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Leders side
Det heter seg at tiden ikke går,
men kommer. Men tiden som har
gått legger tross alt et grunnlag
for tiden som kommer. Det er
viktig å se litt tilbake for å se langt
frem. Høste erfaring – på godt og
vondt. Gripe det positive og jobbe
med det negative.

jeg vil se litt fremover. Hva er
kystlaget om 3 år, 5 eller kanskje
10 år?
Det er vanskelig å spå om
fremtiden, egentlig håper jeg at vi
forblir noenlunde som vi er i dag,
med de endringer som er
nødvendig for fortsatt å være en
betydelig kulturbærer i byen.

Reguleringsplanen ser ut til å gå
vår vei og murhuset vil bli bevart.
Da er det plutselig enklere å
planlegge fremtiden. Nettopp
murhuset trenger mye vedlikehold
i tiden som kommer – en
utfordring, men allikevel en
forutsigbar oppgave.
Resten av bygningsmassen er
ferdig og trenger kun vanlig
vedlikehold. Det gjelder også
bryggene. Den største
bygningsmessige oppgaven vi står
ovenfor er hva vi skal bruke ”GAIA
-rommet” til. Utvidet båtbyggeri?
Kystlagskafé? Utleie? Styrerom?
Her tar vi gjerne i mot forslag.
Snekkerrommet i Nordre Skur bør
I kystlaget har dette egentlig vært også ferdigstilles neste år.
ganske enkelt. Det positive står i
kø, mens det negative egentlig
mange penger, og har gjort det i
ikke er negativt, men små
en årrekke. Dette gir oss en
utfordringer som nesten alltid løser fantastisk handlefrihet og gjør oss
seg selv.
i stand til å drive kystlaget slik vi
Foreningsåret er snart slutt. Da er ønsker.Det er en kjent sak at
det kanskje normalt med et lite
utleievirksomheten vår er den
tilbakeblikk vil noen tro, men nei – bærende, økonomiske kraften i
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At stedet er populært er helt
tydelig i og med at så godt som
hele neste sommer er utleid og at
vi har begynt å reservere også for
2009. Kystlagsbilde innbringer
også
GAIA-hallen” er ferdig og GAIA
ligger trygt i vinteropplag –
innendørs. Hallen er et aktivum for
Sandefjord kystkultursenter, som
vi er en del av.
En av neste års kanskje største
utfordringer vil være å se på
alternativt bruk av hallen når GAIA
ikke opptar plassen.
Kunstutstillinger? Konserter?
Teater? Hva vet jeg? Også her
ønsker vi innspill og deltagelse.

frem. Noe jeg vet at det jobbes
med. Visste dere at motormuseet
muligens har verdens eneste
datamaskin som startes med
Dynastart? Ta en tur ned å se.

Det skal også oppføres et nytt
bygg som vil komme nærmere oss.
Et bygg som har til hensikt å huse
ulike foreninger, grupperinger og/
eller interesseorganisasjoner som
utvilsomt vil bidra til at hele stedet
vil fremstå som et kystkultursenter
byen kan være stolt av. Vi også.
Nettopp dette gleder jeg meg
veldig til. Å få være en del av
denne prosessen gir både
arbeidslyst og motivasjon.

Men først kommer jul og nyttår.
Det er mange å takke for en
strålende innstas i året som har
gått. Uten å nevne noen spesiell
tror jeg dere vet hvem. Takk skal
dere ha. Dere både motiverer og
gleder.

Dessverre har vi ikke hatt så
mange kurs. Det bør det bli en
endring på. Kurs er ikke bare
viktig som kunnskapsformidling,
men også sosialt.
Årsmøtet nærmer seg. Fredag 25.
januar. Jeg håper at så mange
som mulig tar turen til Slippen
denne dagen. Årsmøtet er viktig
og veldig hyggelig.

Jeg ønsker alle medlemmer og
samarbeidspartnere en riktig god
jul og et godt nytt år.
Dag.

Motormuseet er ferdig, selv om Per
sier noe annet. Han mener vel
egentlig at museet ikke er statisk,
men dynamisk. Ting skal byttes ut,
flyttes på og gjøres om. Allikevel
er det i mine øyne ferdig.
Utfordringen nå er å få vist det
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Vigdis Myhre

KYSTLEDS
SESONGEN
2007

I tillegg er det også kystled på
Svenner- som vi er en del av.
SEMINAR OM KYSTLED
19. – 20.okt. arr. Forbundet et
seminar på slippen som samlet
ivrige kystledsfolk (drivere) fra
store deler av landet, fra Bodø til
Oslo. Jeg deltok på dette og
entusiasmen for å drive med
kystled ble ikke noe mindre – og
ønske om å kunne besøke
forskjellige steder har ikke avtatt.
Det var vel når en så bilder fra
Nærøyfjorden at jeg virkelig så
den store opplevelsen.
Tilstede var de tre
samarbeidspartnerene Den
Norske Turistforening,
Friluftsrådenens Landsforbund og
Forbundet KYSTEN – og ikke minst
Oslofjordens Friluftsråd som er
vårt områds samordningsorgan,
indre og ytre Oslofjord.
Gruppa for Gokstadholme, med
Terje Larsen som leder, ønsker at
det fortsatt fokuseres på kystled til
beste for folk og vi sier også at
dette er et arbeid innenfor
kystlaget som stort sett bare er
hyggelig – bortsett fra når noen
reiser til feil sted, får feil nøkkel
eller det blåser for mye og en må
legge båten på motsatt side og litt
sånt småtteri.
Det blir noen fine turer for oss
også for – Medfjorden egner seg
godt for ei god kveldsstund. Denne
dugnaden kan anbefales på det
varmeste – for den som vil det kan

Først noen ord om KYSTLED.
Mange vet nok hva kystled ermen det er sikkert noen som lurer
det også. Det er inntrykket når en
snakker om det, en del undring er
det blant mange. Så jeg repeterer
litt.
Kystled er tilrettelagte kyststier til
lands og til vanns. Både Østerøya
og Vesterøya har opparbeidede
kyststier. I Sandefjordsfjorden
ligger Buerøya og der har det i to
år vært en kystledsdestinasjon og i
Medfjorden ligger Gokstadholmen
som har vært drevet i fire år.
Grunnideen var at en skulle kunne
ta seg fram fra sted til sted på
vannet. Men det er det nok får
som gjør. Men – i tilknyttning til
overnattingsstedene er det en
robåt. Så det har vært mange
besøkende som har kunne nyte en
rotur- og da har vi oppnådd mye
for den enkelte. Og det at det er
enkle steder virker som en positiv
opplevelse for de som leier- opptil
3 døgn.
Denne sesongen som varte fra
ca.1.5. til 1.10. har det for de to
stedene vært et besøk på ca. 500550 personer. Det har vært 78
overnattingsdøgn på
Gokstadholmen og 81 på Buerøya.
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ETTERLYSNING
ORMESTAD SLIP OG BAATBYGGERI.
Som det ble fortalt om på førhjulstreffet, ønsker jeg å samle historien
til båtbyggingen på Fjeldvik og i Ormestad.
Jeg har klart å samle en del dokumentasjon, slik at jeg nå har mye av
historien for tiden de drev. Men, det finnes sikkert mer.
Jeg ønsker at
kystlagets medlemmer
prøver å hjelpe meg
med dette. Det finnes
mange som vet noe om
denne virksomheten,
og som kan komme
med tips og ideer om
hvem jeg kan snakke
med. Kjenner noen til
eiere av båter, eller
som har eid båter, som
er bygget i Ormestad??
Bilder er også av stor
interesse.
Husk at all informasjon
kan være av nytte, og
ingen opplysning er for
liten. En hver
opplysning, kan i en
sammenheng gi
bekreftelse på noe vi
vet.
Ta kontakt.
Per Angell-Hansen
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SLAVESKIPET ”FREDENSBORG”
OG SANDEFJORD
Det mange ikke vet er at den siste havnen det berømte slaveskipet
”Fredensborg” besøkte før forliset i 1768 var Sandefjord. Her forteller
Ivar Otto Myhre om hva man vet om dette besøket og forsøker å løse et
mysterium fra loggboken.
Slaveskipet.

utbytte i form av verdifulle varer.
Til bruk og støtte for skutene
I 1974 fant noen dykkere fra
hadde Danmark-Norge sikret seg 3
Arendal elefanttenner under
koloniøyer i Vestindia, St.Jan, St.
dykking utenfor Tromøya. Hadde
Thomas og St. Croix. Til å drive
det vært elefanter der ? Nei, det
denne farten hadde kongen
kunne ikke være annet enn vraket opprettet et eget kompani som
av ”Fredensborg” som forliste her i hadde eneretten til denne
1768. Funnet ble i norske aviser
trafikken.
karakterisert som en
Til Sandefjord
verdenssensasjon og en
Etter å ha seilt gjennom den
midlertidig utgravingen av vraket engelske kanal fikk skipet dårlig
startet i regi av Norsk
vær i lengre tid og den 11
Sjøfartsmuseum alt sommeren
november 1768 fikk det Norge i
1975. Denne utgravingen og den
sikte. Det ble holdt skipsråd for å
mer permanente i 1977 ga god
avgjøre om de skulle holde seg til
kunnskap om skipet og den
sjøs eller søke havn i Norge. På
spesielle slavefarten. Denne farten grunn av utmattelse hos
representerer et av de mørkeste
mannskapet og store skader på
kapitlene i sjøfartshistorien og
riggen valgte kapteinen å søke
Danmark-Norge var en aktiv aktør. nødhavn. De var da i nærheten av
Det er beregnet at dansk-norske
Stavern og dreide bi for los, men
skuter brakte ca. 85 000 slaver fra ingen kom ut. Det ble da besluttet
Afrika i det som er kalt
å seile lenger øst og fra Kjerringvik
triangelfarten fra København til
kom det en los, som loset skipet
slavefortene i Ghana, videre til
inn til Sandefjord. Vi som kjenner
sukkerplantasjene i Karibia og
dette farvannet kan forestille seg
tilbake til København med stort
hvilke farer dette skipet utsatte
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Det er mulig
det var

værforholdene som var årsaken,
men det er underlig at et slikt
kongelig skip ikke ble loset inn til
Larvik i stedet for Sandefjord.
Larvik var tross alt der kongens
representant i grevskapet holdt til.
Dessuten måtte Sandefjord ha
vært en vanskelig havn å seile inn
i for et så stort skip. Tranga var
neppe bredere den gang.
Historien viser også at kapteinen
reiste med hest og kjerre til Larvik
etter at ”Fredensborg” vel var
fortøyd i Sandefjord. Det er grunn
til å tro at Sandefjord hadde en
velutviklet havn alt den gang. De
første skriftlige kilder fra
Sandefjords havn er fra så tidlig
som 1230, og må være i

forbindelse med at havnen var
lasteplass for trelast. Bøndene i
Kodal, Sandar og Andebu kjørte
trelasten på vinterføre til havnen
og lagret lasten på en allmenning
som lå litt nedenfor der hvor
Folkets Hus ligger nå, og om
sommeren kom skutene og lastet.
I middelalderen har man
dokumentasjon på at hollenderne
tok sine skuter inn i Mobekken
nesten helt opp til der Torvet
ligger i dag og lastet. Senere på
1600-tallet fikk vi et borgerskap
som ble mellommenn ved salg av
tømmer og bøndene kjørte da
tømmeret til de enkelte kjøpmenns
egne lasteplasser.
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Det fremgår videre at kapteinen
ror i land for å sikre seg noe ferskt
brød og melk. Det kom nok godt
med etter 57 dager i sjøen. Men
det er i Larvik han låner penger
hos kjøpmann Bugge til utgifter
under oppholdet i Sandefjord. For
disse pengene kjøper han blant
annet en kalv, lamme og
oksekjøtt, grønnsaker, tjære, ved
og 388 skipsbrød. Dessuten blir to
kahyttsvinduer reparert. Men det
som er litt interessant sett i
forhold til klimautviklingen er at
loggboken viser at havnen var
frosset til så tidlig som midt i
november og at det var bitende
kaldt. Men isen går opp i en kraftig
vind fra sørøst, så kraftig at skipet
dreier for vinden og treet som
pertlinen er festet i blir rykket opp
med roten. Denne gangen fester
de fortøyningene i en ring på ”Vest
Valen”.

etter et opphold på 16 dager. Et av
mannskapet, Søren Kipnasse, var
syk før han kom til byen, men ble
stadig dårligere i det kalde været
og døde. Han ble begravet i
Sandefjord. Avreisen bød også på
problemer fordi ankret satt så fast
at flere håndspaker brakk før de
kom løs. Da losen går fra borde
om ettermiddagen, er det i ferd
med å trekke opp til nytt uvær.
Om kvelden peiler de Færder fyr 5
mil av. Den 29 nov. ser de et glimt
av Skagen før de vender mot nord
i en økende sydost med regn og
tykk luft. Dagen etter øker uværet
enda mer og de blir presset ut av
Skagerak inn i Nordsjøen og opp
imot Sørlandskysten. Skipsrådet
blir sammenkalt og det blir
besluttet å søke nødhavn. Det ble
kalt på los med 3 skudd fra
kanonen og losen kom ut fra
Sandøya. Losen seiler så innover
mot Narestø, men går på et skjær
helt nord på Tromøya.

Den 28 november glir
”Fredensborg” ut ifra Sandefjord
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Alle blir reddet i land og noe av
lasten blir berget senere, men
mesteparten og ikke minst den
stolte skuta lot seg ikke berge. I
den etterfølgende rettsaken blir
losen frifunnet, på tross av sterke
anklager fra kapteinen, idet retten
kommer til at disse farvannene var
så vanskelige at forliset i slikt vær
måtte anses som et hendelig uhell.

navnet ”Valen” ? Vanligvis
betegner ”valen” et sted der det
har vært et slag - valplass. Noen
slik plass har man ikke hatt i dette
området. Det må i tilfelle også ha
vært to slike steder siden valen er
betegnelsen på både vest og
østsiden av fjorden, og det gjør
det enda mindre sannsynlig at
Valen er den riktige betegnelsen.
Her har nok innføringen i
loggboken vært noe unøyaktig og
språkproblemene mellom losen fra
Kjæringvik og den danske
kapteinen har nok spilt sistnevnte
et puss. Det er grunn til å tro at
”Verven” har blitt til ”Valen”. Det
er også naturlig at de la til i
nærheten av et verft for
reparasjoner etter den strie tørn
de hadde hatt i Nordsjøen. I 1768
hadde det alt i lengre tid vært en
blomstrende
skipsbyggingsvirksomhet i
Sandefjord. Man tror at de eldste
verftene var de ved Stub,
Kamfjord og Rød. Det er ikke
usannsynlig at Stub ble betegnet
som ”Vest-Verven” og Rød som
”Øst-Verven” i dagligtalen hos
losene i distriktet. Kamfjordverven lå nok for langt inne til at
det var aktuelt å ligge i opplag der.
Dette er også to meget brukte
fortøyningsplasser for skip langt
opp til vår tid. Det er ut i fra
topografien og dybdeforhold i
området høyst sannsynlig at
”Fredensborg” først lå fortøyet i et

Hvor lå Fredensborg ?
Som nevnt foran var Sandefjord i
1768 et velutviklet ladested med
ca. 60 skattepliktige borgere.
Havnen den gang lå mellom
Oddefjell (rett nord for Berggrens
fiskeforretning) og Mobekkens
utløp omtrent der hvor fergen
ligger nå. Sjøen gikk den gang i en
bukt helt inn til den gamle
bebyggelsen bak den såkalte
Carlsen-tomta. Sistenevnte
område er fylt ut av havnevesenet
i nyere tid.
Det er helt åpenbart at
”Fredensborg” ikke la til her inne,
men lengre ute i havneområdet,
først på ”Øst Valen” og etterpå ved
”Vest-Valen”. Det fremgår også av
loggboken at varer ble fraktet til
skipet med prammer fra byen.
Men hvor var det ? Det eldste
kjente kartet fra selve havnen er
fra 1801, men det viser bare den
indre havnen. Er det noe sted i
indre del av fjorden som har hatt
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…..til Framnes ble bygget og som
nå er ombygget til kontorformål.
Selve Stub-verven lå inne i bukta
omtrent der hvor Leif Weldingsvei
starter i dag. Da de ble tvunget til
å flytte til vestsiden kan det ikke
ha vært andre steder enn i
nærheten av den kjente og mye
brukte opplagsplassen, fjellkollen
med de mange gamle
fortøyningsinnretningene på Huvik,
i dag delvis nedbygget og
beliggende rett nord for der
kystlaget holder til i dag. Som

kjent var det et skipsverft rett
nord for denne og hvor det er satt
opp en plakett omtrent der slippen
lå. Men det kan også ha vært en
av de små kollene under Huvikslippen eller rett ved siden av den
nye Gaia-hallen. I hele dette
området har det fra gammelt av
vært vanlig å legge opp og fortøye
skuter.
Dersom det er andre som har
bedre og mer sannsynlige
forklaringer på navnene ”Øst og

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, eller til
redaktøren, yngvar@sfjbb.net eller send det pr. post til
Gokstad Kystlag, Framnesveien 5, 3222 Sandefjord.

KURS I TAUARBEID
Det vil bli satt i gang et kurs i tauarbeid på slippen den
20 januar 2008
Et av våre nye medlemmer Neil Stewart vil vise oss
hvordan man spleiser, fortøyer, lager pynteknopp og
behandler tau. Kurset er på onsdager klokken 1830 og
forgår på Seilloftet, seks ganger. Kurskostnad kr 250,Møt fram og lær deg noe nytt eller frisk opp dine
kunnskaper sammen med en som kan dette godt.
Påmelding til Vigdis på telefon 99453815
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OM UTLEIEVIRKSOMHETEN VÅR
Det er Nordre skur som leies ut
til private og firmaer- vi har
hatt alt fra barnedåp til
begravelse og det viser seg at
lokalene egner seg meget godt
til de fleste formål.
1.etg. har sesong fra ca.1.mai til
1.okt., alt ettersom været oppfører
seg, det er jo som kjent litt
gjennomtrekk nede. Det er en stor
fordel for det
som blir lagret
der om vinteren
og det er som
regel
småbåtene
våre.
Det er litt utleie
på dagtid, men
her har vi
kapasitet til
mer. Det er et
bra rom på
dagtid, og vi
kan stille opp
med
videokanon,
lerret og
flippover og trådløst internett (det
er vårt multimedia utstyr)!
Ellers er det å si at det stort sett
går bra med så mye folk ut og inn,
et lite tall som ikke er helt riktig,
men jeg tenker nok at jeg er
innenfor sannheten når jeg anslår

antall mennesker som deltar i
utleiesammenheng til ca.3500. Det
betyr ettersyn, innkjøp av
driftsmidler, renhold, koordinering,
slitasje på bygg.
Men det som er hyggelig er at når
folk kommer hit så blir de fornøyde
- jeg tror det nesten ikke har
kommet inn klager- også får de litt
gratis underholdning av de som

ordner med båter og gjøremål.
Vi har også fått det bedre i f.h.t.
naboer fordi vi har laget ny
innvendig trapp, slik at røyking
kan foregå nede i slippgangen.
D.v.s. mindre støy fra
kveldsgjester.
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Kysten er din
Norges historie og utvikling er i
stor grad tuftet på tradisjoner
knyttet til bruken av de rike
ressursene vi finner i kystsonen.

fellesgode for alle.
Hovedprinsippene i
allemannsretten finner vi nedfelt i
friluftsloven, som ble vedtatt så
tidlig som i 1957. Hensikten med
loven er blant annet å klare opp i
forholdet mellom allmennhetens
friluftsliv og annen utnytting av
arealene.

Den senere tid er kystsonen i
stadig økende grad blitt en arena
for avkobling, ferie og fritid. Dette Allemannsretten gir oss alle
rettigheter til å ferdes blant annet i
er en utvikling som vil fortsette.
kystsonen. Men med rettigheter
Med vår lange kyststrekning med følger også plikter.
En rekke lover og regler er innført
for å sikre en forsvarlig utnyttelse
av kystressursene og samtidig
medvirke til at unødige konflikter
oppstår. Dette heftet inneholder en
del sentrale bestemmelser om
fiske, jakt og ferdsel på kysten.
Men husk at det til syvende og sist
er et felles ansvar å bidra til at
naturressursene i våre
kystområder blir ivaretatt til glede
for oss selv og for våre

God jul og Godt
Nyttår ønskes fra
Gokstad kystlag

tusentalls øyer, holmer og skjær,
og vårt unike fjordlandskap, skulle
det likevel fortsatt være plass til
oss alle i uoverskuelig framtid.
Norge har også lovfestet den unike
allemannsretten som et gratis
12

Kystkultursenteret på Huvik.
Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter har tilbakelagt et hektisk
år. Siden etableringen 1.september i 2004 er det, arbeidet med de
oppgaver som er fastsatt i stiftelsens vedtekter §5.
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Utførte arbeider er:
- Stiftelsen er registrert i Brønnøysund og
har egen regnskapsfører og revisor
- Området på Huvik er regulert til
kystkulturformål.
- Det er foretatt grunnundersøkelser av hele
området
- Glasgow-huset er nesten ferdig restaurert
både utvendig og innvendig
- Det er ryddet på området og på
parkeringsarealet på begge sider av
Glasgow-huset.
- Gaia-hallen er ferdig bygd og Gaia med
småbåtene har flyttet inn.
- oppfylling og asfaltering rundt Gaiahallen.

vilkår og miljø istandsetting av kaianlegget med bygging av slip for Gaia og
andre båter. En slip som tar opp båtene
sidelengs. bygging av en ny båthall med
verksted/båtbyggeri og undervisningsrom.
Den vil bli planlagt på den nordre delen av
området jobbing med å finne en passende
båt som kan gjenoppta Framnesfergens
gamle funksjoner.
Til alle prosjektene trenger vi flere
interesserte ”hjelpere” som kan bidra med
tips, råd og bli med på dugnadsarbeid for å
skape det miljøet som et kystkultursenter
skal være. Det er ikke nok med gode planer
og flere bygninger, det trengs interesserte
og kreative personer som kan skape den
sosiale/kulturelle og humanitære
I den videre planleggingen inngår bl.annet.: atmosfæren som vi ønsker oss.
Utbedring og oppmerking av
Først
og
fremst
ønsker
vi at

parkeringsplasser arrangering av et
symposium om Gaia som vikingskip og
”framtidskip” for barn og unges oppvekst

prosjektene skal ivareta kystkultur som
båtbyggerkunst og andre maritime
aktiviteter. Vi ønsker å skape et levende
miljø med fokus på historie, båter,
14

Et miljø hvor aktivitetene baserer seg på
dugnad og frivillig innsats samtidig som de
enkelte arbeids/interesse-lagene driver hver
sine aktiviteter

under utarbeidelse. Den totale kostnaden
for hallen ble på over kr.6.200.000,inkl.mva. og Anders Jahres Humanitære
Stiftelse (kr.5.450.000,-) og
Sparbankstiftelsen DnBNOR (kr.750.000,-)
. Vi har tro på at de planlagte prosjektene vil har bidratt med midlene. Det er Cosmic
skape samhold mellom ungdomsgrupper
Bygg AS som har hatt totalentreprisen og
(sjøspeidere/ ungdom fra barnevernet) og de grunnundersøkelsene er foretatt av
noe eldre interessegruppene (båtlaget Gaia, Grunnteknikk, Multiconsult, Analytica og
hvalbåtlaget, Øyas venner og Gokstad
Rambøll. Truls Thorenfeldt har vært
Kystlag) og forhåpentlig enda flere)
arkitekt.
samtidig som flerbruk av bygninger og
båter utvikler felleskapsfølelser og nye
For øvrig vil vi i Stiftelsen Sandefjord
relasjoner knyttes.
Kystkultursenter takke Gokstad kystlag for
et godt samarbeid og uvurderlig hjelp og

Gaia-hallen står ferdig og Gaia er flyttet
inn. Stiftelsen har laget bruksavtale med
Båtlaget Gaia og leiekontrakten med
Sandefjord kommune (som leietaker) er

støtte i året som har gått.
Vi ønsker en riktig god jul og et godt nytt år
til alle i Gokstad kystlag
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008
25.01.2008 KL. 19.00
på Huvikslippen
(I flg. vedtektene legges årsmøtepapirene ut på ”Slippen” en uke før årsmøtet)

Saksbehandling

KONSTITUERING:
-Valg av møteleder
-Valg av møtereferent
-Godkjenning av innkalling
-Godkjenning av sakslisten
-Valg av tellekorps 2 representanter
-Valg av 2 årsmøterepresentanter til å underskrive protokollen
SAKER
Beretning fra styret og arbeidslagene.
Revidert regnskap.
Forslag til budsjett og kontingent.
Forslag til arbeidsplan for 2007
Organisasjonsstruktur
Valg
Arbeidsutvalget
Leder (på valg)
Nestleder (på valg)
Sekretær (ikke på valg)
Kasserer (på valg)
Leder av husstyret (på valg)
Revisor og varamann.
Valgkomité bestående av 3 personer.
Representanter til årsmøte i Vestfold fylkeskystlags årsmøte.
Forslag til saker som skal tas opp på årsmøte må være styret ihende
senest 14 dager etter denne innkallelsen
Sandefjord 15.12.2007
Styret i Gokstad kystlag
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hverandre.
Heldigvis lite av
det…!

Hva er det beste og det dummeste med kystlaget?
Kristian Fossum
Miljø og da særlig det å få lov
til å være pensjonist på
slippen!
At det aldri er
oppryddingskomite etter
fester.

Kjell Arne Mandelid
Det sosiale innholdet og da
særlig det å komme hver
onsdag.
Å være elektriker er en
krevende øvelse på slippen!

Bjørn Rishovd
Mangfoldet, alle de herlige
menneskene i laget.
Når kritikk blir sladder som
bryter ned respekten for
17

Ideen bak prosjektet ”FRA VED TIL
PLAY STATION” er å synliggjøre
hvordan en motor, som tilføres
energi, kan gi elektrisitet til en
Play Station, eller annet
elektronisk utstyr. Barn og unge i
dag har liten formening om hvor
strømmen/energien kommer fra.
Stikkontakten på veggen hjemme
er vel kjent, men ikke hva som
ligger bak og leverer strøm.

Prosjekt:
Fra ved til
Playstation
Av: Per Angel-Hansen
Som de fleste vet, har Gokstad
kystlag markert seg , som det
eneste kystlag i Norge, med
dokumentasjon av norsk
båtmotorproduksjon som et av
sine hovedsatsningsområder.
Kystlaget har nå kanskje den
største rene båtmotorsamling i sør
Norge. Dokumentsamlingen
kystlaget eier, er unik i størrelse
og innhold.
Verkstedlaget har som hovedmål,
å dokumentere og videreformidle
denne kunnskap til senere
generasjoner.
Det er ikke så lett å engasjere
barn og ungdom ved å vise fram
en statisk utstilling, eller en bunke
med dokumentasjon. Denne
målgruppen må få oppleve dette
på en måte som fenger, og som de
selv kan se i bruk, eller prøve selv.
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Gokstad
kystlag
ønsker
derfor å
sette i
stand en

dampmaskin, som fyres med ved,
og ved demonstrasjon vil den
produsere strøm, som barn og
ungdom igjen kan få bruke til sin
PlayStation (Spillmaskin). På
denne måten vil man kunne vise
hvordan ved, som brukes til å fyre
med, omdannes til elektrisitet.

og kjeler for bruk i båt. Han kan
levere alt som byggesett, eller
ferdig sjøsatt båt.
Prisen på en slik kjele, som han
kaller B2, er ca 45.000,- kroner.
Her er adressen til Bredings
hjemmeside: http://

Kystlaget har en dampmaskin,
som må settes stand, og det
må kjøpes inn en dampkjele og
en generator. En morsom eldre
generator har vi. Den skaper
noe hodebry for Ottar Trones,
som holder på å teste den.
Problemet er at den må ha
relativt høy hastighet for å
levere strøm..
Dampkjele kan vi få kjøpt i
Sverige. På kystlagsturen i mai,
traff vi Bernt Breding, som bor i
Forsvik i Sverige. Han
produserer små dampmaskiner
19

Stig Tore Lunde

KYSTLAGSPROFIL
Bjørn Rishov

Det er 54 år siden Bjørn så dagens ansvarlig for arbeidet med
lys. Det var i Bærum og der bodde kvalitetssikring har han fått et
krevende felt. Når man arbeider
med sikkerhet og nødutstyr betyr
kvalitet alt! Poenget er å redde liv
eller kommunikasjon. Utstyret fra
Jotron finnes på alle verdens havog på mange flyplasser!
Som 15 åring var han skipper på
”Tellus”, en gammel kjenning som
lå på kystlaget i flere år.
Firmabåten til Norema-kjøkken
med to master var fin den! Men
han like godt hele oppveksten!
med seilskøyta ”Augusta” kom han
Men for å få svømmeopplæring dro på egen kjøl. Selv om den var i
familien ham til Tjøme (Langvika) glassfiber fikk treverket
og allerede som 6 åring hadde han gjennomgå Bjørns omsorgsfulle
svømmeknappen på brystet. Vi
behandling hvert år. Nå er det
som kjenner ham og hans
”Nordlys” som har overtatt
ståpåevne er ikke overrasket.
bryggeplassen. Sammen med
Senere gjennomførte han
Svein Erik Øya har Bjørn et
svømmeskole for også å lære
partsrederi som eier en gammel
svømming med hodet over vann!
fiskebåt. En prosess med
Far var av bondeslekt, mens mor
omgjøring til seilskøyte ble
hadde røtter i vannkanten.
belønnet med en ”vandrepropell”.
Bestefar hadde en Furuholmen
Alle som har truffet Bjørn om bord
(”Svipp”).
ser at det stråler kos av båten og
skipperen (og mannskapet Mette
Etter teknisk skole i Oslo med
og simba). Det er fyr på snadda og
elektronikk (1975)gikk turen til
bkursen har ofte blitt satt for
Horten og AME. Her ble jobben å
Sørlandet. Siste sommer gikk
kalibrere og vedlikeholde
turen til Læsø litt syd for Skagen.
elektronikk. Siden 1981 har
Bjørn sier at bare det å være om
arbeidsgiveren vært Jotron. Som
bord er flott. Selv om han og
20

. Undertegnede

var vitne til en
passering under bro ved Orust
siste sommer som var drøy.
Riggens høyde er 16 meter og det
var bruas høyde også! VHF
antenna bøyde seg, men lykken
sto den kjekke bi….. Men det

ikke bare blir en gjeng som møtes
i ”pubben”. Vi vet at han brenner
for bryggene og den gamle damen
”Titania”.
Har tro på båtbyggeriet som et
samlingssted for alle runt løsning
av praktiske oppgaver. Kanskje

gjorde den ikke i Årøsund for
noen år siden. I sakte fart tredde
Bjørn skøyta opp på et skjær. I
det tett bebodde sundet var nok
dette dagens høydepunkt. Bjørn
forteller at han ble budt en dram
av Mette. Han avslo! Det forteller
oss hvor oppbrakt han må ha
vært!
Bjørn vil gjerne bidra til å få opp
aktiviteten på slippen. Viktig at vi

også et utstillingsrom for
besøkende?
Sist sommer kom han over en
”Øgården” snekke. Tideligere eier
hadde lagt sin sjel i båten med
eiketiljer og mye snadder. Nå
gleder Bjørn seg til vårpuss med
sandpapir og god lakk. Det er
viktig å ta vare på de gamle
sakene! Vi har alle sansen for
gløden i treverk som er velpusset.
(Glans i plast kan vel også være litt
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Treffliste/kalender 2007/2008
JANUAR 2008

08

Styremøte

16

AU-møte

25

Årsmøte

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
Medlemsmøtene er på fredager fra kl. 19.00
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
NYTTÅRSFORSETT FOR 2008: BÅTFØRERBEVIS
Gokstad kystlag planlegger båtførerkurs til våren.
Kurset blir på 25 timer og fordeler seg på følgende kvelder:
3. 4. 10. 11. 25. og 31. mars samt 1. og 8. april.
Eksamen blir umiddelbart etterpå.
Prisen blir kr. 1.500,- pluss lærebok: ”På Rett Kurs” samt eksamensavgift.
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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

Endelig er den kommet,
Kystlagskalenderen 2008.
Spekket med gode
opplevelsesbilder fra
Gokstad kystlag.
Pris kr 150,Kan kjøpes på slippen!
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Returadresse:
Gokstad kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord

Leder i styret

Dag Østby Pedersen

46 67 81 20

Nestleder

Vigdis Myhre

99 45 38 15

Kasserer

Bjørn Fiksdal

33 45 34 09

Sekretær

Bendte W. Kvarenes

33 47 10 46

Verkstedlaget

Per Angell-Hansen

33 47 32 60

Infolaget

Yngvar Halvorsen

90 14 00 10

Nordre Skur & Ballast

Erik Bjønness

33 45 86 12

Svennerlaget

Oddvar Larsen

90 64 94 31

Seilas- og Havnelaget

Bjørn Rishovd

33 46 20 68

Husstyret

John Aanes

33 46 78 91

Utleie/Selskapslokaler:

Vigdis Myhre

99 45 38 15

Modellbåtlaget

Cato Arveschoug

45 02 74 12

Arbeidslagene
Fartøy- og kulturlaget

Vi møtes på Huvikslippen onsdag og lørdag
Kommer du? - Du er hjertelig velkommen!
Benytt anledningen til en prat og litt hygge
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