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Leders side
En sommer er over oss
Livet er langt. Vinter, vår,
sommer og høst om igjen og
om igjen. Jeg husker nok
noen vintrer tilbake, men
stort sett går de mer eller
mindre i ett. Men somrene er
på en måte mye tydeligere. De klarer jeg
å skille fra hverandre – den sommeren
hendte det og den sommeren hendte det.
Vi har
store forventninger til sommeren. Det er
et annet liv enn det vi lever om vinteren.
Kystlaget rykker ut av bygg og skur,
sommerlivet er sosialt og båtlivet skaper
nærhet, kontakt og opplevelser. Vel har
vi vært ute en vinterdag, men nå starter
den typiske sandefjordingen sitt båtliv.
Og nettopp fritidsbåt-livet er vel noe av
det mer spesielle ved kystkulturen her
syd i landet - mellom Færder og
Svenner.
En nytt arbeidslag har kommet virkelig
gått i gang. På årsmøtet 2002 ble det
vedtatt å opprette et ”Kystledslag”. I
flere år har det vært tenkt og planlagt at
det her i Sandefjord skulle etableres et
ledd i kystledsprosjektet til Forbundet
KYSTEN. Mange av oss har besøkt
Grønningen fyr som var det første
leddet. Sandefjord kommune ved
parksjef Per Rønningen har vært aktiv
og nå er Kystledslaget en realitet. Flinke
folk er i gang og Drengestua på Gokstadholmen er det første praktiske
elementet. Interessegruppa for Gokstad-

holmen, Sandefjord kommune
og Gokstad kystlag går inn i
en avtale om
fellesskap og ansvarsfordeling på Gokstadholmen.
På Kystkulturdagen markerer
vi starten på det lokale kystledsprosjektet.
Hver onsdag i løpet av vinteren har det
vært ivrig aktivitet med modellbåtbygging. Det er ikke den første sesongen
de er i gang. Jeg fikk spørsmålet her om
dagen: Burde dette kanskje føre til et
eget arbeidslag? Og tanken er naturlig.
Sommeren er over oss og den starter
med Kystkulturdagen. Møt fram med
familie, naboer, venner og kjente. Still
opp som kaféverter, hjelp til med
regattaer, få med dere den fine stemningen om morgenen med flaggheis, sang
og frokost, kos dere hele dagen og så
runder vi av med en trivelig fest - - - -.
Hvem får propellen i år?
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KØBENHAVN - SANDEFJORD I GOKSTADFÆRING.

Forberedelsene til årets tur startet litt
trist på grunn av at min medrorer, Håkon
Sivertsen måtte melde forfall på grunn
av sykdom. Men det var ingen grunn til
å droppe turen av den grunn og støtteapparatet fra kystlaget sviktet ikke. Per
Angell-Hansen og Bjørn Sunde stilte
opp på Strømstad-fergen fredag ettermiddag den 13 juli med Gokstadfæri ngen pent lastet opp på bilhengeren bak
volvoen.
Bilturen ble begivenhetsrik som vanlig
når «gutta er på tur». Det ble besluttet å
kjøre langs kysten ned til Gøteborg for å
få med seg noen av godbitene, herunder
Grundsund, en liten idyll, som også rom-

mer et minnesmerke over den kjent båtkonstruktør Laurin som ble født her.
Bjørn og Even hadde vært på tur i omr ådet tidligere, og Bjørn kjente et billig
overnattingssted. Det var billig og typisk
Bjørn og Even. Campingplassen og hyttene som ble drevet av ei eldre dame
minnet mistenkelig om en kloning av
«opplevelsessenteret» på Hafallen og
bruket til Even i Lågendalen. Vel, vi installerte oss i noe som var et ombygget
hønsehus og sov godt.
Dagen etter gikk turen på små koselige
veier i Evert Taubes rike med stans og
besøk i herr Flinks butikk som ligger like ved Malø-strømmar, men Maj på

Malø så vi ikke noe til. Etterhvert måtte
vi inn på E-6 og besluttet å ta middagen
i vennskapsbyen Varberg. Her oppdaget
Per og Bjørn et påhengsmotormuseum
på brygga som viste seg å være helt
unikt. Det var en person som alene hadde samlet over 250 påhengsmotorer
pluss en masse andre gamle gjenstander.
I tillegg fortalte han at han hadde ca. 200
motorer hjemme til klargjøring ! De ble
selvfølgeig ikke tid til å se på de mange
øvrig severdighetene i Varberg, festningen, badet m.v. Det var så vidt vi rakk å
spise.
Ut på kvelden nådde ekspedisjonen endelig København, og like nord for Langeline ble Gokstadfæringen satt på va nnet til nysgjerrige blikk fra de tilstedevæ rende lokale seilere.
København - Helsingør.
Kysten fra København og nordover inneholder noen av de mest eksklusive boligområdene i Danmark. Det var derfor
en fornøyelse å ro langs denne åpne kysten i skumringen en lørdag kveld og observere de mange som benyttet de fine
strendene. Her lå ikke boligene ned mot
sjøen, men stor sett i baklandet med
strandsonen fri for allmen bruk og ferdsel. At det også var grunt langs kysten
oppdaget ikke undertegnede før det plutselig dukket opp en fisker i vadestøvler
midt i kursen. Det ble ikke tid til mer en
ca. 2 ½ t roing denne kvelden før det ble
mørkt og tid for å ta til land. Danmark
har ikke allemannsrett, så det var ingen
annen mulighet enn å legge båten i en av
de mange seilerhavnene, Vedbæk, som

er byget opp på denne strekningen og ta
inn på nærmeste h otell, som i dette tilfellet lå rett over veien. Dagen etter sørget
en solid dansk frokost for at det ikke ble
behov for mat før langt ut på dagen. Roturen til Helsingør tok ca. 5 t. og gikk
uten problemer i fint vær med noe vind
fra siden. I Helsingør står det i havneinnløpet at yachter under 120 fot skal
legge til nord for Kronborg slott, hvilket
førte til at færingen ble rodd rundt det
kjente slottet og fortøyet i båthavnen
nord for slottet. Det ble en koselig bytur
i Helsingør med studier av en rekke interessante restaureringsprosjekter i havna, innkjøp av mat og norske aviser.
På ettermiddagen ble Øresund krysset i
høy strømsjø og skvalp fra de store båttrafikken i området. Det tok bare ca. 1 t.
før svenskekysten ble nådd like nord for
Helsingborg.
Helsingborg - Falkenberg
Den strekningen av turen som er mest
utfordrende på grunn av at det her ikke
er noe beskyttende skjærgård er stre kningen fra Helsingborg til Varberg. Været er her helt avgjørende for om det er
mulig å kunne ro, særlig de mange store
buktene som skal passeres. Første overnatting på svenskekysten fant sted nord
for Helsingborg i ei koselig båthavn med
slipp, kran, klubbhus, lekeplass for barn
og fellesarealer hvor det også var mulig
å sette opp et telt. Stedet hadde det
norskklingende navnet Domsten. Neste
etappe var å nå fram til selveste Kullen,
denne klippeodden med det berømte fyret som stikker langt ut i sjøen og danner

innløpet til Øresund i dette ellers flate
landskapet. Tidligere var det slik at
svenske sjøfolk som passerte Kullen for
første gang måtte gjennom en dåpssermoni tilsvarende den man fremdeles på
noen skip praktiserer ved passering av
ekvator. Takket være ti dlig start om
morgenen var det mulig i relativt rolig
sjø å ro fram til Kullen på 5 t. Det er ingen havn ved Kullen, men på nordsiden
av klippen var det et lite skjær som ga
muligheter for å fortøye en liten båt. Det
ble derfor anledning til å besøke denne
turistattraksjonen og spise middag på kafeteriaen ved fyret. Det småregnet litt og
været var perfekt denne dagen for de
mange badeturistene, mest tyskere, for
en tur til Kullen. Det var derfor kø for å
komme opp i fyret. Her har det vært fyr
siden vikingtiden og mange forskjellige
typer fyr har stått på dette strategiske
stedet.
Problemet med å ro i disse områdene er
at det er så lange strekk at man blir sittende lang tid i båten uten å komme i
land for hvile. Alternativet er å gå inn og
langs land i de store vikene i området.
Det ville ta alt for lang tid, så det ble til
å sette ut på et nytt langt åpent strekk
over Skalderviken mot den lille badebyen Torekov. Nå ble være dårlig med
regn og motvind, men langt ut på kvelden etter nye 5 t. på toften, ble Torekov
nådd. Torekov viste seg å være en svært
koselig liten by med dansk preg i form
av små lave murhus og brostein i gatene.
Dette var tydeligvis et inn sted for de
bedrestilte turistene for her var det som i
Sandefjord ingen campinghytter eller
billig overnattingssteder. Løsningen ble

den ene grønne flekken som var å finne
nede ved havnen. Her var det mulig å få
opp teltet.
En hyggelig, lokal fisker mente jeg burde stå over en dag fordi det var meldt
gunstig vind neste dag for den lange
overfarten på Laholmsbukten til Halmstad. Men på morgenen var det motvind,
men ikke mer enn at det skulle gå greit.
Det gikk også greit på tross av økende
motvind utover dagen, men etter 7 ½ t i
båten var det på tide å søke mot land for
litt mat og hvile. Land ble tatt på ei
kjempelang og flott strand, som jeg mente lå like syd for Halmstad. Det lå nemlig en by i nord som var godt synlig fra
sjøen. Det var grunt utenfor stranden, så
båten ble bare trukket inn på sanden og
lå fint. Men etter en stunds hvile dukket
det opp en bil med to personer i røde
kjeledresser som begynte å rote i båten
og sakene mine mens de ivrig snakket i
walkie talkie. Misforståelsen ble oppklart, og det viste seg at det var kommet
melding til redningssentralen om at det
var drevet en herreløs båt inn på stranden. Det skal tydeligvis ikke være lett å
komme bort på svenskekysten.
Det var mange mennesker på stranden
som ville se denne merkelige farkosten
og mange forklaringer måtte gis. Det var
bare det at det ikke ble til at jeg spurte
noen om hvor jeg egentlig var. Etter en
lang hvil fortsatte ferden mot det som
skulle være Halmstad. Det så jo ut som
det var en kort tur på 2-3 timer. Men det
varte og rakk, det gikk 2 timer, 3 og 4 og
over 5 før havna og en molo ved noe
som var et elveutløp dukket opp. Det var

nå helt mørkt og kl.01.30, og det var bare å fortøye mellom noen steiner, legge
seg ned i båten i soveposen med håp om
at det ikke kom regn og håpe at vindmøllene, som det er mange av i Sverige
ikke holdt deg våken om natten. For de
er ikke lydløse. Det gikk bra både med
vær og vindmøller, og om morgenen ble
det besluttet å ta en hvil med frokost i
Halmstad og så benytte resten av dagen
til å ro til Falkenberg. Men oppe på kaia
åpenbarte følgende skilt seg: FALKENBERG HAVN. Stranden viste seg å være
Tyløsand nord for Halmstad som ligger
inne i en bukt og ikke synlig fra havet.
Det var som Columbus, ikke visste han
hvor han hadde vært og ikke visste han
hvor han var kommet. Men Falkenberg
var en idyllisk liten by verdt et besøk.
Elven som renner gjennom byen er en av
Sveriges beste lakse-elver, og det var artig å se folk fiske med flue inne i sentrum av en by. Ellers hadde byen verksted med dokk og en gamleby med nydelig trehusbebyggelse preget av en fortid
med tilknytning til havet.
Falkenberg - Gøteborg
Etter å ha handlet en del mat gikk ferden
videre med Varberg som mål. Været
hadde nå bedret seg og i lett vind med
sol og varme gled færingen lett langs
kysten og med muligheter for å komme i
land for hvile og mat etter ca. 2 timers
roing. Det er den mest effektive rutinen
for langturroing på grunn av at effektiviteten i roingen reduseres kraftig etter 2
timer. Etter 3 slike økter dukket den
kjempestore festningen i Varberg opp i
solen, og færingen ble fortøyet noe frekt

til fundamentpålene på det gamle kurbadet på siden av selve havna til lyden av
en hyggelig lyd, 6-9 Sabb fra fergen til
Otterøya(motoren hadde Bjørn og Per
sjekket på veien ned).
Begrepet putesveis og dårlig kroppslukt
hadde nå fått en ny dimensjon etter anstrengelsene og det enkle livet på de store buktene på Hallandskysten. Hygienen
er ikke akkurat på topp ombord med øsekaret som kombinert redningsutstyr, reserveframdriftsmiddel og avtrede. Dette
måtte bli et rom på byens Stadshotell
med dusj og barbering før en hyggelig
middagstur på byen i denne så trivelig
byen.
Dagen etter var målet å komme tidlig i
gang for å kunne nå Gøteborg på to dager. Været var nå enda bedre, og nå var
strømmen fra syd som var årsaken til
valget av å starte i København merkbar.
Kombinert med lite sjø, sol og fin skjæ rgård ble farten svært høy. Det eneste
aber var mangel på kart over strekningen
og det koster 2 timers roing, da båten var
på god vei inn en blindfjord til Kungsbacka før tabben ble oppdaget. Det er
kanskje noen som stusser ved begrepet
skjærgå rden. De fleste nordmenn tror
den svenske skjærgården i denne delen
av landet starter ved Gøteborg. Det er
ikke riktig, men på grunn av at det er så
grunt langt fra land i områdene nord for
Varberg, er det bare slike båter som
Gokstadhøvdingen som kan utnytte disse flotte områdene. Her er masse sel og
sjøfugl og fine øyer å gå i land på. Selen
fulgte for øvrig nysgjerrig etter båten
over lange avstander. Muligens lurte den

på hvor selskinnet på årene kom fra.
Ut på kvelden dro det opp til et voldsomt uvær med torden i alle himmelre tninger. Det var derfor det mest fornuftige å finne ly for natten på en holme som
var noe høyere enn båten, men uten muligheter for å sette opp telt. Det er ensbetydende med en natt i båten, denne gang
med teltet brettet ut over deler av båten.
Det gikk greit med det som kom fra
oven, men etterhvert ble båten fylt med
vann og faren lurte under tiljene. Men en
rask øseaksjon på natten reddet situasjonen. Etter en frokost i det fri fortsatte
ferden mot Gøteborg i fint vær, men
denne dagen med noe sjenerende vind.
Men skjæ rgården syd for Gøteberg er fin
og en fornøyelse å ro i og her var det
mulig å ferdes for alle typer båter helt
inn mot land. Dette var nå en ulempe for
Gokstadhøvdingen fordi bølgene fra de
mange lystbåtene i området gjorde at det
ble dårlig rytme i roingen. Men kl.17.00
var den fortøyet ved veteranbåthavnen
«Klippen» inne i havneområdet i Gøteborg. Tvers over gaten ligger det et hotell, og slike fristelser var det vanskelig
å motstå. Kroppen kom nå med en del
signaler som tydet på at det var på tide å
innvilge ½ dags hvile og dessuten lå
ekspedisjonen langt foran tidsskjemaet
takket være Columbus -opplevelsen ved
Halmstad og det fine været. Det fine v æret hadde også ført til sympomer på dehydrering. Kvelden ble derfor benyttet
til å innta mye veske og en bedre middag. Tørsten etter nyheter var også stor
og de norske avisene kom godt med. Dagen etter ble det leiet sykkel med en etterfølgende rundtur i Gøteberg kombi-

nert med nødvendige innkjøp. Putevaret
hadde revnet og det å ha en god pute er
en viktig del av soveposelivet. Det er
ikke for ingen ting at svenskene kaller
putevar for «ørengot». En slags kartbok
over Båhuslen ble også handlet inn for
noe sikrere navigasjon i tillegg til grønne bananer og rundstykker.
Gøteborg - Hunnebostrand.
Midt på dagen kastet færingen fortø yningene inne i Gøteborg, men det var
ikke lett å komme seg ut av havneområdet. En sterk vind feide rett inn elva som
med sin strøm skapte høye og krappe
bølger. I tillegg førte den store trafikken
i havna til at det ble vanskelig å ro og
båten tok inn en del vann. Problemene
fortsatte utover, men en snarvei under
lednings- og kaianlegget til den store oljeterminalen helt ytterst i havneområdet
sparte en del roing i høy sjø rundt anlegget og en kjempestor tankbåt(norsk) som
var i ferd med å legge til for lossing.
Etterhvert kunne kursen settes nordover
i le av de store øyene, Hønø, Ockerø og
Bjørkø. Planen var nå å overnatte like
syd for Marstrand som var det store målet for neste dag. En liten holme inne i et
arkipel med strand til å landsette båten
og litt gress til teltet ble valgt. Neste dag
var det litt småregn, men turen til Marstrand ble alikevel en fornøyelse med en
hvil på Kløverøen før de mange smale
sundene fram til havna i Marstrand. Her
var det en skog av master og båter i alle
fasonger. En liten elektrisk ferge fanget
også interesse. Den hadde vært fin på
strekningen Huvikslippen - Thor Dahl-

brygga. Den store attraksjonen i Marstrand ved siden av den vakre sentrumsbebyggelsen er festningen som ruver på
toppen av øya. Et kjempeanlegg som er
verdt et besøk for en nordmann selv om
Tordenskjold hadde inntatt festningen
for mange år siden som en av de få som
klarte dette. De fleste vet vel at han klarte dette ved en styrke-bløff som har gitt
opphav til uttrykket «Tordenskjolds soldater». Det var for tidlig å spise middag,
så turen gikk videre forbi Rønnang til
Skarhamn på den store øya Tjørn, før det
ble en bedre middag på en av restaurantene i havna. Nattekvarter ble tatt litt
lenger nord på øya Harøn. Det kom nå
litt småregn og vind, så det var viktig å
finne ordentlig le for natta. En liten
trang bukt med en kløft så fin ut, men
der stod det et telt og i bukta lå det ei
plastjolle uten motor med små årer. Vel,
jeg strevet og fortøyet litt lenger ute i
bukta og siktet meg inn på en liten grønn
flekk på land som muligens kunne tjene
som teltplass. Da dukket det opp ei dame
utenfor teltet som mente at det var plass
til et telt til ved siden henne. Var dette
en invitasjon eller bare høflighet, dessuten var hun alene ? Jeg valgte høflig å
takke nei med henvisning til håpet om å
få teltet på plass på den grønne flekken.
Straffen kom like etterpå da teltet var
brettet ut i form av en styrtsjø av en
regnbyge. Hun var nå gått inn i teltet.
Var hun alene, tro ? Vel, etter at regnet
modererte seg måtte først båten øses og
så fikk øsekaret en ny oppgave, nemlig
teltøsing. Men alt var jo vått unntatt det
som var i de vanntette sekkene, utstyr
som er helt nødvendig for turer i åpen
båt. Natten forløp uten overraskelser og

litt fuktig og våt ble det en tidlig frokost
og avgang før naboen(e) uten å få sjekket mysteriet.
Ferden gikk nå i sund og lei der båtene
gikk like tett som på E-18 søndag kveld
i ferietiden. Det gjør det problematisk å
ro, men etterhvert dukket Gullholmen
opp. Her ble det middag før kursen ble
satt mot de nydelige områdene i
«strømarna» mellom Skaftølandet og
Flatøn. Men hvem andre enn «Koffen»
og Arne Gundersen, kystlagets svar på
Evert Taubes Fridtjof Andersson som
alltid dukker opp på i de underligste byer og land i Taubes viser, dukket nå opp
for sydgående midt i den travle leia.
Men det brydde ikke Gundersen seg om.
Han svingte elegant «Koffen» rundt, og
vi hadde et hyggelig møte i «monsunen»
før seilene igjen ble bakket og «Koffen»
svingte mot syd. Jo, Gundersen kan
håndtere sin båt selv i den verste trafikken.
Nå kom turens fineste rotur bortsett ifra
to ting, Maj på Malø dukket ikke opp og
kartboken viste ikke hvor Bassholmen
var. En invitasjon med kart til å komme
til Gustavsberg helt inne ved Uddevalla
lå også i sekken, men det ville kreve
minst en dag ekstra og været og lan gtidsvarslet var nå så bra at det var fristende å krysse «Gula-humpen» og Oslofjorden mens det enda var brukbart vær.
Resultatet var at det ble overnatting i telt
på en av øyene syd for Lysekil sammen
med mange kajakkpadlere som også var
på tur, om ikke så lang.
Onsdagen opprant med nydelig vær og

det var en fornøyelse å ro over Gullmars-fjorden til Lysekil. Her ble det en
liten stopp med innkjøp av ferske aviser
og litt mat kombinert med en tur på den
artige antikvitetsbutikken i gamlebyen
vis a vis lokalene til de svenske motorgutta, et sted dit våre værksted -gutter
valfarter en gang i året til det årlige stevnet med Laurins gamle motorer med
tennkula. Ferden videre nordover gikk
greit selv om det etterhvert ble noe dårligere vær, men ikke verre enn at kursen
kunne settes rett på Smøgen og ikke på
innsiden av den store og vakre øya Malmø med de mange nedlagte steinbruddene. I Smøgen var det som vanlig trangt
om plassen, men færingen ble fortøyet
bak noen buer der det var for grunt for
andre båter. Det var mange som beså båten i denne folkerike havna, og en visste
til og med hva slag båt det var. Men så
hadde han da også skrevet en bok om
norske robåter. Smøgen var en skuffelse
i forhold til de andre plassene som var
besøkt på turen, og det skyldes dessverre
de mange nordmenn som bruker båtene
sine i denne ellers flotte havnen til festplass og konsertlokale for pop-musikk.
Traff for øvrig Per Olaf Lia, som lurte
om jeg hadde rodd helt fra Sandefjord !
Ettermiddag og kveldsøkta førte ekspedisjonen gjennom den flotte Sotenkanalen som har noe av den samme funksjonen som Viking-leia har hatt hos oss, for
å unngå en strekning med hardt vær. A nkom Hunnebostrand om kvelden og
overnattet i telt i havneområdet.

Innspurten - Hunnebostrand - Sandefjord.
Været var fortsatt fint og målet var å
komme over Oslofjorden mens det var
godvær, ellers ville det bli en lang tur
med kryssing inne i fjorden. Det ble derfor en lang dag
med roing neste dag, helt fra Hunnebostrand, forbi Bowallstrand, gjennom
Hamburgsund litt matkjøp i Fjellbacka,
deretter på innsiden av Musøn, Otterøn,
og Pinnø fram til den beryktede «Gula
humpen» som ble passert uten problemer
i det fine været. I Havstenssund ble en
lengre stopp med middag på stedets utmerkede fiskerestaurant før siste økt
nordover til Resø hvor det ble overnatting i telt. Dagen etter ble det en kort tur
på innsiden av Resø og Råssø før kursen
ble satt ut mot Koster og en lengre hvil
før kryssingen av Oslofjorden om natten.
Det ble god tid til en tur opp på fyret på
Nord-Koster for å studere ruten over
fjorden. På Nord-Koster lå «Tidens Arv»
med Geir Sanne som høvedsmann. De
hadde hatt en ferietur på svenskekysten
med barn, uten motor for bare seil, imponerende.
Kl.23.00 startet ferden fra Nord-Koster
med kurs først nord for Grisebåene, deretter syd for Torbjørnskjær og rett på
Fæ rder med sine karakteristiske lysglimt. Været var bra, men med en sjen erende dønning fra sør som gjorde den
tekniske delen av det å ro vanskelig.
Mellom Fæ rder og Torbjørnskjær steg
solen opp og spredte et praktfullt lys
over fjorden og de kjente og kjære la ndemerkene som f.eks. Kjærringskrevet

dukket opp i det fjerne. Kl.05.00 ble
Fæ rder passert og kursen satt nordover
mot Hoftøya, ifølge mange den flotteste
øya i dette området, og det sier ikke så
lite. Her ble færingen fortøyet blant
«sovende» fritidsbåter i den fine havna
øst på øya. Nå var det godt å få strekt ut
og få seg litt søvn under åpen himmel,
men etterhvert våknet ikke bare naturen,
men også menneskene, store og små i
båtene, så det ble til at det ble en enkel
lunsj før ferden fortsatte videre i det fineste ro og sommervær som kan te nkes.
Det tok derfor ikke lang tid før de siste
matrester fra innkjøpene i Sverige kunne
inntas ved Tønsberg Tønne, før den siste

etappen inn Sandefjordsfjorden med landing på Huvikslippen kl.20.00 om kvelden, nøyaktig 13 døgn etter avgangen fra
København, ca. 6 kilo lettere, men med
mye ballast andre steder.

Månedens profil- ”Ivo” eller Ivar Otto Myhre
Stig-Tore Lunde
Hvis du er båtbruker og er litt i gang i
fjordområdene våre kan du ikke ha unngått å møte en kar som bare ror og ror.
Båten hans er en kopi av praktbåten til
vikinghøvdingen de fant i Gokstadhaugen.
Interessen for båtlivet er nesten en selvfølge når man vokste opp med verkstedet på Framnes som nabo.
”Som en liten tass var jeg nærmest å re gne for en maskot for arbeiderne på verkstedet. Jeg møtte dem i spisebrakka og
var med og kjørte hest på området!
Spennende opplevelser fikk jeg også del
i som ferievikar under studietiden. Da
var jeg med i sjauegjengen, men også
om bord i slepebåter eller ved kranene.
En gang fikk jeg lov til å stå på baugen
da et nybygg ble sjøsatt. Jeg hadde vært
med og surre roret. Det var skikkelig
spennende, tenk om den vrei seg over ta
den glei ut! Det var masse folk på kaia
med Framnes guttemusikk, gudmor og
greier! Det gikk heldigvis bra.”
Mange av arbeiderne på verkstedet imponerte. De viste både intelligens og en
høy grad av faglig integritet. Hadde de
fått sjansen til å studere ville de sikkert
ha kommet langt. Disse folkene ga respekt, de kunne virkelig faget sitt.
Den første båten var (selvfølgelig) en ro-

båt. Den ble ervervet for 5 kroner. Den
var så gissen at du kunne studere en
åpen himmel! Dessuten var den tung og
fæl. Men med bryggeplass hos Hans
Sperre på Holtan fikk ”Ivo” mange fine
opplevelser med årene. Den havnet på
bålet til slutt.
Her ble kanskje grunnlaget lagt for å drive friluftslivet slik vi kjenner ham. Det
er det enkle livet uten hjelpemidler. Ta
god tid da får du med deg mer av det
som skjer. ” Jeg treffer mange fine me nnesker på roturene mine. Folk er veldig
opptatt a v båten min. Spenningen jeg
opplever er nok en annen også uten alle
moderne hjelpemidler”. (Det skal du få
oss til å tro, vi ser ham for oss under
kryssingen av åpne havstrekk, eller med
seilet oppe og i vill seilas)
Du tror kanskje at ”Ivo” er den moderne
asketen, men da kjenner du ikke livsnyteren som reiser mer enn de fleste og får
med seg storbyer, fotball kamper, SydGeorgia og museer vi andre kan drømme
om.
”Den go de ferien kan bestå av friluftsliv,
mosjon og mengder av kulturinntrykk
langs kysten. Men den høyteknologiske
varianten er ikke borte den heller. Men
hver til sitt bruk!”

Under et besøk i EngDet er fortsatt mange
land tidlig på åttitallet
spørsmål knyttet til allbesøkte han Britisk sjømennhetens rett i utmark.
fartsmuseum i GreenOfte er det en klar histowich. Der ble han opprisk kobling. I begynnelmerksom på to hefter
sen var det bare allmennsom handlet om utprøheten. Jussen henger samving av en båt som ble
men med historien. Det er
kalt Gokstadfæ ringen.
interessant med tidlige beIngen hadde tenkt på
skrivelser av allemannsnoe slikt her hjemme.
retten.”
Det ble tatt kontakt med
Olav Tømmerstigen.
”Ivo” er en av de virkelige
Han trengte litt tid til
veteranene i Kysten. Han
forskning (5 år), men da
har vært med s iden starvar han klar for å bygten. Det startet da han var
ge. Båten ble sjøsatt i
dommerfullmektig i Flek1992.
kefjord. Møtet med RasIvar Otto spiller på mange strenger.
”Gokstadhøvdingen” er Her som danseløve på kystlagets 10- våg og menneskene der ute
årsjubileum
en estetisk nytelse.
har nok gjort et varig inn”Jeg har fått et forhold
trykk.
til høvdingen gjennom opplevelsene
med denne båten. Han må ha vært en
Arbeidet i forbundet har utviklet seg i en
svært høytstående pe rson med en eksgod retning. I dag er Kysten en viktig
trem sans for estetikk. Det er mange deaktør både lokalt og nasjonalt. Vi har uttaljer som viser dette, de har ingen funkvidet repertoaret fra bare å gjelde trebåsjonell verdi. Med denne båtyen kunne
ter. Men det er litt synd hvis alle
han sikkert vise seg fram for omgivelse”råtehoggerne” forsvinner. Vi trenger
ne. Jeg mistenker ham for å ha hatt to
dem også. I kystlagene er det viktig å itreller som rodde ham rundt i ”Rivaen”.
vareta både praktikere og
Yndlingsturen gikk sikkert gjennom
”organisasjonsmenneskene”. Noen lag
Stiflesund, Sundekilen og over ved Engø
lider nok av at de ikke har
og videre på innsiden av Langø”.
”organisasjonsmennesker”.
(Redaksjonen har bivånet ”Ivo” i e nkelte
av disse områdene med søle opp til livet.
Sommeren nærmer seg. Båten er ute av
Han prøver å følge i høvdingens kjølenordre skur og står klar for den siste
vann, men det er noe som ikke stempuss. Turen i sommer går fra Stockholm
mer!)
gjennom kanaler og sluser til Sandefjord. Kystvakt ønsker ham en riktig god
Som advokat har han etter hvert fått et
tur.
særlig forhold til jussen i kystsonen.”

KNURR
En liten norsk påhengsmotor på 2.5hk med 15 kilos vekt.
Per Angell Hansen
Etter krigen 19401945 var påhengsmotoren en mangelvare. Gledelig
var det derfor at
en norsk fabrikk
dristet seg til å
starte produksjon
av påhengsmotorer for å prøve å
dekke en del av
behovet for slike
motorer. Det ble
lagt opp et produksjonsprogram
for en alminnelig
bruksmotor. Navnet ble KNURR
og motorstyrken
skulle være 2.5 hk.
Det var firma
Sverre Nilsen jr. a/
s som startet produksjonen, og produksjonsprogram
met ble lagt opp til
at det skulle produseres ca. 300
motorer som skulle være klare til
salg 1. august
1953. Det var stor
diskusjon pm

hvorvidt dette antall ville strekke til
for å tilfredstille
den store etterspørselen.
Tidligere hadde
det vært gjort sp ede forsøk på å produsere påhengsmotorer i Norge,
men disse forsøk
hadde dessverre
ikke ført til noe resultat. Det var derfor store forhåpninger til at produksjonen ville bli
vellykket, og at
produktet ville
væ re i stand til å
tilfredstille kjøpernes krav og behov,
slik at produksjonen kunne komme
inn i mer faste former etter hvert.
Konkurransen
med de store utenlandske fabrikker
var stor, og det var
derfor allerede fra
staren av at moto-

ren fikk ord på seg å være av høy kv alitet.
En forutsetning for å lykkes.

var synkronisert og ble regulert med en
hendel. Standard motor ble levert for 15”
akterspeil, men det kunne, mot et lite tillegg
Påhengsmotoren KNURR var et resultat et- i prisen, leveres et forlengelsesstykke på 7”
ter 2 års intenst samarbeid mellom Sverre slik at motoren kunne brukes på båter med
Nilsen jr, a/s og fabrikanten Karl J.Hantsch ekstra høyt akterspeil. Festebraketten var
i Oslo.
stillbar, og ved gange forover ville motoren
slå opp om den traff fast grunn eller en flySylinderen var støpt i aluminium, med
tende gjenstand. Motoren hadde ikke gir av
istøpt støpejernsforing, og avtagbart topp i noe slag, men kunne rotere 360 grader slik
aluminium. Veivhus, mellomstykke, proat det ikke var noe problem å ”reversere”.
pellhus og propell var støpt, i det materiale, Produsenten skulle ha egen serviceavdeling
man den gang ,
med et rikholdig reservedelslager.
kalte for ”høyverdig” aluminium, Bensi n- Motoren hadde følgende spesifikasjoner:
tanken var også støpt i samme materiale,
som skulle motstå tæring av saltvann. I ti l- Motor 1-sylindret , to takt-97cm3. 2.5 hk v/
legg var alle deler av aluminium
ed 300 omdr. Pr. minutt
”spesialpreparert” for å hindre korrosjon.
Slaglengden var 50mm, og det samme var
boringen.
Veivstaken var av herdet kromnikkelstål
Motoren var tyskprodusert, men jeg er ikke
forsynt med rullelager. Veivakselen, som
sikker på hvilken motorfabrikk som har
var av
produsert den.
samme materiale, var opplagret med kulelager, styringer i forsforbronse å tetningsrin- Magnet.: Svinghjulstype- med eller uten
ger
lysanlegg.
(simmerringer), også disse i
”spesialutførelse”. Det ble brukt mange fine Forgasser: Amal med gasspjeld og flotørkammer, spesielt eloksert.
ord.
Propellaksel var av herdet kromnikkelstål
opplagret med kulelager, styringer i forsforbronse med oljetetningsringer. Der hvor
kjølevannet sirkulerer i mellomstykke og
sylinder er det istøpt kobber rør. På den
måten håpet man på at forsnevringer og
tilstopninger skulle unngåes, og derved
skulle motorens levetid kunne forlenges.
Alle skruer, muttere og andre løse deler var
kadmiert eller forniklet.
Start av motoren foregikk, som vanlig var,
med startsnor. Gass og tenningsregulator

Utveksling i propell hus: Koniske drev av
herdet kromnikkelstål. Gearingsforhold
15:22
Propell: to-bladet, aluminium, 6 7/8” di ameter 4 ¾” stigning.
Reversering: Full revers da motoren kan
dreies 360 grader.
Kjøling: Vannkjølt med sentrifugalpumpe
innebygget i motorens mellomstykke.

Bensintanken: To liter som rekker til ca
to timers drift på full fart.
Smøring: Olje-bensinblanding i forholdet
1:20. I gearhuset ble det brukt ”spesiell
outboard-grease”.
Det ble nok ikke produsert så svært ma nge motorer, og det er dessverre vanskelig
å finne tall for produksjonen. Men så lite
kjent som denne motoren er i Norge, så
har nok produksjonen vært svært liten.

interessert, og sa derfor at Gunnar Mikkelsen i Bergen burde kontaktes. Så ble
gjort, og han reagert med en gang. Det
ble tur til Oslo, og det var en lykkelig
Gunnar Mikkelsen som kom tilbake til
Bergen, med blant annet den første motoren som ble produsert. Videre var det
mye deler, noen komplette motorer,
håndbøker, brosjyrer og mye verktøy. Nå
er det ihvertfall tatt vare på og vil bli
framvist for interesserte.
Har du lyst til å se en KNURR besøker
du bare Gokstad kystlags motorsamling.

I 1998 ble Norsk Teknisk Museum kontaktet, da lokalene hvor produksjonen av
motorene foregikk skulle tømmes. (Husk
at dette er en av fire kjente norskproduGokstad
Kystlag. Kalender medlemsmøter
serte
påhengsmotorer).
Men de var ikke interessert i å se hva
halvår 2002.
som fantes der. Imidlertid sa de at eierne
av disse tingene burde kontakte motormuseet i Drøbak. Men de var heler ikke

etc. 1.

Kystkulturdagen 15.06.02
Program
0800: Flaggheis – og så synger vi ”Mellom bakkar og berg” og
Kystlagssangen
0830: Frokosten serveres i Nordre skur
1100 : Åpning – og Svein Erik sjøsetter nybygget
1100: Kaféen åpner
1200: Vi markerer åpningen av Kystledsprosjektet
1220: ”Nordr e skur og ballast” stemmer opp
1230: registrering og veiing
1300: Motorbåtregattaen starter 1320: ”Nordre skur og ballast”
fortsetter
1430: Seilregatta
1630: Kaféen stenger
2000: Kystlagsfest

Petter Smart i Kystlaget!
Noen ganger dukker det opp ideer i
kystlagets rekker.
Redaksjonen mener at noen av disse
kvalifiserer for ”Petter Smart” omtale.
♦
Thorbjørn Larsen fikk assistanse av
Svein Husa med å reise masta.
♦
Selvutviklet apparat var i bruk.
♦
Fred Ivar lenser snekka med nikkepumpe koblet til en vinduspussermotor med flottørbryter.
♦
Egil har montert et selvutviklet rullerev til klyveren i vinter.
♦
Even Farmen støper blybarrer med
badekar. (Se bildet)

Hver onsdag kveld er medlemskveld med ulike
aktiviteter. Hver lørdag formiddag er det dugnad,
kaffe og aktiviteter i lagene. Alle medlemmer av
Kystlaget er velkommen til å delta på disse dagene.

Sommeren 2001

Tordenskjold og glade dager i Stavern.

Fred Ivar i Ula med Tenvikbåten

Sommerens råeste eventyr!
Motorbåtregatta
på indrehavn.
Still opp med snekka den 15 juni.
Ta kontakt med Stig-Tore for påmelding.
33484661(jobb)
st.lunde@c2i.net

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 ressurser 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. 33 47 34 04.
Kontoret er bemannet mandag, onsdag og fredag kl. 10-14
Leder i styret er Kristian Fossum, tlf. 33 46 79 71
Arbeidslagene:
Kultur- og Fartøylaget:
Roy Kristoffersen
Verkstedlaget:
Per Angell-Hansen
Infolaget:
Thor Sunde
Nordre Skur og Ballast:
Svein Husa
Husstyret:
Kjell Arne Mandelid

tlf. 33 11 52 90
tlf. 33 47 32 60
tlf. 33 47 20 16
tlf. 33 47 26 07
tlf. 33 47 23 08

e-post: gokstad.kystlag@c2i.net
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

