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Karbidlampen
«Selve lyskilden var acetylengass som med en kraftig lysende flamme
ga et meget klart og intenst lys. Acetylen dannes ved hjelp av kalsiumkarbid og vann, og lampen er konstruert slik at gassen blir dannet i
selve lampen. Den består av to beholdere hvor vann fra den øverste
beholderen drypper ned i beholderen under hvor det er kalsiumkarbid.
Acetylengassen som oppstår føres gjennom et rør og ut i en brenner.
Karbidlampen ble funnet opp på 1890-tallet og ble blant annet brukt
som fyrlys. Bærbare karbidlamper ble brukt som håndlykter og hodelykter.»
Tekst: Østfoldmuseene ved Kathrine Lorentzen Sandstrøm
Gokstad kystlag har flere av disse karbidlampene. To av de kan man se i verksted delen av motormuseet.
Hvorfor har et kystlag tatt vare\ på disse? Jo, i dokka på Framnæs mek Værksted ble de brukt i tidligere
tider.
Lampene kom i flere varianter, den på bilde til høyre hadde en reflektor (det blanke er borte på denne)
som forsterket lyset.
Andre hadde glass foran reflektoren, mens de eldste bare hadde røret med flammen
yngvar

Kalsiumkarbid er et fargeløst salt med formelen CaC2. Smeltepunktet
er omkring 2 300 °C.
Kalsiumkarbid framstilles gjennom den endoterme reaksjonen mellom brent kalk (CaO) og koks (C), en prosess som ble oppdaget av kanadierne T.L. Willson og J.T. Moorehead i 1891.[1]
For å produsere ett tonn kalsiumkarbid går det med 600 kg koks, rundt
1 700 kg kalkstein, 15–20 kg elektrodemasse og 3 000 kWh elektrisk
kraft.[2]
Industrielt anvendes kalsiumkarbid ved framstilling av acetylen (C2H2),
som siden anvendes ved gassveising. Reaksjonen som oppstår når kalsiumkarbid kommer i kontakt med vann er kraftig eksoterm.
I 1982 var den totale verdensproduksjonen av kalsiumkarbid 6,4 millioner tonn.
Er brukt som brensel i karbidlamper, hvor acetylengass dannes og gir et
intenst hvitt lys.
Kalsiumkarbid kan kjøpes i enkelte farge/kjemi-forretninger der det kan
anvendes mot jordrotter i hager.
Kalsiumkarbids fremste anvendelsesområde er i stålindustrien der den
anvendes for å rense jern og stål fra svovelforbindelser og for tilvirkning av acetylengass til sveiseindustrien. Acetylen blir forøvrig også
brukt til framstilling av kjemikalier som for eksempel PVC.
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Gokstad kystlags logo er på plass
Etter at Murhuset ble pusset opp utvendig har kystlagets skilt manglet over døra. Dette merke syns godt
fra Framnesveien, så det var fint det kom opp nå. Her er det mange som deltar med å holde stigen, vateret og skrutrekkeren.

Vinteren 2019 har vært snørik med de utfordringene det er med å holde Slippen fremkommelig

Nå får snøfreseren vår kjørt seg, når veien på begge sider av slippen er måket ferdig så
raser det ned fra taket og så er det i gang igjen. Først med skuffer så frem med snøfreseren igjen. En dag i februar måtte det måkes hele fem ganger for å holde stiene langs
veggen oppe. Stor takk til ungdommen fra Kystarena som
holder på hver dag.
Det er spesielt viktig å holde veien frem til kystlaget åpen
nå da det er flere biler fra Polygon som er her hver dag
mens de restaurerer lokalene våre etter kloakkutslippet.
Mange av kystlagets egne medlemmer tar også et tak rundt
om på brygger og veier
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Leder
Det er med en viss
ydmykhet jeg
overtar som styreleder for Gokstad
kystlag. Bjørn
Navjord og hans
styre har gjort en
fantastisk jobb de
årene de har virket.
Hele kystlaget er
en veldrevet organisasjon med sine
arbeidslag hvor
alle fortjener en
skikkelig applaus
og klapp på skulderen for den innsatsen de utfører.
Sammen med mitt styre skal vi forsøke å drive,
følge opp og videreutvikle kystlaget iht. vedtekter
og formål. Kystkultur er ikke en selvfølge for alle,
og da tenker jeg på tradisjonell kystkultur. Vi skal
formidle tradisjonell kystkultur til lokalbefolkningen slik vi har gjort de seneste årene, men jeg
ønsker å løfte det ytterligere slik at mange flere får
vite hva vi kan tilby og hva vi står for.
Hensikten vil være å øke interessen for aktivitetene og arbeidet vi gjør for på den måten å øke den
aktive medlemsmassen. Arbeidet har startet og vi
skal bruke dette året på å sondere hva vi må gjøre,
hvordan og med hvem; vi skal skynde oss sakte.
For å si litt om meg selv er jeg født og delvis oppvokst i Sandefjord; ja, jeg har gått på Byskolen;
delvis fordi vi bodde 8 år i Oslo fra jeg var 4 til 12
år. Etter 2 til 3 år som antennemontør og TVreparatør hos ‘Hjalmar Larsen’ og senere ‘Ditmar
Enge’, flyttet jeg til Kongsberg for å ta ingeniørutdannelse innen regulering/data.
Mesteparten av min yrkeskarriere har jeg jobbet
med utvikling av elektronikk, systembygging og
prosjektledelse; de senere årene har jeg jobbet
med kvalitetsarbeid fra eget firma. Jeg er nå pensjonist på heltid og bruker mye tid på vår Risørskøyte som vi, min kone Siri og jeg, kjøpte for noen
år siden. Båten krever mye arbeid og vedlikehold
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og som pensjonist har jeg funnet ut at det er ikke
målet, men veien dit som er livet.
Kystlaget er et trivelig sted å være hvor det alltid
er mennesker du kan slå av en prate med, dessuten
finnes det mye kunnskap på mange fagfelt som jeg
og mange andre har masse nytte og glede av, det
er meget verdifullt, spesielt for en uerfaren trebåteier.
Jeg håper vi sees på brygga av og til, ta kontakt
hvis det er noe du lurer på så finner vi ut av det ☺.
Jeg får si som min kone: «det ornær sæ!».
Med vennlig hilsen,
Jan Richard Becke
Styreleder

Gokstad kystlags styre

Gokstad kystlags styre for 2019, fra venstre Varamann Petter Tandberg, Nestleder Brit Holm Lunde,
Kasserer Morten Hellemann, Sekretær Ellen Marie Husa, Leder Jan Richard Becke og Husstyret ved
Kaare Jansen. Varamann Bjørn Rishovd var ikke tilstede da bilde ble tatt

KYSTVAKT

Medlemsbladet til Gokstad kystlag vil bli trykket på papir i 2019.
Det har styre bestemt da de mener det er viktig at alle våre 400
medlemmer får dette i posten. I tillegg vil det også ble utgitt digitalt på issuu.com. Bladet har denne gangen 36 sider med variert
stoff. Mange er flinke til å skrive og å komme med ideer til artikler. Er det noe du vil lese om eller vil du skrive om noe selv så
kan det sendes til redaktøren på epost yngvar@sfjbb.net
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På kjøkkenet og vaskerommet i utleielokalene i
Nordre kom det kloakk opp gjennom slukene en
dag. Rørlegger ble tilkalt og han fikk ordnet opp
slik at det ble stoppet, trodde vi.
Per skulle levere en maskintelegraf til en mann
som kom fra Sørlandet utpå ettermiddagen og da
oppdaget han at det fløt kloakk i hele selskapslokalet. Det rant ned gjennom taket til lokalene under,
inn i veggene og ut gjennom veggene i motormuseet. Dusjrommet i murhuset flommet over og det
rant ned i delelageret på verkstedet gjennom
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gulvet under toalettet. Dette var ikke noe som kom
fra feil hos kystlaget men en tett kloakkledning
under Framnesveien. Egil som er rørlegger kom
og fikk åpnet en inspeksjonsluke i kloakk ledningen ute som gjorde at det ikke kom mere inn i lokalene.
Kommunen ble raskt varslet og de kom med en
spylebil som fikk spylt røret slik at kloakken fløt
videre og ikke inn til kystlaget.

Forsikringsselskapet vårt ble varslet og dagen etter kom det folk fra firma Polygone som straks
begynte og få bort all fuktigheten, vaske og desinfisere der man kunne komme til. Takstmann kom
og det ble målt hvor det var fuktighet og hvor man
skulle begynne og ta bort gulv, vegger og isolasjon.
Nå prioriteres gulv og vegger i utleiedelen da det
var her det begynte. Alt blir tatt opp og kastet helt
ned til takbordene i lokalet under. Så blir resten
desinfisert og tørket. Det er fire mann som holder
på i Nordre og når de er ferdige der så begynner
de i etasjen under.
To stykker har holdt på i delelageret på verkstedet
der mange av skuffene i stålreolen ble fylt med
kloakk fra lekkasje gjennom taket. Hver skuff tas
ut og tømmes, delene som er i skuffen tas ut, vaskes og tørkes før det blir satt på plass. Gulvet er
vasket både i delelageret og på verkstedet. Så nå
er skadene her rettet opp. I etasjen over der lekkasjen kom fra (dusjen) skal det skiftes gulv og isolasjon.
Når dette skrives i februar så regner Polygon som
gjør jobben med at de vil holde på til mai 2019.
Dette er en forsikringssak for kystlaget og alt vil
bli rehabilitert uten kostnader.
yngvar
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Fartøy og kulturlaget
Fartøy og kulturlaget holder på å bygge Ormestadbåten hver onsdag men noen ganger tar de et tak og
arbeider en hel helg. Og helga 16-17 februar jobbes det med å få på plass flere spant. Dette er nødvendig for å få på flere bordganger enn de fem som nå er ferdige. Seks stykker holdt på når jeg var innom
på lørdag. På bildene kan du se de som var med da med å dele et eike-kne i to til spant langt akterut i
båten. Og Vigdis hadde karbonader i ovnen som jeg regner med ble varme smørbrød til laget
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Litt om stiftelsen og de første åra
Selve stiftelsesmøtet fant sted i lokalene til Norsk
Sjøfartsmuseum på Bygdøy den 14 september
1979 med litt over 50 stiftere til stede, hvorav undertegnede. Bortsett ifra en kvinne var det bare
menn.

Det er selvfølgelig naturlig at de fleste kom fra
Oslo-området, men det var også noen fra Sørlandet
og Vestfold. Undertegnede ble invitert med av en
kamerat fra Hidra, Arne Thorkildsen som også
hadde med seg sønnen Tarjei.

Foranledningen til stiftelsen var en invitasjon fra to Skal man sette en merkelapp på gruppetilhørigheorganisasjoner som ble slått sammen med forbun- ten, er nok lavere middelklasse den rette betegneldet:
sen. Dette tror jeg var viktig for den videre utviklingen av organisasjonen. Kulturen rundt norsk
- Båtlaget for bevaring av tradisjonelle norske båt- maritim virksomhet var på den tiden preget av retyper (1971)
dere som styrte med sjøfartsmuseet, og ikke minst
- Forening for bevaring av eldre seilfartøyer (1976) Kongelig Norsk Seilforening som var sterkt preget
av en slags overklasse.
Den første foreningen var det Jon Bojer Godal som
i sin tid tok initiativet til fra sin plass langt oppe i Når det gjelder yrkesgrupper, er det åpenbart at
Telemark og den andre Tryggen Larsen fra Oslo. lærerne var overrepresentert. Men det var også
mange sosialarbeidere som hadde blitt interessert
Begge har senere satt sterke spor etter seg i Forbundet KYSTEN og Tryggen Larsen var mange- gjennom den såkalte "Krapylfarten". Dette var bruårig leder og redaktør av vårt utmerkede tidsskrift ken av eldre seilfartøyer som om sommeren ble
KYSTEN. Jon Bojer Godal flyttet senere til kyst- sendt ut med barn med adferdsvansker (stort sett
strøk og har lagt mye arbeide i bevaring av hånd- ADHD) for at de skulle lære seg rutiner og arbeide
verkstradisjoner ved siden av sin særlige interesse på en seilskute. Arbeidet og sjøturen med slike
for mindre bruksbåter. Som navnet Bojer viser, så skuter var så arbeidskrevende og tungt, at barna
har han også familiemessig tilknytning til kystmil- sovnet tidlig på kvelden i hengekøyene sine. Slik
var de ikke så problematiske å ha med å gjøre når
jøet gjennom forfatteren Johan Bojer. (Den siste
skuta gikk til havn om kvelden som fryktet.
Viking)
Hvem var de 50?

De første åra.

Det er interessant å se litt på hvem disse stifterne
var, hvor kom de ifra, hvilken samfunnsgruppe
tilhørte de og hvilke yrkesgrupper tilhørte de.

Det var en ting de mellom 50 og 60 i Meklerstua
på sjøfartsmuseet i 1979 var enig om, og det var at
kystkulturen i Norge var blitt underprioritert, om
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ikke neglisjert lenge nok. Nå var det på tide å få
kystkulturen fram i lyset.
De første årene gikk mye av arbeidet med på å få
til samarbeide med museer og offentlige myndigheter. Formannen Tryggen Larsen var ansatt i
Miljøverndepartementet og fikk tidlige kystkulturen inn her. Et annet trekk var at småbåtene kom i
sentrum takket være særlig Arne Emil Chistensen
og Jon Bojer Godal. Hvem husker ikke midtsidebåten i hvert nummer av Kysten. Sjøfartsmuseet
har forøvrig en fantastisk samling av småbåter
takket være Arne Emil Christensen og den som
har vært så heldig å få en omvisning med Arne i
denne samlingen, glemmer ikke det så lett, i hvert
fall ikke undertegnede.
Et viktig grep, som ikke var selvsagt i starten, var
dannelsen av lokallag. Dette var åpenbart et riktig
og viktig grep, og skiller Norge fra de andre nordiske landene. I både Sverige, Danmark og Finland har man organisasjoner med forskjellige temaer og båter, men ikke den floraen av lokallag
som Forbundet KYSTEN har.
Det første lokallaget var Kystlaget Viken fra
1980, mens Nordmøre og Loggen fulgte etter i
1981. Men det skulle gå 5 år før det ble ti lag. For
oss i Gokstad kystlag var det en lykke at Loggen
fra Tønsberg og Horten var så tidlig ute. Det var
disse som tok initiativet til at det skulle dannes
kystlag i Sandefjord i 1990.

Da Per Olaf Lia fra Loggen ble leder i 1987, gikk
Forbundet KYSTEN inn i en ny fase med blant
annet omfattende organisasjonsdebatt. Per Olaf
var opptatt av organisasjon og var blant annet veldig opptatt av den uunngåelige motsetningen mellom akademikere og det som ble kalt
"råtahoggere". Lokallagsfloraen hadde nå frembrakt en masse praktikere eller "råtahoggere", som
de populært ble kalt , mens medlemsmassen fremdeles var preget av blant annet lærere og sosialarbeidere av forskjellig slag. Denne motsetningen
ble under Per Olafs ledelse løst på en utmerket
måte, og i forbundets ledelse og utvalg ble det
plass til alle grupper både praktikere og teoretikere. Dette med å akseptere meningene til alle grupper, er i dag en av styrkene til Forbundet KYSTEN.
Et annet viktig spørsmål var om forbundet skulle
være en pyramide-organisasjon med myndighet
for det sentrale styret til å bestemme over lokallagene. Dette ble ikke tilfelle og forbundet er i dag,
som navnet også indikerer et forbund av selvstendige lokallag uten instruksjonsrett eller bestemmelsesrett for styret i Forbundet KYSTEN.
Fylkeskystlagene ble også etterhvert fjernet, men
det var etter at disse hadde gjort en god jobb med
å stifte kystlag innen sitt fylke. Det var rett og
slett ikke behov for disse lenger.
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Landsstevnene
I 1982 kom det første landsstevnet i gang i Horten
på Karljohansvern i regi av Loggen kystlag. Dette
ble en suksess for den relativt nye organisasjonen
og året etter ble landsstevnet lagt til Hidra utenfor
Flekkefjord og det nystartede kystlaget der. Her
var undertegnede medlem gjennom venner fra min
tid som dommerfullmektig i Flekkefjord. Dette
var et intimt stevne inne i den idylliske uthavnen
Rasvåg. Det som var mest morsomt for meg var at
Forlandet var hovedattraksjonen blant båtene på
stevnet , og når Forlandet kom dampende rundt
Lista i stiv kuling rett imot, fikk jeg være med
som los og ta imot i en liten motorbåt.
Senere har stevnene blitt større og større og Gokstad kystlaget har med bravur stått for stevnet to
ganger.

IVAR OTTO MYHRE
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Kystlagsmedlem
og ny varamann til styre
Petter Tandberg er fra Larvik men bor nå i Sande- Biscaya, til Porfjord. Som fersk pensjonist har han valgt å enga- tugal, Madeira,
sjere seg i Gokstad kystlag.
rundt alle Kanariøyene til MiddelJeg tok en prat med Petter og han har hatt et begi- havet der han tok
venhetsrikt liv med jobb og fritid, som de fleste av ned masten og
oss på kystlaget.
kom seg nordover
gjennom kanaleNår man vokser opp ved siden av Fram banen i
Larvik så må man jo gå på skøyter, noe som Petter ne og hjem.
gjorde. Han har også en fortid innen friidrett med
800 meter løp som spesialitet.

Petter bor slik at
han kan se over
Petter er utdannet lærer og har blant annet jobbet fjorden til kystlamange år i skoleverket på Nøtterøy. Han har bodd get. Petter erstatter Torolf som
flere år i Modum og jobbet på Modum Bad.
varamann i styret.
Modum er jo ikke akkurat ved sjøen så jeg spurte
om hva han har gjort i saltvann. Og det er ikke så
lite, med sin Bavaria 370 seilbåt har han seilt over

Baugfender til Forlandet

Reidar Ottesen og Even Olsen har fortsatt med å lage en ny fender som skal stroppes fast helt opp på
baugen fil Forlandet, Det var slik den var når den ble brukt til slepebåt i fjorden for Framnæs mek.
Værksted.
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Gamle bilder fra kystlaget
Det er mange god bilder på cd`r som dukker opp i skuffer og skap. Dessverre virker det som om det
ikke er systematisert og katalogisert. Dette kunne vært en fin jobb for en som vil ta tak i dette før
mye informasjon forsvinner. Men her er bildene jeg fant denne gangen og det er nok mange som
kjenner seg igjen som yngre utgaver
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Vet noen hva dette er?

Vi får en del gjenstander som vi etter hvert ikke vet hva er. Kan du gi oss et tips?
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HVALBÅTEN POL III FØRST TIL Å KJEMPE
MOT TYSKERNE I
1940
9 april 1940 er en trist dato i vårt lands historie. Men det ikke mange vet, er at angrepet på Norge for
noen startet alt om natten den 8 april da vaktbåten Pol III kl. 23.00 ute ved innløpet til Oslofjorden
kom i kamp med tyske sjøkrigskrefter.
Det enda flere ikke vet, er at den tyske invasjonsflåten alt var litt forsinket. En forsinkelse som kan
ha reddet Kongen og regjeringen fra å bli tatt av tyskerne. Noe som ville ha endret vår okkupasjonshistorie. Møtet med Pol III resulterte i enda er forsinkelse, for ikke å snakke om at Pol III, som de
første fikk varslet de øvrige norske forsvarsenheter i Oslofjorden ved å sende opp ett hvit og to røde
varsellys - varslet om at det var fremmede krigsskip på vei inn Oslofjorden. Derfor var Oscarsborg
beredt og, som kjent, senket Blücher og stanset de tyske styrkene midlertidig.

POL III

skulle vise seg at norsk kampvilje og snarrådighet,
sammen med en liten forsinkelse på SvenskekysHvalbåten Pol III ble bygget ved Akers mek.
ten, skulle velte planene om å ta Oslo ved en overVerksted i 1926 for hvalfangerselskapet Polaris
raskelse. Da den tyske eskadren passerte Lysekil
AS i Larvik, disponert av Melsom & Melsom med om kvelden den 8 april skjedde det noe som skadet
selskapet Globus AS. Aker er forøvrig det verftet i den tyske krigerære og som derfor ble dysset ned
Norge som har bygget flest hvalbåter. Pol III fang- under og etter krigen.
et for kokeriet N.T. Nielsen-Alonso fram til 1939
da krigen kom til Europa, men foreløpig
ikke Norge. Krigsfaren var imidlertid
overhengende og Pol III ble rekvirert av
Marinen om bevoktningsfartøy og satt inn
i nøytralitetsvakten i Oslofjorden mellom
Torbjørnskjær- og Færder fyr. Hvalbåter
var godt egnet for slik bruk og i den tyske
invasjonsflåten var det forøvrig også hvalbåter
Hvorfor var tyskerne forsinket
Planen til tyskerne var å komme overraskende på Norge så tidlig på morgen den 9
april at de skulle ta myndighetene på
senga og hindre mobilisering og flukt.
Dette lykkes de med i Danmark, men det
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Men en engelsk journalist skrev om det for noen
år siden, men heller ikke da var det noen som tok
det nærmere opp. Det var to kadetter på ca. 18 år
som hoppet overbord og deserterte fra Blücher.
Dette stanset hele fremdriften mens det ble lett
etter de to. I det kalde vannet skulle de normalt
ikke ha en mulighet, men de hadde kommet seg
ombord i en svensk fiskebåt og brakt inn til Lysekil. Her ble de som politiske flyktninger til krigen
var slutt og flytter så hjem til Tyskland. Dette
skulle de ikke ha gjort, for da den engelske journalisten senere lette etter dem i Tyskland, fant han
ingen spor. Deutsche Wehrmacht hadde nok makt
til å sørge for at den slags oppførsel ble straffet
også etter at krigen var slutt.

Kampen
Pol III var stasjonert i Tønsberg sammen med 10
andre vaktfartøyer og om kvelden den 8 april var
Pol III på plass ytterst i Oslofjorden. Beredskapen
var skjerpet og alle fyrlykter langs kysten var
slukket. Det var disig, svakt måneskinn, sørvestlig
bris og litt skvalpesjø. Ved 23.00 tiden oppdaget
løytnant Hans Bergan flere mørklagte skip på vei
inn fjorden. Han slo alarm og kaptein Leif Welding Olsen beordret full fart mot skipene og det

ble avfyrt varselskudd med 76 mm-kanonen. Pol
III ble da angrepet av den tyske jageren Albatross
og kaptein Olsen beordrer at Pol III skulle renne
inn i jageren. Før denne dramatiske aksjonen rakk
Welding Olsen å sende opp varselsignalet om fiendtlige styrker, et varsel som skulle bli så viktig
for det som skjedde senere. Varsellysene ble registrert på Rauøy fort, som varslet videre til Oscarsborg og bidro til at den tyske krysseren Blücher
ble senket med to torpedorer og treff fra kanoner
på land og festningen senere på denne dramatiske
natten.
Albatross svarte på vedringen til Pol III med kraftig mitraljøse- og granatbeskytning og Pol III var
selvfølgelig sjanseløs mot denne jageren, som heller ikke hadde blitt vesentlig skadet av kollisjonen
med den langt mindre hvalbåten. Pol III ble sterkt
skadet av denne beskytningen og kom i brann.
Under kampen ble kaptein Leif Welding Olsen
truffet av flere skudd i beinet og blødde kraftig.
Sammen med løytnant Bergan og en til fra mannskapet kom han seg over i en pram som ble satt ut.
Prammen kantret i kaoset og Welding Olsen var
så svekket av blodtapet at han ikke klarte å holde
seg fast til ripa, slik som de to andre. De trakk han
opp en gang, men til slutt lot han seg sige ned i
sjøen angivelig med følgende avskjed: " Bry dere
ikke om meg gutter, jeg er ferdig likevel. Men
kommer dere hjem, så hils fra meg." Slik ble Leif
Welding Olsen den første som falt i kampene om
Norge. I Sandefjord har vi hedret han ved å kalle
opp en vei på Stub etter han - Leif Weldings vei.
Det øvrige mannskapet ble tatt ombord i Albatross, hvor de fikk tørre klær. Den 10 april ble de
satt i land i Oslo, og mot å undertegne på at de
ikke skulle yte mer motstand mot tyskerne, ble de
løslatt og kunne reise hjem.

Pol III - historien.
Pol III ble etterlatt brennende og drivende i sjøen
etter slaget og alle regnet med at den ville gå ned.
Men brannen slokket seg selv og en annen vaktbåt
kom til og slepte den inn til basen i Tønsberg.
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Den ble deretter satt i stand av tyskerne og omdøpt
til NO-05 Samoa og under dette og flere navn ble
den benyttet som bevoktningsbåt forskjellige steder på kysten under krigen.

den originale dampmaskinen var fjernet. Heller
ikke marinen har sett seg i stand til å bevare denne
spesielle båten. Men i april 1990 var den med under 50 års markeringen av angrepet på Norge i
Horten. Dermed ble båten hugget opp og Pol III er
Pol III ble ikke satt i fangst igjen etter krigen, men blitt skrapjern. Baugen er imidlertid tatt var på og
brukt som minesveiper av marinen fram til 1947
en bit av skroget er innkjøpt av Larvik Sjøfartsmuhvoretter den ble solgt og ombygget til tråler under seum.
navnet Johan E. I midten av 60-årene ble den konvertert til snurper og i 1973 til industritråler. I
Det er planlagt et minnesmerke over Pol III og
1977 ble den ødelagt av brann ved kai i Hareid,
trefningen den 8 april 1940 på Torås fort på Tjømen ble reparert og ombygd til brønnbåt under
me, og vi får håpe at man der får til et verdig minnavnet Odd Oscar året etter. Den fikk i 1983 nav- ne om denne båten.
net Fisketrans og hadde flere eiere. I 1989 gikk
den på grunn og sank på grunt vann ved Vallersund. Den ble hevet, reparert, men grunnstøtte nok
en gang i 1997 utenfor Haugesund, men da med
bare mindre skader.

I 1999 ble båten omdøpt til Arnøytrans, et navn
den skulle beholde helt til den for noen få år siden
gikk for egen maskin til Fosen Gjenvinning AS for
opphogging.
Bevaring.
Det har vært flere som har tatt til orde for å bevare
Pol III som det unike krigsminnesmerke den er i
tillegg til hvalbåt. Da det på 80-tallet ble vurdert å
finne en hvalbåt til museumsformål her i Vestfold,
ble Pol III nøye vurdert. Men det ble forkastet
fordi den var sterkt ombygget ved at hele overbygget var endret, den var forlenget og ikke minst at
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Allerede på formiddagen 8.april hadde de første
krigshandlingene blitt observert fra Svenner fyr
og fra tollvakten på Kjerringberget i Sandefjordsfjorden. Det var den tyske tankeren Posidonia, opprinnelig hjemmehørende i Hamburg,
som ble senket av den britiske ubåten Trident.
Den tyske skipperen ble tatt om bord i ubåten,
resten av mannskapet gikk i livbåtene og ble
tauet til land i Stavern av losskøyta. De to norske marinefartøyene, torpedobåten Ravn og minesveiperen Hvas assisterte. Ingen viste på dette
tidspunktet at den tyske angrepsflåten
”kampfgruppe5”allerede var på vei. Mannskapet om bord på de tre fartøyene Fram, Skudd og
Pol III som hadde vakttjeneste ved ytre grense
av Oslofjorden, mellom Færder og Østfold, viste
heller ikke hva som skjulte seg i tåkehavet når
klokken nærmet seg midnatt 8. april.

Sandefjording ombord.
En av de menige soldatene ombord i Pol III var fra
Sandefjord, Sverre Jensen, som er far til vårt medlem Roar Jensen. Roar
forteller at faren, i likhet
med de fleste krigsdeltakere, ikke snakket om
sine opplevelser etter krigen. Men hans søster
skrev skolestil om denne
hendelsen, så litt må han
har meddelt familien.
Sverre Jensen var i utenriksfart under krigen, jobbet senere på Framnes
Mek. Verksted og døde i 1967.
Ivar Otto Myhre.
Mange av opplysningene i denne artikkelen er hentet fra Tjølling minner nr. 5/ 2017.

1939: Innleid av Den Kongelige Norske Marine. Bestykket med 1 x 76 mm kanon og 2 x maskingeværer. Benyttet som bevoktningsfartøy i Oslofjorden med base i Horten.

14. april 1940: Beslaglagt av Kriegsmarine i Tønsberg. Slept til Oslo for reparasjon. Kom etterhvert i
tjeneste som tysk vaktbåt NO-05 «Samoa».
6-21. juni 1940: I tørrdokk ved Kriegsmarinewerft Horten.
21. desember 1940-17. januar 1941: I tørrdokk ved Kriegsmarinewerft Horten.
27. februar-13. mars 1941: I tørrdokk ved Kriegsmarinewerft Horten.
1941: Overført til Admiral Arctic.
1. april 1941: I tjeneste som patruljebåt V-6105 for 61. Vorpostenflotille med base i Bodø.
5. oktober 1942: I tjeneste som vaktbåt NH-05.
15. mai 1944: I tjeneste som patruljebåt V-6501 for 65. Vorpostenflotille med base i Hammerfest.
10. mai 1945: Lå i Tromsø. Overtatt av Den Norske Stat. Muligens benyttet som minesveiper.
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DS Forlandet
Kaare Jansen

Arbeidene med fjordens gamle taubåt går jevnt og
trutt fremover. Det har til nå stort sett vært opprydding, smøring av fastsittende maskindeler og masse
maling. Vi har fått all maling fra Jotun, og er veldig
glad for det.
Ellers har vi sveiset ferdig fester for bardunene til
skorsteinen og er klare for å legge på dekket på
broen og montere alt som hører til der.
Vi hadde forrige uke inspeksjon av dampkjelen ombord, det var inspektør Rune Løvli som utførte den.
Han representer et firma som myndighetene kan
godkjenne når båten en gang skal klassifiseres.
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Inspeksjonen var innvendig og utvendig, og konklusjonen i rapporten som fulgte var veldig positiv.
Kjelen har klart alderen veldig godt, så nå gjenstår
noe reparasjon innvendig og til slutt en trykktest.
Denne testen vil bli utført av samme inspektøren.
Tilstanden på kjelen har vært avgjørende for om
båten noen gang kan komme i drift, eller om det
bare måtte bli en museumsbåt.
Å skifte kjelen ville kostet flere millioner.
Da gjenstår bare litt maling og opprydding i ma-

Generell info
Andre navn

1921-1929: «Foca»
1929-1931: «Femern»

Skipstype

Hvalbåt

Bygget

1921 ved Bokerøens
Skibsbyggeri, Svelvik

Flaggstat

1921-1929:
Aires

1929-:
Register

1921-1929: Compañía
Argentina de Pesca
1929-1931: Hvalfangstselskapene Odd og Atlas
1931 - 1983: Framnæs
mek. Værksted
1983-2016: Stiftelsen
Norsk fartøyvern
2016-: Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter

Status

Vernet taubåt
[a]

Lengde

skinrommet før vi kan etablere maskingjengen ombord. Vi har mange med god kjennskap til dampmaskin som vil bli oppfordret til å møte og organisere seg i gruppen etter hva de har kunnskap om i
maskinrommet.
Vi håper å få til en gjeng som kan ha det trivelig
sammen, både sosialt og faglig.
Varmt tilhold med kaffetrakter vil bli etablert.
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Sandefjord

Lloyd's

Rederi

Tekniske data

Buenos

113 fot

Bredde

21,6 fot

Dypgående

12,6 fot

Toppfart

10 knop

Hovedmaskin

Trippel ekspansjon dampmaskin

Ytelse

650 ihk

Tonnasje

199 brt

Mannskap

12
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Velkommen til Forbundet KYSTENs landsstevne 18.-21. juli 2019 i
Trondheim. Vi gleder oss stort til å ta imot inntil 200 båter og
mange mennesker med interesse for kystkultur, tradisjonshandverk, veteranbåter og historieformidling. Temaet for landsstevnet
er Levende havn – levende by.
Havna har til alle tider vært sentrum og møtepunkt for samferdsel,
godstransport og møte mellom flere kulturer. Det er på havna en
opplever det pulserende livet med båttrafikk, lyder, lukter og inntrykk. I en tid der mange havneområder transformeres til bolig- og
utelivsområder, vi vil sette fokus på hvor viktig det er å ha levende og funksjonelle havner der båter kan seile og legge til kai.
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Styret
• Leder Jan Richard Beck, 92 63 82 04
jan.richard.becke@gmail.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 Kaare Jansen. 900 33 487, kaare.jansen@sfjbb.net
• Vararepresentant Bjørn Rishovd, , bjorn.rishovd@gmail.com
41325097
Vararepresentant Petter Tandberg 93019210 pettertand
berg@gmail.com
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, Ranveig Berggren 90665788.
b_berggreen@yahoo.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
• 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

Kystpensjonistene i Gokstad kystlag
Tidlig i januar 2019 var det igjen tid for å starte med Kystpensjonistenes lunsj.
Hver onsdag samles vi til lunsj i stua på murhuset der Einar serveres oss mat og mange
ganger småkaker til kaffepraten.
Her blir det servert nybakt brød. Ja, Einar står
tidlig opp og setter gjærdeigen som han steker
og tar med til lunsjen vår.
Noen ganger får vi hjemmelaget ertesuppe,
eller varme karbonadesmørbrød. Kostnadene
til dette dekker vi selv.
Jeg ble Kystpensjonist i 2019 og fikk dermed
lov til å bli med i denne gjengen med hyggelige «kolleger» i Gokstad kystlag. For meg er
det en selvfølge at jeg blir med hver onsdag, dette blir prioritert da det er viktig for meg og kanskje for
de fleste å ha et møtested der man kan sitte sammen med andre Kystpensjonister og prate om alt mulig
i et par timer.
yngvar

Har du glemt igjen noe klær på kystlaget?

Oppe i Murhuset henger det mange jakker, skjerf og en sort hatt. Flere av plaggene har hengt der en stund, er det noe du savner så bør du ta en tur og se om
noe er ditt. Vi kan jo ikke ta vare på ting i årevis, så sjekk om du mangler noe
før resten blir kastet eller gitt bort.
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Eldre fiske i ytre Tønsbergfjorden
Av Sølvi Sondbø

På østsiden av Østerøya i ytre Tønsberg-fjorden har det fra gammelt av vært
drevet et enkelt kystfiske delvis som binæring av bønder og sjøfolk og delvis av
profesjonelle fiskere.
Dette tradisjonelle fisket behandles her av cand. mag. Sø1vi Sondbø. Hovedvekten legges på de første tiår av dette århundre. Det er fiskernes årsrytme og
deres fangstmetoder fru Sondbø især er opptatt av.
I fø1ge Lorens Berg er "fiskeri(. . .) som næring ikke saa vigtig i Sandeherred
som for Tjømø, Tjølling og Brunlanes. Det daglige husfiske langs strændene har
dog alletider hat betydning, og mer i ældre tid end nu. Torsk, hvitting, flyndre,
aal og sei fisker de, likesaa endel hummer, og de deltar i makrelfangsten. Naar
silden i visse perioder gaar ind paa Skagerakkysten, gjester den ogsaa fjordene
her, og i nødsaarene 1809 -13 blev et rikt sildefiske en ren berging. Ogsaa laks
fanger de utved oddene".
Vi skal her forsøke å gi en oversikt over fjordfisket som det ble drevet fra den
del av Sandar som grenser til Tønsberg-fjorden, de første ti-år av vårt århundre.

Den ytre del av Tønsberg-fjorden inn
til sydspissen av Veierland er ca. en
mil lang og omtrent halvparten så
bred. Runder en "Tønna" og seiler inn
leden mot Tønsberg, har en Tjømelandet på styrbord og "Tønne"-landet
på babord side. Farvannet har en
mengde holmer, grunner og skjær.
Gårdsbrukene på Østerøya var oftest
ikke store nok til å gi tilstrekkelig næringsgrunnlag for en familie. En har
vært avhengig av bierhverv. Kombinasjonen bonde på den ene side og
fisker-, sjømann/fangstmann på den
annen har vært vanlig i generasjoner.
Det er vanskelig å gi sikre opplysninger om hvor stor del av befolkningen rundt fjorden som har hatt fiske som hovednæring. Grensene er ofte flytende. Mange fiskere var på
fangstfeltet (selfangst, hvalfangst)
om vinteren, og det var ikke uvanlig
at de som drev kombinert fiskesmåbruk, var manntallsført som
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bønder. Kona og barna hadde hovedansvaret for husdyra og sto for gårdsdriften
når mannen ikke var hjemme. Fiskerfamiliene pleide å ha høns og gris og et potetstykke. Det ble drevet noe byttehandel fisk/jordbruksprodukter, men som regel
fisket jordbrukerne selv det de trengte til husbehov.
Sild og makrell for salting til vinterbruk ble derimot oftest innkjøpt kassevis. Disse
fiskeslagene ble vanligvis stengt i garn, og slik redskap var ikke alminnelig på gårdene. Fra 1890-årene av og frem til første verdenskrig fortelles det om et meget
rikt sildefiske, både omkring Færder og innerst i Mefjorden.

Håndsnører (hestetagl ble brukt til pilkesnører), ruser og teiner var i vanlig bruk,
både blant yrkesfiskere og gårdbrukere. Det fortelles at selv blant dem som hadde
fiske som hovednæring, var det flere som aldri fikk råd til å skaffe seg dyrere redskap enn bakke. De fiskerne som ikke hadde garn, pleide å dorge makrell fra sist i
mai. Småfiske foregikk hele året, men fiskesortene varierte med de forskjellige
årstidene.
Det var alltid litt konkurranse blant fiskerne om å være den som fikk de største
fangstene. De fleste hadde hemmeligheter de nødig ville røbe, og redskapen ble
gjemt under en sekk i båten. De ville ikke at deres spesialredskaper skulle være
utsatt for nysgjerrige blikk. De beste fiskeplassene prøvde de også å beholde for
seg selv. Den vanlige båttypen i fjorden var en 18 fots kombinert ro- og seilsjekte. Båten hadde to sett tollepinner og ble rodd under fisket. Ved siden av denne båttypen var prammen mye brukt. Noe etter århundreskiftet kom motoriseringen av fiskeflåten i gang enkelte steder i Oslofjorden, men sjekten var i vanlig
bruk i Tønsberg-fjorden til langt opp i 30-årene.
På 1920 - 30-tallet var året oppdelt i forskjellige fiskesesonger etter fø1gende
skjema:
• Fra jul til sist i mars - fiske med dypgarn eller fjordgarn og bakkefiske.
• Sist i mars til midt i mai - rusefiske etter torsk.
• Fra april, mai til bortimot juli - bånngarnfiske.
• Fra juni og utover hele sommeren - vafiske etter makrell.
• Fra 15. september til 8. - 15. Oktober - hummerfiske.
• September og oktober - rusefiske.
•
Dypgarn bandt fiskerne selv av hamptråd. En sparte penger ved å binde selv, og
det var et arbeid de kunne holde på med når de hadde ledig tid utover høsten og
vinteren. Hampgarn ble innsatt med blåstein (kobbervitriol). Med disse garnene
fisket en lyr og torsk. Disse fiskeslagene og hyse ble også fisket med bakke. Bakkelinen var av hardtvunnet garn. Det var en favn mellom krokene. Mest brukt var
vel 3/0 krok, men her kunne nok størrelse og utførelse variere noe. Bakken ble
agnet med blåskjell eller "brennsnile" (Bela Turricula).
Foruten den vanlige rusetypen har man på Østerøya brukt en variant som kalles en "danske".
Den har iallefall hvert brukt på Stiger og av los
Jensen Eian i Tallakshavn. I denne typen er trevirket furu og eik, og den er sannsynligvis ikke
laget lokalt. Størst gjordediameter er 80 cm.
(Foto: Vestfold fylkesmuseum)

27

Rusene ble oftest laget av fiskerne. Trevirket var helst utvalgte, lange, lett bøyde
grankvister. Eik og brisk ble også brukt, men granemner var lettest å finne og
dessuten gode å arbeide med. Grankvistene ble som regel samlet inn på uthugster. Skjøtene ble bundet sammen med bomulls- eller lin-garn. Bomullsgarn til rusene ble ofte kjøpt ferdig-knyttet.
Det ble skåret til og sydd sammen for hand. Hele inngangspartiet ble knyttet for
hand. I øverste del av ragarnet ble det festet kork, nederst ble det festet garnstein. Det kunne kjøpes garnstein av tegl, men oftest brukte en vanlig stein innsydd i garn. For å holde rusene på plass var det i hver ende festet en rusestein.
Disse var utvalgte, avlange steiner som tauet kunne få godt feste i. En kunne fiske med 30 - 40 ruser ad gangen.
Rusene ble lagt "i grasset", i bukter og sund, som regel på et par favners dyp.
Dybden kunne variere fra 1 favn til 3 favner. På dypere vann ble rusene sjelden
lagt. Det ble fisket en del med ruser helt frem til omkring 1950. Dette fisket falt
bort fordi rusene var mest egnet for småtorsk, og småtorsk ble etterhvert en
mindre etterspurt vare.
I april - mai var fiskerne travelt opptatt med å ferdig gjøre "bånngarna". Ingemar
Christensen forteller at i fø1ge familietradisjonen fikk hans familie kjennskap til
bruk av "bånngarn" fra Danmark. Til disse garna bruktes 12/12 bomullstråd. Maskestørrelsen var vanligvis 28 omfar. Garnbussen ble kjøpt ferdig, men fiskeren
pleide å skjære til og sy sammen garnet selv. Christensen mener at han er den
eneste yrkesfiskeren i fjorden som fremdeles lager til "bånngarn" (nå med nylongarn), og han fisker med dem hvert år.
Barkegryta står fremdeles på sin gamle
plass på svaberget i
strandkanten. Gryta er
av jern. Den har en
diameter på 106, og
høyden er 48 cm. Bunnen er svakt buet.
(Foto: Vestfold fylkesmuseum)

"Bånngarnet" settes ut så snart det er gjort ferdig. Bomullsgarn må barkes for å
motvirke oppsvulming og forråtnelse av tråden. Behandlingsmåten tar også sikte
på å farge garna slik at de er mindre synlige i vannet. Til barking ble det brukt eikebark, grankongler og "katteko'' (dvs. katechu). Blandingsforholdet kunne variere. Grankonglene som var fulle av kvae, og eikebarken ble samlet inn om våren.
Katechu var iallfall i vanlig bruk i 1920-årene, og den ble kjøpt. Etter barkingen
ble garna tjæret. Dette var det tilstrekkelig å gjøre en gang i året. Flere fiskere
slo seg gjerne sammen om arbeidet. "Bånngarnet" er festet i 10 garnpåler. Til påler er ospetre det beste materiale. I denne tresorten går ikke marken så lett.
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Lange og slanke trær måtte man ha. Bare dem får man satt ned i bunnen. Garnet
var dyrt, og det hadde krevd mye arbeid å få satt det i stand. Man måtte vise stor
forsiktighet så man ikke kom bort i stein og fjell med det. Garna ble derfor satt ut
ved sund og odder der det var fin sandbunn.

"Bånngarns"-påler i
sjøen ved Stigersundet.(Foto: Vestfold fylkesmuseum)

I begynnelsen av vårt hundreår rodde fiskerne to ganger i uka inn til Tønsberg for
å få solgt fangsten under "bånngarn"-fisket om våren. Fisk som horngjel var det
vanskelig å få solgt, men bøndene fra innlandsbygdene brukte den til salting. Under disse turene rodde mann og kone med hvert sitt årepar. Kona brukte det
minste åresettet. Fisken hadde de i midtskottet i båten. Ved Pyntebukta før Tønsberg var de i land og byttet klær og stelte seg. Når de hadde solgt fangsten, kjøpte de matvarer og annet med seg fra byen. Senere, da motorskøyter begynte å
komme i bruk, fortelles det at oppkjøpskøyter kom og hentet fangsten.
Fangstene ble samlet i
sankenett eller kister slik
at den kunne oppbevares
levende i påvente av
salg. Eiketønner fylt med
saltvann ble også anvendt. Ofte kunne fiskerne bare ha småfangster
på 20 - 30 kilo å by frem
til salg. Disse fangstene
var for små til at oppkjøperne var villige
til å komme og hente
dem. Mannen eller kona
tok da fiskekjerra og dro
til Sandefjord. Ofte gikk
de fra dør til dør for å få avsatt fisken Fra juni og utover hele sommeren ble det
drevet vafiske (dvs. fiske med landnot) etter makrell. Makrellen kommer inn fra
havet på denne tiden. Den går langt oppe i vannskorpen etter "rødkammen" eller
"rødåten" (et plankton som makrellen periodevis lever av).
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Fra juni og utover hele sommeren ble det drevet vafiske (dvs. fiske med landnot)
etter makrell. Makrellen kommer inn fra havet på denne tiden. Den går langt oppe
i vannskorpen etter "rødkammen" eller "rødåten" (et plankton som makrellen periodevis lever av).
Fra juni og utover hele sommeren ble det drevet vafiske (dvs. fiske med landnot)
etter makrell. Makrellen kommer inn fra havet på denne tiden. Den går langt oppe
i vannskorpen etter "rødkammen" eller "rødåten" (et plankton som makrellen periodevis lever av). Den går enten "i bolle" (dvs. i ring) eller i plogform. Fiskeren kan
se bevegelsen av stimen i vannskorpen. Man kunne stenge et sund, eller kaste fra
en odde hvor sandbunnen utenfor var fin. Som vabåt brukte man gjerne en pram.
Før motorfartøyer ble vanlig blant fiskerne, måtte man vente med å fiske makrellen til den kom inn mot land. Det ville ellers ikke ha vært mulig å få fisken frembudt til salg mens den ennå var fersk og fin.
Fra midten av juli til hummerfisket startet, nyttet en hver ledig stund til å lage i
stand hummerteiner. Det er så mange varianter av disse teinene at det vil føre for
langt å gjøre rede for dem her.
Før krigen var en tilnærmet tønneformet type mest vanlig, men det var også fiskere som brukte en type med kvadratisk snitt. Slike teiner ligger støere på bunnen.
Teinetype laget av lekter. Lengde 105, bredde
36 og høyde 38 cm.
Denne teinen minner
svært om den gamle typen med firkantet snitt.
Det som skiller den gamle ut, er at det var innganger i begge kortsidene. (Foto: Vestfold fylkesmuseum)

Litt av en fest syntes ungene det var når de fikk være med til saga i Tønsberg og
kjøpe "teinespøl" (lekter). En fikk kjøpt en stor bunt for 3 kroner i 1920-årene.
En festdag for både voksne og barn var det når man en fin sensommerdag seilte
ut til "de ytterste skjær" (Helgerødskjær, Oskjær) for å hente berggylte til vinterforsyning og hummeragn. En hadde med seg smørbrød, øl og brennevin. Berggylte gikk det massevis av under de stupbratte bergveggene på skjæra, og det ble
fisket med lange stenger. Man hadde krabbeagn på kroken. På få timer ble det
halt opp tilstrekkelig av denne fete, fine fisken som egner seg bra for nedlegging i
saltholken. Fisket ble avsluttet ved 14-tiden da man kunne nytte pålandsvinden til
å seile hjem igjen.
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Det var bare yrkesfiskere som drev hummerfiske av noen betydning. Fiskerne
hadde sine faste plasser for utlegging av teiner. De ble lagt ved båer og grunner
på 4 - 5 til 8 - 10 favners dyp. Det var viktig at en ikke fisket inn på andres tradisjonelle plasser.
Dette ble betraktet som en uskreven lov som etter sigende ble nøye overholdt.
Hummerfiskets start så man frem til med forventning og spenning. Forberedelsene hadde vært langvarige og arbeidskrevende, og fisket var risikopreget i mørke
og stormfulle høstuker.
Det var stadig fare for å miste redskap. De ferdiglagde hummerteinene skal legges til vanning før de er brukelige. Dette ble gjort i bukter på 1 - 2 meters dyp.
Årsaken er at hummeren ikke går inn i teiner med luftbobler på treet. Ved hummerfiskets start 15. september lå teinene ferdig agnet, klare til å kastes ut. Man
passet nøye på hverandre slik at ingen tjuvstartet. En fisker som satset på hummerfisket, kunne ha en 100 -150 teiner.
Midt i oktober var det beste og mest intense fisket over. Da var storparten av
hummeren fisket, og været var ofte urolig . Hummeren ble omkring 1905 betalt
Sankenettet er laget av
garn og to gjorder - en i
bunnen og en i overkant. Dess større gjordene er, dess tyngre er
nettet å dra opp av sjøen. Nettet er snørt sammen i bunnen og toppen, og fisken blir lagt
inn og tatt ut etter at
innsnøringen i overkant
er løsnet. Gjordediameter varierer gjerne fra
60 til 80 cm. (Foto:
Sverre M. Sodnebø)

med 0,75 kr. pr. kilo. Hummer med bare en klo
fikk man bare halve prisen for. Hummeren var for dyr til å være vanlig salgsvare i
distriktet. Omtrent hver 14. dag kom det oppkjøperskøyter fra Fredrikstad eller
Stavern-kanten for å kjøpe fangsten.
Familien Christensen hadde en fiskehytte på Betjenterholmen på Stauper. Under
torske- og hummerfisket om høsten lå fiskerne på Stauper hele uken og dro bare
hjem i helgene. Det kunne være 3 lag (1 lag = 1 ektepar) i fiskehytta der.
Forsettes i neste nummer av Kystvakt
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Arbeidsplan for 2019
Gokstad kystlag
I tillegg til de rutinemessige gjøremål så vil følgende prosjekter ha prioritet i 2019.

Rekruttering til styret/arbeidslag. Vi må jobbe mer langsiktig i forbindelse med rekruttering til styreverv og andre verv i kystlaget.
Arbeidet med å få gjennomført avtalen med Sandefjord kommune om adkomstvei fra sør, må følges
opp.
Kurser skal fortsette i 2019.
Større fokus på miljø, forurensning langs kysten vår.
Oppgradering av slippen skal fortsette med en kum som samler opp miljøfarlig avrenning.
Medlemstreff med faglig/kulturelle innslag.
Arbeide med videreføring og videreutvikling av Kystkulturdagen ved et samarbeid med maritime organisasjoner
Sluttføre nødutgang på Murhuset og Seilloftet
Prosjekter i arbeidslagene videreføres etter egen tidsplan
Bruk av Framnes rommet (Bibliotek, Seil/Havn, Museum) ryddes av brukerne
Oppgradering av brygge og platting foran Nordre skur
Oppfølging av planene for Langhus langs muren.

Organisasjonsstruktur

Kystlagets styre har fem faste medlemmer og to varamedlemmer. Dette er en hensiktsmessig bemanning av styret som fungerer meget bra.
Kystlaget er organisert i ni arbeidslag med varierte gjøremål. Denne organisasjonen er en styrke for
kystlaget da mange finner sin «nisje» innen ett av disse lagene.
Samarbeidet mellom styret og arbeidslagene, treffkomiteen og utleieansvarlige har fungert meget bra i
2018

Fartøy og kulturlag
Drifter lagets båter og båtbyggeri samt løpende kystkulturarbeid og prosjekter
Gokstadveverne
Drifter aktiviteten rundt vevene

Infolag
Har ansvaret for intern og
ekstern informasjonstjeneste
Seilas/havnelag
Drifter pålebrygga og flytebrygga, herunder utleie

Nordre skur og Ballast
Drifter kystlagskoret.

Kystmiljølaget

Dette laget ble opprettet på årsmøtet for2017. For tiden er det
ingen leder og liten aktivitet.
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Modellbåtlag
Drifter modellbåtbygging
Kystledslag
Drifter kystleds
Destinasjonene på Gokstadholmen
og Buerøya
Verkstedlag
Drifter verksted, smie, motorsamling
og dokumentsamling

Kontaktpersoner vedrørende skader på
Nordre og Murhuset
Per Angell-Hansen og Kaare Jansen er de som
tar seg av kontakten med forsikringsselskapet
og det bygningsmessige når det gjelder skaden
på husene våre.

Dette klippet fra Sandefjords Blad er fra 19 juni
1995, og markerer åpning av Slippen til Gokstad
kystlag
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Forbundet KYSTENs landsstevner
1982: Karl Johansvern i Horten, Vestfold
Forbundet KYSTENs landsstevne arrangeres
1983: Rasvåg på Hidra, Vest-Agder
på forskjellige steder langs kysten en gang hver
1984: Gravingsundet på Hvaler, Østfold
sommer. Det første stevne var
1985: Nordnes i Bergen, Hordaland
på KarlJohansvern i Horten i 1982. Det er en
1986: Vågen i Kristiansund, Møre og Romsdal
stor begivenhet for medlemmer og andre in1987: Bragdøya utenfor Kristiansand, Vest-Agder
teresserte, som kommer langveis fra med båt
1988: Vågen i Bergen, Hordaland
for å delta. Havna hvor stevnet holdes fylles
1989: Foldvik i Gratangen, Troms
opp av tradisjonelle fartøyer i alle størrelser, og
1990: Lysøysund i Bjugn, Sør-Trøndelag
på bryggene blir det vist fram gammelt håndverk. Det arrangeres seilaser hvor godt sjø1991: Bragdøya utenfor Kristiansand, Vest-Agder
mannskap er like viktige kriterier for å vinne
1992: Havna i Horten, Vestfold
som å komme først i mål. For å teste sjømann1993: Skudeneshavn, Rogaland
skapet ombord, blir det laget forskjellige opp1994: Sommarøy utenfor Tromsø, Troms
gaver som mannskapet må utføre under seil1995: Brønnøysund, Nordland
asen. Det blir også arrangert jollestafetter hvor
1996: Vågen i Stavanger, Rogaland
det kapproes med fartøyenes joller.
1997: Fosenkaia i Trondheim, Sør-Trøndelag
Landsstevnene til Forbundet KYSTEN har
1998: Kabelvåg i Vågan, Nordland
vokst jevnt og trutt og er i dag et stort arrange1999: Strusshamn/Askøy i Bergen, Hordaland
ment som dominerer havnen det blir arrangert
2000: Egersund, Rogaland
og det er fra 20 tusen til 100 tusen tilskuere
2001: Bud, Møre og Romsdal
innom området i løpet av stevnet. Det er fra
2002: Bragdøya, Kristiansand, Vest-Agder
200-400 fartøyer av alle størrelser som deltar
2003: Brønnøysund, Nordland
på landsstevnet og de utgjør et fantastisk skue
2004: Sandefjord, Vestfold
og representer vår kulturarv til sjøs.
2005: Kalvåg, Sogn og Fjordane
2006: Bodø, Nordland
2007: Indre havn i Horten, Vestfold
2008: Fosnavåg i Herøy, Møre og Romsdal. Vertskap: Herøy kystlag
2009: Vega, Nordland. Vertskap: Vega kystlag
2010: Gratangen, Troms. Vertskap: Gratangen kystlag.
2011: Egersund, Rogaland. Vertskap: Egersund kystforening, Jæren kystlag og Haadyret kystlag
2012: Bragdøya, Kristiansand, Vest-Agder. Vertskap:Bragdøya kystlag
2013: Sandnessjøen, Nordland Vertskap: Alstahaug kystlag
2014: Bjørvika, Oslo Vertskap: Kystlaget Viken
2015: Sandefjord, 16. - 19. juli. Vertskap: Gokstad kystlag
2016: Bodø, 14. - 17. juli. Vertskap: Kystlaget Salta
2017: Kristiansund, 20. - 23. juli. Vertskap: Mellemværftet Fartøyvernforening og Kystlag
2018: Haugesund Vertskap: Kystlaget Kormt
2019: Trondhjem Vertskap: Kystlaget Trondhjem
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Treffliste 2019
Tirsdag
Modellbåtlaget

Onsdag
Kystpensjonistlunsj
Aktivitetsdag

Torsdag
Nordre Skur og Ballast

Lørdag
Aktivitetsdag
Kafe

Styremøter begynner normalt kl. 18.30 og er åpne for alle medlemmer av Gokstad kystlag.
Arbeidslagene innkalles til møter etter avtale med arbeidslagslederne, min tre møter avholdes.

Januar
Februar
Mars
April

Mai
Juni

Juli
August
September

Oktober
November
Desember
Januar 2020

Ti 08.01
Fr 25.01
Ti 12.02
Lø 02.3
Ti 05.03
Ti 09.04
On 24.04
April/Mai
Ti 07.05
Fr 17.05
Ti 04.06
Fr 7.-10.6
Lø 15.06
Sø 23.06
To18.-21.07
Lø 10.08
Ti 20.08
Ons 04.09
Lø 07-08.09
Ti 10.09
Lø 14.09
Ti 08.10
Ons 23.10
Ti 12.11
Lø 30.11
Ti 10.12
Ti 07.01
Fre 31.01.20

Styremøte
Årsmøte
Styremøte
Skreiaften dersom noen tar initiativ
Styremøte med arbeidslagsledere
Styremøte
Medlemstreff
Kystlagstur
Styremøte
Borgertoget
Styremøte med arbeidslagsledere
Pinsedugnad Svenner
Kystkulturdag
Sankthansaften
Landsstevne i Trondheim
Fjordblues
Styremøte
Medlemstreff
Bacalao Svenner
Styremøte
Høsttreff Gokstadholmen
Styremøte
Medlemstreff
Styremøte
Førjulstreff
Styremøte med arbeidslagsledere
Styremøte
Årsmøte
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Returadresse:
Gokstad kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord

Vi verner vår nære kystkultur

