadratisk tverrsnitt.
De sitter tett sammen og noen treslag - særlig eik - har dessuten ﬁbre «spunnet» rundt
de lange rørcellene, i nitti graders vinkel mot disse. Derfor er eik et så sterkt materiale.
I hovedsak må treverk belastes i bøying og tildels i strekk, mens kompresjon ofte er
mindre vellykket idet konstruksjonen da kan splintres. Dette merker man selvsagt etter
en tid.
Trelaminater slik man for eksempel ser dem i moderne norsk byggeskikk, er ifølge
prof. Gordon en utmerket måte å bruke naturlige materialer på. Han sier rett ut at
ingeniører nok burde bli enda ﬂinkere til å bruke tre, og kutte ut den robotaktige
metalltenkingen hver gang de skal bygge noe. Rene ord!

Jern eller stål?

Om metaller sier den gode professor: ”En karakteristisk fordel for de aller ﬂeste
metaller er deres seighet, evnen til å motstå oppsprekking. Helt fra kobber, sink og
bronse-tiden har menneskene skjønt dette”. Jernet - som kom etter noen tusen år var spesielt bra i så måte. Forskjellen på jern og stål er at stål er smibart jern, mens
annet jern stort sett bare kan støpes i form. Dette må ikke få forringe støpejernets ﬁne
egenskaper; mange land har nydelige eksempler på støpte jernkonstruksjoner som står
den dag i dag og som ufortrødent fortsetter å gjøre jobben for eksempel som bærende
element i tidlige, engelske broer konstruert av universalgeniet I. K. Brunel og andre,
påpeker Gordon videre. Han mener at stadig nye legeringsvarianter og hurtigstørkning
som gir bedre «atompakking».

Morgendagens løsninger

Tre er naturens kompositt. Tekniske løsninger med ﬁbre innbakt i en masse vil
ifølge prof. Gordon, og materialforskere hos bl.a. MIT (Massachusetts Institute of
Technology), komme til å prege menneskenes neste årtusen. Lette, sikre konstruksjoner
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vil prege transportarbeid og bygninger, karbon- og andre ﬁbre vil dominere hverdagen.
Metall/matriks-kompositter, ultrahurtigherdet metall, borﬁbre, nye og langt stivere
glassﬁbre; alt dette vil prege vår hverdag og tunge, klumpete og tungt resirkulerbare
løsninger vil være borte.
Nanoteknikk basert på høyrent silisium og spesialkeramer vil forandre samfunnet.
Det vi i dag aner konturene av, vil om et par generasjoner helt ha tatt over styringen
og driften av menneskets hverdag. Mikromaskiner gjør helsearbeid enklere, langt mer
avanserte datamaskiner med kolossalt mye større regne- og lagringskapasitet utfører
operasjoner man bare kunne drømme om i 1999.
Den som lever får se….
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Frimodig ytring

(Betraktninger fra en freelancer)
Jeg bruker av og til den tittelen. I
dårlige brygger og gode brygger, vi
Tanums store rettskrivningsordbok står
vandrer med fornøyde og misfornøyde
det: «Person som ikke har fast stilling,
fjes. Under enkelte vandringer blir vi
aggressive og såra, men når en er på
men arbeider på egenhånd uten konvandring, så går en av seg det meste--.
trakt».
Og tida går, og den går fort!
Kontrakt og kontrakt, det er vel en
Jeg har vært med siden seinhøsten
form for kontrakt å ha fått tildelt ufø91 og har vandret her siden blant
retrygd. Det er noen år siden den tildevenner jeg har
lingen, så jeg har
fått - det virker
vendt meg til det
som de er
og anser meg som
venner, og det er
freelancer i måten
ﬁnt! Noen
å leve på.
ganger blir jeg
Mitt arbeid på
nok litt lei alle
egenhånd består
sammen, men da
mye av å gå. Jeg
har jeg den forgår på beina mine
delen som fresom fungerer forelancer at jeg
holdsvis bra, og
kun vandrer på
da utvikler jeg
helt andre stier.
masse muskler og
Men Kystlaendorﬁner, og
get ligger alltid i
endorﬁner er mat
bakhodet, og en
for sjel og sinn.
gang på Kypros
Under mange
Vigdis Myhre
tok jeg medlemskapet mitt
av mine vandringer tenker jeg
veldig alvorlig og ble henta kl. 04.30
ofte på Kystlaget. Kystlaget som har
for å bli med noen ﬁskere ut på havet
blitt en base. Og Kystlaget er også på
for å trekke garn. Garn fylt av stygge
vandring. Og folk her vandrer, vi vanmiddelhavsﬁsker og blekkspruter som
drer rundt omkring på Slippen, vi vansugde seg fast i hendene mine. Men jeg
drer i meninger og betraktninger, vi
tråkka skikkelig i baret, for jeg sjekka
vandrer fra og i vedtak, i vedtatte og
ikke hva slags motor det var i båten!!
ikke utførte ting, i utførte handlinger
Er veldig lei meg for det da. Men nå
som ikke er vedtatt. Vi vandrer i
må jeg ut for å lage ﬂere endorﬁner.
høvelspon og olje, tjære og isolasjon,
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Månedens proﬁl
skole og tok siden Bergen TekVår mann denne gangen er
niske Skole. ”Det var sikkert på
51 år og har fått mye oppmerkmaskin” tenkte vi, men det var
somhet den siste tiden. Han sto
det ei for han er faktisk ingeniør
nemlig bak et av de store prosjeki bygg/landmåling (den satt). Stor
tene som ble sluppet på ”Småbåtaktivitet i Røde Kors med seks
stevnet” i juni- boka om slippen
påsker på Hardangervidda koblet
på Huvik og dens historie.
Stig-Tore
ham til sanitet og år i forsvaret.
Lokalhistorie er i skuddet som
Lunde
Setermoen i Indre Troms fulgte
aldri før. At det ble en skikkelig
etter befalsutdannelsen. I 1976 havnet
”innﬂytter” som tok tak og skrev, er kanhan i Vestfold med salg av ambulanser
skje en kvalitet. I hvert fall er Per fra
Bergen, nærmere bestemt Nestun. Bestefar som oppgave. Arbeidsgiver var Scanvar gårdsgutt hos en komponist som bodde Rescue (VBK) i Horten. Bostedet ble
Sandefjord. Hans
på Trollhaugen.
utvalgte Nina; har
Da Nina gikk
jo solide røtter i
personlig konkurs
vårt distrikt. Når
og det ble tvangshan ikke reiste
salg av løsøre var
rundt i Norden og
bestefar aktiv og
Polen med vognregistrerte hvor
tog med ambulangjenstandene
ser ble tiden brukt
havnet. Da det
på familien. Hobsenere ble
byvirksomhet ble
museum på hjemdet aldri tid til
stedet til kompovil han gjerne ha
nisten (han het
oss til å tro. ”Ble
Edvard), kunne
ikke en motorsykgjenstandene
kel eller moped
spores utfra lisrenovert i denne
tene. Et gammelt
tiden da”, er vårt
utsagn sier ”eplet
naturlige spørsfaller sjelden langt
mål. ”Jo, det var
fra stammen”. Svært
vel noen”, svarer han.
passende er vår kommentar. Ting bør tilEn jobb uten reising fristet. Nå har Per
bake der de hører hjemme!
hatt jobben i Gjensidige i en årekke. I
Bestefar hadde oselver og det ble både
1986 skjøt aktiviteten på fritida fart. Først
rodd og seilt i Nordåsvannet og i Vatlemopeder og motorsykler. (Tempo moped
straumen. Bergen er en ﬂott by med både
på kontoret). Et av prosjektene var den
fjord og fjell i lange baner. Per gikk real- 22 -

gamle varesykkelen til Odd Gleditch a/s.
Den er i dag på malingmuseet. Hvert kjøretøy har sin charme. Jeg har ingen kompetanse når det gjelder motor. Men det
sitter litt i hodet og litt i ﬁngrene.
Det var Tor Magnar som introduserte
Per på slippen. Båtinteressen ahr aldri
vært spesielt stor, men da han hørte om
reolene med magneter og forgassere ble
veien kort. Dessverre for oss kom han for
sent til den første ryddesjauen. I verkstedlaget fant han fellesskap rundt restaureringen av noen gamle motorer andre hadde
mistet troen på 20 år tidligere. ”Skulle
dette ha noen hensikt måtte vi etablere en
motorsamling”. De som kjenner historien
vet at Per deltok i styret og kjempet for
ideen. Med Kristian som god støttespiller
ﬁkk han realisert prosjektet sammen med
de andre gutta i laget. At museet sto ferdig
ved åpningen 17.06.95 var et eventyr.
Mange gode kontakter ble benyttet og en
enorm egeninnsats ble lagt ned.
Inne i mellom motorer, magneter og
andre remedier sto kasser med papir.
”Dette er dokumentasjon”, sa Per. Gamle
brosjyrer, fakturaer, brev og tegninger
dukket opp. Noen tenkte vel at det var
skrot. Per ble tent på å skrive historien om
slippen. Finn Moving dukket opp i verkstedet. ”Har du noe å fortelle”? ”Jeg kan
fortelle om en båt som het ”Norig”. Slik

fortsatte det. En dag i mai 98 ble han med
Finn Moving hjem til Ragnvald Hansen
(Ragnvald Hansen var et oppkomme av
kunnskap om lokale forhold på Framnes
og Huvik)Det var da den egentlige innsamlingen begynte. Etter en operasjon i
beinet begynte han å skrive. Tilgangen på
stoff ble etter hvert større enn forventet.
Det morsomme var å komme over nye
ting som kunne settes i en sammenheng
som ingen andre hadde kjennskap til. Mye
mer kunne ha blitt presentert. At styret
gikk inn for å trykke boka var fantastisk.
Responsen har vært veldig god fra alle
hold. Det neste prosjektet er ”Trebåtbyggeriene i Sandefjord”. En del er allerede
samlet inn, men mange intervjuer må
gjøres.
Den største utfordringen for Gokstad
Kystlag er å gjennomføre en prinsippdebatt. ”Hvor vil vi?” ” Hvordan skal veien
være?” ”Nå er det et veiskille, vi må være
villige til å ta debatten”.
Per slipper en liten bombe. Han har
en båt i magen! En plattgatter på 22-24
fot med vindskjermer og kalesje. Den
kan godt gjøre litt mer enn snekkefart!
Kanskje den kan delta i regattaen. Detter
også dokumentasjon. Mangfoldet må vi
bevare. Vi må glede oss over lag som
lykkes med et prosjekt!

Benytt deg av annonsørene.

De støtter saken vår!
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B

Returadresse:
Gokstad Kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord

KYSTVAKT

skal utkomme med
ﬁre nummer pr. år

Liker du å ferdes i maritime miljøer - i båt eller på land?
Vil du være med på å bevare resurser og miljø til nytte og glede
for deg selv og dine etterkommere?
Ta kontakt eller besøk oss en onsdagskveld :
Gokstad kystlag, Framnesveien 5, 3222 Sandefjord. Tlf. 33 47 34 04.
Leder i styret er Cato Arveschoug, tlf. 33 46 74 12
Arbeidslagene:
Kultur- og Fartøylaget:
Fred Ivar Tallaksen
tlf. 92 65 80 98
Verkstedlaget:
Per Angell-Hansen
tlf. 33 47 32 60
Infolaget:
Thor Sunde
tlf. 33 47 20 16
Nordre Skur og Ballast:
Svein Husa
tlf. 33 47 26 07
Husstyret:
Thorbjørn Larsen
tlf. 33 45 94 31
E-post: gokstad. kystlag@c2i.net
M 95 03 51 48
Ønsker du kontakt med et av lagene, så ring kontaktpersonen.

Dugnadskveld hver onsdag
Kafé hver lørdag kl. 11-15
på Huvikslippen Kystkultursenter
Kaffe og kaker.
Benytt kaféen til en prat og litt hygge på lørdagen.
Ansvaret for kaféen fordeles på arbeidslagene

