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LEDER`N
gjennomføringen, dere gjorde en
kjempejobb! Den er allerede på
kjøreplanen til neste år.
Høstsesongen er som sagt over
oss, vi har avholdt ett styremøte i
august, og planlegger et møte med
arbeidslagslederne den 22 sept.
Arbeidslagslederne er utrolig
viktige for kystlaget.
Jeg benytter hver anledning til å si
at de må være over middels
interessert i kystlagets og eget
lags arbeid og drift. Det er
arbeidslagslederen som planlegger
virksomheten for sesongen,
leverer inn økonomisk oversikt
over hva de trenger av penger for
å gjennomføre det de har planlagt.

Vel overstått sommer, vi har
forhåpentligvis noen uker igjen
hvor det er forsvarlig å ferdes på
og ved sjøen, men høstfargene
kryper ubønnhørlig nedover i li og
fjell. Høsten er en fin årstid med
mange muligheter, bare en har
ved og stearinlys nok! En annen
fordel er at kystlagets medlemmer
dukker opp på slippen igjen, for
kaffe og sosialt samvær, samt løse
et verdensproblem eller to.

Det er arbeidslagslederen som
forteller hvilke mål og delmål laget
har, og som fordeler personell til
forskjellige gjøremål på
arbeidsoppdrag onsdager og på
dugnader. På møtet med disse
lederne 22 sept skal vi gjennomgå
virksomhetsplanene de leverte i
februar for å se ”hvor vi står, og
hvor vi går”.

Vi har feiret St.hans på
Gokstadholmen og Kystlaget i
strålende solskinn og med høy
stemning! Fjordblues i august ble
en suksess, tusen takk til alle de
som sto for planleggingen og
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På siste styremøte ble planen for
utbygging på pålebrygga godkjent,
med et økonomisk tak på 30 000
kr. Øystein L er prosjektleder for
dette. Han leder også arbeidet for
å sikre/forsterke flytebrygga vår
før stormene setter inn til
vinteren. Noe dugnad vil vel dette
medføre.

kjøring til og fra vår eiendom, så
vil vi sette ned et utvalg som skal
følge dette tett. Dette blir et viktig
arbeid som vil ha betydning for
kystlaget i mange år framover.
Med dette ønsker jeg dere en fin
høst, kom gjerne innom kystlaget,
vi har plass til alle, store og små,
for hyggelig samvær, og litt
jobbing.

I forbindelse med Sandefjord
kystkultur stiftelses planer for
utbygging mellom oss og
Gaiahallen, framtidig parkering,

Bjørn N

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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BÅTFØRERKURS
Nytt kurs starter 6. Oktober
BÅTFØRERKURS.
Kystlaget vil arrangere båtførerkurs i høst med oppstart 6. oktober og
eksamen 5. november.
Det blir undervisning mandager og tirsdager
- ialt 24 timer.
"Lanesbuen" vil bli brukt til praktisk undervisning.
Kursavgiften er kr. 1.500,-. I tillegg kommer lærebok, litt
skolemateriell og eksamensavgift.
Husk at alle som er født etter 1. januar 1980, og som skal føre båt
med lengde 8 meter eller mer og med motoreffekt 25 hk eller mer,
skal ha bårførerbevis pr 1.mai 2010.
Dette er kurset for alle, men det haster mest for dem under 30.
Påmelding pr sms eller tlf til
Andreas 934 31 407
eller e- post til
falkenberg.ltd@sfjbb.net.
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Oselveren kåret til nasjonalbåten
Folket har talt. I alle fall en del av Folket på Kysten. Oselveren er
kåret til Norges nasjonalbåt. Flere av oss hadde trodd av det
Nordenfjeldske Folket skulle hale i land seieren også denne gangen.
Som de har gjort det før med kaker og fjell. Men nå har
Hordalendingene klart å mobilisere. Vi gratulerer!

Fra Oselvar-NM for spriklassen i
2005 på Korsfjorden med spriseglar
nr. 87 Benito. Rormann: Terje van
der Meeren, mannskap: Svein
Midtøy og Steinar van der Meeren.
Foto: Karen Andersson.
Så kan man jo selvagt innvende at
det er noe selvmotsigende å kåre
nasjonale fjell, kaker, fosser, mat
og annet som er ålreit i livet. I
særdeleshet tradisjonsbåter. Der
det først og fremst er de lokale
variasjonene som utmerker seg på
kysten. Kanskje er det bruk av båt
som kan betraktes som nasjonal.
Og mangfoldet av båttyper. Som
flere har innvendt.
Forbundet KYSTEN sentralt har
støttet denne kampanjen - det er
en morsom kampanje med god
underholdningsverdi. Som har satt
et fint fokus på tradisjonsbåter i
Kulturminneåret.
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EN ROTUR MED MANGE
KOMPLIKASJONER

Ivar Otto Myhre forteller om årets rotur i Sverige

på var like nord for Strømstad, og
her ble teltet slått opp. Om
morgenen ble kursen satt sydover
til det jeg trodde var Strømstad,
men det varte og rakk og fergene
så jeg heller ikke noe til. Mysteriet
løste seg snart da Strømtangen fyr
utenfor Fredrikstad dukket opp
langt utpå dagen. Det ble som
med Columbus - han viste ikke
helt hvor han skulle eller hvor han
hadde vært når han kom hjem.
Sannsynligvis hadde jeg vært på
øya Rauer. (en lukket miltærbase,
red. anm.)
Etter en lang spasertur inn til
Fredrikstad sentrum og bedre
middag ble det overnatting i båten
og neste dag en tung rotur
gjennom Hvaler-arkipelet og til
Strømstad. Der ventet lederen i
kommunens bedriftsidrettslag,
Marianne Bjørnøy som skulle være
med noen dager nedover
svenskekysten.
Vi startet med en kort rotur til en
fin bukt syd for Strømstad og
overnatting i telt der. Dagen etter

.

Vanskelig start og navigering.
I år hadde jeg planer om en 4
ukers tidlig ferie og ideen var å ro
så langt som mulig langs
svenskekysten før
sommertrafikken satte inn.
Kanskje helt over til Østersjøen.
Den 17 mai om natten ble
fortøyningene tatt på kystlaget,
men været ble så dårlig at det ikke
var mulig å komme rundt
Holtskjær. En slags nødovernatting
i nordbukta på Folehavna ble en
våt fornøyelse, men været bedret
seg noe dagen etter og ferden gikk
til Talakshavn og overnatting i telt
med våte klær og våt sovepose.
Om morgenen var det sol og
optimismen var stor, så stor at
planen om å krysse Oslofjorden
ved Bolærene ble droppet til fordel
for nattkryssing ved Færder. Det
gikk greit, men i løpet av natten
måtte navigatøren ha tatt feil av
fyrene. Men omsider dukket det
opp en øy, som jeg var helt sikker
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indre leia mot Havstensund –
dagens mål. Det ble så langt inne i
landet at i et sund var det så
grunt, selv for Gokstadhøvdingen
at begge måtte gå ut å skyve
båten framover, og når vi sank
ned i mudderet til over knærne –
ble dette en slitsom økt. Men
omsider ble vannet dypere og
årene kunne tas i bruk fram til
Havstensund. I nydelig vær ble
teltet satt opp i en fin sandbukt
rett nord for tettbebyggelsen. I
Havstensund er det en
gourmerestaurant og her ble det
inntatt et bedre måltid i hyggelige
omgivelser.

Gula humpen.
Mellom Strømstad og Gøteborg er
der det bare et havstykke som er
helt åpent, og dette har fått
navnet ”Gula Hompen” – et
illustrerende navn med hentydning
til både sjøsyke og bølger.
Området ligger mellom
Havstensund og Grebbestad – der
vi nå skulle ro, men været var fint
ved starten fra Havstensund og vi
ante ingen fare. Men akkurat da vi
skulle krysse det åpne stykket
kom det et voldsomt uvær med
regn og sterk vind.
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Heldigvis kom sjøene delvis med
oss, men det ble fryktelig kaldt og
vanskelig å styre båten. Selv da vi
kom innenfor skjærene utenfor
Grebbestad var vinden vanskelig å
forholde seg til. Men vi kjempet
oss fram til Tanumstrand
badehotell og fikk det siste ledige
rommet for natten. Alle klærne ble
spredt utover rommet til tørk og
Marianne stod 1 time i den varme
dusjen for å få følelsene tilbake i
fingrene. Den vanntette sekken

lenger og alle klærne måtte tørkes
nok en gang.
Dagen etter var været brukbart,
men kaldt og turen gikk videre
med første stopp i Fjellbacka og et
hyggelig opphold med litt
restaurantmat i denne idylliske
byen hvor damene gikk og
handlet, mens mennene ble
plassert på en liten kaffe nede ved
bryggene hvor noen for spøk
hadde satt opp følgende skilt:

med klær, innkjøpt for 10 år siden, ”Gubbdagis”. En stund etter
viste seg ikke å være vanntett
Fjellbacka kommer den idylliske
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Nå var været blitt så fint at det ble overnatting kunne finne sted.
en rast i solen med nytrukket te
Neste dag gikk turen gjennom den
og en matbit.
trange kanalen, men ute av denne
kom blåsten igjen og det ble
Stenkanalen – Smøgen slitsomt å styre båten i de mange
Lysekil.
trange med dog koselige sundene
fram mot Kungshamn og Smøgen.
Nå hadde Marianne fått drag på
Det var ikke mange båter i
roingen og færingen – som
Smøgen nå og det var mulig å få
nettopp betyr fire årer – fikk god
plass på de mange små kafeene.
fart nedover den vakre
svenskekysten forbi idyllene
Bovallstrand og Hunnebostrand,
Nå måtte Marianne ta bussen til
men dessverre var været ikke mye Strømstad og fergen for å komme
å rope hurra for.
seg på jobb og ta vare på
kommunens datainteresser, mens
Men inne i det idylliske
jeg kunne ro videre mot Lysekil i
Sotenkanalen var det le for vinden sterk vind og guffent vær.
og her var det også en fin teltplass
langs
kanalen
hvor
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tidligere kurbadbyen, tok jeg inn
på hotellet nede på bryggen.

butikk med ny vanntett sekk til
klærne mine. På kvelden gjorde
jeg noe som skulle vise seg å bli
Strømmarna – Gøtaelv –
en stor tabbe. Lysten til å komme
Venersborg.
til den berømte øya Åstol var så
stor at jeg rodde innom i stedet for
Dessverre snur de fleste nordmenn å krysse direkte over til Marstrand
i Smøgen, uvitende om at det er
og overnatting der. I mellomtiden
nå de fineste områdene kommer. I blåste det opp til storm og
Lysekil har du to valg, enten kan
overnatting måtte skje i båten
du gå Grundsund og forbi
fordi vandrehjemmet var stengt.
Gullholmen eller inn i fjorden og
Dagen og natten etter blåste det
sundet gjennom de såkalte
enda mer i tillegg til hardt regn.
Strømmarna.. Været var dårlig og
valget falt på ”Strømmarna”. Her
Heldigvis var venterommet på
kan det blåse kraftig uten at det
fergekaien åpent om natten, slik at
spiller noen rolle. Men strømmene overnatting kunne skje der på en
er sterke her og går 6 timer
hard trebenk. Om morgenen ble
nordover og 6 timer sydover. For
jeg invitert av en pensjonist og
en gangs skyld traff jeg ganske
hans kone til frokost og hyggelig
bra og kom i medstrøm. Turen ble prat om det spesielle stedet Åstol,
lagt innom kystkultursenteret på
som sist jeg var der for 10 år siden
Bassholmen og en hyggelig prat
hadde 400 fastboende og skole og
med noen ro interesserte svensker var et levende kystsamfunn. Nå
som var der på tur, men senteret var skolen lagt ned, solgt til
var ikke åpnet for sesongen.
turistformål, barnefamiliene var i
ferd med å flytte og alt var bare
Det ble en lang dag ved årene og elendighet. Trist, men det viser
natteleie ble ikke tatt før den lille
hvor viktig skolen er for et
idyllen Mollosund hvor
lokalsamfunn. To dager værfast
vandrehjemmet hadde plass til en fikk være nok og den tredje dagen
sliten roer. Dagen etter stod de
løyet det noe, og færingen kastet
flotte områdene ved Skarhavn og seg ut i de store bølgene. På. Men
Kledesholmen for tur. I Skarhavn i le av Koøn var det etter hvert
er det et flott maritimt antikvariat godt å ro.
og skipsbiblioteket ble kraftig
Når forstod jeg at været ville
forsterket med historisk litteratur hindre roing i de åpne farvannene
om blant annet svensk
syd for Göteborg og at det mest
repslagning. Her hadde de også en fornuftige var å ta veien om
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Etter en overnatting i fint vær ved
innløpet til Nordre elv, gikk turen
opp elven mot den gamle
grensebyen Kungelv. Men litt oppe
i elva stod det et stengsel over
elva bare med en liten åpning med
sterk strøm som bare kunne
passeres med sterk motor. Senere
fikk jeg vite at årsaken til
stengslet var at man ville hindre
saltvann å trenge opp elva og inn i
ferskvannsinntaket til vannverket
til Gøteborg. Inne ved land var det
en demning der det kunne være
mulig å dra båten over, men jeg
var alene og prosjektet så tvilsomt

ut. Men etter å ha tømt båten for
alt og hentet rullestokker i
nabolaget viste det seg at det var
mulig å få dratt båten over dog
ikke uten store anstrengelser. I
Kungelv var det en mann som
fulgte meg det siste stykket i elva
fram til festningen,
vandrehjemmet og
campingplassen ved stryket like
før de to elvene møtes. Da jeg
kom i land, sa han at slike båter
hadde det vært på denne elven før.
Det sjelden at en svenske vet hva
slag båt Gokstadfæringen er, men
han var historieinteressert og
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fortalte meg om de seneste
utgravingene av den gamle norske
byen, Konghelle, som tidligere lå i
dette området og som i flere
perioder var Norges hovedstad i
middelalderen. Her hadde de blant
annet gravet ut et vikinglanghus.
Den ble senere av

teltet ved siden teltene til en
tysker som var alene og to tyskere
som padlet i tomannskajakk.
Tyskeren som var alene presiserte
nøye overfor meg at han var fra
Vest-Tyskland, de to andre fra øst.
Han gikk og spiste middag på
restaurant om kvelden, de to

militærstrategiske grunner flyttet
til der Kungälv nå ligger under
beskyttelse av den mektige Bohus
festning anlagt ca. 1309. Her var
grensen mellom Norge og Sverige
helt fram til 1658. På
campingplassen satte jeg opp

andre kokte middag ved teltet.
Jeg hadde vært litt engstelig for at
stryket ved festningen var for
kraftig å ro opp etter all nedbøren,
men det gikk fint. De to tyskerne
skulle også opp til Vaneren og kom
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i den store åpne elven. Det var
derfor nødvendig med hard roing
for å kompensere for både vind og
strøm. Tyskerne hadde større fart
enn meg, men de orket ikke å ro
en time ad gangen, slik jeg gjorde,
så de kom til slusene i Trollhattan
dagen etter meg. Her er det en fin
park hvor du kan sette opp telt,
overnatte og fortøye båten i
påvente av at slusene åpner for
dagen, og like før de åpnet kom
tyskerne padlende. Nede i elven
hadde jeg en overnatting av den
nifse sorten. Når de store båtene
kommer oppover elven skaper de
en flodbølge langs elven som på
uforklarlig vis går foran skipet.

Dette hadde jeg registrert og var
derfor engstelig for å fortøye langs
elvebredden. Men et sted
oppdaget jeg en tømmer vegg som
skilte elven fra et basseng på
innsiden. Der måtte det være trygt
å overnatte i båten i det fine
været, trodde jeg. Midt på natten
kom det en stor fraktebåt og jeg
våknet av at færingen lå veltet på
bunnen og en flodbølge kom
veltende inn fra elven. Heldigvis
tok tømmerveggen en del av
presset og fortøyningene var lange
og elastiske, (bomullstau) slik at
båten ikke ble fylt av vann da
bølgen veltet inn mot den
strandede båten.
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Det var tidlig i sesongen og få
båter i slusene. Derfor gikk
slusingen både for meg og
tyskerne fint opp til idylliske
Trollhättan. Tyskerne gikk i land
på en holme og kokte mat, mens
jeg gikk på restaurant og spiste en
bedre middag, før turen gikk
videre mot Venersborg og
overnatting der.

Nordervall”, kopien av
hjuldamperen som forliste i
Vettern i 1856. Dagen før kom
kystlagsgutta Per Angell-Hansen,
Bjørn Sunde og Reidar HansenSande og hentet meg i bil i Motala
og ferden gikk til kanalhotellet ved
Forsvik. Dette er et gammelt
ærverdig hotell med stil og god
mat. Per har sans for eksklusiv
overnatting, mens Bjørn Sunde var
Dagen etter blåste det opp til 17
noe mer betenkt over all denne
sekundmeter, i Vaneren. Da er det luksusen og kulinariske utskeielser
umulig å ferdes på dette
langt over standarden på Framnæs
innlandshavet med småbåt i det
-senteret og båtturer med Even
hele tatt og værmeldingen sa at
Farmen. En hel busslast med båt
det skulle vare i 4 dager. Som
og dampentusiaster fra Norge var
vanlig kom interessen for båten
innkvartert på samme hotell, noe
min meg til unnsetning, fordi
som ga oss en hyggelig aften og
sjefen på havnekontoret i
frokost sammen med likesinnede.
Vanersborg var veldig interessert i Selv om sjøsettingen var treg og
gamle tradisjonelle trebåter. Han
ikke slik vi husker de på FMV, var
stilte derfor bilen sin til
opplevelsen av å være sammen
disposisjon, ordnet en henger og
med ca. 12.000 mennesker på en
sjåfør, og etter en dag på hotell i
slik begivenhet en stor opplevelse.
koselige Vanersborg ble jeg kjørt
Bare det å gå rundt på dette
over til Motala.
gamle idylliske bruket med smie,
støperi, snekkerverksted og
Motala og sjøsetting i Forsvik. utstillingslokaler med store, gamle
motorer gir en følelse av velvære
I Motala tok jeg inn på
og tro på at vi ikke er alene her i
vandrehjemmet ved siden av
verden med våre interesser.
kanalen og Motala verksted. Det
Forsvik er et eldgammelt
var for tidlig på sesongen for å ta industristed, kanskje Sveriges
seg videre i Gøta kanal og jeg
eldste, hvor det har vært både
måtte vente på en konvoi av båter kornmølle, jernverk, støperi og
som hadde bestilt spesialslusing.
mekanisk verksted. Om kvelden
Det passet godt fordi det nå bare ble jeg kjørt tilbake til Motala. På
var noen dager til den store
forhånd hadde jeg sluset færingen
sjøsettingen i Forsvik av ”Eric
ned slusene i Motala og til sjøen
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Her var det en bro som ikke
engang Gokstadfæringen kunne
komme under og den skulle ikke
åpne før om 2 dager! Været var
brukbart og overnatting i båten
var mulig på tross av mye støy fra
broen over kanalen. Men
Borensberg var et hyggelig sted
med muligheter for å få kjøpt mat
og aviser.
Med færing gjennom det
svenske bondelandet.
Omsider åpnet broen og alle
båtene som hadde samlet seg i

Borensberg startet på turen over
mot Østersjøen. Det var nå 17.1
km. gravd kanal tvers gjennom et
grønt idyllisk landskap med jorder
og skog. For å rekke slusene i
Berg sammen med de med motor
måtte jeg ro det jeg orket i mange
timer. Men den lange hvilen i
Motala hadde gjort godt og det
gikk fint i det stille vannet i
kanalen. Slusene i Berg som
bringer deg ned til den store sjøen
Roxen er et fantastisk anlegg, en
turistattraksjon og mange
skuelystne lurte på hvordan den
lille robåten kunne sluse sammen
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båtene. I tillegg ble jeg nedrent av
folk som ville vite alt om båten. Nå
tar det tid å sluse 8 slusekammer,
så det gikk greit. Men nå hadde
det begynt å blåse kraftig rett imot
slusene og sjøen Roxen stod i kok.
Det var ingen annen mulighet enn
å finne en fortøyningsplass og
sette opp teltet.
På morgensida var det litt bedre
og den lange roturen over sjøen og
ny slusing kunne begynne. Midt på
dagen startet en ny etappe i
gravet kanal, denne gang hele 23
km. På veien hadde jeg ikke tatt
høyde for at dette er øde
skogsområder uten butikk og
kostholdet ble veldig preget av tørr
kjeks og te.
Men ved en øde vei stod det et
skilt med golfbane. Golfbane betyr
også kafeteria, så etter en liten
spasertur kunne jeg innta et bedre
måltid med utsikt til Norrkøpings
golfklubbs bane.
Etter å ha passert Husby stod de
siste slusene ned mot Søderkøping
og Mem for tur. Men nå var det for
sent for slusing og været var kaldt
og guffent, så teltet ble satt opp
ved siden av slusen. Om
morgenen kom det en jogger forbi
i småregnet, mens jeg fyrte opp
tevannet. Han fortalte at det var to
varmegrader ute og det nærmet

seg midten av juni. Det hadde de
aldri opplevd før der borte.
Hjemreisen.
En av slusevaktene anbefalte meg
å ta inn på vandrehjemmet i
Søderkøping. Her var det en
gammel dokk der båten kunne
ligge trygt og dessuten lå stedet
helt inntil hovedveien. Det var nå
bare 2 dager til Per Angell-Hansen
skulle hente meg, så det var ingen
hensikt å ro langs østersjøkysten
til øyer og vanskelig tilgjengelige
steder. Men da jeg ankom denne
fine dokken og anlegget der, fikk
jeg en artig påminnelse om at det
ikke er hverdagskost å se robåter i
dette området. Det stod en ung
mann og stirret på meg og båten
på en underlig måte. Etter å ha
engasjert ham til å ta fortøyningen
og hjelpe til med å åpne dokken,
spurte jeg hvorfor han var så
underlig. Han var svensk og sa:
”Jeg kom bare helt tilfeldig på at
jeg skulle stoppe her med bilen for
å ta meg en is og slappe av litt, og
så får jeg se denne båten komme
mot meg. Du forstår, jeg er
båtbygger og har gått på
båtbyggerskolen på Fosen og
senere på båtbyggerskole i USA.
Jeg vet alt om denne båten, men
det første gangen jeg ser en.”
Oppholdet i Søderkøping ble
benyttet til å leie sykkel og en
rundtur i denne koselige byen med
en stor gjestehavn ved kanalen

16

Mem som er selve utløpet av Gøta
kanal mot Østersjøen. Dagen etter
var det busstur til Stockholm, en
by som aldri skuffer deg, selv om
”Pillan” ikke lenger stod bak disken
i butikken som selger tauverk på
Skjepsholmen. Men ”Gamla stan”
var den samme med smale smug,
koselige restauranter og ikke
minst dyre maritime
antikvitetsbutikker. På tross av
dette ble skipsbiblioteket forøket
med en interessant bok om
Kvarstad-båtene. Den siste dagen
skulle benyttes til pakking og
rolige forberedelser til turen hjem.
Normalt vil turen fra Sandefjord til
Søderkøping ta så lang tid at jeg

regnet med at Per var fremme ved
15.00 tiden, så jeg somlet med
pakking og forberedelser til å ta
opp båten, gikk en tur langs
kanalen til gjestehavnen og spiste
en bedre frokost mv. Men plutselig
kl. 12.00 banket Per på døren til
mitt rom på vandrehjemmet. Han
hadde kjørt fra Sandefjord tidlig
om morgenen, tatt første ferge
Horten – Moss og nærmest flydd
over hele Sverige. Alt ble hevet i
bilen i en fei og båten dratt opp på
plenen foran vandrehjemmet og
plassert trygt på hengeren.
Hjemturen gikk greit, men det
regnet jevnt hele tiden, så ved
bensinfylling måtte båten øses for
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Sommeropplevelser på
Helgelandskysten og Landsstevne
på Vega
Kari Jacobsen og Morten Hellemann

I år var det norgesferie som sto
for tur og da Helgelandskysten var
turmål, ble Kystens landsstevne på
Vega-øyene utenfor Brønnøysund
et naturlig stoppested for to
kystlagsmedlemmer.
Turen gikk med bil gjennom
Gudbrandsdalen til Trondheim. Her
ble selvsagt Nidaros domkirke
besøkt og så en tur ut til

Munkholmen med båt. Men vi
måtte også ut på Fosen-kaia hvor
kystlaget holder til. Kystlaget
Trondheim har startet
”fløttmannsvirksomhet”. Folk
fraktes over kanalen i robåt mot et
mindre vederlag. Trivelig tiltak.
Flere ble rodd over mens vi
slappet av på kafeen like ved etter
mange opplevelser denne nydelige
julidagen.
Turen gikk så
nordover mot
Nordland og
etter hvert på
kystveien;
riksvei 17. Da
vi nærmet oss
Brønnøysund
åpnet det
praktfulle
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Etter overnatting i Brønnøysund
(hvor det faktisk ble arrangert
rootsfestval) gikk turen med ferge
ut til Vega. På veien var fergen
innom Ylvingen, men vi kan ikke
røpe noe av handlingen i
kommende episoder av
”Himmelblå”! Vi har selvsagt
taushetsplikt.
Det bar rett til stevneområdet og
inn i et gammelt fiskemottak hvor
seminarene ble holdt. I øyriket i

havet rundt Vega har øyboerne
drevet ærfugl-hold. De passet på
ærfuglene (ea som folket her

kaller dem) og som lå på reir der.
Lagde hus til dem under
steinheller, gamle båter eller små
”hus” til beskyttelse. Så gikk
øyboerne vaktrunder for å holde
måker og rovdyr borte fra Ea som
lå på reir. ”Ea” ble nærmest som
et husdyr. Da ungene var
svømmedyktige og mor og unger
dro, sanket øyboerne ærfugldun
som ble renset og solgt. Dette var

et møysommelig arbeid.
Ærfulgtdun er spesiell da den ikke
har midt-stammen slik andre fjær
19

Da kongeparet gjestet Vega-øyene
for noen år siden fikk de dundyner
av ærfugl i presang. På Nes hvor
landstevnet ble avholdt ligger Ehuset hvor dette fugleholdet og
levemåten er dokumentert.

at hun måtte bare høre om hun
fortsatt kunne snakke.

På landsstevnet lå nordlandsbåter i
alle størrelser så langt øyet rakk.
Fra lenger syd på trøndelagskysten
kom båter fra Åfjord og vi har stolt
Mange familier bodde nokså isolert lært oss betegnelsen; ”åfjordsbåt
på ”øyan” og særlig når
– halvfjersrømming” . Så gikk
mannfolkene var på fiske. De
ferden vår videre via hullet i
rodde barna til skole og på besøk
Torghatten (en stor opplevelse i
til hverandre langt til havs. Det
kunne bli mange ensomme dager. nydelig nordlandsvær) og med
En av historiene som ble fortalt på ferge til Tjøtta og Alstadhaug
seminaret var om kvinnen som
kommune. Petter Dass sin
kom på besøk på naboøyen og sa prestegård Alstadhaug ligger
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De syv søstre. I tillegg til å være
prest og salmedikter hadde han
stor omsorg for folket som
livnærte seg av havet. Her på
Alstahaug-tunet har arkitektene i
”Snøhetta” skapt et fascinerende
museumsbygg. Ikke rart at de

mange sjøboder, butikker og
beboelseshus fra fordums tid var
det en opplevelse å rusle rundt.
Og vi som trodde Mosjøen bare var
en grå industriby langs E6!
På vei hjemover opplevde vi at det
å være kystlags-medlem åpner

høster anerkjennelse.
Det mest overraskende for oss på
turen var Sjøgata i Mosjøen. Lite
ante vi om dette området ned mot
elveosen som etter en lang politisk
kamp for bevaring på 60-tallet nå
fremsto som en idyll og et stort
aktivum for Mosjøen. Med sine

muligheter langs kysten til å bli
mottatt som ”kjente” uten å ha
truffet folk på forhånd.
Lunsjpausen på Åfjordbåtens
kystlag hvor vi ble tilbudt
kjøkkenet til kaffekoking og
rasteplass i trivelige omgivelser er
21

Det er stor fantasi hos kystlagene når det gjelder å lage sin
egen logo. Et søk på Internet, så dukker det opp fine grafiske
emblemer som kystlagene smykker seg med
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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
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Gokstadfæringen
- alle norske småbåters «urmor»?

Det finnes fragmenter av eldre
småbåter i det arkeologiske
funnmaterialet, men færingen fra
Gokstadfunnet er den eldste båten
vi har i landet der det er nok igjen
til at selve båten kunne

rekonstrueres helt sikkert.
I Gokstadfunnet var det rester av
tre småbåter, alle var brukket i
stykker som en del av
begravelsesermonien. Det er ikke
mulig å si hvilken av båtene som
er skipets
lettbåt.
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råseilrigg. Konklusjonene har vært
at båten er litt for liten og rank til
å være noen god seilbåt, og det er
vel mest trolig at båten først og
Små detaljforskjeller mellom de
fremst er en robåt, der roret mer
tre båtene kan dessuten tyde på at er satt på for prestisje enn for
de kan være bygget av forskjellige bruk.
båtbyggere.
Hvis vi sammenligner tegningene
Det vi kan si sikkert, er at
færingen har tilhørt miljøet rundt
Gokstadhøvdingen.

Småbåtene lå lagret som de kom
fra gravhaugen i over femti år,
ingen trodde at det var mulig å få
fasong på dem igjen.

av Gokstadfæringen og en
moderne oselver, syns det klart
hvor sterke tradisjonslinjene er i
norsk båtbygging.

Da Gokstadskipet sto ferdig i
1930, fikk ingeniør Frederik
Johannessen tid til å se på
småbåtene, og han fikk sortert
fragmentene i tre grupper. Han
rakk å bygge opp igjen den største
og den minste båten, den tredje
ligger fortsatt i biter.

Den skrogformen som var ferdig
uteksperimentert før år 850, slik vi
ser i Gokstadfæringen, har det
tydeligvis ikke vært noen grunn til
å endre før motoren kom med nye
krav til skrogform.
Båtbyggere og båtbrukere hadde
en båt som var god som sjøbåt,
lettrodd og grei å landsette.

Gokstadfæringen er bygget av eik,
med ripebord av furu.
Bordgangene er tynne, under en
halv tomme, og alle materialer er
lette og smekre.

Båtene i Øst-Norge har jo
forandret seg en hel del siden
vikingtid, og det finnes vest- og
nordnorske båttyper som har
fjernet seg en hel del fra
Små rester av tofter og tiljer viser «urtypen», så norsk båtbygging
at de har vært av furu, og av
har ikke vært statisk. Likevel er
samme type som de som fortsatt det nokså sjelden å ha så store
brukes i Vest- og Nord-Norge.
likheter over så lang tid, og vi må
Båten har sideror, innrettet på
kunne si at typen er bedre utprøvd
samme måte som på de store
enn de fleste.
skipene.
Av Arne Emil Christensen
Selv med fast ror er det ikke
sikkert at båten har ført seil. Det
er bygget kopier i England og
Danmark, og de har vært forsøkt
under seil, med rekonstruert
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PER OG IVAR OTTO`S TREDJE
REISE TIL FINNMARKINGENE
fordi dit gikk det bilvei. I Hasvik
Noen samler på frimerker, noen
var det hotell med god plass, men
på plastposer og noen på
ikke nok med det – den tidligere
fjelltopper, men Per og Ivar Otto
eieren og lokalhistorikeren var på
samler på nedlagte
plass i puben Da han hørte hva
hvalstasjoner. På de to
vestfoldingene var ute etter foregående turene hadde de
kunne han fortelle hvor stasjonen
vært på alle stedene i Finmark
på Bøle lå. Men det var bare i fint
der det hadde vært
vær det var mulig å komme dit
hvalstasjoner fram til 1904
med båt. Det å gå ville ta en hel
unntatt 4 plasser. To på Sørøya
dag og vel så det. Han kunne også
og 2 på Ingø. I tillegg ville de se
avkrefte et rykte om at Sven Foyn
på en i Troms. Her forteller Ivar
i sin tid hadde bygget en kirke der.
Otto om turen, som resulterte i
Stasjonen på Bøle var i sin tid en
at de to nå har over 30 stasjoner
stor stasjon bygget av Sven Foyn
og hvor Foyn selv også oppholdt
seg i sesongen. Dette var et ledd i
Sørvær og Bøle på Sørøya.
Foyns flytting fra Vadsø på grunn
av dårlig fangst på feltene i østDenne gangen gikk turen med fly Finnmark. Han flyttet i 1884 2
direkte fra Torp til Tromsø og
hvalbåter til Mehamn, 2 til Bøle og
videre med leiebil derfra til
etablerte nye stasjoner på disse
Øksfjord der det går bilferge til
stedene. På Bøle ble det drevet i
Hasvik på Sørøya. Været var
regi av Foyns selskap( Foyn døde i
strålende i slutten av juli og turen 1894) fram til 1896 hvoretter
gikk så raskt at siste ferge til
stasjonen ble overdratt til Larviks
Sørøya kunne entres. Men hvordan hvalfangerselskap, som drev fram
skulle de komme seg til Bøle, langt til avslutningen i 1904. Disponent
ute i havet og langt fra vei og
for dette selskapet var den
folk ? Sørvær ville være enkelt
legendariske Chr. Nielsen som
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dominere hvalfangstvirksomheten i overnatting m.v. til fritidsfiskere.
Larvik og kan sammenliknes med Sørøya er nok det stedet som har
vår Anders Jahre.
flest rekorder når det gjelder store
fisker og mange kommer hit for å
Det som var enda bedre var at
pynte på persen. Det er for øvrig
lokalhistorikeren hadde en sønn
et av de mest fiskerike steder i
som drev utleie av båter,
Norge – ikke bare i sjøen, men
også de mange
fiskevannene på
denne store øya.
Sønnen var
selvfølgelig også
til stede i puben
og vi gjorde en
rask avtale om
frakt med båt
morgenen etter.
Etter en biltur
over øya til
Sørvær der den
andre stasjonen
hadde ligget midt
inne i
bebyggelsen, gikk
turen med båt ut
mot storhavet.
Men først en tur
innom krysseren
Murmansk, den
230 m lange
båten som hadde
forlist her under
slep til
opphugging. Nå
skulle den hugges
opp der den lå, og
en dag senere ble
det satt forbud
mot å ferdes i
nærheten av
27

Etter å ha kjørt i nydelig vær i 1 ½
time i 15-20 knops fart kunne vi
svinge rundt en stor odde og inn
en fjord, rundt et nes og der lå
stranden der hvalene i sin tid
hadde blitt dratt opp og flenset.
Inne på land lå det en rusten kjele
og i stranden var det fremdeles
rester etter opphalingsslippen. Her
var også en mengde hvalbein på
grunn av at det var få som hadde
muligheter til å komme til denne
plassen, så både Per og Ivar Otto
fikk med seg noen godbiter fra
dette øde stedet. Dette hadde i
sin tid vært et stort anlegg. Et
anlegg som med den gunstige
beliggenheten rett ut mot
storhavet også hadde fisket godt.
Svend Foyn visste hva han gjorde.
Stasjonen her hadde også anlegg
for hermetisering av hvalkjøtt, noe
som ikke ble noen suksess, men
det var ikke vanskelig å se på
tuftene inne i bukta at det her
hadde vært mange bygninger. I
tillegg hadde det også vært
guanofabrikk her.

gamle bildene fra stasjonen. Her
hadde det også vært en stor
stasjon drevet av selskapene Alfa
& Beta og ”Finmarken”, men på
grunn av utfylling av sundene og
at dette var midt i sentrum av et
levende samfunn med mange
fiskebruk m.v.- var det ingen
rester av stasjonen her.
Ingø
Etter å ha reist over Sørøy-sundet
med ferge tilbake til fastlandet om
kvelden med en artig opplevelse
på fergen i form av at vi passerte
nær en kopi av kong Edvards
yacht ”Britannia” på vei fra
Murmansk til Son for
ferdigstillelse. Overnatting skjedde
på hotell i Alta til halve prisen av
hva vi måtte betale i Hasvik.

Dagen etter gikk turen med bil
mot Hammerfest og hurtigbåt til
Ingø. Men hvor skulle vi overnatte
der ute når det viste seg at det
eneste herberget var fullt av
fritidsfiskere. Vi var også avhengig
av båt for å komme til den ene
Etter lovforbudet og nedleggelsen i stasjonen i Troldfjord på naboøya.
1904 ble fangsten tatt opp igjen
Det løste seg ved hjelp av en
her i Bøle fra 1917-19 da staten
sandefjording som hadde fortalt
drev hvalfangst noen steder på
oss under kystkulturdagene
norskekysten for å skaffe fett og
tidligere på sommeren at han
mat til en sultende befolkning etter hadde en kone som var medeier i
1 verdenskrig.
et gård på Ingø. Heldigvis var det
noen slektninger av ham der på
Vel tilbake i Sørvær ble området
denne tiden og han ringe og
der dokumentert på basis av de
avtalte at vi skulle bli hentet på
28

Det var søndag og vi fikk beskjed
om at neste båt tilbake til
Hammerfest ikke gikk før på
torsdag. Men det gikk en båt i
morgen tidlig til Havøysund !

av legendariske hvalfangsnavn
som Ingv. Bryde, C. A. Larsen og
Lauritz Larsen.

Her var det tydelig å se hvor
stasjonen hadde ligget og det var
Været var nydelig med sol hele
fremdeles mulig å se tuftene av
natten så det skulle være mulig å stasjonen og hvor
få med seg begge stasjonene før
opphalingsslippen hadde vært. Der
båtavgang neste morgen. Etter en guanofabrikken hadde vært lå det
bedre middag ble vi kjørt til
også igjen en del kjeler. Nå var
stasjonen i Mafjord like i nærheten spennende om det var mulig med
av huset til våre verter. Denne
en nattlig ferd over det lille sundet
stasjonen var flyttet hit av
til stasjonen i Troldfjord. Denne
sandefjordselskapet Skjold &
stasjonen ble anlagt så sent som i
Værge i 1889 fra Kobholmfjorden 1890 årene av M. Ingebrigtsen og
sammen med guanofabrikken i
ble drevet med bare en hvalbåt.
Jarfjord. Bestyrer ved flyttingen
Våre verter ringte til en fisker som
var Alb. Grøn og han ble etterfulgt bodde inne i fjorden, og han kom
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Han bodde alene innerst i fjorden
og var ikke i tvil om hvor
hvalstasjonen hadde vært. Han
bodde nemlig oppå den gamle
stasjonen. Opphalingsslippen
hadde vært ved båthuset og bak
det lå det en gammel kjele. Her
var det også en gammel
hvalbåtpropell i fjæra sammen
med de sedvanlige
fortøyningspålene til hvalbåtene.
Vannet her inne var så klart at vi
kunne se en mengde hvalbein på
bunnen. Vår mann hadde også tatt
vare på noen pluss en gammel
harpunspiss som han ga til Per.
Den forsvant raskt ned i sekken !
Det ble også lett febrilsk etter en
til som skulle ha ligget og slengt i
fjæra her. Disse finnmarkingene
forstår seg tydeligvis ikke på
antikviteter for i fjæra lå det også
en del kjente rester av gamle
motorer til Pers store
nysgjerrighet. Etter en hyggelig
kaffekopp og prat ble vi kjørt
tilbake til våre verter
til kaffe, vafler og
litt søvn før
transport til
hurtigbåten. Den var
litt forsinket, men
det var heldigvis
også hurtigruta, som
kom inn til
Havøysund samtidig
med hurtigbåten.
Hurtigruta fraktet
oss så tilbake til
Hammerfest

kombinert med en bedre frokost.
Nå var det bare mandag og vi
hadde alt klart 4 stasjoner, bare
en stod igjen – Skaarøy i Troms og
flyet til Sandefjord gikk ikke før på
lørdag.
Finnmarksvidda og indre
Troms.
Etter en lengre stopp i det nydelig
været i Hammerfest og litt
shopping av lokallitteratur om
kystkultur ble kursen satt inn over
Finnmarksvidda over Karasjok,
Kautokeino, inn i Finland og til
samebyen Karesuando og et
”hotell” på svensk side av grensen.
Per hadde kjørt hele veien og var
trøtt, mens Ivar Otto gikk en tur i
området for å orientere seg og
blant annet fant ut at ”hotellet” lå i
”Lestadius vei”. Det gikk det et lys
opp for Per da han fikk vite dette.
Han hadde nemlig forsøkt å kjøpe
noe så rampete som en cola på
stedet, men det hadde de ikke og
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Dagen etter gikk turen inn i Norge
og det var også tid til en tur til
Målselvfossen. Per fikk et
tåredryppende gjensyn med sine
gamle militærbrakker, fikk se
Istinden igjen og kunne mimre litt
om gamle dager. Ut på kvelden slo
vi leir i Trømsø på Skansen hotell
midt i byen til en rimelig pris.

Compagnia Argentina de Pesca –
og stasjonen i Grytvika – da under
navnet ”Lille Carl”. Den fungerte i
mange år som hvalbåt - senere
selfanger - og helt til slutt solgt
som taubåt til bruk på La Plata
floden der den skal ha fungert helt
opp til 1960-70 tallet.

Skaarøy hvalstasjon.
Her var opplegget i orden. Per
hadde i lang tid hatt kontakt med
en lokal kjentmann som hadde
hytte på Skaarøy og møte ble
avtalt til dagen etter.
Denne stasjonen er interessant
fordi dette var et kjempeanlegg
etter datidens mål og dessuten, i
motsetning til de øvrige stasjonene
i nord, finansiert av utenlandsk
kapital dog med konsul Giæver i
Trømsø som bestyrer. Stasjonen
ble drevet av ”Skaarø
Hvalfangerselskap” fra 1887 og
den utenlandske innflytelsen kom
fra den kjente skotske
hvalfangerfamilien Grey. De to
hvalbåtene het også Nancy og
Duncan Grey. Stasjonen kom også
til å bli kjent på grunn av at keiser
Wilhelm var på besøk her flere
ganger. Mange sandefjordinger har
for øvrig satt sine ben om bord i
Duncan Grey. I likhet med mye
annet utstyr fra nord, ble også
denne solgt til et selskap som drev
fangst på feltene i syd –

Det var ikke helt uproblematisk å
komme til Skaarøy. Først over
Tromsøya, bru til Kvaløya, tunnell
til Ringvassøya, ferge til Vannøya
og så båt med vår mann ut til
Skaarøy. Men før vi gikk turen bort
til området der stasjonen hadde
vært fikk vi servert vafler og kaffe
i den koselige hytta og her fikk vi
se to gamle bilder fra stasjonen.
Disse viste nettopp keiser Wilhelm
med følge på stasjonen. Disse
verdifull og unike bildene fikk vi
forøvrig låne med hjem for
avfotografering !
Det var ikke vanskelig å se at det
her hadde vært stor virksomhet
med mange tufter og en rusten
kjele. Oppe på høyden lå det en
stor grunnmur. Dette fikk vi vite
var bestyrerboligen, og gamle
bilder viste at dette var en staselig
bygning etter datidens standard.
Denne var ved nedleggelsen flyttet
til Trømsø. Eksisterer den
fremdeles ? Dette ”forskes” det på.
Tilbake i hytta vanket det nydelig
seibiff med brun saus og
rabarbrasuppe til dessert. Og ikke
nok med det - vi rakk også litt
bløtkake før avreise til Vannøya og
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Tilbake i hytta vanket det nydelig i
seibiff med brun saus og
rabarbrasuppe til dessert. Og ikke
nok med det - vi rakk også litt
bløtkake før avreise til Vannøya og
fergeavgang. For en gjestfrihet
overfor helt fremmede mennesker.
Vi fikk ikke engang lov til å betale
for bensin til båten. Hvorfor er vi
ikke slik her i sør ?
Resten av tiden fram til flyavgang
til Torp og regnværet i Sandefjord
på lørdag ble brukt til småturer i
distriktet, blant annet Sommarøy,
museumsbesøk, se hurtigruta
komme og gå hver dag,
bryggesleng, besøk på anlegget til
Arctandria kystlag og ikke minst
en del kulinariske godbiter på
Skarven. På anlegget til Arctandria
traff vi igjen vår venninne fra
mange stevner, kunstnerinnen
fjære for å lete etter steiner til
Marit Bockeli, og hadde en
bruk under restaurering av en
hyggelig prat mens hun gikk rundt mosaikk i Tromsø kulturhus.
Foto: Per Angel-Hansen
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Studieaktivitet, fylkesvis

Folkekulturforbundet

Alle kurs i Forbundet Kysten (2009)

Vågå Næringshage, 2680 Vågå
Tlf. 61 21 77 50 Faks: 61 21 77 01
www.folkekultur.no post@folkekultur.no

Dato: 02.09.2009 13:57:00

Planlagte
Kurs

Fylke

Gjennomførte
Timer

Kurs

Timer

Deltakere

Tilskudd

06

Buskerud

0

0

1

25

12

1 875

08

Telemark

2

50

0

0

0

0

10

Vest-Agder

7

149

2

26

30

1 950

11

Rogaland

7

117

4

76

38

5 700

12

Hordaland
SørTrøndelag
NordTrøndelag

6

384

3

80

22

6 000

4

245

0

0

0

0

1

16

6

301

41

22 575

18

Nordland

15

562

7

243

49

18 225

19

Troms
SUM

2
44

35
1 558

3
26

64
815

19
211

4 790
61 115

16
17

Her er listen over kurs som holdes av kystlagene i Forbundet Kysten,
Bortsett fra Telemark, så er Østlandet totalt fraværende. Hvorfor det?
Det blir nok holdt kurs, men det blir ikke søkt om midler til disse,
derfor er de heller ikke åpne for alle i forbundet. Kanskje noe å tenke
på for 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

September
Tirsdag 22.09

Styremøte med arbeidslagene

Lørdag 3.10

Høsttreff Gokstadholmen

Tirsdag 20.10

Styremøte

Fredag 23.10

Medlemsmøte

Tirsdag 17.11

Styremøte

Fredag 28.11

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,
yngvar@sfjbb.net, 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

Arbeidslagene
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

994 53 815

Vigdis Myhre

Seilas- og Havnelaget Øystein Larsen

903 43 389

Husstyret

Kjell Arne Mandelid

975 53 160

Utleie av lokaler

Vigdis Myhre

994 53 815

Modellbåtlaget

Cato Arveschoug

450 27 412

Gokstad kystlag
tar vare på vårt nære kystmiljø
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