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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 arbeidslagenes ledere, legger
han planer for fremdriften, og utfører det som blir bestemt.
Bjørn Navjord
Etter en lang og fin sommer er vi tilbake til
hverdagen i kystlaget. På styremøtet i morgen skal vi gå igjennom hva som må gjøres
i høst/vinter.
Vi kommer til å fortsette klargjøring for
landsstevnet i 2015. Det vil fortsatt bli justeringer og ting vil falle på plass etter hvert,
både med foredragsholdere og artister. Vi
lærte en del i Oslo som vi skal ta med oss.

Stevnet i Oslo var fantastisk med alle båtene og antall besøkende i stevneområdet.
Forbundet KYSTEN, kystlagene Viken,
Nærsnes og Norsk Seilskøyteklubb sto for
arrangementet. Oslo kommune sponset
stevnet med 700 000 kroner.
Vårt stevne blir selvsagt ikke så stort som
det i Oslo men vi skal ha det på en avgren-

Foto: Kaare Jansen
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Ved dette blir det et intimt stevne hvor det
er kort vei til det meste, og været blir bra!
Kaiene våre forandrer seg stadig, brygga
mot fergeleiet er bortimot ferdig og nye
seksjoner ligger klar til montering i høst.
Bra jobbet av Seilas og havnelaget!

med så vi får de tilkoblinger av strøm, vann
og kloakk vi ønsker i takt med at utbyggingen finner sted.
Arbeidslagene våre har sine prosjekter og
planer, vi skal også ta vare på rutinene våre
med lørdagskafe, fra Krok til Gane, Bacalaotreff på Svenner, høsttreff på Gokstadholmen, båtene våre skal opp og i hus. Med
andre ord, det blir nok å gjøre i høst også,
og det er bra!
Min oppfordring til nye og gamle medlemmer er: Møt opp på slippen onsdager og
lørdager, det er nok å ta tak i, snakk med
nye medlemmer og hjelp dem inn i varmen
til kystlaget!

Kjøkkenet i selskapslokalet trenger renovering. Styret jobber med saken som vil bli
Ha en fortreffelig høst!
iverksatt i høst når vi har belyst alle utford- Mvh
ringene rundt dette, strøm og vann er noen Bjørn N
av dem.
Utbygging av gang/sykkelvei er i full gang.
I den forbindelse har vi en komite bestående av Kjell Arne, Espen og Jarle som følger

Foto: Kaare Jansen
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10 årsmarkering på Svenner fyr
Tekst/foto:
Kaare Jansen
Leder Svenner Fyr Kystled

Det er i år vel 10 år siden Fredriksvern og bileumsbok med bilder fra de 10 årene (som
Gokstad kystlag inngikk avtale med kystkan bestilles på svenners nettside).
verket om å leie og drifte Svenner fyr. I den
anledning fant noen av medlemmene at det var på sin plass med
en skikkelig markering og mimring ute på fyret. Det ble raskt
nedsatt en komite som besto
av entusiaster som Dag
Ø.Pedersen, Asbjørg Dalen, Kristian Fossum, Per Kristian Vaagland, Nils Bugge og undertegnede.
Vi ble også enige om å lage en ju4

Det skulle være mat, drikke, stands med foredrag, befaring av bygninger og underholdning på flere steder. Dagen ble bestemt til
den 21 juni.

Dagen kom og kor (Nordre skur og balast)
og gjester ble behørig fraktet til fyret med
Tokay som gikk fra Sandefjord og Stavern.
Noen overnattingsentusiaster hadde egene
båter. Været var fint med sol hele dagen, og
alle gjestene (ca 70) koste seg med taler,
korsang, foredrag og mimring, mens noen
bare nøt stedet og været. Koret, Kristian og
hjelpernes hvalburgere og bacalao med tilbehør gjorde stor lykke. Tokay fraktet gjestene i land i kveldinga etter en meget gjennomført og vellykket dag.
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Tur/retur Landsstevne 2014
Tekst: Pål Henningsen
Foto: Kaare Jansen
Sommerens store høydepunkt i båtvei, var
Landsstevnet i Oslo.
Dette var noe jeg hadde gledet meg til hele
vinteren, og så slo det til over all forventning.
På onsdag stakk Aurora og Leva tidlig fra
slippen, og møtte Nordlys i Vrengen.
Der innhentet vi Konvoien, og fulgte denne
innover fjorden.
I fin sørøstlig vind, satte vi seil ved Bjerkø,
og hadde en frisk slør inn til Son. I kjølvannet skimtet jeg Aurora og Nordlys side ved
side, men fikk vite i ettertid at dette var et
synsbedrag. Jarle kunne med stor entusiasme fortelle meg at han passerte Bjørn ved

Bastø, og dro i fra. Han var fornøyd med
jomfruturen under seil. Treffet i Oslo ble en
slager, men jeg tar ikke det her.
Søndag kveld la vi oss på Oscarsborg, mens
Nordlys la seg i Sandspollen. Men, hvor var
Aurora? Svaret: Impelleren hadde gått,
Bjørn var blitt tilkalt, og med gummibåten
surret langs siden kom de sigende fredfullt
til kai i 22 tiden. Retur fra Oslo ble en het
affære. Vi gikk tidlig for å holde en lunsjavtale på Spro. Vi la til i Fagerstrand, og satt
oppe i åsen og nøt et godt måltid mens vi så
Nordlys og Cometen tøffet sørover
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. Det skadet heller ikke øyet å overvære
innseilingen av de klassiske meterseilerne.
Morgenen etter dro Jarle og jeg over til
Drøbak, og fikk en impeller av en av båtene
i havna. Tilbake på Oscarsborg fant vi at
akseldiameteren ikke stemte. Men alltid
løsningsorienterte Jarle hadde bor, og vi
gjorde et mislykket forsøk.
Neste steg: Vi bestemte at Leva skulle slepe
Aurora ut gjennom Jeteen, slik at hun kunne seile ned til Son,
hvor det var et Volvo Penta verksted.
Leva skulle gå i forvei for å rekke åpningstiden.
Da vi nærmet oss
den smale åpningen
i Jeteen, så jeg Baronessen gikk ut fra
Drøbak, med kurs
nordover. Godt,
tenkte jeg, og fortsatte. Plutselig la

hun om kursen mot oss. En stor katamaran
på full fart rett mot. Ikke kul, som Gunilla
sa, etter sjokket hadde lagt seg. Baronessen
tuta, jeg veiva. I siste liten stoppet hun, og
slo bakk. Da hadde vi allerede begynt å
dreie, på vår side av åpningen.
Da vi hadde dreid 180*, kom Baronessen
sigende igjennom.
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Så skjedde det idiotiske. 30 meter
før hun passert oss, slo hun full fart,
og sjøene traff oss med full kraft.
Dårlig sjømannskap i irritasjonen,
men de måtte på det tidspunktet ha
sett at vi var under slep. Trist.
Så glede: Da vi kom til Son, stod
Harald på brygga med to impellere
fra Biltema i Sandefjord i lomma.
Gutten sin som ikke sier nei til et
oppdrag. Eller var han sugen på en
båttur i det fine været?
Harald hoppet om bord, og vi hadde en trivelig tur opp mot Tofte.
Harald bordet Aurora og jeg gikk
tilbake til Son. Etter en time kom
de sigende inn for motor.
Nordlys og Mia var allerede tilstede, og vi hadde en av de uforglemmelige sommerkveldene , med sang
og musikk, i Nordlys sittebrønn.
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Rapport fra M/K Ruth sin tur til
Landsstevnet i Oslo.
Tekst/foto: Torolf Stenersen
Onsdag morgen våkner vi opp på Kystlaget
til nok en strålende dag. Vi har allerede vært
en tur til Arendal på båtferie, så vi er klare
for avgang etter et krus kaffe.
Det er litt mer hektisk aktivitet i nabobåten
hos Jarle og
Grace Jane.
Mens Jarle
skrur opp de
siste platene
om bord, kommer Grace Jane med dyner
og mat.
Det gjøres
klart for tokt til
Oslo.

kjørt av en masse flotte båter.
Tvers av Ringshaug kommer Hindholmen
opp på siden og passerer i god fart.
Synet av den flotte stål fiskekutteren, og ikke minst lyden av en tresylindret Wickmann

Ca 08.00 stevner vi ut fjorden etter Gina
Marie og Stabil.
De skal gå helt
inn i et strekk
for å forberede
Gokstad Kystlag sin stand inne på stevneområdet i Oslo.
Vi vurderer å gjøre det samme.
Etter fylling av diesel og kolde bayer i
Vrengensundet, legger vi oss litt på vent for
å se på konvoien som ligger litt etter oss.
Vi går for sakte fart nordover, og blir forbi-

gjør inntrykk. Etter en god lunsj og innlagt
badestopp, ankommer vi Oslo etter 12 timers gange.
Der blir vi møtt av «havnefogd» Thomas,
og anvist plass.
Vi får plass mellom Stabil, der Jan Rickard,
9

, Øyvind og Kåre regjerer, og Gina Marie,
der Karstein og dama regjerer.
Hyggeligere naboer kunne vi ikke fått.
Etter en god ankerdram, ble det planlegging
av montering av stand, og andre ting.
Og jaggu fikk ikke Jan Rickard grini seg til
en nattevakt også. Den tok vi sammen ut i
de små timer.

Torsdagen starter med
sol, egg og bacon, og en
doktor Nilsen til styrbord
stabilisator.
Jan Rickard har fått anvist plass til Gokstad
Kystlag sin stand.
Her har det vært kommunisert litt dårlig, men nå
er plassen sikret.
Trodde vi.
Men nei; 11.30 ringer Jan
Rickard og sier vi må
flytte igjen.
Vi får hentet partytelt og
benker og bord hos Karstein, og så er vi i gang
igjen. Den nye plassen er fin, og etter hvert
kommer Jan Rickard ned på hvilepuls igjen.
Noe senere begynner Konvoien å ankomme.
Vi rigger oss til på styrhustaket med kikkert
og en liten en for babord stabilisator.
Her er mye fine båter, og mye godt sjømannskap.
Alle må kaste anker, og
bakke inn til kai. Jeg har
fått den ærefulle oppgaven og sitte i juryen som
skal plukke båter til diverse priser.
Jury arbeidet starter så
fort juryformann ankommer stevneområdet,
og fortsetter med møter
og befaringer fram til
utdeling på festmiddagen på lørdag.
Mye jobb, men en artig
måte å treffe masse hyggelige mennesker på.
.
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Og ikke minst se en masse flotte båter. Fredagen var juryarbeid for min del, men
mannskapet koste seg med masse flotte utstillinger på land, bryggesleng, og et glass
på Operataket.
Lørdagen kom med nok en strålende solskinnsdag, og publikumsrekord.
Det var veldig mange mennesker som dreiv
rundt på bryggene, og som slo av en prat,
eller hadde spørsmål vedr. de forskjellige
båtene.
På formiddagen var det defilering, og Ruth
var blant båtene som skulle synliggjøre tidsepoken rundt 1950.
Med sitt enkle styrhus, og med semidiesel,
høstet hun både smilende nikk og klappsalver. Det var veldig hyggelig.

Rene 17. mai stemningen.
På kvelden var det festmiddag som ble innviet med vakker sang fra fire unge jenter.
Det var god mat, god vin, og utdeling av
priser.
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De fleste av oss fra Sandefjord satt samlet, kunne se de forskjellige båtene.
så det ble en meget hyggelig aften.
Det var lagt ut både vann og strøm, og det
Senere på kvelden gikk praten lystig i festi- var masse rene toaletter på land.
valområdet.
Hjemturen på søndag gikk på ti timer.
Flott vær, og som på innover turen ble vi
etter hvert innhentet av de større båten som
også skulle hjem. Som en ekstra bonus
møtte vi flåten av meterbåter ved Drøbak.
De var et mektig syn der de krysset seg
oppover mot Oslo.
Vil til slutt få takke for hyggelig selskap i
Oslo, der kystlagsånden spiret, og der nye
bekjentskaper ble født.
Alt i alt så virket det som om dette var tide- Så får vi alle brette opp armene og lage et
nes Landsstevne.
like vellykket, om enn noe mindre stevne i
Det var et stort fint område med utstillere, Sandefjord til neste år.
og det var bryggeplasser slik at publikum
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Grunnlovskonvoien 2014
Tekst/foto: Kaare Jansen

Gokstad kystlag ble tidlig kontakten
og forespurt om vi kunne stille med
noen båtplasser og litt opplegg rundt
en konvoi som skulle ankomme Sandefjord i forbindelse med feiringa av
grunnlivsjubileet 2014. Konvoien
skulle starte i nord og ha 24 anløp
langs kysten, vi skulle være anløp
nummer 25.
Etter endel møter med havnevesen og
arrangører ble det bestemt at havnevesenet skulle stille med plasser til båter
over 20 meter og kystlaget med plas-

ser til båter under 20 meter.
Vi klarte faktisk å «trylle» frem 40
plasser. Dette var mulig ved å komprimere litt, samtidig viste det seg at
mange båter var på ferietur eller borte
av andre årsaker.
Kvelden kom, og båtene kom i regnværet. De ble møtt av våre medlemmer i rib og geleidet på plass, meget
effektivt og alle båtene kom på plass
uten problemer. Havnevesenet møtte
sine større båter med sin båt.
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Når alle båtene var på plass, startet
festen med servering og musikk av
kystlagets medlemmer ut i de små timer. Været bedret seg utover ettermiddagen og arrangementet ble veldig
vellykket.
Klokken åtte dagen etter startet konvoien på ferden videre i fin sol. Ferden gikk Vestfjorden, gjennom Vrengen, Bolærne og strake sjøveien inn til
Oslo og Bjørvika for vår og Stabil sin

14

del. Mange valgte å ha en nattestopp
på veien.
På grunn av vår tidlige adkomst hadde
vi en veldig fin opplevelse av å se de
fleste båtene når de ankom Oslo for å
slutte seg til årets Landsstevne som
ble avholdt i Bjørvika.

ADOPTER ET KYSTKULTURMINNE
Sandefjordsmila, de to overrett merkene
som indikerer en sjømil distanse, satt opp av
Framnes Mekaniske Verft i 1938. Merkene
ble brukt til å måle farten på skip som ble
bygget på verftet og senere også for å se
hvor fort snekkene som ble brukt i snekkeregatta i fjorden. Nå er disse pusset opp av
kystlaget. Terje, Peter og Torbjørn tok på
seg jobben med å pusse og male, både de to
på Kvernberget og den nye som står på land
tvers av Ødergårdsboen.
Det er dugnadsånd!
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Et av våre eldste medlemmer Arne Jacobsen
døde 27.06.14 etter kort tids sykdom. Han
ble 86 år.
Arne var inntil i vår stadig å se på kystlaget
og kom alltid i prat med noen. Han har vært
medlem nesten helt fra kystlaget ble startet.
Som tidligere sjømann, maskinmann på
hvalkokeri og ansatt i "utegjengen" på
Framnæs mek. verksted hadde han mye
kunnskap å bringe videre.

også på dugnader.
Det var ikke bare på Slippen Arne bedrev
kystkultur. "Bua" i Ormestadvika hvor svigerfaren Fredrik Andersen hadde drevet fiske fra, var en av hans faste tilholdssteder.
Her lå den åpne fiskesnekka hans, fiskeredskaper og alt som hører en sjøbu til. Han var
ofte ute og satte garn selv om det de siste
årene mest ble med ønsket om å kunne gjøre dette oftere. Mange har fått hjelp med en
motor eller en trebåt av Arne ved Bua i OrHan hadde ofte med maskindeler eller andre mestadvika.
gjenstander som han hadde samlet på gjen- Kystlaget betydde mye for Arne og han
nom mange år , lurte på om verkstedlaget
snakket stadig om hva som skjedde der eller
kunne ha bruk for disse og Per var hans na- å ta en tur nedom.
turlige kontakt der. De flotte signalflaggene
som er i bruk på festlige anledninger er det Morten Hellemann
Arne som har kommet med.
Svigersønn
Han var ofte tilstede på kystlagets arrangeFoto: Bente Wallander
menter, på lørdag kafeen og tidligere år
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Fjordblues 2014

Mange av kystlagets medlemmer var
med på denne dugnaden også i 2014.
Til tider var det så mange som ville
være med å hjelpe til at det ikke var
vakt-vester nok. Takk til dere alle! Det
er tre ledere med sine hjelpere som
bør nevnes og det er Kaare og Dag
med det tekniske arrangementet og baren og Gunnar med mat og kaffe. Det
var bra vær det meste av dagen, men
med et par regnskyll som ingen brydde seg om. Den nye plattingen over
slippgangen fungerte utmerket. Takk
til de tre ”snekkerne” som satt denne
opp. I underkant av 500 betalende

gjester kom for å se på denne festivalen. Alt klokka tre var det mange som
hadde kommet blant annet for å høre
på Røssnes jassband, og mange av de
mer stille artistene. Utover kveldene
ble det mer trøkk og lyd.
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Bryggene på Gokstad Kystlag
Tekst: Kaare Jansen

Gangveien/brygga langs sjøkanten
nærmer seg ferdigstillelse og har vist
seg allerede å være en nyttig tilvekst
for kystlaget og andre.

en sikkerhetstrapp ca midt på brygga.
Denne trappa blir også anvendelig for
å komme opp i båtene.

Dette også på grunn av at sykkelstientreprenøren bruker det meste av
plassen på land.
Noe arbeider gjenstår med toppdekket
på søndre del, samt at det skal bygges

Det vil også bli montert lysmaster maken til kystkultur senteret på nyanskaffelsen.
Fortsettes neste side
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Når det gjelder bryggene ellers, har vi
skaffet tilveie to
«nye» elementer på
25 meter. Disse skal
først benyttes under
neste års landsstevne, og deretter plasseres permanent. Da
brygge elementene er
identiske med bølgedemperen, skal den
ene skal skjøtes på
bølgedemper og den
andre plasseres der det etter styrets/
Kaare Jansen
havnelagets mening er mest hensikts- Leder seilas og havnelaget
messig.
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BÅTRYA
Tekst/foto Bjørg Skaret
Våren 2011 fikk Kaisa idéen om at Gokstadveverne i fellesskap kunne lage ei båtrye til Kystlaget. Det er en tradisjonell tekstil som ville pynte hos ethvert kystlag.
Kaisa har erfaring med knytting av ryer fra
barndommen og kan spinne garn. Derfor
følte hun ikke at hun belastet vevgruppa
med annet enn at hun skulle okkupere en
av vevstolene i ett år – eller to, hvis hun ble

alene om oppgaven. Undertegnede var noe
skeptisk i begynnelsen og ba om mer bakgrunnsstoff.
Kaisa fikk fatt i sparsom litteratur på biblioteket og kontaktet også en båtrye-vever
«vestpå» (Kristi Skintveit) i august 2011.
Så ble det grønt lys for å sette i gang! I oktober dro Kaisa Bengtsson med fotografen
Bente Wallander til Preben Fossaas i Våle
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Vi startet med en «prøvelapp» for å prøve ut
teknikkene. Det var nok lurt, for da fikk vi
rettet opp noen feil, slik at knutene ikke vistes på baksiden (som blir forsiden når man
tuller seg inn i rya!) Prøven ble vevd i 2
lengder som målte 25 x 60 cm og disse ble
sydd sammen på langs. Vekt 0,58 kg. Brukes nå som sitteunderlag på én av vevkrakkene.

Foto: Bente Wallander

Foto: Bente Wallander
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Tradisjonelt ble
ryene vevd i to
lengder som ble
sydd sammen på
langs. Dette kommer av at vevstolene i de små hjem
langs kysten sjelden var bredere
enn 80 – 90 cm.
To bredder på 75
cm blir til 150 cm
og noe man kan
sveipe om seg.
«Det mest iøynefallende ved båtrya
er forskjellen på
for- og bakside.
Renningen dominerer baksiden med mørke og lyse striper
og på forsiden er det flossen som dominerer, lodden og rufsete og innbydende å rulle
seg inn i for å holde varmen.»
28. juli 2012 ble det laget en stripete renning på 8 m til de to 2-meters lengdene. Påsveiping var et fellesprosjekt som gikk fort
unna. Bredde 75 cm og 600
tråder.
Det ble hovlet og knyttet
ned til «kypert»-mønster på
4 skaft. Etter vevd kant ble
det knyttet én knuterad, vevd
6 innslag i likesidig kypert,
knyttet én knuterad 2 tråder
forskjøvet i forhold til forrige knuterad og så nye 6 innslag i kypert. Dette ble gjentatt hele veien, dvs. at annenhver knuterad med floss
ble knyttet rundt samme trå-

der, slik at flossen dekket bunninnslagene
helt. Flere Gokstadvevere var innom veven
og slo noen innslag og knyttet en knuterad
eller to for å bli kjent med teknikken og for
å «delta» litt.

25

I november 2012 ble det kjøpt 5 nye grå
«feller» til innslagsknuter.

nesten – plasseringen av ankerstangen ble
korrigert etter nedklipping ved flytting av
noen få knuter.

I hele 2013, ikke minst om sommeren, knyttet Anne Grete Friberg over halvdelen av
Og så kom den store gledelige overraskelverket, mens Kaisa jobbet hardt for å spinne sen for Gokstadveverne! På Kystlagsdagen
nok garn til prosjektet.
lørdag kveld 14. juli fikk prosjektet
«Båtrya» årets vandrepropell!
29. januar 2014 kom endelig den spennendedagen da rya ble klippet ned. Den veier På landsstevnet i Sandefjord neste år vil
5,6 kg.
båtrya bli stilt ut med bilder fra prosjektet.
I Gokstadvevernes båtrye er det knyttet inn Rya mangler for øvrig å bli prøvd til sjøs,
et anker i sauesvart ull samt årstallet 2013. f.eks. ombord i Lanesbuen. Gaialaget er inNår det gjaldt ankeret som skulle knyttes
teressert i å prøve den i sitt vikingskip!
inn ble det en utfordring for å få det til å
stemme tvers over de 2 høydene som ble
vevd og skulle syes sammen. Det stemte
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OBS! OBS! BÅTRYA må ikke forveksles
med RYE TIL BÅT – båtrya tuller man seg
inn i for å holde varmen – rye til båt trår
man på!
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Archimedes/Penta B-22/U22
Av Per Angell-Hansen
Gokstad kystlag har mange motorer. Noen er kommet til samlingen på underlige måter og ved tilfeldigheter. Her er en historien om U22.
Først litt repetisjon fra en motorhistorie. lindre på linje, på tvers av båtens fartsretning. I dag ofte kalt boxermotor.
Balansmotoren var oppfunnet., og dette var
Archimedes/Penta B-22/U22
allerede året etter at Hult kjøpte sin EvinruMotorfabrikken AB Archimedes ble grunn- de motor, altså i 1912, en konstruksjon som
lagt i 1907 av brødrene Hult i Sverige.
skulle vare fram til 1979. Modellen fikk betegnelsen BS etter ”den grundläggande baEn av brødrene Hult, Carl Alrik, forteller at lansprincipen”.
han med interesse i 1911 hadde registrert at det ble laget en påhengsmotor i Amerika med navnet Evinrude.
Han kjøpte en slik motor, som da
kostet 350,- kr. Denne motoren hadde sylinderen liggende i båtens fartsretning, noe som gav store vibrasjoner på båtens akterspeil. Dette var
mindre robåter, som ikke var bygget
med tanke på slik belastning på akterspeilet, og mange båter klarte ikke belastningen, med det resultat at
de ble ødelagt.
Eksperimentene kom i gang på
Archimedes fabrikken, og snart kom
ideen om å lage en motor med to sy28

Nå gikk utviklingen fort. Den første motoren hadde stempler, som stod fast og sylindrene beveget seg, men snart fikk motoren
faste sylindre og bevegelige stempler. I starten var boring og slaglengde 50 mm. , og
motoren hadde en ytelse på 2,5 hk. De første motorene hadde batteritenning, men fikk
allerede i 1913 magnettenning av tysk fabrikat, men fra 1950 og utover var det Sem
magnet på motorene.
Motorene hadde ventilforgasser fram til 1927,
da de fikk flotørforgasser. Samme år fikk også
veivstakene nålelager.

vis ble endret til Penta.
Som sikkert de fleste vet, ligger motorfabrikken Marna Motor as i Mandal.
Denne fabrikken har hatt flere vanskelig
økonomiske perioder, og i 1973 gikk Volvo
Penta i Sverige, inn med kapital i denne
fabrikken.

Hele tiden fra 1912 til
1932 ble det foretatt forbedringer på motorene,
men fra 1932 og fram til
1965 ble knapt gjort noen forandringer. I 1965
var det slutt. Nå var motorens styrke 12 hk.
De første seks motorene
ble solgt til Finland, men
det var i fjernere strøk at
motoren skulle gjøre
suksess. Det store eksportmarkedet for denne
enkle og gode motor, var
elvene i Søramerika og
Afrika. Bare noen få år
ble det produsert flere
motorer til hjemmemarkedet enn til eksport.
I 1943 overlot Archimedes rettighetene til AB
Volvo. Dette medførte at
navnet Archimedes grad29

Det ble da startet produksjon av tre motorer
for Volvo Penta, hvorav den ene var den
velkjente ”balansmotoren”, fra Sverige, som
nå igjen ble produsert fram til 1979, men nå
under betegnelsen U-22.

fra lageret under opprydningen. Lenge trodde man at det fantes tre slike nye og ubrukte
i Norge, men senere har det dukket opp deler til tre slike motorer. Disse delene er nå
blitt fem nye motorer, så nå finnes det ca. 68 slike motorer i Norge.

Det ble produser
mange motorer av
denne type Mandal, men i følge
Frithjof Klemsdal, daglig leder
av bedriften fra
1981 til 2008, ble
det i perioden
1973 til 1979 kun
solgt seks motorer. Dette viser at
det ikke var noen
stor suksess, å
gjenoppta produksjonen av denne
motoren.
I 1979 var ugjenkallelig slutt.
Det ble besluttet
at alle motorer,
som var på lager,
skulle demonteres
og selges som
skrap. Imidlertid
var det noen, som
så sitt snitt til å
skaffe seg et klenodium av en motor. Ny og ubrukt
Det viser seg i ettertid at det forsvant noen motorer
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Men hvordan kom en slik motor til Gok- utstilt på sitt kontor, ble det fortalt, men
sluttet i firmaet. Hva skulle han gjøre med
stad kystlag?
sin motor Penta U2?
Som mange sikkert vet, har jeg en del gang- Jo han ringer det tidligere styremedlemmet i
er tilbrakt noen uker på Lofotfisket i Hen- Marna motor, i Spania. Spørsmålet er om
ningsvær. Han jeg pleier å leie rorbu hos,
han vil overta motoren, og det vill han svært
har ofte med turister ut på feltet for å fiske gjerne. Motoren blir brakt til Homborsund,
skrei. På disse turene har turistene svært va- hvor den blir liggende i mange år.
riert erfaring med slikt fiske, og noen ganger ble jeg med ut for å hjelpe til på dekk
Plutselig kommer spørsmålet ” Vil du overmed praktiske ting, som blant annet rot i
ta denne motoren til Gokstad kystlags mosnørene. En dag var det med noen turister, torsamling?”. Svaret var selvfølgelig ja, ny
alle norske, men en av dem bodde i Spania. kaffe med tilbehør ble bestilt,
Det blir jo ofte snakket om løst og fast på
og avtale var gjort.
slike turer, og han fra Spania forteller at han
hadde arbeidet lenge i Volvo Norge, med
Etter noen dager hjemme i Sandefjord, dro
båtmotorer som arbeidsfelt. Turen, som
Bjørn Sunde og jeg til Homborsund, og mohadde gitt mye fisk ble avsluttet, og vi ble toren ble hentet i 2010. Klenodiet er vel forenige om å møtes på Henningsvær hotell
vart i vårt motormuseum.
om kvelden, for å spise middag, og kanskje
finne noe å drikke.
Middagen ble vellykket på alle måter, og
det var tid for en kaffe, med noe til. Jeg
hadde ikke glemt han som hadde arbeidet i
Volvo Norge, og praten kom i gang. Jeg
fortalte at jeg var interessert i gamle motorer og fortalte jo selvfølgelig om motorsamlingen Gokstad kystlag var i gang med å
etablere. Så får jeg vite at denne karen, som
nå var pensjonist og altså bodde i Spania,
hadde sittet i styret i Marna Motor i den tiden det ble produsert påhengsmotorer for
Volvo Penta..
Han forteller at da produksjonen stoppet,
skulle alle påhengsmotorene demonteres, og
de ulike metalltyper skrotes/selges. Men,
som tidligere nevnt, ble tre komplette motorer fjernet fra lageret. Den ene, muligens to,
havnet etter det vi vet hos en person i Kristiansand, som var med på ”oppryddingen”.
Denne karen i Kristiansand hadde motoren
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MED
”GOKSTADHØVDINGEN”
FRA KALMAR TIL YSTAD
Ivar Otto Myhre forteller her om årets rotur fra Kalmar til Ystad. En tur i fint vær og
mange fine natur- og kulturopplevelser. Turen startet med en rotur til Oslo og Kystens
landsstevne der og derfra med bil og båthenger til Kalmar på sydøst kysten av Sverige.
Der ble Gokstadfæringen sjøsatt og roferden rundt sydspissen av Sverige kunne starte.
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Været var utrolig fint
med en liten bris fra
akter og strålende sol.
Denne første kyststrekningen er også fin
for robåter fordi det
her er svært grunnt og
med mange skumle
steiner i vannskorpa
som hindrer all annen
båtferdsel. Du er derfor helt alene og slipper bølger og stress fra
hurtiggående fartøyer.
Men det ble noen
grunnstøtinger i robåtfart, men det må en robåt tåle.
De gode forholdene gjorde at fremdriften
var svært høy og det tok ikke lang tid før
tårnene på Kalmar slott sank ned i horisonten sammen med Øland som stekker seg ut
i Østersjøen syd for Kalmar. Det må ha
vært samme følelsen treriksdronningen
Margareta følte når hun reiste fra slottet sitt
i Kalmar til København for å styre det
kjempestore riket sitt. Det var mange fine
øyer i området å telte på, men lite med bebyggelse. Mellom Kalmar og Karlskrona er
det bare et større sted, men det er til gjengjeld en idyllisk og interessant plass med
navnet – Kristianopel. Dette var opprinnelig
en festning som danskene bygget i dette
området som i sin tid var grenseområde
mellom Danmark og Sverige. De høye vollene mot sjøen og land danner nå rammen
for en lun og fin campingplass. Bebyggelsen her er også typisk dansk med lave bindingsverkshus. Like ved ligger også det mer

berømte stedet Brømsebro hvor danskekongen ved en fredsslutning i 1645 måtte gi
fra seg blant annet Jemtland, Herjedalen og
Båhuslan til Sverige. Kysten går nesten
nord -syd i dette området helt til ”Torhamns
udde” der innseilingen til Karlskrona starter
og kysten går rett vestover. Her fikk Gokstadfæringen en nifts opplevelse i selve rundingen. Det var litt sjø, men ikke mye og
det var fristende å gå mellom to store steiner som lå like utenfor odden. Det var ingen
lange grunnbrott å se og det hele så greit ut,
men midt mellom steinene ble færingen tatt
av et grunnbrott rett bakfra og seilte som på
et surfbrett i rasende fart oppå bølgen rett
imot de store steinene på odden. Plutselig
rett før en stor stein falt brottet helt ut og
båten ble liggende helt stille. Lynhurtig ble
båten snudd 180 grader og i rasende fart
rodd ut fra land og godt utenfor odden.
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Årsaken til stoppen var nok returbølgene
fra odden som bremset ned båten og stanset
brottet. Deretter gikk det greit inn til
Karlskrona, en by som ligger skjermet av
mange øyer ganske langt inne i landet. Det
er denne muligheten for skjerming og forsvar som førte til at denne byen først på
1700-tallet ble valgt til ny flåtehavn for
Sverige til erstatning for Stockholm.

sjøørretelver. Det ble fristende i den fine,
stille kvelden å ro opp i denne elva og
overnatte der, selv om det var en lang omvei. Dette ble en utrolig fin opplevelse under åpen himmel med lyden av laksen som
vaket hele natten og ikke minst lukten av de
mange plantene langs elva.

Svenskene, som på denne tiden hadde store
besittelser på det europeiske kontinent, var
lei av å vente til isen gikk opp ved Stockholm og dessuten lå Karlskrona mer sentralt
i forhold til hovedfienden Danmark.
Flåtehistorien er fortalt på det utmerkede
marinemuseet i midt i havnen.
Etter flere dager med telting var det nå greit
med et hotellopphold, litt innkjøp av mat og
en titt på denne vakre byen med mange interessante historiske bygninger. Den kommunale båthavna synes ikke de kunne ta
mer en kr. 50,- i havneleie for denne lille
robåten.

Den neste formiddagen ble brukt til å ro ut
av elven og utover langs østsiden av Pukaviken. Her var det veldig mange laksenøter
hele veien og mange små fiskelandsbyer
med røkerier som alle levde av laksen. Ledegarnene var flere hundre meter lange ut i
bukten og det var vanskelig å se hvordan
laksen kunne finne fram til elven. Det er
underlig å tenke på at denne lille elva med
ca. ½ parten av vannføringen til Lågen kan
produsere så mye laks at det blir nok til alle
de som skal leve av denne fangsten. Hva
sier de som driver kultivering inne i Mørum ?

Karlskrona – Listerlandet
Kysten skifter nå karakter, det er ikke så
grunt, mer bebodde øyer og muligheter for
å lage små havner. Det skaper småbyer og
små fiskelandsbyer. Men fremdeles dukker
det opp steiner langt fra land og alle med
kjøl og propell må holde seg i de oppmerkede leiene.
En av byene ble besøkt, Karlshamn, en liten
idyllisk by med mye industri. Her ble det
foretatt innkjøp og inntatt en bedre middag i
form av stekt strømming med potetmos og
tyttebærsyltetøy til kr. 90,-. Det er billig å
spise ute i Sverige.
I dette området befinner den berømte Mørumsåen seg, en av nordens beste lakse- og

Listerlandet som utgjør odden utenfor
Pukaviken sammen med seilerparadiset øya
Hanø rett på utsiden ligner på den norske
navnebroren, men er mer befolket og med
mange små koselige fiskelandsbyer som
Hørvik, Nogersund, Hallevik, Torsø og
Sølvesborg. Den største og meste kjente
byen her er Mjallby som ligger midt på
halvøya og ikke til sjøen. Alle stedene hadde mange fiskefartøyer og fiskemottak. Hva
er det med Norge som gjør at vi ikke har
noen slike steder igjen ? Hele Listerlandet
var også fylt opp med tyske bobilturister
som satte sitt preg på omgivelsene.
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Skåne
Turen går nå inn i landskapet Skåne, naturen endrer preg og blir dominert av lange
flotte, hvite sandstrender uten øyer og
skjærgård. Det gjør det vanskelig å finne
skjermet nattely for båten og muligheter for
overnatting.
Den første overnattingen i Skåne skjer derfor på pensjonat i den nydelige byen Åhus
med en flott skjermet havn. Her var det naturlig nok mange båter i båthavnen som
sammen med den lokale havnen dannet et
flott miljø. Roturen videre fra Åhus gikk
langs en kjempeflott og lang strand, flere
mil med sammenhengende strand med tusenvis av badende mennesker i det fine været. Stranden var ikke delt opp med gjerder
eller andre stengsler, slik den ville ha vært i

Norge. Hyttene i baklandet er knapt synlige
fra sjøen og hadde ikke privatisert noen del
av stranden. Folk kunne løpe og gå tur helt
fritt i dette vakre landskapet. I baklandet lå
de gule kornåkrene der skurtreskerne gikk
for fullt dag og natt.
Et sted var det mulig å komme inn med båten og legge den bak noen steiner. Det var
et gammelt fiskevær som beboere langt fra
kysten hadde hatt i tidligere tider for å kunne fiske til eget bruk, tørke fisken og ta den
med hjem til matforsyning.
Overnatting måtte nå tas i havn og den lille
fiskelandsbyen Stenshuvud hadde en fin
molo med en liten sandstrand bak. Her var
det akkurat plass til teltet.
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Neste by var den koselige gamle byen Simrishamn bygget opp på 1300-tallet på
grunn av stort sildeinnsig i området på den
tiden. Det var for tidlig for overnatting her,
men en lunsj på kroen og litt matinnkjøp
var ikke å forakte. På havna i Simrishanm
var det valgmøte da Gokstadfæringen gled
inn mot bystranda i sentrum for fortøyning
og i det valgmøtet var slutt kom det 4 mann
fra møtet løpende med fotografiapparatene
klare. Det var 4 av byens trebåtentusiaster
som hadde sett færingens ankomst rundt
moloen.
De hadde aldri sett så fin trebåt i dette området før og var over seg av begeistring for
Gokstadfæringen.
Neste overnatting skulle bli problematisk
på grunn av kystens beskaffenhet. Nå gikk
ferden rundt den sydøstligste delen av Sverige, Sandhamaren og her var det viktig å
holde god avstand til land. Det var en liten
havn etter å ha rundet odden, men det var
litt for tidlig for å ta kvelden. Det skulle
komme til å straffe
seg fordi det var bare strand og stein og
høye klipper i fortsettelsen og mørket
begynte å sige på.
Det ble derfor etter
hvert vanskelig å se
hvor det kunne være
mulig å gå i land.
Løsningen ble å ro
gjennom nesten hele
natten fram til utkanten av Ystad.
Her var det to mo-

loer i nærheten av noen store hvite bygninger som ga litt le for svellet og dreggen
ga feste for en overnatting i båten under
åpen himmel. Men hele sydhimmelen var
fylt av lyn og torden, så muligheten for en
regnbyge var til stede, men heldigvis holdt
det seg tørt gjennom resten av natten. Vekkingen skjedde ved at moloen var full av
damer som drev med forskjellige øvelser
med ei ung stram dame som instruktør. De
hvite husene var et slags helsehotell fylt
med folk som ville gjøre noe med helsen
sin.
Neste dag ble det rodd til Ystad inn i den
store havnen med mange ferger, blant annet
til Bornholm. Det var naturlig å avslutte
her fordi det var fristende å ta en fergetur
til Bornholm og fordi det her var jernbaneforbindelse til Kalmar og således mulighet
for å få hentet bil og båthenger.
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Den kommunale båthavnen i Ystad hadde
også en trygg plass til færingen og rampe
for opptak. Men nå var det nødvendig med
hotell, men det var jazzfestival i Ystad og
bare hotell Continental hadde plass.

denne trivelige og spesielle byen med noen
fine museer.

Dette var en fin avslutning på en kjempeflott ferietur langs det sydlige Sverige. Men
det må nok innrømmes at det ikke hadde
Det ble dyrt, men nødvendig. Som turist
vært mulig å komme så langt med robåt på
kom det tilbud på hotellet om vandring i
denne åpne kyststrekningen uten det eksepWallanders fotspor for å oppleve de stedene
sjonelt flotte være og med medvind hele tider kriminalkommissarie Kurt Wallander
hadde operert. På grunn av togturen til Kal- den.
mar med mange stopp på grunn av lynnedslag som tok nesten hele dagen, ble det ikke
aktuelt med denne krimvandringen.
Dagen etter var det hurtigbåt( 1 t. 20 min.)
til Rønne på Bornholm og en drømmedag i
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Gokstadvevernes tur til Sverige
Åtte Gokstadvevere dro med to biler på jakt etter vevgarn og vevutstyr til laget vårt: Anne Grete (sjåfør), Anne Lise, Anne og Mariann i én bil og Else (sjåfør), Kaisa, Grete og
Bjørg i bil nr. to. Vi møttes på Colorlinekaia kl. 7.15, fikk et langbord om bord i restauranten på ferja og koste oss lenge med frokostbuffet nesten helt til vi klappet til kai i
Strõmstad kl. 10.30.
Fra Strömstad gikk ferden i retning Göteborg med en liten stopp ved «Laxbutiken»
der bare få av oss hadde vært før. Det er
noe midt imellom kafé og delikatesseforretning. Må bare oppleves!
Deretter gikk turen videre forbi Landvetter
gjennom Borås og sydøstover mot det lille
stedet Grimsås, der målet var Matt-Seppo
AB, som holder til i et privathus med et
stort garnlager i HELE huset fra kjeller til

loft! (bl.a. løkkegarn og lissegarn som ekteparet som driver bedriften produserer selv).
Vi var så heldige å få slippe inn på en søndag – etter avtale! Da vi alle 8 kom inn i huset var det som å slippe små barn løs i en
godtebutikk! (men det går i alle fall ikke ut
over tennene!) Vi var der i 1 ½ time..
Turen gikk videre i retning Kinna og vi fant
vår «förleggargård» i Kinnahult langs veien
til Fritsla. Vertinnen
og den lille hunden tok
imot oss i hallen og her
fikk vi utlevert
«påslaken, örngott, laken og handduk» samt
nøkler til de 4 rommene vi hadde bestilt. Det
leies ut i alt 7 rom i
andre etasje .Her er lysekroner i taket, gamle møbler og veldig gode senger!
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Samt et fullt kjøkken med to langbord til disposisjon for gjestene… vi bestilte pizza fra Framnäs
Restaurang & Pizzeria brakt til døra! (Godt drikke
hadde vi selvfølgelig handlet på ferja!)
Frokost ble servert i 1. etasje i en spisestue som
fikk oss til å tenke på «Grevinnen og hovmesteren». Men det var en grei og enkel frokostbuffet.
Nok mat! Kl. 8.30 avreise for å besøke hele 4 vevrelaterte bedrifter. Garnhuset i Kinna ligger litt
bortgjemt i et stort 2-etasjes hus. Har en vært der
før, vet en at en skal gå inn på baksiden og opp
trappa til utstillingslokalet og garnlageret. Etter en
god stund kommer det gjerne en person opp og
hjelper kundene. Det gjorde det nå også, og da hadde vi allerede fått tid til å rusle rundt for å se hva vi
trengte av lin-garn, bomullsgarn, cottolin, velour
etc. til oppskrifter vi hadde laget selv og fikk hjelp
med det vi ikke hadde funnet. Vi kunne også få
oppskrifter og garn til modeller som sto utstilt.
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På vei til Överlida var vi innom A:s Snickeri i
Öxabäck der de har det rimeligste vevutstyret,
bl.a.skytler, vevskjeer og trespiler som brukes i veven ved påsveiping av renning. Bedriften ligger
langt inni skogen!
Blomquist/Nordiska Textilgarner i Överlida har
mye garn og en fin utstilling av vevnader i kjelleren. Disse er bare modeller, men du kan få kjøpt
mønster og garn tilpasset den mengden du ønsker å
veve. Her hadde de også strikkegarn, men det var
relativt dyrt! Det ble lunsjtid og vi var veldig sultne, men visste at det fantes et hotell med god og
billig mat rett rundt hjørnet ..den har nok vært for
billig for den var gått konkurs! Vi fikk vite hos
Blomquist at det fantes muligheter for lunsj i Svenljunga, så vi dro dit og fant i siste liten at Svenljunga Hotell hadde «Veckans Lunch 75.-»! Den
smakte!
Den siste bedriften vi besøkte var Ås Vävgarner i
Borås like ved Djurparken. Der handlet vi litt garn

vi ikke hadde fått tak i de andre stedene og gikk
rundt og tittet på utstilte vevnader. Og så skilte våre
to grupper lag. Bilen med Anne Grete som sjåfør
og 3 passajerer vendte nesa hjemover, mens Else,
Kaisa, Grete og Bjørg dro tilbake til gården «vår» i
Kinnahult og slappet av, strikket. røkte pipe eller
gikk tur langs skogsveier.
Neste morgen etter frokost 6. mai pakket vi sammen og dro til Repslagermuséet i Älvängen. Først
gikk vi en rusletur på egenhånd og så fikk vi se ca.
20 min svart-hvit-film fra gamle dager ved repslageriet under familien Carlmark. Høydepunktet var
nesten én times omvisning i muséet og demonstrasjon av repslagning. Det er en 300 m lang bane
som er ganske unik, men demonstrasjonen viser
prinsippet med utgangspunkt i 10-12 m.
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Vi fikk kjøpt tauet som ble slått. Og så gikk vi
langs hele banen til nedre ende og fikk se tjærebehandling av tau – som en ekstra service for oss 4!
Etter avtale dukket Britt-Marie Birgander opp etter
omvisningen. Hun er en svært dyktig og humørfylt veverske som undertegnede har fått kontakt
med via Repslagermuséet. Britt-Marie driver som
frivillig en stor vevstue i et nedlagt bryggeri i
Alsjöfors. For at vi lettere skulle finne fram kjørte
hun foran oss til «bryggeriet». Der var det samlet
en hel gruppe vevdamer som tok imot oss og bød
på kaffe og rundstykker og viste oss de mange vevene som var i sving. Det er ikke umulig at vi får
besøk av noen av disse på Gokstad kystlag i høst
eller til våren!
Turen hjem gikk via Moss-Horten og vi var hjemme i Sandefjord ca. 20.30 med
Elses bil fylt til randen med plastposer med våre innkjøp (som Else
hadde merket med navn utenpå –
heldigvis!) Vi er i full gang på
seilloftet med å bruke av de av
våre innkjøp som var til kystlaget
og klarte å holde oss innenfor
bevilget beløp!! Hos Blomquist
fikk vi forresten øye på et diskret
lite oppslag der det bl.a. sto skrevet: «Garnkjøp er ikke umoralsk,
ulovlig eller fetende..» Tenk
det!!
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 Nestleder Britt Holm Lunde, 98833269, brit@lunde.us
 Kasserer Morten Hellemann, 916 36 602, m.hellemann@sfjbb.net
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TREFFLISTE FOR
GOKSTAD KYSTLAG 2014

Hver onsdag: Lagsaktiviteter fra kl 18.00
Hver torsdag: Nordre Skur og Ballast øver kl. 18.30 – 21.00
Lørdager: Kafè kl. 11.30 – 13.30
Styremøter begynner normalt kl. 18.30 og er åpne for alle medlemmer av Gokstad kystlag.
”Fra krok til gane” – hver første onsdag i måneden, to kombinert med medlemskveld
Arbeidslagene innkalles til møter etter avtale med arbeidslagslederne, min 3 møter
Mnd

Når

Hva

September

Ti 16.09
On 24.09
Ti 14.10
Lø 11.10

Styremøte/arbeidsledere
Medlemstreff
Styremøte
Høsttreff Gokstadholmen

Ti 18.11
On 26.11
Lø 29.11
Ti 16.12
Ti 06.01

Styremøte
Medlemstreff
Førjulstreff
Styremøte/arbeidsledere
Styremøte

Fr 30.01

Årsmøte

Oktober
November

Desember
Januar 2015
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Returadresse:
Gokstad kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord

Gokstad kystlag
Tar vare på vårt nære kystmiljø
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