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Vi har gjennomført et Landsstevne som vi kan være bekjent av!
Alle som bidro sto på til siste slutt og det var helt fantastisk å se den
driven folket hadde i disse fire dagene! Jeg tør ikke nevne navn for
da glemmer jeg noen. Det er en sann fornøyelse og være medlem i et
kystlag med så mange flinke folk! BjørnN
Gokstad kystlag var i perioden 16-19.07.15 arrangør for Kystens landsstevne 2015.
Landsstevnet i Sandefjord hadde tittelen "Sjøen - vårt valg» og med tre hoved emner;
hvalfangst, vikingtid og båtbygging.
Fylkesmann Erling Lae sto for åpningen av stevnet sammen med lederne for Forbundet
Kysten og Gokstad kystlag.
Kystlagets eget
kor "Nordre Skur
og Ballast" underholdt og hadde
også flere spontanopptredener
gjennom stevnedagene.
De tre emnene ble
presentert gjennom foredrag, utstillinger og presentasjon av båter.
Foredragene var
godt besøkt og
også mange besøkte stevneområdet som publikum i løpet av de fire stevnedagene. Gokstad kystlag har ikke noe eksakt
tall på deltagere og besøkende, men det er anslått til å være ca. 3500. I alt 170 båter deltok på stevnet. Disse var plassert i kystlagets havn på Huvikslippen og de store båtene
ved kaianleggene i Sandefjord havn. Det var satt opp gratis båttransport for deltakere og
besøkende mellom stevneområdet på Huvikslippen og byen. Mange benyttet seg av dette. Mat under stevnet ble servert i egen kafe samt storkiosk på området. Mye av maten
var tilberedt av kystlagets medlemmer bl.a. i nytt oppgradert kjøkken. Serveringsstedene
hadde mye besøk og hyggelige priser. Kveldstilbud med konserter og kro med salg av
drikkevarer var også godt besøkt.
Stevnet hadde utstillinger av tradisjonelt håndverk, senter for barneaktiviteter, salgsboder for maritime artikler og bilder mv. i en egen "handlegate". Denne var konsentrert,
intim og fungerte fint. Vikingdelen av stevnet hadde eget område med telt, båter og aktiviteter.
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Barneaktivitetene var som nevnt et aktivitetstelt i handlegata, krabbefiske, roknappen
samt sjørøvertokt. Disse var godt besøkt.
De fleste planlagte aktiviteter ble gjennomført, men den tradisjonelle
"defileringen" (presentasjon av båter seilende på havna) måtte avlyses lørdag pga. sterk
vind. Den tradisjonelle "stevnemiddagen" lørdag kveld ble gjennomført i Gaiahallen +
stevnetelt med 280 gjester. Her ble en rekke faste priser utdelt.
Mellom 160 - 200 medlemmer og andre frivillige deltok i gjennomføringen av Landsstevnet. Det har vært nedlagt en stor dugnadsinnsats både i planleggingen og gjennomføringen. Havneanlegget og øvrige anlegg på land er i hovedsak oppført på dugnad.
Vedrørende økonomi ble det laget et budsjett som dannet grunnlaget for planleggingen
og gjennomføringen. Det ble lagt opp til moderate priser både på inngangsbilletter og
mat/drikke. Budsjettet tok
utgangspunkt i at stevnet
skulle gå i null eller med et
mindre overskudd. Budsjettet har vært fulgt i planleggingen, men med de
justeringer som måtte til
underveis etter hvert som
behov meldte seg. Regnskapet viser nå et overskudd på ca. 40.000 som
fordeles med 30.000 til
Gokstad kystlag og 10.000
til medarrangør Båtlaget
Gaia. Overskuddet er basert på noe større publikumsbesøk enn antatt, men det har også vært noe høyere utgifter enn opprinnelig planlagt. Bl.a. har bryggeanlegget blitt oppgradert og utvidet vesentlig av medlemmer til
stevnet.
Evaluering av Landsstevnet 2015
Forberedelser
Lage en organisasjon inndelt i grupper
Oppdrag til hver gruppe
Finne en leder i hver gruppe
Utarbeide en tidslinje når ting skal gjøres
Gruppene etablerer nødvendige undergrupper
Bemanne gruppene etter oppdrag
Møter gjennomføres etter tidsplan
Budsjett utarbeides
Informasjon til medlemmene
Styret bestemte seg tidlig for å være øverste organ i stevneorganisasjonen og at organisasjonen skulle bestå av 5 grupper, Stevnekontor, (Jan Richard Kristiansen)
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Programgruppe, (Dag Østby-Pedersen)Mat/servering, (Gunnar Brattli) Havn teknisk,
(Kaare Jansen) og HMS gruppe, (Ole Jakop Bjerkestrand). I tillegg kom Vikinggruppen,
primært fra Båtlaget GAIA, (Gunnhild Marie Øien). Gruppelederne ble valgt på bakgrunn
av erfaring og om de hadde tid til å lede gruppene fram til stevnet. De fikk også i oppdrag
og velge seg en nestleder slik at organisasjonen hadde flere ben og stå på i tillegg til at
flere fikk et eierforhold til stevnet.
Hver gruppe hadde en stor grad av handlefrihet i forberedelsesfasen. Oppdragene ble delegert og fordelt mellom gruppelederne som ble enig om hvem som skulle gjøre hva. Styret tok avgjørelser der det trengtes.
Planleggingen gikk relativt langt ned i detaljer, noe som viste seg å være en riktig ting å
gjøre. Det var særdeles viktig og informere medlemmene skriftlig og via medlemstreff
underveis. Dette medførte interesse og etter hvert et eierforhold som gjorde at vi fikk de
vi trengte for å gjennomføre et godt stevne.
Gjennomføring 16 – 19
juli 2015
Organisasjonen jobbet seg
framover ihh til tidslinjen
og sørget for at tingene
kom på plass til rett tid enten det var brygger, kontrakter med artister, bestilling av mat og drikke, adkomstarmbånd i flere farger, telt, bort, stoler, toaletter og konteinere og flens
til kystlagets skøyte Lanesbuen. At ting kom på
plass til rett tid var avgjørende for et godt resultat.
Dette medførte en rolig
gjennomføring med lite
stress og mye ro. Lanesbuen som ferge var en
suksess. Alle som bidro var
klar for det de skulle gjøre
og gjorde en formidabel
innsats.
Dette var det avgjørende
for at kystlaget kan være
stolte av det vi leverte disse
dagene i juli.
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Læringsmomenter
Vaktholdet kunne ha vært organisert på en annen måte. Vaktinstruks manglet. Det
samme med beskrivelse av området som vaktene skulle bevokte og hvordan vaktavløsning skulle skje.
Konserter, plassering av artister og publikum kunne ha vært bedre organisert. Nå ble
det litt for mye «ad hoc» løsninger med medfølgende forvirring og merarbeid.
Avsperring av stevneområdet og innganger ble kommentert av publikum. Vi burde
kanskje hatt hovedinngang fra sør. Slik det ble nå med hovedinngang gjennom undergangen ble det mye gangtrafikk over Framnesveien.
Etterarbeid
Etter stevnet er det jobben med økonomien som har vært sentral. Regnskapet ble ferdig
og vedtatt som gjeldende i styremøtet 13.10.15.
Grindahusene (utstillingsboder) er tatt ned og vil bli lagret på næringseiendommen til
Torolf Stenersen til våren for så og bli sendt til neste års arrangør; Kystlaget Salta i Bodø.
Erfaringsrapporter er under utarbeiding og vi vil avslutte med å lage en fullstendig erfaringsrapport som vi kan være bekjent av og som kan brukes i framtiden av våre etterkommere. Styret 13.10.15
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ERFARINGSRAPPORT FRA
FORBUNDET KYSTENS
LANDSSTEVNE 2015
Kaare Jansen, ansvarlig havn/teknisk

Jeg hadde ansvaret for havn og teknisk, en
forholdsvis omfattende oppgave. Da jeg til
vanlig har ansvaret for brygger og det tekniske med disse i kystlaget, brukte jeg i hovedsak de personene som har båtplass ved
anlegget vårt til oppgaver før og under
stevnet.
Oppgavene med brygger, rigging, vann, sanitær og strøm, bygge scener osv. ble for-

delt etter hvilke forutsetninger den enkelte
hadde, og vi etablerte grupper med en leder
i hver gruppe.
Kystlaget har jo som kjent alle kategorier
fagfolk. Dette fungerte veldig bra. Gruppen
med (leder og nestleder) som hadde ansvar
for brygger og ankomst fartøyer som skulle
komme ble etablert tidlig, da det var en del
som måtte gjøres med bryggene.
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Gruppene som hadde ansvaret for rigging, scenebygging, vann/strøm/
sanitær o.s.v startet ikke
opp før en uke før stevnet
og når vi fikk beskjed av
ledelsen hvor de forskjellige skulle etableres. Grindahusene ble av praktiske
årsaker satt opp tidlig da
det allerede var bestemt
hvor de skulle stå.
Bryggegruppa begynte
tidlig i planleggingen med
å kartlegge behov og fant
ut at vi måtte ha noen
brygger i tillegg til de vi
hadde. Havnevesenet hadde en brygge på 60 meter
som vi lånte og la sydover
på kommunebrygga som
vi allerede hadde tilgang
til.
Vi regnet med at det ville
komme ca 200 fartøyer og
med de 800 brygge meterne vi nå hadde i tillegg til
avtale med havneetaten
om å benytte byen til de
største fartøyene, skulle
det holde. Det kom 170
fartøyer, men vi hadde
plass til fler. For å forenkle mottaket av fartøyene,
lagde vi kart over området
og merket bryggene med bokstaver. Deretter bestemte vi hvilke båttyper som skulle
ligge ved hvilken bokstav.
Vi hadde løpende oversikt over påmeldte
fartøy (utskrifter på dataen) som vi tidlig
katalogiserte og satte på riktig bokstav i
forhold til hvor de skulle ligge. Dette viste
seg å være en genial løsning og vi fikk mye

skryt for å ha samlet fartøyene etter kategori og type. Oversikten over besøkende fartøy var ordnet alfabetisk etter etternavn på
skipper, gjenfinning hadde selvfølgelig
vært enklere om det hadde vært ordnet alfabetisk etter navn på påmeldt fartøy siden
det er navn på fartøy som blir benyttet i
kommunikasjon over radio.
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Da vi senere møtte fartøyene ute i fjorden leverte vi
et enklere kart hvor fartøyet deres var inntegnet,
og sammen med de møtende lettbåtene fant de raskt
ut hvor de skulle. Alle møtende båter (fire stk) hadde
mannskap på to. En fører
og en som opererte VHF
mot havnekontoret som lå
sentralt på brygga. Ved
anløp sto det folk på brygga og tok imot fortøyninger osv.. Lettbåtene
hjalp også til med buksering og utkjøring av dregger under hele stevnet. Vi
hadde også utstyr og dykkere i beredskap for å løsne dregger om
nødvendig, men det ble ikke benyttet.
Min erfaring med havn/teknisk sin gjennomføring er god, det var ikke noe som

gikk galt eller som etter mitt syn burde vært
gjort annerledes. Var til tider redd for at vi
planla for detaljert, men det viste seg å være
fornuftig.
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ERFARINGSRAPPORT FRA
FORBUNDET KYSTENS
LANDSSTEVNE 2015
Bjørg Skaret, leder for Gokstadveverne. Foto: Kaare Jansen

GOKSTADVEVERNE synes Landsstevnet
2015 ble en utrolig positiv opplevelse etter
mange måneders forarbeid! De fire dagene
gikk nesten altfor fort og vi fikk så vidt tid
til spisepauser.
Boden vår fungerte som den skulle – med
salgsdisk med våre vevde og strikkete produkter, utstilling av båtrya med store bilder
på veggen som viste hvordan den ble laget
og så to «Monica-vever» (med tangenter i
stedet for trøer) der 20 barn i alt lærte å

veve små ryer som de fikk med seg hjem
etter hvert. Turid, som nettopp hadde lært å
veve på Monica-vev, underviste ungene og
hadde stort sett hendene fulle!
Anne Lise og Mariann sto for salget av våre
produkter til inntekt for kystlaget og kunne
sende kontant løse kunder med kort til terminalen i kiosken, som var vår nærmeste
nabo.
Salget gikk veldig bra!
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På seilloftet jobbet i alt fire stk. på det meste, men vi var stort sett minst to i vevene
som kunne forklare folk som kom oppom
hva vi drev med og hvordan laget fungerte.
Bl.a. ble det vevd to meter lange dongeri
bordløpere til Svenner fyr samt
«snøfnugg»-gardiner til privat bruk.
Lørdag kveld under stevnemiddagen i Gaia
-hallen kom en stor overraskelse da «Årets
håndverker 2015»-plakett ble tildelt Gokstadveverne for prosjektet «båtrya». Undertegnede måtte opp på scenen og ta imot
prisen og takke og si noen ord om prosjektet. Utdelingen var en kjempeoppmuntring for laget vårt!
Etter hvert kom vi også i Sandefjords Blad
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– hele tre ganger (og det var jo gøy), men
de to første gangene hadde journalisten
misforstått det med båtryer og trodde de ble
vevd for salg på de små Monica-vevene.
men så kom det riktige bildet med båtrya
og Kaisa, Anne Grete og undertegnede.
(Journalisten er unnskyldt – det er vel
egentlig ikke mange i kystlaget heller som
har visst før nå at ei båtrye ikke er ei vanlig
rye til å trå på og at det er en lang prosess å
lage éi!)
Vi har hatt et evalueringsmøte i august og
da ville jentene at jeg skulle nevne at det
ikke gikk tydelig fram av programmet at
søndagen bare var ryddedag og at vi ikke
kunne fortsette med salg etc.

Men vi valgte å fortsette med å la barn
hvorav den ene, Julie på 11 år, gjerne ville
veve, siden vi hadde lovet noen det – to
fortsette hos oss, så nå har hun begynt i en
barn vevde i boden og etterpå tok vi vevene større vev.
opp på loftet og lot to barn veve på seilloftet
– så ble det fire glade barn også på søndag,
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ERFARINGSRAPPORT FRA
FORBUNDET KYSTENS
LANDSSTEVNE 2015
Dag Østby Pedersen, Leder Programgruppa.

Ansvarsområde:
Sette opp et detaljert dagsprogram, skaffe
artister til kveldsunderholdningen, sørge for
foredragsholdere og invitere utstillere.
Det skulle legges særlig vekt på aktiviteter
for barn i tillegg til foredrag/arrangementer
rundt landsstevnets tre undertitler: Vikingtid, Hvalfangst og Skipsbygging.
Programgruppa har bestått av:
Leder: Dag Østby Pedersen
Nestleder: Berit Reppesgård. Stig Tore

Lunde. Andreas Falkenberg. Kjeld Lunde.
Lasse Klaveness
Forberedelse:
Gruppas første møte ble avholdt så tidlig
som våren 2014 og det ble laget en dreiebok for et detaljert program basert på erfaringer og oppsett fra 2004.
Utover høsten 2014 ble mesteparten av møtene fokusert på å skaffe artister til dag- og
kveldsunderholdningen og det te var på
plass ved årsskiftet 2014-15. frem til stevnestart.
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På vårparten hadde vi de fleste foredragsholdere på plass samt ulike aktiviteter for
barn. Å skaffe utstillere var en kontinuerlig
prosess helt Siden forberedelsene startet
over et t år før selve landsstevnet gikk det te
veldig greit og både program og detaljinnhold var stort sett på plass allerede ved
påsketider 2015
Underholdning/artister:
Gruppa hadde noen føringer fra styret på
type underholdning. Lun og trivelig, dansbart. Og det te var meget vellykket. Det
kom etter hvert inn mange forslag fra kystlagsmedlemmer på artister. Dessverre kom
de fleste inn altfor sent i prosessen. Kvelder
og budsjett var allerede brukt opp.
Det var meget viktig å starte booking så tidlig som ca. ett år i forveien.
Foredrag:
Det ble etter hvert hele ni foredrag fordelt
på to dager. Alle foredragene var fokusert
rundt undertitlene vikingtid, hvalfangst og
skipsbygging og foregikk på Skagerak
School of Business.
Erfaring:
Dessverre litt for dårlig planlagt i forhold til
skilting fra stevneområdet og bort til Skagerak. Ledsagere kunne også vært avklart
noe tidligere. Men det løste seg underveis.
Utstillere:
Under vinteren og våren 2015 kom det et
jevnt sig av forespørsler fra mulige utstillere.
Innholdet på utstillerområdet skulle også
fokusere på de tre undertitlene vikingtid,
hvalfangst og skipsbygging, men også på
generell kystkultur.

God bredde i utstillere. Flott tilrigget stevneplass med enhetlige Grindabygg og utstillertelter og fin publikumgate. Ingen umiddelbare forbedringspunkter.

Siden tilgjengelig areal var lite og fortet tet
synes gruppa det var viktig med et utstillerområde som var oversiktlige og estetisk.
Erfaring:
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Barneaktiviteter:
Vi hadde fire barneaktiviteter under stevnet.
Sjørøvertokt med Koffen,
krabbefiskekonkurranse fra
brygga og roknappen samt
eget aktivitets telt med liten
reperbane, maling tegning
og snekring.
Sjørøvertoktet var utrolig
populært og over 100 barn
deltok.
Krabbefiskekonkurransen
hadde stadig tilsig av deltagere mens stedet der roknappen forgikk dessverre var litt
«bakenfor» og vanskelig å
finne. Også dårlig skiltet.
Seilregatta, snekkeregatta og defileringen
av den norske båten.
På grunn av værmelding på vind byttet regattaene dager. Begge ble gjennomført etter
programmet og ble først og fremst arrangert
for deltagerne og at disse skulle ha en fin
opplevelse.
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Dessverre ble defileringen avlyst på grunn
av for mye vind.
Generelt:
Det var meget viktig å gjøre tidlige avtaler
med alle utenforstående aktører og stadig
holde kontakten med disse.

Det var lagt inn mulighet for uforutsett,
noe som viste seg å
være nødvendig.
Detkom behov for
endringer som ble
løst takket være
medlemmer som tok
tingene på strak arm.
Samarbeidet med
styret og de andre
gruppene gikk meget
bra både under forberedelsene og selve
avviklingen. Til å
være et arrangement
som ble til med kun
frivillige medlemmer
som tok av sin fritid og sommerferie var det
lite, om noe å sette fingeren på. Alle utfordringene ble løst etter hvert.
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ERFARINGSRAPPORT FRA
FORBUNDET KYSTENS
LANDSSTEVNE 2015
Gunnar H Bratli, leder av Treffkomiteen

Først vil jeg skryte av Treffkomiteen, en
utrolig gjeng som tar utfordringer på strak
arm. Treffkomiteen består av 8 personer. I
tillegg hadde vi 50 personer på vaktlister +
10 profesjonelle til å hjelpe oss med festmiddagen.
Vi hadde tidlig i prosessen et møte hvor vi
opprettet 4 grupper med gruppeledere,
kiosk, pub, kafé og kjøkken. Gruppelederne jobbet med oppgavene som ville møte
oss, de satte opp vaktlister og sammen ble
vi enig om hva som kunne produseres i for-

kant og hva som måtte bestilles og produseres på stedet.
Det var viktig å finne samarbeidspartnere
som kunne bistå oss. SVGS lånte oss storkjøkkenet slik at vi fikk laget hvalkarbonadene ca. 600 stk. TML hjalp oss med oppvarming av stevnemiddagen samt stilte
med 10 profesjonelle servitører som tilrettela serveringen. Matbørsen hjalp oss med
halvfabrikkert mat, og ikke minst Rema
1000 som var tilstede døgnet rundt.
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Ikke å forglemme jentene som tok seg av
idet som skulle til for å greie resten av
kiosken, de hadde produsert mengder av
Landsstevnet.
godsaker hjemme i god tid før stevnet. Utfordringen vår var at vi ikke hadde den
minste anelse om hvor mange som ville be-

søke kafeen og kiosken, jeg
antar at prissettingen vår gjorde at så mange benyttet seg av
våre tilbud.
Vi holdt på å gå skikkelig på
trynet, torsdagen som skulle
være en slags bli kjent kveld,
tok oss helt på senga, vi trodde
vi hadde handlet inn nok for
hele helgen, men holdt på å gå
tom allerede første kvelden. På
dette tidspunktet var jeg glad
vi hadde gode samarbeidspartnere. Vi fikk på kort tid tak
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Festmiddagen hadde
vi diskutert mye, vi
ville gjøre noe folk
ville huske, og den
måtte innholdet noe
som var riktig for
Sandefjord. Vi endte
opp med hvalkarbonader og kosmoskaker. Vi sitter igjen
med det inntrykket at
vi gjorde det riktig.
Dette er noen tall på
hva som gikk med på
Landsstevnet
2015:1400 pølser m/
brød/lompe, 200 liter
fiskesuppe, 200 kg
lapskaus, 22 kg bacon til frokost sammen
med ca.750 speilegg. 100 brød, 2200 bokser
med øl og 210 liter vin.
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ERFARINGSRAPPORT FRA
FORBUNDET KYSTENS
LANDSSTEVNE 2015
Økonomien på Landsstevnet.

Mange har naturlig nok vært nysgjerrige og
spente på hvor det gikk økonomisk under
Kystens landsstevne i sommer. Svaret er at
det ble et "lite" overskudd på ca. 40.000 kr.
Styret har besluttet at vi deler dette med
Båtlaget Gaia som laget vikingavdelingen
av stevnet. De får 25 % av overskuddet altså ca. 10.000.
Utgangspunktet for budsjetteringen var at vi
skulle "gå i null", men håpet var at aktiviteten ble så bra at vi fikk et visst overskudd.
Budsjettering og arrangering av et så stort
arrangement som et landsstevne er, innebærer mange usikkerhetsmomenter og "løse
tråder". Med totale inntekter på vel
960.000 og utgifter på 920.000 sier det seg
selv at stevnet også kunne gått i underskudd. Suksessfaktorene har nok vært god
planlegging og PR, godt vær, strålende service og mat,
flott anlegg og
dyktige, engasjerte frivillige.
Siden vi arrangerte stevnet på eget anlegg vil vi også
fremover få
nytte av den
oppgraderingen
av havnen og
de installasjoner i bygningene som var

nødvendig for å gjennomføre landsstevnet.
Kystlaget har også fått viktige offentlige og
private tilskudd samt mye støtte i form av
varer og tjenester fra bedrifter og enkelt
personer i og utenfor kystlaget. Dette har
vært viktig for å få det økonomiske "i
havn".
Alt i alt skal vi si oss godt fornøyd med resultatet og puste lettet ut for at vi kom
ned på begge beina.
Morten Hellemann,
kasserer
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KYSTLAGSTUREN 2015
EN SPENNENDE RUNDTUR I
SYD-SVERIGE OG LITT I
DANMARK
Tekst Ivar Otto Myhre, foto Thorbjørn Skaret
Denne gangen tok Kystlagsturen for seg hele kysten fra Strømstad sydover og helt
rundt sydkysten og opp til Stockholm. Derfra og tvers over forbi de store sjøene
og hjem til Sandefjord. På turen ble det også tid til en svipptur over Øresund til
Sjøfarts- og verftsmuseet i Helsingør.

rer til Europa fra Østen uten containerskipene. I denne farten er som kjent danskene
Etter en tidlig overfart med Fjord Line fra langt framme (Mærsk). Verftsmuseet.
Sandefjord og rask ferd langs kysten til Hel- Midt inne området der verftet hadde vært lå
singborg og fergen over Øresund, tok det
det et lite museum for selve verftet som ble
ikke lang tid før gjengen stor ved det nye
nedlagt i 1988, men det beste med dette var
prisbelønte sjøfartsmuseet i den gamle doken koselig gubbe som i sin tid hadde arbeiken ved Helsingør verft. Dette helt nye og
det ved verftet og som var mer enn villig til
moderne museet med mye datateknologi
førte oss inn i Danmarks nyere sjøfartshisto- å dele sine kunnskaper med oss. Noen av
oss kjente oss svært godt igjen på alle gjenrie.
Den gamle var bare noen meter borte på
standene fra verkstedet og skipsbyggingen.
Kronborg slott, og der har Kystlagsturen
Likheten med Framnæs Mek. Verksted var
vært før. Det er nok delte meninger blant
deltakerne om disse nymotens museer, men slående, herunder årstallene for oppstart og
museet ga en fin innføring i bygging av fer- nedleggelse.
ger og passasjerskip som holdt det danske
øyriket kommunikasjonsmessig sammen.
Helsingør ble opprettet i 1881 og hadde sin
Mest imponerende dog var nok kjempemo- storhetstid midt på 1950-tallet med 3750 andellen av et av verdens største containersatte. Verftet har totalt bygget 420 skip og
skip. Denne modellen ga et godt innblikk i
var først og fremst et verft for mindre skip
den revolusjonen containertransport har
vært for internasjonal handel. Det hadde ik- på grunn av den begrensede plassen tett på
ke vært mulig å frakte så mange billige va- sentrum av byen.
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Dampmaskinene bygde de selv, men siden
bygde de dieselmotorer på lisens fra Burmaister& Wain. Noen har sikkert reist med et
skip som ble bygget der i 1937 og som størrelsesmessig var en typisk båt for dette verftet, danskebåten «Kronprins Olav».

oppblomstring av skipshandel og skipsagenter i byen, samt behov for mange tollere og
tollkryssere for å innkreve tollen.

Byens oppkomst og utvikling er mye knyttet til et interessant fenomen i dansk og internasjonal skipsfartshistorie, nemlig Øresundtollen som ble innkrevet fra 1429 til
1857. Det var her i Helsingør skipene måtte
stanse å gjøre opp for seg. Dette førte til en

Men det var til slutt den nye stormakten
USA som gikk i spissen og fikk satt en
stopper ved at danskene ble kjøpt ut med et
engangsvederlag (63 mill kr.) i 1857.

Denne tollen var den enste i et internasjonalt strede i hele verden og stormakten,
Storbritannia og senere USA protesterte
Helsingør er ellers en svært interessant by i heftig på den, men Danmark klarte å spille
Dansk historie med sin strategiske plasse- sjøfartsnasjonene mot hverandre ved å
ring ved den trangeste i Øresund og hvor
inngå spesialavtaler med noen av disse,
det var naturlig å plassere slottet og festblant annet de mektige Hansabyene og seningen Kronborg.
nere en periode Storbritannia.
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Denne tollen hadde stor betydning i danske
politikk fordi den gikk rett i kassen til kongen og ikke inn i statskassen og de danske
kongene brukte midlene til å føre krig med.
Dette er en av forklaringene på alle de krigene som ble ført av Danmark helt fra 1300
-tallet og framover.
Ystad
Turen gikk nå videre til Ystad hvor det ikke
var noe museum eller samling som skulle
besøkes, men det var praktisk og strategisk
å overnatte i denne ellers så spennende
byen. Det ble her tid til en bryggesleng i
Wallanders fotspor, et blikk på de store fergene til Bornholm og en hyggelig middag i
byen.
Sandhammaren fyr.
Rett øst for Ystad ligger Sveriges sydligste
odde og her hadde vi avtale med en gjeng
entusiaster
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som hadde tatt på seg å ta vare på og ikke
minst vise fram fyret her. Like ved fyret lå
det en gammel redningsstasjon etter engelsk
mønster med båt som ble kjørt på vog med
hester på en betongvei ut gjennom sanddynene og ut i sjøen. På grunn av sandbankene
utenfor var dette en farlig plass og et av de
stedene i Sverge hvor det er flest vrak.
Vi fikk en fin innføring i fyrets historie av
en som til og med hadde arbeidet ved regningsstasjonen, mens den litt sprekere assisten hans tok oss med opp trappene i fyret til
den flotte utsikten til blant annet Bornholm.
Det første primitive fyret i form av en jerngryte ble tent her i 1831, mens det nåværende
fyret ble satt opp i 1862, så svenskene var
ikke tidlig ute med fyr på strategiske plasser. Lindesnes hadde fyr alt på 1650-tallet.
Et hyggelig møte med entusiaster i
«Foreningen Sandhammarens Fyrplats».
Saxemara.
Etter et hyggelig stopp i den koselige lille
byen Simrishavn med kafebesøk, gikk turen
videre til Karlskrona med et lite stopp og
bryggesleng rundt Marinemuseet der, et museum som Kystlagsturen har besøkt før. Nå
ble det ikke tid til annet enn en studie av
båtene som lå ved kaiene og de øvrige anleggene. Deretter gikk
ferden til en liten plass
utenfor Karlskrona, et
museumsverft som
kunne minne litt om
Huvik-slippen før
kystlaget overtok.
Men det som er hyggelig og spesielt er at
dette nå er blitt et fyl-

kesmuseum og tatt var på. Her lå det mange
interessante båter til reparasjon og vedlikehold og de gamle slippene var intakt og i
bruk.
Kristianopel/Brømsebro
Neste stopp var den lille festningsbyen
Kristianopel på det som i sin tid var grensen
mellom Danmark og Sverige. Det var danskekongen som hadde bygget denne festningen og byen som har visse likheter med
Stavern hos oss. Bebyggelsen hadde også et
sterkt dansk preg og er en idyll om sommeren hvor det indre av den gamle festningen
er gjort om til campingplass i le av festningsmurene. Alle har hørt om freden ved
Brømsebro i 1645 da svenskene overtok
Jämtland, Herjedalen, Ødsel og Gotland,
samt fikk tollfrihet i Øresund. Dette var
starten på nedgangen for danskene og tilsvarende oppgang for svenskene som den
gang var en stormakt i Europa. I den noe
senere fredsavtalen i Roskilde i 1658 gikk
det enda verre og da overtok svenskene
Skåne. Blekinge, Bohuslän og Trondheim.
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Brömsebro ligger ved den gamle grensebekken mellom Sverige og Danmark like nord
for Kristianopel. Da vi gikk ut av bilene ved
den lille broen lurte vi på om dette kunne
være plassen for så viktige forhandlinger.
Bekken var ikke større enn Unnebergbekken og forhandlingene ble ført på en liten øy i bekken ved broa. Her stod det en
støtte til minne om denne freden. En av forhandlerne var den store skaperen av den
svenske forvaltningen, Aksel Oksenstjerna
som er mannen bak den svenske storhetstiden. Det hører med til historien at forhandlerne bodde i Kristianopel, men deltakerne
på kystlagsturen glemmer nok ikke dette
historiske stedet og denne viktige begivenheten etter dette.
Kalmar.
Om kvelden ble hotellet i Kalmar inntatt
med en bedre middag på byen og forberedelse til neste dag som skulle bli innholdsrik.
Første besøk i Kalmar var naturligvis en
morgenvandring til Kalmar slott, med sin
strategiske plassering her ved sundet som
skiller Øland fra fastlandet og med utsyn
vestover mot det som i sin tid var Danmark
og i det fjerne festningen
Kristianopel. Det var her
Kalmar- unionen ble inngått(1389-1521) og Kalmarkrigen (1611-13) fant
sted i tillegg til mange
andre begivenheter i slottets 800-årige historie.
Men det var Kalmar Lens
museum som var vår hovedattraksjon i Kalmar
med historien om Sveriges
største krigsskip som eksploderte etter en treff i
kruttmagasinet utenfor
Øland i 1676. Kronan var
53 m lang (Vasa 47.5 m)
og utrustet med 110-126

kanoner (Vasa 64). Skipet ble gjenfunnet av
dykkere i 1980 mer enn 30 000 funn er gjort
på stedet. Mange av de var utstilt på dette
museet som først og fremst ga en god innføring i livet på disse flytende festningene.
Museet inneholdt også en interessant utstilling om livet i Kalmar under 2. verdenskrig.
Det var ikke bare idyll i Sverige under krigen og området ved Kalmar var utsatt for en
stor flyktningestrøm fra blant annet de baltiske land da Sovjet rullet opp den tyske hær
på vei til Berlin.
Oskarshamn og SS Nalle
Fra Kalmar gikk turen oppover østkysten av
Sverige til den lille koselige byen Oskarshamn, en tidligere verftsby med noe drift
igjen på verftet blant annet med å lage kobbersylindre til lagring av atomavfallet fra
atomkraftverket like utenfor byen. Disse sylindrene blir boret ned i berggrunnen i nærheten av verket som skal bestå av spesielt
stabil bergart. Depotet er åpent for publikum som ledd i å begrense redselen for
atomavfall.
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Vi var så heldige å
ha avtale med foreningen SS Nalle
som tok seg av byens maritime stolthet, den gamle slepebåten og ikke
minst isbryteren
som var bygget
ved verftet her i
1923. Foreningen
var liten bare ca.
30-40 mann som
både hadde kjøpt
båten tilbake i
2000 fra Danmark
etter at den hadde
vært i bruk til bolig på kanalen i
København i
mange år, og restaurert den tilbake til sitt
opprinnelige utseende. Den fikk etter restaureringen i 2003 status som kulturminne.
SS Nalle er 21.6 m lang og 5.50 bred med
en dampmaskin på 250 hk og således en
ideell båt for bruk til småturer for entusiastene, samt noe passasjerseiling til et turistmål på en øy i havet utenfor
Det viktigste vi fikk ut av dette besøket var
innblikk i den entusiasmen som lå bak driften av denne morsomme båten, ikke ulik
«Forlandet».

dral. Alle på kystlagsturen koste seg ordentlig i disse omgivelsene hvor det var mye å
lære om sjøfart og skipsbygging på 1600tallet.
Men museet har store problemer med at treverket forvitrer og skuta brytes sakte ned.
Det forskes intenst på dette både i Sverige
og England på dette for å redde mange lignende skip, blant annet også våre vikingskip.

Hjemturen
På hjemturen stanset vi først i slusen og
Vasa
dokken i Hjälmaren kanal, Sveriges eldste
Nest stopp på turen etter en lang biltur opp kanal. Her er det kafe og mange morsomme
til Stockholm, var et besøk på Vasa museet båter å se på.
og en middag i Gamla staden kvelden før. Et koselig og idyllisk avbrekk på den lange
Det var kø utenfor Vasa-museet om morge- turen hjem over Sverige.
nen denne søndagen, og det tok ikke lang
tid før det var fullt overalt. Dette museet er Kommet inn i Norge ble det også tid til en
i utvikling hele tiden og er nok nå verdens stopp og bryggesleng ved sluseanlegget i
beste museum i sitt slag. Det er utviklet
Ørje. Men nå var det slutt på moroa for
enormt med utstillinger i arealene rundt
denne gang og via Bastø-fergen gikk turen
selve skipet som i seg selv er et enormt
hjem.
skue omtrent som å komme inn i en kate25

ANTON GJELSTAD (1879 –
1968) – HVALFANGSTENS
”PETTER SMART”
I serien om spesielle historier rundt hvalfangsten forteller Ivar Otto
Myhre denne gang om oppfinneren Anton Gjelstad
Jeg husker ikke så mye fra mine første år
som barn, men en begivenhet husker jeg, og
det var mitt møte med Anton Gjelstad som
liten gutt nede på Langestrand. Min oldefar,
som kjente Gjelstad godt, presenterte meg
for denne koselige, sjeggprydede mannen.
Senere fikk jeg klar forståelse av at Anton
Gjelstad ikke var noen hvem som helst, for
og alle hjemme fortalte etterpå at nå hadde
Ivar Otto hilst på selveste Anton Gjelstad.
Framnesveien 37.
For alle er Anton Gjelstad uløselig knyttet
til Framnesveien 37, denne flotte eiendommen like syd for Langestrand med den fine
”Sveitservillaen”, den
store frukt og grønnsakshagen, tønnefabrikken
og ikke minst rullebanen
for tønner fra toppen av
fjellet og ned til kaia ved
fjorden, der tønnene ble
lastet over i båter. Dette
var i sin tid en sjelden
integrert bolig- og næringseiendom hvor alt
foregikk innen for rammen av en eiendom. Her
hadde Gjelstad all sin
virksomhet og inntekt

ved siden av at den store frukt og bærhagen
som ga både mat og adspredelse. Ikke nok
med det, Gjelstad gjorde også patenterte
oppfinnelser knyttet til å ta vare på bringebærbuskene.
Oppfinnelsene.
Innen hvalfangsten er Gjeldstad uløselig
knyttet til oppfinnelsen av hvalkloa, men
han hadde også 5 andre patenter knyttet til
hvalfangst, men disse er ikke så viktige eller
synlige som hvalkloa. De øvrige patentene
dreier seg om apparater for koking av hvalkjøtt og spekk, en annen en
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festeanordning for harpunen for å forhindre
at den forsvinner etter skyting, en tredje for
sikring av hvalkanonen, en fjerde en beinkutter for opparbeiding av hvalen og endelig et apparat for knusing av bein før koking.
Hvalkloa.
I 1931 tok Gjelstad ut patent på hvalkloa, en
patent som fikk enorm betydning for det vi i
dag kaller HMS arbeidet på hvalkokeriet.
Noen få år tidligere i 1929 hadde Torleif
Sørlle tatt ut patent på opphalingsslippen
som gjorde slutt på utenbordsflensing for
hvalkokeriene og Larvik kokeriet Lancing
var det første kokeriet som tok i bruk denne
anordningen konstruert på Framnes Mek.
Værksted. Denne bestod av en åpning
skrått ned i sjøen bak på skipet der hvalen
kunne hales opp på dekk for opparbeiding.
Men hvem skulle «bade» ned i den såkalte
«brekken» for å legge stroppen rundt rompa
på hvalen mens
sjøen slo inn og
opp i
«brekken».
Dette viste seg
å være en farlig
og våt jobb,
men etter noen
få år med eksperimenter med
blant annet halen til små makreller, løste
Gjelstad problemet med ei
stor klo som
ble senket ned
med en vinsj og

lagt over halen og som strammet seg til når
vinsjen startet å hale hvalen opp «brekken».
Alt uten at noen måtte ta den farlige jobben
med å krabbe ned til hvalen.
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Etter hvert fikk alle kokerier i verden en slik
hvalklo og HMS-situasjonen ble kraftig forbedret.
Gjelstad var ikke alene om denne ideen, han
hadde hjelp av hvalfangstbestyrer Andresen, nærmeste nabo på den andre siden av
Framnæsveien. Hans staselige villa med eplehage ble revet da parkeringsplassen der
ble utvidet. Andresen bidro nok med sin
praktiske erfaring om bord i kokeriet Kosmos, som han bestyret for Anders Jahre i
mange år. Som guttunge på Framnes var
han kjent for sin flotte bil som han hadde
fått av Jahre for en sesong da hans kokeri
fanget 198.500 fat olje, en enorm fangst, og
en av de største noen gang. De fleste kokeriene var fornøyd dersom de fikk 90.000100.000 fat.
En annen som hjalp Gjelstad var ingeniør
Erling Corneliussen ved Corneliussen Mek.
Værksted (nå laboratoriet til Jotun i Nybyen). Det var antagelig Corneliussen som
bygde prototypen i sin
smie der han ellers,
som kjent, produserte
hvalharpuner og granater. Corneliussen
var for øvrig også
kjent som en «Petter
Smart» type og står
oppført med hele 14
patenter knyttet til
hvalfangsten, de fleste
knyttet til harpunen.
For mange var også
Anton Gjelstad kjent
som en ivrig supporter
av Sandefjord Ballklubb og han hadde
fast plass på betongtribunen på solsiden på
Gamle stadion.

I dag finner du hvalkloa liggende på et stativ utenfor hvalfangsmuseet og på Langestrand i Larvik ligger det også ei hvalklo
som en slags skulptur på den store badestranda rett vest for den nye Spahotellet.
Nå vet også
du hva disse
to gjenstandene ble
brukt til.
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Nordre Skur og Ballast fra
begynnelse til dags dato
Kjeld Lunde
Høsten 1993 ble jeg forespurt om å få i
gang et kor med base i Gokstad kystlag. 6 –
8 interesserte meldte seg og vi satte i gang
med å synge maritime sanger, shanties og
viser fra hvalfangsttida.
Medlemsmassen økte jevnt, noe som medførte at interessen og muligheten for flerstemte arrangementer økte. Etter hvert kunne vi disponere 3 - 4 gitarer, banjo, kontrabass, fele og melodika og dette utvidet vårt
repertoar i sterk grad. Og vi fant på et navn:
Nordre Skur og Ballast. Nordre Skur som vi
tok fra kystlagets bygningsmasse og ballast
som vi jo alle trenger for å unngå å kantre.

på øya Ile d’Yeu for å minnes forliset og
bergingsaksjonen av et norsk handelsfartøy
i 1917. Dette ble en sterk opplevelse for
mange av oss: innadørs konsert pga regnværet, med publikum helt oppi koret og med
smil og anerkjennelse når vi gjorde forsøk
på å levere tekster på fransk. Akkurat den
konserten går inn blant noen uforglemmelige.

Det andre arrangementet foregikk på en vikingfestival i nærheten av Brest og det tredje på en stor maritim musikkfestival i StGilles-Croix-de-Vie, en fiskerlandsby på det
Sommeren 1998 ble vi invitert til Frankrike nordøstlige hjørnet av Biscayabukta.
der vi deltok i tre arrangementer: Det første
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I 2001 ga vi ut vår første CD: På kryss og
tvers med Nordre Skur og Ballast ; en dokumentasjon av hva vi spilte så langt : shanties, Evert Taube, norske, svenske, amerikanske og engelske sanger med tilknytning
til sjøen, livet og kystkultur.
I 2004 var vi igjen i Frankrike, denne gangen på den store båtfestivalen i Brest der
Norge var en av de inviterte deltakernasjonene. Foruten konsertene fra den norske
scenen, var vi om bord i seilskuta Sørlandet
og holdt en liten konsert der. Denne sommeren ga vi ut CD nr 2 som vi kalte : Ut
fjorden, helt i tråd med landsstevnets motto.
Konserten i den enorme hallen på Framnæs
går også inn på uforglemmeliglista.

Etter hvert har vi også besøkt Skottland
med konserter i Kirkcudbright - Peters
hjemby – (enda en minneverdig) og på
Edinburgh Castle. I fjor vår dro vi til den
lille byen Swanage på den engelske Kanalkysten. Trivelige turer for korister og pårørende.
Før jul 2009 ga vi ut CD nr 3 : Fra et rorhusvindu – viser med tekster av Erik Bye.
Vi er svært glade for å ha jobbet med denne
dikteren og er veldig fornøyd med resultatet
som vi heldigvis får positive tilbakemeldinger om.
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Vi får håpe at det gir utslag på salget. Tidli- I dag består NSoB av 39 korister inkludert
gere utgivelser har gått bra unna.
seks instrumentalister. Det foreligger ingen
planer om dyptgripende endringer av koret
I forbindelse med Forbundet Kystens lands- verken når det gjelder repertoar eller andre
stevne i år, la vi mye arbeid i å forberede, ta viktige deler av korets drift.
opp og ferdigstille en CD med shanties; ar- Nye sangere kommer stadig til mens grunnbeidssangene som vi forbinder med seilsku- stammen er den samme fra år til år. Dette
tetida. Som sjøfartsnasjon og sjøfartsby med danner et solid fundament som samtidig gir
stolte tradisjoner innenfor seilskutenoss eksperiment- og improvisasjonsmuligæringen, synes vi det er naturlig at vi har
heter.
disse sangene på repertoaret.
Etter 22 års virksomhet, er det derfor moro
å kunne si: NSoB har aldri vært så gode
Når vi teller opp repertoaret i dag, består det som vi er akkurat nå.
av nær 150 sanger, de aller fleste med maritimt tilsnitt, men også noen der en slik link De som ikke får kystlagsinfo på mail,
ikke finnes. Musikalsk leder tar seg av og til sender en mail til
friheten til å arre fine melodier uten å tenke bente.wallander@gmail.com og ber
henne legge det til i
plagsomt mye på graden av maritimt innmaillista.
hold i tekstene.
Et poeng som er hyggelig å nevne, er de
mange dyktige solistene som finnes i koret. Hilsen Grace-Jane
Det er viktigere at mange får litt å jobbe
med enn at noen få får mye.
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ELTO UTENBORDSMOTOR.
ET PRODUKT FRA
OLE EVINRUD
Per Angel-Hansen, Verkstedlaget
EVINRUDE PÅHENGSMOTOR

sitt firma som han grunnla, og hva skulle
han gjøre videre, da salgsavtalen med sin
Mange vet sikkert at Ole Evinrud, (født Ole kompanjong inneholdt en passus om at han
Andersen Aaslundeie) fra Norge, produikke kunne drive tilsvarende konkurrerende
serte og solgte verdens første vellykkede
virksomhet i fem år?
påhengsmotor i 1909. Navnet Evinrude,
som han tok i bruk i USA, stammer fra hus- ELTO PÅHENGSMOTOR.
mannsplassen Evenrudstuen under gården Imidlertid var det ingen ting som sa at Ole
Evenrud i Vestre Toten, hvor hans mor var Evinrude ikke kunne tegne og konstruere
født.
motorer i disse fem årene og det gjorde han
Denne første motor lignet ikke på noen av til gangs. Sammen med sin hustru Bess,
konkurrentenes modeller. Den var på alle
som han hadde giftet seg med i 1906, startet
måter mer praktisk og driftssikker. Han
han i 1920 en ny bedrift, som fikk navnet
hadde da eksperimentert i fire år, for å få en Elto. Hans første motor av merke Elto het
motor som virket tilfredsstillende. Evinrude Evinrude Light Twin Outboard. Tar en førsmotoren ble raskt kjent og fikk et godt ryk- te bokstav i ordene i navnet på hans første
te, og ble solgt i mange land. Den første
motor, blir navnet Elto. Det var Bess, som
motoren var 28 kg og utviklet 1,5 hk.
ville ha et kort, enkelt og gjenkjennelig
Ideen til en utenbordsmotor hadde han fått navn. Salget startet.
fordi han hadde en kjæreste på andre siden
sjøen av der han bodde. For å spare krefter Året etter lanserte de en revolusjonerende
utviklet han da en «automatisk romaskin» type påhengsmotorer av aluminium med eksosutslipp under vann. Dette ble en umidsom rett og slett var en totaktsmotor som
han festet i bakparten av prammen.
delbar suksess og ELTO begynte å bli domiI 1911 fikk han patent for "Detachable Row nerende på markedet. Flere modeller og
Boat Motor, og i 1913 hadde fabrikken le- størrelser av Elto påhengsmotorer ble provert ca 10.00 motorer. Fabrikken var altså i
duser og kom i salg. I 1925 passerte Elto
full produksjon og salget var godt, men så
skjer det noe. Ole Evinrude selger sin part i Evinrude i salg og omsetning. Evinrude
firmaet til sin kompanjong Chris Meyer for hadde til nå vært den største bedriften innen
salg av påhengsmotorer.
140.00 dollar, som må ha vært en anselig
sum den gang. Nå er Ole Evinrude ute av
32
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Elto var nå også i denne perioden den mest
lønnsomme produsent av påhengsmotorer i
USA.
The Super Elto Quad, som var en fire sylindret totaktsmotor kom i 1928. Den kunne
oppnå hastighet på over 35 mph. Båtens
størrelse er ikke nevnt, men dette var en
motor som ble etterspurt til motorbåtrace.

Og slik ble det og nå var det i dag kjenner
som Outboard Motors Corporation (OMC)
grunnlagt. Ole Evinrude ble leder av selskapet.

Evinrude motoren ble nå det mest
”eksklusive merket”, mens Elto representerte det økonomiske varemerket. Denne organisering av produksjonen var vellykket i
I 1929 kom modellen Elto Lightweigth fol- den grad at produsentene greide seg gjending. En lett liten motor bygget i aluminom de tunge årene.
nium. Motoren var på 3 hk, og veide ca 18
kilo. To sylindret boksermotor. Stammen på
motoren kunde foldes
sammen, som en lommekniv, slik at den var
liten å lagre eller å
transportere.
Den mest lettstartede
påhengsmotor, som noensinne var laget. Kun
en kvart tørn på svinghjulet - så går motoren.
”The quiltets motor in
the lightweigth field”.
Reklamen la ikke skjul
på produktets kvaliteter.
Men om motoren var
noen stor suksess er
usikkert, da den bare ble
produsert dette år, og
resten ble solgt i 1930.
Produksjonen fortsatte
og nye modeller kom til,
men så kom nedgangstidene i USA. Alle produsentene i USA begynte å
få redusert salg, og tidene var vanskelig for alle. Det kom da et forslag fra eier av Evinrude
fabrikken, om et tettere
samarbeid mellom Evinrude, Johnson og Elto.
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I 1934 dør Ole Evinrude, og Elto motoren
blir en ”gjøkunge” i firmaet, og i 1938/39
kom den siste Elto motor i salg. Etter andre
verdenskrig ble produksjonen delvis gjenopptatt, men da under varemerket Gale, levert av OMC's Gale Products. Elto var ute
av markedet.
For de som ønsker å se en Elto Lightweigth
Folding fra 1929, er det bare å ta en tur til
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Verkstedlaget. Vi holder nå på å klargjøre
en slik motor for utstilling i vår motorsamling.
Og hvor kommer motoren fra? Jo den er
selvfølgelig kjøpt på Vestre Toten, ikke
lang fra stedet hvor Ole Evinrude tok sitt
etternavn fra.

I fin vind under seilasen til Forbundet Kystens landsstevne i Sandefjord
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Båttur og grilling med venner
fra Vidaråsen Landsby
Pål Henningsen

Søndag 15 August, hadde jeg invitert
venner fra Vidaråsen Landsby, på grilling og båttur. De møtte mann og kvinnesterke opp på Slippen, og grillene ble
tent kl 1200. Det var hele 32 personer
som kom, så vi tok to turer ut med Lanesbuen, slik at alle kunne få sitte, og
samtidig nyte utsikten.
Inne på brygga, ble det grillet lekkerheter fra Vidaråsen, til alles fornøyelse.
Været var strålene, og vi var skjønt enige, at dette må vi gjøre om igjen til neste
år. Siden dette var andre året vi hadde
en slik tilstelning, kan vi nesten begynne
å kalle det en tradisjon. Og til neste år
vil jo også Lanesbuen vise seg fra en ny
og skinnende side.
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EN ROTUR I MIDNATTSOL
OG BARSK
NORD-NORSK NATUR

Ivar Otto Myhre forteller her om sin rotur i sommer fra Bodø og
nordover til Ofoten og Narvik.
En rotur så langt fra Husvikslippen krever
mye logistikk og gode medhjelpere. Her er
tilknytning til et kystlag helt avgjørende og
Per Angell-Hansen og Roar Jensen meldte
seg umiddelbart som støttepersonell på turen mot nord og plassering av bilen hos gode venner i Tromsø. Men det er langt å kjøre hjem etterpå alene med båt og henger og
mye kan gå galt, men det begrenset seg til
en tilje og et ror i tap på veien.

Landegode utenfor Bodø ikke ville forsvinne på tross av flere timers roing i god fart.
Ja, denne sentrale øya i leia til Lofoten sydfra var godt synlig i tre dager. Men det var
de merkelige, mektige og spennende fjellformasjonene i Steigen som virkelig satte
fantasien i sving for en som har god tid til å
granske fjellene nedenfra sjøen på sin ferd.
Det ble tid til en stopp ved Steigen Kystlags
anlegg også, men dessverre var ingen tilstede så det ble med en hvil på brygga på dette
Kjerringøy/Steigen.
naturskjønne stedet som var preget av fiskeEtter starten fra Bodø var første overnatting
på havna i Kjerringøy, dette gamle handels- turisme med tyskere i hovedrollen.
stedet med den flotte og naturskjønne belig- Hamarøy
genheten som i dag trekker turister i tusen- Langs Hamarøy som er ikke en øy, men en
tall. Det var her fiskerne på vei til Lofoten
halvøy, ble været svært godt med sol og
var innom på veien for å handle utstyr og
proviant og litt adspredelse på turen. En av blankt hav som speilet Lofotveggen på den
andre siden. Her dukket også havørnene
de tidligere eierne, herr Zhal, ble så rik at
han i sin tid kunne finansiere starten på dik- opp, ikke bare en av gangen, men opptil fleterkarrieren til Knut Hamsun.
re som hang i luftstrømmene ved fjellsidePå grunn av den store forskjellen på flo og ne. På slutten av dagen når solen sank ned
fjære var det praktisk å fortøye gokstadfæmot havet, men ikke helt ned, ble det jaktet
ringen i en bøye utenfor stranden og bryggene på Kjerringøy og satse på en overnat- på et mulig sted å overnatte i dette tilsynelating i båten. Men utpå morgensiden begynte tende ubrutte fjellmassivet.
det å regne og prosjektet ble en våt opplevelse. Det ble derfor en rask frokost bestå- Og plutselig åpner det seg en smal renne i
ende av en boks cola og en banan og roing i fjellet som førte inn til en nesten sirkelrund
bukt med en helt hvit sandstrand helt i le for
regn og vind nordover mot Steigen.
Det var da de lange avstandene her oppe
havet. Et tilsynelatende ypperlig sted å forvirkelig kom til syne. Det virket som om
tøye og overnatte hadde det ikke vært
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for dette med flo og fjære som vi slipper her
nede. Det var et problem på hele turen fordi
det var fjære om morgenen og båten måtte
fortøyes langt ute for å slippe å slepe den
mange hundre meter i søla om morgenen.
Dette førte til at dette måtte tas et bad om
kvelden før leggetid, en operasjon som hver
dag førte til at jeg lå og hakket tenner i teltet
den første timen før søvnen kom.
Navigasjonsproblemer.
Etter hvert dukket Løddingen opp på den
andre siden av fjorden i bunnen av Vestfjorden. Her var det mange fjordarmer og alternativer til å ta feil av og med en voldsom
strøm som ikke gjorde saken bedre, i tillegg
til at Gokstadhøvdingen havnet på feil side
av Barøya helt inne i Vestfjorden. Meningen var å ta Ramsundet, men kartet var lite

presist og innløpet til sundet ikke synlig fra
fjorden utenfor. I den sterke medvinden
med tilhørende styringsproblemer resulterte
dette i at ferden i stedet gikk inn Ofotfjorden langs vestsiden av fjorden, men her var
det fint og natteleie ble tatt hos båtforeningen i Sommervika.
Veggfjellet
Tvers av Narvik og på vestsiden av den
store og brede Ofotfjorden reiser det seg et
mektig fjell, Veggfjellet, med en grønn bratt
åsside som stuper rett ned i fjorden sammen
med mange små fossefall med friskt vann.
Her var det bare å stikke koppen innunder
fossen. Men den frodige lia inneholdt også
mange dyr og fugler, blant annet rev og hare
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som med jevne mellomrom kikket nysgjerrig på farkosten som gled så stille fram helt
inntil fjellet. Her var det også mange havørn
som hadde sine revir på omtrent 7-800 m
hver av kysten. Det var et mektig skue å se
disse vakre fuglene stige til værs og kretse
rundt fjellet på jakt etter et bytte. Fisk var
det også mye av her og i det glassklare vannet kunne man følge silde- og seistimene
pluss større fisk på bunnen.
Det ble en lang tur den dagen og natteleie
ble ikke tatt før Bjerkvik. Her var det hotell
og håp om en etterlengtet dusj og annet enn
brødmat. Men her var alt fullt og teltet måtte opp i båthavna på en heller hard bakke.
Rombakken
Nå gikk turen videre ut fra Bjerkvik og inn i
Rombakken. På neset før du svinger inn i
Rombakken bygges det en ny bru over til
Narvik som vil bli norges nest lengste

hengebru (Hardangerbrua er lengst)), et
kjempemessig anlegg som vil forkorte veien
med noen kilometer i forhold til å bruke den
gamle brua lenger inne i fjorden.
Rombakkfjorden kan minne mye om en
Vestlandsfjord med bratte, høye og nakne
fjellsider med fossefall. Helt oppe på fjellet
kan du se deler av malmbanen til Kiruna
sprengt inn i fjellet. Fjorden her er også full
av krigsminner fra 2. verdenskrig, blant annet et skipsvrak av en tysk båt som ble rent
på land i stedet for å bli tatt av engelske jagere som hadde forfulgt skipet inn fjorden.
Helt innerst i fjorden er det en grønn koselig
slette, men jeg valgte å ro ut igjen og overnatte på ei slette under den gamle brua.
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Dagen etter gitt turen til Narvik og malmhavnen hvor det lå en kjempe av et malmskip og lastet malm. Endelig var det mulig
å få seg en dusj.

søvn. I Mora var det kapproing med gamle
kirkebåter på havnen, slik at var mye maritim underholdning å se på kombinert med
middagen i det koselige havnemiljøet ved
Siljansjøen.
Et havnemiljø som også inneholdt en fin
Hjemturen.
liten dampbåt. Men det var museet for MoSom sagt er det lange avstander både når
du skal ro i Nord-Norge, både når du skal ras store sønn maleren Anders Zorn som
var den største opplevelsen i Mora. Mora
dit og hjem igjen. Hjemturen alene i bil
med henger var lang og strevsom, men ble Nisse og Vasalopp-museet må ha meg unnlitt hyggelig med å kjøre inn i Sverige ved skylt.
Mo i Rana og mellomriksveien sydover.
Hjemturen videre gikk via Kongsvinger og
Planen var å overnatte i telt på fjellet i
hjem til Huvikslippen.
grensetraktene, men temperaturen viste 0
grader, så det var ikke fristende. Det ble til
å kjøre gjennom hele den lyse natten i dette
vakre landskapet med mange sjøer og store
skoger nedover i Sverige og helt til Mora.
Nå var det på tide med et hotellopphold og
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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, jrk@hvasser.org
 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,
pe-ange@online.no
 Gokstadveverne, Bjørg Skaret, 41510176, bjorg@famskaret.no
 Utleie/selskapslokaler, Greta og Andreas Falkenberg, 934 31
407, falkenberg@sfjbb.net
 Treff komitéen, 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
 Redaktør for Kystvakt, Yngvar Halvorsen, 901 40 010,
yngvar@sfjbb.net
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TREFFLISTE FOR
GOKSTAD KYSTLAG 2015

Hver onsdag: Lagsaktiviteter fra klokken 18.00
Hver torsdag: Nordre Skur og Ballast øver klokken 18.30 – 21.00
Lørdager: Kafé klokken 11.30 – 13.30
Styremøter begynner normalt klokken18.30 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, minimum tre møter
i året.
November
Tirsdag 17.11 Styremøte
Lørdag 28.11 Førjulstreﬀ
Desember
Tirsdag 15.12 Styremøte/arbeidsledere januar 2016
Tirsdag 12.01 Styremøte
Lørdag 30. 01 2016 Årsmøte
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Returadresse:
Gokstad kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord
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