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Tilsluttet Forbundet
KYSTEN

Kystvakt nr 3, 2008
Forsidebildet : Mathias passer på Tenvikbåten. Lanesbuen til kai, motoren på Fram og dampmaskinen
Nummer tre av Kystvakt inneholder en fyldig rapport fra Forbundet
Kystens landsstevne. Det var en delegasjon tilsted fra Gokstad kystlag
som sikkert gjorde seg bemerket. Ivar Otto var første båt ved defileringen da den var den eldste båten der.
Det er mye aktivitet rundt vår nyanskaffelse, dampkjelen fra Sverige.
Nå skal den monteres sammen med en av våre to dampmaskiner. Når
det er i orden skal maskinen drive et strømaggregat som igjen skal
drive en Playstation. Vi vil vise ungdommene at ved å fyre under en
dampkjele så lages det energi som driver alle leddene frem til dataspillet
Den første oktober er det slutt med utleie av lokalene nede på nordre,
og da begynner planleggingen av båtopptaket. I år vil vi gjerne ha
både Albatross og Fram inne, slik at de blir tidlig ferdig for sjøsetting
God høst alle sammen!
Infolaget, Yngvar Halvorsen
Bilder som ikke er merket med fotograf, er tatt av Redaktøren.
Artikler og disse bildene kan gjerne brukes i andre sammenhenger
bare kilden blir kreditert, Gokstad kystlags KYSTVAKT

Om Kystvakt
Infolaget gir ut fire blader i året, mars, juni,
september og desember
Hvis du har stoff som du ønsker inn i Kystvakt, vennligst send dette til,
gokstad.kystlag@c2i.net med ”Til Kystvakt” i emnefeltet, eller til
redaktøren, yngvar@sfjbb.net eller send det pr. post til
Gokstad Kystlag, Framnesveien 5, 3222 Sandefjord.
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ferie setter flere og flere pris på. Stillheten, horisonten, måkeskrik, bølgeskvulp, vindstille og kuling, kaldt vaskevann, fett hår, langt fra soft is og
kiosk og ikke minst – stort sett det
samme i glasset om kvelden som alle
andre. Det blir ferie av slikt.

Leder
Sommeren er på hell og høstaktivitetene har så vidt begynt å røre på seg
igjen.
Jeg håper at alle har hatt en god og
varm sommer med masse fine sommeraktiviteter og
gode minner.
Jeg har vært en
del på kystlaget i
sommer og fortsatt slår det meg
hvor privilegert jeg
er som kan ta en
tur på ”slippen”
bare for å slappe
av og ta en kopp
kaffe. Mange hyggelige pratestunder har det også blitt.
Solnedgang på søndre brygge med
feststemte mennesker i Nordre. Jeg
tror de fleste vet at dette virkelig er et
privilegium. La oss gjøre det så kjent
og tilgjengelig som mulig.

Nettopp Svenner Fyr og fyrodden representerer en betydelig porsjon kystkultur for begge kystlagene som samarbeider om de ulike rollene der ute.
Dette er et så viktig kystkulturprosjekt
for Gokstad kystlag at jeg håper flere
kommer til å delte når ny sesong starter til våren.
I mine 3 år som leder av kystlaget har
jeg særlig fokusert på to ting: Gjøre
kystlaget så kjent som mulig i byen
gjennom positiv omtale, særlig i avisen samt å ”åpne” stedet for så
mange som mulig og ta godt i mot
dem.

Ettertiden får vise om det har lykkes.
Jeg tror det. 130 nye medlemmer på
4 år er vel et bevis på det.
Nå er tiden inne for å engasjere så
mange som mulig i nye og gamle proSom sekretær i Svenner Drivergruppe sjekter. Det er viktig med nye ansikter
har jeg benyttet mye tid i våres og
og nye ”kluter”. Det vil alltid være en
sommer på Svenner Fyr. Også her er viss form for slitasje på enkeltpersojeg privilegert som ikke bare har Else- ner dersom disse må dra stadig mer
Lill som også synes dette er et godt
av lasset.
liv, men også kan bruke fyrodden med
de fasiliteter (eller rettere: mangel på Jeg håper at så mange som mulig av
fasiliteter) dette innebærer.
dere vil tilbringe en og annen onsdag
I sommer var vi så heldige å være
og lørdag sammen med likesinnede på
vertskap på fyret i en uke sammen
slippen. Jeg gleder meg til å treffe
med gode venner fra kystlaget og ikke dere igjen.
minst alle gjestene som under denne
uken gikk ut og inne i steinhuset.
God høst
Uten unntak blide og hyggelige voksne, ungdommer og barn.
Dag
Nettopp denne form for noen dagers
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Kurs

For 2008 gjelder følgende satser:

Kystlagene i Forbundet arrangerer
kurs som er åpne for alle.



75 kroner per time for kurs
med lærer

Et overordnet mål for våre kurs er å
vekke interessen for praktisk kulturminnevern. Det vil si å bevare og videreformidle kunnskap om håndverk,
arbeid og tradisjoner knyttet liv og
virke langs kysten. Kystlagene arrangerer kurs i restaurering av båter og
bygninger, seiling, navigasjon og tradisjonelt sjømannskap, mattradisjoner, sang og musikktradisjoner, tauarbeid og repslagning, knivkurs og andre håndverkskurs



20 kroner per time for kurs
uten lærer

For å få kursstøtte må kurset registreres hos FOLK. Det søkes om kursstøtte ved å fylle ut søknadsskjema. Skjemaet må sendes til FOLK før kurset
starter.

Studiemateriale

Forbundet KYSTEN har organisert sin
kursvirksomhet gjennom Folkekulturforbundet. Vi er medlem av dette studieforbundet sammen med blant andre Norges Husflidslag, Landslaget for
lokalhistorie og Noregs Ungdomslag.

Godt sjømannskap i tradisjonelle
bruksbåter.
Innhold: lær å seile, krav og kompetanse til høvedsmannen, grunnprosedyrene i en råseilbåt, lage
"skårungekurs", m.m. Boken fungerer
som hjelp eller støttelitteratur til kurs.
Søknad om tilskudd
Utgitt av Forbundet KYSTEN, pris: kr.
100,- Bestilling: på hjemmesiden eller
Lov om voksenopplæring ligger til
grunn for arbeidet i Folkekulturforbun- ved kontakt til forbundet.
det og kystlagene i Forbundet KYSTEN Roliv - frilufstliv i robåt på gamfår økonomisk støtte til kurs og studi- mel tradisjonsgrunn
eringer gjennom Folkekulturforbundet. Instruksjons- og veiledningshefte i ro-

båttradisjoner, kystfriluftsliv m.m. Utgiver: Jan Rosenlund, Pedagogisk senter, Kr.Sand. Pris kr. 100,- Bestilles
hos Forbundet KYSTEN.

Alle lokallag som er medlem av en av
våre medlemsorganisasjoner kan søke
om kurstøtte. FOLK disponerer penger
som bevilges til voksenopplæring over
statsbudsjettet.

Roerkurs
For å få kursstøtte må kurset ha minst Enkle råd og opplysninger om bruk av
tradisjonelle robåter. Utgiver: Jan Rofem deltakere over 14 år, minst fem
senlund, Pedagogisk senter, Kr.Sand.
må ha minst 75% frammøte. Kurset
Pris kr.50,- Bestilles hos Forbundet
må være på minst tolv timer. Godkjent studieplan må være med i søk- KYSTEN.
naden. Kurset må være offentlig utlyst.
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Nordisk kystkultur
Studieplan i formidling av nordisk
kystkultur fra nordisk prosjekt i regi
av FNV - Förbundet Nordisk Vuxenupplysning. Forfattet av prosjektleder Gunn Jorunn Steinsland, Forbundet KYSTEN. Utgiver: FNV. Pris kr. 40,
- Kan bestilles hos Forbundet KYSTEN

fantasien som setter grenser for hva
vi kan presentere. Seminaret vil legge
vekt på å vise forskjellige måter å dokumentere og formidle kulturminner
på gjennom praktisk arbeid. Det skal
også bli spennende så se hvordan
kystlagene dokumenterer de kulturminner som de ønsker å fremheve i
kulturminneåret og hvordan det blir
formidlet videre.

La tradisjonene leve!
Et veiledningshefte beregnet på kurslærere og arrangører av kurs i tradisjonsformidling. Utgiver: Bygdefolkets Seminaret har en ramme på 50 personer og det er førstemann til mølla som
studieforbund. Kan bestilles der. Pris
gjelder. Det er mulig å være to fra et
kr. 60,kystlag, men hvis det skulle bli fullt,
vil vi prioritere deltakelse fra flest muMitt skip er lastet med...Barn arlige kystlag. Da vil førstemann på debeider med tauverk
Rette mot kurs for barn og unge. Knu- res liste bli prioritert.
ter, knop og stikk, garnbinding, matVi skal bo i leiligheter på Fjordbris hoter, skipssekk og didybag. Utgitt av
Norges husflidslag og kan bestills der. tell i Østerhus på Rennesøy. Det er
helt nytt og ligger i vannkanten. Det
Pris kr. 85,vil bli litt forandringer i forhold til det
Skrevet av Tore Friis-Olsen
vedlagte programmet, men vi skal ta
Hundvåg I inn til Natvigs Minde å ha
en del av seminaret der.
Landsstyret i Forbundet KYSTEN
inviterer herved kystlagene til seminar
i Stavanger fredag 10. – søndag 12.
oktober 2008.
Vi inviterer til et spennende seminar
med gode foredragsholdere og et
spennende opplegg på øya Natvigs
Minde. Der vil det bli fokusert på faglige temaer om kystkultur, som vi håper vil interessere kystlagene slik at
dere ønsker å delta på seminaret. I år
har vi valgt å fokusere på det som
skal skje til neste år og valgt samme
tema som det.
Tema for Kulturminneåret 2009 er:
Dagliglivets kulturminner. Dokumentasjon og formidling. Det har vi mye
av innen kystkulturen og det er bare
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Fiskeredskap, lokale
variasjoner og
bruksmønster
Dorging, drag eller som jeg er vokst opp med
”dørjing” av stimfisk som makrell, sei, lyr og sild.
Fiskeredskapene er mange ganger forskjellig utformet avhengig av hvilken landsdel det er snakk
om. Tradisjonene har utviklet seg over tid, antagelig ved at idérike fiskere har prøvet seg frem. I
Østfold rundt 1960 begynte makrellen og komme
inn i fjorden ved sankthanstider. Da var det bare
dorging som gjaldt. Min far hadde da et nylonsnøre på ca 20 til 30 meter langt som endte opp
i et båtformet søkke med en ”hale” i messing der
et tynnere snøre var festet. På dette snøre var
det bundet opp seks blanke slukkroker. Dette ble
dratt etter båten i sakte fart, og ble ikke dratt
opp før det var fisk på. Det ble bruk to snører i
båten, ett på hver side som var festet i en stiv
barde (fra hval) som var stukket ned i et hull i
rekka. Vekten på de to blysøkkene var forskjellig
slik at de fisket i to høyder i vannet.
På høsten ble det fisket med bunnsnører fra en
oppankret båt. Snøret var festet i et blysøkket
som var dråpeformet og med en lett buet ”hale”
som gjorde at kroken som var agnet med sild,
duppet fristene opp og ned. Ovenfor søkke var
det festet en kileformet pose som var fylt med
sild, malt sammen med havregryn. Når søkket
traff bunn dro man opp to favner og nappet lett,
slik at posen tømte seg og
spredde maten rundt snøret og
tiltrakk seg makrellen, dette kalles og ”flu”
Senere på høsten ble det også
brukt reker lagt ned i glyserin,
som agn.
Mange lokale hobbyfiskere hadde sine egne oppskrifter på det
som var oppe i fluposen.

merkelig snøre som man umulig kunne bruke til
dorging.
Snøre fungerte godt viste det seg, både til dorging og hekling fra oppankret båt. Ved hekling
ble snøret med et blysøkke på enden og seks
eller flere blanke og fargede kroker sluppet ned
til bunn og rykket oppover i flere rykk. Kom det
en stim forbi da, så kunne men få fiks på alle
krokene.
Når det gjelder bruk av forskjellige kroktyper på
snørene, så varierer dette mye lokalt. Ble du
med noen ut og fisket og hadde med deg ditt
eget favorittsnøre, som man ikke brukte i det
distriktet ble man møtt med latter og risting på

hode.
Alle sverger til sin måte å binde snøre på, for det
gjorde man tidligere og til dels nå også. I butikkene er det kun et par typer dorgesnører å få
kjøpt slik at tradisjonene blir sakt bort i lokalmiljøene.

Etter hvert kom det andre typer
fiskesnører, mange var nok
kjøpt på Svinesund slik at deres
tradisjoner ble innført på kysten
av Østfold. Hekla, med et søkke
på enden av snøret med tre fargede gummimarker og tre blanke slukkroker ble sett på som et

8

Om det spiller noen rolle hvilke typer kroker,
oppheng, tykkelse på fortommen eller utformingen på søkke man har vet jeg ikke, men
mange vil nok påstå det.
Jeg gjorde som min far og brukte bare blanke
slukkroker, og båtformet søkke på de første
snørene jeg bandt selv, det var jo bare det som
fungerte da. Ulempen ved et slikt snøre var at
det var lett å sette seg fast i bunn da krokene
var i enden av snøre og dermed nærmest bunn.
De ”nye” snørene med et dråpeformet søkke i
enden av snøre var bedre da krokene var lenger
opp på snøret og ikke satt seg fast.
Hva makrellen ser av krokene under vann avstedskommer store og mange diskusjoner om
du spør en hobbyfisker, og de har alle fasitsvare- for Lyngør fyr, kaster jeg ut mitt snøre med
ne.
svarte lang kroker, og så fort jeg er nær bunn
En blank slukkrok ser fisken da den blinker som drar jeg fort opp. Når jeg ser krokene slippes alt
ut igjen, og dras opp hurtig. På den måten
fisker man i hele sjiktet fra 30 til 1 meter. Før
hadde jeg lært at man skulle fiske i sakte
”dørjefart” slik at makrellen kunne ta igjen
krokene, nå kjører jeg like sakt men drar
hurtig opp hele tiden, slitsomt men effektivt.
Jeg kan nesten høre at noen ler av denne
måten å fiske på, men er makrellen der så
får du den nesten bestandig.
Det er viktig å ta vare på de lokale tradisjonene med å binde sine egne dorgesnører slik
at det fortsatt er et mangfold. Har du andre
måter og gjøre det på så hører jeg gjerne fra
deg
silda, en farget gummimark syns bedre, ( har
fisken fargesans da) eller hva med det som jeg
bruker nå, seks lang sort kroker med et dråpeformet søkke
i enden?
Dette har jeg lært av en venn
fra Gjeving. Jeg ferierer mye
der nede og en dag hadde jeg
med meg noen snører med farget gummimark og blangser.
Det var ingen som lo høyt men
smilene var der, ”disse feriegjestene fra Østlandet du”
Der bruker de kun ”svartkrok”
med forskjellige tyngder på et
søkke på enden. Krokene fikk
jeg kjøpt lokalt på Lyngør og
jeg bandt meg et snøre og senere flere da dette fungerer
meget godt. På tretti meters
dyp på siden av grunnen uten9

MS Sjøkurs sjarmerte Brest
MS Sjøkurs ruvet godt i havna og ble et midtpunkt sentralt i festivalområdet. Det tidligere hurtigruteskipet ble redningen for de franske arrangørene
da deler av deres system for både overnatting og mottagelser sviktet. MS
Sjøkurs har, under festivaldagene fra 11. - 17. juli, tatt imot ambassadører,
musikere, TV-Team, sponsorer, turister, delegasjoner fra deltagerland og
mange flere. De franske arrangørene har i etterkant av festivalen uttrykt stor
respekt og tilfredshet med hvordan mannskapet på MS Sjøkurs har taklet dette. De trekker særlig frem mannskapets serviceinnstilling og entusiasme om
bord i en svært hektisk arbeidssituasjon.

Skrevet av Tore Friis-Olsen KYSTEN
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EN FERIETUR MED
ROBÅT PÅ
SØRLANDET
Ivar Otto forteller her om sommerens
rotur fra Sandefjord til Hidra/
Flekkefjord.
Sandefjord – Portør.
Etter å ha kjørt gammel volvo med
gokstadfæringen på båthengeren fra
Fosnavåg lørdag kveld med overnatting på Lillehammer og ankomst Sandefjord søndag formiddag i øsende
regnvær, startet Ivar Otto søndag
kveld kl. 19.00 den 20 juli på turen til
Hidra. Været var disig, men oppklarende. Det var tydelig noe på gang
hos værgudene. Etter en liten hvil på
Martaholmen ble kursen satt mot Stavern. Stig Tore stakk bortom og slo av
en prat og ønsket god tur. Han skulle
bare til Ula og svingte til styrbord.
I Stavern var det full fart på nattelivet, men ellers stille på den lille stranda ved Wasiliof som ble brukt til landingsplass. Et tilbud om gudsord på
strandkapellet ble høflig avslått og erstattet med et måltid fysisk føde i en
pølsebod. Båten ble forhalt og lagt for
dregg inne i bukta mot leieren. Natten
ble tilbrakt liggende i båten på tiljer
og spant med årets nyhet på turfronten – et vanntett trekk til å ha rundt
soveposen. Men det kom ikke en
regndråpe på hele turen, så denne
gang var dette ikke nødvendig å ha
med - i likhet med teltet.
Dagen etter var det klarnet opp og

sola stakk fram etter at den primitive
frokosten var avviklet. Medvind og
strøm i ryggen over Rakke mot Nevlunghavn ga god fart og lunsj kunne
inntas i havna. Men her holdt katastrofen på å inntreffe - snublet på vei
til båten og falt i steinura, mistet mobiltelefonen ned i vannet og ble kraftig
forslått. Heldigvis var det bare knerna
det gikk ut over i form av 5 blødende,
dype sår. Hendene klarte seg bra og
roingen kunne fortsette over Langesundbukta til Stråholmen – fortsatt i
medvind og fint vær.
På Stråholmen ble det en hvil og hyggelig besøk hos Erling Solhaug
(lederen i stiftelsen vår) som har hytte her midt på øya der all bebyggelse
på øya ligger. Alle som er interessert i
hvordan et slikt samfunn skal fungere
rent arealbruksmessig bør ta seg en
tur med Erling rundt på denne øya.
Det at ingen har nedbygget strandsonen har ført til at man har felles utmark på østsiden av øya, at strandsonen er fri og at det er en felles stor
båthavn med badestrand mot nord.
Her er det også gjesteplasser for de
som ønsker å besøkte øya. Stråholmen er et eksempel på hvordan eiendomsforholdene var i slike jordbruksog fiskersamfunn tidligere, og som vi
kan se rester av enda noen steder
langs kysten, men her på Stråholmen
er det gjennomført også for feriefolket.
Roturten videre opp Jomfrulandsrenna
ble tung for nå hadde solgangsvinden
fra sydvest kommet, men gokstadfæringen går godt i motvind og ved
21.00 tiden ble den fortøyet inne i en
lagune på en holme ved Portør for
overnatting i båten under åpen himmel på tilje og spant.
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Portør – Arendal.

ringen praktiserte resultatet av høyesterettsdommen fra Yxney om overnatting i
båt mindre enn 150 m fra hus/hytte. Det
gikk greit, men noen gamle damer som
kom til sitt sedvanlige morgenbad ble
forskrekket over synet av en åpen båt
med en halvnaken roer som hadde tatt
badeplassen deres. Kursen ble nå satt
rett imot Arendal på utsiden av de store
øyene, Dverdalsøya m.v. på grunn av
varmen. Dette var til da årets fineste
dag på Sørlandet og alle som hadde båt
var på vannet. Derfor var det en kjempetabbe å ro opp Tromøysundet. Ikke
nok med at de var ute og luftet båten,
men de skulle se hvor fort den gikk
også. Det var derfor en sliten roer som
endelig kom inn til kai i Arendal, men
der lå ”Solrik” av Grimstad og Ben Brynildsen og tok imot. Det ble et hyggelig
møte med mat og mye god informasjon
om båtlivet i dette området.

Neste dag var været enda bedre og varmen var kommet i tillegg til at vinden
var gunstig med et østadrag lufta. Turen gjennom det flotte skjærgårds- og
øylandskapet ved Portør gikk derfor
greit. Her ble det tid til noen fine raster
på øyer og skjær, men her var det
enormt med hytter – kanskje et av de
mest nedbygde områdene på Sørlandet.
En rast rett via a vis en liten holme med
en hytte på ga også uttelling i form av
en hverdagsopplevelse fra hyttelandet.
Ved 12.00 tiden stiger den en dame iført
badekåpe ut av hytta, tydeligvis dagens
første møte med dagslys. Instinktet tilsa
at hun ikke hadde noe under badekåpen,
at hun var alene og at hun kom til å
bade naken. Alt dette stemte – hva skal
man med Cupido og tilsvarende blader
når man kan nyte slike øyeblikksbilder
fra skjærgården med solbriller og avslappet stilling på et svaberg.
Etter å ha kjøpt inn litt nødvendig proviant ble nattehavn tatt i utløpet av NidelI innseilingen til Arendal dukket Harald
va.
og Lill Ann Holten opp med sin lille plastsnekke – antagelig den miste som ble
Arendal – Kristiansand
observert på hele turen. Harald klaget
på at alle så ned på dem fra flybridgene i Strøm og vind i ryggen i tillegg til stålenhavnene og brukte båten deres som as- de sol gjorde dagens første etappe til
kebeger.
Grimstad til en fest. Her hadde ”Solrik”
og Ben kommet tilbake og problemet
I Risør ble det en velfortjent stopp med med fortøyningsplass var løst. En bedre
sedvanlig besøk hos bokhandler Liestøl
lunsj ble inntatt midt på torget i Grimmed maritimt bokantikvariat og noe som stad kombinert med å lese Dagbladet og
skulle være et måltid på en serverings- skrive kort til venner. Grimstad er en koflåte. Skulle man leve av denne porsjo- selig sommerby med sine trange,
nen så hadde det blitt smalhans – dyrt
ustrukturerte gater og menneskelige divar det også.
mensjoner på husene og forretningene.
Ettermiddagen ble tilbrakt i fint vær med Her ble også en radio innkjøpt for å øke
å ro rundt Sildodden mot Lyngør. Her ble turens underholdnings- og informasjons
nattekvarter tatt fortøyd til land i en liverdi.
ten sandbukt rett i innseilingen til Lyngør. Det ble første gangen gokstadfæ12

I tillegg til å ha Dagbladets kryssord på
tofta foran og radioen på tilja bak skulle
det konsentreres om å navigeres – og
det måtte gå galt. Mannfolk kan som
kjent ikke konsentrere seg om mer enn
3 ting av gangen. Men 1 times roing
inn og ut av samme fjord er ikke så
problematisk når forholdene er gode, og
dessuten var det et ukjent område for
færingen. Dette ble tatt grundig igjen
da kirketårnet i Lillesand kom til syne.
Klok av skade fra Tromøy-sundet ble
Blindleia droppet og i medstrøm og
medvind utenfor alle øyene gikk det
strykende mot syd. Det gikk så raskt at
ambisjonene om å nå hytta til mine
gode venner Håkon og Aina i Kristiansand (Ulvøysund) før kvelden ble realistiske. Like før kl 22.00 om kvelden
svingte færingen inn i den lune havna i
Seivika hos mine venner som nettopp
var kommet inn fra fisketur med pir.
Duverden så godt det smaker med stekt
pir etter så mange dager i åpen båt
med brødmat og frukt. I tillegg en seng
å ligge i til erstatning for tiljene i færingen - og så det fordømte spantet
som ligger akkurat på korsryggen – for
ikke å snakke om frokost med te, egg,
sild og nyrørt syltetøy. Det var ikke
vanskelig å ta imot tilbudet om en hviledag i dette paradiset som dette stedet
er. Det var særlig vissheten om fiskemiddagen til kvelden som var helt
uimotståelig og så var det i tillegg sommermarked og basar på grendehuset i
Høvåg.

fine været gikk det også nå raskt og det
ble tid til en rast i Trægde på innsiden
av de store øyene øst for Mandal. Nattekvarter ble tatt like øst for Mandal ved
Kleven.
Etter nok en fin natt under åpen himmel
ble kursen satt over fjorden og et
strandhugg på Sjøsanden i Mandal for å
få kjøpt søndagsaviser og ikke minst ta
en tur på turistkontoret for å få et kart
over området. Kursen ble nå satt rett
mot Svinør for videre ferd mot den nye
Spangereid kanalen – kanalen som sparer deg for å gå rundt Lindesnes. Nå
hadde det vært mye raskere og sikrere
denne dagen å gå rundt Lindesnes enn
å kjempe om plassen i denne trange kanalen, samt ro en omvei langt inn i landet, inn Lenefjorden og ut Grønnfjorden. Men etter noen lange roøkter ble
nattehavn tatt rett utenfor Farsund.

Neste dag var planen om å ro rundt Lista og helt til Hidra, og vær og forhold
innbød til nettopp dette. Men først ble
det koselige fiskeværet Loshavn besøkt
med sin særegne bebyggelse og arealbruk. Arealbruken her gikk ut på at alle
måtte gå på bryggene til hverandre for i
det hele tatt å komme fram. Neste besøkt på tatt på en av de mange kjempeflotte strendene på Lista. Det var godt å
få litt hvile før den tunge roturen rundt
Lista-landet med fyret og Steinodden
helt ute. Men i fint vær går alt greit og i
kveldinga kunne siste del av turen inn
mot Hidra starte. Her ble siste del av
Kristiansand – Hidra.
ferien tilbrakt hos gode venner og i nydelig vær. Fredag kom Per og Bjørn
Etter en kjapp tur innom Grønningen for med bilen og hengeren og søndag var
å hilse på flere venner i Bragdøya kyst- det ingen bønn – nå måtte både roer og
lag, gikk turen rakst på utsiden av Flek- færing hjem til striskjorte og havrelefse
kerøya mot Ny Hellesund og et blikk på etter en uvanlig uproblematisk rotur.
Amandus Nielsens berømte motiv. I det
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Læreplan for
Fritidsbåtskippersertifikat
KURS FOR FØRERE OG STYRMENN
AV FRITIDSBÅTER MED BRUTTOTONNASJE INNTIL 50 tonn
Fagplanen er utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet og bygger på Fagplan for
kystskipperkurset, med hovedvekt på
følgende emner:
o Navigasjon og navigasjonsinstrumenter
o Sjøveisregler (herunder brovakthold
og bruk av radar)
o Skipslære
o Sikkerhetsopplæring
o Motorlære
1. Kompetanse
Kurset dekker teorien til sertifikat som
gir rett til å være fører eller styrmann
på fritidsbåter med bruttotonnasje inntil
50 i stor kystfart. Krav til fartstid
(båtpraksis), helseerklæring og alder
m.v., fastsettes av Sjøfartsdirektoratet.
Det samme gjelder krav til tilleggsutdanning for å erverve rettigheter i større fartsområde enn stor kystfart.
2. Mål
Kurset tar sikte på å dekke den teoretiske og praktiske opplæring som kreves for å føre fritidsfartøy i kystfarvann.
3. Undervisningsformer
Kurset, som kan være lagt opp etter et
modulsystem, kan gjennomføres ved
lærerstyrt undervisning etter angitt fagfordeling eller ved korrespondansekurs
eller en kombinasjon av disse. Elevene
må gjennomgå et lærerstyrt kurs i føl-

gende emner:
a. Praktisk bruk av navigasjonsinstrumenter
b. Nautiske publikasjoner
c. Lanternesimulator/Sjøveisregler
d. Sikkerhetsfilm om brann og sjøredning
Ved lærerstyrt undervisning forutsettes
at det er adgang til de nødvendige instrumenter og hjelpemidler.
4. Evaluering og eksamen
Elevene kan fremstille seg til eksamen
når det lærerstyrte kurset eller kursets
studieenheter og det praktiske kurset er
gjennomgått. Dersom kurset har vært
lagt opp etter et modulsystem kan deleksamen avlegges etter hver avsluttet
fagdel.
Eksamen skal bestå av skriftlig og
muntlig/praktisk prøve.
A. Skriftlig prøve i navigasjon, skipslære, sikkerhetsfag, motorlære, sjøveisregler, bruk av radar og førstehjelp.
B. Muntlig/praktisk prøve i navigasjonsinstrumenter, sjøveisregler og brovakthold.
Evalueringen og eksamen skal foregå
etter de samme retningslinjer som gjelder for videregående skoler med hensyn
til karakterer, sensur og vakthold.
Evalueringen skjer etter hver deleksamen, og karakteren påføres et karakterskjema som følger eleven til eksamen i alle delfag er avlagt. Når alle eksamener er avlagt kan det utstedes endelig vitnemål.
5. Lærerkompetanse
Vedrørende de generelle lærerkvalifikasjonene vises til rundskriv F-20/90 med
vedlegg samt rundskriv F-21/90 og F78/90.
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Den som skal undervise i de nautiske fagene må i tillegg minst ha utdanning og Landsstyret i Forbundet KYSTEN
sertifikat på Dekksoffiser klasse 4 nivå.
inviterer herved kystlagene til seminar i
Stavanger fredag 10. – søndag 12. ok6. Utstyr
tober 2008.
Skoler og kursarrangører må ha den
Vi inviterer til et spennende seminar
nødvendige utstyr for å kunne gjennommed gode foredragsholdere og et spenføre opplæring i henhold til læreplanen.
nende opplegg på øya Natvigs Minde.
Der vil det bli fokusert på faglige temaer
7. Kvalitetssikring
om kystkultur, som vi håper vil interesSkoler og kursarrangører må ha innført
sere kystlagene slik at dere ønsker å
et kvalitetssikringssystem som ivaretar
delta på seminaret. I år har vi valgt å
undervisning, eksamen, lærerkompetanfokusere på det som skal skje til neste
se og utstyr. Systemet må være tilår og valgt samme tema som det.
gjengelig når Sjøfartsdirektoratet ønsker
å gjøre en revisjon av skolen/
kursarrangøren.
Tema for Kulturminneåret 2009 er:
Dagliglivets kulturminner. Dokumenta8. Godkjenning
sjon og formidling. Det har vi mye av
Alle skoler og kursarrangører som ønsinnen kystkulturen og det er bare fantaker å undervise etter denne fagplan skal sien som setter grenser for hva vi kan
før undervisningen påbegynnes ha søkt
presentere. Seminaret vil legge vekt på
Sjøfartsdirektoratet om godkjenning for å vise forskjellige måter å dokumentere
slik undervisning.
og formidle kulturminner på gjennom
Maritime skoler som har nautisk-linje
praktisk arbeid. Det skal også bli spenanses av direktoratet for å være godnende så se hvordan kystlagene dokukjent dersom undervisningen blir kvalimenterer de kulturminner som de ønstetssikret. Sjøfartsdirektoratet skal ha
ker å fremheve i kulturminneåret og
melding fra skoler som tar lærerplanen i hvordan det blir formidlet videre.
bruk.
Seminaret har en ramme på 50 personer og det er førstemann til mølla som
gjelder. Det er mulig å være to fra et
kystlag, men hvis det skulle bli fullt, vil
vi prioritere deltakelse fra flest mulige
kystlag. Da vil førstemann på deres liste
bli prioritert.
Vi skal bo i leiligheter på Fjordbris hotell
i Østerhus på Rennesøy. Det er helt nytt
og ligger i vannkanten. Det vil bli litt
forandringer i forhold til det vedlagte
programmet, men vi skal ta Hundvåg I
inn til Natvigs Minde å ha en del av seminaret der.
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GOKSTAD KYSTLAG GODT REPREde og innseilingen til havna – hadde Per
SENTERT PÅ ÅRETS LANDSSTEVNE I Angell- Hansen, Bjørn Sunde og Ivar
FOSNAVÅG.
Otto Myhre installert seg i en suite. Dette ble basen for mange hyggelige oppleVELLYKKET LANDSTEVNE I REGI AV
velser i de travle dagene midt i juli. UnHERØY KYSTLAG, MEN VÆRET FØR
der stevnet dukket også formannen med
STEVNET REDUSERTE DELTAKELSEN
sitt Børresen avkom opp og fikk med seg
NOE.
en del av stevnet. Så vårt lag var godt
representert. Ivar Otto hadde planlagt å
Fosnavåg og Herøy kommune er en
ro med Gokstadfæringen fra Åndalsnes
gammel og tradisjonsrik fiskerikommune sammen med en kamerat fra Ulsteinvik
med beliggenhet helt ute mot storhavet til Fosnavåg, men fikk sterk storm ute i
med Stadt i syd og utsikt til fuglefjellet
Romsdalsfjorden og måtte ta til takke
på Runde fra stedets flotte torv. Kommed ankomst til Fosnavåg og stevnet
munen er fremdeles en av Norges størs- med bil og båthenger. Det var denne
te fiskerikommuner og i tillegg hjemme- stormen og det dårlige været etterpå
havn for mange rederier med et hundre- som reduserte særlig deltakelsen av små
talls supply skip. Det koselige tettstedet båter på stevnet. Men heldigvis var væer preget av den gamle havnen med et
ret under selv stevnet godt.
trangt innløp og en relativt stor lagune
helt innerst. Havna er dessverre i ferd
Stevnet.
med å bli for trang for de store havfiskefartøyene, men for et landsstevne i For- Herøy kystlag eier i likhet med oss en
bundet Kysten var den helt ideell. Man
stor slipp beliggende inne i havna i Foskan nesten ikke tenke seg et mer ideelt navåg, og det var her alle båtene var
sted for et slikt arrangement.
forlagt på flytebygger. I tillegg hadde
kystlaget samlet en motorsamling inne i
Gokstad representert.
slippen – dog ikke så fin og ryddig som
hos oss, men Per og Bjørn var her hver
I 4.etg. på hotell Maritim rett ved torvet dag flere ganger om dagen. Dessuten
i Fosnavåg med panoramautsikt til Run- var det her mulig å få enkel overnatting.
Foto: Per Angel Hansen
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Foto: Per Angel Hansen

fikk han endelig klarsignal om å få gå
ned i maskinrommet og da dukket også
For øvrig var stevnet orientert om to
Bjørn ned sammen med Per. En times
steder i form av flere store telt både
tid senere dukket begge opp svarte på
inne i havna og ute i tettbebyggelsen –
hendene og luktende solar og disel. Når
ytre og indre allmenning.
det var anslagsvis 25 slike skøyter på
stevnet – kan dere forestille dere hvor
Disse to allmenningene var steder der
mye tid som gikk med til denne delen av
fiskerne i tidlige tider fritt kunne legge til stevnet.
å lande fangsten sin. Dette førte til at
stevnet ble en integrert del av lokalsamfunnet på en velig fin måte. Det var ikke
bare ordføreren som stilte opp, men hele
befolkningen kom til teltene og ga tydelig uttrykk for glede over å se alle de
gamle fiskebåtene med de store og dunkende motorene.
Disse fiskeskøytene med de gamle motorene var et funn for Bjørn og Per. En
vanlig dag for disse ta var en tur på motormuseet til kystlaget, for deretter å arbeide seg gjennom alle skøytene ved flytebryggene. Den vanlige framgangsmåten var at Per innledet en samtale med
de som satt på dekke og etter hvert
brakte samtalen inn på hva slags motor
det var i båten. Etter en lengre samtale
Brudebåten

Foto: Per Angel Hansen
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Det var positivt å se at så mange relativt
unge mennesker hadde interesse for å
ta vare på gamle skøyter og motorer.
Det gir grunn til optimisme for fremtiden
og viser at det arbeidet som nedlegges i
vårt motorlag kan ha nasjonal og ikke
bare lokal betydning.
Ellers er det å si at denne livsstilen var
så anstrengende at både Bjørn og Per
måtte ta en ettermiddagslur hver dag.
De var også vanskelige å holde våkne
under de hyggelige middagene på de
mange flotte kafeene og restaurantene
om kveldene også . Herøy kommune har
ca. 6-7000 innbygger – men flere trendy
kafeer og restauranter enn det Sandefjord har !

defilering inn det smale innløpet med
mange tilskuere til stede. Gokstadfæringen fikk som den eldste båttypen på
stevnet æren av å være den første båten
i defileringen.

Defilering.

På tross av at defileringen tok svært
lang tid, var det ingen som forlot havna
før den siste båten hadde passert. Gleden over både å se og høre disse tradisjonelle båtene var tydelig å se på lokalbefolkningen i dette øysamfunnet som er
preget av stor rikdom og høy aktivitet
med skipsbygging, fiske og oppdrettsnæring.

Som vanlig var det defilering av alle båtene. Det var samling ute på sjøen og

Tekst: Ivar Otto Myhre
Foto: Per Angel-Hansen

Foto: Per Angel Hansen
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Forbundet KYSTENs historie
I et møtelokale på Norsk Sjøfartsmuseum samlet det seg rundt 50-60 personer til
et stiftelsesmøte den 14. september 1979 og de dannet organisasjonen ”KYSTEN
– forbund for bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø”. Det var resultatet av en lang tidsplanlegging og nøling, at Båtlaget og Forening for bevaring
av eldre seilfartøyer(kalt for råtalaget på folkemunne) ble slått sammen til en
landsomfattende organisasjon. De frammøtte, som kom fra flere deler av landet og
var medlemmer av de to foreningene, ble de første medlemmene. Tryggen Larsen , som hadde vært en av pådriverne for sammenslåingen og hadde sittet i interimstyret, blevalgt til forbundets første formann Få av de frammøtte viste da at organisasjonen de var med på å starte, ville være vital og oppegående og ha rundt
100 lokale kystlag og ca. 9000 medlemmer over 20 år senere!
Interessen for å ta vare på eldre fartøyer og tradisjonelle båter førte til at det på
70-tallet ble dannet flere lokale lag og foreninger knyttet til et fartøy eller en båttype de ønsket å ta vare på. De fleste store seilskuter som var bygd i landet, var
allerede forsvunnet, enten til utlandet eller sunket på havets dyp. De tradisjonelle
små ro- og seilbåtene ble brent på bålet og var på vei til å forsvinne helt. Det gjorde at det hastet med å ta vare på de båtene og fartøyene som var igjen og for å få
en slagkraftig organisasjon som kunne ta til orde for å verne disse kulturskattene
for fremtidige generasjoner, bestemte de seg for å samle seg i Forbundet KYSTEN.
Det var også mange som reagerte på den skjeve framstillingen av norsk historie,
der den norske odelsbonden og innlandskulturen var dominerende. I forbindelse
med nasjonalromantikken og dannelsen av en norsk nasjonal identitet, trengte
man symboler som hadde røtter langt tilbake i historien.

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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Det førte til at vekten på innlandskulturen ble mye sterkere enn den betydningen den har innen norsk kultur og tradisjon. Rundt 90% av alle nordmenn
bor under en halv time fra sjøen og forbundet KYSTEN innså allerede fra begynnelsen at deres oppgave var å arbeide for å bevare alle aspekt ved den
norske kystkulturen, både materielle og immaterielle verdier.
Fra å være en sammenslutning konsentrert omkring vern og bruk av tradisjonelle båter og fartøyer, har virksomheten blitt stadig mer omfattende. Forbundet hadde ved utgangen av 2001 omkring 8.600 medlemmer over hele
landet og i utlandet, ca. 100 fylkes- og lokallag og tilslutning fra omtrent like
mange foreninger og stiftelser med beslektet formålsparagraf.
Målet er å utvikle forbundet til en paraplyorganisasjon med et så bredt arbeidsfelt at alle kystkulturinteresserte kan føle tilhørighet. Vi ønsker at alle
som er med i forbundet KYSTEN skal få en følelse av at de er med i et stort
fellesskap og at det de holder på med er viktig. Vi ønsker å samle alle interesserte i et krav om økende offentlig engasjement i dette arbeidet.
Tidsskriftet
Forbundet KYSTEN satt ned en gruppe på stiftelsesmøtet som fikk i oppgave å
vurdere muligheten for å få laget et blad for organisasjonen. Allerede ved begynnelsen av året etter (1980) kom tidsskriftet KYSTEN ut med første nummer, og det kom tre til før året var omme. Fra da av kom det ut fire nummer
hvert år helt fram til 2002, da opplaget ble økt til fem nummer hvert år.
Den første redaktøren var Tryggen Larsen som ble sittende som redaktør til
han gikk av med pensjon i 1999. I den perioden la han ned et enormt arbeid
med å lage et tidsskift som fort ble anerkjent for sine faglige artikler og framstilling av norsk kystkultur. Tidsskriftet trakk tidlig til seg dyktige personer fra
museer og andre faglige institusjoner som skribenter
Landsstevnet
Et av de viktigste utstillingsvinduene Forbundet KYSTEN har er landsstevnet,
som arrangeres på ulike steder hvert år. Der møtes medlemmene med sine
tradisjonelle båter og fartøyer til meningsutveksling og sosial omgang. Landsstevnet er også en plass hvor tradisjonelle håndverk vises fram og hvor immateriell kultur skal blomstre. Det første landsstevnet ble arrangert i Horten
allerede i 1981, og siden har landsstevnet vandret landet rundt og har vokst
til å bli et viktig arrangement for det stedet hvor det blir arrangert.
En viktig aktør
Forbundet KYSTEN er i dag en anerkjent organisasjon innen kulturvern og har
en stor kontaktflate mot offentlige myndigheter og andre frivillige organisasjoner. Kystkultur er satt på dagsorden og de fleste er i dag oppmerksomme
på kystkulturens betydning innen norsk kultur.
Forbundet KYSTEN
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Treffliste/kalender 2008

Juli
August
September

Oktober

November

Desember
Januar 09

17.-20.

Landsstevnet i Fosnavåg,
Sunnmøre

20.

AU

26.

Styremøte

10.

AU

13.

Høsttreff Gokstadholmen
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Styremøte

08.

AU

10.

Medlemsmøte

21.

Styremøte

12.

AU

25.

Styremøte

28.

Førjulstreff

10.

AU

16.

Styremøte

07.

AU

13.

Styremøte

21.

AU

23.

Årsmøte
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LØRDAGSKAFÈ
Hver lørdag lager vi
vafler og kaffe fra
klokken 1100 til 1300
Dette serverer vi i
stua når det er kaldt
eller på brygga når
været
tillater det

Møter og aktiviteter i kystlaget
Onsdag: Lags aktiviteter fra kl. 18.00
"Fra krok til gane" første onsdag i mnd, starter kl.
20.30
Lørdagskafé fra kl. 11.00 til kl. 13.00
Styremøter/AU-møter starter kl. 18.30, styremøtene er åpne for alle.
Medlemsmøtene er på fredager fra kl. 19.00
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Returadresse:
Gokstad kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord

Leder i styret

Dag Østby Pedersen

46 67 81 20

Nestleder

Sissel Alme

90 95 40 03

Kasserer

Morten Hellemann

91 63 66 02

Sekretær

Bendte W. Kvarenes

33 47 85 00

Fartøy- og kulturlaget

Oddvar Larsen

90 64 94 31

Verkstedlaget

Per Angell-Hansen

33 47 32 60

Infolaget

Yngvar Halvorsen

90 14 00 10

Nordre Skur & Ballast

Erik Bjønness

33 45 86 12

Kystledslaget

Tom Harring

90 87 53 00

Seilas- og Havnelaget

Bjørn Rishovd

33 46 20 68

Husstyret

John Aanes

33 46 78 91

Utleie/Selskapslokaler:

Vigdis Myhre

99 45 38 15

Modellbåtlaget

Cato Arveschoug

45 02 74 12

Arbeidslagene

Vi møtes på Huvikslippen onsdag og lørdag
Kommer du?
Benytt anledningen til en prat og litt hygge
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