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LEDER`N
Ja da er vi inne i årets siste måned, og det er styrende for hva vi skal gjøre. I disse står
ca to uker til jul. Nåværende styre har snart det blant annet at vi skal ivareta og formidle
ett års fartstid og vi skal snart gjøre opp
kystkultur fra Vestfold.
Gjør vi det i stor nok grad? Hvis svaret er
negativt blir neste spørsmål: Hva gjør vi
med det? Hvordan skal styret i kystlaget,
arbeidslagene og medlemmene bidra til å
ivareta denne delen av våre vedtekter slik at
vi får til det?
Hva kan jeg, styret og arbeidslagene gjøre
for å ivareta kystkulturen, historien,
redskaper og båter/fartøy brukt for å
overleve langs vår vakre, men av og til
ugjestmilde kyst i århundrer?
Hvordan skal vi formidle historien til
etterslekten slik at kunnskapen ikke dør ut
med vår generasjon? Dette vil styret sette
regnskap for året 2009. Året har som vanlig større fokus på framover.
gått fort, vi er noen erfaringer rikere, og
Kystlaget har 20 års jubileum sommeren
føler selv at vi har den kontakten med
2010. Et arbeid er allerede i gang for å
medlemmene som er nødvendig.
forberede dette. Fokus vil være kultur og
Samarbeidet innad i styret synes jeg er
kystlagets historie. Flere vil bli bedt om å
kjempebra, og vedtak tas enstemmig, stort bidra i forbindelse med dette.
sett.
Jeg er overbevist om at kystlaget går
Takket være kloke avgjørelser i de snart 20 spennende tider i møte på mange områder,
årene kystlaget har eksistert er vi snart
med utfordringer som utbygging mot
gjeldsfri, og vi eier egen eiendom! Dette gir Gaiahallen, utbygging av kai og havn på
handlefrihet. Utfordringen er å påse at dette nabotomta og spørsmålet om adkomstvei til
ikke blir en sovepute i framtiden.
kystlaget.
Fokus ved årets slutt er hvordan står vi i
Med dette håper jeg at mange av dere tar
forhold til den planen vi la for året 2009.
veien nedom kystlaget for sosialt samvær
Hva fikk vi gjort, og ikke minst, hva fikk vi med andre trivelige medlemmer.
ikke gjort, og hvorfor?
Til slutt, selv om det er noe tidlig, så
Styret har flere ganger poengtert at
benytter jeg anledningen til å ønske alle
planlegging av virksomheten og
medlemmene en riktig god jul, takk for en
målsettinger for arbeidslagene er nødvendig kjempeinnsats i 2009, og et riktig godt nytt
for driften av kystlaget. Vedtektene våre er år!
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14-15. November . Han satte en
begrensning på 8 ”studenter”.
Vi sendte så ut invitasjon, og hengte opp
liste på slippen, og 10 stykker meldte seg
på. Dermed måtte vi igang med å klargjøre
snekka for kurset. Per demonterte motoren
og tok den ut. Båten ble vatret og stemplet
opp, støvsugd og renset slik at det var klart
for kurs.
Siden Per Angell Hansen skaffet seg en
Når Arne Emil Christensen ankom sammen
snekke bygget ved Brødrene Svennungsens med oss studenter (6 stk møtte) lørdag 14
båtbyggeri på Fjeldvik i sommer, har vi gått
med planer om at det ville være
morsomt å kunne måle opp denne
båten for å kunne dokumentere og
lage tegninger av denne. Og tegninger
kan jo igjen brukes til å bygge kopier
om noen skulle ha interesse av det.
Vi tok i høst kontakt med Forbundet
Kysten for å høre om de hadde rutiner
for hvordan det skulle gjøres.
Samtidig ble båtbygger Svein Erik
Øya kontaktet, og han foreslo at vi
burde kontakte Arne Emil Christensen
som hadde kurs for oss i 1996 når
originalen til Tenvikbåten Albatross
ble oppmålt og dokumentert. Det
gjorde vi, og Arne Emil stilte seg
velvillig til å komme ned til oss helgen

Oppmålingskurs av
Svennungsen snekka
”Poly” helgen 14-15
november 2009

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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november hadde vi det meste klart, med
bokstaver løpende fra A til M , normalt i
snekke, kladdebøker, blyanter, kaffe og
fremkant av hvert spant.
pepperkaker.
Arne Emil hadde med seg alt utstyret som
var nødvendig til oppmålingen, som lodd og
snorer, målebånd og tommestokker,
blyanter av forskjellige typer,
millimeterpapir, kurvelinjaler og rier. I
tillegg hadde Arne Emil kopiert opp et
kompendium som var deler av en av bøkene
han har skrevet: ”Norske båter – Bind VI”,
artikkelen om ”Gamle norske trebåter –
Bevaring og vedlikehold” fra 1992. I
kapittelet om ”Oppmåling” sidene 70-79
beskriver Arne Emil Christensen det utstyr
og de metoder som kan benyttes for å måle
opp båter av forskjellige typer.
Svennungsen snekka ”Poly” er en snekke
med bakker og benker, derfor bestemte
Arne Emil at vi i motsetning til Tenvikbåten
som ble målt innenfra, skulle vi måle denne
båten fra utsiden.
En list ble festet vertikalt ved hver stevn og
tråder med målebånd ble strukket parallell
med kjøl og over toppen av bakkene fra
stevn til stevn. Disse listen og trådene er
utgangspunktet for alle målinger som gjøres
videre.
Snekka ble så merket opp med 0-punkt i
ved snoren festet over forstevnens topp.
Punkter akterover blir merket opp med

Kurvelinjaler som fra dette
”Københavnersettet” er uunnværlig når
man skal trekke kurver mellom punkter fra
oppmålingen.
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stevnkne, bakker, vindskjerm,
motorkasse etc. Vi avsluttet kl 16 da
var alle enige i at dette hadde vært et
morsomt og nyttig kurs, og at vi
burde skaffe oss tilsvarende utstyr
som Arne Emil Christensen hadde
slik at vi senere kan måle opp båter i
egen regi.
Tegningene av ”Poly” ble ikke
ferdige i løpet av kurset, men Arne
Emil vil ferdigstille disse, og
originalene blir gitt til Sjøfartsmuseet
i Oslo, og Gokstad kystlag får kopier,
både på papir og digitalt.

Vi fortsatte et par timer til og tok blant
annet bilder av for og akterende med
innlagte målereferanser (20 cm lange) slik
at bildene kunne skaleres ved utskrift og
brukes til å tegne stevnen riktig inn på
millimeterpapiret.

Tekst og bilder: Fred Ivar Tallaksen

Vi fortsatte så på søndag morgen med å
måle og tegne detaljer som tiljer, spant,
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ISFARTEN – LOKALT – NASJONALT
INTERNASJONALT
Mange av kystlaget medlemmer er født før kjøleskapet ble
vanlig i de norske hjem på 1960-tallet med de rimelige
masseproduserte italienske kjøleskapene. Noe før dette var det
nok noen som hadde kostbare skap produsert i USA. Men
kjøleanlegg ellers var forbeholdt industrien, kjøttforretninger
og større firmaer. Kjøleteknikken kom smått om sen med
dampdrevne anlegg alt på 1880-tallet, men de var kostbare i
drift og kunne ikke konkurrere med naturisen. De fleste av oss
husker også perioden på 60-tallet med felles kjøleanlegg der
man kunne leie seg en fryseboks. Men hva hadde man før
dette?
Ivar Otto Myhre forteller her om hvordan bruk av naturis ble
brukt til kjøling og om hvordan denne varen fikk betydning for
skipsfarten her lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Det startet i USA.
En mann fra Bosten, Fredrick
Tudor, skulle bli den store
pioneren både for bruk av is i USA
og mange steder i verden ellers.
Ved sin introduksjon av is for
amerikanerne kan man si han var
med på å endre ”the amerikan way
of life” med isbokser der man
oppbevarte smør og melk. Men
ikke minst vanen med å ha is i
drinkene oppstod som et resultat
av Tudors introduksjon av is fra
vannene rundt Boston. Men noe
som også har blitt et varemerke

for amerikanerne er iskrem. Tudor
introduserte en kinesisk teknikk
der man frøs is ved å blande natur
is med salt. I tillegg førte isen til
muligheter for å benytte mer frisk
frukt og salat i husholdningene.
I begynnelsen av 1800-tallet
foregikk det en sterk urbanisering i
USA og Europa. Det ble gradvis
slutt på å holde kyr, griser og høns
inne i byene. Maten måtte nå
fraktes utenfra og inn i byene. For
de varene som ikke kunne selges
røkt saltet eller førte det til, behov
for kjøling.
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I tillegg fikk
man en endring
i fiskeindustrien
med behov for
frakt av fersk
fisk og ikke bare
den tradisjonelle
frakten av
klippfisk, tørrfisk
og saltfisk i
tønner. Dette
resulterte i et
kjempebehov,
særlig i Norge
og England for
leveranser av is
til de store
fiskebyene som
for eksempel
Grimsby, Hull,
Ostende m.fl.
Tudor satset
imidlertid ikke
først på

kjempemarkedet i USA, men han
hadde en fiks ide om at det måtte
være penger å tjene på å
eksportere is til tropene og at det
var i varmen man ville sette mest
pris på isen. Riktig tenkt, men han
kom til å ta feil i første omgang.
Den første turen med is til West
Indien og byen Martinique i 1806

ble ingen suksess. For det første
hadde man enda ikke lært hvordan
isen skulle isoleres om bord. Altfor
mye smeltet bort på veien og det
nyttet ikke å ligge i stekende
varme å selge isen direkte fra
båten. Det var nødvendig med
agenter og ishus i havnene dersom
dette skulle lykkes. Dessuten
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bortsett i fra
til kalde
drinker. Men
F. Tudor
visste råd og
lærte bort
teknikken
med å fryse
iskrem og
kjøle
matvarer.
Etter hvert
gikk det
bedre. Man
lærte på alle
hold og
eksporten
ble mer
lønnsom.

prisene man var
villig til å betale for
litt kjøling i den
voldsomme heten.
Brukere av isen var
de hvite engelske
coloniherrene som
satte stor pris på
kalde drinker i
heten. En annen
bruk var til kjøling
av hospitaler og
pleie av folk med
malaria. Den gang
var man ikke klar
over årsaken til
malaria, men trodde
at sykdommen kom
av varm luft. Ordet
Fredrik Tudor, fra Boston USA
”malaria” betyr også
Men F. Tudor
varm luft. I
nøyde seg ikke med det. I 1833
mellomtiden hadde Tudor utviklet
sendte han en ladning med is den hele næringen, selv om han ikke
lange veien til Calcutta med
lenger var alene, og etter at den
seilskuta ”Tuscany”. Det viste seg amerikanske borgerkrigen var
at det kom så mye fram av isen i
slutt, ble det satset på de store
lasten at det var lønnsomt med
markedene i USA, først de store
eksport dit. Opplysningene er litt
byene i sørstatene, men etter
motstridende, men det er mye
hvert ble også kjempebyen New
som tyder på at det var ca. 120
York og de andre store byene i
tonn is igjen når den lange reisen området et stort marked ikke bare
var over. Dette var ca. 1/3 av den for bruk av is, men også
opprinnelige lasten. Det ble bygget isskjæring på de store elvene.
ishus også i Madras, Bombay og
England ble også et marked for
andre byer i Østen og skuter gikk isskutene fra Nord-Amerika, men
regelmessig denne lange veien
Tudor fikk, til sin store fortvilelse,
med is. Denne farten viste seg å
ikke de konservative
bli en økonomisk suksess for Tudor engelskmennene til å bruke is i
ikke minst på grunn av de høye
drinkene. Engelskmennene sviktet
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Teknikeren.
Alle store
entreprenører
en avhengig
av folk med
teknisk
innsikt. Tudor
var så heldig
å komme i
kontakt med
et geni ved
navn
Nathaniel
Wyeth. Han
klarte på kort
tid å
revolusjonere
og
Isplogen til Nathaniel Wyeth, pløyde isen opp i striper som
rasjonalisere
kunne tas ut og selges
innhøstingen av is.
Han oppfant i rask rekkefølge en
rekke redskaper som fikk
kostnadene på innhøstingen
vesentlig ned. Mye av slitet med å
skjære blokkene for hånd på elver
og innsjøer ble redusert da Wyeth
introduserte isplogen drevet av
hester, som pløyde opp isen i
striper som så enkelt kunne kuttes
opp i passe blokker med sag.
Denne isplogen kom senere også
til Norge. Ikke nok med det, det
tunge arbeidet med å lagre
isblokkene i ishusene gjorde
Wyeth vesentlig lettere ved
oppfinnelsen av et slags
transportband drevet av hester,
De første ”kjøleskap”
senere damp, som førte isblokkene
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Utviklingen i USA.
Is industrien ble en kjempeindustri
i USA med store selskaper som
etter hvert investerte i å kjøpe opp
dammer i områder med frost.
Isskjæringen på de store elvene
måtte etter hvert gis opp på grunn
av forurensing fra vannklosettet
som kom for fullt utover på 18801900 tallet. På samme tid hadde
en stor del av innbyggerne i de
store byene i USA kjøleskap
bestående av en indre blikk-kjerne
og et ytre skall. Mellom det yte og
indre skallet ble det på toppen lagt
en isblokk, mens smeltevannet
kunne tas ut i bunnen av skapet.
Isblokkene ble levert hele året av
isvogner som kjørte rundt i byene.
Man skulle tro kvaliteten på isen
var omtrent den samme. Men
selskapet Wenham Lake ice klarte
å få folk til å tro at isen fra
Wenham lake hadde en spesiell
kvalitet. Enorme mengder is ble
derfor markedsført og solgt under
dette navnet, mye mer is enn
dette lille vannet kunne produsere.
Markedsføringen var så vellykket
at selskapet opplevde alle
markedsføreres høyeste mål,
nemlig at folk trodde at det bare
var Wenham Lake ice som hadde
produktet. En
markedsføringssuksess ikke ulik
Henry Ford med T-forden og Coca
Cola.

Etter hvert ble det kalde Chicago
og slakteindustrien der også
mottaker av store iskvantum. Mye
ble skåret på de store sjøene rundt
byen. Slakteindustrien i byen
trengte enorme mengder is i
sommermånedene til å fylle i
jernbanevognene som fraktet
slaktet ut til markedene over hele
USA. Det ble til dette bruk lagt opp
lager med is på stasjonene. I 1880
årene kom ismaskinene for fullt og
konkurrerte ut naturisen i tropene,
men det skulle ta lang tid før de
kunne konkurrere i USA og
Europa. Noe av årsaken til dette
var tekniske problemer med at
gassene som skulle skape
kjølingen måtte ha veldig høyt
trykk og anleggene ble derfor ofte
utsatt for voldsomme eksplosjoner
med store ødeleggelser av
maskiner og bygninger. Noen av
natur is firmaene kjøpte også opp
kjølefirmaer for å holde dem ute
av konkurransen. Det er gjort
forsøk på finne ut hvor stor naturis
produksjonen i USA var på sitt
høyeste rundt 1879-80. Man
mener da at det ble skåret over 5
mill tonn is i USA. New York alene
tok 956.000 tonn, mens Chicago
trengte 580.000 tonn. Til transport
fra nord til sør var det på den tiden
engasjert hele 1735 seilskip,
mesteparten skonnerter. Isfarten
med seilskuter var en vesentlig årsak til at seilskipene så lenge
klarte å konkurrere med dampen. I
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at det ikke kunne produseres is på
vannene og elvene rundt byen,
oppstod det panikkartede tilstander i byen. Krisen ble løst ved
å transportere is fra Maine og New
England lenger nord. forsøkte seg
også på å hogge is fra isfjell ved
Labrador-kysten. Resultatet ble en
100 % prisstigning på isen dette
året.
Isindustrien ga arbeide til mange
og det var særlig emigranter fra
Europa som fikk seg en kald jobb
på vannene og elvene. Det er
grunn til å tro at det også var en
del nordmenn blant disse og at
noen av de tok med seg
kunnskapen og teknikken tilbake
til Norge. Oppbevaring og
transport av isen førte også til at
sagmugg fra sagbrukene ble en
handelsvare, i tillegg til at det ble
stor etterspørsel etter treverk til
bruk om
bord i
skutene
til å
stemple
opp isen
og legge
over

sagmuggen for å isolere mot
skutesida og dekket. Det ble også
behov for store mengder sagmugg
og plank for å bygge og isolere i
ishusene. I USA lå vannene ofte
langt ifra kysten og det førte til
stort behov for transport med hest
og kjerre på dårlige veier ut til
kysten og havnene. Da jernbanen
kom på 1850-tallet ble det bygget
private baner fra til de viktigste
vannene. Dette var et veldig
framskritt og kom til å
rasjonalisere denne næringen
vesentlig.
Skonnerten.
Isfarten var gunstig for skipsfarten
i områdene nord i USA. De hadde
nemlig svært få produkter å
eksportere og det var derfor
kjærkommet for skutene å ha is i
lasten fra nord til sør, i stedet for å

Skonnertene spilte en viktig rolle i frakten av is fra Nord til Sør
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Etter hvert som den industrielle
utviklingen tok fart i USA etter
borgerkrigens slutt i 1865, oppstod
det et enormt behov for kull i
nordstatene, nettopp der hvor isen
ble skåret og eksportert. Skutene
kunne derfor ta kull som returlast
når de hadde losset isen i
Philadelphia, Baltimore,
Washington og New York.

donky kjelen, dampkjelen på
dekket som ga kraft til en
steamvinsj som ble benyttet til det
tunge arbeidet med å heise seil,
varpe seg ut og inn av havnene og
ta opp ankeret. Vinsjen ble også
benyttet til lasting og lossing.
Navnet ”donkey-kjele” kommer av
at man tidligere benyttet esler til
kraft når man lastet og losset skip.
På mange måter kan man si at
Til å stå for denne frakten ble det i utviklingen av skonnerten kom til
særlig staten Maine utviklet en
å forlenge seilskipenes liv på
seilskutetype kalt Skonnert som
verdenshavene før de til slutt
kom til å overta for de berømte
måtte gi tapt for steam og diesel.
clipperne, og hadde sin
Men skonnerten holdt ut helt til 2.
storhetsperiode fra 1850- 1918.
verdenskrig, men nedgangen
Bare i Maine ble det i perioden
startet for fullt ca. 1920. I denne
1870-1918 byget hele 1758
perioden ble mange gamle
tremastede skonnerter. Dette var skonnerter solgt til Norge og
den vanligste typen, men
benyttet i fraktfart på kysten helt
skonnerter ble her også bygget
fram til 2. verdenskrig. I Norge er
med opp til 6 master.
vi så heldige å ha tatt vare på en
Skonnerten var bygget for å kunne tremastet skonnert bygget i
ta mye last og var et svar på den Svenborg, Danmark i 1916. Det er
stadig økende konkurransen fra
sjøfartsmuseets ”Svanen” som i
dampskipene. Fordelen med
mange år og helt fram til 1960skonnerten framfor clipperne og
tallet gikk i fraktefart på kysten –
fullriggerne var at skonnerten
på slutten dog kombinert med
trengte mye færre mannskap,
motor.
vanligvis 12-14 mann på de
vanlige 3 masterne. På en
Eiendomskonflikter.
skonnert kunne alle seilene
betjenes fra dekket og det farlige En effekt av at vann for iskjæring
arbeidet med å sende mange
nå ble mye verdt var behov for
mann opp i riggen og ut på råene juridisk avklaring av hvor langt
for å sette eller berge seil ble
eiendomsretten gikk for en enkelte
unngått. Enda mer rasjonell ble
grunneier som grenset til vannet.
skonnerten da man i 1878 oppfant Jurister ved universitetene i USA
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måtte derfor utrede et system for
hvordan vannene skulle deles.
Løsningen var omtrent den samme
som ved grunne bukter her i
landet. Hver eiendom fikk en andel
av sjøen i forhold til hvor lang
strandlinje de hadde. På elvene ble
det mer komplisert fordi det bare
er i de nordiske land at
grunneierne eier selve elva. I
Europa og USA er de store elvene
ikke underlagt privat
eiendomsrett. Det var derfor stort
sett fritt å skjære is på elvene,
men problemet var at plutselig ble
det mildvær, elva gikk opp og isen
forsvant. Det fortelles også om
konkurrenter som var så kreative
at de arrangerte turer for publikum
på elva med isbryter for å
ødelegge konkurrentenes isfelter !
Kulturen rundt bruk av is i USA
skapte senere behov for
kjøleskapet og i 1926 solgte
General Elektric 2000 skap og i
1937, 3 mill. Alt i 1950 hadde 90
% av amerikanerne i byene
kjøleskap.

om å konkurrere med
amerikanerne i England og forsyne
Tyskland, Belgia og andre
fiskehavner i Europa med is i
tillegg til et begrenset marked
innenlands. England stod for 80-90
% av den norske eksporten. Men
tenk om vi hadde hatt en pioner
som hadde forsøkt seg på
markedene i Italia, Hellas og
Tyrkia. Derfor kom aldri den
norske industrien til å få så store
dimensjoner som i USA. Det hører
riktignok med til historien at også
norske skip forsøkte seg på India,
Tyrkia, Algerie og til og med USA.
Men veien ble for lang og
lønnsomheten dårlig. Men relativt
sett kom den norske industrien til
å få stor betydning, særlig for
sjøfarten, men også for
sysselsetningen på grunn av at
arbeidsmarkedet i Norge var dårlig
i vintermånedene da is-skjæringen
fant sted. I Norge er isfarten sterkt
knyttet til den største norske
eksportartikkelen på den tiden,
nemlig trelast-eksporten.
Markedene og havnene var stort
Norge og isfarten.
sett de samme og de samme
skutene ble benyttet.
Det var bare to land i verden som Den første islasten fra Norge gikk
eksporterte is, USA og Norge. Som til London på en engelsk skute i
sagt er det sannsynlig at
1822, men noe særlig fart i dette
nordmenn tok med seg
kom det ikke før på 1850-tallet
kunnskapen og redskapene om
etter at navigasjonsakten ble
isskjæring fra USA. Men Norge
opphevet i 1849 og det engelske
hadde ingen Frederic Tudor som
monopolet på frakt til England ble
skapte nye markeder.
opphevet. Iseksporten ble et
Nordmennene konsentrerte seg
relativt kort eventyr. Den nådde
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Et norsk ishus på sørlandskysten
Men helt opp til 1960-tallet ble
det eksportert is til øyene og
fiskehavnene på den svenske
vestkysten. Dette skyldes at
vannforsyningen var dårlig på
disse øyene og ismaskinene var
avhengig av mye vann for å
fungere. Isen til disse øyene kom
blant annet fra Brunlanes ved
Larvik.
Is en luksusvare i Norge.

Husholdningsforbruket av is i
Norge var ikke stort. Det ble
aldri skapt noen kultur for
iskalde drinker i Norge. I 1859
fantes det bare 3 isskap i
Christiania, datidens
kjøleskap. I 1884 var tallet
steget til 2100. Den store
ishandleren i Christiania M.E.
Nord startet utkjøringen av is
klokken fire om morgenen på
varme dager. En hest klarte å
kjøre ut ca. to tonn is pr. dag.
På slike dager gikk det ut ca.
140 tonn is. Så da måtte rundt
regnet 70 hester og like
mange kusker har vært i sving
med å holde borgerskapet i
hovedstaden nedkjølt i
varmen. Det var neppe i noen
andre byer en så organisert
handel med is som i
Christiania, selv om isskapet
også fant veien til det
beskjedne borgerskapet i
andre byer her i landet. Et
produkt som oppstod den
gangen var iskremen. Det var
italienerne som ble ekspert på
denne luksusen og solgte den fra
håndkjerrer på gatehjørnene.
Produksjonen skjedde i et enkelt
apparat som var fylt med en
kuldeblanding av naturis og salt.
Der hvor isen ikke var en
luksusvare i Norge var i
fiskeindustrien. På Vestlandet
oppstod det den rene klondyke
stemningen blant kjøpmenn i de
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Men det kom aldri til noen
storeksport fra Vestlandet. Klimaet
var neppe stabilt nok til å få en
sikker produksjon av is og det
viste seg at det var billigere å ta is
fra Østlandet for eksporten. Men
det berettes om noe eksport til
Skottland for ising av laks.

beiterettighetshavere og andre
rettighetshavere til grunnen der
man ville transportere isen førte til
problemer. Avstanden til sjøen var
også mange steder ganske lang
med mangel på veier. Et seriøst
forsøk ble gjort i 1878 på å bygge
en isrenne fra Bondhusbreen og
ned til sjøen hvor den ble avsluttet
På 1870-80 tallet var det et rikt
med kai og ishus. Det var en
makrell og sildefiske på Sørforetaksom forretningsmann fra
Vestlandet og iset makrell og sild Jæren med navnet Jonassen som
ble en stor eksportartikkel. Et av
satte i gang dette prosjektet. Men
disse ishusene i Kirkehavn på
isrennen var for svak til å bære
Hidra utenfor Flekkefjord er faktisk isen, og han kom også i konflikt
tatt var på og det er sogar stedets med bøndene i området og måtte
kystlag som bruker det som lokale. gi opp og selge anlegget på rot
Om sommeren er det restaurant
med stort tap.
og gjestehavn her. Historien sier
at det var flere ishus på dette
Iseksporten fra Norge.
stedet og at det var de lokale
fiskerne som satte disse opp.
Det var kystområdet fra
Dette ishuset ble bygget i 1886,
Tvedestrand til Drøbak som kom til
det var ishus i den ene delen og
å ble det området i Norge som
fiskemottak i den andre. Huset har stod for mesteparten av eksporten
overlevd fordi det har vært i bruk til utlandet. Dette hadde først og
til oppbevaring av fiskeredskaper. fremst med klima å gjøre, men
Isen ble skåret på en kunstig dam også et utviklet seilskute- og
i åsen rett over havnen.
redermiljø. Vannene der isen ble
Demningen kan ses enda. I dette skåret ligger også i dette området
ishuset er det også tatt vare på en nær sjøen og noen steder laget
del av den redskapen som ble
man kunstige dammer. I starten
brukt til isproduksjonen. Ishuset i klarte ikke nordmennene å
Kirkehavn er det eneste som er
konkurrere med amerikanerne i
bevart på Agder-kysten!
England. Dette skyldes at man
Men hva med breene. Det ble gjort slurvet med kvaliteten på isen og
spede forsøk på å ta is fra breene, tok is fra brakkvann i utløpet av
men den klassiske konflikten på
elvene. Amerikanerne hadde skapt
Vestlandet mellom grunneiere,
en tradisjon med at isblokkene
15

skulle være helt rene for snø og
urenheter slik at de kunne ses
gjennom. Kravet fra isagentene i
London var at man skulle kunne
lese The Times gjennom blokken.
Det er derfor mye som tyder på at
denne renheten hadde stor
betydning for forbrukerne i London
og storbyene, som så på en
isblokk også som noe spektakulært
og enestående, men neppe for
fiskeindustrien i den store
fiskebyene. Der ble isen knust og
benyttet i fiskekassene. Etter hvert
lærte nordmennene ved hjelp av
redskapene til Wyeth å fjerne
snøen, rense dammene og skjære
ut blokker i riktig størrelse 2 x 2
fot. Hester ble benyttet til å dra
isplogen som skar remser i to fots
brede som deretter ble skåret opp
med sager i riktig størrelse. Det
ble bygget ishus for oppbevring av
isen ved vannene eller ved sjøen
som var isolert med sagmugg
mellom kledningen i påvente av
skipning. Norge lærte tydeligvis
fort ismarkedsføringens kunst fordi
det ledende varemerke ”Wenham
Lake ice ” ble stjålet på en måte
som vi kjenner fra japanernes
inntog på verdensmarkedet på
1960-tallet. Det var den kjente
ishandleren Søren Parr fra Drøbak
som fikk endret navnet på
Oppegårdsvannet i Akershus til
Wenham Lake og dermed kunne
markedsføre isen derfra som
Wenham Lake ice.

Det skulle ikke gå lang tid før
nordmennene utkonkurrerte
amerikanerne i England. Kortere
avstander og lavere kostnader
førte til at amerikanerne ble
utkonkurrert. Mange engelskmenn
engasjerte seg også i denne farten
og registrerte sine skuter i Norge.
Det norske flagget var den gang
på mange måter et
bekvemlighetsflagg med lavere
lønninger for mannskapene,
dyktige sjøfolk og mindre
restriksjoner på sikkerhet enn i
England. I England ble
Plimsollmerket innført i 1890 etter
hard kamp fra rederne mot
parlamentsmedlem Samuel
Plimsoll, mannen som var den
store pådriveren for økt sikkerhet
til sjøs. Han fikk også systemet
oppkalt etter seg. Plimsollmerket
markerte hvor langt ned man
kunne laste et skip i forskjellige
farvann og årstider. Norge innførte
dette i 1909, men Norge var langt
i fra sent ute. Denne
sikkerhetsforanstaltningen ble
først internasjonalt anerkjent på
1920-30 tallet. Det var da også
den nevnte Søren Parr med
engelsk opprinnelse, som var den
første til å produsere is med god
kvalitet, og etter hvert opparbeidet
det engelske markedet fra 1850
årene og utover. Det var mye hans
fortjeneste at det i indre Oslofjord
ble opparbeidet en stor isindustri
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og Oslo var i starten den byen i
Norge med størst iseksport. Det
ble skåret is på Smestad-dammen
og andre dammer som i dag ligger
sentralt i Oslo. Men den største
produksjonen skjedde på de
kystnære vannene i Akershus på
østsiden av fjorden og Askerlandet. Utover i Asker ble det
anlagt mange kunstige dammer
ved at man demmet opp små
bekker og vannsig ut mot fjorden.
Etter hvert ble det imidlertid
kystbyene i Telemark og litt
sydover som ble ledende i
iseksporten. Særlig Kragerø seilt
opp som den ledende byen. Med
sine mange vann like ved sjøen
var gjorde dette området som
skapt for isskjæring. Når man i
tillegg hadde en sjøfartstradisjon
med dyktige sjøfolk og redere,
samt borgere med kapital og
investeringslyst, var det duket for
en storhetstid for denne byen, som
skulle vare til langt ut på 1920tallet. Foregangsmannen i Kragerø
var Johan Dahll. Han hadde en
bror som var agent og megler i
London og de klarte etter hvert å
bli leverandør blant annet til de
italienske isprodusentene i London.
Dahll førte også opp ishus etter ide
fra USA – etter at han en tid hadde
forsøkt med andre
oppbevaringsmetoder, blant annet
ved å skyte ut groper i fjell. Det
siste er en naturlig måte å tenke

på fordi kald luft er tung og følger
bakken. Men det skulle altså vise
seg i praksis at isolerte trehus på
bakken var best. Etter hvert var
det Wiborg-familien med
grunderen T.M. Wiborg som skulle
bli den aller største iseksportøren i
Kragerø. Hans sønn S.M. Wiborg
overtok etter faren i 1894 og var i
mange år norges største
iseksportør. Han disponerte 7
seilskip og 11 dampskip. Det var
også 2 engelske rederier som
etablerte seg i Kragerø i isfarten
derfra. De fleste Kragerø skutene
gikk til London og losset i Regent
Channel og mannskapet svingte
sine begre i baren
”Kragerøbarken”.
Tilsvarende utvikling, men med litt
mindre dimensjoner hadde man i
de andre byene i dette området. I
Larvik opphørte isskjæringen av en
eller annen grunn rundt 1880, men
flere rederier deltok senere i
frakten av is. Sandefjord eller
andre Vestfoldbyer er ikke nevnt i
den nasjonale litteraturen om
isfarten.
Over Nordsjøen med is.
Som nevnt, skjedde mesteparten
av eksporten fra Norge til landene
rundt Nordsjøen. Nordsjøen ble
derfor på mange måter en
dramatisk arena for denne farten
og historiene er mange om seilaser
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fra Norge til London, Grimsby m.v.
med is. Det var om å gjøre å
komme raskt fram både for å få
losset mest mulig is før den
smeltet. Frakten ble betalt i
forhold til utlosset kvantum. Derfor

rundt i rommet, så ville det oppstå
farlige situasjoner, men forfatteren
Gøthe Gøthesen har forsket litt på
dette og funnet ut at det ikke var
ofte at dette skjedde. Av og til
skjedde det at motvind og
landligge i
nødhavn førte til
at skutene
måtte returnere
for å fylle opp
med ny is på
grunn av at
avsmeltingen.
Men ufarlig var
denne farten
ikke i den
grunne og
storfulle
Nordsjøen.
Gøthesen sier at
mange norske
sjøfolk kan
takke de
reddende
engelske
fiskerne på
bankene mellom
Norge og
England for at
de er i live.
var det viktig både å isolere godt
Isskutene kunne ikke flyte på
og komme raskt fram. Normalt
lasten slik som trelastskutene og
varierte smeltingen i Nordsjøen
var mer sårbare for forlis. På
mellom 5 og 15 %, men atskillig
grunn av konkurransen seilte de
mer når man skulle lenger sørover også hardt, ofte hardere enn
til fiskehavner i Frankrike og
forsvarlig. Alle slike miljøer, som
Spania. Man kan tenke seg at når dannet seg i isfarten på England,
isen smeltet og begynte å slenge
har sine ikoner. En av dem ble
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bare kalt ”Ice Patterson”, kaptein
Johan Pettersen fra Farsund med
barken ”Kappa” av Brevik. Den
båten var eiet av et trålerrederi i
Grimsby med over 100 damp- og
seiltrålere. Pettersen bodde selv
også i Grimsby, denne havnen som
kom til å kjøpe så mye is fra
Norge. Den første regulære lasten
fra Norge til denne byen ble skipet
i 1857 og transporten hit hadde
sin storhetstid fram til
århundreskiftet da ismaskinene tok
mer og mer over. I denne tiden var
det trangt i Royal Dock i Grimsby
når isskutene kom for å losse og
den som kom først fikk først losse.
Og ”Ice Patterson” kom som regel
først. Han skal ha seilt fra

Langesundsfjorden til Grimsby på
42 timer med ”Kappa” – en
gjennomsnittsfart på 13 knop !
Det fortelles om Pettersen at han
neste aldri tok inn seil selv om det
blåste aldri så mye. Og mistet de
et seil sa han bare: ”Det er seilduk
nok i England og seilmakere som
skal ha arbeide.”
Men det var nok ikke alle som kom
så raskt fram som dette.
Dagbøkene fra skonnerten
”Gjerde” fra 1896-98 er bevart og
denne opererte helt inne
Oslofjorden, hjemmehørende i
Drøbak. Skuta gikk i fast fart med
is fram og tilbake fra Oslofjorden
til Stralsund, Brest, Lowestoft,
Belfast, Southampton, Troville og

Havnen i Grimsby var viktig for import av is fra Norge
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Vegesack. Den brukte ca. 45 døgn
på denne rundturen og
gjennomsnittfarten i åpen sjø var
ikke mer enn 2-3 knop med
toppfart på 8 knop over kortere
tid. Dette var nok mer den daglige
hverdagen for norske skuter i
isfart. Et eksempel på hvordan
denne farten kunne forløpe er bark
”Onyx” av Kragerø som kom til
Grimsby med årets første islast
den 3 januar 1895, så gjør han 11
turer fram og tilbake og seilte
hjem den 23 desember. Dette
viser at det ikke bare var i
sommermånedene det ble seilt fra

disse byene i Telemark. Isfartens
glanstid var seilskutetiden.
Treskipene var godt egnet til
isfrakt på grunn av at tre isolerte
bedre enn jern. I jerndampskipene
måtte man kle rommet med bord
og det oppstod mye rust bak
denne. En stor fordel med isfarten
var at man ikke trengte
spesialskip. Alle skip var egnet til
denne farten og det var etter hvert
mange utrangerte trelastskuter
som gikk over i isfarten. I følge
tolljournaler og muntlige
nedtegnelser gjorde landets siste
seilskute i fast oversjøisk fraktfart,

Grunnmuren til ishuset på Hafallen i Sandefjord
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Den lokale isfarten.

Telemarkskysten. Forklaringen er
sannsynligvis at denne næringen
I litteraturen om isfarten er det
kom samtidig med ekspansjonen i
ikke noen spor etter Sandefjord.
den moderne hvalfangsten i vårt
Lokalhistorisk er det heller ikke,
distrikt. Opplysningen om at
med et hederlig unntak for Vilhelm isskjæringen stanset i nabobyen

Her lå seilskutene å lastet is fra dammen ved Hafallen
Møller, mye å finne om denne
næringen. Men det er helt
åpenbart at det ikke ble skåret is i
vårt distrikt bare til lokalt bruk.
Blant annet var Grans bryggeri en
stor
lokal mottaker av is. Men det er
neppe tvil om at denne industrien
ikke hadde så stort omfang her
som lenger inn i Oslofjorden og

Larvik i 1880 tyder også på dette.
Det var nettopp rundt den tiden at
Larvik og Sandefjord for alvor kom
med i hvalfangsten på
Finnmarkskysten. Det var neppe
kapital og mannskaper nok til både
isskjæring, hvalfangst, selfangst,
kurbad, skipsverft og skipsfart
samtidig.
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Hvor ble det skåret is?
Den mest kjente isdammen i
Sandefjord er Brydedammen,
navnet etter Johan Maurits Bryde,
som ved en vannkulp oppe i
Preståsen fikk ideen om å lage en
stor dam hvor det kunne skjæres
is. Dammen ble gravet ut med
hender og spade. Massene ble
benyttet til å lage en demning
rundt vannet. Bryde eide også

nede ved sjøen der isblokkene om
våren kunne lastes om bord i
skuter. Bryde drev ikke lenge i
denne næringen og solgte i 1895
dammen til kompanjongen Thor
Dahl. Brydedammen ligger i dag
slik den ble gravet ut på 1880tallet, mens alle spor av isrennen
er fjernet. Det fortelles at
materialene fra isrenna ble
benyttet til å bygge det trekantede
huset som stod helt syd på tomta

Brydedammen i Sandefjord ble gravet ut med spader og hakker
skuteverftet i Grønli og fra
dammen ned der som stien i dag
går ned til Grønli ble det anlagt en
isrenne. Renna endte i et ishus

mot Kurbad-parken der H. Øhre
drev bilforretning, og ble først
revet for noen år siden i
forbindelse med utvidelsen av
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Bugårdsdammen, Goksjø,
Namløsdammen på Østerøya,
Virikdammen, Jahredammen og
Haslebekken ved Nilsesvingen.
Utgravingen av Hafalldammen
startet i 1899 og i 1902 kom det
skuter til Hafallskjæret for å laste
is. Den første skuta het ”Warden
Law” og et par dager senere kom
det også en skute. ”Warden Law”
var en stor skute til å trafikkere
det trange farvannet inne ved
Pinene og Gokstadholmen. Den var
på 428 tonn, hadde tre master og
var bygget i Sunderland i 1871.
Den var eiet av rederiet Cornelius
Røe i Brevik, som også hadde
kjøpt islasten. Lastene ble høst
sannsynlig eksportert til England
eller Frankrike. Skuta ble tatt ut av
skipsregisteret i 1929. På Hafallen

ble det også bygget et ishus som
man i dag kan se fundmentene til
mellom dammen og sjøen. Fra
dammen og ned til ishuset ble det
bygget en trerenne for transport
av isblokkene. Det samme ble
gjort mellom ishuset og skjæret.
Den var konstruert slik at
isblokkene kunne renne rett om
bord i skipene - dog med litt hjelp
på grunn av liten helling her. Som
mange vet var det også på denne
eiendommen et skuteverft
beliggende ca. 200 m. rett syd for
Hafallskjæret. Gården hadde også
egen smie, antagelig for bruk til
jernarbeider ved skuteverftet.
Smiehuset eksisterer fremdeles.
Dette var derfor en eiendom med
mye virksomhet og det må ha
vært stor virksomhet der innerst i
Medfjorden.

Brydedammen ble steinsatt
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Dammen er enda godt synlig i
terrenget og Sandefjord kommune
har satt opp opplysningsskilt ved
dammen. Selve dammen er i dag
et beiteareal.
Fortøyningsinnretningene på
Hafallskjæret er enda i behold. Det
het i avisene den gang at isen fra
Hafallen var fortrinnelig, og at
isanlegget det ute var praktisk.

ikke lenger var gode nok til annen
last. Dette stemmer med
opplysninger om at Rød-gården på
Ormestad hadde to gamle skuter
som gikk i isfart herfra. Det sies at
de var så dårlige at det ble slått
tønnebånd rundt skrogene.

Investeringene på Hafallen var
store og det var også et
aksjeselskap som stod for driften
På den tiden ble det benyttet
her bestående av 5 eiere, hvorav
mange gamle skuter i isfarten og i eieren av gården som den gang
en artikkel om seilskutene som
het Andersen, og ikke Bøe som nå,
gikk med is, skriver lokalhistoriker hadde en part. J.M. Bryde hadde
i Stokke at mange av skutene var også
”avdankede gamle holker” som
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aksjer i denne isforretningen. Som
det fremgår av det som er sagt
foran, var storhetstiden for
isfarten forbi da dette anlegget
kom i drift. Da dammen en del år
senere røk på grunn av
vanntrykket, ble anlegget derfor
ikke bygget
opp igjen.
Eldre folk
forteller at
isen fra

skade på eiendommene rundt
dammen.
Kilder:
Gøthe Gøthesen: Med is og plank i
Nordsjøen.

Her lå Hafalldammen i Sandefjord
Jahredammen ble fraktet ned til
bryggeriet og lagret der i en
isbinge.

Vilhelm Møller, Bygdebok for
Sandar, bind III.
Kari Ann Pedersen(Lindstrøm),
Særoppgave om is-skjæring.
Bugårdsdammen var fra 1877
Gavin Weightman, The frozen
byens vannforsyning og for å tjene trade.
litt på dammen fikk kjøpmann A.
A. Weyergang-Nilsen, Fra seil til
Stub ved meieriet enerett av
damp.
kommunen på å skjære is der. For Nicolette Jones, The plimsoll sendette måtte han betale kr.60,- pr sation.
sesong. Isen ble fra
Bugårdsdammen fraktet med hest Jacob S- Worm-Muller, Den norske
og kjerre ned til meieriet og det
sjøfarts historie, bind 2.
kom klager på at frakten gjorde
Nils P. Vigeland, Norge på havet,
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EN TUR
TIL
MANDAL

Han heter Jan Magnus Bonden, og
er født og oppvokst på Råstad i
Sandefjord. Etter at han var ferdig
utdannet som ingeniør, ble han
ansatt på Marna i 1966 og ble
værende der til 1982 da fabrikken
fikk store økonomiske problemer,
og mange ansatte ble oppsagt.

Han hadde mye å fortelle, og jeg
fikk svar på mange ting jeg lurte
på. Spesielt fikk jeg vite en del om
En dag i september, var jeg
personene, som hadde vært ansatt
hjemme hos en kunde, for å
som konstruktører der før, og om
ordne noe forsikring. Dette
hvilke motorer de hadde arbeidet
var en kunde, som jeg har
med. Marna har jo produsert
hatt i 30 år, og det var
mange forskjellige motorer, og nå
naturlig å bli sittende å prate
vet jeg stort sett hvem som har
litt. Kaffe og bløtkake fikk jeg
tegnet og konstruert de
også. Hun hadde besøk den
forskjellige motorene. Det var fire
kvelden, av sin søster og sin
konstruktører da han begynte.
svoger
På konstruksjonsavdelingen på
Marna, var det på det tidspunktet
Etter en stund oppfatter jeg at de en annen konstruktør, som het Leif
som var på besøk, bodde i Mandal. Pedersen. Han var blant annet
Det ble litt snakk fram og tilbake, konstruktør for dieselmotoren L2.
og jeg fikk spørsmål om jeg var
En motor som selvfølgelig kan
kjent i Mandal. Jeg sa som det var, sees i motorsamlingen til Gokstad
at jeg var innom Marna Motor
kystlag.
noen ganger, men ellers var jeg
ikke noe særlig kjent på de
Den første motoren Jan Magnus
trakter.
Bonden var med å konstruere,
sammen med Leif Pedersen, var
Da er det at svogeren til min
Marna type S. Denne
kunde sier: ”Jeg har vært
typebetegnelsen er det ikke
konstruktør på Marna i 16 år.”
mange som kjenner, men motoren
Som de fleste da skjønner, endret ble etter kort tid ble solgt med
samtalen innhold, og det ble
betegnelsen MB 10 A. På denne
snakket motor.
tiden begynte Marna å samarbeide
med Volvo, og betegnelsen MB 10
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skulle ha lav vekt.
Etter ett og et halvt
år, kom motoren MD
5 i produksjon. Også
denne betegnelsen
er Volvos, og MD
betyr Marin Diesel.
Som nevnt var det
Bonden og Pedersen,
som var
konstruktører, men
en som var spesielt
interessert i dette
arbeidet, var daglig
leder av fabrikken.
Frithjof Klemsdal.
Han kom daglig, ja
ofte mange ganger
om dagen, til det
som het

A,, er Volvos betegnelse. MB betyr
Marin Bensin. En motor, som ble
konstruert i 1969, og er fortsatt i
salg i dag.

konstruksjonsavdelingen, for å
diskutere detaljer om
konstruksjonen. En ting var at
han var svært interessert i
motorer, men dette var en
økonomisk tung tid for fabrikken,
og det var viktig å få utviklet gode
motorer, slik at de kunne få fram
best mulige produkter, for å sikre
inntektene framover.

Men Jan Magnus Bonden ble så
satt på en ny oppgave. Det var i
1974 og også denne gangen
sammen med sin kollega Leif
Pedersen. Det skulle nå
konstrueres en mindre dieselmotor
for seilbåt. Det var krav til at
Produksjonen av de to motorene
motoren skulle være liten, og den ble stor, og det ble produsert flere
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motorer av disse typene, enn av
alle andre modeller fra 1945 og
fram til 2000.
Samtalene denne kvelden ble
lange, og det ble ikke tid til flere
kundebesøk.

produksjon av den enkelte motor,
samt hvilket utstyr de ble levert
med. Videre finnes det protokoller,
hvor hver motor er beskrevet, og
til hvem de er solgt. Mange kopier
ble tatt.

Etter dette tok jeg turen hjem til
Men, i det jeg skal gå forteller han Jan Magnus Bonden, som bor like
at han har en del skriftlig materiell utenfor Mandal. Formiddagsmat
hjemme i Mandal. Han hadde, da
ble det, men jeg var nok mest
han sluttet, tatt med
seg en del brosjyrer
og lignende hjem.
Dette stod i en eske,
og dersom jeg var
interessert i dette,
måtte jeg komme
innom. Interessert
var jeg.
Da var det bare å
finne en
unnskyldning for en
tur til Mandal, noe
som var enkelt.
Jeg reiste tidlig en
morgen og besøkte
først Marna, hvor
jeg fikk kopiert en
del opplysninger om
noen motorer vi har.
Jeg er nå så heldig
at jeg får lete i
arkivene deres, hvor
det er et kort for
hver motor. Her
finner en alle
opplysninger om
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Alt det var flere eksemplarer
av, fikk jeg et eksemplar av,
og det som ellers var
interessant, ble tatt med til
Sandefjord for kopiering.
Hvem visste at Marna har
vært agent for SABB?
Videre hadde han syv luer
med plastskygge, som de
hadde delt ut som reklame
på 60 tallet.
Disse brukte han når han
malte huset. Ette å ha fortalt
hva jeg mente om slik bruk
av slike klenodier, fikk jeg
alle syv luene. Nye og
ubrukte. Det er mye som kan
glede en gammel mann.
Ca. 25 nye dokumenter, i
tillegg til mye historie, er nå
kommet Gokstad kystlag.
Per Angel-Hansen
Leder Verkstedslaget

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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ÅRSMØTE 2010
29.01.2010 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 med 2 representanter
-Valg av 2 årsmøterepresentanter til å underskrive protokollen
SAKER
Beretning fra styret og arbeidslagene.
Revidert regnskap.
Forslag til budsjett 2010
Forslag til arbeidsplan for 2010
Innkomne forslag. (Må være styret i hende senest 2 uker etter møtets
kunngjøring)
Valg
Styret
Leder
(på valg)
Nestleder
(på valg)
Sekretær
(ikke på valg)
Kasserer
(på valg)
Leder av husstyret
(ikke på valg)
Andre
Revisor og varamann.
Valgkomité bestående av 3 personer.
Representanter til årsmøte i Vestfold fylkeskystlags årsmøte.
Kandidater til representasjon på landsmøtet i Forbundet
Kysten 2010.
En representant til stiftelsen Sandefjord kystkultursenter.
Sandefjord 01.12.2009
Styret i Gokstad kystlag
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ETTERLYSNING
I forbindelse med at vi skal opprette en foto database fra 1990
til i dag ønsker vi å låne papirbilder (gjerne negativer) eller
lysbilder og digitale filer fra vi startet kystlaget til i dag.
Vi er helt avhengig av data rundt fotografiene som når det er
tatt, hvem er med på fotografiet, hvor der det tatt etc.
Etter skanning får du materiellet tilbake, derfor må du levere i
konvolutt med ditt navn.
Du kan levere til Dag Østby Pedersen (tlf 46 67 81 20,
Feltspatveien 20A, 3221) eller Cato Arveschoug (45 02 74 12,
Ferjevn 6 B, 3222) eller sende til Gokstad kystlag, Framnesvn
5, 3222 Sandefjord.
Men det haster! Gjerne før jul!!

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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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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