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LEDER`N
Bjørn Navjord er Gokstad kystlags
leder. Han har det daglige ansvaret
for at alt går bra. Sammen med styret og arbeidslags lederne, legger
han planer for fremdriften, og utførelsen av det som blir bestemt.

ENDELIG er en ny utgave av
Kystvakt kommet! Av forskjellige årsaker har bladet vårt
ligget på vent et par år, men
her er det! Takk for det Yngvar, at du tar deg tid til dette
arbeidet!

te. I denne utgaven er det en
informasjon utviklingen angående landsstevnet i 2015.
Det vi må ha fokus på ellers er
den daglige driften av kystlaget.
Vi har et Murhus som skal rehabiliteres. Dette kommer til å
koste penger. Vi får utbygging
av gang/sykkelvei forbi kystlaget. Dette starter uka etter
påske. I denne forbindelse må
vi få ny strømkabel inn til
kystlaget som øker strømkapasiteten.
Fartøy/kultur bygger båt, Lanesbuen trenger stell av pensjonistene våre, Gokstadveverne produserer til landsstevnet allerede, Nordre skur og
ballast øver hver torsdag.

Jeg har alltid ment at Kystvakt
er viktig fordi det er noe som
kommer i postkassen til alle.
Ingen faller utenfor. Styret
prøver gjennom tilgjengelige
midler å informere alle medlemmene om det som skjer i
kystlaget og Kystvakt er viktig
i den forbindelse. Ellers så er
det et spennende blad hvor
prosjekter, hendelser eller turer av medlemmer blir beskrevet på en levende og god må2

De opptrer også med nydelig
sang samt ramsalt musikk
hele året. Seil/havn har en
finger med i det meste av arbeid som skjer på kystlaget
enten det er kaianlegg, Lanesbuen eller andre praktiske
gjøremål. Treffkomiten med
støttespillere har nettopp
gjennomført en formidabel
«Ottars» skreiaften som ble
veldig koselig og stemningsfylt!
Vi skal gjennomføre Krok til

Gane, medlemsmøter og treff
i henhold til trefflista. Styret
jobber med mulige prosjekter
som vil bety mye for kystlaget
i årene framover. Vi må som
sagt ha fokus på den daglige
drift samt utvikle en organisasjon som ivaretar utviklingen
fram mot landsstevnet i 2015.
2014 og 2015 vil bli spennende år for oss i kystlaget!
Mvh
Bjørn Navjord
Leder i Gokstad kystlag
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FOBUNDET KYSTEN
LANDSSTEVNET
Arrangeres på Gokstad kystlag i 2015
Landsstevnet 2015
Oppdrag
Arrangere landsstevnet for
Forbundet KYSTEN i 2015 i
henhold til gitte retningslinjer
16 – 19. juli.

Organisasjon
Styret er overordnet organ
som koordinerer mellom gruppene og styrer økonomien.
Styret tar avgjørelser der det
er behov.
Gruppene er:
Havn/teknisk, leder Kaare
Jansen
Mat/servering, leder Gunnar
Brattli
Programgruppe, leder Dag
Østby Pedersen
Stevnekontor, herunder sekretariat/informasjon/
overnatting, leder Jan
Kristiansen
Sikkerhet/vakthold/HMS, leder Ole Jacob Bjerkestrand

MÅL MED LANDSSTEVNET
2015
Formidle kunnskap om kystkultur og fartøyvern
Øke forståelsen for Forbundet KYSTENs arbeid for
bevaring av kystkulturen i
Norge
Formidle kystkultur i Sandefjord og Vestfold med fokus på vikinger, båtbygging og hvalfangsthistorie.
Gokstad kystlag ble høsten
2012 tildelt Forbundet
KYSTENs landsstevne i
2015. Siden tildelingen
har styret jobbet med å
bygge en stevneorganisasjon.

Status/framdrift
Arbeidet er godt i gang. Etter
godkjenning av Årsmøtet har
gruppene organisert seg og løser oppdragene etter lagt tidsplan.
4

Flere vil bli involvert etter
hvert som gruppene kommer i
gang.
Nødvendige avtaler og bestillinger må gjøres i tide. Dette
gjelder både artister og materiell.

net i Oslo i juli 2014 og er
derved den gruppen som må
levere først.
Programgruppen jobber med
sammensetning av programmet, hvor de forskjellige aktivitetene skal være og hvilke
artister vi skal ha.

Tidsplan
Gruppene skal koordinere
oppdragene slik at de blir løst
i hht tidsplanen som er følgende:
Ansvarshavende i gruppene
var på plass til 24. januar
2014.
Koordinering av oppdrag
mellom gruppene og tidsplanen innen 10. februar.
Undergrupper på plass med
ansvarshavende innen 10.
mars.
plan for profileringen av
landsstevnet vårt fram
mot stevnet i Oslo 17 –
20 juli 2014. Opplegg for
dette må være klart til 8.
april
Gruppene skal selv lage sin
tidsplan for tiden fram til stevnet i 2015. Dette skal gjøres i
samråd med styret.
Stevnekontoret jobber med
profileringen under landsstev-

Havn/teknisk, Mat/servering
og Sikkerhet/HMS er avhengig
av det Program og Stevnekontoret leverer. Styret skal informere dere fortløpende gjennom mailer, Kystlagsbrev,
medlemsmøter og referater
fra møter. Hvis dere savner informasjon om noe angående
landsstevnet i 2015 så er
gruppelederne eller styret de
som kan svare.
Mvh
Bjørn N
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EN RUNDTUR I STOCKHOLMS
SKJÆRGÅRD OG ROSLAGEN
MED ROBÅT
Her forteller Ivar Otto Myhre om sommerens rotur, denne
gangen en rundtur i Stockholms skjærgård og Roslagen.
Første delen av turen foregikk i det mer sentrale øyriket rett
øst for Stockholm sammen med Per Angell-Hansen.
Utgangspunktet for
denne turen var en
maritim godteributikk
Fartygsmagasinet i
Gamla Stan i Stockholm og en artikkel i
et svensk båttidsskrift
om de mange nedlagte båtslippene i Stockholmskjærgården. Per
og Ivar Otto har etter
mange besøk etter
hvert blitt god venn
med innehaveren av
denne butikken, som
man aldri blir lei av,
selv om prisene ligger
en del utenfor vanlige
folks rekkevidde. Det
blir for oss med noen bøker og krafttak i form av en skutemotauverk av og til pluss et
dell til 25.000 svenske kroner.
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Denne innehaveren har alltid
noe nytt å fortelle og tips om
steder å besøke i Sverige, slik
var det også denne gang.
Plasseringen av båt og henger
med utsetting av Gokstadfæringen gikk greit denne gang
på grunn av at vi valgte å
overnatte på ungdomsherberget i Bogesund ved Vaxholm.

Båtslippene
Alle som ser skjærgården
utenfor Stockholm enten som
båtturist eller på kartet forstår
at her må det ha vært en
enorm flåte av små trebåter i
sin tid både til alle feriestedene, fiskerne og ikke minst for
transport til og fra boliger og
gårdsbruk.
Per og Ivar Otto brukte en hel
dag på å ro fra roklubben i
Vaxholm og til alle de store
øyene i nærheten hvor det var
og hadde vært slipper for
mindre trebåter. Til deres
store glede fant de også ei
yngre dame som hadde som
ambisjon å bygge trebåter
igjen på et gammelt kjempeanlegg med diverse store
spennende bygninger. Hun
mente til og med at hun skulle
klare å bygge en Gokstadfæring !
Mange av de gamle slippene
hadde også blitt overtatt til
mer moderne drift tilpasset
dagens plastbåter. Men på
tross av dette var den gamle
stilen på anleggene ikke borte
og det var lett å drømme seg
tilbake til trebåtens storhetstid.

Her ble vi tilbudt gratis plass
til bil og henger av bestyrinnen, som var tidligere
svensk mester i roing. Hun
anviste også utsetting hos roklubben i Vaxholm. Vaxholm
er en rikmannsplass like øst
for Stockholm hvor mange
kjendiser har slått seg ned i
de mange gamle, flotte husene, blant annet Ingemar Stenmark, Børge Samling
(ishockey) og like utenfor Anita Feltskog (ABBA). Vaxholm
er opprinnelig et militært støttepunkt og festningen som
hindret atkomst for fiender fra
nord til Stockholm. Det var hit
Wasa skulle for å laste inn forsyninger før den kantret på
Stockholm havn.
I syd heter tilsvarende festning Dalarø og er omgjort til
gjestehavn.
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Roturen ble avsluttet med en
bedre middag i Vaxholm med
utsikt til det gamle fortet og
anlegget som i sin tid slo flere
russiske angrep mot Stockholm tilbake.

den en liten sandstrand inne i
sivet ved et nytt stort borettslag som ble fristende for første
matstopp. Etter en liten stund
dukket det opp en kar ut av
sivet som utbrøt: ” Så trevligt
at du ville bruke vår strand”.
Han var begeistret for båten
og ville gjerne ha et bilde av
både roer og båt og løp opp til
sin leilighet. Når han kom tilbake hadde han med seg hele
styret i borettslaget som alle
synes det var hyggelig at en
nordmann ville bruke deres
strand ( de hadde laget den
på dugnad). Etter en hyggelig
prat og litt drikke i varmen
gikk turen videre i trange
sund mellom holmer og skjær.

Stockholms skjærgård.
Gokstadfæringen hadde tidligere blitt rodd sydover i denne
flotte Skjærgården, men nå
var det området mot øst og
nord som skulle utforskes. Per
hjalp til med starten tidlig om
morgenen i Vaxholm og reiste
deretter hjem, mens Gokstadfæringen startet på den interessante og utfordrende ferden
først østover. Været var fint og
på østsiden av Vaxholm var
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En
. god og hyggelig start på
turen, og man kan undre seg
over om dette kunne ha
skjedd i Norge ?

verdens hav. Området kan
minne både geografisk og sosiologisk om kyststrekningen
mellom Lyngør og Arendal når
Det er ganske langt fra Stock- man ferdes på innsiden av de
holm og ut til selve Østersjøen store øyene.
og første overnatting ble tatt At navnet på området hen
på en liten øde øy med to
speiler på roing er ikke vanssandstrender, men ikke noe
kelig å forstå når man komsom tok av for vind.
mer inn i dette idylliske øyriDet skulle straffe seg for neste ket.
morgen kom det en liten som- Apropos roing, det var også
merstorm fra nord som gjorde herfra posten mellom Stockdet umulig å ro videre
holm og Helsinki ble rodd over
Det ble å dra båten langt opp til Åland og videre til Finland i
350 år i den tiden da Finland
på land og kose seg i teltet
hørte til Sverige. Hvert år armed lesestoff innkjøpt i
”godteributikken” til langt på rangeres det et rokonkurrandag da det løyet litt og turen se, ”Postrodden” fra Roslagen
kunne fortsette helt ut til Ka- og over til Åland i midten av
pellskjær og fergeleiet for alle juni med tidsriktige båter og
tax-freefergene til Åland. Her ca. 60 deltakere til minne om
ble det inntatt en bedre mid- denne tiden.
dag i kafeteriaen før ferden
fortsatte nordover og inn i det Når Gokstadfæringen gled inn
av Evert Taube besungne Ros- i dette riket ble været godt og
lagen.
varmt. Hele Roslagen ligger i
le av Østersjøen bak fire store
Roslagen.
øyer, Bjørkø, Vaddø, Fogdø og
Landskapet Roslagen er et
Singø. Det var derfor ingen
området i Sverige hvor sjøfart kald trekk og bølger fra det
og fiske var totalt domineren- store havet. Vaddø er egentlig
de i mange hundre år, og de
en halvøy,
såkalte rospiggar reiste på alle
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men i 1819 startet man å grave en kanal som var ferdig i
1835. Kanalen ble gravd av
soldater og er en av Sveriges
mest beferdede fritidsbåtleder.
I turistbrosjyrene står det at
denne kanalen er for båtfolket
som Vasa-loppet for skifolket.
Midt i Roslagen på Vaddø, like
ved kanalen, ligger et av de fi-

ro- og seilbåtene fra området.
En fin dampmaskin med kjele
var det også avsatt plass til.
Museet hadde også lagt stor
vekt på å ta vare på den folkelige kulturen rundt sjøfarten
ved hvert år å utgi årshefter
med fortellinger fra vanlige
folks opplevelser av kystkulturen og langfarten med skuter.

neste små sjøfartsmuseum
Gostadfæringens mannskap
har besøkt. Det var anbefalt
av vår venn i den maritime
”godteributikken”. Her hadde
man samlet alt om sjøfart og
fiske og tatt vare på de gamle

Det var lett å finne teltplass i
dette relativt øde landskapet
hvor det var lite fritidsboliger
langs sjøen. Etter noen dager
var det dog greit med en dusj,
så det ble hotell i det største
tettstedet i området,
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Grisslehavn. På tross av sommertravelheten var det plass
på Sjøbadhotellet like ved fergeleiet for fergen til Åland.
Roslagen var så fint å ro i at
det var fristende å ro tilbake
samme vei. En kuling fra nord
gjorde valget lett, men med
medvind gikk det så raskt at
Gokstadfæringen bare etter et
par dager med stor fart befant
seg tilbake ved Kapellskjær og
innløpet til Stockholm.
Testen
Det var da Ivar Otto bestemte
seg for å ta en test på hvor
langt det var mulig å ro på et
døgn. Kunne det være mulig å
ro helt inn til Vaxholm i løpet
av en ettermiddag og natt og
ville roeren holde ut? Under
gode forhold gikk det raskt og
greit innover denne lange og
svært trange leden sammen
med alle de store fergene fra
Finland og cruisebåtene som
alle skulle til Stockholm. Det
var forøvrig stor frustrasjon
blant grunneierne langs leden
på grunn av erosjonen som de
store bølgene fra båtene skapte, og de har satt opp store
banner som forkynte at 9000
da var forsvunnet på grunn av

erosjon på kort tid. Da føler
man seg mer velkommen med
robåt, selv om det nå gikk
raskt innover med denne
også. Det var en deilig følelse
å ro i den lyse sommernatten
forbi øyer, holmer og skjær i
dette vakre området. Navigasjonen var litt vanskelig på det
mørkeste inn mot Stockholm.
Her er det vanskelig å få øye
på sundene i dette svært
trange farvannet, men det å
følge fergene som snor seg
gjennom dette farvannet er en
god strategi. Endelig tidlig på
morgenen kl. 07.00 viste toppen på festningen på Vaxholm
seg og færingen ble etter
hvert fortøyd ved roklubben
uten at roeren hadde tatt skade av anstrengelsene. En viktig test som kan komme til
nytte senere under mer alvorlige forhold.
Det var uaktuelt å kjøre bil
hjem etter en slik anstrengelse og våkenatt, men ungdomsherberget var fullt. Løsningen ble en drømmedag i
Stockholm, etter at bestyrinnen etter å ha fått referat fra roturen innvilget en
gratis dusj.
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Det går buss hvert
kvarter fra Vaxholm til Stockholm
og det var en sann
glede å vandre
rundt i den vakre
byen i det flotte
været med diverse
påfyllinger av drikke for å kompensere for anstrengelsene det siste døgnet.
Turen tilbake til Vaxholm gikk
med en av de mange gamle
rutebåtene som trafikkerer alle øyene utenfor Stockholm.
På Vaxholm hjalp noen ungdommer fra roklubben til med

å få båten på båthengeren og
hjemturen gikk via overnatting i Ørebro og derfra til
Strømstad via et besøk på favorittplassen Marstrand.

KONTORVAKTENE PÅ KYSTLAGET
Kontorvaktene hos Gokstad
kystlag er en viktig del av lagets daglige drift. Det er de
som tar telefonen når noen vil
snakke med Gokstad kystlag
om f.eks. leie av selskapslokalene våre eller annen informasjon om kystlaget. De har

vakter mandag, onsdag og
fredag mellom 1100 og 1300
Kontorvakter er Kristian Fossum og Torbjørn Skaret, Vigdis Myhre og Roy Kristoffersen. Ottar Trones, Jan Samuelsen og John Aanes har vært
avløsere.
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VERKSTEDLAGET
Verkstedlagets hovedoppgave er å restaurere og ta vare på båtmotorer slik
at de kan stilles ut og demonstreres,
samt å sikre at det vi har av motorhistorie i kystlaget som kan videreformidles til kommende generasjoner.

Verkstedlaget er et godt fungerende lag som alltid har aktive medlemmer. Per Angel–
Hansen har vært leder av laget i mange år. Verkstedet,

det er mulig. Målet er å ta vare på et eksemplar av slike
motorer som er produsert eller ofte brukt i vårt området i
Vestfold og Sandefjord
Disse blir da satt ut på Motormuseet og merket med type
og produksjonsår. I den senere tid har det blitt anskaffet
flere dampmotorer, også disse
blir restaurert slik at de kan
kjøres.
Verkstedlaget anskaffet for en
tid siden en ny dampkjele som
brukes til dette.
Målet den gang man anskaffet
spiserommet (kafferommet
kjelen var å kunne montere en
nå), smia og delelageret er
dampmaskin som igjen dreiv
stort sett slik det var da kyst- en generator som laget strøm,
laget kjøpte Slippen i sin tid.
slik at vi kunne kople på en
Her blir små båtmotorer res- Playstation. Altså fra ved til
taurert og satt i stand så sant data.
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JOHN ERICSSON
Propellens pioner, Monitors mester og
mye annet
Av Per Angell-Hansen
Etter han død kunne en lese i New York Times: ” Han
var ett av 1800 tallets største mekaniske genier.”
John Ericsson var født utenfor
Filipstad i Sverige. Hans far
Olof var i mange år engasjert i gruvedrift. John var,
som jo bare var en liten gutt
hadde allerede i seksårsalderen tegnet og laget han en
modell av Långbanshyttan
(gruven) med alt som tilhørte
av stiger, spill, malmkurver og
transportanordninger. Interessen for tegning og modellbygging kom svært tidlig.
Det ble til at Johns far sluttet i
gruvene, og familien flyttet til
Forsvik og Gøta Kanal. Dette
var i 1810. Johns far hadde
erfaring fra gruvene med
sprengning, noe som gjorde
ham attraktiv som leder og
han ble sprengningsformann ,
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med tittelen postmann (post
=arbeidsplass). John fulgte
nøye med i hva som skjedde
på byggeplassen, han var jo
ennå et barn og det var tid for
å gå på skole. Han fikk i starten sin undervisning hjemme
av sine foreldre, men så overtok en guvernante og en
”informator” den videre undervisningen. Det ble undervist i vanlige skolefag, men
det ble spesielt lagt vekt på
undervisning i klassiske og
fremmede språk.
På denne tiden ble det også
selvfølgelig ansatt andre ansatte, og det som vekket
Johns interesse, var de

yngre teknikerne som ble ansatt. Blant teknikernes oppgaver var nivellering, oppmåling,
karttegning og konstruksjonstegninger. John fikk lov til å
sitte på kontoret sammen med
teknikerne å lære. Allerede ni
år gammel sies det at han
kunne utføre en godkjent tegning. Gutten utviklet seg
raskt.
Men modellbyggingen var ikke
glemt, og John laget modeller
av både sluseporter og en
funksjonsdyktig modell av et
sagbruk.
Noe annet som John så, var et
eksperiment hans far gjorde.
En dag så John at faren skapte vakuum i et glassrør med
varme, slik at vann ble suget
opp og fylte røret. Varmluft
kom John aldr til å glemme,
og han gjorde seg nytte av
varmluften senere i sitt
liv.Etter barneårene i Forsvik
ble John ansatt ved kanalen,
som assisterende nivellør ved
Riddarholmen stasjon, og han
fikk eneansvaret for å nivellere kanalen ved Rotkilen like
ved Töreboda. Stort ansvar for
en tenåring, når en vet at flere hundre ansatte var avheng-

ig av tenåringens anvisninger.
FÄLTJEGARE OG LANTMÂTERA
I JÄMTLAND.
John Ericsson dro. Sammen
med en eldre nivellør til Jämland i 1820, hvor nye oppgaver ventet. De begynte som
landmålere, og oppgaven var
å tegne opp grensen mellom
”Kronans markar” og privat eiendom. Da det var vanskelig å
få ansatte til slike arbeidsoppgaver i slike avsidesliggende
bygder var lønnen svært god.
Karl XIV , som fikk se dette
kartet og ble meget imponert.
Han ba John om å lage et kart
over det norske felttoget 1813
-1814, Et prosjekt, som aldri
ble fullført.
NYE IDEER OG FLERE KART
John dro til Stockholm i 1822
og fikk formelt avsluttet sin
utdannelse som landmåler,
med svært gode resultater.
Etter dette dro han igjen ut
for å lage kart i mange områder i Sverige.
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Byer ble også målt opp
og tegnet. Periodevis
tegnet han så mye, at
han signerte med to
forskjellige nav, så ingen skulle bli mistenksomme. Arbeidskapasiteten var enorm.
John bodde mange
steder på sine reiser
og traff Caroline. Det
ble ikke noe giftermål,
men i det skjulte fødte
Caroline deres sønn
Hjalmar i 1924. Hjalmar ble tatt hånd om
av Johns mor, og det
var først da Hjalmar
fylte 48 år at han fikk sin første direkte kontakt med sin far.
John hadde ikke glemt farens
eksperimenter med varmluft i
glassrør , og i sitt verksted
drev han med eksperimenter.
Ved hjelp av en primitiv prototype, fikk han i gang en enkel
varmluftsmotor. Med denne,
fikk han til alles forskrekkelse,
pumpet opp en kraftig vannstråle fra naboens brønn. John
mente bestemt at denne pumpen måtte kunne gjøre nytte i

gruveindustrien. Han søkte om
privilegium til å oppføre slike
maskiner, som ikke skulle drives av vann, damp, vind eller
muskelkraft. Han fortalte ikke
i søknaden om hvilken drivkraft han skulle bruke.
Imidlertid sendte han i 1825
en beskrivelse av maskinen til
Civil Engineers i London.
Tegninger og beskrivelser finnes fremdeles i deres arkiv.
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Mulighetene for å skaffe kapital for å utvikle varmluftsmaskinen var ikke gode i Sverige.
Ved hjelp av bekjentskaper og
et stort nettverk, ble det skaffet penger til en reise til England, for å treffe engelske ministre og andre nyttige kontakter. Ansatt i forsvaret var
han fortsatt, og samtidig med
at han søker permisjon for sin
englandstur, blir han utnevnt
til kaptein.
Nå kunne han kalle seg
Captain John Ericsson.

Stockholm og knytte gode
kontakter. Blant annet med
den engelske ambassadøren.
Han fikk god kontakt med den
seks år eldre premiärløjtnant i
marinen Adolf von Rosen, som
tilbød seg å bli Johns reisefølge for å berede veien for ham
i den nye landet. Den 27. april
1826 fikk John sitt pass, og
kunne sammen med tre andre
til London. Som tidligere nevnt
fikk John lære språk i Forsvik,
og han hadde kunnet kommuTIL ENGLAND.
nisere med noen av de engelsMed regimentssjefens anbefa- ke verksmestrene som arbeiling kunne nå John dra til
det der.
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Han følte nok nå at engelskkunnskapene ikke var så gode, men han fant seg fort til
rette i England. En bedre veileder enn verdensmannen og
greven Adolf von Rosen, kunne han ikke ha fått.
Johns første søknad om patent
i England gjaldt en anordning
for å ivareta brenngasser i
dampkjeler. Søknaden var innsendt i von Rosens navn. Det
forekom flere ganger at forretningsforbindelser og andre
samarbeidspartnere fikk undertegne patentsøknadene, og
avtalen var da at eventuelle
inntekter skulle deles mellom
patentrettighetshaver og oppfinner.
Etter en hektisk tid i London,
dro Von Rosen til Frankrike
sammen med John. Kreditorene i London var nå plagsomme. I Frankrike fortsatte von
Rosen med å hjelpe John med
patentrettigheter, bearbeide
markedet og helst skaffe kapital. Nå slutter Johns samarbeid med von Rosen, men de
er venner hele livet, og når
John senere blir en velholden
mann, støtter han sin venn
økonomisk.

VARMLUFTSMADKINEN CALORIC.
John hadde ikke glemt sitt vellykkede eksperiment da han
pumpet vann fra Naboens
brønn. Varmlufts maskinen
var aldri ute av hans tanker.
Med ny lånt kapital i Sverige,
og stor optimisme for varmlufts maskinens fortreffelighet
var han sikker på å lykkes og
å sikre en trygg framtid.
Nye eksperimenter ble gjort,
og mange framstøt mot markedet ble igangsatt. En gruve i
Sverige kjøpte pumpeanlegg
av en konkurrent, en gruve i
Mexico hadde mer tro på den
gamle metoden med hestevandring for pumpedriften. Et
nytt framstøt til en gruve i
Cornwall var imidlertid interessert. Full av forhåpninger
dro John dit med materialer
for å bygge en dampmaskin til
drift av luftkompressor, sisterner av støpejern, og mye kopperrør .
Historien fortsetter i neste
nummer av Kystvakt
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JAN R. KRISTIANSEN
Ny leder i Infolaget
Infolaget i Gokstad kystlag har
ansvaret for intern og ekstern
informasjon. Produksjonen av
medlemsbladet Kystvakt er en
av lagets prioriterte aktiviteter. Infolaget har noen utfordringer når det kommer til ressurspersoner. Derfor har vi
takket ja til Yngvars tilbud om
å få ut Kystvakt til våre medlemmer. Jeg tror du vil finne
mye god, morsom og lærerik
lesing i bladet, fine historier
om kystkultur, referater fra
ulike sammenkomster og annet stoff som kan interessere
medlemmene.
For å informere om den daglige aktiviteten laster infolaget
også opp nettbaserte bildereportasjer fra slippen og kystlagets aktiviteter til vår hjemmeside
www.gokstadkystlag.no. Vi vil
se på andre muligheter for å
få bildene større og i bedre
oppløsning.
Infolaget sender også ut andre
nettbaserte nyheter,
samt invitasjoner til møter, tu-

rer, treff og kurs i regi av
kystlaget.
Bente har ønsket å bli erstattet som leder av infolaget. Jeg
har valgt å se hva jeg kan bidra med, og har sagt ja til å
etterfølge henne. Bente fortsetter som unnværlig potet. Vi
tar veldig gjerne i mot flere
som har lyst til å være en del
av infolaget.
Selv har jeg noen tanker om
hvordan vi kan modernisere
oss et par hakk, ikke minst
når det gjelder informasjonsog kommunikasjonsarbeidet i
kystlaget. Dette samtidig som
vi skal ivareta informasjonsbehovet til de av våre medlemmer som ikke er på stadig nye
digitale arenaer.
Vi skal avholde et miniseminar
for opplæring i bruk av nettsidene våre. Vi ønsker oss at en
person fra hvert av lagene blir
med på dette. Jeg ser frem til
ta litt ansvar for infolaget, og
gleder meg til å bli litt bedre
kjent med dere alle.
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FARTØY OG KULTUR
LAGET
Fartøy- og kulturlaget har fokus på
eldre bruks- og fritidsbåter og har ansvaret for kystlagets mange små båter
samt drift og vedlikehold av båtene.
Lanesbuen hører også inn under dette
lagets ansvar

Lagets leder er Fred Ivar Tallaksen. Laget er aktiv og
mange møter opp onsdager og
lørdager for å bygge båter eller ta vare på de vi har.

ting som maling og lakkering
og i den senere tid til å legge
tegningene til Ormestadbåten
utover gulvet for å lage maler.
Framnesrommet blir brukt
som kontor og møterom til
dette laget og andre. Fartøy
og kulturlaget har tidligere
bygget Albatross II, en tradisjonsbåt med røtter fra Ula i
Vestfold, der den ble brukt til
sildefangst for over hundre år
siden.
Prosjektet som laget holder på
med nå er å bygge en kopi av
en 28 fots småhvalfanger som
De holder til i båtbyggeriet
ble bygget på et båtbyggeri i
som inneholder alt av verktøy Sandefjord i 1939. Denne båog sager til å kunne jobbe
ten skal være ferdig i 2015 til
med båter og tre, Lakkrommet Kystens Landsstevne i Sandeved siden av brukes til rene
fjord.
20

«Bygging av Ormestadsnekke»
Mottatt tilsammen 75.000 kroner i støtte fra Anders Jahres humanitære stiftelse og Bess Jahres stiftelse. Fikk dessverre
ingen penger fra verken Sparbank1 Gavefondet eller DNB
Sparebankstiftelsen etter søknad.
Mer detaljert revidert tidsplan er laget
Splitting av Eik til spant ved hjelp av Jarle Larsens ”logosol” jigg
for motorsag
Saget Eik ute i skogen på Østerøya som skal brukes til blant annet dollbord.
Spunning er laget (men ikke helt ferdig)
Laget bunnstokkdelen av de fleste spant
Alle knær og beslag er satt på
2-3 spant er nesten helt ferdige
Gjennomført ”Byggehelg” i november med fiskesuppe på brygga!
Motor er innkjøpt for 40.000
Hentet noen furubord på Tinnoset sag, til bordganger
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GOKSTADVEVERNE
Gokstadveverne har fire store vever,
hvorav tre tilhører kystlaget. I tillegg
kommer tre små vever, såkalte bord
vever på stativ og en Oppstadvev til
billedvev og liknende. Laget holder til
på seilloftet i Søndre Skur. Her er det
stor aktivitet
Gokstadveverne er en gruppe
med aktive medlemmer som
vever og strikker. De holder til
på seilloftet sammen med Modellbåtlaget. Leder for Gok-

«teppe» som fiskerne hadde
med seg ut på fiske for å holde seg varme i gamledager.
Gokstadveverne produserer
mange fine ting gjennom vinteren som selges på Kystkulturdagen i juni hvert år. Alle
velkomne til å delta hos Gokstadveverne, eller bare kom
og ta en prat i et hyggelig lokaler med aktive og hyggelige
medlemmer.

stadveverne er Bjørg Skaret.
De har forskjellige vever og
annet utstyr som skal til for å
kunne veve tradisjonsrike
ting. Et prosjekt er å veve en
Båtrye, som er et stort
22

LANESBUEN
Kystlagets reketråler fra 1965

Skøyta trenger vedlikehold og Da har vi den til å plukke reoppgradering og dette gjøres servedel fra når det trengs.
Det er en sprekk i manifolden
på Lanesbuen så nå har Sven
Arne og Kåre tatt av den som
sitter på delemotoren for å tilpasse den til originale motoren. Manifoldene er ikke helt
like men de mener at det skal
la seg gjøre å få tilpasset den.
av medlemmene i forskjellige
lage. Pensjonistene utfører en
viktig jobb et par timer hver
onsdag formiddag.
Kystlaget har nå fått tak i en
nesten tilsvarende motor som
den som sitter i båten nå.
23

INFOLAGET
Infolaget jobber med intern og ekstern
informasjon. For å informere om den
daglige aktiviteten sender infolaget
også ut ”Den digitale oppslagstavla” som er en nettbasert bildereportasje fra slippen og kystlagets aktiviteter,
med utsendelse to til tre ganger i
Måneden.
Infolaget drifter kystlagets
nettsider og holder de oppdatert til enhver tid. De sender
også ut meldinger til
medlemmene om
hva som skjer og
hva som skal skje
av møter, dugnader
eller treff innad i
kystlaget. Infolaget
er også i ferd med å
lage informasjon om
Kystens Landsstevne i 2015 som skal
forgå hos Gokstad
kystlag.
Ny leder av infolaget
i år er Jan R. Kristiansen som er et
nytt medlem i kystlaget.
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NY BRYGGE FOR SMÅBÅTER
Kåre Jansen
Seilas og Havnelaget
Det skal bygges ny brygge for
Gokstad kystlag og Stiftelsen
Sandefjord Kultursenter. Bryggen skal bygges av kystlagets
medlemmer langs steinkanten
ved parkeringsplassen og gi
plass for begge lags småbåter.
Med dette vil også brukerterskelen senkes ved at båtene blir liggende mer ute og tilgjengelig. Bryggen vil også
fungere som gangvei mellom
kystlaget og kultursenteret og
kanskje bli arena for unge
krabbefiskere. Videre vil en på
sikt fjerne ”gategrisene” og
pynte steinkanten med for eksempel blomsterkasser og sittebenker.
Gokstad Kystlag har mange
aktive medlemmer som synes
det er hyggelig å være med på
å oppgradere anlegget.
Vi er nylig ferdige med ny bølgedemper i vinkel på flytebrygga. Den nye brygga er
tenkt ferdig til Forbundet Kystens Landsstevne sommeren
2015, som skal arrangeres på
Gokstad Kystlags område.
25

NORDRE SKUR OG
BALLAST
Nordre Skur og Ballast, eller kystlagskoret, som det også kalles, er en
blanding av kor og visegruppe. Visene
har et klart maritimt preg og sangene
fremføres av dyktige solister, akkompagnert av ulike instrumenter.
Nordre Skur og Ballast har 35
korister og musikere, (19
kvinner og 15 menn) og de er
et av kystlagets største arbeidslag. De øver i murbyg-

drag og er populære i hele
Sandefjord. Sangerne akkompagneres av en rekke instrumenter, som spilles av korets
egne medlemmer.
Repertoaret nå er over 150
sanger.

I 2013 hadde koret 20 års jubileum og dette ble den sentrale hovedaktiviteten som ble
feiret i ”Øvre kino” i Sandefjord med full sal.
Nordre Skur og Ballast har fokus på sanger med maritim
innhold og da gjerne med loget, hver torsdag under musi- kalt tilsnitt.
kalsk ledelse av Kjeld Lunde.
Koret vil bidra med sanger og
Arbeidslagsleder er Erik Bjøn- et Shanti seminar på Landsness. De har mange spilleopp- stevnet i 2015
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SVENNER FYR
Vedlikehold

I vinter har Magne og Kåre
pusset opp vinduer som hører
til på Svenner fyr.
Vinduene er gamle og beslag
har blitt tatt forsiktig av, glass
og malingen fjernet for og bli
pusset og restaurert.
med runde hoder lik de originale er skaffet og beslagene
Enkelte steder har det vært
er satt på igjen i hjørnene, før
nødvendig å felle inn litt der
alt er malt hvitt.
det er råte. Spesielle skruer

27

MODELLBÅTLAGET
Modellbåtlaget samles i andre etasje på
Søndre skur for å bygge modellbåter, med fokus på tradisjonelle norske
trebåter. De tar utgangspunkt i byggesett eller lager det komplett fra bunnen
av etter originale tegninger, da gjort
om til hensiktsmessig skala.
Modellbåtlaget lager modeller
av tradisjonelle trebåter. Medlemmene har tidligere laget
modell av Vikingskip og Framnes ferga som gikk fra fergeleiet ved Framnes verft til
Sandefjord. Det legges vekt

på å bygge modeller med lokal tilknytning.
Lagets leder er Knut Erik Boland og laget holder til på
Seilloftet.
Laget har et egen maskinrom
der det er anskaffet det mest
av det som
trengs av
maskiner
for å kunne
lage deler
til bygging
av skipsmodeller.
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Roy er snart ferdig med sin modell av «MK Blia», hvor originalen bl.a. ble brukt til å frakte flyktninger fra Vestlandet til
England under 2. verdenskrig. Sank i 1941
Modellbåtlaget holder på med
et prosjekt der de bygger en
modell av Ormestadsnekka i
samarbeid og samråd med
Fartøy- og kulturlaget, som
skal lage denne båten i full
størrelse. Kjølen er ferdig
strekt og hjelpespant er ferdige og montert i jigg. De første
bordgangene fra kjølen er
montert. Dette er et interessant og tverrfaglig prosjekt.
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SEILAS OG
HAVNELAGET
Seilas- og havnelaget har hovedansvaret for kystlagets kaianlegg, både
pålebrygger og flytebrygger, og at tilgangen på strøm og vann fungerer
som det skal. De styrer også utlee av
båtplassene.
Seilas og Havnelaget holder sine
møter i Framnesrommet. Lagets
medlemmer passer på alle bryggene på Slippen. Laget har ansvaret
for å leie ut båtplassene på flytebrygga og ”bananbrygga”

Et stort prosjekt ble avsluttet i
2013 da bølgedemperen ble lagt
ut fra flytebrygga.
Denne betong-flytebrygga gjør at
det blir stille og mindre værhardt
på kystlaget, samt at det gir oss
noe mere plass til gjester.
Neste prosjekt er å legge en liten
fast brygge langs land fra kystlaget til fergeleiet der det vil bli
plass for småbåtene til kystlaget.
Kystlagets skøyte, Lanesbuen blir
kontinuerlig oppgradert av Fartøy
og kulturlaget samt Seilas og Havnelaget, slik at den er i god stand
og er sikker å bruke for kystlaget.
Nye byggeprosjekter er under
planlegging
Leder av laget er Kåre Jansen.

30

HVA SKJER PÅ KYSTLAGT,
HVORFOR OG NÅR?
Kystlaget styre har fem faste
medlemmer og to varamedlemmer. Dette er en hensiktsmessig bemanning av styret
som fungerer meget bra.
Kystlaget er organisert i ni arbeidslag med en leder i hvert
lag.

Hver torsdag øver kystlagskoret, Nordre Skur og Ballast
mellom 1830 og 2100 i Stua
på murhuset.

Hver lørdag er det kystlagskafe i Murhuset der lagene på
tørn, lager vafler og kaffe til
alle som vil komme innom, fra
Denne organiseringen er en
styrke for kystlaget. Vi er 384 1130 til 1330.
(mars 2014) medlemmer og
Medlemsmøter er på onsdager
disse finner sin «nisje» innen klokka 1930, og annonseres
ett av disse lagene. Samarbei- på forhånd.
det mellom styret og arbeidsMøte ”Fra Krok til Gane” er på
lagene, Treffkomiten og utleieden første onsdagen i mnd.
ansvarlige har fungerer meget
Fra klokken 1930. Her er det
bra.
foredrag etc. for medlemmePå onsdager gjennom hele
ne.
året er det lagsaktivitet på
Styremøter er på tirsdager (se
kystlaget fra 1800. Da er det
trefflista) og begynner klokka
folk overalt som holder på
1830. Alle styremøter er åpne
med sine lagsaktiviteter.
for medlemmene.
På onsdag formiddag klokka
Lagene har interne møter som
1100 er det lunsj for pensjoannonseres på forhånd.
nistene i Stua.
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HUSSTYRET I GOKSTAD KYSTLAG
Husstyret har som oppgave og Et stort prosjekt skal utføres i
ta vare på eiendommen vår.
2014 og det er utvendig vedliDe passer på at alt er i orden kehold av Murhuset, med utskifting eller rehabilitering av
vinduer. Husstyrets leder er
Jarle Larsen.

husene, utvendig og innvendig. De arrangerer også to
dugnader i året der det blir
ryddet og utført vedlikehold.
Husstyrets leder sitter i kystlagets styre.
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TREFFKOMITEN I
GOKSTAD KYSTLAG
Treffkomiten er en gruppe
medlemmer som arrangerer
Treff. I Gokstad kystlag er det
bestemt for lenge siden at vi
ikke har fester, men Treff.
Treffkomiten planlegger og utfører alt til Førjuls treffet,
Skreiaften, kafe og bespisning
på Kystkulturdagen, samt alt
annet som blir arrangert angående bespisning. Denne
Gunnar Bratli er leder for
gruppen består av frivillige
Treffkomiten
som ønsker å ta et tak som
medlem i Gokstad kystlag. De
er også i gang med planleggingen til Landsstevnet 2015.
Treffkomiten bestått av Britt Holm
Lunde, Kristian Fossum, Lisbeth Boland, Knut Erik Boland, Ann Mari Olsen og Gunnar
Holm Bratli. Gerd
Johansen ble nytt
medlem i løpet av
våren 2013.
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KYSTLEDLAGET
Kystledlaget drifter og fører tilsyn med
to av hyttene som Oslofjorden Friluftsråd disponerer i Sandefjord, på Gokstadholmen og Buerøya
Kystleden er et nettverk av rimelige
overnattingstilbud langs kysten, åpent
for alle.

Kystledlaget drifter og fører
også tilsyn med to av hyttene
som Oslofjorden Friluftsråd
disponerer i Sandefjord.

Kystleden er et nettverk av rimelige overnattingstilbud
langs kysten, åpent for alle.
Tanken er å gi deg mulighet til
å oppleve skjærgården på
en miljøvennlig måte. Oslofjorden Friluftsråd
har ansvaret for booking
og koordinering i Oslofjorden, men i Vestfold samarbeider de blant annet
med lokallag fra Forbundet
Kysten.
Våre Kystledshytter ligger
på Gokstadholmen i Mefjorden, og på Buerøya på
østsiden av Sandefjordsfjorden.
Leder av Kystledslaget er
Vigdis Myre
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PÅ TUR GJENNOM EUROPA
MED BÅT
Andre etappe startet i mars
Hei alle venner i Gokstad
kystlag. Dere som følger med
vet jo at Sverre Hvatum og
Magne Nilsen har kjørt en Viknes 1030 ned via elver og kanaler gjennom Europa og ned

kjøre så langt uten å være
ned i bunnen. Vi skal opp elva
Rhone til Chalon-sur- Saone
hvor vi tar vestover på kanaler til Paris hvor vi håper å
være til påske. Da kommer
jentene ned på besøk
og skal være med et
par uker. Fra Paris
bærer det nordover
mot Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark og til øya Tjørn,
og så hjem, og jeg
håper å rekke pinsedugnaden på Svenner.
Slusene i elva Rhone
er stengt fra 10.03 til
til Port St. Louis i Middelhavet. 20.03, så vi har et par uker til
Nå er snart tiden kommet til
å reise rundt langs kysten
hjemturen, og 28.02. reiser vi vest for Marseille og se oss
ned igjen. Båten står jo på
om. Vi kan velge å kjøre ut i
land, og det er litt jobb å klar- havet eller ta en kanal som
gjøre alt for oppturen. Vi har går gjennom Frankrike lenger
fått sendt ned en reservepro- syd og som kommer ut i Borpell til der båten ligger i opp- deaux. Det er mars og vi satlag, det er litt over 3000 kilo- ser på at det er vår her nede
meter hjem og vi har oppda- da, og det blir fint å kjøre
get at det er helt umulig å
nordover mot vår og sommer.
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”KYSTVAKT”
Gokstad kystlags medlemsblad
siden januar 1991
Velkommen tilbake til KYSTVAKT, kystlagets medlemsblad
som sendes ut i posten til alle
hovedmedlemmene.
Siden 1991 er bladet kommet
ut med ujevne mellomrom,
opp til fire ganger i året.

Bladet begynte som et fire siders A4 omslag som etter
hvert ble utvidet til et A5 format med stiftet rygg.
Sideantallet har variert med

maksimalt 36 sider i sort, til
enkelte utgivelser i farger.
Grunn til at det kommer ut
med ujevne mellomrom er jo
selvsagt tilgangen på medlemmer som vil gjøre litt frivillig
arbeid med dette. Historier og
informasjon hentes til
bladet fra kystlagets
medlemmer og eksterne kilder. Er det noe
du vil fortelle om, er
det bare og ta kontakt.
Redaktør i dette bladet
er Yngvar Halvorsen.
Jeg prøver å være tilstede på kystlaget så
ofte jeg har anledning,
for å ta bilder og finne
gode historier som kan
presenteres i KYSTVAKT.
Ta gjerne kontakt med meg på
epost: yngvar@sfjbb.net, eller
mobil 90140010.
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Morten forteller at: ”Jeg har
faktisk et udatert Kystvakt ,
men som er poststemplet
04.01.1991. Det er nok det aller første. Teksten tilsier dette.
Første årsmøte var
25.01.1991.
Neste Kystvakt er mars 1991.
Deretter mai 1991.”

Morten Hellmann
har tatt vare på
Kystvakt siden bladet kom ut for første
gang i 1991.
Vår logo er ennå ikke utviklet så her
ble forbundet Kystens logoelementer
brukt.
Her er de første utgavene.
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KYSTKULTUR
- et samlebegrep for det som
særpreger livet langs kysten
Det brukes og oppfattes på
flere ulike måter: Ofte tenkes
det mest på livet og aktivite-

langs kysten ikke var likt livet
innover i fjordene og innlands
forøvrig. Allerede her viser det
seg uklarheter i hva
man egentlig oppfatter som «kystkultur»,
idet mange mener at
mye av det som tidligere foregikk inne i
fjordene, var kystkultur.

Det er nå i gang innsamling av gjenstander, arbeidsmetodebeskrivelser, forteltene i tiden før utjevningen av
linger og annet, hovedsakelig
livsvilkår skjøt fart for alvor
etter krigen, men i en
del sammenhenger kommer det fram meninger
om at kystkultur er det
som skjer på kysten nå,
mens fortidens kystkultur er historie og folkeminne.
Først i relativt ny tid har
en blitt bevisst at livet
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samt føre kunnskap videre ved å
gi opplæring i
gammelt håndverk til nye generasjoner.
Fra Wikipedia

Gokstad kystlag
tar vare på vår
nære kystkultur
gjennom dokumentasjon og bevisstgjøring, blant
annet ved å bygge og drifte eldre
båter og motorer.

av historisk art, som skal belyse hva fortidens kystkultur
besto i. Kulturarrangementer
som Kystkulturdagen og
opprettelse av lokale museer i skjærgårdskommuner er en del av dette.
Mye arbeid blir også lagt
ned i å ta vare på og restaurere båter, bygninger,
kulturlandskaper, husdyrraser og bruksgjenstander
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Styret
 Leder Bjørn Navjord, 924 07 433, bknavjord@hotmail.com
 Nestleder Britt Holm Lunde, 98833269, brit@lunde.us
 Kasserer Morten Hellemann, 916 36 602, m.hellemann@sfjbb.net
 Sekretær Grace-Jane Holmberg, 473 82 060, gracejaneh@gmail.com
 Husstyret Jarle Larsen, 916 68 959, larsenblikk@hotmail.com
 Vararepresentant Pål Henningsen
 Vararepresentant Torolf Stenersen, 913 44 390, torolf@torolfstenersenas.no
Arbeidslag og andre verv
 Fartøy- og kulturlaget, Fred Ivar Tallaksen, 482 82 768,
fred.tallaksen@bluezone.no
 Infolaget, Jan R. Kristiansen, 90088777, jrkristiansen@jrkristiansen.no
 Kystledlaget, Vigdis Myhre, 994 53 815, vigdis.myhre@sfjbb.net
 Modellbåtlaget, Knut Erik Boland, 926 46 906, keb@inlinepro.no
 Nordre Skur & Ballast, Erik Bjønness, 907 38 374,
erik.bjonness@sfjbb.net
 Seilas- og havnelaget, Kaare Jansen, 900 33 487, kaare.jansen@sfjbb.net
 Verkstedlaget, Per Angell-Hansen, 901 81 725, peange@online.no
 Gokstadveverne, Bjørg Skaret, 334 58 866,
bjorg.skaret@sfjbb.net
 Utleie/selskapslokaler, Greta og Andreas Falkenberg, 934 31
407, falkenberg@sfjbb.net
 Treffkomiten, Gunnar Bratli, 909 93 594, post@kontorpc.no
 Drivergruppa Svenner, Kåre Jansen, 900 33 487, kaare.jansen@sfjbb.net
 Kystlagets representant i Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter, Per Angell-Hansen, 901 81 725, pe-ange@online.no
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TREFFLISTE FOR
GOKSTAD KYSTLAG 2014

Mnd

Når

Hva

Mars

Ti 11.03
On 19.03
Ti 08.04
Ti 13.05
Fr 17.05
On 04.06
07.6 – 09.06
Ti 10.06

Styremøte/med arbeidsledere
Medlemstreff
Styremøte
Styremøte
Borgertoget
Medlemstreff
Pinsedugnad Svenner
Styremøte/arbeidsledere

Lø 14.06
Lø 21.06
Ma 23.06
To 17.07 – Sø 20.07
Lø 09.08
Ti 19.08
Ti 16.09

Kystkulturdag
10 års jubileum på Svenner
Sankthansaften kystlaget/Gokstadholmen
Forb. KYSTENs Landsstevne, Bjørvika, Oslo
Fjordblues
Styremøte
Styremøte/arbeidsledere

Lø 20.09
On 24.09
Ti 14.10
Ti 18.11
On 26.11
Lø 29.11
Ti 16.12
Ti 06.01

Høsttreff Gokstadholmen
Medlemstreff
Styremøte
Styremøte
Medlemstreff
Førjulstreff
Styremøte/arbeidsledere
Styremøte

Fr 23.01

Årsmøte

April
Mai
Juni

Juli
August
September

Oktober
November

Desember
Januar 2015
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BRITT HOLM LUNDE
Ny nestleder i kystlaget
Takker så mye for tilliten etter
å ha blitt valgt inn i styret i
Gokstad kystlag på årsmøtet
nå i januar. Fant ut at med en
ervervet AFP-tilværelse , så
kunne en håpe og mene at en

har tid til å yte noe ekstra
også i Kystlaget. Det skal bli
spennende å være med i styrearbeidet, - spesielt i perspektiv av neste års store ar-

rangementet , Kystens landsstevne , og forespeilte ombygninger/ forandringer på
Framnes. Jeg kommer inn i et
velfungerende styre med solide støttespillere der jeg vil bidra på best mulig måte til å få
gjennomført de
saker vi blir enige om.
noen fantastiske
dager. Utrolig
moro allerede
den gangen.
Treffkomiten glei
jeg vel inn i
bakveien, og siden har jeg blitt
der. Det er aldri
sure mennesker
rundt en når det
er snakk om
mat! Det være
seg frokosten på Kystkulturdagen med Einar og Hildegunn, TV2 innspilling eller
andre arrangement i regi av
Kystlaget.
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Vi kom med i kystlaget tidlig
på 90-tallet; først i mere sosiale sammenhenger, men i
1998 fant jeg plassen min i
Nordre Skur & Ballast etter å
ha smughørt litt på dem både
her og på Loggen i Tønsberg.
Dette så moro ut, og det at
det har medført en viss grad
av reisevirksomhet i det store
utland, har heller ikke vært å
forakte for denne damen!
Under Kystens landsstevne i
Sandefjord i 2004, var jeg så
heldig å få være med å bemanne Stevnekontoret gjennom noen fantastiske dager.
Utrolig moro allerede den
gangen.
Treffkomiten glei jeg vel inn i
bakveien, og siden har
jeg blitt der. Det er aldri
sure mennesker rundt en
når det er snakk om mat!
Det være seg frokosten
på Kystkulturdagen med
Einar og Hildegunn,
TV2innspilling eller andre
arrangement i regi av
Kystlaget.

snekka vår fra 1939, med
håndsveiv, sank på havets
bunn og senere fant sin endelikt delt i to på Kystlaget. Til
Pinsedugnaden på Svenner
har vi benyttet oss av en
kjapp 17 for Yamarin, eller
satset på transport med
andre. Jeg ser fram til å være
en del av det fargerike mangfoldet med massevis av trivelige mennesker som er villig
til å ta et tak på Kystlaget.
Ikke utsett det du kan gjøre i
dag til i morgen!!
Brit Holm Lunde

Trebåtlivet er et tilbakelagt stadium etter at
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Returadresse:
Gokstad kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord

Gokstad kystlag
Tar vare på vårt nære kystmiljø
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