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LEDÆR`N
Vi har gjennomført 20 års jubileet. avgjørende for å lykkes, i tillegg til
Tusen takk til alle de som bidro til god økonomi. Det siste er noe vi
at dette ble en stilig og
har fått i siste del av denne 20 års
perioden. I de første 10 årene var
det vel stunder hvor styre og
medlemmer lurte på om det i det
hele tatt skulle gå rundt. Igjen,
stor takk til ”grynderne” og de
som har lagt sin sjel i å få
kystlaget vårt opp på det nivået vi
er i dag!
2010 har vært et innholdsrikt år.
Den ”tyngste” jobben var vel å få
jernplata (10tonn) til slippen på
land, fjerne rustne skinner, sette
på nye og få plata ut igjen. I
skrivende stund er slippen vår
”nesten” operativ igjen, John skal
bøye til og sveise nye skinner på
land, motor skal skiftes og ny
vaier skal monteres, noe
støpearbeid må gjøres så er den
uforglemmelig kveld. Vi fikk
klar til våren. Stor takk til John og
kystlagets historie fra Stig Tore og Arne og andre som har bidratt til
Kristian og gode ord med på veien dette!Kystkulturdagen i juni ble
videre fra Varaordføreren,
minnerik med masse mennesker
Formannen i Forbundet KYSTEN,
og stor stemning. Jeg har før
Loggen kystlag og Kystlaget
skrevet om Tennvikbåtens seiling,
Fredriksvern. De fleste av våre
kullseiling og forlis på denne
gjester var imponert over hva
dagen, med påfølgende berging
kystlaget har fått til i løpet av
med egne krefter. Imponerende
disse 20 åra.
innsats! Igjen viser det seg at vi
Kunnskap, initiativ, dugnadsånd,
får til det vi vil!
et godt miljø og samhandling er
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Over 500 besøkende, blide
mennesker og ferge fra sentrum til
slippen. Dugnadsjobbingen gav oss
god reklame som kystlag i
Sandefjord og et pent overskudd i
kassa! Bra gjennomført! Vi har fått
ny brygge ved pålebrygga der
”Knuts benk” står. Takk til Torolf
og Kåre i første omgang, og alle
andre som la planker på plass.

meningsfullt. Alle arbeidslagene
våre bidrar godt til dette.
Medlemmene synes å trives i
lagene og stiller gjerne opp for å
ta i et tak når det trengs.

Utfordringen til kystlaget er å
balansere arbeidsoppdrag med
sosialt samvær (som også er
kultur) slik at medlemmene
prioriterer kystlaget i en ellers
Kystlaget blir erfaringsmessig
travel hverdag.
liggende litt i dvale til ut i mars.
Jula nærmer seg og for noen betyr
Men følg med på infosidene våre, det litt bondekultur (??!!) som å
informasjon om aktiviteter, kurs
lage julesylte, tilsmake rakefisk,
og treff kommer fortløpende! Det ribbe, lutefisk, juletorsk og
er mange interessante prosjekter pinnekjøtt med nåko attåt, en
en kan sysle med innendørs når
fryktelig jobb! Alt tradisjoner ut i
kulda ligger over byen vår i ukevis. fra hva den enkelte er vant til.
Kystlaget står foran mange
utfordringer neste år også.
Jeg håper på en fin desember og
Justering av bryggene våre, med
at dere får en riktig god jul med et
mulig bølgebryter utenfor
godt nytt år når den tid kommer.
flytebrygga er en av dem.
Takk for innsatsen i 2010, vi sees
på slippen!
En justering av havna vår vil gi oss
nye muligheter. I år som i fjor, ny
hall ved siden av oss? Hva med
Med vennlig hilsen
den? Hvilke muligheter gir denne
Bjørn N
hallen oss? Spennende!
Adkomstvei til kystlaget er ikke
avklart ennå.
Det drives mye kulturarbeid i
kystlaget vårt og det er
mangfoldet som gleder mest.
Prosjekt må komme fra lagene og
ha kulturell forankring. De må ha
mål og drives på en slik måte at
medlemmene finner det
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Informasjon fra kystlaget til
medlemmene
Gokstad kystlag har i dag ca 380
medlemmer og mye av informasjon til disse
går via E-post, websidene våre eller bladet
Kystvakt. Infolaget prøver hele tiden og nå
frem til de fleste av dere med tilbud om

mota E-post, til å sende et brev til Gokstad
kystlag og fortelle om dette, eller si ifra til
noen i styret eller Infolaget når du er nede
på Slippen.
Da vil vi lage en liste over medlemmer som
vil få sin informasjon i posten.
Med dette håper vi å nå ennå
flere av våre medlemmer slik
at flere vil være aktive
deltagere i Gokstad kystlag.
Har noen av dere datamaskin
og spørsmål om hvordan dere
kan få informasjon via E-post,
så oppfordrer jeg dere til å ta
kontakt, så kan vi søke råd hos
noen av de dyktige
medlemmene i Infolaget og få
noen gode tips herfra.

kurser, informasjon om hva som har skjedd
og hva som skal skje fremover.
Dessverre er det noen som vi ikke når frem
til med denne form for informasjon på
grunn av at de ikke har datamaskiner med E
-post mulighet, eller at de ikke kjenner til
hvordan dette skal brukes.
Derfor vil vi oppfordre dere som leser
Kystvakt nå, og ikke har mulighet til og
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En jerrykanne

(etter engelsk, av Jerry, slang for German,
«tysker») er en bensinkanne av tysk
konstruksjon.
Av Per Angell-Hansen
Mange så sikkert på Den Digitale
Oppslagstavla i høst, at jeg hadde
vært en tur i Sarpsborg for å kjøpe
en Jerry kanne.
Mange Jerry kanner har vi hatt på
Slippen, og de har vi kvittet oss
med. Så hvorfor da dra til
Sarpsborg for å kjøpe en?

å bruke i
båtene, ble
det slutt på

etterspørselen etter disse
blåselampene, og det måtte finnes
andre produkter å lage, dersom
bedriften skulle overleve.

Det var en dag jeg fant en
annonse for salg av noen Jerry
kanner. Et av bildene vakte min
interesse, da jeg så et merke med
bokstavene eFm. Bokstavene er
initialene for Egil Fuhrmeister
Metallvarefabrikk i Bergen. Egil
Fuhrmeister var tysk og kom til
Norge tidlig på 1930 tallet. Han
startet produksjon av blåselamper
og primuser. Høy kvalitet var det
på produktene, og han ble vel den
største produsenten av
blåselamper i Norge til bruk for
oppfyring av semidieselmotorer.
Blåselampene fantes i flere
størrelser, og vi har i dag i vår
motorsamling på Slippen flere
slike. Da dieselmotoren ble vanlig

I 1960 startet han så produksjon
av Jerry kanner for salg til
Forsvaret. Jeg hadde selv
sommerjobb på fabrikken, og har
lakkert et utall av slike kanner.
Videre hadde jeg også ”gleden” av
å få kjøre bort hele lageret av
blåselamper og reservedeler til
skrap. I dag hadde nok dette ikke
blitt til skrap, men verdifulle deler
og bytteobjekter.
Kannen jeg kjøpte står nå i vår
motorsamling, sammen med
blåselampene vi har, og forteller
noe historie om Egil Fuhrmeister
Metallvarefabrikk.
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Så litt om Jerry
kannens
opprinnelse.
I høst var det en
liten artikkel i
Sandefjords
Blad om Jerry
kannen og dens
opprinnelse. I
artikkelen er det
noen feil og
unøyaktigheter,
og derfor denne
lille historie.
Det var i
tyskland at
denne
utmerkede
kanne ble laget
tidlig på 1930
tallet for
militært bruk,
for transport av
drivstoff.
Kannen rommet
20 liter. Navnet
var
Wehrmachtskanister.
Men, senere er denne kannen blitt
brukt av flere land, og først av den
amerikanske hær. Og hvordan fikk
amerikanerne tak i kanne og
tegninger?

sammen med en tysk kollega. Da
kjøretøyet var ferdig oppdaget de
at de ikke hadde nok plass for
oppbevaring av vann. Den tyske
kollega, som også var ingeniør
hadde imidlertid adgang til lageret
av Jerry kanner på Tempelhof
I 1939 bygget en amerikansk
flyplass i Berlin. De tok tre kanner
ingeniør med navn Paul Pleiss et
med seg derfra.
kjøretøy, som han skulle bruke på De dro mot India og etter å ha
en reise fra Tyskland til India,
kjørt gjennom 11 land, ble den
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Han var ønsket hjem av Gøring,
sannsynligvis i forbindelse med at
nå startet Den andre verdenskrig.

bruk.
Men hvordan oppstod navnet Jerry
Can?
Amerikanerne kalte tyskerne ” the
Men før han dro hjem, overlot han Jerries”, og da ble det Jerry Can.
komplette tegninger til produksjon Engelskmennene så disse kannene
av kannene til Paul Pleiss.
for første gan under invasjonen i
Paul Pleiss fullførte turen alene til Norge i 1940. De så umiddelbart
kannens fordeler. Ikke minst så de
Calcutta. Bilen ble satt i en
håndtaket, som gjør kannen lett å
garasje, og han fløy hjem til
bære for en person og lett å bære
Amerika. Tegningene han hadde
for to personer. Håndtakets
av Jerry kannen, overlot han til det utforming gjør det også lett å
amerikanske forsvaret, samtidig
bære to tomme kanner i hver
som han argumenterte for kannes hånd.
utmerkede bruksegenskaper.
Ja, slik er kortversjonen av denne
Han ble avvist.
historien.
Han skjønte, at dersom han skulle
kunne overbevise forsvaret om
kannens gode
bruksegenskaper,
måtte han få tak i et
eksemplar å vise
fram.
Han fikk sendt bilen
hjem fra India, og
derved hadde han
kanner å vise fram.
En av disse ble sendt
til Camp Holabird i
Maryland, hvor den
ble noe modifisert.
Blant annet ble
innfestingen av
håndtaket endret.
Amerikanerne hadde
nå sin Jerry Kanne, en
kanne som ennå er i
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”BLI KJENT I FJORDEN”
GRANHOLMEN – SMUGLERPARADIS OG
BADEPLASS
Kystvakt har en serie i hvert nummer framover hvor bladet kort presenterer et sentralt
sted i fjorden. Dette som et supplement til kystlagets kurs om samme emne.
I serien om steder i
fjorden tar Ivar Otto
Myhre oss denne
gangen helt ut til
Granholmen. Denne
eiendommen har en
rik historie og har
vært et yndet
utfartssted for
befolkningen i
Sandefjord. Holmen
eies i dag av
Sandefjord kommune
og er et av
kommunens mange
flotte friområder ved
fjorden.
Granholmen.
Granholmen ligger helt vest i
fjorden, i vårt eneste lune
skjærgårdsområde, som dannes av
øyene på rekke og rad fra Thorøya
sydover til Storøya/Salten.

ca. 2000 m langt og i sin tid
benyttet som robane. Som kjent er
en robane 2000 m og på noen av
øyene kan man enda se merkingen
av robanen.
Men all båttrafikken i sundet gjør
det umulig å ro her i dag og
roklubben har for lengst flyttet til

Selve sundet mellom Granholmen
og øyene kalles Granholmsundet,
8

Men roklubben har fremdeles sitt
Landhevingen, oppgrunningen og
klubbhus på Granholmen ved siden oppfylling av eiendommene langs
av Sandefjord Seilforening.
sundet er i dag kommet så langt at
sundet mellom holmen og land er i
Ved siden av campingplassen og
ferd med å gro igjen. I praksis er
friområdet er det i dag disse to
derfor holmen i dag landfast.
foreningene som dominerer bruken
av holmen. Øst på holmen er det
Som nevnt er dette det mest
en badeplass med strand og i syd gunstige området for båt- og
fine små bukter, godt egnet for
badeliv i fjorden og om sommeren
sjøørretfiske.
yrer det av alle typer båter. Det er
en kommunal anløpsbrygge på
Det er en stor parkeringsplass på Granholmen, men de fleste
holmen mot nord like ved
båtbrukerne søker til øyene som
klubbhusene. Granholmen er i
danner Granholmsundet. Av disse
dag skilt fra land med en veifylling er det særlig Seilerholmen og
med vanngjennomstrømning.
Furuholmen som er mest
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Historikk.
Granholmen het opprinnelig
Flatskjær og ble utskilt fra Store
Bergan gårdene gnr. 132 i Sandar
der den var delt mellom to bruk.
Det var den kjente rutebåtrederen
Anton Johansen, Huvik som kjøpte
Granholmen fra gårdbrukerne
Søren og Mathis Hansen i 1904.
Det var året før Johansen hadde
kjøpt en passasjerbåt i Drammen
som han ga navnet ”Fjeldvik”.

befolkning. Her kunne man få en
enkel servering og her var
dansegulv.

I 1916 fikk Johansen bygget en
større båt ved Thorvaldsens
båtbyggeri i Ormestadvika og
”Fjeldvik” ble solgt. Den nye båten
fikk navnet ”Granholmen”. Men
båten ble solgt samtidig med at
Johansen i 1918-årene solgte
Granholmen til Sandefjord
Seilforening. Seilforeningen drev
ikke selv restaurantvirksomheten.
Fra før hadde han ”Huvik” innkjøpt Den ble overlatt til A. Trevland
i 1902. ”Fjeldvik” betjente ikke
som i 1927 averterte ved
bare Granholmen, men gikk også åpningen:
innom andre steder etter behov.
Johansen reiste en stor paviljong- ” Granholmen – Jazzband
bygning på holmen med tanke på Harmony Kings spiller hver
å skape et hyggelig miljø her ute
dag. Skytebane. Ferierende
for badegjester og stedets
mottas i full pensjon, også
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I 1928 solgte
Seilforeningen til
fru Valborg
Sørensen, og med
det begynte
stedets
storhetstid. I
1931 utvidet
hennes mann,
Einar Sørensen
den gamle

restaurantbygningen til en
kjempebygning på ca. 1000 m2,
og det kunne dekkes til 1800
gjester. Dette ble Granholmen
turisthotell med plass til ca. 70
gjester. Anlegget ble ansett som
landets største i sitt slag.
Det var mange store fester og
tilstelninger på Granholmen og
kjente kunstnere som Einar Rose,
Petra og Lyktemannen, Per Quist,
Botten Soot og Herbert som sang
”Granholmsangen”:
”Granholmen, Granholmen i din
favn om sommeren vi søker ly,
Granholmen,
Granholmen i dit navn der speiles
en sommerlys sky.
I ly av værbitte graner vi danser
og lever og aner at Granholmen
nede ved Sandefjord er det
deiligste stedet på jord.

Tyskerne bygget tre maskingeværstillinger
på holmen, en av de kan sees i dag, som
dekker Granholmsundet

Einar Sørensen var kjent som en
stor spritsmugler, særlig i tiden
fram til brennevinsforbudet ble
opphevet i 1926, men smulingen
fortsatte også etter dette og dette
preget nok festlivet på
Granholmen i mellomkrigstiden.
Han fikk bygget seg store
hurtiggående båter som hadde sin
base på Lystadslippen. Sørensen
gjorde for øvrig en stor innsats
med de samme båtene under
krigen og sørget for at mange
flytninger kom seg over til Sverige.
Sørensen og frue drev stedet fram
til 1936. Da fikk man en del eiere
som ikke klarte å drive stedet med
overskudd. I 1950 brant hotellet
ned til grunnen. Grunnmurene kan
enda ses midt på holmen. I 1950
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TRE PÅ
BRYGGA
Hvilke minner er sterkest fra
kystlagets 20-årige historie?
Av: Stig Tore
Tre medlemmer med lang fartstid
har blitt spurt

lealaushet.
Torolf Stenersen, var med på
fellesturen til Dalen i telemark. her
var Arne Gundersen med ei
vindskjermsnekke, mens Anders
Nerland hadde en knarr. Altså
hummer og kanari! På Dalen var
det graut og grunnstøting.
Grunnstøting var det utenfor
Gokstadholmen også. Ellers er
minnet om den «tørste» personen
som hadde sneket seg inn i hallen
under landsstevnet et minne. Han
hadde gjemt seg blant ølet!

Gerd Johansen, husker spesielt
godt fellesturen til Sverige. 11
båter satte kurs for Bassholmen og
stevnet der. At hun deltok i
motorbåtregattaen uten å vite hva
som skulle skje var også en sterk
opplevelse. Kystlaget gir
opplevelser som er en passe
blanding av struktur og
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Fisketur med krok til gane var fint synes Bjørn Rishovd. Det må da
være noe vi kan satse på nå også! Lanesbuen er jo en strålende båt å
pilke fra. Han og Mette var med til Bragdøya på landsstevnet i 2002.
Gokstad stilte med en rekke båter og det var mye «sosialt»! Under
landsstevnet vårt i 2004 hadde Bjørn jobben med å ta i mot
besøkende båter. Han følte at han ikke hadde føttene på landjorda i to
tyske ingeniører hentet hjem til
Tyskland med fly.

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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Treffkomiteens tanker etter festen
Dagen derpå eller vel blåst?
Mangt skulle mestres før kurbadets dører kunne åpnes den 20.
november. På redaktørens oppfordring reflekterer kystlagets
treffkomité rundt det som ble gjort før, under og etter årets
jubileumstreff.
Forberedelsene til 20-årsjubileet
startet tidlig.
- Det første møtet der dette var et
tema fant sted allerede i mars,

forteller mangeårig medlem i
treffkomiteen, Brit Holm Lunde.
Til stede var også kystlagets leder
Bjørn Navjord og nestleder Yngvar
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Halvorsen. Komiteen har i sin
videre planlegging hatt gleden av
å samarbeide med disse to
spesielt, men også med resten av
styret og jubileumsfestens
toastmaster, Vigdis Myhre.

dette var jo også en
jubileumsmarkering.
- Samtidig forsikret vi oss om at
den kokken vi har benyttet mange
ganger tidligere, Klas Roger
Arvesen, kunne jobbe for oss den

Flere fester
Hva var treffkomiteen opptatt av i
mars?
- Først drøftet vi festen bare
løselig. Styret inngikk selv avtale
om å leie kurbadet, så for oss
handlet det om å fylle lokalene
med folk, mat og drikke, minnes
de ferskeste medlemmene i
komiteen, Lisbeth og Knut Erik
Boland.
På møtene utover våren måtte
Kystkulturdagen få hovedfokus,

20. november, forteller den av
festfikserne som har lengst
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På menyen
Treffkomiteens folk bidro
aktivt, også under
Bluesfestivalen i august,
men så kunne vi endelig
gå løs på alt som hadde
med jubileumsfesten å
gjøre. Dagen rykket jo
stadig nærmere. På de
neste møtene ble alt fra
priser, skjenkebevilling,
sanger, meny, handling og
pynting bestemt.
- Vi ble svært glade da
styret bestemte seg for å
sponse hver deltaker med
200 kroner. Det ga oss et
relativt romslig spillerom,
understreker
treffkomiteens leder, Bente
Wallander.
Ansvar ble fordelt og alle detaljer
gjennomgått. Den siste uka før
festen var det meste på plass. Da
meldte det seg også en lang rekke
frivillige som tilbød seg å hjelpe til
med frakting, opp- og nedrigging,
rydding og oppvask.
Mange hjelpere

er så sterk som i Gokstad kystlag.
Det er ingen sak å arrangere en

fest når man er en del av et slikt
miljø, fortsetter Bente.
- Treffkomiteen har ikke rukket å
evaluere arbeidet ennå, så noen
oversikt over eventuelle seire eller
nederlag finnes ikke. Har dere nå
et svar på tittelspørsmålet?
- Nei, den jobben anser vi ikke
som vår. Den konklusjonen må de

- De flotte
blomsterarrangementene kom til
oss på samme vis; på dette
området var det Ann Mari Olsen
(NSOB) som tilbød seg å trå til. Vi
må få rette en stor takk til alle
som bidro. Jeg vet ikke om noen
annen forening der dugnadsånden
16

REIS MED KYSTLAGET
Gokstad Kystlag har alltid vært et reisende kystlag. Det har
gitt mye lærdom, inspirasjon og samhold hos medlemmene, i
tillegg til mange viktige kontakter over hele landet. De årlige
kystlagsturene både nasjonalt og internasjonalt har gitt
opplevelser de færreste er forunt å oppleve. Våren 2011 kan
kystlaget by på hele to eksklusive turer.
Helgetur til Kristiansand og
Hidra i april
Turen vil inneholde et møte
mellom Norges største og nest
største kystlag på Bragdøy.
Bragdøya kystlag ble stiftet i 1986.
Kystlaget har vært drivkraften i
utviklingen av Bragdøya
Kystkultursenter. I dag er det

landets største kystlag med mer
enn 650 medlemmer i alle
aldersgrupper.
Dette flotte anlegget med egne
lokaler for robåter er verdt en tur
for seg.
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I tillegg er det planlagt et guidet
besøk på Møvik fort utenfor
Kristiansand der tyskerne hadde

gang er bygget. Hele anlegget er i
drift og vi håper å få se et par
virkelig store motorer som

noen enorme kanoner under
krigen som kunne skyte halvveis
over til Danmark, mens et
tilsvarende anlegg
på dansk side
(besøkt av
kystlagsturen
tidligere) tok seg av
den andre
halvparten.
Den eneste
gjenværende 38 cm
Krupp-kanonenene i
verden. Dette er en
av de største
kanoner som noen

startes.Lørdag ettermiddag går
turen videre til Hidra utenfor
Flekkefjord, der kystlagsturen har
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men som vi aldri blir lei av. Her
kommer vi rett inn i kystkulturen
slik den så ut på 1700-tallet. Her
skal vi også besøkte et anlegg fra
2. verdenskrig – Hågåsen, et
enormt fort bygget inn i et fjell.
Hitterøy kystlag har dokumentert
dette anlegget, og vi vil få en

guidet omvisning også her. På
Hidra skal vi også en tur på det
lokale museet som blant annet har
landets eldste klesplagg, ei
skinnbukse som ble funnet på et
gårdsbruk på øya.

Kystlagsturen 2011

inneholde tur til Cambrigde og
Scott-polar institutt, Bristol og
I år vil den tradisjonelle
museet rundt ”Great Britan”,
kystlagsturen gå til London og
flymuseum og mekanikken på
England, slik som i 2009. Turen vil Tower-bridge.
i år finne sted i forbindelse med en
av de første helgene i mai. På
Ikke la vårpussen ødelegge denne
grunn av prinsebryllupet vil vi ikke unike muligheten til å bli bedre
reise i 1 mai-helgen, slik som
informert og bedre kjent med
tidligere. Vi ønsker at all
kystlagsmedlemmer. Legg inn
oppmerksomhet skal rettes mot
søknaden hos ektefelle/samboer nå
oss. Turen denne gang vil
– eller ta vedkommende med.
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Innkalling til årsmøte 28.01.2011 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 for 2010.
Revidert regnskap for 2010.
Forslag til budsjett 2011
Forslag til arbeidsplan for 2011
Innkomne forslag. (Må være styret i hende senest 2 uker etter møtets
kunngjøring)
VALG
Styret:
Leder (på valg)
Nestleder (ikke på valg)
Sekretær (på valg)
Kasserer
(ikke på valg)
Leder av husstyret (på valg)
Andre:
To vararepresentanter til styret
Revisor og varamann.
Valgkomité bestående av 3 personer.
Representanter til årsmøte i Vestfold fylkeskystlags årsmøte.
Kandidater til landsmøtet i Forbundet Kysten 2011.
En representant til stiftelsen Sandefjord kystkultursenter.
Sandefjord 01.12.2010
Styret i Gokstad kystlag
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Gokstad kystlag starter
registrering av gamle
fortøyningsfester i
Sandefjordsfjorden
og Mefjorden
For et kystland som Norge har
manøvrerings- og
fortøyningsmulighetene ved
havner og ankerplasser vært av
stor betydning. Helt fra tidlig
1600 har det vært satt opp
kunstige fortøyningsfester langs
land og på øyer der det var behov
for å fortøye skip sikkert.
Det er ikke kjent når det ble
vanlig å sette ned jernbolter og
ringbolter men det er funnet
bestemmelser om dette helt fra
det 13 århundre.
Fra 1600 tallet begynte
myndighetene å ta del i og lage
bestemmelser for
”Ringevesenet” (som satt ned
ringfester i fjellet).
Dette feste står hundre meter fra Slippen.
Ringvesenet kom etter hvert inn i Som dere ser så er dette toppen på et
seilskuteanker med hull til jernstokken og
fastere former,
hull til kjettingen/tauet. Alder ca 1870
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…dette ikke minst etter at
kommandør Friis i 1800
var blitt ansatt som
overlos i Bergen. Friis
utarbeidet forslag til nye
ringmodeller hvor ringen
lå løst omkring stolpen,
og ikke som tidligere
gjennom et øye i toppen.
Et tverrjern forhindret at
ringen kunne fjernes.
Friis foreslo også at det
på fjellet ved ringen ble malt med
hvit oljemaling «en Cirkel som en
Ring deri Ytterkant strekker sig
3/4 Alen og Malingen 1/2 Kvarter

bredt». I ringsenteret og rundt
ringens ytterkant ble det gjerne
strøket med tjære eller sort
maling.
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(En slik ringmarkering sammen
med årstallet 1901 kan fortsatt
sees på en fjelknatte i Tallakshavn
på Østerøya).
I eldre tider lå det seilskip i opplag
i Sandefjord om vinteren. Senere
ble det hvalfangerflåten som lå
hjemme om sommeren. Havnelos
Anker Klausen forteller at han
engang på 1950-tallet fikk for liten
plass i Sandefjordsfjorden og
måtte begynne å fortøye skip i
Mefjorden. Han hadde da tatt inn
og fortøyd 140 hvalbåter,
hvalkokerier og andre skip. Så
sent som i oppleggsårene på 1970
-tallet ble det satt ned nye
fortøyninger i Mefjorden for å få
plass til supertankskipene.
Som alle ser så er registreringen

av alle disse festene i våre to
fjorder en viktig del av vår nære
kystkultur. Det er mulig å
aldersbestemme de fleste av
festene, enten ved type feste eller
ved innfestingsmetoden.
Gokstad kystlag vil invitere
medlemmene til å lære mer om
denne delen av vår kystkultur
gjennom kurs og befaringer slik at
vi alle kan finne ”våre” fester når
vi går tur langs vannet eller ferdes
med båt langs øyene. Vi har
anskaffet det som skal til for
registrering, samt laget systemer
for rapporteringen.
Tekst/foto Yngvar Halvorsen
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SJØFUGLJAKT –
GAMMEL KYSTKULTUR
SOM ER TILBAKE.
I Oslofjord-området og på Sørlandet var sjøfugljakt i sin tid
både en fritidssyssel og matauk. Den hadde for 100 år siden
samme betydning som rype- og skogsfugljakt for folk i
fjellbygdene. Særlig under krigen var dette en viktig ressurs for
et folk som hadde knapt med mat. Vi nordmenn er et jegerfolk.
Åtte prosent av oss er registrert i Jegerregisteret. I Europa er
det bare Irland, Kypros og Finland som har flere jegere. I 99 %
av menneskets levetid her på jorden har vi vært et jeger- og
sankerfolk, og det er mange tegn på at denne kulturen har
overlevd.
Av Ivar Otto Myhre
Sjøfuglene.

over til Torbjørnskjær på jakt etter
alka. Minnet om alle fuglene som
I vårt distrikt var det mange som i hang i klessnora hjemme i
sin tid drev med sjøfugljakt, særlig Framnesveien, og ikke minst de
var det alkefuglene det ble jaktet gode søndagsmiddagene med brun
på. Men også stokkanda var et
saus til - er enda levende.
yndet jaktbytte. Alkejakta
foregikk særlig intensivt i
områdene i ytre Oslofjord fra
Tjøme til Hvaler. Som liten
gutt på Framnes husker jeg
godt at onklene mine drev
denne jakta med motorbåtene
sine med egenproduserte
motorer i støperiet og
maskinværkstedet ved FMV.
De fortalte at de ofte var helt
24

Det var betydelig mengder alker
som ble skutt i denne jaktas
storhetstid.
Fisker Kai Arntzen fra Høvåg
fortalte meg at hans bestefar
engang ble reddet da båten hans
gikk ned under sjøfugljakt om
høsten, men på grunn av alle de
døde fuglene som ble liggende å
drive rundt ham, ble han oppdaget
fra en annen båt og reddet fra den
visse død.

i sjøen. Bruk av hurtiggående
båter var nok en viktig årsak til
overbeskatningen. Derfor ble både
alke og lomvi fredet i 1979. Etter
hvert skjedde det imidlertid en
endring i vår fauna.

Alken var fremdeles borte, men
etter hvert tok særlig
ærfuglbestanden seg kraftig opp –
en fugl som nesten ikke var å se
før 1980 ble nå mer og mer vanlig.
Ærfuglen spiser ikke fisk og er ikke
På 70-tallet ble alka mer og mer
avhengig av de store fiskestimene,
borte antagelig på grunn av
men beiter på de store
overbeskatning og dårlig med mat forekomstene av blant annet
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Den hadde heller ikke så mange
fiender hos oss hvor havørna enda
ikke har fått fotfeste. De grådige
eggspisende måkene er også i
tilbakegang hos oss, så tilbake er
bare mårdyrene som av og til
raserer et ærfuglreir. Ærfuglen er
også svært produktiv og mister
den et kull om våren går den i
gang og legger nye egg helt til den
får sine årlige avkom. De er også
flinke til å ta vare på avkommene
sine, både de hvite hannene og de
brune hunnene, og flere fugler kan
gå sammen om en stor flokk med
unger. I dag er ærfuglen så tallrik
at den må ta i bruk indre fjord til

hekking og matauk. Det er bare å
sitte en vårdag på slippen så vil du
se de mange ærfuglene som
flokker seg rundt bryggene for å
spise på stolper og flyteelementer.
I så måte gjør de mye nytte for
seg.
Ærfuglen var fredet i hele landet
fram til 1992, men da ble det
fattet en avgjørelse hos
myndighetene som er verdt å
merke seg. Med begrunnelse å ta
vare på den gamle
kystkulturtradisjonen i Oslofjordområdet og på Sørlandet ble det
tillatt med ærfugljakt i dette
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området til Rogaland grense. Men
det ble store begrensninger i jakta.
Jakttiden ble satt til 1 okt. til 30
november og det var forbudt å
bruke motorisert fartøy inntil 2 km
fra strandlinjen. Dette tilsier med
vår kystlinje, at det bare er på det
åpne hav at det er mulig å benytte
båt med motor.
Dessverre fuskes det mye med
dette både grovt ved å bruke
hurtiggående båt til å skyte fra og
ved at båt med motor benyttes til
å drive fuglen inn mot skjær hvor
det ligger jegere klar til å skyte.
Sjøfugljakt

robåt/kajakk ved å snike seg inn
på fuglen. En annen er å ligge i
skjul med lokkeender på skjær og
vente. En tredje er å ligge på
skjæret, mens en annen ror opp
flokken og jager den inn mot
skjæret.
Jakta foregår ellers med hagle og
grovkalibret ammunisjon. Du må
ha jaktkort for å få kjøpt
ammunisjon. Det er ingen faste
regler for hvor det kan jaktes, men
det er i jaktloven en
forsiktighetsregel for å unngå
skade.
Ærfugljakt med Gokstadfæring

Det som gjør opprettholdelse av
tradisjonen med sjøfugljakt ekstra
viktig, er at det er den siste av
våre jaktformer som er en
allemannsrett.
Etter at Stortinget i 1899 vedtok
jaktloven som gjorde all elgjakt og
småviltjakta i Norge til en
grunneierrett er det bare på sjøen
utenfor strandlinjen at jakt i dag
kan drives uten grunneierens
tillatelse. Hvorvidt de mange som
ligger i skjul på skjærene har spurt
grunneier er nok tvilsomt. For
mange av de små ubebygde
skjærene i fjorden er det ofte tvil
om hvem som er grunneieren og
noen er ikke underlagt privat
eiendomsrett.
Det er flere måter å drive
sjøfugljakt på. En er å jakte med

Det er spennende en kald og stille
oktobermorgen å gli ut fjorden
med færingen like før lyset
kommer.
Skytteren bak i båten gjør klar
hagla og venter spent på om det
er noen fugler på skjæret nord for
Trangsholmen. Her er det vanligvis
mange ærfugl som oppholder seg
over natten i de tidene de ikke blir
fortrengt av skarven. Vanligvis glir
de ut i sjøen for å få seg frokost
om morgenen og da er det
muligheter til å få skutt den første
fuglen.
For å jakte på ærfugl er det viktig
for roeren å være oppmerksom på
en del trekk ved atferden til disse
fuglene. For det første må
ærfuglen ha noe motvind for å
lette fra sjøen.
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Det er derfor viktig å presse de
mot vinden inn i bukter hvor de da
får bare en vei å fly. En gang
undertegnede klarte å presse 4
ærfugl inn i en liten bukt på
Buerøya klarte en 16 åring skytter
å skyte alle i et skudd. Ellers er
ærfuglen svært hardskutt når den
ligger nede på sjøen med vingene
rundt den solide fjærprakten.
Derfor gjelder det å sikte mot
hodet på fuglen. Ellers er det beste
å skyte i det den letter fra sjøen
og få skuddet inn under vingen.

den opptrer i flokk. Den er som vi
mennesker og ser fordelen av den
kollektive sikkerhet. Når det er
mange fugler, er det alltid en eller
flere som blir oppmerksom på den
snikende robåten som kommer
sigende, varsler de andre og flyr
før skytteren er kommet på
skuddhold. Det er derfor bedre å
jakte på enkeltfugler enn de store
og fristende flokkene med ofte 100
-200 fugl. Skuddhold liggende på
sjøen er omtrent 20-25 m , men
når den flyr er det forsvarlig å
skyte på noe lengre avstand.

Det er ikke alltid lett å komme på
skuddhold av ærfuglen, særlig når Ærfugljakt med robåt er utrolig
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spennende og Gokstadfæringen er
spesielt godt egnet på grunn av at
den går så stille i vannet
forårsaker av bare 3 bordganger.
Gokstadfæringen er også veldig
lett å få raskt opp i fart, hvilket er
viktig i det momentet man ror seg
inn på fuglene i sluttfasen av
jakten. Selve jakten minner mye
om hvalfangst. Dette fordi
ærfuglen dukker når den ser at det
er for farlig å fly. Da må man
gjette seg til hvor den kommer
opp i likhet med på hvalfangst. En
bekjent av meg fortalte at han i
sin tid søkte om matroshyre hos
en populær skytter fra Veierland.
Det eneste skytteren spurte han
om var om han drev med
sjøfugljakt. Det gjorde han, og han
fikk jobben.
Jaktutbytte – mat.

ute 1 okt. og første dagen i jakta
uten andre jegere og båter på
fjorden, i stille vær med litt
morgentåke, men ikke så mye at
vi ikke så ærfuglene, ble
jaktutbyttet spesielt bra. Det
virket som om ærfuglen hadde
problemer med å se båten der den
stille gled framover. Da ble det
skutt 25 ærfugl på ca. 1 time fra
Thorøya til tvers av Granholmen !
Vi fant ut at vi da hadde nok og
brukte resten av formiddagen til å
slakte fuglene. Men det er ikke
alltid det er så enkelt. Resultatet
varierer fra 2-3 fugler til normalt
10-15.
Kjøttet på ærfuglen er
velsmakende og en fugl er mer
enn nok mat til en person. Smaken
er som godt hvalkjøtt med et snev
av blåskjellsmak. Lårene kan
grilles eller benyttes som tilskudd

Det er veldig
varierende hva
resultatet av en hel
dag rundt fjorden
kan bli. Variasjonen
viser seg fra år til år
og fra gang til gang.
Været er helt
avgjørende, særlig
vindstyrken og
retningen, men også
om fuglene er
skremt av andre
jegere eller båter.
En gang
undertegnede var
29
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TREFFLISTA 2010
September

Lørdag

Bacalaotreff Svenner
Bacalaotreff Svenner
Styremøte

11.09

Søndag 12.09
Tirsdag 14.09
Lørdag
Oktober
November

25.09

Høsttreff Gokstadholmen

Tirsdag 12.10

Styremøte

Fredag

Medlemsmøte

22.10

Tirsdag 16.11

Styremøte

Lørdag

Jubileums/førjulstreff Kurbadet

20.11

Desember

Tirsdag 14.12

Styremøte/Arb. lagsledermøte

Januar 2011

Tirsdag 11.01

Styremøte

Fredag

Årsmøte

28.01

Hver onsdag: Lagsaktiviteter fra kl 18.00
Hver torsdag: Nordre Skur og Ballast øver kl. 18.30 – 21.00 i murhuset
Lørdager: Kafè kl. 12.00 – 14.00 i stua
Styremøter begynner normalt kl. 18.30
Styremøtene er åpent for alle medlemmer av Gokstad kystlag
Medlemsmøter er på fredager og begynner kl. 19.00
”Fra krok til gane” er første onsdag i hver måneden.

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

Yngvar Halvorsen

901 40 010

Kasserer

Morten Hellemann

916 36 602

Sekretær

Bjørn Ervik

906 72 410

Husstyret

Kjell Arne Mandelid

975 53 160

Utleie av lokaler

Vigdis Myhre

994 53 815

Yngvar Halvorsen

901 40 010

Arbeidslagene
Infolaget

Nordre Skur & Ballast Erik Bjønness

334 58 612

Kystledslaget

994 53 815

Vigdis Myhre

Fartøy og kulturlaget Fred Ivar Tallaksen

482 82 768

Seilas- og Havnelaget Øystein Larsen

903 43 389

Verkstedlaget

Per Angell-Hansen

334 73 260

Modellbåtlaget

Knut Boland

334 63 267

Gokstad kystlag
Tar vare på vårt nære kystmiljø
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