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Sandefjordsgjengen foran Peter & Ineke’s nye båt ved
Landsstevnet i Brønnøysund 2003.

Foran fra venstre: Cato Arveschoug, Gerd Johannessen, Dagrunn Halvorsen, Magnhild
Fossum, 2.rekke: Vivi Arveschoug, Stig Tore Lunde, Kristian Fossum.
I båten: Hans Ivar Hansen, Thor Edvard Løberg, Peter Rutherfurd, Ineke Rutherfurd og
Per Angell-Hansen

Leders side

En sesong er
over

og vil komme på plass
allerede på våren.

Styret og AU planlegger
allerede årsmøte. InnkalPresenningenes tid er inne.
ling til årsmøtet finner
Det surres og pakkes. Det
dere i dette nummeret. I
føles ikke ut som om det er
så lenge siden vi pakket ut
Kristian Fossum tillegg til årsmøtesaker
vil det naturligvis bli en
og satte stoltheten på vannet.
skikkelig orientering om planene
Høstmørket er over oss, men aktivifor landsstevnet. Sett av datoen nå
tetene i Gokstad kystlag er i full
og gå mann og kvinner av huse.
gang. Fartøy- og kulturlaget har
slept og dyttet båter på vannet.
Gokstad kystlag har i alle år som
Kystledsfolka som tar seg av driften
det har bestått hatt en samling før
på Gokstadholmen har levert sin
jul. Vi kaller det ”Før-juls-treff”og
rapport. Verkstedgjengen melder
er i år fredag den 28.11. Det blir
om framdrift (selv om de bestandig
”Erter kjøtt og flesk”. Tradisjonelt
er beskjedne når de melder fra på
lager vi ikke store programmet. Vi
styremøte). NSOB (Nordre Skur Og
samles rundt matbordet, synger og
Ballast) strever med vanskelige arsnakker om det som rører seg og
rangementer og skal til med sin anhar rørt seg.
dre CD! Svenner-gjengen har lagt
ned en betydelig innsats sammen de
Vi sees på Slippen.
andre i fylket. Info-laget har stått
opp fra sin Tornerose-søvn og senKristian
der ut et Kystvakt igjen. Modellbåtlaget har slått leir oppe i Søndre
skur. Havne- og seilaslaget har hatt
dugnad på brygger og bobleanlegget er klart til bruk. ”Ut fjorden”
arbeider intensivt. Vi har en målsetting om at det meste av planleggingen skal være klar i desember.
Bryggeanlegget til 2004 er planlagt
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INNKALLING TIL
ÅRSMØTE 2004
30.01.2004 KL 1900 på Huvikslippen
Årsmøtepapirene legges ut på ”Slippen” en uke før årsmøtet.
KONSTITUERING:
-Valg av møteleder
-Valg av møtereferent
-Godkjenning av innkalling
-Godkjenning av saksliste
-Valg av tellekorps 2 representanter
-Valg av to årsmøtedeltakere til å underskrive protokollen
SAKER:
1. Årsberetning fra styret og arbeidslag
2. Regnskap
3. Budsjett og kontingent
4. Arbeidsplan for 2004.
5. Organisasjonsstruktur
6. Eventuelt innkomne forslag
7. Valg:
Arbeidsutvalg:
Leder
Nestleder
Kasserer
Leder av husstyret
Andre valg
Revisor og vararevisor
Representanter til årsmøte i Vestfold fylkeskystlags årsmøte
Kandidater til å repr. på landsmøtet i Forbundet KYSTEN
Valgkomite på tre medlemmer og to varamedlemmer
27.10.03
Styret i Gokstad kystlag
Kristian Fossum
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Med Gokstad Kystlag til Bassholmen.
Sommertur 2003.
Det er noen år siden fellesSom vanlig er det mange
turen til Dalen i Telemark,
viderverdigheter før avgang
men fortsatt står denne turen
for sommertur. Men etter at
som et spesielt minne for
noen hadde skiftet starter
mange. Dette er nå 10 år siog andre hadde pakket ned
den! I fjor hadde mange båhalve båten med remedier
ter landsstevnet på
stevnet flåten ut fjorden.
Bragdøya i Kristiansand
(klokken nærmet seg
som mål. Det har lenge
Stig-Tore Lunde 2200!)
vært snakk om Bassholmen
Natthavn ble på Flautangen
i Bohuslän. I sommer ble det gjenved Gaiabrygga.
nomført en tur til dette stedet.
Neste morgen klokken 0400 ble
kursen satt østover rett mot Strømstad. Sola grydde oss rett i
mot! Heldigvis
rakk vi de nødvendige innkjøp
før rushet av
”harryer” veltet
inn over byen.
(Var vi litt harry
også?)

Stemning på Bohuslen-kysten
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Litt syd for
Koster ligger
Ramsö. Tom
med ”Troll” satte kursen inn i
steinene og fant
en nydelig liten

bukt for natthavn. Her møtte etter
hvert resten av flåten opp også.
Med hjelp fra de med gummibåter
fikk alle satt fast og kom i orden.

at den måtte på slipp. Det var fint å
bli anvist plass ved bryggene på det
flotte anlegget. Takk skal du ha Harald!

Soten kanalen som ble passert dagen etterpå er en opplevelse synes
mange. Det er så trangt at man må
holde skikkelig utkikk hele tiden.
Når en av de halvplanende
”sviskeskuffene” brøyter seg fram
rister mange på hodene. Svingebrua
stopper trafikken stadig vekk. Da er
det en utfordring å ikke dulte borti
naboen.

En halv times gang sydover fant vi
Bassholmen. Dagen etter (12 juli)
skulle ”Föreningen allmogebåtar ”
ha sitt årlige stevne. Noen tusen
pleier å ta turen ut hit. Mange kommer med ”Harry”, en gammel slep ebåt med semidiesel. Andre kom seilende med de rareste farkoster. Noen var nesten like brede som de var
lange og rigget på en slik måte som
man aldri ser i Norge. Men de seilte
godt og alle koste seg til tross for
den sterke vinden.

Armadaen fra Sandefjord talte nå
hele seks båter. Vi visste at ”Thea”
og ”Soløy” lå i Lysekil. Propellpr oblemer med ”Thea” hadde medført

Arrangementet skjer i lokalene i et

Ofte var det bra. Kystlagsmedlemmer koser seg.
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gammelt skipsbyggeri. Her er det
utstillinger og aktiviteter som kan
minne om det vi kan vise litt av.
Men alt er gjort på en profesjonell
måte. Store svarthvittbilder var
montert i lyskasser. Noen steder var
det bygd opp interiører.

den lite synlig. Foreningen har gitt
ut en rekke (over 100) publikasjoner som holder en høy kvalitet.
I dette farvannet går tankene fort til
Evert Taube. Noen reiste til Gullholmen og fikk sett Malö strömmar
og farbror Flinks kolonial. En fin
opplevelse å besøke skipperhuset
på Gullholmen.

Ute var det en rekke aktiviteter for
barn. Et sted spikket man barkebåter, mens de kunne seile i en diger
tank ved siden av. Man merket seg
disse med tanke på neste års stevne
i Sandefjord.

Armadaen på 8 båter løste seg etter
hvert opp. Noen fortsatte ferien i
båten mens andre dro hjem med
kurs for stevnet i Brønnøysund.

Arrangørene klarte på en elegant
måte å gjøre den kommersielle si-

VIKTIG MELDING TIL KYSTLAGETS MEDLEMMER:
Vi vil anmode de medlemmene som ennå ikke har gjort det, om å
sende sin e-postadresse til: gokstad.kystlag@c2i.net

Bruk av e-mail vil gjøre utsendelse av meldinger til medlemmene både lett og raskt.
Styret.
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Kystlagsprofil: Peter Rutherfurd
Gokstad Kystlag
er et fargerikt fellesskap. Her møtes gammel og
ung, og det er
medlemmer fra
flere land. Men
allikevel må vel
dagens par være
unike; Ineke fra
Holland og Peter
fra Skottland og
bosatt i Sandefjord i Norge. Når de attpåtil har seilt
Norge på langs i sommer da var tiden
moden for et lite møte med Kystvakts
utsendte.

Ønsket var å komme
tilbake til Oslo. Tenk,
Peter fikk jobb som
skipsingeniør i Veidirektoratet! Fergene var
hans ansvar. Med dette
utgangspunktet ble det
mye reising og mange
kystinntrykk.
Familien bodde like
ved Østmarka og hadde
seilbåten liggende klar.
De har begge seilt fra barndommen
av. I en 22 fot seilbåt med senkekjøl
besøkte de blant annet Bandakkanalen. Skiftet jobb og havnet som
driftsinspektør i Den Norske Amerikalinje. Tre år senere ble han en del
av Aker. Fra 1974 var det utvikling
av platt former som dominerte. Hvis
vi sier Condeep så nikker han gjenkjennende og kan vise bilder av de
enorme prosjektene. Men, tenk aldri
en tur ut i Nordsjøen. Ineke smiler og
kan fortelle at hun har ett år offshore
med Dyvi! Peter kan fortelle at han
rakk en tur om bord i et av Kosmos
kokeriene, mens det lå i Oslo. Det
han husker aller best er lukta!

Utrolig nok møtte de hverandre på
ski i Marka. Sammen med venner
skulle ferdighetene utvikles og det
ble søt musikk. Paret har bodd i Oslo
i en rekke år.
Ineke er utdannet sykepleier
(nevrokirurgi) fra Holland, mens Peter fikk sin skipsingeniøreksamen
ved universitetet i Glasgow. Tidlig
dro de til Japan (mest på grunn av bolig mangel i Oslo). Han jobbet for et
norsk firma som inspektør. Så bar det
hjem til Europa og Newcastle med to
barn. Her fikk paret et barn til.
I 1988 solgte de et stort hus i Oslo.
Ett år senere ble det bestemt at San7

defjord skulle bli framtidsstedet.
Havnet i Rødslia på Vesterøya.
Men, noe manglet, nemlig jobber!
Peter gikk inn i en fase der pendlingen til Oslo og Aker tok mye tid.
Ineke jobbet en stund på Sandefjord
sykehus.

sisk repertoar.
Kystlaget gir samvær med hyggel ige folk og et miljø med allsidig
kompetanse. Et fargerikt fellesskap.
I vinter ble det ny båt, en Hansa på
34 fot. Den ble hentet i Tyskland.
Sommerturen gikk tur/retur Melbu i
Vesterålen. Det ble tremåneder og ti
dager om bord. ”Det er Ineke’s
skyld”, si er Peter. ”Vi drar til
Brønnøysund neste sommer”, sa
hun etter besøket på Bragdøya i fjor
sommer. Turen var fin, men nesten
for spennende noen ganger. Rundt
Lista i nordvest kuling var drøy
kost med vanskelig sjø. Et flere timer langt tordenvær over Folla var
også ubehagelig. Et av de fineste
øyeblikk på turen var kanskje å møte Kristian og Magnhild da de la til
kai i Brønnøysund!

Nå er begge pensjonister. De fikk
en varm velkomst i Sandefjord Seilforening. Her fikk de sosial omgang. Fortsatt spiser de lutefisk med
venner på ”Kongen”.
Noen år sener fristet koret i kystlaget. Peter med fela og sine tolkninger av skotske viser er ubetalelig. I
en periode med pendling skrev han
musikk og sang. Mange tekster var
kritiske og var myntet på Norske
Shell. Han var Aker’s Prosjektskald”! Fela lærte han å traktere ti dlig med både folkemusikk og klas-

Ineke, Gerd og Dagrun i Brønnøysund
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Gaia 10 år i Sandefjord
Noen flyktige tilbakeblikk
Noen rammer/forutsetninger for
2.pinsdag 1993 seilte GAIA
driften
inn Sandefjordsfjorden for
Det var viktig for Knut Utstein
god bør for første gang.
Kloster at Sandefjord kommune
I tiden forut for dette hadde
oppfylte hans ønske om å holde
mange personer i Sandefjord
liv i miljø-ideologien som var
vært e ngasjert på mange felt og Knut Kilde knyttet til skipet gjennom seinivåer med å bidra til den komlasen til Miljøkonferansen i
munale overtakelsen av skipet.
Rio i 1992.
Noen av oss husker sikkert tilbake til
debatter i formannskap/bystyre og til Fra Sandefjord kommunes side var det
avisinnlegg i Sandefjords blad vinte- en forutsetning at skipet skulle holdes
ren 1992. Temaet var: - Skal kommu- i operativ stand og seiles og at mye av
virksomheten rundt skipet skulle utfønen ta i mot denne "gaven" fra Knut
res på frivillig basis. Skipet skulle ogUtstein Kloster?
Vi husker videre at noen av barnesko- så seile charter i sesongen for å lette
litt på utgiftene til driften.
lene fikk forespørsel om å være
"GAIA-ambassadører". De ble nødt til Donator og ny eier hadde en intensjon
å sette seg inn i GAIA`s miljøfilosofi om at det skulle prosjekteres et bygg
og de begynte å arbeide med GAIA- for skipet i havneområdet slik at det
relaterte prosjekter. Videre husker vi at også i vinterhalvåret kunne vises fram
Gokstad kystlag takket ja til forespør- for publikum samtidig som det ble
selen om å ta oppgaven med å sette
drevet vedlikehold.
skipet i seilingsklar stand i Norheimsund, utdanne mannskap og seile ski- Driften begynner
Et interimstyre for driften ble etablert
pet hjem til Sandefjord. Sandefjordmuseene har siden 1994 hatt ansvaret under ledelse av Miljøvernsjef Lars
Guren. Øvrige representanter var: Sa nfor driften av skipet i et nært sama rdefjord Reiselivsforening og Gokstad
beid med Gokstad kystlag fram til
1998. Da overtok den private forenin- kystlag. Etterhvert ble også Sandegen "BÅTLAGET GAIA" for Gok- fjordmuseene representert i denne
stad kystlag. I dag leier kommunen lo- gruppen. Den daglige maritime / drifkaler av Kystlaget til driften av skipet. ten ble drevet fra Gokstad kystlag med
9 Fortsettelse side 14
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Børretzen/Myhre
kommer til Landsstevnet

Programkomiteen i Ut Fjorden består av Cato Arveschoug (leder), Ivar Otto Myhre, Stig Tore Lunde,
Dag Østby Pedersen, Leif H. Børnick og Gerd Johansen. Cato har gitt oss denne statusrapporten:

Det gjør miljøminister Børge Brende også.
Og Kongen har ikke svart negativt på innbydelsen. Ellers er det mye som nå etter
hvert har kommet på plass.
Programkomiteen begynte arbeidet før jul i fjor. Vi laget en skisse, som etter hvert ble godkjent i
Gk styret. Med denne i ryggen
kunne vi gå løp på praktiske saker
som å kontakte foredragsholdere
og skaffe oss oversikt over tilbudene på
lyd, lys og telt.
Det har vært et stort arbeid å få fram tilbud på lyd, lys og telt. En forespørsel ble
besvart etter 2 måneder! Det er liksom
ikke et 6-mannstelt vi trenger for å huse
1000 under konserten med Børretzen/
Myhre eller dagen etter ha 700 til bords
under festmiddagen.Lørdag 1. november
hadde vi en fin gjennomgang av det programmet sammen med leverandørene av
lyd, lys og telt og våre folk på program,
bevertning og teknisk. Gjennomgangen
ble så grundig at en del småfeil ble luket
ut. Detaljplanleggingen kan begynne.

Underholdningen
starter torsdag med at ”Guttane kommer
hjem fra isen”. Southern Actor og ”trans-

portskip” kommer sigende inn til ventende
koner og barn. Stevnet starter nok med litt
skyting fra hvalbåten.
De danseglade kan få svingt seg
hver kveld. Røhsnes Jazz Band får
opp stemningen på torsdagskvelden. Etter konserten med Børretzen/
Myhre på fredag, kan du svinge deg
til toner fra Knut Aagaards Orkester
med Kirsten Nadim. Lørdag blir det
også et godt danseband etter festmiddagen.
Nordre Skur og Ballast skal ha plateslipp
under stevnet – gled dere!
Ellers regner vi med mange innslag som
ikke står i programmet. Til dette bruk står
et musikkanlegg klart i Nordre Skur. Her
kan du stille med gitaren eller trekkspillet
ditt og bidra med ditt!
Området vi skal bruke er fra Kystlaget til
og med Fønix restaurant på Framnæs. Hele
området skal være dekket med høytalere
for god speakertjeneste og musikkinnslag.
Vi legger opp til Stevnekro i Nordre Skur,
servering i Stevneteltet og full restaurant i
Fønix. Her vil du kunne spise fra morgen
til kveld. I Nordre Skur og Stevneteltet blir
det enklere servering. Alle steder blir det
servert drikke som kaffe, mineralvann,
øl og vin.
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Foredragene
blir holdt i Stevneteltet og i auditoriene på
BI og Skagerak. Vi skal ha foredrag som
går på det historiske, samtidig som vi tar
vare på fremtiden.
Et høydepunkt blir dåpen av den tredje
Gokstadbåten. Vi har jo sett Ivar Otto
Myhre ro i sin ”Gokstadhøvdingen”, en
kopi av den minste småbåten på 6,5 meter.
Båtlaget Gaia disponerer en maken båt i tillegg til femkeipingen, en robåt med 10 årer
og 10 meter lang. Den tredje Gokstadbåten
blir 8 meter lang og var den vanskeligste å
rekonstruere.

Utstillinger
Vi har invitert kystlagene rundt i hele
landet til å stille opp med informasjon om
seg selv. I tillegg til denne spennende
presentasjonen legger vi opp til masse
utstillere i tradisjonelle håndverk Du vil
også kunne møte dagens produkter hos

FOR

G O K S TA D K Y S T L A G

kjente leverandører. Disse vil bli plassert
rundt Stevneteltet ved BI/Skagerak.

Ungdommen
blir tatt vel vare på med egen leir bortenfor
Fønix. Det blir også laget et eget
program i samarbeid med KUL (Kystens
Ungdomslag).

Båter og deltakere
Det er selvsagt for tidlig å si hvor mange
båter som vil komme. Men vi har vært i
kontakt med mange i Brønnøysund og
ellers som sier de vil komme.
Det er sendt invitasjoner til mange rundt
omkring. Kystlagene på Sørlandet planlegger allerede samseiling.
Vi forventer 2-300 tradisjonsbåter pluss et
meget stort antall mer moderne båter.
Iberegnet dagsbesøkende tar vi høyde for at
10.000 personer vil oppleve landsstevnet
2004 i dagene 29/7 - 1/8.

Brygger, bygg og sikkerhet
Teknisk gruppe ledes av Børre Karlsrud
og består av:
Brygge gruppen som ledes av Ole A.
Lynum, er godt i gang med arbeidet med
planlegging av bryggeanlegget. Det arbeides med en løsning hvor flytebrygger
legges utenfor Gokstad Kystlags bryggeanlegg helt fra nordenden av bryggen på
Framnes og frem til delingen mellom
Gokstad Kystlag og Stihl. Totalt arbeides

det med et bryggeanlegg som vil gi opp
mot 600 løpemeter ekstra bryggeanlegg.
Det er opprettet god kontakt med
Sandefjord Havneseksjon og arbeidet
videre koordineres med havnesjefen.
Sikkerhets gruppen som ledes av Per
Angell Hansen, er godt i gang med planleggingen av sikkerheten rundt arrangementet. Det er så langt utarbeidet en plan
for inngjerding av området samt parkering
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av biler under arrangementet.
Bygg gruppen som ledes av Torolf
Stenersen, vil stå for de praktiske tingene
rundt oppsetting av telt, vann, elektrisitet
etc. Størrelsen og plassering av telt er
akkurat bestemt av arrangementskomiteen
og bygg gruppens planleggingsarbeid kan
nå således begynne.
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Alle gruppene over vil både før og under
stevnet ha behov for hjelp fra Gokstad
Kystlags medlemmer og vi anmoder om
en positiv holdning til våre fremtidige
forespørsler om hjelp. Du kan kanskje
også gjøre deg opp en mening om hva du
har mest lyst til å være med på eller hva
du føler deg best kvalifisert til.

Kommunikasjon, kommunikasjon…
Info-gruppen i Ut Fjorden består av Svein
Ingebretsen (leder), Erik Bjønness, Bjørn
Kamfjord og Hermod Styrmo.

Deres arbeid er mangfoldig, men
ført og fremst dreier det seg om å
fortelle om Landsstevnet 2004
i Sandefjord, både internt
og eksternt.
Internt har vi orientert dere
gjennom det nyhetsbrevet vi
sendte for en måneds tid siden.
Og vi følger opp nå med egne
sider i Kystvakt. Vi regner også
med å bli synlige på oppslagstavlene etter hvert.
Alle kystlagene i Norge ble informert før sommeren gjennom brosjyren
Ut Fjorden. Denne brosjyren har vi flere av
på kontoret - men der gjør den ikke nytte
for seg, så rekvirer gjerne eksemplarer og
spre informasjonen i din bekjentskapskrets.
Vi har dessuten en informasjons ”roll-up”
som bl.a. har vært i Edinburgh og Tønsberg
og kan brukes når noen er rundt og forteller

om Kystlaget eller Landsstevnet.
Bladet KYSTEN vil bli holdt ajour med
forberedelsene, slik at kystlagsmedlemmene hele tiden blir minnet om
landsstevnet.
Ellers vil det gå ut pressemeldinger til en rekke magasiner, blader
og aviser - vi tar sikte på å nå
mange! Lokalavisen har vært på
besøk og laget et fint oppslag
3. november.
Vår store utfordring nå er å få
i stand skikkelige hjemmesider.
Forbundet KYSTENs tilbud
dekker ikke våre behov og det
jobbes iherdig med å få til en
mer tilfredsstillende løsning.
Vi håper å ha noe å fortelle i neste
Kystvakt. Ellers vil info-gruppen ta seg av
invitasjoner, skilting, stevnemateriell,
salgsobjekter, plakater og mye mer.
Ta gjerne kontakt med oss om du har tips
og innspill. Her gjelder det å trekke på alle
gode krefter!
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Forbundet KYSTENs
landsstevne 2004 - Hovedmål
Arbeidet styres etter tre hovedmål, hvor
det å bli husket av stevnedeltakerne for
positive opplevelser; sosialt, faglig og
kulturelt, står sentralt. Videre blir det viktig å ”gi en bred presentasjon av kystlagenes virksomhet rundt hele kysten og
markere Forbundet KYSTENs 25 års
jubileum på en offensiv måte”.
Den tredje målsettingen går på å benytte
landsstevnet til å gi Gokstad kystlag et
løft som gjør at kystlaget blir en enda
viktigere faktor i lokalmiljøet.

Dette betyr at Ut Fjorden-gjengen og alle
andre medlemmer av Gokstad kystlag står
foran en stor utfordring. Når vi så i august
neste år ser tilbake og vet at de tre målsettingene ovenfor er vel gjennomført ja, da har vi i Gokstad kystlag gjort noe
vi kan være stolte av.
En dugnad som dette skaper vennskap og
gir minner for livet. Et vel gjennomført
landsstevne vil bety mye for kystlaget,
både økonomisk og sosialt. Og vår
posisjon i byen vil styrkes ytterligere.

Ja, de peenga, ja de peenga…
Jakten på sponsorer er tillagt en gruppe
bestående av Svein ngebretsen, Cato Arveschoug, Erik
Bjønness og Oskar Jørgensen.
En rekke presentasjoner har
vært holdt og det jobbes nå
iherdig for å oppnå bindende
tilsagn. Noen sponsorer er
allerede på plass, spesielt må
nevnes samarbeidet med Thor
Dahl Eiendom. Sponsormarkedet er
imidlertid begrenset for tiden, og lokalt

går mye av pengene til fotball og
håndball.
En del muntlige tilsagn har
vi fått, men ikke i en størrelsesorden som kvalifiserer
for betegnelsen hovedsponsor. Men det er håp i hengende snøre, og vi håper
å rapportere positivt nytt
i neste Kystvakt.
Har du kontakter eller tips, nøl ikke
med å kontakte en av oss.
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en koordinator (Arb.markedstiltak).
Virksomheten viste seg etterhvert å
være så omfattende at det ble opprettet
en egen stilling. Skipet ble også dermed administrativt lagt under Sandefjordmuseenes organisasjon. Helt fra
det forberedende stadiet før hentingen
av skipet i Norheimsund var det mannskaper fra “GAIA-laget” i Kystlaget
som hadde hatt alle operative oppgaver med skipet. En betydelig innsats
ble nedlagt de første årene fra denne
gruppen. Blant annet var beredskapen
høy den første tiden hva angår vakt/
sikring og mange frivillige ble titt og
ofte utkalt for å vokte skipet for herverk.

stand til å seile inn i snitt ca. kr.
100.000. Dette har vært oppdrag for
privatpersoner og firmaer. Det har for
det meste dreiet seg om turer for motor
av et par timers varighet med innlagt
roing. I tillegg har skip og besetning
også deltatt i forskjellige filminnspillinger.
På siden av den operative driften av
skipet tok skolesektoren etterhvert ansvar for den ideologiske siden og opprettet et engasjement som koordinator
for GAIA-link og etterhvert også for
Framtidsskipet GAIA.

Skiringssal Folkehøyskole har de siste
årene vært en ikke ubetydelig samarbeidspartner, både i sitt engasjement i
Etterhvert utkrystalliserte det seg to
felter som Sandefjordmuseene formid- forhold til deltakelse i styringsgruppe
let skipet som. Dette var Miljøskipet for Framtidsskipet GAIA, men også
GAIA og Gokstadskipskopien GAIA. som en betydelig bidragsyter på mannOppgavene /oppdragene var henholds- skaps og vedlikeholdssiden.
vis gjennomføring av årlig skoletokt i Reiselivsforeningen har hatt et formelt
Vestfold og deltakelse i forskjellige ty- samarbeid med Sandefjordmuseene
per vikingrelaterte arrangementer. Te- om markedsføring av GAIA mot charmatisk har det vært nyttig å fruktbart termarkedet og etter hvert opparbeidet
at man har benyttet Vikingtidsen erfaring på godt og vondt med dette
utstillingen sammen med GAIA i for- spesielle objektet å drive charter med.
midlingen av Vikingtid ovenfor skoleSist men ikke minst skal nevnes den
ne.
Arbeidet med å søke skipet godkjent betydelige kompetanse som gjennom
som passasjerfartøy brakte tidlig fruk- disse 10 år er opparbeidet på å seile
ter og besetningen har hvert år vært i dette skipet. Det er formell kompetanse som Kystskippere / Fritidsbåtskip14

pere og erfaring og kompetanse som
mannskaper. I tillegg kommer den
kunnskap, erfaring og rutine som etter hvert er opparbeidet på vedlikehold av skip med utstyr (skipets årssyklus).
Når vi den 14.juni markerte at det er
10 år siden GAIA kom til Sandefjord, er det med stor takk til alle de
frivillige som siden starten og fram
til i dag har vært med å bidra til at
skipet hvert år har blitt pusset opp

om våren, seilt hele sesongen og
landsatt på høsten. Det minnes om at
vedlikeholdsoppgavene har vært u tført i all slags vær utendørs i disse
10 årene. Det er nå knyttet store forventninger til planer for innendørs
oppbevaring av skipet vinterstid på
Huvik.
Vi ønsker skip og besetning alt godt
for fremtiden!

Fenderknyting!!
Endelig kommer et kurs i fenderknyting! Bli med
på en hyggelig vinteraktivitet på Kystlaget. Materialer er skaffet til veie av Kystlaget, og det blir
en liten kursavgift. Fenderne er til eget bruk, og
til bruk på Kystlagets egne båter, så de tar seg
enda bedre ut til stevnet i 2004.
Sett av alle onsdagskveldene i januar 2004 kl.
18.30-21.30 og bli med!
Kursleder er Even Farmen.
Påmelding kan gjøres enten på liste på Huvikslippen, på tlf. 33473404 eller sende mail til:
gokstad.kystlag@c2i.net
15
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FREDAG
28.NOVEMBER
KL. 1930
MENY:
”ERTER-KJØTT OG FLESK”
100 KR FOR MATEN OG EN FLASKE DRIKKE

MELD DERE PÅ:

LISTE HENGER PÅ SLIPPEN
ARBEIDSUTVALGET

Koret ”slipper” ny CD på Landsstevnet 2004
Etter fjorårets suksess med innspillingen av CD´en ”På kryss og tvers” går
Nordre Skur og Ballast i studio – igjen. Vi satser på 22 nye stemningsfulle maritime melodier. Riktige melodier for kystlagsfolk!
Med stødig hånd leder korets musikalske leder Kjeld Lunde 25 sangere og musikere
hver torsdag på Slippen. Denne gang er forberedelsene lagt opp slik at CD’en kan
”slippes” under landsstevnet 29/7 - 1/8 neste år. Med stor festivitas, naturligvis. Men
først skal koret gjennom en intens øvingsperiode før hvert opptak. Første opptaksdag
er 22. november, resten av låtene tas opp til våren.
Etterspørselen etter kystlagets forrige CD har vært upåklagelig. Og oppfordringene til å
lage en CD til har vært mange. Ca 750 CD´er har hittil blitt solgt og dette har tilført over
35.000 kroner til kystlagets kasse.
PS! Skulle noen ha lyst til å sikre seg korets første CD´er kan du kontakte hvem som helst i koret.
Der er det mange som kan skaffe deg CD´en. Og prisen - rene røverkjøpet: kr 100,-.
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Ole Tjomsland – dieselpioneren fra Søgne
Del II (fortsettelse fra Kystvakt nr 1 mars 2003)

BYGDEMEKANIKEREN SOM
VANT OVER BOSCH KONSERNET

Da sammenligningen
av de to innsprøytningssystemene skulle testes, ble det sendt
En gang var det en annen mann som
to motorer til Norges
ville ha Ole til å se på motoren. Jo da,
tekniske høyskole i
han var med ute på Høllefjorden.
Trondheim. En med
Han justerte og finstilte motoren og Per AngellBosch pumpe, og en
den gikk som en drøm, uten røyk . på Hansen
med Tjomsland pumfull fart. Så grep Ole roret, satte sg
pe. Da resultatet av
godt til rette, kikket først på motoren, prøven forelå, viste det seg at motoren
så bak på hekkbølgen og til slutt på
med Tjomslands egen pumpe og regumannen som også hadde god greie på lator gikk bedre, og motoren hadde
motorer , før han sa ”det er ikke farlig større ytelse og bedre manøvreringsevå selge motorer til deg som har gehør, ne, enn den andre motoren med utstyr
men dett er verre å selge til dem på
fra Bosch. Det ble fortalt at dette reHellandvik, for der kjører de motorene sultat fikk Ole til å smile, og var godså hardt , at de bare koker. De har
lage lenge etter på.. Og det hadde han
ikke, som deg gehør for motorer.”
god grunn til,
Karl Tjomsland, far til Ole, kom en
Tenke seg til at en lokal bygdemekagang på med en bemerkning: ”Det er nikker under svært kummerlige fo rnoe med Ole, han kan ikke fuske”. Det hold og trange økonomiske kår, klarte
var sant, og det ble det særpreg som
å stille opp mot et så stort konsern som
fulgte Ole i alt han gjorde.
Bosch, og vinne. Det var godt gjort.
Det fortelles at han fikk en ingeniør,
som hette Gundersen i arbeid hos seg. TJOMSLAND DIESELEN.
Han skulle ha praksis hos Tjomsland.
Mens han var der, gjorde Gundersen Før jeg skriver mer om denne diesellitt om på motoren, slik at det kunne motoren, må jeg få komme med en
brukes en Bosch innsprøytningspumpe presisering. I starten av forrige artikkel
på motoren. Meningen var at motoren skrev jeg at dette var den første dieselmotor som var blitt produsert i Norge,
skulle kunne gå bedre.
Jeg ønsker derfor å presisere at dette
17

var den første HELDIESELMOTOR, og ikke en semidiesel.

lindret motor, har den et forholdsvis
stort svinghjulsom vil gi en jevn og
rolig gange. Motoren er utstyrt med
smøreapparat som sørger for trykksmøring av alle bevegelige deler og
lagre. Motorene var saltvannskjølte.

Så litt om motoren eller ”T.D” m otoren som den ble kalt. Motoren var
konstruert etter 2-takts prinsippet.
Veivhuset er lukket, og virker som
kompresjonsrom for spyleluften.
Den suges inn i veivhuset via innsugningsporten. Selve skjørtet på
stempelet er da ventil. Alt som på en
vanlig to-takts motor. Men senere utgaver fikk to ventiler satt i veivhuset.
På de første motorer av denne konstruksjon, var ventilene av lær, men
ble senere erstattet av ventiler av
stålmembran. Så snart stempelet går
nedover, komprimeres luften i veivhuset. Når så stempelet åpner seg for
innløpsporten i sylinderen, blåses
luften inn i sylinderen over stempelet. Luften som kommer inn i sylinderen presser eksosen ut, og blir så
komprimert til 1/12 til 1/14 av sitt
opprinnelige volum. Under kompresjonen stiger temperaturen til 500600 grader og trykket blir ca. 25
atm. Nå like før stempelet når øvre
stilling, sprøytes dieselen inn i sylinderen som finfordelt tåke. Denne antennes av den opphetede luften og
forbrenner..Trykket av denne eksplosjon i sylinderen og stempelet presse
nedover, og det hele starter på nytt.

DET SPESIELLE INNSPRØYTNINGSUTSTYR.
Det som gjør denne motor så spesiell
er altså, som tidligere nevnte, innsprøytningsutstyret som Ole selv
konstruerte og laget. Det bestod av
selve pumpen med regulator og innsprøytningsdyse. Virkemåten til innsprøytningspumpen er meget spesiell, og jeg tror ikke at jeg her skal gi
meg ut på å forklare dens virkemåte.
Spesielt interesserte kan få se pumpen og dens særegenhet på motoren
som er i Gokstad kystlags motorsamling..
Innsprøytningsdysen var også noe
spesiell.. Det var en toppdyse. Den
var koblet mot pumpen, slik at åpningstrykket i dysen ble regulert
automatisk ved sakte eller hurtig
gange. Ved tomgang ble trykket redusert og en fikk da en motor med
lunere gange. Når så turtallet økte,
økte også dysetrykket automatisk tilsvarende.
SMØRESYSTEMET

På grunn av at dette er en en sy-

Smøresystemet er også et kapittel for
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seg. Det bestod av et smøreapparat
av svensk opprinnelse, som leverte
olje gjennom fem rør. To rør stil
smøring av sylinder, ett til bakre
rammelager, ett til fremre rammelager og det siste røret gikk til smøring
av veivlager.. Ole hadde også her
funnet på noe lurt, for å få god smøring av veivlageret. På den en skinken på veivakselen ble det skrudd på
en fast ring som var formet som en
renne i tverrsnitt. Oppe i renna munnet det ut
en spesiell
formet dyse hvor oljen dryppet ut.. På
grunn av
sentifugalkraften,
ble olTjomslands Dieselmotor jen liggende i
bunnen av renna. Der hvor veivlageret var, førte det ut et rør fra renna og
inn i veivlageret. Sentifugalkraften
sørget for å få trykk på oljen, slik at
det faktisk ble trykksmøring av veivlageret. En enkel og genial løsning.

Marsjfart ca ¾ ltr. Pr time¾
Pris i 1943 var kr. 1435,Montering i båt kr. 96,Det ble produsert ca 450 motorer.
DE SISTE ÅRENE.
Ole Tjomsland konstruerte også en
firtakts dieselmotor., men fikk problemer med at eksosventilen stadig
ble for varm og brente. Også dette
problemet løste han på sin egen geniale måte, ved å montere tre ventiler.
En innsugningsventil, en eksosventil
og en hovedventil. De arbeidet slik:
Når eksosventilen åpnet, åpnet hovedventilen samtidig. Hovedventilen
tok opp varmen. Så lukket eksosventilen mens hovedventilen fremdeles
var åpen. Da åpnet innsugningsventilen, og den kalde luften som strømmet inn kjølte hovedventilen. Deretter lukket begge ventilene seg, og
kompresjonen var i gang. Motoren
ble bygget i ett eksemplar, og den
virket.
Som tidligere nevnt var ikke Ole
Tjomsland noe stor økonom. De første motorene bygget han uten noen
form for økonomisk støtte. I 1937
måtte han gi tapt. Men som en reddende engel kom skipsreder Ole
Skjelbred Knudsen inn i bildet og
hjalp ham, slik at produksjonen igjen
kunne starte. Det ble så satt i gang
med serieproduksjon med opp til 25
motorer i seriene. Under krigen var

TEKNISKE DATA T.D. 5 HK
Sylinderboring 4 ”
Slaglengde
4 ¾”
5 HK ve 750 omdr. Pr. minutt
Forbruk: tomgang 1/3 ltr. Pr. time.
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motorene svært populære, da det var
lettere å skaffe diesel enn bensin.
Rett etter krigen ble ingeniør Gundersen ansatt av O. S. Knudsen og
planene var store. I 1956 ble motorfabrikken bygget i Høllen og her ble
Gundersen sjef. Meningen var nå at
Tjomsland og Gundersen skulle sam-

arbeide. Men dette gikk dessverre
ikke. Tjomsland trakk seg ut av samarbeidet, og da helsen var ebbet det
hele ut. 1. mai 1961 døde Ole Tjomsland
Søgne mistet da en genial og sæ rmerket person. Ennå finnes det motorer som tøffer og går og dermed

EN VIKINGFERD ?
STOCKHOLM ?
SANDEFJORD.

at en så spesiell båt godt
kunne stå der.
Eskilstuna er en gammel industriby, men dessverre var
Bolinder/ Munktell-museet
Ivar Otto Myhre fikk ”
stengt for dagen. Her var det
Gokstadhøvdingen" sin
også våpenteknisk museIvar
Otto
Myhre
ødelagt på veien til Stockum og gamle smedverkholm i fjor. Etter at Svein
steder. Byen anbefales herved.
Erik Øya hadde bygget ny høvding Etter en god frokost gikk ferden til
i vinter, var det på`n igjen i år, og
utkanten av Stockholm hvor båten
denne gangen gikk turen både på
ble satt ut i en liten båthavn. Mens
veien og vannet fint.
Roar kjørte tilbake til Sandefjord
med bil og henger, startet roingen i
Sammen med medroer Håkon Sivert- Mälaren med den gamle vikingbyen
sen, Bragdøya kystlag og sjåfør Roar Birka som første mål. Etter 3 timer
Jensen,startet ekspedisjonen fra San- ved årene i tung motsjø kunne Gokdefjord lørdag 5 juli om ettermiddastadfæringen endelig legge til land
gen. Bilturen gikk greit så langt den- rett under fjellet der vikingene hadde
ne gang med overnatting i Eskilstuna. sin borg, og hvor det nå står et kors
Det ble hotell som en god og behage- til minne om munken Ansgar som på
lig start på turen, men problemet var oppdrag fra biskopen i Hamburgå få parkert både bil og båt. Det løste Bremen var der 830 og 852 for å
resepsjonen på hotellet elegant ved å kristne innbyggerne i byen. Det første
tillate båten med henger å stå rett for- forsøket mislykkes, men i 852 fikk
an inngangen til hotellet. De mente
han omsider bygget en kirke på ste20

det. Byen ble anlagt ca. 790 og ble
forlatt på slutten av 900-tallet. Det
som gjør denne byen interessant for
oss er at den er samtidig med Kaupang og mye av det som er funnet er
tilsvarende på Kaupang. Det er ikke
mye å se på Birka. Der byen lå er det
nå bare stubbmark. Det er bygget et
museum like ved der byen lå og en restaurant. Museet var så som så og hva
som får dette til å bli et av de mest besøkte stedene i Sverige er en gåte.
Men flere avganger med blant annet
dampbåt fra Stockholm sentrum og ut
til den idylliske øya gir en opplevelse
som samlet sett nok er ganske fin. Det
var for øvrig også en liten vikingleir
der. Det var verdt å merke seg at de
sentrale elementene i denne alle var
hentet fra Sandefjord i form av en kopi av teltet til høvdingen i Gokstadhaugen, samt hans reisekokeutstyr.
Birka hadde i vikingtiden en svært
sentral beliggenhet for handel i Østersjø-området med sin beliggenhet midt
i handelsveien fra Østersjøen og det
indre av Sverige. Mälaren var for øvrig i vikingtiden en del av Østersjøen.
Landhevingen som man også kjenner
fra vårt distrikt, har ført til at det nå er
ca. 7 m nivåforskjell mellom Mälaren
og Østersjøen.
Det er tydelig at hele dette området
har vært preget av historie fra vikin gtiden. I flere av byene rundt sjøen var

det arrangementer knyttet til vikingtid. Etter å ha rodd fra Birka og vestover i den vakre, store sjøen dukket
det også opp en gjeng med et vikingskip og noen småbåter på vei til Birka
på vikingtreff.
Roturen i fint vær i Mälaren var en
fest. Selv om denne sjøen er enormt
stor er den oppdelt i mange deler med
flotte sund mellom. For ikke å snakke
om de mange bitte små øyene som så
ut som sydhavsøyer der palmene var
byttet ut med furu, bjerk, eik og ask.
Langs land var det siv og tett skog
helt ned til bredden, men det var så
dypt helt inn at mange båter på tur bare kjørte inn i sivet når de skulle slappe av og fortøyde til en grein. Drikkevann tok man fra sjøen så her var
mange praktiske problemer løst.
Dyreliv i form av fugler av alle slag
var det også mye av, men dessverre
også en del klegg og mygg.
Det ble rodd ganske langt den første
dagen, helt til byen Strängenes var
passert. Kursen ble lagt helt i sydenden av sjøen. Her ble teltet slått opp
på ei lita grasslette inntil sjøen. Etter
først å ha gått en lang tur i det flate og
øde jordbrukslandskapet for å få stivheten ut av rumpe og lår, var det på tide å få seg litt velfortjent søvn.
Mandagen 7 juli var det nydelig vær
og varmt. Etter et bad, frokost og opp21

rydding var det å ro videre i dette vakre
landskapet med herskaplige villaer og
småsteder. Det var mye båttrafikk av
småbåter, mens de store båtene som var
kommet opp slusen i Södertälje og gikk
nord i sjøen på vei til de store industribyene og fabrikkene der. Mälaren er
kjempestor og det tar lang tid å ro hele
sjøen på langs. Det måtte derfor nok en
overnatting til i dette idylliske området.
Denne gangen ved den lille byen Kvicksund. En liten åpning i sivet med ei
brygge og gresslette tjente som teltplass.
Pussig nok var det et hyggelig dansk ektepar på biltur som også overnattet her.
Det lå ei hytte 50 m. fra plassen, men eieren henviste oss inn så det var tydeligvis ikke noen 150 m regel for teltslagning her. Etter også her å ha gått en lang
tur med mange naturopplevelser blant
annet rev og hjort, sovnet begge ganske
raskt på det forholdsvis myke underlaget.
Dagen etter tok det ikke lang tid før Mälaren tok slutt og Gokstadhøvdingen II
gled inn i Arbogaåen ved Kungsør. Nå
var matforrådet slutt så her var det nødvendig med diverse innkjøp før turen
gikk videre opp elven. Men nå ble det
motstrøm og motvind med den konsekvens at slusen var åpnet for 15 min. siden. Og neste sluseåpning i slusene som
fører opp i Hjälmare kanal og sjøen
Hjälmaren var ikke før neste dag. Men
en hyggelig slusevakt synes båten var
så spesiell at han sluset denne alene
gjennom to slusekammer mens de andre

pent måtte vente. Disse var forøvrig
svært hyggelige, hjalp til med slusingen
og ga mange gode råd for resten av ferden. En var også svært interessert i fa rten på Gokstadhøvdingen II og lånte ut
fartsmåler, og mellom to sluser fikk vi
den opp i 5.8 knop, men da reiste det seg
en stor bølge bak båten som hindret ytterligere fartsøkning med så mye bagasje. Men det var et interessant eksperiment som viste at det ideelle fartsområdet for båten lå mellom 3 og 5 knop. Etter de første slusekamrene var det nå 7
km. til siste sluse, og for ikke å sinke de
andre båtene ble denne distansen rodd
på 1 t og 15 min. Dette var dog en artig
ferd i en kanal som var sprengt ut gjennom skogen. Det var som å ro på skogstur med alle skogens lyder, lukter og
synsinntrykk. Denne kanalen som er en
del av det enorme vanntransportsystemet
inne i Sverige, ble anlagt alt på 1600tallet for å frakte jernmalm fra Ørebro til
Stockholm, og er Sveriges eldste kanal.
Det var militæret som bygde kanalen og
i utløpet av denne ble det også planet eik
langs kanalen til skipsbygging på marineverftene. Men disse ble ikke benyttet
og eikene står der i dag litt forvokste,
men mang en båtbygger kunne nok tenke seg noen av disse trærne. Det er ikke
vanskelig å se når man ferdes i disse
områdene at hele kanalsystemet mellom
de store sjøene i Sverige var en forutsetning for Sveriges stormaktsposisjon på
16-1700 tallet og posisjonen som moderne industristat lenge før 2. verdenskrig. Kanalene og slusene var helt nød-
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vendige for å få fraktet jern, tømmer og
ferdige industrivarer ut til Stockholm og
Gøteborg. Det er ingen tilfeldighet at de
tradisjonelle industribyene i Sverige
ligger ved de store sjøene. Det var her
ressursene var og der ble fabrikkene anlagt. Det var derfor litt trist senere på turen å møte store lasteskip på vei opp Gøta elv med tømmer fra Øst -Europa til papirfabrikkene med den svenske skogen
som nærmeste nabo. Det neste blir vel at
fabrikkene flyttes til Øst -Europa.
Slusevakten hadde nok også varslet lokalavisen om dette underlige vikingskipet som passerte slusene, for dagen etter
var det bilde og reportasje i avisene som
kommer ut i Ørebro og Kungsør, ingen
småavis, men med 120 000 i opplag.
Det var nå blitt kveld, men planen var å
ro litt inn i Hjälmaren, Sveriges fjerde
største sjø 63 km. lang for å nå Ørebro i
enden av sjøen neste dag. Men kraftig
motvind og krapp sjø gjorde videre roing umulig. En bitte liten øy med plass
til teltet ble derfor vår overnattingsplass.
Onsdagen ble en lang dag ved årene.
Hjalmaren er ikke så idyllisk som Malaraen, men mer åpen og værhard. Men
det var mange koselige plasser der en
kunne ta i land for en hvil og rast. Helt
tilfeldig ble det til at det ble rastet på en
odde på godset Goksholm rett på en liten tilrettelagt utfluktsplass med en minnetavle som var satt opp her fordi dette
var plassen der Engelbret Engelbrektsson ble myrdet av en uvenn i 1436 etter
at han hadde ledet opprøret mot danskestyret i Sverige, befridd landet og avsatt

Erik av Pommeren. Det står for øvrig en
kjempestatue av den svenske frihetsforkjemperen på torget i Ørebro.
Sent på kvelden gled Gokstadhøvdingen" inn i elven som fører inn til Ørebro
og den fine gjestehavnen. Herfra måtte
båten fraktes landeveien over til Mariestad og Vänern. For lettere å kunne få
ordnet med dette dagen etter ble det hotellovernatting i byens sentrum. Du verden hvor godt "luksus" som seng og bad
smaker etter noen dager med primitiv
overnatting. Men det viste seg at transportfirmaet som fraktet båter over til
Vänern ikke hadde anledning til å kjøre
før neste uke !. Men etter å ha forklart i
telefonen hvilken båt det var, våknet
transportøren. Han hadde sett bilde og
lest om den i lokalavisen. Etter litt fram
og tilbake sa han seg villig til å ta turen
samme dag etter ordinær arbeidstid. De tte var greit for noen som nå trengte sårt
til å hvile ut i hotellsengen utover dagen.
Ved 18-tiden torsdag var Gokstadhøvdingen II i Mariestad og Vänern, Sveriges største innsjø. Det er litt rart å komme til en innsjø som man kan se over.
Størrelsen og avstandene på Vänern
hadde nok blitt undervurdert i planleggingen, også været og bølgene. Det er
tydelig at i ferskvann blir bølgene krappere og større enn i saltvann. Det viste
seg at selv med lite vind ble bølgene
vanskelige i Vänern. Men utover kvelden roet det seg noe ned, og kvelden og
natten ble tatt til hjelp for å komme et
godt stykke sydover helt til halvøyen
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nord for Lindkøping. Her ble teltet slått
opp midt på natten i en båthavn. Dagen
etter kom vakten i denne private båthavnen og fortalt at her var camping forbudt. Vi hadde ikke tenkt å slå oss til, så
det var greit å pakke sammen med en
gang. Dette var første og siste gangen
det oppstod noe problem med hensyn til
telting m.v. på turen. Etter å ha blitt hjulpet av ei hyggelig dame i en kiosk ved
sund med mat gikk turen fortrøstningsfullt videre, men ute av sundet ble framdriften hindret av kraftig vind, regn og
store krappe bølger. Det var ingen annen
mulighet enn å legge seg i land på ei lita
øde øy, slå opp teltet og vente på bedre
vær, særlig fordi nå skulle en lang, smal
odde som stakk mange kilometer ut i
Vänern rundes. Været bedret seg ikke og
det var ikke annen råd enn å bli natten
over. Neste dag lørdag var situasjonen
den samme og det ble landligge. For å få
litt variasjon ble det forhalt inn til fastlandet. Tiden ble fordrevet med lange turer, blåbærplukking i skogene og studier
av landbruksområdene med de enorme
åkrene. Utpå kvelden roet været seg noe
og det var mulig å ro rundt odden. Men
det var enda langt til Vänersborg, og for
å ikke komme altfor langt bak skjemaet
ble det rodd hele natten med ankomst
Vänersborg søndag morgen. Nå var permisjonen til Håkon slutt og han reiste
med buss og tog til Strømstad og ferge
til Sandefjord, der han ble hentet av sin
kone.
Nå hadde været bedret seg kraftig, solen

kom fram og vinen løyet. Det siste
var ikke så farlig nå fordi de neste dagene skulle ferden gå i kanal og Gøta elv
til sammen 82 km. ned til kysten. Etter
matinnkjøp i Vanersborg startet turen
nedover alene. Først måtte en sluse passeres i Vänersborg, deretter kanal ned
mot Trollhättan med Saab-fabrikken på
babord.
Trollhättan har det største sluseanlegget
i Sverige og det er laget til en
fornøyelsespark for å se på fossen og
slusingen her. Det var også laget en
gondolbane som turistene kunne kjøre i
over fossen ! Den første historiske
beretningen om passering av skip her er
om Harald Hårdråde som i 1064 dro
60 skip forbi fossen i Trollhättän. Hvor
han da skulle kan man bare spekulere
på. Kanskje skulle han helt til svigerfamilien i Kiev for å søke støtte til
krigstoktet mot England i 1066, eller var
det noen dansker i området han skulle
gjøre opp med. For øvrig er det noe som
heter "Vikingaleden" ved Säfle helt
nord i Vänern. Det er ikke umulig den
norske kongen har benyttet denne for å
komme seg videre.
Det er mulig at det var denne vikingtilknytningen som gjorde at Gokstadfæri ngen vakte slik oppsikt i slusen. Slusevakten bare vinket meg av da betalingen
for slusingen skulle skje. Det tok lang
tid å sluse de mange slusekamrene her,
så det var langt på dag før man endelig
kom ned i elven.
Målet var også å komme gjennom den
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siste slusen ved Lilla Edet lenger nede
i elven før natten, men dit var det langt
og varmt i den stille elven. Det ble en
koselig rotur med mye dyre og fiskeliv å
se. En laks på ca. 2 kg. hoppet like ved
båten og en rev forsøkte å få seg et måltid and langs bredden. Langt på kveld
dukket fossen og slusen i Lilla Edet opp.
Det er her Sveriges første sluse ble anlagt, ikke unaturlig da dette er det første
hinder for båttrafikk opp denne berømte
elven, som i sin tid dannet grensen mellom Norge og Sverige. Her var også slusevakten grei. Han sluset Gokstadhøvdingen II alene ned denne enorme slusen
uten å vente på flere båter. Etter en spasertur i den lille koselige byen, ble det
rodd en kort strekning før teltet ble slått
opp på bredden. Det var ikke helt enkelt
å få fortøyd båten på grunn av at de store fraktebåtene som var på vei opp elven
måtte holde stor fart for å få styring i
strømmen. Resultatet var store bølger
som skyllet inn over elvebredden.
Mandagen ble den varmeste på turen og
kombinasjonen hard roing i heten førte
til dehydrering. Det var derfor en befrielse da Bohus festning og den gamle
norske byen Kungelv dukket opp. Nå
var det bare å komme seg på land og
drikke mye. Det kan ikke ha stått så bra
til, for hvilen ble benyttet til å kjøpe ei
ny bukse, nesten maken til en som lå
hjemme. Men det var jo salg ! Etter
hvert, bar det nordre løp av elven ut
mot havet. Det er et stykke og det ble
sen kveld før det var på tide å slå seg til

ro for natten. En liten øy ble nattekvarter, denne gangen uten å slå opp telt. Det
fikk greie seg med en liten gressbakke i
friluft.
Neste dag var det to timers rotur opp til
Marstrand med Karlsten festning, som
ruver over den lille koselige byen. Her
ble det en velfortjent hvil kombinert
med noe innkjøp av mat, aviser og et besøk i de mange små eksklusive butikkene i de trange gatene som går parallelt
ned fra festningen. Besøket resulterte i
en genser og et par sko.
Deretter var det en times rotur til favorittøya på svenskekysten, Åstol. En bitte
lille øy med ca. 400 innb. Her ble det
foretatt flere matinnkjøp kombinert med
litt turisme.
Nå bar det videre nordover, denne gangen til Skärhamn på Tjørn, også en favorittplass. Her ble det middag og noe
nytt som var dukket opp, nemlig et maritimt bokantikvariat Men tiden tillot ikke
noe langt opphold dessverre. For å kompensere for denne dagen med mye turisme måtte det nå ros hardt og lenge, først
til den lille koselig byen Mollosund. Her
var det så fullt i båthavnen at det nesten
var umulig å snu en robåt der inne. Det
ble en kort stopp inkludert en forelesning for noen tyske ungdommer om båten. I nattens mulm og mørke ble det
rodd hardt nordover uten forstyrrelse av
den svært store båttrafikken i hovedleia.
Langt om lenge dukket lysene fra en liten by opp. Det viste seg å være Hell evikstrand. Her var ingen steder å legge
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til, men det var en ledig bøye midt i havnebassenget. Den ble benyttet til fortøyning og soveposen ble inntatt med spanter og årer som underlag. Men er man
trøtt nok, så går det meste.
Om morgenen var det ikke mulig å spise
frokost på bøya, så det ble til å ro ut til
et lite skjær hvor te kunne kokes og en
bedre frokost inntas sammen med et
morgenbad. Nå var målet Bassholmen
øst for Gullholmen og inne i de såkalte
strømmarna, Evert Taubes rike. Det ble
en hard rotørn i motvind og motstrøm
inne i strømmarna. Det viser seg at
strømmen her inne snur hver 4 time om
sommeren og nå var den imot. Bassholmen er et slags kystkultursenter med
museum for svenske tradisjonelle båter
og friluftsområde med vandrehjem godt
kjent for mange av kystlagets medlemmer. Museet var en skuffelse i forhold til
hva man har av tilsvarende her i Norge.
Dette er nok et av de få kulturområder
der vi nordmenn er kommet lenger enn
svenskene. Men det var en hyggelig
plass å hvile og spise på. Men målet for
dagen var å komme til Kungshamn og
dit var det enda langt. Ferden måtte derfor gå videre gjennom strømmarna, denne gangen var strømmen med, og det
gikk ikke lang tid før Lysekil dukket
opp på andre siden av fjorden. Kryssingen av fjorden gikk greit og en stopp i
nordhavnen i Lysekil ble lagt inn for
matinnkjøp og posting av kort. På det
korte stoppet var det også en lokal journalist som ville vite noe om båten og tu-

ren. Han passet på båten mens innkjøpene m.v. ble foretatt og ga råd om ruten
videre. Kl. 21.00 forlot høvdingen Lysekil og kl. 24.00 var den på plass i
Kungshamn. På denne turen var vær og
strøm med ellers hadde det neppe vært
mulig å ro denne strekningen på så kort
tid. I Kungshamn ble det nok en gang
overnatting i båten. Men her var det mulig å få frokost på havnekafeen om morgenen.
Morgenøkten denne dagen gikk til innløpet av Sotenkanalen. Her ble det et
stopp med mat og bading på en av de
mange små strendene i innløpet til
kanalen. Det er ikke helt lett å ro i denne
trange kanalen hvor det går tett i tett
med båter i begge retninger hele tiden,
men omsider dukket utløpet av kanalen
og den koselige byen Hunnebostrand
opp. Her ble det et lite handlestopp for å
få litt mer mat til ferden videre. Neste
hvil ble ved innløpet til Hamburgsund,
men nå dro det opp til uvær, som resu lterte i påkledning av genser og bukse før
ferden gikk videre. Men før det var mulig å få på seg regntøy kom det et uvær
som var helt utrolig, og som sluppet ut
av en sekk. Kliss våt på noen sekunder
og det lynte og tordnet overalt, men vinden snudde helt rundt til medvind. Men
den var så sterk at det nesten var umulig
å styre båten. Heldigvis var høvdingen i
innløpet til sundet slik at det ikke ble
noe sjø, men regnet var så kraftig at det
måtte øses nærmest hele tiden. Valget
var nå enten å prøve å gå i land å få på
regntøy eller holde varmen ved å ro. Det

26

Fredagen ble det en rolig rotur ut til
Nord-Koster for å hvile før kryssingen
over. Men nå var vært blitt dårligere og
det var ikke mulig å gå over den natten.
Teltet ble derfor satt opp for overnatting
til lørdag.

ned mot Hvaler, men sjøen var så høy og
grov at det var svært problematisk. En
bølge fylte båten så vannet stod over tiljene. Det var umulig å øse på grunn av
behovet for å styre klar av bølgene. Men
heldigvis var Hvaler nå nær, men her var
det bare en bratt fjellvegg og lumske
skjær. Men på grunn av at færingen ikke
stikker så dypt var det mulig å snike seg
bak noen skjær og gli langs land inntil
det dukket opp et sund inn til et sted
som heter Papperhavn. I nærheten ble
det overnatting under åpen himmel helt
utslitt, men med en ny erfaring. Erfaringen var at selv om det ikke blåser så
mye, så kan sjøen være grov.
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siste ble valgt og i den sterke medvinden
gikk det helt opp til Grebbestad før regnet sluttet og det var mulig å få på seg
tørt tøy. Nå var genseren fra Marstrand
god å ha. Det var torsdag og det var
viktig å komme til Koster for kryssingen
over til Sandefjord så snart som mulig
for å ha flere alternativer i tilfelle dårlig
vær. Det ble derfor nok ei lang økt de nne kvelden over "Gula-humpen" og fram
til Havstensund. Her ble det lukusovernatting i telt på en av de flotte øyene
nord for Havstensund.

Lørdag morgen var det tilsynelatende
bedre, men det var ikke var mulig å
krysse på grunn av grov sjø. Planen var
derfor først og gå mot Hvaler for å kunne krysse lenger inne. Etter en stund ble
beslutningen endret fordi det synes å
Med nybygd ”Gokstadhøvding” i Edinbourg
ble bedre og land ble tatt på ei lita øy
som så koselig ut. Her var det faktisk
Neste dag var det blitt søndag og muligmulig å komme i land med følelse av å
hetene for å nå hjem ved å ro var små.
være som en Robinson Cruso på en øde
Det ble derfor å ro inn til Fredrikstad og
øy. Hva øya heter var uklart, men skilte- Hankø-sundet og ringe til Roar Jensen,
ne om naturvernområde var på norsk
som det var inngått avtale med om hen(antagelig Heia). Etter å ha vært altfor
ting dersom en slik situasjon skulle opplenge på øya, gikk ferden videre mot
stå. Han kom med bil og henger, og ved
Fulgehuk for å gå skrått innover i fjor22.00 tiden om kvelden var både båt og
den. Det gikk fint lenge, men etter hvert mannskap hjemme, sistnevnte med 5-6
begynte sjøen å bli grov og slå inn i bå- kg. i minus.
ten. Nødløsningen var nå å "stå han av"
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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:
Arbeidslagene:
Kultur- og Fartøylaget:
Verkstedlaget:
Infolaget:
Nordre Skur og Ballast:
Husstyret:
Modellbåtlaget
Seilas– og havnelaget

Kristian Fossum,

tlf. 33 46 79 71

Vigdis Myhre
Per Angell-Hansen
Thor Sunde
Svein Husa
Kjell Arne Mandelid
Dag Østby Pedersen
Bjørn Rishovd

tlf. 33 48 17 78
tlf. 33 47 32 60
tlf. 33 47 20 16
tlf. 33 47 26 07
tlf. 33 47 23 08
tlf. 33 45 95 10
tlf. 33 46 20 68

e-post: gokstad.kystlag@c2i.net

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

