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Gokstad kystlag 20 år 2010
Tilsluttet Forbundet Kysten

LEDER`N
Takk for tilliten ved å bli gjenvalgt som leder i kystlaget. Året 2009 gikk fort. Virksomheten i kystlaget har vært sesongbetont

Nordre Skur og Ballast har gledet mange
av oss med ny CD og en rekke ”live” opptredener i løpet av året. Det store Infolaget
vårt har bidratt med viktig informasjon ”fra
slippen”, og som utgiver av bladet Kystvakt. Takk til dere alle som gjør kystlaget til
det det er!
Våren kommer snart, det bare virker ikke
sånn. De fleste av oss har trosset oss gjennom frost og snø i måneder, og lengtet etter
sol, isfri havn, løvetann og båtsesong! Det
er flere prosjekter som skal planlegges/
gjennomføres dette året. Bygging av platting på pålebrygga, renovering av utseende
på bygningsmassen vår samt oppdatering av
slippen er noen av prosjektene.
Vi har gått inn i året da vi skal feire kystlagets 20 års jubileum. Dette vil bli markert
19. juni sammen med kystkulturdagen og
20. november på Kurbadet med en festmiddag.
Av andre aktiviteter er kursene som er planlagt gjennomført ila året. Disse bør interessere både nye og gamle medlemmer, enten
det er kurs i små dieselmotorer, bensinmotorer eller kjentmannskurs i Mefjorden og
Sandefjordsfjorden. Båtførerkurs blir også
stadig mer aktuelt for mange. Kort sagt, noe
for de fleste, heng dere på.
Årets landsstevne er lagt til Gratangen i
tidsrommet 15. – 18. juli. Gratangen ligger
15 km nord for Bjerkvik, et stykke Norge
som kan anbefales på det sterkeste, ta turen!
Jeg håper på et aktivt år med mye aktivitet
og hyggelig sosialt samvær. Det finnes bare
muligheter, svært få begrensninger for hva
vi kan få til. Det er opp til oss. Ha en snarlig
god vår!
Bjørn N

med mest trykk før sommerferien, og på
høsten.
Oppmøtet i båtbyggeriet, styrt av Fartøy/
kultur, på vevloftet og i Modellbåtlaget har
gledelig nok tatt seg kraftig opp! Verkstedlaget har som vanlig hatt et bra trykk med
mange ivrige medlemmer både onsdager og
lørdager.
Seil og Havn har hatt et aktivt år, med justering av båtplasser, noe vedlikehold, montering av strømtårn, og sist men ikke minst,
en KALD vinter som satte bobleanlegget
vårt på prøve. I skrivende stund ser det ut
som dette går bra, men vi skal etterse anlegget vårt til sommeren slik at vi kan møte en
tilsvarende vinter uten å lure på om kaier og
båter ”overlever” isen.
Kystled har fungert godt i sommersesongen, med tilbud både på Gokstadholmen og
på Buerøya. Neste sesong vil Kystled bli
nærmere knyttet til driften av Svenner fyr.
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vennskapsby. Deretter går turen til sydøstSverige hvor hovedattraksjonen blir orlogsmuseet i Karlskrona, men landskapene Skåne og Blekinge har mye annet interessant
for maritimt interesserte reisende.

KYSTLAGSTUREN
2010
Når det begynner å dryppe fra taket på
søndre skur er det en del av kystlagets medlemmer som begynner å spørre hvor kystlagsturen skal gå i år. Presset har alt blitt så
stort at den selvbestaltede komiteen(Lasse,
Per og Ivar Otto) har bestemt seg for et
rammeopplegg.

Avslutningen blir i København og Dieselhouse søndag 2 mai med hjemkomst til Sandefjord 3 mai.
Si ifra til komiteen om du ønsker å være
med.

I år blir det nok en gang
en internasjonal tur denne gang til Sverige og
Danmark. Hovedattraksjonen blir Dieselhouse i
København og oppstart
av den store motoren og
ikke å forglemme det
flotte skipsmotormuseet
der.
Det blir avgang fra Sandefjord med 16.30 ferga
den 29 april og overnatting i nærheten av Varberg med et museumsbesøk i nærheten av vår
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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KYSTEN. Hvorfor ble det ikke stiftet på
Slippen? Naturligvis fordi vi ikke hadde
egne lokaler enda. Kystlaget leide faktisk et
kontor hos tidligere baker Hansen i
Gokstadveien! Der agerte Tore Friis Olsen
som stifter og formann og ansatt! Interimsstyret og de første styrene hadde møter privat hjemme hos hverandre. Mange planer
Av KristianFossum
ble diskutert, og et av de store prosjektene
var å finne et sted som kunne etableres som
Ved et jubileum.
et kystkultursenter.
20-åringer er så mangt. Noen Da Gokstad kystlag ble stiftet i 1990, var
er fortsatt som tenåringer,
Forbundet KYSTEN bare 10 år og var i ferd
mens andre har nådd langt.
med å etablere et system av kystkultursentra
Noen er til og med blitt ver- langs Norges kyst. Oslo hadde ikke noe
densmestere og noen har tatt kystkultursenter, ikke Bergen, ikke TrondOL- gull! Hva skal vi si om heim, men det var mange planer og enkelte
Gokstad kystlag? Kanskje en noe bråmoden prosjekt var godt i gang, for eksempel
yngling som er litt forvirret på grunn av
Bragdøya ved Kristiansand.
rask framgang? Det har gått fort. Masse har
skjedd. Men det er veldig moro med fart og
raske resultater!
Vi skal ta en tur tilbake i de 20 år og kikke
litt på situasjonen. En felles historie skal på
mange måter legges fram i løpet av året.
Gjennom arrangementer, taler, bilder, video
og tekst skal vi nok få et inntrykk. Akkurat i
dag skal vi bare ta en liten tur til værs i tidsmaskinen og kikke ned på oss sjøl.
Hva var navnet på barnet ved barnedåpen
(stiftelsen)? Foreldrene (interimsstyret) diskuterte flere forslag. ”Sandefjord kystlag”
Her i byen dukket Movingslippen opp som
ble naturligvis foreslått, men de ønsket å
en mulighet. Slippen var den gang en enknytte det sammen med en av det mest
kjente kystkultur-funn som hadde en lokal mannsbedrift. (Les Per Angell Hansen sin
tilknytning, Gokstadskipet. Navnet blei alt- bok om denne bedriftens historie!) Diskusjonen gikk høyt. Utfordringene var mange!
så ”Gokstad kystlag”.
Styremøtene ble lange! Masse kaffe ble
Gokstad kystlag ble stiftet 16.november
1990 på et møte på Kurbadet med Forbun- drukket! Masse arbeid ble gjennomført. Det
det KYSTEN og Loggen kystlag represen- endte med at vi leide disse lokalene, kjøpte
tert. Gokstad kystlag ble knyttet til og for- det som blei igjen av inventar, verktøy, reservedeler og masse greier.
pliktet seg på å være en del av Forbundet

Ved et
Jubileum
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Dere har sett noen
bilder av hvordan
det så ut. Bryggene
måtte sikres. Skurene stod på stolper
rett på bakken, loftene var lave og regnet slo gjennom takplatene. Taket i
murhuset måtte skiftes. Pipa måtte repareres. Over alt var
det arbeidsoppgaver, og vi skulle betale leie, strøm, utbedringer, forsikring
osv. osv.
På tross av alle, eller på grunn av alle,
utfordringer åpnet vi ”Huvikslippen kystkultursenter” offisielt den 17. juni 1995,
med fanfarer fra musikkorps, korsang, bugnende kafeer, taler og gaver. Hvalkjæften
og Sandefjord kommunes formannskap blei
fraktet fra byen med Gaia, været var nydelig, og mange av foreningene i byen var
med oss.

smått . Men vi sto på vårt og fastslo at det
ikke kunne stå på størrelsen, men på identiteten i forhold til hva et slikt senter skulle
representere. På tross av at noen syntes det
var for lite, noen syntes det ikke var gammelt nok, noen syntes det hadde feil navn
og noen syntes vi ikke kunne opprette noe
som vi ikke eide, hadde Gokstad kystlag
etablert et kystkultursenter etter 4 års drift.

Det var så mye folk at vi trodde bryggene
skulle knele. Kystlaget Loggen (tidligere
det eneste kystlaget i Vestfold) var representert og ikke minst var Tryggen Larsen
der, han som stiftet Forbundet KYSTEN.
Navnet ble og er det fortsatt: ”Huvikslippen
kystkultursenter”, populært kalt ”Slippen”.
Samtidig som vi selvsikre åpnet vårt eget
kystkultursenter, ble det diskutert hvor store
dimensjoner et kystkultursenter burde ha for
å kalles et kystkultursenter. Vi kastet oss
inn i debatten i styret for Forbundet KYSTEN og på landsmøter. Flere mente nok at
det vi puslet med i Sandefjord var noe

Gokstad kystlag var da et navn på byen,
ikke minst fordi vi fikk i oppgave av giveren Kloster og kommunen å ta oss av Gaia.
Det var et stort prosjekt ved siden av alt det
andre som skulle gjennomføres. Vi tjente
penger på det utroligste: Vafler, pølser, kaffe, utleie, kystlagsbildet og gavene og tilskuddene kom: Havnevesenet, kommunen,
fylket, sponsorer og ikke minst Anders Jahres Humanitære Stiftelse. Vi kunne nevne
mange navn, men det er klart at Bjørn Bettum som sekretær for denne stiftelsen, betydde mye.
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Stiftelsen og kommunen sto også for redningsaksjonen av arealene sydover, og så
laget man ”Stiftelsen Sandefjord kystkultursenter” som vår nabo. Gokstad kystlag re-

som det har dukket opp nye arbeidsfelt.
Noen har vært mer tidsbegrenset ved gjennomføring av prosjekter, mens andre har
vært mer langsiktige og har hatt permanente

presenterer en tredjedel av stiftelsen, ved
siden av AJHS og Sandefjord kommune!
Kan det gå an å være heldigere? Noen sier
at det også kommer an på dyktighet, men vi
har hatt mange gode venner!

funksjoner. Det er nok noen som oppfatter
at enkelte arbeidslag er mer sentrale enn
andre i forhold til målsettingen om bevaring
av kystkultur. Som en stor lokalforening, er
det viktig at vi har toleranse for et vidtfavnende interessefelt og kan se at kystkulturarbeid kan drives på mange forskjellige måter.

I mellomtiden hadde vi kjøpt vårt eget
”Huvikslippen kystkultursenter”. Vi lånte
penger, samtidig som vi bygde om de to
skurene, murhuset, reparerte brygger og laget nye. I løpet av et hektisk tiår etter åpningen, bygde vi opp noe som vi virkelig
kunne være stolte av. Og nå er vi gjeldfrie!
Som det eneste kystlaget i landet - sies det eier vi våre egne lokaler.

Gokstad kystlag er 20 år! Hvor går jubilanten? Hva skal vi bli når vi blir voksne? Har
vi satt oss ned for å hvile? Huvikslippen
kystkultursenter ligger her, fylt av aktiviteter og utgangspunkt for prosjekter i hele
distriktet vårt. Driften av Huvikslippen
kystkultursenter er bare en del av våre oppAllerede i 1991 blei det opprettet arbeidslag gaver. Vern av vår kystkultur må føres videsom kunne ta seg av deloppgaver i kystla- re med nye utfordringer. Når vi jubilerer, er
get. Styret skulle være et koordinerende og det viktig å benytte anledningen til å se
administrativt ledd. Aktivitetene og oppga- framover.
vene har vært knyttet til arbeidslagene. Det
er på dette nivået det har vært tatt initiativ Kristian Fossum
og løst de sentrale oppgavene. Kystlaget
har, og har hatt, mange forskjellige arbeidslag. Det er blitt dannet arbeidslag etter hvert
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folk. Med ca. 500 øyer, holmer og skjær,
lune bukter og trange, men seilbare sund,
samt Jomfruland på utsiden til å skjerme det
hele. Selv med 3.500 hytter i området, er
det rikelig med plass til å stikke seg bort”.
Vel, saken var klar, dit drar vi. Det er forresten umåtelig trivelig og sitte sammen
rundt et salongbord en vinterkveld, med bøker og sjøkart, for å planlegge en tur.
Det hadde seg slik at Even kjøpte seg ei
gammel tresnekke midt i november -94. Båtens første eier, Kjell bygget den selv i
1959/60, og hadde den i Viksfjord i Tjølling
til Even ble ny eier.
Snekka var åpen, 20 fot, og motoren var en
-50 mod. Sleipner, 4,5 hk med frikobling og
vridbar propell. Det var altså en brukt motor
Kjell installerte i sin nye båt.
I en lang årrekke hadde Martin Ødegaarden
(far til Kjell) sitt lille båtbyggeri to steinkast
nord for Larvik Seileforenings hytte i Viksfjord. Her bygget Kjell båten, og han benyttet de samme malene som faren pleide å benytte.
Like etter at Even hadde flyttet båten til
Bjønnesstranda, ble en satt på land for vinteren. Utpå vinteren kom Even til å tenke på
at det hadde vært moro å ta en liten ferietur
med snekka sommeren -95, det gikk nå vel
an å ligge i telt noen netter. Dette ble nevnt
for Bjørn fra Sandefjord, og han mente også
at det burde la seg gjennomføre.
Så var spørsmålet: ”Skulle turen gå østover
eller vestover?” På side 93 i farvannsbeskrivelsen ”Den norske los” bind 2B står det
følgende: ”Skjærgården på innsiden av
Jomfruland er et fantastisk område for båtfolk. Med ca. 500 øyer, holmer og skjær,
lune bukter og trange, men seilbare sund,
samt Jomfruland på utsiden til å skjerme det
hele. Selv med 3.500 hytter i området, er
det rikelig med plass til å stikke seg bort”.

SLEIPNER`N
MÅ HA VANN
Det skal her berettes noe fra en sjøreise
som to av Gokstad kystlags medlemmer
foretok sommeren 1995.
Av Even Farmen

Det hadde seg slik at Even kjøpte seg ei
gammel tresnekke midt i november -94. Båtens første eier, Kjell bygget den selv i
1959/60, og hadde den i Viksfjord i Tjølling
til Even ble ny eier.
Snekka var åpen, 20 fot, og motoren var en
-50 mod. Sleipner, 4,5 hk med frikobling og
vridbar propell. Det var altså en brukt motor
Kjell installerte i sin nye båt.
I en lang årrekke hadde Martin Ødegaarden
(far til Kjell) sitt lille båtbyggeri to steinkast
nord for Larvik Seileforenings hytte i Viksfjord. Her bygget Kjell båten, og han benyttet de samme malene som faren pleide å benytte.
Like etter at Even hadde flyttet båten til
Bjønnesstranda, ble en satt på land for vinteren. Utpå vinteren kom Even til å tenke på
at det hadde vært moro å ta en liten ferietur
med snekka sommeren -95, det gikk nå vel
an å ligge i telt noen netter. Dette ble nevnt
for Bjørn fra Sandefjord, og han mente også
at det burde la seg gjennomføre.
Så var spørsmålet: ”Skulle turen gå østover
eller vestover?” På side 93 i farvannsbeskrivelsen ”Den norske los” bind 2B står det
følgende: ”Skjærgården på innsiden av
Jomfruland er et fantastisk område for båt7

Vel, saken var klar, dit drar vi. Det er forresten umåtelig trivelig og sitte sammen
rundt et salongbord en vinterkveld, med bøker og sjøkart, for å planlegge en tur.
KURSEN BLIR SATT
Søndag 16. juli tok vi fram sjøkart nr. 5 og

8 n. Mil, kurs 268 grader. Beregnet tid 1
time + 25 min., med 6 knops fart. Strømmen har naturligvis innflytelse på medgått
tid. Regnestykke blir forholdsvis enkelt med
en fart på 6 knop - du bruker 10 minutter på
1 n.mil. Følgelig bruker du 1 min. på en kabellengde, siden det er 10 kbl i 1 n.mil.

tok ut noen kurser og avstander i reiseruta
vi hadde tenkt oss. Dette ble ført inn i MayNilles nye loggbok.
Vår erfaring er at det er langt bedre å forhåndsnavigere på land enn ute på sjøen i
sjøsprøyt, regn, slingring og stamp. Fra
Herregårdsboen i østkant av Rakkeboene
ville vi styre på Tvistein fyr, kurs 240 grader. Vårt lengste strekk i åpen sjø uten særlige holdepunkter (i redusert sikt) ville bli
fra Tvistein fyr til Rødskjær varde på vestsiden av Langesundsbukta. Distanse noe over

Om morgenen 17. juli lastet vi om bord, la
to nylagede lemmer fra den nedsenkede
bakken og akterover til tofta, la presenningen på ”på dekk”, og dro av gårde i regnvær
kl. 0742. Kommet ut av Viksfjord gikk vi
øst for Stavernsøya og var ved Herregårdsboen (grønn stake) kl. 0840. Toppen på
staken hellet vestover, det var altså vestgående strøm. Tvistein forsvant snart av synet
på grunn av dis og regnet som tiltok. Brottene ved Hellene hadde vi den største respekt
for, disse regnet vi med å ha om styrbord kl.
8

da vært logisk at et nordmerke avga 12
blink pr. periode, men slik er det ikke. Et
nordmerke blinkere uavlatelig. Vel, Steinhausen er et østmerke, det urene farvannet
er vest for lysbøyen. Vi endret vår kurs til
280 grader, og Rødskjær varde var nå godt
synlig.

0850. Sleipner`n tøffet optimistisk i vei, og
snart dukket Tvistein opp, rett i baugen. Vi
besluttet å gå inn dit, i håp om at sikten bedret seg noe. Vårt navigasjonsutstyr var bare
sjøkart, kompass, en linjal, en passer og en
UNI-plotter med stillbar gradskive.
Kl. 0912 fortøyde vi ved fyrbrygga, og vi
tok med matbaggene opp i båthuset av betong. Etter å ha spist snakket vi med en yngre mann – de var vist noen flere som var der
for å male bygningene. Regnet avtok, og
sikten bedret seg en del, og kl. 1020 kastet
vi loss igjen. Bjørn satt ved rors, med kompasset i den ene handa og rorkulten i den
andre. Både vind og sjøgang var moderat.

PER I VIKA
Det ble etter hvert en del båttrafikk, det ble
oppholdsvær, og sola brøt igjennom skydekket av og til. Kl. 1153 hadde vi steinvarden på holmen Flesa om styrbord. Vi tøffet
i vei videre, og plutselig roper Bjørn: ”Der
kommer jo Per!” Jo, sp sannelig var det
ikke sjark ”Catras” av Ormestadvika. Begge
NAVIGARE NECESSE EST….
båter bakker opp, og den tynnkledde Per
”Kjerringberget” meldte om lettere vær ut- kommer ut av sitt tørre, varme styrhus. ”Er
over dagen. Stemningen var upåklagelig, og dere på tur?” ”Ja vi er nå det”, og du også”
med våre oljehyrer og sydvester er det ikke svarte vi, arme, våte kråker. ”Jeg har vært i
godt å si hvem av oss som lignet mest på
området her noen dager og vært inne ved
Terje Vigen.
Valle og snakket med en fisker jeg kjenner,
Telemarkskysten nærmet seg mer og mer, men nå er jeg forsynt av regnværet, så nå
og kl. 1125 hadde vi Steinhausen lysbøye
går jeg hjemover”
om babord. Avstanden til den var nok noe
kortere en bergenet. Dt er vel naturlig at
Vi holdt fast i rekka på ”Catras”, stoppet
strømmen bøyer noe av sydover når den
motoren og pratet en stund. Idet vi stoppet
nærmer seg land. Det stemte at bøyen var
motoren, hørte vi noe fresing og så at det
malt Black Yellow Black (BYB). Karakte- dampet ut av røret i skutesida, der hvor kjøristikken var Q(3) W10s, altså tre hvite lys- levannet kommer ut. Det var tydelig kjøleblink hvert 10. sekund. Frekvensen var
vannstemperaturen var for høy.
Quick. Hvorfor har Steinhausen tre blink? Før vi dro hjemmefra hadde vi snakket om
Jo, den er et østmerke, kardinalmerke i
at vi burde se etter en plass å sette opp teltet
IALA sjømerkesystem A. Det er heldigvis i Kreppa eller i nærheten av den.
litt system i galskapen. Hvis du f. Eks.
May-Nille stevnet inn i sundet mellom store
henger opp et båtsportkart på veggen ved
og lille Fluer, videre gjennom Kreppa og
siden av kjøkkenklokka, ser vi at den høyre inn i Lanaardsundet. Her skal jeg hilse og si
siden av kartet er østsiden. Lengst til høyre at det var båttrafikk. Vi så at enkelte båtføpå urskiven står 3.tallet. Vi kan si at øst er rere sendte oss noen skjeve smil fra sine
identisk med 9. En lysbøye som er et vest- ”flybridges”, men la dem smile, tenkte vi,
merke, avgir 9 blink pr. periode. Det ville
May-Nille er betalt, og utstyret vårt var ikke
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Vi så at enkelte båtførere sendte oss noen
skjeve smil fra sine ”flybridges”, men la
dem smile, tenkte vi, May-Nille er betalt, og
utstyret vårt var ikke utgiftsført som
”kontormøbler”.
Det fantes noen brukbare teltplasser her og
der, men de hadde den ulempen at det gikk
sauer og beitet der. Ingen av oss hadde vel
noe direkte imot sauer (faren til Bjørn har til
og med hatt sådanne), men vi hadde liksom
ikke sett frem til til å ligge i telt i Kragerøskjærgården og høre på sauebreking om natta.

fortøyde i land her og der, men ingen kloss
inntil oss. Etter å ha inntatt et ”splendid”

TIL RO I PORTØR
Snart var vi ute av Langaardsundet, hvor vi
dreide hardt styrbord nordover langs vestsiden av Langø. Ingen akseptable teltplasser
var å se. Enten gikk terrenget bratt ned i sjøen, eller så var det hytter der. Etter en kort
rådslagning ble vi enige om å trekke lengre
sydover. Kragerø sentrum passerte vi på
kloss hold, men fant ingen grunn til å gå i
land nå, det fikk heller bli senere. Straks
hadde vi den tettbebygde Skåtøy om babord. Hele 800 sitteplasser har den hvitmalte kirken på øya. Snart etter å ha passert
lykta på Strømtangen (på fastlandet) dreide
vi baugen sydvestover, inn i Stølefjorden og
skrådde over til Gamle Portør Havn. Her
fant vi en bra teltplass i skogen på fastlandet
syd for Kjeholmen. Av båtsportkartet kunne
vi se at vår posisjon var 58 grader 48,0
min.N 009 grader 24,4 min.Ø. her kunne vi
føle oss trygge både i kuling og storm, det
var skjermet farvann for alle vindretninger.
Det var nå blitt utpå ettermiddagen, og vi
gikk i gang med å rigge opp hvert vårt telt
og fikk saker og ting opp på land. Seil, presenninger m. m. hengte vi opp til tørk på
noen tau som vi strakk opp mellom trærne.
Det kom flere båter inn fjorden, og de

HVOR ER KJØLEVANNET?
Seinere da vi satt med noe kaldt og drikke
og potetchips, fant vi ut at vi fikk tøffe en
tur ut fjorden og til Portør i den fine sommerkvelden. Bjørn startet opp, men det kom
ikke noe kjølevann ut av røret i skutesida.
For å komme til de to ventilene som befinner seg inne i kjølevannspumpa, måtte de to
store messingskruene fjernes. Dette gjorde
vi, og fylte vann nedi. Da kom kjølevannet,
men det kom noe varierende. På turen til
Portør gikk vi med redusert fart og fulgte
nøye med kjølevannet. Da vi stoppet motoren i Portør, dampet det ut av kjølevannsrøret, slik det hadde gjort da vi stoppet og
snakket med Per.
I Portør ruslet vi rundt og kikket litt, var
oppe ved hotellet hvor det er flott utsikt, og
vi snakket også med Fred, som driver hytteutleie like opp for båthavna der vi hadde
fortøy. Så skulle vi da kjøre tilbake til teltplassen, men samme hva vi gjorde, så kom
det ikke noe kjølevann. Den lille brisen som
hadde vært tidligere på kvelden, var nå borte, og vi tok hver vår lange åre og rodde
hjemover. Roturen var på ca. 2 n. Mil, så
det gikk nå greit, men vi spøkte med at det
kanskje ble noe drøyt å ro til Viksfjord.

kveldsmåltid med varme karbonader, potetsalat m. m., tok vi oss en velfortjent strekk
på skumgummimadrassene.
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Etter frokost dagen etter gikk vi løs på kjølevannsproblemet, pusset ventilene, presset
mer fett i pumpa, stengte bunnkrana på inntaksrøret og fylte opp anlegget. Men nei, det
nytter ikke. Vår Sleipner har en såkalt stempelpumpe. Motorens kamaksel er ført ut av
veivhuset i forkant. På enden av kamakselen er det en eksenter som bevirker at pumpestempelet går att og fram. Selve pumpa er
festet med to bolter inn i sylindertoppen.
Skulle vi få demontert selve pumpa måtte vi
fjerne den fra sylinderen. Til det hadde vi
ikke noe egnet verktøy. Dessuten var det
meget tvilsom om 45 år gamle bolter lot seg
skru inn i like gamle støpejernsgjenger
igjen. Even hadde en 52 modell maken
Sleipner fra sin første snekke stående i uthuset hjemme og han var inne på tanken om
å ta bussen hjem og få hentet sylinder og
pumpe fra den. Men det ville jo bli noe trasig for Bjørn å bli alene igjen, og det var
ikke godt å rekke en sånn tur på en dag. Til
alt hell hadde vi en plastslange om bord. Etter at inntaksrøret var fjernet, fikk vi presset
den inn på stussen på pumpa. I den andre
enden av slangen satt vi ei trakt vi hadde
om bord. Bjørn startet opp, og Even fylte
vann i trakta. Det fungerte, men det måtte
fylles vann i trakta kontinuerlig.
Om ettermiddagen kjørte vi innover i fjorden og inn i Haslumkilen. Vi måtte komme
oss til en kolonialforretning. Det gikk bra,
vi fant Westgaard landhandel på Levang en
snau kilometer opp fra sjøen.

degård. Vi tok en ny slange –og trakt-tur
innover, spaserte oppover og ringte på dørklokka. Men noen godt forberedte ord og et
særdeles godt forhandligsutrykk i ansiktet,
bar vi frem vårt ærend. Jo da, en av de blå
dunkene kunne vi få, helt gratis. Vi takket
og gikk videre opp til butikken hvor det
også var en jernvareavdeling. Her fikk vi
kjøpt en Gardenaslangekobling, og denne
monterte vi i bunnen av dunken seinere på
dagen. Ved hjelp av ei sag, en hammer,
noen spiker og noen bordbiter, fikk vi laget
ei ramme til dunken i stedet for lokket på
motorkassa. Her ble dunken plassert og surret godt fast med snorer. Den ble også staget fra toppen og ut til et spant i babord side
med en kraftig rognkjepp, 1,25 meter lang,
som Even hogg oppe i skogen. Dunken ble
fylt opp med vann, ca 25 liter, og vi tok en
prøvetur. Og ”nu gikk alt så meget bedre”.
May-Nille tilbakela noen kabellengder før
dunken på ny måtte fylles. Vi var klar over
at May-Nilles tyngdepunkt G (senter of gravity) befant seg høyere med dunken over
motoren, men det burde ikke være noen fare
for stabiliteten.

ET VAKKERT SYN
Om kvelden tok vi en seiltur innover fjorden, og vi var nærmest misunnelig på en del
hytteeiere som fra sine verandaer kunne
nyte det vakre synet av May-Nille, som gled
rolig innover i kveldsbrise. Vi tok også en
tur til Fred som var snill og tok vårt batteri
til lading. Dagen etter, torsdag, var vi atter
DE STORE OPPFINNELSER…
en tur på butikken, og vi fant ut at vi fikk
Dagen etter ble vi enige om at skulle vi kjø- bite tennene sammen og kjøpe ei blomsterre motor på hjemturen, måtte vi rigge til et bed-kanne med lang tut, den var langt bedre
vannmagasin som lå høyere enn motoren,
å fylle dunken med enn en pøs. Even var
med slange ned til pumpa. På veien til bu- også på Bjørkkjærs Auto like ved og fikk
tikken dagen før hadde vi sett noen blå
kjøpt en brukt gummislange. Den skjøtet vi
plastdunker som lå bak uthuset på en bon- sammen med slangen fra lensepumpa. Det
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var jo for galt at bunnvannet ble pumpet
over bord, mens vi drev å øste vann inn i
båten. Nå kunne bunnvannet også fylles opp
i dunken.
Fredag hadde vi tenkt å begynne på hjemturen, men værmeldinga meldte regn og en
god vind, så vi tok heller en liten fisketur
den dagen og koste oss med stekt makrell til
middag. Lørdag morgen meldte Kjerringberget bra vær og god sikt, men vind av kuling styrke fra vest om ettermiddagen. Vel,
vi får nå tråkle oss østover et stykke, ble vi
enige om. Vi pakket sammen teltene som vi
her hadde overnattet fem netter i, fikk alt
utstyret tørt og fint om bord, sa farvel til
svanene som daglig hadde besøkt oss, og la
i vei, ”bound” for et eller annet sted på vestfoldkysten. Klokka var 1122.

over og hadde Risø lykt om styrbord kl.
1317.
Even grunnet på hvorfor denne kjølevannspumpa akkurat skulle streike mens vi var på
Telemarkskysten. Muligens hadde MayNille hørt Bjørns prat om at ”vi måtte da gå
til Risør en tur”. Hva skulle hun til Risør og
gjøre, som var en gammel dame og så smått
hadde begynt å tenke på å søke seg inn på et
kystlag eller et annet passende sted for gamle og senile?
Derfor sa hun til pumpa: ”Slutt å jobbe!”.
Og slik ble det til at hun fikk satt en stopper
for sine vidløftige sjøgutters planer.
Kl. 1404 var vi ved Rødskjær varde, og nå
måtte avgjørelsen tas: Skulle vi gå til Langesund og Helgeroa, eller skulle vi gå til
Nevlunghavn? Rakkeboene hadde vi
den største respekt for, så det ble
ikke aktuelt, med den værmeldinga.
Visst blåste det, og vi var klar over
at bølgene ble større jo lengre ut fra
land vi kom, men vi valgte Nevlunghavn.

Sleipner`n tøffet i vei og slukte vann
som bare det. Et par ganger pumpet
lensepumpa så mye oppi at dunken
rant over. Da nøs Sleipner`n fælt,
men tok seg inn igjen.
Telemarkskysten fjernet seg mer og
mer, vind og sjøgang tiltok, og vi
HATTER OG HØY
ble etter hvert klar over at vi var om bord i
Da vi hadde Stavseng lykt om styrbord,
en skikkelig god sjøbåt. Bjørn satt til ros, og
blåste det ”hatter og høy”. Vinden kom
Even passet ”kjelen”. Hvis en dramatiker
vestfra mellom fastlandet og Tåtøy, så vi
skulle beskrevet overfarten, ville han vel
måtte hurtigst mulig få skjermet vår bagasje brukt ord som ”May-Nilles ville ritt over
mot sprut med presenning. Kl. 1224 var vi Langesundsbukta”.
utenfor Kragerø sentrum, stevnet videre
Vi vil vel ikke si det så sterkt, men at sjønordover og rundet Berø, nordover langs
overflaten blir temmelig ”humpete” i kuvestsiden av Gumø og Langø, dreide østlingen utpå der, skal vi ikke benekte.
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ENDELIG NEVLUNGHAVN
Etter at vi var kommet til land, sa Bjørn at
han var på nippet til å foreslå at vi fjernet
en av tiljene, så vi var klar til å øse med bøtter. Men ikke en enste gang slapp MayNille ”Rasmus” om bord. Kl.1505 gikk vi
inn i kanalen i Nevlunghavn, etter å ha fortøyd, var det usigelig godt å få seg noe mat
og drikke. Hvor mye vann vi hadde øst om
bord og fylt på dunken fra Portør til Nevlunghavn, vet vi naturligvis ikke, men det
var trolig nok til å slukke en middels stor
skogbrann med. Vi ringte til en kjenning, og
han kjørte oss til Viksfjord så vi fikk hentet

Even pumpa, og en kamerat dreide til en ny
lærpakning til pumpestempelet. Så var alt i
skjønneste orden igjen.
I det store og hele ble det en billig tur. 30
liter bensin pluss det vi handlet på Levang.
Stort annet ”spente” vi ikke på Telemarkturen.
Hva slags omdømme blir May-Nilles mannskap til del etter denne turen? Smart, flinke
gutter som kom seg hjem ved egen hjelp,
sier vel noen. ”Premietufser”, som ikke fikk
reparert pumpa i Telemark så de kunne ferdes på folkevis, sier vel andre. Vi skal ikke
kommentere bedømmelsen, men hvis

bilene våre, og etter å ha hentet bagasjen
vår, dro vi hjem.
Dette var lørdag 22. juli, og tirsdag 25. juli
hadde vinden løyet en del så vi fikk hentet
May-Nille. Hun ble fortøyd ved Bjønnesstranda kl. 1312.
Hvordan skal teksten på en eventuell etikett
på denne turen lyde? ”Piker, vin, og sang”
passet i hvert fall ikke – sannsynligvis ville
”Skiftenøkler, slanger og vann” være mer
dekkende.
Et par dager etter hjemkomsten demonterte

Gokstad kystlag skulle finne på å avholdet
et Sleipnerstempelkjølevannspumpekurs, så
er det altså et par av medlemmene som har
nok kompetanse til å være instruktører.
Hvor går turen neste sommer? Det er ikke
bestemt, men det er omkring 495 øyer, holmer og skjær i Kragerø-sjærgården som
fremdeles ikke er utforsket av oss. Må de
utforskes? Godt spørsmål, som det gjelder å
finn et godt svar på.
Even
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Tre på slippen

Kystled
Langs norskekysten, fra Troms til Indre
Oslofjord, finnes i dag tolv kystleder. Her
finner du billige overnattingsmuligheter på
fyrstasjoner, i naust og hytter, på friluftsområder ved bruk av telt. Du behøver
ikke egen båt. Alle kystledene har tilbud
om leie av enkle ro- og seilbåter.

Tekst og foto Stig Tore
Kystvakts utskremte vil gjerne lodde stemningen en onsdag i slutten av februar; hva
synes egentlig medlemmene om vinteren?
Er det trivsel med is og snø, eller er det
bare sol og sommer som gjelder for båtfolket?
Bjørn Navjord
Dette er en nydelig vinter.
Det skal være snø og passe kaldt. Jeg har varme på
i båten og starter opp et
par ganger i uka.

Kystledene består av en kombinasjon av
kyststier og overnattingssteder hvor flere
bare kan nås med båt. Det betyr at vi har
lagt til rette for både fotturer og bruk av
båt.

Astrid Bergsland
Det er helt topp å se unger fly på ski på jordene.
Båtene er på land. Vi er
nøye med å måke snøen
unna så fort som mulig.
Da blir den aldri noe
problem
Trond Bjertnes
Vinteren kan være et
problem for de som har
båten innefrosset. Har litt
varme på og venter på at
isen skal gå. Hadde regnet
med å bruke båten hele
vinteren. Det har har det absolutt ikke vært
anledning til i år!
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Kystledene har sitt eget merkesystem som
du vil finne på både overnattingstedene og
på våre båter som kan leies.
God tur!
Det legges stadig nye overnattingssteder til
de enkelte kystledene og flere kystleder er
under etablering. Følg med på
www.kystled.no!

JORDBRUKETS BETYDNING FOR
SKIPSFART OG FANGST I VESTFOLD
Da Alf R. Jacobsen hadde gitt ut boken om Sven Foyn, ga han uttrykk for overraskelse
over hvor stor betydning jordbruksbygdene rundt Tønsberg og i Vestfold hadde for fremveksten av sel- og hvalfangsten samt skipsfarten. Senere har Tor Bjørvik gitt ut boken om
reder- og skippergårder i Sandefjord, som gir et godt bilde av hvor viktig nettopp jordbruket har vært for den maritime utviklingen i vårt område. I resten av landet vårt er
driften av fangst og sjøfart nøye knyttet til borgerskapet og handelsvirksomhet i byene,
mens altså Vestfold er preget av at kapitalbasen har kommet fra jordbruket og at byborgerskapet først og fremst er et nyere fenomen. Kan dette ha noe med at Vestfold var det
eneste fylket i landet som var delt inn i grevskaper (2), der danske adelsmenn fra 1671 til
1821 hadde monopol på næringsvirksomheten.

Vikingtiden.
Jordbruket som kapitalbase for skipsfart er
ikke noe nytt i Vestfold. Fra naturens side
var Viken godt utrustet for jordbruksdrift og
det er grunn til å tro at det var her de første
jordbrukerne fikk så stort overskudd at det
ble ressurser igjen til å bygge skip og sende
folk på røver- og handelstokter til Europa.
Dette var nok særlig
fremtredende i vikingtiden da gjennomsnittstemperaturen i
Vestfold lå 2-3 grader
over dagens temperatur. For jordbruket
hadde dette store positive virkninger og pollenprøver fra myrer
har vist at det ble dyrket andre arter her enn
i dag. At vestfoldvikingen var jordbrukere er tydelig på fun-

nene fra Gokstad og Oseberg. De gjenstandene som ble funnet i skipene var typiske
jordbruksredskaper, som til dels faktisk
fremdeles var i bruk på gårdsbrukene - da
skipene ble gravet ut.
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Denne teorien støttes av frankiske kilder fra
800-tallet. Her fremgår det blant annet at
byen Nantes ble erobret av folk fra
”Westfaldingis”. Hele 67 skip kom oppover
Loire-elven og erobret byen. Dette skal ha
funnet sted i år 843 e.kr., og det åpner for
den spennende tanken at Gokstad-skipet
kan ha vært med på denne erobringen.

Middelalderen/Dansketiden.
Under middelalderen, dansketiden og grevskapstiden var skipsfarten i Vestfold preget
av stagnasjon. Proteksjonisme og
danskekongens sterke grep om fylket, særlig etter innføringen av eneveldet i 1661, ga
ikke noe plass for annen næringsvirksomhet
knyttet til jordbruket enn dyrking av jord og
skogbruk. Hansatiden med Tønsberg som
en av de norske hansabyene, førte også til at
det som var av frakt på sjøen ble ivaretatt av
koggene fra de nord-tyske byene.

En annen kilde som peker mot Vestfold
som base for denne noe brutale formen for
skipsfart, er de mange storgårdene mellom
raet og kysten med navn fra vikingtiden.
Forskningen har festet seg ved følgende:
Gjerstad i Tjølling, Huseby i Tjølling og
Sandefjord, Holtan i Sandefjord, Sem og
Haug i Tønsberg og Borre i Horten.
Snorres særlige interesse for dette området
er også en indikasjon på at han gjennom den
muntlige tradisjonen hadde festet seg særlig
ved Vestfold. Han reiste derfor på en forskningsferd til Tønsberg og bodde der en vinter.

Det som kom til å åpne opp for bøndene i
Vestfold til på ny å satse sin overskuddskapital på skippsfart og fangst var trelastfarten
på 16-1700-tallet etter at de mange monopolene var opphevet. Av en aller annen
grunn ønsket ikke de store norske brukseierne selv å satse på frakt av tømmer til Holland, Frankrike og England. Dette og de
høye fraktene åpnet for at bøndene kunne
bygge skuter av treverk fra egen skog i de
mange lune vikene i Vestfold.

Sand-gårdene på
grensen mellom
Sandeherred og
Stokke
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Dette er særlig fremtredende i Sandefjord
hvor det var hele 36 steder med skipsbygging, de fleste plassene knyttet til en større
gård. Denne utviklingen falt byborgerskapet
tungt for brystet og i 1691 sendt noen borgere fra Tønsberg følgende klage til kongen: ..deres handelsnæring ”nu således af
bønderne og fremmede er betagen, ganske
stridig mod vores byes privilegier….”. Dette var nok typisk for Vestfold og neppe vanlig i landet ellers. På Vestfold fylkesmuseum henger det et maleri av briggen
”Andeboe”, som kan tjene som et godt eksempel på bonderederiene i Vestfold.
Denne skuta ble bygget på
Hystadverven i Sandefjord i
1854. Redere var bøndene
Christian Abrahamsen Aadne
og Lars Hansen Trolldalen –
begge fra Andebu. De skal ha
levert materialene til skuta
fra egne skoger.
Det var også denne skipsfarten som etter hvert skapte
grobunn for sel- og bottelnosefangst fra Vestfold, og som
igjen skulle bli kapitalbasen
for Sven Foyn og hans utvikling av den moderne hvalfangst.
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flensekniver, men også linekuttere og rumpespader.
Typisk for utviklingen i Vestfold i denne
Virksomheten var knyttet til 3-4 gårdsbruk
tiden var forholdet mellom Peder Mikkelsen og de produserte disse viktige redskapene til
og Sven Foyn. Mikkelsen kom fra gården
hele den nasjonale og internasjonale hvalSand i Stokke, en gård der også Sven Foyn fangstindustrien. Det var bare Japanerne
hadde slekt. Mikkelsen tok skipperborger- som hadde sin egen modell av flensekniver
skap i Hammerfest og begynte med fangst i der selve kniven var rett, mens den fra FeNordishavet. Det var han Sven Foyn ble
vang var buet. Avdøde museumsbestyrer
med på sine første ferder som fangstmann i ved Vestfold fylkesmuseum – Per Thoresen
isen og lærte faget. Nå var ikke veien lang – har skrevet en klassisk artikkel om smiene
til selfangsten og bygging av selfangstsku- på Fevang i tidsskriftet Vestfoldminne for
ter, et foretagende som skulle føre til store 1976. Denne anbefales for spesielt interesoverskudd – overskudd som ble satset i
serte.
hvalfangs på Finnmarkskysten.
Selv da den kostbare fangsten i syd skulle
Men Sven Foyn var ikke alene på selfangst- finansieres fra 1910 og utover med store
feltet fra Vestfold. Mange skippere på går- flytende kokerier - var bøndene aktive. Det
dene rundt Sandefjord, Tønsberg og Larvik var ingen tilfeldighet at Anders Jahre var
søkte lykken i det kalde nord. Dette skapte sønn av en bonde og hadde sin startkapital
et miljø og kapitalbase for å satse på skips- fra en gård som også var engasjert i skipsfart og senere storhvalfangst.
fart. Jahre hentet også kapitalen til AS Kosmos fra mange småsparere, herunder mange
gårdbrukere rundt i distriktet. Det var så
Den moderne hvalfangst.
mange aksjeeiere i Kosmos at det til slutt
Et annet gårdsbruk som kan være et typisk ble et enkelt oppkjøpsobjekt og virksomhebilde på Vestfold og jordbrukets betydning ten forsvant fra Sandefjord.
for finansieringen av hvalfangsten er gården Det som var spesielt for hvalfangsten i
til Ellefsen – familien på Skjærsnes i Stok- Vestfold i forhold til andre distrikter i Norke. Herfra kom brødrene Hans og Andreas ge, var det store innslaget av folk fra bygdeEllefsen som begge var engasjert i hvalne som dro på hvalfangst.
fangst først på Finnmarkskysten og senere
på Island.
Hvalfangstens årsrytme var som skapt for
Helt til slutten av hvalfangsten huset denne livet på en gård. Avreisen skjedde om høsgården en tendskruefabrikk et redskap til
ten etter at grøden var i hus og hjemkomsbruk for avfyring av hvalkanonen. Bygning- ten like før våronna. Dyra var det kona på
en står der enda.
gården som stelte om vinteren. Det ble sagt
at bøndene var populær arbeidskraft på
Denne formen for bygdeindustri knyttet til hvalfangst. De var vant til hardt arbeide og
hvalfangst var kanskje enda mer fremtrevar ikke storforlangende.
dende på Fevang. Her oppstod det en helt
spesiell industri rundt produksjon av særlig
Sel- og hvalfangst.
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denne næringen i framtida! Vi går nå inn i
en ny varm klimaperiode som kan gi de
I dag står jordbruket dessverre svært lavt i samme klimatiske produksjonsforutsetningnordmenns bevissthet og blir ofte sett på
ene som i vikingtida og øke landbruksprosom et unødvendig subsidiesluk. Denne lille duksjonen. Samtidig er det tegn som tyder
refleksjonen om landbrukets betydning for på at de samme klimaforandringene kan
utviklingen i Vestfold vil forhåpentligvis
skape problemer for jordbruket i de landene
sammen med boken til Tor Bjørvik gi
der vi i dag henter mye av vårt daglige brød.
grunnlag for å tenke litt annerledes. Det har Kan dette bety en ny storhetsperiode for
vært perioder der landbruket har vært en
landbruket i Vestfold med overskudd til
bærebjelke i vår kommune og fylkets
igjen å satse på for eksempel skipsfart.
næringsutvikling. Kan dette komme tilbake
- og bør vi være forsiktige med å avskrive Ivar Otto Myhre
Refleksjoner:

Portrett av briggen ”Anneboe” (Andebu) her i engelsk farvann

19

Årsmøte i
Gokstad
kystlag

Budsjett 2010 ble gjennomgått av Morten
Hellemann.
Dette er et rådgivende budsjett, laget på
bakgrunn av fjorårets regnskap.
Det må nevnes at kontingenten er økt fra kr
350 til kr 400 for hovedmedlemmer.
Valgkomitéens forslag ble lagt fram av Dag
Østby Pedersen:
Leder: Bjørn Navjord
Gjenvelges for ett år
Sekretær: Bjørn Ervik
Ikke på valg
Kasserer: Morten Hellemann
Gjenvelges for to år
Leder av husstyret: Kjell Arne
Mandelid
Ikke på valg
Nestleder: Yngvar Halvorsen
Velges for to år
Revisor: Erling Solhaug
Gjenvelges for ett år
Revisor, vara Svein Husa
Velges for ett år

I god tradisjon ble kvelden åpnet med konsert av kystlagskoret Nordre Skur og Ballast, som denne gang presenterte svenske
sanger med stor fart og et lett innhold.
Lederen kunne derpå ønske de 45 frammøtte velkommen.
Arbeidslagenes årsberetninger ble lest /
gjennomgått av de respektive ledere.
I Oddvar Larsens fravær ble årsrapporten for Fartøy og Kulturlaget lest av
Fred Ivar Tallaksen, Vigdis Myhre leste
for Kystledslaget, Cato Arveschoug leste
for Modellbåtlaget, Yngvar Halvorsen
leste for Infolaget, Erik Bjønnes leste for
Nordre Skur og Ballast, Øystein Larsen
leste for Seilas og Havnelaget og Per
Angell-Hansen leste for Verkstedlaget.
Regnskapet ble gjenomgått av Morten Hellemann.
Det var ingen kommentarer, bare noen
spørsmål som ble avklart av Morten.
Dernest ble revisjonserklæringen lest av revisor Erling Solhaug. Revisor har også i år
funnet at alt er forbilledlig og i den skjønneste orden.

Kandidatene ble derpå valgt med akklamasjon
Valgkomiteen har for øvrig bestått av Vigdis Myhre og Kristian Fossum
Øvrige valg foretatt av Årsmøtet:
· Representant til Vestfold Fylkeskystlaget Årsmøte: Velges av det nye Styret
· Representanter til KYSTENs Landsmøte
velges av det nye Styret
· Representant til Stiftelsen Sandefjord
Kystkultursenter: Per Angell-Hansen for
nye 2 år.
· Ny Valgkomité: Dag Østby Pedersen,
Torolf Stenersen, Espen Bergan
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Det nye styret i Gokstad kystlag for 2010
Fra venstre: Nestleder Yngvar Halvorsen, Sekretær Bjørn Ervik, Husstyret Kjell Arne
Mandelid, Varamann Espen Bergan, Kasserer Morten Hellemann, Leder Bjørn Navjord,
Varamann Øystein Larsen
Foto Cato Arveschoug

Har du epost adresse?
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
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Gamle fortøyningsfester
Informasjon om registrering og vedlikehold av de gamle fortøyningsfestene langs norskekysten. Tekst og foto er klippet fra Forbundet Kysten
De gamle fortøyningsfestene
Redaktør: Jan G. Langfeldt
Velkommen til nettstedet (http://www.mamut.net/DeGamleFortoyningsfestene/
default.htm) for informasjon om registrering og vedlikehold av de gamle fortøyningsfestene langs norskekysten.
Foreløpig er det gjennomført registrering i tre områder: Ny-Hellesund i Vest-Agder og
skjærgårdene i Grenland og Kragerø i Telemark. Disse registreringene blir omtalt på egne
undersider.
Jeg håper at det i årene fremover vil bli gjennomført flere registreringer. Disse vil bli omtalt etterhvert som jeg får informasjon.
Jeg mener det er viktig at en del av disse små kulturminnene blir tatt godt vare på. Det er
ulike oppfatninger om hvorledes de best kan vedlikeholdes. Jeg håper nettstedet kan bli et
forum for å utveksle erfaringer og synspunkter om dette.
Hva som utløste min interesse for de gamle fortøyningsfestene
Langs vår kyst er det tusener av gamle fortøyningsfester – i eldre tider blant annet kalt
“Jern-Ringe” eller fortøyningsringer. Da jeg arbeidet med boken om “Langfeldt-slektens
og Ny-Hellesunds historie” ble jeg interessert i disse fortidsminnene og skrev litt om fortøyningsfestene i Ny-Hellesund. I 2007 registrerte, målte og fotograferte jeg alle de gamle fortøyningsfestene der, inklusive de som det bare er rustne rester etter.
Da jeg begynte å lete etter informasjon om fortøyningsmetodenes historie i Norge, erfarte
jeg at det er skrevet lite om dette. Studiet ble derfor en kombinasjon av historien om fortøyningsmetodene generelt og om de enkelte fortøyningsfester i Ny-Hellesund spesielt.

Jeg oppdaget at fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar i Vest-Agder Fylkeskommune på
sin nettside skrev at han var interessert i at fortøyningsfestene i Vest-Agder ble registrert.
Jeg tok derfor kontakt med ham og fortalte hva jeg holdt på med.
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Resultatet av samtaler med ham ble at studiene ble publisert i 2008 i bokserien til Regionalavdelingen i Vest-Agder fylkekommune. Boken har, som omslaget nedenfor viser, tittelen "De gamle fortøyningsfestene i Ny-Hellesund og fortøyningsmetodenes historie:

Boken koster kr. 198 og selges av Vest-Agder Fylkeskommune tlf. 38 07 45 00, Berge Libris i Kristiansand tlf. 38 12 52 30 og Pegasus Libris i Søgne tlf. 38 05 05 09.
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I forordet skriver fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar:
"Når Vest-Agder fylkesommune med dette utgir bind tre i Regionalavdelingens rapportserie, er det en glede å kunne legge frem en så betydningsfull og gjennomarbeidet publikasjon som denne. Jan G. Langfeldt har nedlagt et meget stort arbeid for å registrere og
dokumentere fortøyningsfester i Ny-Hellesund, og han har dessuten laget en syntetisk
fremstilling av festenes historie både lokalt, regionalt og nasjonalt - ja, endatil internasjonalt. Jeg tror nettopp den kominasjonen vil gjøre boken til et referanseverk i årene
som kommer.
Ringer, bolter og andre fester er på mange vis en forsømt gruppe kulturminner. Mange
steder haster det med å komme i gang med planmessig vedlikehold av disse minnene. Jeg
håper Langfeldts bok vil være et viktig bidrag i dette vernearbeidet."
Både mens jeg arbeidet med boken og etter at den kom ut har jeg kommet i kontakt med
personer som arbeider med registrering av fortøyningsfester i sine distrikter. På samme
måte som jeg, er disse interessert i at kunnskapen om de gamle fortøyningsfestene skal bli
bedre og at flere skal bli interessert i vernearbeidet for disse. Jeg håper at dette nettstedet
vil bidra til det.

Festetype nr. 4. Ringbolt på gnr. 1, brn. 9 Indre Tøodden på Kapelløya i NYHellesund
Grunnfestet er 6 cm høyt, tverrsnitt på toppen er 4 x 4 cm, og noe mindre på bunnen. Hullet som ringen går gjennom er 4,5 cm i diameter. Ringen har en indre diameter på 21,5
cm og en ytre diameter på 27,5 cm. Ringbolten står ca. 2 meter over og 1,5 meter fra sjøen, N 58°3’6,8’’, Ø 7° 50’6,5’’. Foto: Jan G. Langfeldt
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Kystledbåten
Skrevet av Tore Friis-Olsen

En av grunnene til at Forbundet KYSTEN
satser på kystled, er ønsket om å fokusere
på bruken av tradisjonelle ro- og seilbåter
langs kysten. Det ideelle er at de forskjellige kystledene bruker lokale tradisjonelle
båttyper som kan leies ut av de enkelte kystledene.
Kystledprosjektet har fått støtte fra Direktoratet for Naturforvaltning slik at de lokale
kystledene kan få støtte til innkjøp, restaurering eller bygging av kystledbåter.
Båten på bildet er en strandebarmer som
Hardanger Fartøyvernsenter har bygget for
bruk i kystledene. Fartøyvernsenteret har
bygget flere båter av denne typen som er
utstyrt med
en enkel
rigg og seil.
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Mars

Tirsdag 23.03

Styremøte

April

Fredag

Medlemsmøte

Tirsdag 20.04

Styremøte

Mai

Tirsdag 04.05

Styremøte/Arb. lagsledermøte

Mandag 17.05
Lørdag 22.05

Borgertoget
Pinsetreff på Svenner

Juni

09.04

Søndag 23.05

Pinsetreff på Svenner

Tirsdag 08.06

Styremøte

Fredag

18.06

20 års jubileum/ kystkulturdagene

Lørdag

19.06

Tirsdag 23.06
Juli

Gokstadholmen/Kystlaget

Torsdag 15.07
Landsstevnet – Gratangen
Fredag

16.07

Lørdag

17.07

Søndag 18.07
August

Tirsdag 10.08

September

Lørdag

Styremøte
Bacalaotreff Svenner
Bacalaotreff Svenner
Styremøte

11.09

Søndag 12.09
Tirsdag 14.09
Lørdag
Oktober
November

25.09

Høsttreff Gokstadholmen

Tirsdag 12.10

Styremøte

Fredag

Medlemsmøte

22.10

Tirsdag 16.11

Styremøte

Lørdag

Jubileums/førjulstreff Kurbadet

20.11

Desember

Tirsdag 14.12

Januar 2011

Tirsdag 11.01

Styremøte/Arb. lagsledermøte
Styremøte

Fredag

Årsmøte

28.01

Hver onsdag: Lagsaktiviteter fra kl 18.00
Hver torsdag: Nordre Skur og Ballast øver kl. 18.30 – 21.00
Lørdager: Kafè kl. 12.00 – 14.00
Styremøter begynner normalt kl. 18.30
Styremøtene er åpent for alle medlemmer av Gokstad kystlag.
Medlemsmøter er på fredager og begynner kl. 19.00
”Fra krok til gane” – første onsdag i hver måneden.
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Kystkulturen er truet
Kystkulturen har i lang tid hatt en stemoderlig behandling innen kulturminnevernet.
Verneverdige farkoster forfaller eller senkes, sjøhus og kaier rives, kystsamfunn utarmes og fraflyttes, tradisjonelle næringer
og leveformer forsvinner, landskaper og
miljøer forslummes, holdninger brytes ned.
Hver dag ødelegges litt av historien om
menneskers liv på norskekysten. Forbundet
KYSTEN ønsker å gjøre noe
med denne utviklingen. Vi ønsker at viktige sider ved kystens
kulturhistorie skal dokumenteres, bevares, formidles og videreføres.

elle verdier. Kunnskaper om naturomgivelser og naturkrefter, ressursutnyttelse på land
og sjø, tradisjoner knyttet til håndverk og
husflid, arbeidsdeling og samværsformer,
musikk- og fortellertradisjoner er alle viktige kilder til forståelse av kystkultur og kystbefolkning.
Forbundet KYSTEN ønsker å samle og holde i hevd slike tradisjoner. særlig legger vi
vekt på å få fram kvinnenes rolle og innsats.

Forbundet KYSTEN ønsker å
være en pådriver for et helhetsperspektiv. Kystkulturen er ikke
bare gjenstander som fartøyer
og båter, bygninger og anlegg,
verktøy og tekstiler osv. Det er
også kunnskaper og erfaringer
knyttet til aktivitet og immateriDEN 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 Epost 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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Returadresse:
Gokstad kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord

Leder i styret

Bjørn Navjord

924 07 433

Nestleder

Yngvar Halvorsen

901 40 010

Kasserer

Morten Hellemann

916 36 602

Sekretær

Bjørn Ervik

906 72 410

Husstyret

Kjell Arne Mandelid

975 53 160

Utleie av lokaler

Vigdis Myhre

994 53 815

Yngvar Halvorsen

901 40 010

Arbeidslagene
Infolaget

Nordre Skur & Ballast Erik Bjønness

334 58 612

Kystledslaget

Vigdis Myhre

994 53 815

Fartøy og kulturlaget

Fred Ivar Tallaksen

482 82 768

Seilas- og Havnelaget Øystein Larsen

903 43 389

Verkstedlaget

Per Angell-Hansen

334 73 260

Modellbåtlaget

Cato Arveschoug

450 27 412

Gokstad kystlag
Tar vare på vårt nære kystmiljø
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