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LEDERN
Vi har gjennomført 17. mai på en
fremragende måte også i år. I tillegg
til de faste innslagene hadde vi
Kragerøterna med oss. Mange i
Sandefjord har et forhold til denne
båttypen og nikket gjenkjennende
langs ruta toget gikk. Stor takk til dem
som bidro til profilering av kystlaget.

I løpet av våren er det ryddet opp på
kystlaget. noe gjenstår innendørs før
kystkulturdagen. Lederne for
arbeidslagene tar ansvar for sine
«revir».
Pensjonistene våre, med høvedsmann
Falkenberg i spissen, har gjort en
fabelaktig jobb gjennom hele vinteren
med Lanesbuen. Vi har gjennomført
slipping og nå er båten klar! Veldig
bra jobbet gutter!
Kaare og havnegjengen har allerede
satt sammen 60 meter brygge som
skal på plass utenfor flytebrygga vår
med det første. -Moringene er allerede
klar for utsetting, og deretter monteres
brygga. Dette vil gi oss en roligere
havn og flere gjesteplasser ved behov.

Bjørn Navjord.

Svein Arne Nilsson var vår
Kystkulturdagen arrangeres 16. juni i representant ifm Forbundet KYSTENs
år, med rigging kvelden før. Dette er seminar 22.- 25. mars. Temaet på
også en viktig mulighet for å vise oss turen er knyttet til prosjektet «Adopter
fram for de som tar turen innom
et kulturminne» som er Forbundets
kystlaget denne dagen.
satsning i 2012. Temaet ble omtalt på
Derfor er det viktig at arbeidslagene siste Krok til Gane, og styret vil følge
legger litt ekstra i profileringen av sitt opp dette. Det er viktig å finne noen
som er interessert i prosjektet og som
lag denne dagen.
vil ta det videre.
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Under pinsedugnaden på Svenner ble
trappehuset i Steinhuset malt,
vindskier på Steinhuset skiftet, det ble
vasket og stelt overalt. I tillegg ble det
sosialisert i et strålende sommervær.
Nevnes må også Arne G som var
skipper på Lanesbuen og Tokai. Han
fraktet både folk og stillaser ut og inn
til fyret. Bra gjort! Dugnaden kan
anbefales til neste år. Det er godt og se
at så mange møter opp fra vårt kystlag
på en slik dugnad, som er avgjørende
for Svenners tilstand.

De har med denne utgaven av
Kystvakt også klart den utfordringen!
Driften av Infolaget er uvurderlig for
kystlaget. Muligheten til å få
informasjon ut via hjemmesiden,
meldinger eller Kystvakt er
avgjørende for medlemmenes
interesse for kystlaget. Vel Blåst!

26.–29. juli går Forbundet
KYSTENS landsstevne av stabelen i
Kristiansand, arrangert av Bragdøya
kystlag. God tur til de som tar turen til
Infolaget har Yngvar overlatt roret til
Kristiansand!
Bente Wallander. Yngvar har gjort en
Til slutt vil jeg ønske dere en riktig
kjempejobb med Infolaget i de årene
god sommer!
han har styrt laget. Bente, sammen
med de nye i laget, har rukket å lage
en ny hjemmeside
for kystlaget som
er i drift allerede!

Kragerøterna med
lettmatros i årets
17. maitog.
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R/T LANESBUEN

Dette fine bildet viser Lanesbuen innefrosset ved Borøya.

Av Andreas Falkenberg

1965.
L.O.A. 40’ 0”, Bredde på hud: 14’ 0”,
Dybde i riss: 6’3”. Materialene er 2”
furu på eik. De to øvre bordgangene
samt dollbord er i eik.

Det blir sagt at hadde den berømte
båten på Genesaretsjøen vore bygd i
Risør, så hadde det ikkje vore
nødvendig å bry han Jesus med å
stilla stormen.

Båten ble bestilt av Per Eldor
Meidel og Ole Edvard Pedersen,
Tvedestrand. De var styrmenn på T/T
”Siri” til Godtaas-Larsen, og ønsket å
drive makrellfiske. Båten ble overtatt
og døpt ”Linda” uten sermoniell.

K y st l a g et s ”f l a gg s k i p ” ,
reketråleren”Lanesbuen” er bygget i
Risør. Hun er tegnet av Reidar Moen
og er byggenummer 247 fra H.
Gregersen Båtbyggeri på Moen i
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I 1967 ble Lanesbuen solgt til Tranøy i Troms.

Feiring

I 1973 fikk fartøyet nytt navn:
”Lanesbuen”. Lanes er navnet på en
en besto i en pose wienerbrød i Risør gård i Tranøy kommune. Den ligger
på veien hjem.
ved Lanesøyra. Tomas Jørgensens
hjem er idag fritidshus for hans datter
”Linda” - ’vakker kvinne’ - på
Ann-Britt med familie, og brukes
spansk - fikk kjenningssignal LM
flittig.
3707. Hun hadde en en-sylindret 2takts Volda på 42 hk og to-bladet
Jørgensen drev med reketråling i
vribar propell. Meidel og Pedersen fjordene og med linefiske etter laks på
drev med makrellfiske og reketråling finnmarkskysten. Han var for det
et par år, før de fant ut at de gjorde det meste alene ombord, men iblandt
bedre som styrmenn enn som fiskere. ”rodde” Aksel Nilsen med ham. Han
forteller at ”Lanesbuen” var en
I 1967 og med Harald Gregersen
makeløs god sjøbåt. Eieren var veldig
som megler - ble båten solgt nordover
glad i båten og stelte godt med henne.
til Tomas Jørgensen, Stonglandseidet,
Slippsetting og reparasjoner foregikk
Tranøy i Troms. Registreringsmerke
delvis hos Danielsen båtbyggeri i
ble ”T-3-TN”.
Harstad også på Tranøy Slipp og
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Uten rormann ombord var det
umulig å slepe ”Lanesbuen”, så hun
b le f o rt ø yd la ng s s id e n p å
”Steinbakken” med skikkelig fendring
og godt tauverk, og buksert til
Harstad og til kai - til behandling, liv
og frelse for
Tomas. Den ødelagte
armen var ham til plage resten av
livet, og han ”rodde” aldri alene etter
den opplevelsen.

Tomas Jørgensen med ferdig kokte reker

Neste eier var Gunnar Hansen fra
Karlsøy i Troms. Som 15 åring – etter
folkeskolen - dro han tilsjøss, tok
senere maskinistutdannelse og seilte
som maskinist på fiskefartøyer og i
handelsflåten. Han flyttet til Sandfjord
i 1973 og bodde i Gamleveien 12.
Han arbeidet også på Framnæs mek
Verksted. ”Lanesbuen” ble kjøpt i
1991 og fikk registreringsnummer V6 S.

Stangnes slipp på Stonglandseidet.
Kurt Pedersen hos Danielsen var med
å skifte motoren. Hvor det ble av
Volda’en vet man ikke, men inn kom
en Bukh. En gang da Aksel var med,
fikk de geartrøbbel.
Midt under
trålingen gikk skøyta akterover! Aksel
fikk jobben med å reparere. Etterhvert
ble Bukh’en skiftet ut med en Scania
D-10 som er der ennå.

Fra 27.8.1993 tilhørte båten Thor
E n l it e n b e r e t n in g o m Erling Jensen i Sandefjord. Lanesbuen
sjømannskap: Tomas’ nevø, Tor Moe, var stadig reketråler med samme
eide reketåleren ”Steinbakken”. De registreringsnummer. Hjemmehavn
fisket endel i lag. En vinterkveld i
1978 på Vågsfjorden i området ved
Storholmen, så han at noe måtte være
galt ombord i ”Lanesbuen” og gikk
borttil. På hekken hadde ”Lanesbuen”
en trålrulle. Ut av trålen stakk beina til
Tomas Jørgensen, mens resten av ham
var klemt fast inni trålen. Tor kom seg
ombord og fikk skåret onkelen løs.
Han var livsfarlig skadet etter flere God fangst.
timer
fastklemt og med flere
armbrudd.
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Tomas Jørgensen ved trålvinsjen.
(Alle foto: Privat)

var hos Berggren og fiskefeltene var
nær land når reka kom innfor å gyte –
og inntil 20 n. mil ute når reka gikk på
dypet. Da trålet han på inntil 400
meters dyp.
Thor Jensen var alltid alene ombord
og mått e passe nøye på
sikkerhetsreglene. Rulla på hekken og
vinsjen var hydraulisk drevne, solla
gikk på strøm og rekekoka var
dieselfyrt.

propellen. Heldigvis var det sommers
dag og godt vær. Da var det at lille
”Lanesbuen” tok begge på slep og dro
dem til Ula. Utenfor innløpet slapp
han den ene for å buksere den andre
til kai før han gikk ut og fikk den
andre trygt i havn.

Gokstad kystlag overtok båten
10.3.2000. Det var et spleiselag på 11
mann som etterhvert ble til 16. De
kalte seg ”Lanesbuens Venner” og
skjøt inn femtusen kroner hver for
utstyret ombord og således reddet de
En gang – midt på nittitallet –
fartøyet fra kondemnering. Vennelaget
skjedde det at en slektning med en 70
drev prosjektet med entusiasme og
fots stålbåt fikk maskinhavari ute på
mye dugnadsarbeid.
feltet. En svensk 80 fots stålbåt gikk
til assistanse, men fikk trålen i
Mange vil vel tenke på Svein
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innløst de enkelte eierne. Det betyr at
hun er kystlagets eiendom uten
heftelser, men med den begrensning at
hun ikke kan selges eller pantsettes.
Administrativt sorterer hun under
Fartøy og kultur, dvs Fred Ivars
departement. Oddvar Larsen og har
også har brukt skøyta endel i sitt
arbeide på Svenner.
Gokstad kystlag har hatt en serie
båtf ørerkurs hvor ” sjøtjene ste”
ombord i Lanesbuen har vært en del
av kurset. Manøvrering til og fra kai,
fortøyning, seilas etter sjømerker i
dagslys og hjemreis i lyktesektorer
etter solnedgang har vært nyttig
lærdom, og Lanesbuen har vært det
ideelle fartøyet for formålet.
Det var imidlertid åpenbart at det
var en del som burde gjøres med båten
både når det gjaldt vedlikehold,
reparasjoner og service på teknisk
utstyr. I november ifjor ble det dannet
en ”Lanesbuen komite” som skulle ta
fatt i problemene. Noe av det første
var å tette dekket, for et tett dekk er
f orutsetningen f or at arbeid i
innredningen skal ha noen varig verdi.
Gammel natemasse og ble fjernet med
”Fein”-sag med spesiell kniv som
skjærer massen løs i 3 mm bredde. Ny
svart natemasse ble lagt. Dekket
hadde endel hull etter trålevinsj o.l.
og her var det råtne partier som måtte
repareres. Plankene ble kappet over
dekksbjelker slik at naboskjøter ikke

Terje ”tenor” åpner skansekledningen.

Olav Løberg og hans bror Tor Edvard
i denne sammenhengen.
At det var litt av et fartøy, vitner
følgende beskrivelse om: Lanesbuen
er blitt mye brukt til fisketurer i ”Fra
Krok til Gane” sammenheng. Hun har
vært slepebåt og transportfartøy for
folk og materialer til Svenner, hun har
fraktet glade deltagere til og fra
Baccalaotreff der ute, og hun har
fraktet gærninger som mener at skitur
på Svenner er en forventet aktivitet i
et kystlag.
I ettertid har Gokstad kystlag
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ble liggende på samme
bjelke.
Dekket er slipt med ”parkett-maskin”
og trekantskive på plansliper i
krokene.
Skansekledningen var lagt helt ned til
dollbordet slik at det dannet seg
dammer ved hver rekkestøtte. Her ble
det råte som det har vært en jobb å
gjøre noe med. For å unngå dette
problemet fremover, har vi løftet
underkant av skansekledningen med 4
cm slik at vannet kan renne vekk.
Dekket er grunnet med Xtreem primer
som gir det en gylden lød. Til våren,
når temperaturen blir gunstig, legger
vi 1 mm Xtreemcoat (ex. Coelan) på
hele dekket for å gjøre det tett,
vedlikeholdsfritt sklisikkert og pent.
Alle overganger fra dekk til karmer,
rekkestøtter dekkshus osv, får en
hulkil av Tec7 klar. Beleggget legges
ut over fenderlisten slik at vann ikke
kan samle seg og trenge inn under
belegget. For å bedre sikkerheten
gjøres dekket sklisikkert på alle
områder der det blir tråkk. Dette
arbeidet har vært gjort av en
dugnadsgjeng blandt pensjonistene.
De møtes onsdager om formiddagen
og arbeder et par timer før de benker
seg rund t Einars lunchbord i
Murhuset.

Mange har hjulpet til med vinterens
arbeider på lanesbuen. Her er Henrik
Lunde og Peter iRutherfurd i sving,

propellerhylse, kanskje noe driving av
nater og selvfølgelig rengjøring,
grunning og stoffing samt maling av
fribord og skansekledning..

Planen fremover vil være å gjøre
f artøyet best mulig skikket og
tilgjengelig for de
aktivitene vi
trenger h enne til: hyggetur er,
fisketurer, transport av folk og gods til
Svenner og for praktiske øvelser i
forbindelse med båtføreropplæring.

Det å samle stoff til denne artikkelen
har vært en morsom opplevelse.
Hyggelige mennesker liker å prate
båt, og båtprat gjør menneskene
hyggelige. Jeg takker dere alle uten å
I mai skal hun på slipp hos
nevne hver især, men avslutter med en
Rønning. Vi forventer at hun er i god
invitasjon til dere litt fritt fra
stand, men det blir i alle fall pakkig av
9
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Utsnitt av tegninger som
Andreas har skaffet til veie.
11

Ny oppsetning av populær forestilling
800 personer har til nå sett Bernt
Berggreen-kavalkaden På en gammel
benk, som Nordre Skur og Ballast
har framført sammen med
Sandefjord Teaterforening.
De to første forestillingene gikk av
stabelen på Røde Kors-huset lørdag 11.
februar. De 400 billettene forsvant på et
blunk. Ytterligere 400 billetter forsvant
da det ble satt opp en ekstraforestilling
Park-kafeen den 3. mars. Så stor har
interessen for de gamle revyvisene at
man nå planlegger nok en forestilling i
Park-kafeen den 1. oktober.

Berit som Fea Bolt.
Nordre Skur og Ballast, her med Terje
tenor som solist i sangen Jakteskipperen.
Begge foto: Cato Arveschoug

Initiativet til forestillingene ble tatt av
arrangørene Sandefjord Lokalhistoriske
Senter, Foreningen Gamle Sandefjord
og Sandefjord Teaterforening.
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Kystkulturdagen
Lørdag 16. juni 2012
Vi samles som vanlig til rigging fredag kveld. Servering av
dugnadssuppe
til de som deltar. Ta med drikke selv.
Program lørdag 16. juni

08.00
08.15
10.00
11.15
11.30
12.45
Archer
15.00
19.00

Flaggheising og sang på brygga
Felles frokost
Vi åpner kafeen og utstillingene
Offisiell åpning v/kystlagets leder Bjørn Navjord
Konsert med Nordre Skur og Ballast
Lystseileren Jærbuen II, kåseri ved James Ronald
Vi kaster loss
Medlemsfest i Nordre Skur (påmelding se under)

Til de planlagte aktivitetene hører ellers:
Åpent verksted og motormuseum
Seiling av Albatross og Fram
Presentasjon av prosjektet MB Rolf
Salg og presentasjon av gokstadvevernes produkter
Modellbåtlaget - presentasjon av prosjekter
Kystled - presentasjon av kystlagets innsats
Tauprodukter - utstilling og salg ved Peter Berg
Knivarbeid - ved Knut Boland
Eliaskjøring med Redningsselskapet/Ung - Sandefjord
GAIA - Båtlaget presenterer Gaia og Gaiahallen
Ut å ro / muligheter for å ta barnas roknapp
Barneaktiviteter - krabbefiske med premier
Medlemsfest lørdag kveld. På menyen: Spekemat. Ta med drikke
selv.
Påmelding på liste som henges opp i Murbygningen, eller på e13

Ny vinsj på Slippen

Bjørn Sunde viser her fram den nye vinsjen på Slippen. Han regner med at
mange nå har lyst til å ta båten opp for en vårpuss. Foto: Bente Wallander

Får du e-post fra
kystlaget?
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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Travle pensjonister

Pensjonistene i Gokstad kystlag vet å kose seg. Her avbildet i forbindelse med påskebordet.
Foto: Bente Wallander

Flere av Kystlagets pensjonerte
herrer har det siste året satt
hverandre stevne til pensjonistlunsj
hver onsdag formiddag.

Det nydelig dekkede bordet bar bud
om et trivelig lag. Men det går sterke
rykter om at de blide medlemmene
ogs å h a r utf ø rt ma nge g od e
Da Kystvakt møtte den blide gjengen arbeidsslag i løpet av året.
var det tid for et påskebord, med
servering av Roys hjemmelagde
fiskesuppe og noe attåt.
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Foto: Stig
Tore

Med GAIA til Europa
Gaia blir med når Norge for
tredje gang setter kursen mot den
store maritime festivalen Les
Tonnerres de Brest i Frankrike.
Forbundet KYSTEN er
prosjektleder for de norske
deltakerne som for tredje gang er
invitert til festivalen i Brest som
æresgjester. Og Sandefjords egen
Gaia blir med på ferden. Med seg
på ferden får hun blant annet
Statsraad Lemkuhl, Wyvern, RS 10
Christiania og mindre båter som
Halsnøybåten.

sjøfartshistorie, lastet på mer enn
20 historiske skip som presenterer
alt på verdens største maritime
festival i franske Brest 13.–19. juli
2012", skriver Tore Friis-Olsen på
Forbundets nettsider
www.kysten.no.
Norge skal presentere seg fra
en 2000 kvadratmeter stor
paviljong på land, med båtbyggere,
håndtverk og maritim teknologi.
Og at de vil bli sett kan man føle
seg rimelig sikre på. Arrangørene
regner med at det vil komme nær
700 000 betalende gjester i løpet av
de seks dagene festivalen varer.

"Årets kulturhistoriske flåte
medbringer det ypperste av norsk
maritim teknologi, norske
håndverkstradisjoner på sitt beste i
Les mer om Brest-deltakelsen på
tillegg til to tusen år sagnomsust
www.kysten.no
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Faddere søkes til Spleis
Treseileren Spleis, som Gokstad
kystlag fikk i 2010, trenger en ny
fadder som kan ta ansvar for at
båten holdes ved like, og blir
seilklar igjen.

familie for det meste av tiden, men
må sørge for oppussing/rigging/
sjøsetting/opplag og stille opp på
Kystkulturdagen og andre slike
arrangementer som GK har. For å
kunne søke fadderskap på båten må
man være et aktivt medlem av
Gokstad kystlag.

Båten er bygget i 1989 i Larvik
og ble påbegynt oppusset ifjor. Deler
av den er blitt mye bedre enn da vi
fikk den, men den fuktige 2011sommeren gjorde vårpussen
vanskelig.

De som er interessert kan
kontakte Fred Ivar Tallaksen på
telefon 482 82 768. Det er laget en
egen fadderavtale som kan fås
tilsendt på forespørsel.

Fadderskap på denne båten
innebærer at den som tar ansvaret
også får bruke båten for seg og sin

Flittige medlemmer har drevet båtpuss på Spleis. Nå er hun sjøklar! Foto: Stig Tore
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Treffliste

2012

Juni
Tir 12.06
Fre 15.06
Lør 16.06
Lør 24.06

Styremøte/arbeidslagsledere
Klargjøring for kystkulturdagen
Kystkulturdag
St.Hansaften Gokstad kystlag/Gokstadholmen

Juli
26.-29.07

Forbundet KYSTENs landsstevne, Bragdøya, Kristiansand

August
Lør 11.08
Tir 21.08

Fjordblues
Styremøte

September
08.- 09.09 Bacalaotreff Svenner
Tir 11.09
Styremøte/arbeidslagsledere
Lør 22.09 Høsttreff Gokstadholmen
Oktober
Ons 10.10
Tir 16.10

Medlemstreff /Fra krok til gane
Styremøte

November
Tir 13.11
Styremøte
Desember
Lør 01.12
Tir 11.12

Førjulstreff
Styremøte/arbeidslagsledere

Januar
Fre 25.01

Årsmøte

18

Forbundet KYSTENs landsstevne 2012

- Samseiling til Bragdøya?
I år er det Bragdøya kystlag i Kristiansand som
arrangerer landsstevnet. Det er tredje gangen stevnet
legges til den flotte øya like utenfor Kristiansand.
Medlemmer i Gokstad kystlag har vært flinke til å besøke
stevner rundt i landet. Forrige gang det var i Kristiansand,
i 2002, var det mange besøkende både med båter og med
annen transport.
Ved flere anledninger har vi fra Sandefjord hatt en
”samseiling”. Etter å ha luftet ideen med noen
medlemmer er forslaget nå reist: At vi reiser sammen
eller i det minste har noen felles møtepunkter på veien.
Vi legger ut ei liste på nettsiden med hvilke båter som kan tenkes å delta.
Ta kontakt med Stig-Tore Lunde for flere opplysninger og/eller koordinering,.
E-post: stlunde@gmail.com eller telefon 413 27 949.
Fra tidligere turer er det mange perler vi gjerne vil dele med andre:
Staubø kultursenter
Hesnesøy
Skippergada
Grønningen fyr
Homborsund fyr
Blindleia
Hvaløya
Samseiling er trivelig og kan være positivt når det gjelder å dele erfaring.
For flere opplysninger om landsstevnet, sjekk forbundets nettsider
www.kysten.no
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BLI KJENT I FJORDEN:

Vøra og Kvernberget

Hvalbåten Thorgard under prøvekjøring i Sandefjordsfjorden i 1950
Foto utlånt fra Hvalfangstmuseet
I serien om sentrale steder i fjorden
er vi denne gang kommet litt lengre
ut i fjorden, denne gang helt til
Vøra og Kvernberget.

Historikk/eiendommen
Opprinnelig var hele området på Vøra
bak Kvernberget tilhørende de tre
Tveitan-gårdene.

Av Ivar Otto Myhre

Disse gårdene ligger midt på
Vesterøya, til venstre like etter at du
passerer innkjøringen til Vøra. Eierne
av Tveitan-gårdene eier fremdeles
20

selve campingplassen på Vøra, men
selve stranden er tidligere solgt til
Sandefjord kommune. Den sistnevnte
delen ble utvidet av kommunen for
kort tid siden ved kjøp og riving av en
hytte.
Selve Kvernberget og eiendommen i
ly av denne eies av avholdsbevegelsen
i Sandefjord. Her ligger hytta ”Kvernstua” som ble bygget alt i 1919 som
en av de første hyttene i fjorden.
Avholdsbevegelsen leide et større
areal med en sandstrand mot vest til
bruk for en mindre campingplass.
Dette arealet ble kjøpt i 1980 sammen
med selve Kvernberget.
Noe senere ble en privat hytte på
festet grunn som okkuperte halve den
fine sandstranden innløst ved
økonomisk hjelp fra Sandefjord
kommune. Til gjengjeld forbeholdt
kommunen seg at hele eiendommen
skulle være friareal.
Det er nå bare en privat hytte med
festekontrakt igjen på Kvernberget.
Det er hytta til avdøde kontorsjef Alf
Johannessen i Rosshavet og som nå
eies av hans arvinger. Det var derfor
Rossen i sin tid tutet hver gang den
passerte Kvernberget. Kommunen
ervervet også området mot øst og
Strandinga med en liten strand og
jordene derfra og opp til
campingplassen på Vøra. Dette
området er enda ikke opparbeidet av
kommunen, men kan her kan det bli

Overettmerket på Kvernberget.
Foto: Morten Hellemann

en fin strand med tiden.
Jordene benyttes til parkering og
aktivitetsområde for campingplassen.
Som det fremgår av dette har
Sandefjord kommune sikret allmenn
tilgang og bruk av disse flotte
friluftsområdene.
Vørastranden
– Sandefjords Costa del Sol
Ingen strand i Sandefjordsfjorden er
mer populær enn Vøra. Her trenger
folk seg sammen i fint vær både unge
og gamle, men mest unge. Stranda har
fått ry på seg for å være stedet der
man viser seg fram. Stranda har en
gunstig beliggenhet mot vest og etter
middagssola med le fra Kvernberget
som tar av for den fremherskende sydvesten.
Vøra er også så langt ute i fjorden at
vinden klarer å fjerne
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Alderen på overettmerkene er ukjent, men at det har skjed noe her i 1938 er tydelig.
Foto: Morten Hellemann

ettermiddagsskyene. Det er derfor
ikke uvanlig å ligge på Vøra-stranden
og se at det regner i byen. Tidligere
var det mye fest og moro på Vøra med
Vøra-dagen som årets høydepunkt.
Men dette har avtatt en del med
introduksjonen av campingvognen, og
stedet er nok nå mer en familieplass.
Ungdommen med små telt har for
lengst sluttet å telte og forsvunnet til
Bali og slike eksotiske plasser.
Kværnberget
Dette fjellpartiet som stikker ut i
fjorden preger denne sterkt og man
kan nesten si at det er et helt annet
miljø utenfor og innenfor

Kværnberget. Navnet Kværnberget
kommer av at det er store jettegyter i
området. Mange av disse er fylt igjen
og ikke så godt synlige i dag. Men
mot fjorden kan man se rester at
skuringene flere steder.
Fjellet er et kjempefint utsiktspunkt
til alt som skjer i fjorden og mange
romantiske månelysturer er blitt
foretatt her. Fjellet har en del
vegetasjon og fine hyller med grass
som er godt egnet til å sole seg på
eller bare nyte utsikten. Som
fiskeplass er også fjellet populært,
særlig plassen ut mot vest på
nordsiden. Her er det trukket opp mye
fin fisk som naturlig følger dette
22

Overettmerket ved Kvernberget.
Foto: Morten Hellemann

fjellet på sin vandring ut og inn av
fjorden. Atkomsten til fjellet er enklest
fra nord, men det går greit å klatre opp
fra syd, dog noe mer anstrengende.

av bruk, først og fremst på grunn av
ny teknologi, men også fordi Framnæs de siste årene denne målemetoden var i bruk benyttet
Fredrikstad-mila eller Hortens-mila.
Framnæs-mila
Merkelig nok er det ikke tinglyst
Alle verft hadde i sin tid ei nautisk
noen rett for Framnæs til å ha disse
mil hvor båtene ble testet. Framnæs- ganske store stolpene på Kvernberget.
mila gikk fra Kvernberget og ut til
Når det gjelder Ødegårdsbåen, så var
Ødegårdsbåen. Det er de to store over denne eiet av Chr. Christensen, den
ett jernstakene på toppen av fjellet
tidligere eieren av Framnæs Mek.
som er startpunktet fra nord. Målet er Verktsted etter en avtale fra 1909 da
tilsvarende stake på Ødegårdsbåen,
han kjøpte skjær og fiskerettigheter i
med en over ett stolpe på land. Det
området.
er mange år siden denne mila gikk ut
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Overettmerket utenfor Ødegårdsbåen, itenfor ”Knapphullet”.
Foto: Morten Hellemann

Alle skip som ble kontrahert ble
kontrahert med krav om at den skulle
yte en viss minimumshastighet.
Gjorde den ikke det ble det trekk i
kjøpesummen eller krav om
overhaling av maskinen. Det var
derfor knyttet stor spenning til farten
under prøveturene, og det ble
arrangert gjettekonkurranse med
verdifull premie blant gjestene om
bord til den som kom nærmest den
målte farten.
Farten ble målt ved at man tok tiden
og målte farten først en vei og deretter
den andre veien. Dette for å korrigere
for vind og strøm. Som kjent går den
fremherskende strømmen nordover

langs Kværnberget.
Gjennomsnittet ble da den
offisielle farten. Stolpene på både
Kvernberget og Ødegårdsbåen med
stolpe på land begynner å bli dårlige i
bardunfestene. Dette er et
kystkulturanlegg som noen burde
gjøre noe med for å bevare for
ettertiden minnet fra tiden før GPS og
andre moderne målemetoder.
Dessuten er det ikke ufarlig at så store
og tunge stolper blir stående med
dårlig forankring.
NB: Forbundet KYSTEN har
oppfordret alle kystlag til å adoptere ett
eller flere lokale kystkulturminner. På et
Fra Krok til Gane-møte i mai ble flere
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Ottars årlige
En fest med mye skrei og skratt
Ottars årlige skreiaften er en
institusjon. Opplegget har variert
noe fra år til år, men ved kveldens
slutt kan man alltid enes om ett:
Dette er den beste skreien vi
noensinne har smakt!
Så også i år, da fisk og fest ble
forberedt av ivrige hender fra tidlig
morgen lørdag den 26. februar.

På baksiden av denne Kystvaktutgaven ser vi Ottar og Einar i aksjon
tidlig på formiddagen, og på bildet
under får vi et glimt fra stemningen
utover kvelden.
I løpet av kvelden var de fleste av de
nær 60 festdeltakerne i aksjon på en
eller annen måte, noe disse bildene
viser.

Nær 60 festdeltakere hadde skaffet seg en billett til årets skreilag.
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Foto: Cato Arveschoug

Litt massasje gjør godt for en kokkeskrott. Treffkomiteen, her ved Gunnar og Lisbeth , var i
sving fra tidlig på dagen.

Godt gjør også en hyggelig passiar.
Foto Cato Arveshoug
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Nye utleieansvarlige i Kystlaget

Greta og
Andreas
Falkenberg.

Andreas og Greta Falkenberg tok den - Men Vigdis bistår oss med gode råd i
oppstartfasen. Det hjelper godt, sier de.
1. mai over stillingen som
utleieansvarlig etter Vigdis Myhre.
Hjelper gjør det selvfølgelig også med
Paret var litt skjelvne ved tanken på å
kjennskap til kystlaget. Greta og Andreas
skulle bestyre en så viktig del av
er «gamle kjente», som har vært aktive
kystlagets virksomhet.
medlemmer i flere år. De synger begge i
Nordre Skur og Ballast, Andreas er også
– Men det er også en veldig spennende med i Infolaget. Han har i tillegg vært
oppgave, så vi satser på at det går seg til, prosjektleder for rehabiliteringen av
sier de blidt.
Lanesbuen, det er ikke få timer man har
Selskapslokalene til Gokstad kystlag er kunnet se den ivrige pensjonisten i sving
med så populære at det knapt finnes en under teltene på dekk sist vinter.
ledig helg på denne siden av nyttår. Det
er dermed ingen liten oppgave Andreas
og Greta har tatt på seg. At Andreas de
siste ukene har vært rekonvalesent etter
operasjoner i knærne bød på noen ekstra
utfordringer.

Booking av selskapslokalene gjøres i
hovedsak av kontorvaktene på faste
dager, man-ons-fredager kl 11-13.00. De
samme tidene gjelder for leietakere som
ønsker å bese seg i lokalene.
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Pinsetreff på Svenner

En storstilt dugnad

I solnedgangen er
trappa til fyret et
førstevalg.
Fantastisk utsikt
over et flott
kystlandskap.

Her fjernes stillas fra
steinhuset.
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Mange sperret øynene opp da arne Gundersen la til med kutteren Tokai.
Alle foto: Bente Wallander

En lang rekke
lastet dekket
med stillas.
29

LØRDAGSKAFÉ
Salg av vafler og kaffe
hver lørdag fra 12 til 14.

Dette serverer vi i stua når det
er kaldt eller påbrygga når
været tillater det

Aktivitet i lagene
Hver onsdag: Lagsaktiviteter fra kl 18.00
Hver torsdag: Nordre Skur og Ballast øver kl. 18.15 – 21.00
Lørdager:
Kafè kl. 12.00 – 14.00
Styremøter
Begynner normalt kl. 19.
Styremøtene er åpne for alle medlemmer av Gokstad kystlag.
”Fra krok til gane” arrangeres på onsdager en gang hver måned.
Følg med på kalenderen på www.gokstadkystlag.no
Arbeidslagene innkalles til møter etter avtale med arbeidslagslederne, minimum tre møter i året.

Informasjon
Kystlaget har fått nye nettsider. Nyheter
legges ut fortløpende på

www.gokstadkystlag.no
30

Styret og andre tillitsvalgte 2012
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

Vararepresentant

Pål Henningsen

334 43 681

Vararepresentant

Torolf Steneresen

913 44 390

Husstyret

Peter Berg

977 64 567

Gokstadveverne

Bjørg Skaret

415 10 176

Svennerlaget

Kjell Arne Mandelid

975 53 160

Infolaget

Bente Wallander

922 96 251

Nordre Skur & Ballast
Kystledlaget

Erik Bjønness
Vigdis Myhre

334 58 612
994 53 815

Fartøy- og kulturlaget

Fred Ivar Tallaksen

482 82 768

Seilas- og havnelaget

Kaare Jansen

900 33 487

Verkstedlaget

Per Angell-Hansen

901 81 725

Modellbåtlaget

Knut Erik Boland

926 46 906

Utleie selskapslokaler

Andreas Falkenberg

Treffkomiteen

GunnarBratli

922 96 251

Drivergruppa Svenner
Representant i Stiftelsen
Sandefjord Kystkultursenter

Dag Østby Pedersen

466 78 120

Per Angell-Hansen

901 81 725
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Returadresse:
Gokstad kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord

SKREI BEREDT: Ottar og Einar var i sving på kjøkkenet hele formiddagen.

Foto: Bente Wallander

Gokstad kystlag

Tar vare på vårt nære kystmiljø
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Returadresse:
Gokstad kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord

Gokstad kystlag

Tar vare på vårt nære kystmiljø
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