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Tilsluttet Forbundet KYSTEN

Leders side
kystlaget vårt, så vi er nest størst i
landet.
I april gjennomførte vi dugnad på
kystlaget for å rydde opp etter vinteren
og få ”slippen” slik vi ønsker den skal
se ut til sommeren.
Båtplassene på flytebrygga vår er blitt
litt justert, og det er noe endring i
prisene for leie. Det gjenstår enda noe
bygningsteknisk arbeid med brygga.
Vi har også store planer om å bygge
platting på pålebrygga, foran robåtene,
slik at vi utnytter brygga bedre.
Nordre Skur og ballast hadde sammen
med svenske Per Sørmann visekveld i
Nordre skur i mai. Dette ble en
uforglemmelig opplevelse. Jeg håper
vi kan få til flere slike framover. All
ære til koret vårt som tok initiativ,
planla og gjennomførte dette!

Våren har gått over til sommer, de
fleste båtene er på vannet, nypusset og
fine, klar for nye eventyr. Det er min
erfaring at kystlaget har sin travleste
periode fra februar til juli. Det virker
som om folk er rastløse, venter på noe,
våren kanskje? Vi har vært aktive i
vårsesongen.

Kystlaget deltok i 17 mai toget på
Jeg deltok på landsmøtet til Forbundet tradisjonelt vis, med Marna motor,
sang og robåten til IVO. Stor takk til
KYSTEN på Brekstad 17-19 april.
Dette var for meg veldig nyttig siden dere som bidro til gjennomføringen av
kunnskapen om Forbundet KYSTEN dagen, vi var ikke mange, men fikk
det til!
var heller liten. Det er 114 kystlag
rundt om i Norge, og Forbundet
KYSTEN er vår sentrale overbygning Mange fra Gokstad og Fredriksværn
kystlag deltok i slutten av juni på årets
lokalisert i Oslo.
Pinsedugnad på Svenner fyr i et
strålende sommervær.
Nå nærmer vi oss 400 medlemmer i
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Det ble skrapt, malt og vasket, og
sosialisert på kveldene. Dette har blitt
en tradisjon og et hyggelig samarbeid
mellom kystlagene våre.

Per AH fortalte om hvalfangsten i
Finnmark, som var forløperen til
Sandefjords storhetstid som
hvalfangstby.

Vi har gjennomført kystkulturdag i
De mange standene bidro også til at
juni, en dag som ble kjempeflott, både det ble en hyggelig atmosfære på
innholdsmessig og værmessig, hvor vi brygga.

fikk vise fram mye av det
arbeidslagene driver med for mange
besøkende. Gaia bidro sterkt til at
mange fikk seg en minneverdig dag
ved å ta med besøkende på fjorden.

St.hans aften vil i år bli markert på
Gokstadholmen og på ”slippen”. Vi
spår fint vær og trivelig samling på
begge plasser. Husk reglene for
bålbrenning.

Nordre skur og ballast hadde besøk av
”Rakkestuten”, koret i Fredriksværn
kystlag. Sammen og hver for seg
gledet de oss med vakker sang!

Med dette korte sammendraget ønsker
jeg dere alle en riktig fin og lang
sommer med mange gode opphevelser
i eller utenfor båt.
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Frognerkilens Båtforening av 1860
prosjekterer restaureringen av

s/l Alexandra af Liverpool
byggeår 1860
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Som et minne fra en svunnen storhetstid har den ligget på land –
merket av tidens tann og menneskenes manglende respekt for gamle
ærverdige ”damer”. Nesten 50 år har gått siden noen tok den ut av
fortøyningene. I 1982 truet man med å brenne båten. Grunnen var at
den hadde ligget urørt i over 20 år. Men da gikk riksantikvaren inn og
vernet båten, og den ble flyttet til statelig grunn på Gressholmen. Fylt
av en sjelden trass og en drøm om et nytt liv har de vakre linjene holdt
seg intakt selv etter ytterligere 22 år på en naken og steinete øy innerst
i Oslofjorden

Etter at Gokstad kystlag hadde fått sin nye dampkjele høsten 2008, fikk
Verkstedlaget en telefon fra Frognerkilens Båtforening i Oslo. De fortalte at de
hadde prosjekt under arbeid, og hadde fått høre i Sverige, at skulle de ha hjelp
til et prosjekt med dampmaskin, var det i Sandefjord spesialister å finne. Det
skal altså ikke så mye til for å bli kalt spesialist. Verkstedslagets medlemmer
ble interessert i prosjektet, og lovet å hjelpe.
Frognerkilens Båtforening fyller i 2010 150 år. I den anledning ønsker de å ha
ferdig restaurert en båt som er like gammel, altså bygget i 1860. Det fortelles
at den var bygget for en Engelsk Lord og var drevet av en liten to sylindret
dampmaskin.
Båten, som i dag heter ”Bodil”, var bygget i Liverpool i årene 1858 til 1860.
Båtens navn var den gang ”Alexandra”. Skroget med hud av teak på eik kjøl,
stevner og spanter er fremdeles i god stand. Overbygget er av nyere dato, og
båten er interessant, da den representerer en tid med overgang fra seil til
maskindrift i lystbåter.
Til Norge kom båten før første verdenskrig, og var da innkjøpt av skipreder
Godtfred Mauritz Bryde i Olso. Han endret navnet på båten til ”Sonja”. Båten
skiftet senere eier, og fikk da navnet ”Bodil, oppkalt etter hans yngste datter.
Båten ble fortsatt holdt i god stand. Dampmaskinen ble tatt ut, og ble erstattet
med en moderne motor av merket Chrysler.
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På femtitallet skiftet den igjen eier, men da den nye eier ble utsatt for en
ulykke, maktet han aldri å få brukt båten, men han stelte den og tok godt vare
på den.
Men, tilslutt fikk han beskjed om at båten måtte fjernes fra opplaget hvor den
lå, ellers ville den bli brent. Dette var i 1982. Båten var da 123 år. Imidlertid
ble den vernet av Riksantikvaren, og båten overlevde.
I 2001 ble Frognerkilens Båtforening interessert i båten, og arbeidet med å
finne etterkommerne etter siste eier startet. Dette løste seg,og man begynte å
samle båtens historie. Museer i England, og veteranbåtklubber i England og
Tyskland ble kontakte. Originaltegninger har man ikke kunne finne dessverre.
I 2004 ble båten hentet, og brakt til Bestumkilen, hvor båtforeningen holder
til.
Det ble bygget hus over den, og arbeidet med skrog og overbygning ble
påbegynt.
Men, Dampmaskinen var vekk.
Etter lang om lenge fikk de høre at dampmaskinen var gitt til Teknisk
Museum i Oslo. Men, der var den ikke. Imidlertid fikk båtforeningen kontakt
med en tidligere ansatt på museet, som mente det stod en slik liten
dampmaskin på et lager i nærheten av Gardermoen. Det hadde seg slik at det
fantes noen løse deler til en dampmaskin liggende i skroget. Disse delene ble
medbrakt til Lageret ved Gardermoen. Jo riktig, det stod en liten fin to
sylindret dampmaskin der, og de medbrakte delene passet på motoren.
Motoren var funnet, og båtforeningen fikk overta den.
Men, var motoren i stand? Det var nå Verkstedlaget ble kontaktet, og
dampentusiaster fra båtforeningen kom på besøk på Slippen. Gode kontakter
ble opprettet, og vi lovet at ut på våren 2009, kunne dampmaskinen bringes til
Sandefjord, hvor den skulle prøvekjøres med damp fra vår dampkjele.
I slutten av april 2009 ankom entusiasten fra Oslo, med sin dampmaskin. Vi
var godt forberedt, og oppfyring av dampkjelen kom snart i gang. Det var
mange spørsmål og forventninger. Dampmaskinen var ikke overhalt eller
restaurert, den var bare stelt og smurt, samt at den var prøvet kjørt med luft.
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Når damptrykket var 4 kilo, var det
ikke vanskelig å få den startet. Den
startet med en gang, kunne frikobles,
og reverseres. Naturlig nok litt
lekkasjer her og der, men det ble
konstatert at den var i særdeles god
stand, og det ville ikke være noe til
hinder for å arbeide videre med denne
for bruk i båten. Motoren hadde da
ikke vært brukt siden tidlig på 1920
tallet.

Prøvekjøringen var altså særdeles
vellykket, med dampkjelen vi har, er
som vi trodde, for liten til kontinuerlig
drift av denne motoren i båt. Den
krever ikke så høyt damptrykk for å
kunne kjøres, men dampmengden fra
vår dampkjele er for liten.
Vi gleder oss båtforeningens jubileum
i 2010, da vi da forhåpentligvis vil få
se båten på sjøen, og da med navnet
”Alexandra”.
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Stokkejiggen er båten som drivergruppa for
Kystled Drengestua på Gokstadholmen benytter
for å komme ut til holmen på inspeksjon i
utleiesesongen.

Den har holdt hus inne på Slippen i vinter, og Vigdis og Astri har gjort den
klar for sommeren. Da ligger den i Kastet på Østerøya-siden ved brygga til
Bjørn Sunde (Feier'n) og Odd Halvorsen.
Stokkejiggen er vel selve hjertebarnet til Vigdis og Astri hva båter angår.
De to dristige og eventyrlystne damene planla tidlig å ro den ut
Sandefjordsfjorden, runde Holtskjær og så ro den helt inn forbi
Gokstadholmen. En Ivo-tur, med andre ord.
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Klokka seks om morgenen tirsdag
27. mai la de ut fra Slippen. Det
flotte forsommerværet vi hadde hatt
noen dager, var avløst av gråvær og
sørlig bris. Men med gode klær og
ditto krefter og mot rundet de
Holtskjær ved middagstider og
sendte melding om at de var
ankommet Mefjorden og hadde satt
kurs mot nord, og nå med vinden i
hekken. Imidlertid var andre hekker
ganske støle, så da fotografen stakk
ut for å møte dem et par sjømil inne i
Mefjorden, ble sleper gjort klar, og
turen inn til Gokstadholmen var nok
en behagelig opplevelse etter timene
på toftene.
Men hva blir det neste?
Hilsen Terje
PS: Håper det heter Stokkejiggen og
ikke Stokkegiggen?

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. 11-13
e-post: gokstad.kystlag@c2i.net
Internett: www.gokstadkystlag.no
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Teknisk museum (Sciencemuseum).
Gjengen på kystlagstur ligger ikke på
latsiden når de er ute og reiser. Ikke

Men etter hvert kom
alle over denne
kjempestore parken.
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KYSTLAGSTUREN

før reisen via
KYSTLAGSTUREN – 2009 – TIL Sandefjord lufthavn,
Standsted flyplass, tog
LONDON – GREENWICH OG
til London og
YORK.
undergrunnen til
Årets kystlagstur i tiden 29 april – 3 hotellet var over, la
gjengen i vei til fots
mai med 9 deltakere fikk med seg
hele 11 museer/samlinger på turen i over Hyde park til
løpet av 4 dager, men fikk også tid til teknisk museum.
litt kos underveis. Turen i år stod i
den tekniske utviklingens tegn. Her Dette er en stor park,
så stor at John fra
forteller Ivar Otto om turen slik at
også de som ikke var med kan få litt Hidra mente den måtte
være større enn Hidra.
lærdom av turen.

Dette museet er så stort at det ikke er
mulig å rekke over det hele verken
tidsmessig eller det å kunne absorbere
så mye inntrykk på en gang. Her
møter du James Watts første
generasjons dampmaskiner fra 1700tallets industrielle revolusjon, som i
starten ble benyttet til å pumpe vann
opp av gruvene eller via reimdrift
drive spinneriene eller verkstedene.
Som kjent var det først på 1800-tallet
man kom på ideen om å sette slike
maskiner til å drive båter. Vinden var
jo gratis. Da en av disse maskinene
også ble startet opp - var suksessen
hos gjengen sikret.

De mange skipsmodellene viste alle
de typene skip som har krysset
verdenshavene og i tillegg mange
lokale skip fra mange land, herunder
Norge. De som er glad i de store
atlanterhavsdamperne vil få en god
dag i selskap med disse flotte
modellene. En hvalbåt var også
selvsagt med.
I en egen etasje hadde museet også en
avdeling med flymotorer. En del av
gjengen brukte mye tid på å studere
disse nøye.

Langt ut på dagen var alle klar for en
Museet inneholder også en avdeling
bedre middag, og dette ble kombinert
med gamle biler og gjenstander fra
med en studie av en av de gamle
nyere tid -50 og - 60 tallet i tillegg til dockene i London – St. Kathrines
måneraketter og mer avansert teknikk. dock like ved Tower og Tower bridge.
Men overraskende nok hadde dette
På den gamle restauranten Dickens
museet også en kjempestor maritim
Inn ble det inntatt et velfortjent og
avdeling med hundrevis av
godt måltid med en del gyllen-gult
båtmodeller, verkstedmodeller,
drikke til.
havnemodeller, docker m.v. Men det
Det var enda lyst og turen gikk nå
som imponerte den kresne gjengen
over Tower bridge og langs Themsens
mest var alle modellene som viste
sydside forbi krysseren ”Belfast”, som
utviklingen av styringen av skip,
ble nøye eksaminert – studert og ikke
skipsmaskinens utvikling og
minst kommentert av gjengen.
proppellens utvikling. Alle
motormodellene kunne startes og det Neste stopp på denne hyggelige
var enkelt å se hvordan de virket.
spaserturen i vakkert sommervær var
Men her var det få dieselmotorer.
en av verdenshistoriens mest berømte
Engelskmennene sverget til dampen
skuter – Sir Francis Drakes ”Golden
helt opp til 1960-tallet.
Hind”. Denne tidlig 1600-talls skuta
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seilte rundt jorden og røvet på veien så
mye gods og gull fra spanjolene at
dronning Elisabeth adlet Francis
Drake. Skuta ligger i en liten dock
inne blant alle de nye husene som de
senere årene er bygget i dette området.
Alle var forskrekket over hvor liten
den var. De gamle sjøfarerne var
dristige.

James Caird.
Etter en enkel, men grei frokost gikk
turen med tog til utkanten av London
og Dulwich College. Her står
orginalen til livbåten på
”Endurance”(bygget på Framnæs
Mek: værksted) utstilt fordi det var
ved denne skolen Ernest Schakleton
utdannet seg.

Nå var det blitt så seint at alle lengtet
etter puta, som ga alle en god natts
søvn på tross av at vi bodde på 4 og 5
manns rom.

Schakletons ekspedisjon seilte i 1914
inn mot sydpolkontinentet og hadde
planer som de første å gå tvers over
dette, men før de kom i land ble skuta
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Det var da Schakleton og noen av
mennene seilte i denne lille livbåten til
South Georgia. De klarte mirakuløst å
treffe øya, men landet på gal side og

reddet den for ettertiden. Senere ble
resten av ekspedisjonen hentet på
Elefantøya etter at de hadde tilbrakt
mange måneder i en hytte under en

Shakleton og to mann måtte gå over
fjellene til Strømnes.
Dette er i seg selv en
kjempeprestasjon i den tilstand disse
karene var etter mange uker i sjøen og
kan bare gjøres i godt vær, noe det
sjelden er i dette området, særlig på
denne årstiden (mai). Der traff de
norske hvalfangere som hentet de
øvrige på den andre siden, og disse
hentet også senere denne livbåten og

hvelvet livbåt. Denne båten gjorde et
uutslettelig inntrykk på alle og det er
ikke noe å si på at denne
sjømannsbragden er ranket som en av
de ypperste i sjømannshistorien
sammen med livbåtferden til kaptein
Bligh etter mytteriet på ”Bounty”.
For de fire av oss som hadde vært i
Strømnes på South Georgia var dette
en veldig spesiell opplevelse.
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For oss nordmenn var det også noe
spesielt å se standarden og miljøet på
en slik privat overklasseskole.
Området var lukket og vi måtte ha

Englands mest profilerte personer på
1800-tallet og på mange måter
skaperen av det moderne England.
Denne ingeniøren skapte noe av den

passerseddel for å komme inn, men vi mest spektakulære og dristige
ble høflig tatt imot og låst inn og ut av ingeniørkunsten verden til da hadde
området.
sett. Det startet der museet lå da far og
sønn Brunell konstruerte verdens
første tunell under elv eller vann.
Brunel (1806-59)
Hensikten med tunellen var å frakte
Nå gikk turen tilbake til byen og til
varer fra den ene siden av elva til den
sydsiden av Themsen og et lite
andre. Dette området – Rotherhite –
bortgjemt museum til ære for en av
var et dock-område der skuter fra hele
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Den norske sjømannskirken ligger
derfor i denne bydelen. Transportbehovet var enormt på grunn av at det
daglig kom 3000 ! store seilskuter og
et utall småbåter til London med varer.
Disse skulle fraktes ut av dockområdene til sine bestemmelsessteder,
og som en del av løsningen på dette
ville man konstruere denne tunellen.
Arbeidet var farlig og vanskelig i
denne løse leira og veldig mange
arbeidere døde, men det største
problemet i denne tiden der
arbeidskraft var forbruksvare, var at
kostnadene ble så høye at man ikke
fikk råd til å lage nedgangene til
tunellen for vognene som skulle
transportere varene. Men tunellen var
en så stor sensasjon at folk betalte for
å ha selskaper her nede i det mørke
under elven. Senere ble det
kjøpesenter og underholdningsplass. I
dag er tunellen en del av
undergrunnssystemet i London.

for øvrig reddet som lekter på
Falklandsøyene og ligger nå i Bristol nesten ferdig restaurert.
Jernbaneutbyggingen skapte behov for
mange bruer over elver og daler og det
var her Brunel virkelig fikk utfolde
seg.
Han konstruerte også to av de mest
kjente jernbanestasjonene i England i
hver sin ende av the ”Great Western”
railway, Paddington i London og
Temple Meads i Bristol.
Den mest kjente broen hans er den
mye fotograferte ”The Clifton
Suspension Bridge” over Bristol
kanalen. En film på museet viste
hvordan denne ble bygget og alle lot
seg imponere over hvor langt fremme
Brunel var teknisk, men også de
estetiske hensyn som den gang ble tatt
ved bygging av slike store
konstruksjoner.

For skipsentusiaster er nok Brunel
Den unge Brunel skulle komme til å mest kjent for byggingen av verdens
revolusjonere transportsystemet i
største skip – ”Great Eastern” i Dette
verden med sine ideer om jernbaner
skipet (27.000 t) var enormt mye
og persontrafikk med skip. Han
større enn de største skip i verden til
konstruerte jernbanen mellom London da (1856), var 600 fot og kunne ta
og Bristol - ”Great Western” og
4000 passasjerer ! Verdens største skip
bygget dampskipet ”Great Britain”
til da var Brunels ”Great Western” på
som gikk i fast rute mellom Bristol og 3.700 t. ”Great Eastern” hadde både
New York. Dette var den første
skovlhjul, propeller og seil. Dessuten
regulære passasjertrafikken mellom
var det langt forut for sin tid også
Europa og Amerika. Dette skipet ble ellers med dobbelt bunn. Det var så
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Skipet ble en teknisk suksess, men
ingen økonomisk suksess og ble
forfulgt av uhell. Men Brunel viste at
det var mulig å bygge så store skip og
dermed løsningen på problemet med
så stor lastekapasitet at de kunne ha
med kull for interkontinentale reiser.
Tidligere måtte dampskip stole på
seilene når kullet tok slutt. Brunel
døde like etter at skipet, etter mange
problemer med å få giganten løs fra
beddingen - var sjøsatt sideveis i
Themsen. ”Great Eastern” skulle
allikevel komme til å løse et stort
kommunikasjonsbehov. Skipet var i
stand til å romme så mye kabel at det
kunne legge den første telegrafkabelen
mellom Europa og Amerika. Dette var
en revolusjon i kommunikasjonen
mellom den nye og den gamle verden
og kom til å få stor betydning i tiden
fram til den trådløse kommunikasjon.
Greenwich
Etter å ha tatt farvel med en hyggelig
omviser på Brunel-museet, gikk turen
videre til Greenwich og museene der.
Men først ble torsdagsmarkedet i
denne lille og koselige byen besøkt.
Her kjøpte Per en liten dampmaskin
uten at han av den grunn ble blakk.
”Cutty Shark” lå under pressenning
og kunne ikke beskues denne gang.
Derfor bar det rett til sjøfartsmuseet,

som også er et av de museene det ikke
er mulig å absorbere på en dag. Men
man kan aldri bli mett av indrefileten
på dette museet.
De enormt store maleriene som viser
de store sjøslagene er imponerende og
de gullforgylte robåtene til de
engelske kongene slutter aldri å
imponere. Spesialutstillingen i år er
emigrantfarten og utvandingen til
Amerika. Denne viste
klasseforskjellene på skipene og
kårene til våre forfedre som forlot
hjemmet sitt i Europa og søkte lykken
i Amerika eller Sør-Amerika.
Til slutt tok de sprekeste turen opp på
høyden til observatoriet ved 0meridianen og så på den fine
utstillingen av blant de første
kronometrene som kom til å endre
mulighetene for å navigere på
verdenshavene.
Tilbaketuren til London skulle gå via
den nye banen gjennom det nye
docklands, men her fikk vi oppleve å
bli stående mellom to stasjoner i over
1 time på grunn av et uhell på banen.
Etter hvert ble vi rygget tilbake til en
stasjon og måtte ta oss til fots til
nærmeste undergrunnsstasjon for
videre transport til sentrum av London
og en velfortjent middag, dog med en
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damplokomotivene fra tiden før
York
elektrifiseringen. Engelskmennene er
særlig glad i ”The Flying Scotsman” –
Gjengen tok den lange togturen fra
dette lokomotivet som hver dag kl.
London til York (360 km.), men på
10.00 dro toget fra Kings Cross i
tross av 4 stopp gikk turen på 2 t. 10 London til Edinburgh med stopp i
min. Med andre ord toget gikk med en York for å fylle vann. Det gikk 60.000
toppfart på over 200 km. t. I York var l vann på en slik tur. Dette var selve
det nasjonale jernbanemuseet første
livsnerven i den engelske
stopp. Nok et museum så stort at det innlandstransporten mot nord med
ikke var mulig å nå over alt. Som
passasjerer, aviser, post og gods.
jernbanens hjemland måtte
Det som gjorde dette museet til en
selvfølgelig et nasjonal- museum være øyeåpner for oss var at vi slapp inn i
noe spesielt – og det var det. Her var verkstedet og fikk se alle halvferdige
det lokomotiver fra det første – ”The lokomotiver, med kjeler og vogner.
Rocket” og fram til de mest avanserte
17

Men overraskelsen var enda større da
vi også kom inn på museumslageret.
De hadde rett og slett ryddet og stilt ut
alt de hadde i magasinene for
publikum. En god ide for norske
museer der bare ca. 5% av alt de har er
utstilt. I dette magasinet var det for
øvrig mange godbiter for en teknisk
interessert gjeng.

renner gjennom York, gikk turen
tilbake til London – denne gangen
uten stopp og nå på under 2 timer.
Portobello road – Canal museum –
Transport museum.

Lørdag formiddag ble benyttet til et
besøk på verdens mest berømte
gatemarked i Portobello road. Her kan
Etter besøket på jernbanemuseet gikk du få kjøpt alt av antikviteter og mye
turen med et minitog på hjul til den
annet rart. Nettopp et sted for denne
kjempestore katedralen i York. Et
gjengen. Heldigvis var vi tidlig ute,
imponerende byggverk i gotisk stil og men trengselen ble etter hvert så stor
en av verdens største kirker, påbegynt at det var vanskelig å komme fram.
i 1220 og avsluttet 252 år senere.
Tor Richard var glad han bodde i
Nidarosdomen er sannsynligvis
Lågendalen og ikke her.
bygget av mange av de samme
stenhuggere som var her.
Transportmuseet på Covent Garden
viser utviklingen av undergrunnen i
Lunsjen denne dagen ble inntatt på en London og viste hvordan man rev alle
koselig pub inne i den gamle
husene, gravde ut banen, la lokk over
middelalder byen. Menuen var
etterpå og så bygde opp husene igjen.
tradisjonell med fish and chips.
Fra 1830 – årene helt fram til 1905 var
Nå stod Vikingmuseet for tur og den togene dampdrevne og det var en helt
helt spesielle transportmåten ved dette forferdelig luft ned i undergrunnen.
museet der man sitter i en vogn og blir Her gikk man rett fra damp til
transportert gjennom historien og til
elektrisitet og ikke veien om disel.
vikingtidens York. Til slutt var det en Undergrunnsbanen er en forutsetning
utstilling av de mange funnene som
for transport i denne byen og har i dag
ble gjort her under byggingen av et
14 linjer. Det å basere seg på bil og
kjøpesenter på -70-tallet.
buss i denne byen er helt umulig og
Kjøpesenteret er nå bygget over selve når undergrunnen er i uorden oppstår
museet.
det et helt ubeskrivelig kaos. Vi fikk –
Etter en tur langs elven Ouse som
som nevnt foran – oppleve litt av
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Canal-museet var lite, men veldig
interessant. Museet viste hvordan alle
varene ble transportert fra havnen på
kanalene, inn i byen og ut i distriktet.
Kanalbåtene denne gang hadde ikke
motor så de ble dratt av hester, og i
tunnelene måte mannskapet ligge å
sparke båten gjennom. Etter hvert ble
det små traktorer som stod for kraften.
Den største overraskelsen var en stor
kjeller midt i museet. Det viste seg å
være en kjeller der de oppbevarte is.
Denne isen ble i kalde år hentet fra
vannene i England, men i milde år
kom den med skip fra Norge til

havnen i London og derfra med
kanalbåt til denne kjelleren. Isen ble
benyttet til særlig to ting – kjøleskap
og fremstilling av iskrem. Det siste
var det italienere i London som stod
for. Museet hadde også noen fine
eksemplarer av slike kjøleskap der
isblokker stod for kulden.
Da det i 1900 ble oppfunnet en maskin
som kunne fremstille is uten bruk av
naturis ble iseksporten fra Norge
kraftig redusert. Som kjent ble det
eksportert mye is fra blant annet
Sandefjord til England.
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Imperial War Museum
Siste dag i London ble tilbrakt på
Imperial War Museum – også et så
stort museum at du her må foreta et
valg. Men duverden så mye det er å
lære i et slikt museum.
Her hadde man alt av tanks, forskjellig
skyts, miniubåter, modeller av store
slagskip og ikke minst de tyske V2
rakettene, som noen trodde skulle
tippe krigen i tysk favør.
Undertegnede valgte å følge
utstillingen om 1. verdenskrig og
kunne i detalj følge den fastlåste
situasjonen i skyttergravene,
massenedslaktingen av soldater og til
slutt det tyske sammenbruddet.

Sammenbruddet skapte dessverre
myter i Tyskland senere. Disse mytene
var dessverre en av årsakene til at
Hitler kunne ta makten å senere starte
den 2. verdenskrig.
Det ble også litt tid til å se på
utstillingen om de hemmelige
tjenestene der arbeidet med å spionere
på tyskerne i Norge under krigen også
hadde fått en plass. Dette museet har i
arkivene for øvrig mange flyfoto fra
Norge tatt av britiske fly under
operasjoner her.
Turen ble avsluttet med
søndagsmarkedet på Peticot Lane og
en grei flytur hjem til Sandefjord
lufthavn.
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Hva skjer og når skjer det?
Onsdag: Lags aktiviteter
fra kl. 18.00
"Fra krok til gane" første
onsdag i mnd,
starter kl. 20.30
Lørdagskafé fra kl. 11.00 til kl. 13.00
Styremøter/AU-møter starter kl. 18.30, styremøtene er åpne
for alle
Medlemsmøter starter klokken 1900
Medlemsmøtene er på fredager fra kl. 19.00

VIKTIG MELDING !
Vi vil anmode de medlemmene som ennå ikke har gjort det, om å
sende sin e-postadresse til: gokstad.kystlag@c2i.net da mye av
den ukentlige informasjonen kommer på e-post
Husk også å sende melding hvis dere skifter
E-post adresse
21

seminarer med mere.

Velkommen til
Landsstevnet 2009
Velkommen til landsstevne i
verdensarvens rike
Forbundet Kystens landsstevne
arrangeres i dagene fra torsdag 16. søndag 19. juli 2009 på Vega, sør i
Nordland. Antall påmeldte båter tyder
på stor interesse!
Det er flott og vi gleder oss til å ta i
mot dere. Vi håper alle interesserte
melder seg på raskt, så vi kan gi best
mulig service med plassering av
båter i havnene.

Markedsplassen
Som på alle andre landsstevner satser
også vi på Vega på en markedsplass
med utstillinger, demonstrasjoner og
salg av tradisjonshåndverk, lokal mat
og andre produkter.
Kultur 10 dager til ende

I uka før landsstevnet er det også
Vegadager med musikk, kunst, teater
Det samme gjelder påmelding til
og kultur. Vi legger ut programmet så
markedet og kurs for barn og unge i
snart dette er spikret, men det er
blant annet segling med optimistjoller.
allerede klart at det blir mye
Påmeldingsskjema ligger nederst på
spennende som skjer i dagene før
siden. Vær også obs på at Eliasbåtene
landsstevnet.
kommer til landsstevnet!
Programmet er på plass og vi lover
spennende dager med seilas i
Vegaøyan verdensarvområde, et flott
stevneområde i ekte kystkulturmiljø,
lokal musikk og mat, utstillinger,
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Landsstevneprogram
Torsdag 16. juli
Åpning av stevnekontoret
Åpen kafé med middagssalg, kaffe
mm
Offisiell åpning av landsstevnet av
ordfører André Møller oa gjester
Programmet avsluttes med lokal
underholdning og musikk
Fredag 17. juli
Flaggheising
Frokost
Skippermøte
Åpen kafé
Konvoi til Bremstein med større båter
Konvoi til Lånan med mindre båter,
alternativt Hysvær eller Skogsholmen
Barneaktiviteter: Eliasbåter og kurs i
segling med optimistjoller mm
Markedsplass med utstillinger,
demonstrasjoner og salg av håndverk,
mat oa
Seminarer:
Livet som fuglevokter,
ved Hildegunn Nordum
Dagligliv i Vegaøyan,
ved Inga E. Næss
Vegaøyan Verdensarv,
ved Rita Johansen
Middagssalg
Roregatta
Visekonsert
Flagghal

Dansefest
Lørdag 18. juli
Flaggheising
Frokost
Skippermøte
Åpen kafé
Seminarer:
Livet som fuglevokter,
ved Hildegunn Nordum
Bruk av vernede områder,
ved Runar Omnø
Verdensarven,
ved Rita Johansen
Barneaktiviteter: Eliasbåter, kurs i
segling med optimistjoller mm
Åpen båt
Middagssalg
Seilregatta. Flere klasser
Defilering
Markedsplass
Konsert
Festmiddag
Flagghal
Loddtrekning og musikk
Søndag 19. juli
Flaggheis
Frokost
Åpen kafé
Friluftsgudstjeneste
Markedsplass
Middagssalg
Avslutning
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Det stygge sorte dype
hullet kan tettes til ett
hyggelig
samlingssted.. en
nydelig søt liten
havnekafe…)
Det kan bli vår samlingsplass når
vinden blåser og festlokalene er leid
ut. Styret har sagt ”Tja, men

Vil ha en utredning og meget grundig
saksbehandling”. Så mitt spørsmål er,
kan noen lage en skisse
på hvordan dette hullet kan bli en del
av brygga….vår lille havnekafe, hvor
mange bjelker og hvor mye plank…på
den enkleste og rimelig forsvarlig
måte og samtidig regne ut
materialkostnader. Deretter lager
vi en snekker og byggekomite som
planlegger en meget forstandig og
meget rask utbygging før for mange.
Sommersesonger har tikket av sted.
Alle som kan bidra, andre seilere som
hater havet, men som liker kafebord,
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Kystskipper?
Flere medlemmer flørter med tanken om kystskipper sertifikat,
eller fritidsbåtskipper som det nå kalles.
Arne og Peter har nå gjennomført kurset, og de er meget
fornøyd både med opplegget og lærere. Vi
Har en foreløpig liste på omkring 10-11 personer som er
interessert, og det kan jo være flere?
Klassene har ett maks antall på 15, undervisning starter i
september og går 1 gang i uka over 4 timer.
Grunnpakka koster 9.600 og kan økes med en navigasjonsdel
som koster 4.600. Rett over sommerferie setter vi opp ett
informasjonsmøte på Gokstad Kystlag

DEN DIGITALE OPPSLAGSTAVLA
Sendes ut via E-post til medlemmer i
kystlaget og andre, med ujevne
mellomrom. Den skal informere om
tidsaktuelle hendelser, og alle kan komme
med forespørsler etc. Får du ikke denne, så
send din E-post adresse til redaktøren i
Kystvakt,
Har du ikke tilgang til datamaskin kan du
stikke innom verkstedskontoret og lese
utgaven på papir
www.oppslagstavla.info
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Treffliste/kalender 2009
Juni
Juli

Tirsdag 23.06

Gokstadholmen/Kystlaget Slippen

Torsdag16.07
Fredag17.07

Landsstevnet – Vega, Nordland

Lørdag 18.07
Søndag19.07
August

September

Lørdag 15.08

Fjordblues

Tirsdag 25.08

Styremøte

Lørdag 05.09

Høsttreff Gokstadholmen

Fredag11.09
Lørdag12.09

Bacalaotreff på Svenner

Søndag13.09
Tirsdag 22.09

Styremøte

Tirsdag 20.10

Styremøte

Fredag 23.10

Medlemsmøte

Tirsdag 17.11

Styremøte

Fredag 20.11

Førjulstreff

Desember

Tirsdag 08.12

Styremøte

Januar 2010

Tirsdag 12.01

Styremøte

Fredag 22.01

Årsmøte

Oktober

November

Om Kystvakt
Infolaget gir ut fire blader i året, mars, juni,
september og desember
Hvis du har stoff som du ønsker inn i Kystvakt, vennligst send dette til,
gokstad.kystlag@c2i.net med ”Til Kystvakt” i emnefeltet, til redaktøren,
ynhalvor@online.no eller send det pr. post til
Gokstad Kystlag, Framnesveien 5, 3222 Sandefjord.
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LØRDAGSKAFÈ
Hver lørdag lager vi
vafler og kaffe fra
klokken 1100 til 1300
Dette serverer vi i stua når det er
kaldt eller på brygga når været
tillater det
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Returadresse:
Gokstad kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord

Leder i styret

Bjørn Navjord

924 07 433

Nestleder

Sissel Alme

909 54 003

Kasserer

Morten Hellemann

916 36 602

Sekretær

Bjørn Ervik

906 72 410

Fartøy- og kulturlaget

Oddvar Larsen

906 49 431

Verkstedlaget

Per Angell-Hansen

334 73 260

Infolaget

Yngvar Halvorsen

901 40 010

Nordre Skur & Ballast

Erik Bjønness

334 58 612

Kystledslaget

Vigdis Myhre

994 53 815

Seilas- og Havnelaget

Øystein Larsen

903 43 389

Husstyret

Kjell Arne Mandelid

975 53 160

Utleie/Selskapslokaler:

Vigdis Myhre

994 53 815

Modellbåtlaget

Cato Arveschoug

450 27 412

Arbeidslagene

Gokstad kystlag
tar vare på vårt nære kystmiljø
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