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Leder av kystlaget
Bjørn Navjord
Etter fire måneder med sol og fint vær er høsten
plutselig over oss. Det er nesten litt greit, det er slik
det skal være.
Høsten er også tiden for oppstart av prosjekter som
har hatt pause i sommer.

Slippen vår er oppgradert så den tar større båter.
Stor takk til Kaare J, Arne G og andre som har bidratt til dette!
Styret har valgt å ha fokus på HMS. Arbeidslagene
skal ha en Risiko/sårbarhetsanalyse for sitt arbeidsområde. Styret oppretter en HMS mappe med oversikt fra alle arbeidslag, når oppdateringer er gjort
samt eventuelle reparasjoner/ettersyn.
Fartøy/kultur har hentet emner til spant og det går
stadig framover i båtbyggeriet!
Det er godt å se at Arbeidslagene er i gang med
«høstsesjonen»!
Til sist, det stunder mot valg av nye medlemmer til
diverse poster. Vær positiv hvis valgkomiteen kommer på døra, kystlaget trenger nye koster innimellom!
Ha en fortreffelig høst!
Mvh
Bjørn N

Pågående prosjekter i kystlaget er bl.a. hva området
ved muren skal brukes til. Vi har satt ned en liten
arbeidsgruppe som skal komme med innspill. Foreløpig ser vi for oss at området benyttes for å vise
aktiviteter som kystlaget driver med samt en utstilling som forteller om krigsseilerne fra Vestfold.
Gode forslag mottas med takk! Vi kommer til å informere medlemmer på medlemstreff og andre anledninger.

Det er tatt til ordet for at Krok til Gane skal gjenoppstå, noe som er veldig positivt.
For uinnvidde er dette en kveld med foredrag fra
medlemmer eller andre om turer de har gjennomført eller aktuelle saker. Forfriskninger selges underveis.
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Gokstad kystlags tur til
Oscarsborg festning
Yngvar Halvorsen
Gokstad kystlags tur til Oscarsborg festning ble en
suksess. Med 24 deltagere i strålende sommervær
dro vi til Drøbak og tok fergen over til Søndre Kaholmen som borgen ligger på.

En tur på knappe ti minutter. Vi hadde bestilt
guide til å vise oss borgen og fortelle oss om historien på det som utspant seg her 9. april 1940 og
grunnlaget til hvorfor dette skjedde.
Ivar Otto kontakte Hr. Glosli som egentlig ikke
guidet noe mer men som gjerne ville ta denne turen med oss. Noe mere kunnskapsrik guide kunne
vi ikke fått, han kunne alle datoer og hendelser og
fortalte dette på en klar og fin måte.

Deltagerne foran torpedobatteriet på Norde Kaholmen. Glosli forklarer hvordan en torpedo virker

Et sted som ikke har vært åpnet for publikum før i
det siste var første post på programmet, nemlig
torpedobatteriet inne i fjellet. Dette batteriet sende
av gårde to torpedoer mot slagskipet Blücher når
det skadeskutt drev forbi og dette forårsaket så
store skader på skipet at det sank litt lenger inne i
fjorden.

Guiden vår Glosli som tidligere har tjenestegjort på Oscarsborg fortale oss om historien til
borgen
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Med på turen hadde vi flere som var tidligere offi- Havnekroen ved båthavna på Borgen ligger med
serer i forsvaret og kunne mye om skyts og andre uterestauranten neste ute i vannet. Vi fant oss
stridsmidler som vi så.
plasser her i solen og spiste en utmerket lunsj.

Etter torpedobatteriet var vi en tur å så på komSlike turer burde vi absolutt ha flere av i regi av
mandantens bolig på toppen av Nordre Kaholmen kystlaget. Det gjør at vi kommer sammen til en
for deretter å gå inn i selve Borgen.
felles interesse og blir mere kjent med hverandre.
Museet er åpent så den som ville kunne dra tilbake Det ble nevnt at vi kanskje skulle ta en tur til
hit om noen ville fordype seg i historien der.
Gamlebyen i Fredrikstad og skipsverftet på
Isegran, og Fregatten KNM Narvik som nå er åpnet for publikum ved Marinemuseet i Horten

Denne tyske kanonen, 10,5 cm SKC/32 ble det
satt opp i tre av kanonstillingene på Folehavna.

Her fikk vi innblikk i hva som skjedde når skipene kom inn mot Oscarsborg i tåken med Slagskipet Blücher først og de andre skipene i flotiljen etter. En flott animasjon over de forskjellige
fortene som også beskjøt skipene og hva som
skjedde etter at Blücher ble truffet
Vi fikk selvsagt en omvisning på kanonene som
beskjøt Slagskipet Blücher.
Glosli takket for seg og berømmet oss for en lydhør forsamling før han tok fergen tilbake til fastlandet etter en mye lengre tur med oss en det vi
hadde bestilt.
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Landsmøte og jubileumsfeiring

Forbundet KYSTEN feirer 40 år, og markerer dette under landssmøtet i Stavanger 5. - 7. april 2019.

Landsmøtet består av delegater fra kystlagene i hele landet, og er vårt øverste
organ. Hvert annet år bestemmer landsmøtet sammensetningen av landsstyret,
og justerer kurs, prioriteringer og ambisjoner for arbeidet vårt i takt med samfunnet rundt oss.
Når vi først er samlet setter vi også av tid til å bli bedre kjent, både med hverandre og med stedet vi avholder landsmøte - denne gangen i Stavanger. Og så
skal vi ferie oss selv med brask og bram, det er jo ikke hvert år man fyller 40!
Innkalling til landsmøte sendes ut til alle kystlag på nyåret.
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Kystlagsundersøkelsen 2016
Hvorfor kartlegge?
Denne publikasjon som kan bestilles eller lastes ned Forbundet Kysten referer til en undersøkelse
om hva vi som kystlag driver med. Dette er interessant lesning også for Gokstad kystlag. Derfor har
jeg klippet litt i denne undersøkelsen og gjengitt her i Kystvakt. Redaktøren.
Forbundet KYSTEN er en organisasjon som vokser og utvikler seg.
Derfor trenger landsstyret og vi i
sekretariatet innimellom oppdatert
informasjon om hva og hvem vi
representerer for å kunne gjøre en
god jobb for kystlagene og for saken.
Hvordan ser dette kystlags landskapet egentlig ut i 2016? Det
er åtte år siden sist vi foretok en
kartlegging som dette. Vi har nå
flere kystlag og medlemmer enn vi
hadde i 2008. Da talte vi 114 kystlag og 8910 medlemmer. Ved utgangen av 2016 hadde vi 126 kystlag og 10 270 medlemmer. Ikke minst har vi nå et
mer slagkraftig sentralledd, med bedre økonomi
og flere ansatte. i og at vi har mye å være stolte
av!

rundt 10 –15 % av medlemmene i et kystlag står
for det meste av aktiviteten, noen fler er med på
arrangementer, mens de øvrige er støtte medlemmer

Dugnadsånden lever! Man kan ikke annet enn å
bli imponert over hva kystlagene
legger ned av dugnadsinnsats. De 90
kystlagene som har besvart kystlagsundersøkelsen oppgir å ha utført følgende dugnadsinnsats i 2016: Sum
dugnadstimer (praktisk arbeid):
135 702, varierer fra noen få til
12 700 timer Sum dugnadstimer
(administrasjon): 26 332, varierer fra
noen få til 3000 timer Dugnad totalt:
162 034 timer Justerer vi dette til å
gjelde samtlige kystlagsmedlemmer
får vi 172 566 dugnadstimer totalt!
Kystlagene er svært forskjellige i
størrel - se, fra 6 til 670 medlemmer.
Av erfaring vet vi at det er vanlig at
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Et gjennomsnittstall på dugnadsinnsats per kystlagsmedlem gir derfor ikke tall den ihuga dugnadsgjengen kjenner seg igjen i, men kan allikevel
brukes til å sammenligne mengden utført dugnadsarbeid over tid.

Båter i Kystlagene 545 båter under 25 fot 120
båter mellom 25 og 40 fot. 50 båter fra 41 fot og
oppover. I gjennomsnitt har hvert kystlag nå åtte
båter, mot seks i 2008

Båter Kystlagene tar var på et stort spekter av kulturminner knyttet til livet på kysten. En vesentlig
del av dette er små og store båter, og de fleste er
på vannet og i bruk. Kystlagene oppgir i kystlagsundersøkelsen at de tar vare på totalt 715
båter. Stort sett er dette variasjoner av tradisjonelle bruks - båter og veteranbåter.
Noen få er moderne bruksbåter til bruk i
praktisk drift av kystlagets virksomhet.
Kystlagene tar vare på båter som tidligere
ble brukt til fiske, frakt, passasjertransport,
los virksomhet og sjøredning, lystseilas,
militære formål og mye annet. Vi spurte
kystlagene hva de bruker båtene til i dag,
og fikk følgende tilbakemelding fra de 90
kystlagene som svarte. Naturlig nok bruker
ett og samme kystlag båtene sine til flere
formål om hverandre, og ofte samtidig.
I tillegg oppga kystlagene følgende annen
bruk som falt utenom disse kategoriene: Lagsarbeid og medlemsturer, utstillinger, skyss, sightseeing, tilgjengelighet for publikum, arbeidsbåt, restaurering, plastinnsamling i fjæra og formidling av
håndverkstradisjoner. Kystlagene avgjør selv hvilke båter som er viktige å ta vare på.
Vi ser at de fleste kystlag i hovedsak tar vare på
båter med en tilknytning til deres
eget område eller til landsdelen,
men dette er ikke alltid tilfelle. 26
av kystlagenes fartøyer har offisiell
vernestatus hos Riksantikvaren, og
to kystlag oppgir at de planlegger
eller vurderer å søke om vernestatus
for et av sine fartøyer. 13 kystlag
forteller om utfordringer med å
skaffe eller opprettholde påkrevde
sertifikater til båtene blant sine frivillige mannskaper. Ytterligere to
kystlag oppgir at de kanskje snart
får slike utfordringer.
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Bygninger og anlegg Kystlagene tar vare på
40 827 m 2 bygninger og anlegg. Dette utgjør i
snitt 448 m 2 per kystlag, og er tilnærmet uendret
siden 2008. Mange kystlag eier også store eiendommer rundt sine bygninger,
men dette er ikke tatt med her.
Dette er et vidt spekter av gamle
bygninger som ikke lenger brukes
i fiskeri eller andre maritime næringer. Det er brygger og handelssteder, naust og sjøhus, verksteder,
tollpakkboder, losbuer, båtbyggerier og verft, havneskur, militære
bygninger (bl.a. en ubåtstasjon),
noen av kystverkets gamle driftsbygninger, flere gamle grendeskoler og mye annet. Kystlagene drifter 11 av landets fyrstasjo - ner.
Noen alene, og noen i samarbeid
med andre foreninger. Disse eies
av Kystverket. Anleggene som
kystlagene tar vare på, alene eller
sammen med andre, inngår i alle
slags konstellasjoner av eierskap, samarbeidsavtaler og driftsavtaler.

Eidsvåg gjennom beitedrift. Torghatten kystlag har
leid en holme av Brønnøy kommune hvor de nå
opparbeider et dun-vær, og lager reir til ærfugl. På
Vinnesholmen vokter kystlaget over en gammel

gravhaug, og Jeløy kystlag tar vare på et populært
tur - og rekreasjonsområde. I tillegg forvalter kystlagene en lang rekke små og store samlinger av
Motorer og andre kulturminner og samlinger 68 museumsgjenstander, bilder, dokumentasjon, sjøav 90 kystlag oppgir at de også tar vare på moto- kart, oversikt over lokale méd osv. Noen kystlag
rer. 22 gjør det ikke. Til sammen tar kystlagene
tar også vare på kunstsamlinger, modellskipsamvare på 1103 motorer!
linger etc. Mange kystlag samarbeider tett med
Noen av disse er i drift i båtene, mens de fleste er lokale og regionale museer om dette.
del av store og små motorsamlinger. I kystlagene
finnes enorm kompetanse på disse tekniske kulturminnene, og de
mest håpløse tilfeller er satt i
stand, gjerne ved hjelp av spesiallagde deler. Motorene er ofte
midtpunkter på kaia under stevner og arrangementer.
Kystlagene tar vare på mange
slags kulturminner ut over sine
bygninger, båter og motorer. I
besvarelsene nevnes blant annet
fiskeredskaper, andre maritime
redskaper og verktøy, slipper,
kraner, og en reperbane. Fortøyningspåler, ringer og pullerter fra
seilskutetiden. Flere kystlag tar
vare på kulturlandskap. På
Bragdøya driver kystlaget grøfting, hogst, slått og har villsau på
beite for å vedlikeholde landskapet på øya. Bergen
kystlag restaurerer kulturlandskapet på Storøen i
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Immateriell kulturarv Kystlagene tar vare på sin
lokale kystkul - tur, og velger selv hva som er viktig og hva de vil fokusere på. Gjennom sosiale aktivi - teter tar de også vare på mye kystkultur ut over
de fysiske kulturminnene. I kystlags undersøkelsen
laget vi en grov inndeling og et fritekstfelt for det
som ikke passet inn i noen av kategoriene. Her
kunne man selvsagt også krysse av for flere ting.
Annet som ble nevnt: Bilder og film, egen maritim
filmklubb, formidling av lokalhistorie, omvisninger, E -dun vær, tradisjons - båtbruk, sikkerhet til
sjøs, innsamling av lokale fiskeméd, fortellerkvelder, «fortelle skrøner og sanne historier», spleising,
knoper og stikk, tradisjonelle fiske teknikker og
bruk av sliskeslipp.

tenke seg å innlemme i kystled. De som har svart
bekreftende på dette vil vi følge opp direkte. 15
kystlag oppgir å drive med kystled i en eller annen
form. 17 lag planlegger noe slikt, eller har bygninger og småbåter de vurderer å inkludere i kystled.

Økonomi De 90 kystlagene som har besvart kystlags undersøkelsen hadde i 2016 en sammenlagt
omsetning på over 22 millioner kroner. Kystlagenes omsetning varierer fra et par tusenlapper til 5,5
millioner kroner i vårt største kystlag på Bragdøya.
Kontingenttilbakeføring, altså den delen av medlemmenes kontingent som tilfaller kystlagene lokalt, utgjorde i 2016 ca. 5% av deres totale omsetning. Kystlagene er kreative når det kommer til å
Kystled Mange gamle bygninger langs kysten
skaffe seg inntekter på forskjellig vis, men utnytter
inngår i Kystled -systemet. Det gjør også mange av i liten grad ordningen med fradragsberettigede gahusene kystlagene tar vare på. «Kystled» er et nett- ver, som er et viktig bidrag til mange andre samverk av hytter, fyr og båter langs kysten, som er
funnsnyttige organisasjoners økonomi.
tilgjengelig for alle, til en rimelig pris. Tanken er å
gjøre de fine stedene og historiske bygningene til- Av kystlagenes års - meldinger kan vi danne oss et
gjengelig for folk, og samtidig slå et slag for det
inntrykk av hva som utgjør deres hovedinntekter.
enkle, miljøvennlige friluftslivet. Til de fleste kystledhyttene følger en eller flere robåter til fri bruk.
Inntektsposter som hyppig dukker om i kystlagenes
Noen steder er det en kajakk, noen steder også en
regnskaper er • Utleie av lokaler, brygger og kystseiljolle eller to. Noen steder, som i Nærøyfjorden i ledhytter/båter • Salg av mat/ vafler/sveler etc. •
Sogn, eller Øksnes i Vesterålen, består kystleden av Kommunal støtte • Spillemidler i form av grasroutleie av robåter med et kart med anbefalte teltplas- tandel fra Norsk Tipping • Momskompensasjon •
ser og annen mulig innkvartering.
Kursstøtte fra Studieforbundet • Fartøyvernmidler
og støtte til restaureringsarbeider fra diverse fond
Kystled startet opp i 1996, på Forbundet KYSTENs og stiftelser • Lotterier, salg på markeder etc.
initiativ. Systemet
drives i samarbeid
med Friluftsrådenes landsforbund,
Norsk Fyrhistorisk
Forening og Den
Norske Turistforening. Inntil videre
er Kystled mest
utbredt og mest
kjent på Sør - og
Østlandet, men det
ønsker vi å gjøre
noe med. Vi har
derfor også brukt
kystlagsundersøkelsen til å spørre
kystlagene i hele
landet om de har
noen bygninger
eller båter de kan
9

D/S FORLANDET
Sandefjord Kystkulturstiftelse
Kaare Jansen

En liten rapport fra restaureringen av D/S uvær som har herjet i det siste, selv om preForlandet som i hovedsak utføres av ung- senningene har løsnet iblant.
dommer fra prosjekt kystarena og noen frivillige. Skipet ligger som
alle ser fortsatt med presenning over broen. Årsaken er
forsinkelser med stålarbeidene under selve tredekket
på broen. Arbeidene viste
seg mer omfattende enn
først antatt.
Dissa arbeidene er nå straks
ferdige og det er klart for å
legge brodekket av oregonpine plank som vi har oljet
ferdige på undersiden. Det
gjenstår bare å frese natespor i sidene før montering
og nating.
Ellers går arbeidene med
skipet som normalt, med
rydding, skraping og maling
i maskinrommet. Tidligere
har vi gått over maskinen og
annet, og gjort det vi kan
klare uten hjelp. Maskinen er smurt opp i
de fleste ledd, men ennå ikke dreiet rundt,
det får maskinkyndige gjøre. Alle sylindere
og sleider er påfylt olje/dieselblanding i
håp om at det kan løsne stemplene.
Vi har også håp om å få etablert en maskingjeng etterhvert, og da er det viktig at rommet er rent, ryddig og nymalt. Trivsel er
viktig.
Ellers har Forlandet klart seg bra i alle
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Bygging av kopier
HANSAKOGGEN

I DENNE SERIEN PRESENTERER IVAR OTTO MYHRE KLASSISKE
SKIPSTYPER SOM DET ER BYGGET KOPIER AV. DENNE GANGEN
ER DET HANSAKOGGEN SOM SKAL PRESENTERES
Hansakoggen - vikingskipets arvtaker.
Den kjente professor og kjenner av eldre skip, Arne
Emil Christensen, har sagt følgende, som ikke kan
gjentas ofte nok:
" Uten vikingskip, ingen vikingtid."
Vikingskipet, ro og seilskipet som kunne seiles og
ros langs kysten, over de store hav, opp elver, dras
over land , så er kanskje vikingskipet det mest effektive og praktiske skipet verden noen sinne har
sett. Når vi i tillegg vet at det kunne seiles i opp til
14-15 knop, er det lett å forstå at forutsetningene
for vikingenes vellykkede røver og handelsferder
var helt avhengig av denne skipstypen og selvfølgelig kunnskapen om å bruke disse skipene. Da vikingene for første gangen seilte inn i Middelhavnet
spredte de skrekk for de kunne også seile mot vinden. Det var noe de tunge galeiene i Middelhavet
ikke kunne.
Vikingskipene var hovedårsaken til at Norge også
etter vikingtiden helt til 12-13 tallet fremdeles var
en stormakt på havet, men etter hvert ble nordmennene utkonkurrert av Hansan, en handelsorganisasjon av de nord-tyske kystbyene som etterhvert
fullstendig kom til å dominere skipsfarten i NordEuropa. Hansaen utviklet Hansakoggen som etterhvert kom til å bli helt dominerende. De norske
handelsskipene var fremdeles små og åpne fartøyer
som bare kunne føre sterkt begrensede varepartier.

Bremerkogg fra 1380
Som krigsskip viste det seg også at de norske skipene måtte gi tapt.
Dette på grunn av det høye akterkastellet til Hansakoggen. Herfra kunn man skyte ned på de lave
norske skipene og senere også utplassere kanoner.
De tyske koggene var nemlig høye og brede med
fast dekk og store lasterom. Da hjalp det ikke at
farten ikke var så høy.

Funnet av en Hansakogg
Hansakoggen ble senere utkonkurrert av de skipstypene som ble utviklet under de store oppdagelsenes tid på 14-1500 tallet, og gikk totalt ut av bruk.
Det eneste skipet av samme type som har overlevd,
er faktisk den norske jekta. Hvordan koggen hadde
sett ut visste man på grunn av de mange byseglene
som hadde en kogg i merket. Men så i forbindelse
med mudring i havnen til den gamle hansabyen
Bremen i 1962, ble det funnet restene av en kogg.
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Det viste seg ved dendrologisk undersøkelse av
tømmeret at den var fra ca. år 1380. Men det var
ved Hansa-museet i Kiel undersøkelsene og bygging av kopien ble utført. Dette var det første vraket av en slik båt som er funnet. Senere er det funnet 18 slike vrak i Nord-Tyskland og Danmark, og
flere kopier er bygget.

vis ble det funnet
et tilsvarende vrak
nær Vejby i Danmark hvor ballasten var inntakt,
slik at det var mulig å beregne hvor
mye som var nødDet første som skjedde var at tømmeret ble oppbe- vendig.
vart i en vanntank i mer enn 10 år og i 1972 startet
oppbyggingen av det som var tilbake av skipet.
Det er, i likhet
Deretter ble en ståltank bygget rundt hele skipet
med vikingskipeog fylt med 800 m3 vann og 40% polyethylene/
ne, ikke funnet
glykol. Tanken ble først fjernet i 2000. Det viste mast og rigg til
seg at lengden på båten var 23.27 m, omtrent sam- Hansakoggene og
me lengde som Gokstadskipet. Bredden på dekket dette ble et proderimot var hele 6.45 m.
blem for kopibyggerne. Etter råd fra
En av de underlige oppdagelsene ved vraket var at vikingskipsmuseet i Roskilde ble seilet noe mindskipet var bygget med de 4 nederste bordgangene re enn planlagt, men med muligheter til å øke ved
som kravellbygg, mens de øvrige bordgangene var å sette på bonetter nederst til 192 m2. Masten var
klinket på vanlig måte. Det viste seg forøvrig at
hele 24 m høy og av hel dansk lerk, mens råa var
dette kunne variere fra båt til båt på de som ble
14.60 m.
funnet. De håndsagde plankene varierte mellom
38-55 mm. i tykkelse.

Bygging av kopi
Nysgjerrigheten hos forskerne tok etterhvert overhånd og man ønsket å bygge en kopi for å se hvordan denne båten kunne seiles og fungere som lasteskip. Prosjektet startet i 1988 som et ungdomsarbeidsprosjekt og alt i 1989 ble skroget sjøsatt.
Hele båten ble byget i eik, slik som orginalen, og
det ble benyttet steaming for å få bordene på
plass. Forøvrig ble det benyttet samme framgangsmåte som ved bygging av vingingskip ved at
kjøl og bordganger opp til bord nr. 8 ble lagt først
før man startet med spanter m.v. Først når båten
var kommet på vannet, ble det store akterkastellet
bygget med to lugarer.
Et problem var hvor mye ballast man måtte ha for
at båten skulle være stabil under seil. Da båten ble
funnet var den uten ballast og man mener at det
var årsaken til at den kantret og sank. Men heldig-
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Seiling

Etter å ha bygget flere kopier i Tyskland og testing
av de forskjellige koggene som ble funnet, konkluEndelig i juni 1991 var tiden kommet til å seile
derte det tekniske universitetet i Berlin med at
koggen. Med ballast var den nå 91 tonn tung og
skipsbyggerne i middelalderen, med den begrensestakk 1.65 m ned i sjøen. Det viste seg at de kunne de kunnskap de hadde om stabilitet og krefter, at
seile med fulle seil(192m2) opp til styrke 5 og
alle skipene fungerte utmerket i sjøen.
hadde da 5 knop. Med redusert seilareal(160m2)
og styrke 7 gikk farten opp til 7 knop med 8 knop
over en kort distanse.
Det viste seg at koggen var i stand til å seile 70
grader opp mot vinden og var bemerkelsesverdig
lett å gå over stag med. Det å gå over stag tok bare
ca. 1 min. De som kjenner Gaia vet at der tar dette
mye lengre tid. Koggen responderte også godt på
roret og det var lett å holde kursen. Den tunge båten krenget heller ikke mye under seilas, bare 1520 grader i sterk vind.
For praktisk bruk fikk denne koggen instalert to
dieselmotorer på 159 kw hver.
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ROTUR - SMEDJEBAKKEN STOCKHOLM
I HERLIG SOMMERVÆR
Ivar Otto Myhre forteller her om sommerens rotur i
Sverige med sin Gokstadfæring, også denne gangen
gjennom en av de flotte kanalsystemene som svenskene har så mye av.
Valg av ferietur.
Fjorårets tur gikk i Dalslands-kanalen
(se Kystvakt nr. 3/2017), en kanal som
mange av våre medlemmer kjenner til
like ved norskegrensen. Denne gangen
går turen til en tilsvarende kanal lenger øst i Sverige som ikke er så lett å
komme til og som svært få nordmenn
besøker. Dette er Strømsholm kanal
som går fra Smedjebakken i Dalarna
og ned til sjøen Malaren, en sjø som
igjen forbinder kanalen med Stockholm og den store verden
Strømsholm kanal
Dette er en av Sveriges eldste kanalsystemer. Arbeidet startet alt i 1764 og
ble ferdigstilt i 1795 med 25 sluser
fordelt på 107 km. og en høydeforskjell på bare 99 m. Kanalen ble utvidet vesentlig på grunn av nye behov i
1842 og fikk da de 29 slusene den har
i dag. Denne kanalen hadde samme formål som Dalsland-kanalen, nemlig før veienes og jernbanens
tid å forbinde innlandet i Sverige med de store byene og markedene ute i verden. Markedet bestod her
av særlig jern og trelast. Strømsholms-kanalen starter i Smedjebakken, et navn som sier sitt og hvilke
produkter som ble laget her. Smedjebakken ligger midt i det som i Sverige kalles for Bergslagen som
igjen inneholder mange små smeltehytter for jern. Det er herfra mye av Sveriges store jerneksport
kom fra alt i middelalderen. Men veien fra smeltehyttene til enten Jerntorget i Gøteborg via Dalslandskanalen eller Jerntorget i Gamla Stan i Stockholm via Strømsholm-kanalen var lang og kronglete. Det tok flere dager å komme fram og når du kom til Strømsholm, slottet der kanalen går ut i Malaren og som har gitt kanalen navn, måtte man bytte over til en annen båt. Varene ble ved omlastings14 mer egnet til fart på denne store sjøen.
plassen i Borgåsund lastet over i andre skip som var

En stor kunde for kanalen var de mange
treforedlingsbedriftene som lå til alle fossene nedover i kanalen, og hver av disse
brukene hadde gjerne sin egen dampbåt
som fraktet varer opp og ned kanalen.
Det var et eget liv med alle disse fraktebåtene på kanalen og i driftssesongen før
vinteren stengte kanalen var det et yrende
liv med båter. Disse båtene hadde hver
sin skipper med familie som fulgte med
ombord hele sommeren, og det er skrevet
en artig bok om alle disse båtene og mennene som var skippere her. I tillegg var
det mange slepebåter som slepte de
mange lekterne som ble brukt på kanalen
i tillegg til tømmerklasene. Passasjertrafikken gikk sammen med godstrafikken
og lignet mye på miljøet på fjordabåtene i
våre fjorder i tidligere tider.
En slik kanal må ha gitt mange arbeidsplasser i sin tid, fordi hver sluse hadde sin
slusevokter og hver bro som måtte åpnes
hadde sin vakt. Derfor var det ved alle
slusene gamle vokterstuer som i dag var
utleid til andre formål.
Med byggingen av veier, jernbane og
nedleggelse av papirbrukene gikk kanalen ut av bruk etter 2. verdenskrig. I dag
er den bare for fritidsbåter og turisttrafikk.
Strømsholm kanal er fredet og et såkalt
"bygnadsminne" i Sverige og slusene er
derfor ikke
moderniserte med
elektriske
sluseporter,
slik som
for eksempel i Dalslandskanalen og
Gøta-kanal.
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Dette fører til mye hardt arbeide for de mange skoleelevene som er slusevoktere.
For de som ferdes med bil til Stockholm er det lett å komme til et av de mest idylliske stedene i kanalen, Halstahammar, der kanalen krysser E-18 like før Vesterås. Her er det kanalmuseum, campingplass,
cafe og muligheter til å se kanalen i bruk.
Det er bare å ta av E-18 og kjøre en kort
vei nordover.
Roturen i Strømsholm kanal

Som så ofte før startet turen på kystlaget
med bil og båthenger med Per AngellHansen som 2 sjåfør, og ikke minst kartleser. Det finnes nesten ikke en plass i
Sverige hvor Per ikke har vært for å kjøpe påhengsmotorer, så Per kjenner alle
veiene, også denne som gikk over Kongsvinger og rett inn i hjertet av Sverige, Dalarna og Bergslagen.
Det var starten på juli og strålende vær.
Dette lovet godt for turen og været skulle
vise seg å holde hele veien. Men i en slik
kanal er du uansett ikke så væravhengig
som turene ute ved kystene. Særlig ikke denne kanalen som skiller seg fra Dalsland ved at det ikke er
mange store vide sjøer og en av de største sjøene, Barken, starter du med. Ellers er det, mindre vann,
idylliske elvestrekninger og mye mer gravet kanal, i sin tid visstnok for hand av forsvaret.
Starten i idylliske Smedjebakken om ettermiddagen gikk rett ut på sjøen og mot den første slusen i
Semla. Overnatting foregikk i båten under åpen himmel inne i sivet. Men det
gikk ikke lang tid før dette viste seg å
være en katastrofe. Gokstadfæringen av
eik hadde stått på land i 2 dager for smøring og klargjøring dessuten en lang biltur i solen. Den hadde blitt lekk og uten
å merke det med en gang ble soveposen
kliss våt. Det var midt på natten og ikke
annet å gjøre enn å stå opp og ro for å få
igjen varmen i kroppen. Det førte til at
jeg kom til den første slusen ved åpningen på formiddagen.
Slusene åpner for slusing nedover bare
en gang om dagen, tilsvarende nedover
og slusingen foregår i bolker slik at slusevaktene flytter seg nedover i takt med
båtenes fart.
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Denne farten var satt til 5 knop og kunne vært et problem for meg dersom ikke en hyggelig dame kom
meg til unnsetning. Jeg spurte først om hun var slusevakt, men til min lille litt flaue fortvilelse presenterte hun seg som direktør for kanalen. Jeg sa at jeg nok kunne holde ca. 4 knop, men ville da komme
litt seinere til neste sluse enn de andre med motor. Hun sa det var greit og instruerte alle slusevaktene
nedover hele kanalen at de skulle vente på han med robåten. Dette ble jeg fortalt av ungdommene som
var slusevakter ved de forskjellige avsnittene. Folkene i de andre båtene synes det også var helt greit.
De var på ferie og hadde ikke dårlig tid. Dette ble min redning, ellers måtte jeg bare ta 3-4 sluser pr.
dag av de 29 og med mye venting og lite roing. Da jeg kom til den siste slusen helt nede ved Strømsholm stod hun oppe på slusen og vinket meg avsted, og jeg fikk anledning til å takke henne

Ferden gjennom denne kanalen i det fine været var et eventyr med nye opplevelser rundt hver sving.
Det er utrolig at store båter har brukt denne kanalen med de mange trange passasjene og vannliljene
skrapte under båten nesten hele dagen. Et sted gikk kanalen gjennom et stort våtmarksområde med
mange fuglekikkertårn som neppe var der da kanalen var i bruk til frakt.
Helt nede ved foran nevnte Halstahammar var det en av overnattingene og pause før den siste biten ut
til Malaren. I det fine været hadde all overnatting foregått under åpen himmel enten på kanalbredden
eller i båten som nå hadde truttnet . Her la jeg meg under et tre på kanalbredden etter en bedre middag
og VM-kamp på kroa på campingplassen. Den natta kom de første regndråpene på 6 uker, men trekket
over soveposen tok imot det lille regnet.
Ved utløpet av kanalen i Malaren tok mine slusekolleger en god stans på en av de mange kroene der,
mens jeg hastet avgårde på Malaren for å nå VM-kampen i fotball mellom Sverige og England på en
kafe i Kvicksund kombinert med en middag og proviantering.
Roturen til Stockholm.
Malaren er en kjempestor sjø med mange øyer og halvøyer og turen fra utløpet av kanalen helt vest i
sjøen og til Stockholm er veldig lang, og enda lengre ble den på grunn av motvind, av og til tildels
kraftig. Navigasjonen er også vanskelig i en sjø med så mange bukter, viker og sund. Men det ble bare
en stor miss i form av en tur inn på havna i Vesterås, en feil som kostet 1/2 dags roing. Men i det fine
været var det en bagatell og bare en opplevelse rikere.
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Det er vanskelig å tro at bølgene i Malaren
kan bli så
grove, men en
dag var motvinden så sterk
at det ikke var
annet å gjøre
enn å ta til
land. Folk jeg
snakket med
hadde observert meg fra land og fortalte at både roer og båten ofte forsvant ned i bølgedalene.
Overnatting på Malaren var veldig enkelt på grunn av at det er dypt helt inn til land og det grove sivet
kan brukes til "fortøyning". Det var bare å ta full fart å brase inn i sivet og der ble du liggende fast og i
le for vinden. Selv motorbåter benyttet denne metoden i Melaren.
I den idylliske byen Strengnes var planen å ta inn på hotell, men alle tre hotellene var fulle. Det ble å
legge seg i båten ved en av de mange gjestebryggene etter et bedre måltid på stedets utmerkede uterestaurant på brygga.
Herfra er det mange trange sund innover mot Stockholm med mye båttrafikk og mange sommervillaer i
dragestil fra 1900-tallet. Svenskene kaller det "grosshandlarevillor". Herfra gikk turen gjennom de to
kommunene sydvest for Stockholm med de bibelske navnene Salem og Botkyrka. Solen og den harde
roingen i motvinden gjorde etterhvert behovet for god mat og ikke minst en cola ganske stort, og heldigvis var det en marina i leia med et koselig spisested. Men akk maten var god, men de hadde bare
Pepsi. Colaen måtte vente til Stockholm.
Endelig åpenbarte tårnet på Stockholms rådhus seg havna innover i Riddarfjerden, men hvor og hvordan skulle natten tilbringes ? Ved Sødra Malarstrand ligger det en øy, Långholmen, der det tidligere
hadde vært fengsel. På baksiden her er det et sund med mange små båtklubber, de fleste med trebåter
og antagelig det stedet i Sverige som har flest såkalte "Pettersonbåter". Her var det også en en bobilcamp, men best av alt en slipp med en grønn flekk ved siden. Her ble Gokstad-færingen dratt opp ved
hjelp av noen innvandrere som koste seg i det fine været på en flytebrygge ved siden av slippen. De så
også etter båten og tingene mine mens jeg var inne i byen - svenske tilstander!
Siden alle overnattingene på turen hadde foregått under åpen himmel ble det etter besøket i Gamla stan
og byen, besluttet å ligge ute også denne natten på den grønne flekken. Om ettermiddagen dagen etter
kom Per med bil og henger, og han hadde ingen problemer med å navigere inn til denne plassen. Men i
mellomtiden hadde jeg vært i byen og kjøpt en genser og en jakke for det beløpet en hotellovernatting i
Stockholm villa ha kostet.
Det er utrolig hvor god samvittighet du får for slike kjøp når pengene er spart. På hjemveien ble det dog
en hotellovernatting i Ørebro og selvfølgelig hadde Per en påhengsmotor han skulle hente i nærheten av
Safle før turen kunne gå hjem til Norge og hjemmehavnen på Slippen.
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Nordre skur og ballast i ”god bør” på shantyfestival på Åland
24 sangere og 12 ”pårørende” dro østover
i månedsskiftet juni/juli. Målet var Mariehamn på Åland. Der arrangeres ”Baltic
shanty festival” hvert annet år.
Festivalen hadde lagt opp til at alle sanggrupper skulle synge ute blant vanlige
folk i byen. Vi sang derfor på kjøpesenter, i hovedgata og på kafeer rundt om.
Noen var kommet for å høre mens andre
var tilfeldige forbipasserende.
Lørdag kveld var det stor intern fest på
”Badhuspaviljongen” hvor hver av gruppene fremførte en sang der de andre skulle delta i refrenget. Stor stemning! Søndag kveld felles konsert for hverandre og
allmenheten.
Under oppholdet fikk vi omvisning på Sjøfartsmuseet og den enorme seilskuta ”Pommeren” som
ligger til restaurering i havna. Seilskutereder Gustaf Erikson fra Mariehamn var stor på verdensbasis første del av 1900-tallet. Flere av oss deltok
også på to-timers seilas med galeasen ”Albanus” i
”god bør.
”God bør” var nok også mottoet for været de dagene vi var der. Frisk vind fra nord skapte utfordringer for utendørs korsang, men sol hver dag.
En av de mest rørende og minnerike konsertene
våre hadde vi på de lokale sykehjemmet hvor vi
var spesielt bedt om å opptre. Gode tilbakemeldinger fra beboerne og arrangør.
Mandag morgen forlot alle Åland med kurs både
østover, vestover og sydover til egne ferieopplevelser.
Tekst/foto Morten Helleman
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Nye potensielle medlemmer på kystlaget
Tar vi godt i mot dem?

Jeg hørte en historie i dag, om en som ville på eller gjøre
bli medlem av kystlaget og kanskje bidra
om de ble medmed noe.
lem. Ta de gjerne med på en tur
Han kom opp i stua på en lørdagskafe fikk
rundt om på
en kopp kaffe og satt seg ned. Ingen tok
slippen og hils
kontakt, ingen hilste. Etter hvert så føler
på de som er der.
man seg utenfor og går.
Vil de bli medlem så skriv opp navn og
Dette har jeg også hørt om tidligere. Vi må
adresse og gi til sekretæren.
være flinkere til å ta kontakt med folk på
slippen som vi ikke kjenner igjen i det dag- yh
lige. Spør om det er noe spesielt de vil se

Dette nummer av Kystvakt blir ikke trykket og
sendt ut til alle medlemmene i Gokstad kystlag.
I mange år har trykkeriet hos Sandefjord kommune trykket bladet for oss, men nå er dette
slutt.
Vi får sjekke med andre trykkerier om hva det kan koste, eller så kan vi la
den digitale verden ta over.
Lesbarheten blir meget god via en pc eller nettbrett. Bildene blir bedre og
mulighetene for å linke til andre media er gode. Vi jobber med plattformer
som kan brukes av alle.
Redaktør Yngvar Halvorsen
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Svenner Fyr Kystled.

U

tleiesesongen på Svenner er ca. fra pinse til oktober. I skoleferien er
det utleie med vertskap, før og etter må leietakere klare seg selv,
noe som vanligvis går helt greit. Det har heller ikke denne sommeren bydd på
problemer med å skaffe vertskap til ferieukene, folk stiller opp fra begge
kystlag. Fyret driftes som kjent av kystlagene Fredriksvern og Gokstad.
Nytt denne sommeren er at det har vært fergeforbindelse til fyret. Fergen
Viksfjord har gått daglig to turer, noe som har passet oss veldig bra. Fergen
går rundtur og er innom Malmøya i Viksfjord på runden, noe som mange benytter.
Sommeren har som kjent vært veldig solrik og varm, og vanntemperatur på
over 20 grader. Dette er ikke vanlig kost på Svenner, så det har vært helt
eventyrlig med mange besøkende. Fyrhavna har også til tider vært helt full av
båter av alle slag. Skipperen på Viksfjord har vært flink til å informere om vår
drift på fyret, slik folk som ikke kom for å bo hos oss har tatt behørlig hensyn
til de som har leiet rom.
Kaare Jansen
Svenner Fyr Kystled
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Aldell A30, 1958 model. The missing link
Per Angell-Hansen

Ingeniør Algot Aldell startet I 1946 et mekanisk
verksted I Karlskoga I Sverige. Han produserte deler
til Jönköpings Motorfabrikk, som produserte dieselmotorer. Etter en kort periode overtok Aldell all produksjon av disse motorene. Men dieselmotoren var
etter Aldells mening på vikende front, og han ville
derfor ha flere produkter å selge.
Tanken var å vøre med på motoriseringen av det
voksende antall av småbåter i Sverige. Etter å ha
fundert på denne problemstillingen en stund, fant
han ut at han ville produsere en liten luftkjølt motor,
for å unngå korrosjonsproblemer ved bruk av saltvann til kjøling.
Høsten 1951 tok planene form, og den første skissen
av en utenbordsmotor av merke Aldell var klar. Med
litt hell, fikk han hjelp av Sveriges Handelskammer i
Frankfurt. De satte Aldell i kontakt med ingeniør Rudolf Busslapp fra Saarbrücken, som nettopp hadde
konstruert en liten 3 hesters luftkjølt totakter til stasjonært bruk. Samarbeid kom i gang, og ingeniør
Busslapp konstruerte en undervannsdel, som kunne
kobles til en av hans små motorer. Busslapp flyttet så
til Karlskoga, hvor han tok del i det videre arbeidet
med utviklingen av en påhengsmotor. Det kan nevnes at han hadde med sin datter til Karlskoga, som
fikk ansettelse hos familien Aldell som barnepike.
På den årlige utstillingen Alt For Sjön i 1953 ble den
første utenbordsmotor av merke Aldell presentert. Modellen het A-2. Moderne strømlinjeforminnkapsling og kjøling av avgassystemet fra propelltrykket va framtredende nyheter på Aldell motoren. Luftkjølingen ble lanser som ” en uppseendeväckande nyhet” i produksjonen av svenske utenbordsmotorer. ”De
trebladiga specialberäknade propellrarnas höge verkningsgrad är avgörande for Aldell-motorernas effektive drag forörmåga”
Motoren kom i salg, og det dukket selvfølgelig opp noen problemer. Det var spesielt tenningsystemets
kondensator som sviktet. Den tålte ikke temperatur over 60 grader. Men den svenske produsenten Stefa,
som produserte tenningsanlegg tl mange motorfabrikker i Sverige, løste problemet. Alle kondensatorer
på solgte motorer ble skiftet kostnadsfritt.
Utviklingen fortsatte og i 1955 ble det hos Aldell produsert motorer i størrelsene 2, 3 og 5hk. Den største
fikk betegnelsen A-46. Med høyt turtall og stor skyvekraft fikk motoren i Sverige ry på seg som ”Alla
riktiga sjöbussars favorit”. Denne motoren fikk også separat bensintank, og Aldell var her den første
produsent verden, som hadde separat bensintank på så små motorer.
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I 1958 fikk modellen A-30 et nytt eksteriør. Ny moderne strømlinjeformet kåpe over motoren selvreturnerende startsnor ble standard. Alle betjeningshendler ble samlet i fronten, og i følge reklamen ble det
beskrevet en liten ”delikatess”, nemlig at alle gjengepartier i aluminiumsdelene var forsterket med rustfrie stålgjenger av merke Heli-coil.
Og den gummi opphengte, vibrasjonsdempende A-30 modellen ble testet hardt ”under tropikliknande
omständigheter”. 150 timers kjøring i ett strekk i 45 graders varme.
Og motoren fikk nye farger. Den ble blå og hvit. Denne ble det ikke solgt så mange av, og er derfor kalt
The missing link i Aldells motorproduksjon. Svært få har sett den, og enda færre har den i sin motorsamling.
Fabrikken fikk et godt rykte for sine nye ideer, tanker og ikke minst deres svakhet for ordet toppkvalitet.
Ved en tilfeldighet i 1958 møtte Algot Aldell direktør Ture Öberg fra Husqvarna Vapenfabrik AB en
dag han kom roende til en brygge i Vänern. De var godt kjente for Aldell Motor produserte blant annet
pedaler til Husqvarnas sykler.
En dag forslo Algot Aldell for Öberg at han burde kjøpe en Aldell utenbordsmotor til sin robåt. Öberg
bekjentgjorde da at Husqvarna nå hadde gjort seg tanker om å begynne å produsere utenbordsmotorer.
På stående fot, der og da, foreslo Algot Aldell at Husqvarna kunne få kjøpe hans bedrift og rettighetene
til Aldell motorene. Etter kort tid ble handelen avgjort, og Algot Aldell fikk sitt livs største sjekk, og han
var ute av svensk båtmotor produksjon. Det ble produsert ca 50.000 Aldell motorer.

I en kort periode solgte Husqvarna motoren i Aldells blå og hvite farge, men etter kort tid ble motorene
røde og hvite, slik de fleste i dag kjenner utenbords motoren Husqvarna. Husqvarna produserte ca
30.000 motorer, før produksjonen ble solgt til Nymanbolagen i Uppsala i 196
Det kan nevnes at Husqvarna påhengsmotorer ble solgt i mange år av
familien Moving på slippen. Videre at Sleipner motorfabrikk, som er
kjent for sine innenbords motorer, produserte ca 1250 stk Sleipner
Taifun påhengs motorer på lisens fra Aldell/Husqvarna, men da med
den gamle runde kåpen som ble brukt før den store modifikasjonen i
1958.
For den som vil se The missing link Aldell A30, Husqvarna og Sleipner Taifun, er det bare å ta en tur til Gokstad kystlags motorsamling.

23

Styret
• Leder Bjørn Navjord, 924 07 433, bknavjord@hotmail.com
• Nestleder Brit Holm Lunde, 98833269, brit@lunde.us
• Kasserer Morten Hellemann, 916 36 602, m.hellemann@sfjbb.net
• Sekretær Ellen Marie Husa, ellen.m.husa@gmail.com, 99745072
• Hus styret Kai Andersen, andersen.kai63@gmail.com. 98028584
• Vararepresentant Bjørn Rishovd, bjorn.rishovd@jotron.com,
bjorn.rishovd@gmail.com. 41325097
• Vararepresentant Torolf Stenersen, 913 44 390,
torolf@torolfstenersenas.no
Arbeidslag og andre verv
• Fartøy- og kulturlaget, Fred Ivar Tallaksen, 482 82 768,
• fredi.tallaksen@gmail.com
• Infolaget, Børre Grønningsæter, 469 60 160. bogronn@gmail.com
Kystledlaget, Astri Marie Bjønnes 995 82 955 astrima
rie3@gmail.com
• Modellbåtlaget, Mathias Hansen, 993 39 401. mathias.ha.kl@gmail.com
• Nordre Skur & Ballast, Leif Rune Sundli, 905 95 056, lsundli@online.no
Seilas- og havnelaget, Bjørn Rishovd, 413 25 097
bjorn.rishovd@gmail.com.
• 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 falkenberg.ltd@sfjbb.net
• Treff komitéen, Gunnar Bratli, 909 93 594, post@kontorpc.no
• Drivergruppa Svenner, Kaare Jansen, 900 33 487,
kaare.jansen@sfjbb.net
• Kystlagets representant i Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter, Kaare Jansen. 900 33 487, kaare.jansen@sfjbb.net
• Redaktør for Kystvakt, Yngvar Halvorsen, 901 40 010,
yngvar@sfjbb.net
Gokstad kystlag. Framnesveien 5, 3222 Sandefjord. 458 16 286

24

Dette kan skje når verkstedlaget
kommer på besøk

Og hvor er skiltet nå?
Jo, i motormuseet på slippen
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Om Forbundet
KYSTEN

Forbundet KYSTEN tar vare på kystens kulturarv

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med 10 500 medlemmer fordelt på 125 lokale kystlag. Under mottoet «Vern gjennom bruk» jobber vi for å ta vare på gamle båter og bygninger,
kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten.
Alt gjøres på dugnad i hyggelige og sosiale fellesskap. Vi er en demokratisk og livssynsnøytral organisasjon for alle med en interesse for levende kystkultur.
Vi utgir tidsskriftet KYSTEN – Norges eneste fagtidsskrift for kystkultur og maritim historie.
Landsstyret har representanter for kystlag i alle landsdeler. Seks ansattejobber med å tilrettelegge for
kystlagenes arbeid, skape faglige og sosiale møteplasser, påvirke politiske prioriteringer og øke bevisstheten om vår rike kystkultur.
Vi arbeider internasjonalt med organisasjoner i flere land.
Forbundet KYSTEN er akkreditert NGO (ikke-statilig organisasjon) for UNESCO. Det vil si at vi har
en rådgivende rolle for UNESCO på feltene kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern.
Mange kystlag leier eller låner ut båter. Dette er teknisk sett en forbrukertjeneste. Mange kystlag
arrangerer også felles båtturer, vandreturer i fjæra eller andre aktiviteter. Dette er også en forbrukertjeneste.
Forbrukertjenester:
Med forbrukertjenester menes en tjeneste som tilbys hovedsakelig til private brukere. Tjenesten kan
være passiv eller aktiv, for eksempel dekkes både det å være publikum til et idrettsarrangement og deltakelse på en organisert fottur. Det kan også være nedfart i alpinanlegg, båttur med guide/turleder, utleie
av båt/kajakk, strikkhopping og andre
organiserte aktiviteter.
Produktkontrolloven omfatter forbrukertjenester som ikke er regulert sikkerhetsmessig i særlovgiving. Med sikker forbrukertjeneste menes en tjeneste som
med utgangspunkt i normale vilkår for
gjennomføring ikke medfører fare for
forbrukeren. Det er ikke avgjørende om
tilbyder av tjenesten er en offentlig eller
privat virksomhet, om det er næringsvirksomhet eller frivillig virksomhet,
eller om det tas betaling for deltagelse i
tjenesten.
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Mange kystlag leier eller låner ut båter. Dette er
teknisk sett en forbrukertjeneste. Mange kystlag
arrangerer også felles båtturer, vandreturer i
fjæra eller andre aktiviteter. Dette er også en
forbrukertjeneste.
Forbrukertjenester:
Med forbrukertjenester menes en tjeneste som tilbys
hovedsakelig til private brukere. Tjenesten kan være
passiv eller aktiv, for eksempel dekkes både det å
være publikum til et idrettsarrangement og deltakelse på en organisert fottur. Det kan også være nedfart
i alpinanlegg, båttur med guide/turleder, utleie av
båt/kajakk, strikkhopping og andre organiserte aktiviteter.
Krav:
Produktkontrolloven omfatter forbrukertjenester som ikke er regulert sikkerhetsmessig i særlovgiving.
Med sikker forbrukertjeneste menes en tjeneste som med utgangspunkt i normale vilkår for gjennomføring ikke medfører fare for forbrukeren. Det er ikke avgjørende om tilbyder av tjenesten er en offentlig
eller privat virksomhet, om det er næringsvirksomhet eller frivillig virksomhet, eller om det tas betaling for deltagelse i tjenesten.
Bruk av verneutstyr:
I tilfeller hvor verneutstyr er påbudt/nødvendig er det viktig at forbruker blir tilbudt sikkert verneutstyr
og blir gitt opplæring i bruk av dette. Dersom dette ikke er mulig må det fremgå tydelig at forbruker
selv må stille med eget verneutstyr. Eksempelvis innen klatring og båt.
Informasjon og opplæring:
Deltager i en forbrukertjeneste må få opplæring i aktiviteten som skal utføres og det må være kvalifisert personell til stede. Det må opplyses om mulige farlige situasjoner og hvordan disse skal løses.
Mottakere av forbrukertjenesten skal få tilstrekkelig og relevant informasjon slik at de er i stand til å
vurdere sikkerheten og sikre seg mot fare.
Plikt til internkontroll:
Tilbyder av forbrukertjenester har plikt til internkontroll og skal kartlegge mulige farer, gjøre en risikovurdering av tjenesten og treffe rimelige tiltak for å forebygge at tjenesten medfører helseskade. De
som tilbyr forbrukertjenester skal være kjent med faktorer som påvirker risikoen forbundet med deres
tilbud.
Beredskapsplan
Det er den som tilbyr forbrukertjenesten med tilhørende utstyr som har ansvaret for å vurdere sikkerheten og ha beredskap ved uønskede hendelser.
Tilsyn
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), skal påse at virksomheter som tilbyr en forbrukertjeneste arbeider systematisk for å tilby sikre forbrukertjenester. DSB vil ved tilsyn fokusere på
den risikovurdering eier av virksomheten må gjennomføre før en forbrukertjeneste tilbys.
Meldeplikt
I følge produktkontrolloven §6 har eier/leder av virksomhet som tilbyr forbrukertjenester og som vet
eller burde vite at denne utgjør en uakseptabel risiko for helseskade, plikt til å melde fra til DSB om
dette.
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Returadresse:
Gokstad kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord

Vi verner vår nære kystkultur

