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Prosjekt, dekk
på Lanesbuen

I september 2016 tok Svein Arne Nilson på seg den store jobben å få
dekket til skøyta vår, Lanesbuen tett. Tidligere var dekket påført en type lakk som heter Coelan. Dette blir brukt på mange båter og er nesten
uslitelig. Problemet med dekket på Lanesbuen var at det var ikke tørt
overalt når Coelan Extreme coat ble påført etter alle kunstens regler
med priming og rengjøring.
Etter noe tid slapp belegget på flere steder og skapte lekkasje gjennom
dekket. På de stedene som var tørt satt Coelan belegget veldig godt
fast. Det ble konstatert råte rund rekkestøtter og et par pullerter.
2

Her er mange dekksbord fjernet og en ny ramme
til kappen er satt inn

Lasteluka er tatt av og rammeverket til presenningen er på plass
En trebåt som Lanesbuen har spring i dekket, altså
det er høyere i baugen og i hekken. Regnvannet
blir da liggende på det «laveste» stedet og det ble
funnet flere dekksplanker rundt kappen til lasteluka som var råtne.

Det som var råttent måtte fjernes og treverket
rundt hullene måtte tørkes. Svein Arne fikk raskt
hjelp av en Hollender som var kommet til Sandefjord tidligere og var her et par vintere for å hjelpe
til. Etter hvert flyttet Rudolf van Duinen til byen
og Svein Arne og han har siden holdt på med Lanesbuen. I den senere tid har også Petter Tandberg
blitt pensjonist og hjelper til på skøyta.

Presenningen må være tett for at det ikke skal
komme regnvann inn på dekket
Etter hvert ble det funnet råtne planker både på
fordekket og akterut, samt på dollbordet som går i
Dekksplankene på Lanesbuen er 5,5 x 9 cm. Hasås
ytterkant av dekket rundt hele båten.
AS og en leverandør i Porsgrunn valgte ut spesielNå begynte arbeidet med å fjerne det belegget som le planker til oss men som måtte skjæres ned til
var brukt. Noen steder kunne man bare løsne be- den dimensjon som var på dekket fra før. En slik
dekksplanke må ha en spesiell form med en skrålegget og skrelle det av men andre steder måtte
kant på hver side slik at den blir litt smalere
man skarpe og skjære det vekk. Dette var et tidkrevende arbeid men måtte gjøres for å komme til øverst.
de råtne dekksplanker.
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Denne jobben ble gjort i båtbyggeriet. I sporet
på dekket som ikke renner av. Ferskvann er tresom blir mellom hver planke skal det dreves og
verkets verste fiende og skaper råte om det får
nates. Tjæredrevet blir først presset ned i sporet og trekke ned i treverket.
så blir det lagt en nate med Sikaflex som fester seg
til begge bordkantene og gjør dekket tett

Nå er alle dekksplanker som var råtne skiftet. Det
er sjekket for råte rund alle fire fortøynings pullertene og rekkestøttende bortsett fra på utsiden der
man ikke kommer til før presenningen tas ned.
Styrbord pullert er skiftet.
Det er lett å se hva som er skiftet på dekket med
de lyse nye plankene, men dette har ikke vært en
lett jobb. Det er skiftet ca 80 meter med dekksbord
og det meste er gjort for hånd

Noen ganger tørker den nye planken så mye at den
slipper underlaget og må tas ut og tilpasset på nytt.
Hvert skruehull må plugges med en treplugg i
samme treverk som planken.
Så må dekket høvles så plant som mulig før det
må slipes så det blir glatt. En del jobb er lagt ned i
å passe på at det ikke blir «groper» der man skifter
dekksbord. Det må være plant med resten av dekkes helling slik at det ikke blir liggende regnvann
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Lanesbuen har ligget med presenning over seg i
tre år nå og arbeidet med å skifte deler av dekket
og rekkestøttene har holdt på like lenge. Det har
vært en utfordring å holde det tørt inne slik at det
ikke kommer ferskvann ned på de nye plankene.

En ny presenning i et stykke ble lagt inn under den
gamle som ble revet opp av vinden nokså ofte og
da ble det tørt nok.
Når dekket er slipt skal det behandles slik at det
ikke trekker vann. Det er selvsagt mange som har
løsninger på hva som skal tilføres dekket men det
ser ut til å bli det som Svein Arne har kommet
frem til, Rå linolje blandet med terpentin som er
penetrerende og som trekker inn i treverket uten å
lage en hard overflate på dekket. Kanskje går det
med så mye som hundre liter før det er mettet.
Svein Arne regner med at det allerede i år vil være
klart og bli smurt inn med olje og terpentin
Det er gjort en kjempejobb, kanskje langt utover
Hvert år må dekket smøres igjen med den samme det man kan forvente av disse medlemmene som
har tilegnet seg erfaring mens de arbeidet seg fremoljen for å holdet tett.
Det har vært gjort andre reparasjoner i forbindelse over mot resultatet vi kan se nå. Takk for strålende
med dekket, blant annet er det laget en ny kant der innsats!
kappen til luka skal sitte og det er sveiset inn en ny
kant foran nedgangen til forpiggen, som var rusten.
Det som står igjen til våren er å ta av presenningen Tekst/foto: Yngvar Halvorsen
og sjekke på utsiden av rekkestøttene om det er
noe råte i dollbordet av eik eller støttene. Så må det
legges ny skansekledning rundt hele båten.

5

«Å ta et rev i seilet».
Hvorfor heter det rev i seilet?
Jeg har alltid lurt på dette uttrykket. Når det blåser opp – så
tar vi et rev, eller to i seilet (for
å redusere seil). I min barndom
på Framnes lagde jeg egne rev i
seilet på min lille jolle som jeg
hadde på Langestrand. Jolla
hadde min far bygd til meg da
jeg var 10 – 11 år gammel.
Han sto nede i kjelleren på
Framnes og bygde denne jolla.
Da den var ferdig på vårparten
skulle han ha den ut og det viste
seg at den var for brei for døråpningen.
Dørkarmen og deler av veggen måtte fjernes, men ut kom den. Det var en fin liten jolle på ca. 10 fot
Litt rund i bunnen med en liten kjøl. Seilet ble sydd hos seilmakeren i Bjerggata, men rev lagde jeg
som sagt selv.
Så var det dette med rev da. Jeg tenkte at det umulig kunne ha noe med «rev» å gjøre. Hvorfor i all verden skulle en rev ha noe å gjøre oppe i seilet? Jeg husker at jeg spurte flere eldre, men fikk aldri noe
svar. Javel, så var det vel et rart uttrykk da, som det er flere av på båter. Slik som lik. Hvorfor i all verden heter det lik i renninga på seilet? Jeg bare spør. Et lik er jo noe dødt noe, mens et seil er absolutt
ikke dødt, iallfall ikke når det blåser! Hvorfor ikke en røyskatt eller mus? Mus blir det på vaieren når
det flises opp (og det kan være ille vondt).
For mange år siden hadde vi ei musikk/
visesanggruppe som het «Ankerspell». Vi
hadde hvalfangstviser, Sjantier og litt folkemusikk på repertoaret. I 1992 ble vi invitert
ned til Brest i Frankrike for å spille på den
store trebåt- og sjantiers-festivalen. Torunn,
kona mi, var med på dette eventyret med
sin «consertina». Der nede ble jeg godt
kjent med ei gruppe fra de frisiske øyer i
Nederland.
De hadde sjømanns-sanger og sjantier fra
Nederland, på sitt repertoar. Gruppa het
«Kat yn’t sail» - utrolig dyktige musikere.

Jeg tenkte ikke noe særlig over dette navnet – da.
En del år senere ble jeg invitert ned til ei tysk øy som het Borkum i den frisiske øygruppa, på en
«Wattenmerfestival». Jeg reiste ned alene med gitaren og nøkkelharpa, for bl.a. å synge noen hvalfangstviser. Der traff jeg igjen «Kat yn’t seil». Vi hadde avtalt, via telefon, en opptreden/spilling sammen – og blant noen noter jeg fikk lå deres logo. Da begynt noe å demre oppe i skolten min - med tanke på barndommens «Rev i seilet».
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Logoen til «Kat yn’t seil» viste en katt som løfter seilet fra bommen og to rev synes godt. Og tittelen
var jo nettopp en KATT. Altså, her har nederlenderne brukt en katt for å ta rev i seilet, men vi bruker
en REV.
Hva i all verden er det med disse kattene ombord i
skip? Som for eksempel «Nihalet katt» – en pisk til å
straffe sjøfolk med – et redskap som besto av et treskaft hvor det var festet ni remmer eller rep med knoper på. Eller, ei stor talje til å «katte» ankeret med (for
å feste det til «kattbjelken». «Kattblokk» - svær blokk
til «katting» av stokkankeret i skipets baug.
«Kattespor» - et spor i kjølen for å sette masten i
(gammelt uttrykk), eller for den sakens skyld
«kattekukk», jaja – endespleis eller kronetakling da.
Kattekukk er kjent fra pelagisk hvalfangst da ved enkelte ekspedisjoner ble det skjenket en dram for hvert
titusen olje som ble produsert. Drammen hadde en spesiell stram lukt og hvalfangerne kalte den bare for
«kattekukk».
Er det en rev som «stjæler» av seilet? Er det det som er
meningen? Ikke vet jeg, men så ble det ei historie ut av
dette da. Leserne får fundere over dette fenomenet. Jeg
tar gjerne imot en videre forklaring.
Reidar Ottesen.

I Aftenposten fant jeg dette om å bruke metaforen «rev i seilene», skrevet av Per Egil Hegge i 2011.
Så er det dette med å skrive presist - krevende det også.
Om etterlengtet økonomisk fremgang i en del av verden sto det i forrige måned at økonomien der
hadde vist tegn til å "få rev i seilene".
Gode kilder med forstand på maritime spørsmål forteller oss at det er umulig. Man kan få vind i seilene; det er gjerne en betingelse for fremdrift. Overført kan man selvsagt si at økonomien har fått
vind i seilene.
Men å reve seilet eller i overført språkbruk å reve seil er noe nær det motsatte: På en seilskute må
skipperen reve seil, altså ta seilet ned eller minske seilføringen, hvis vinden blir så sterk at det kan
være fare for mast, båt og mannskap.
I en sjøfartsnasjon som vår er det naturligvis et rimelig krav at de som skriver, vet slikt. Men også i
Norge finnes det landkrabber, og det er ikke til å unngå at noen av dem er blitt journalister og gjerne
vil briljere med kunnskaper de ikke har, og metaforer de ikke behersker. På det punkt skiller de seg
klart fra alle andre grupper. (red.)

Ta rev i seilene
Av norrønt rif, som er en strimmel av seil som kan bindes opp med tau. Å ta
rev i seilene betyr å gjøre seilflaten mindre og dermed saktne farten på skipet.
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P

ersonvern i kystlagene
Det ble innført en ny personvernlov som trådte i kraft den 25. juni 2018. Det vil
påvirke Forbundet KYSTEN som må gå gjennom de opplysninger som organisasjonen har om sine personlige medlemmer.
Hva betyr det for kystlagene? De personopplysningene som kystlagene har tilgang til
gjennom Minside for kystlagene er ikke definert som sensitive personopplysninger. Det
betyr ikke at man kan gjøre hva man vil med dem, men at det er en lavere grad av sikkerhet som trengs ved lagring.
Kystlaget bør gå gjennom sine rutiner for behandling og oppbevaring av personopplysninger og se på hvem som har tilgang til dem og hvordan de blir sikret mot innsyn fra
personer som ikke skal ha tilgang til opplysningene.
Det er viktig at kystlagene bruker feltet blindkopi når dere sender ut epost til deres medlemmer slik at de andre mottakerne av eposten ikke synes. Da sikrer man at epostene
ikke blir kopiert av uvedkommende og komme på avveier.

, og betale første kontingent på stedet!
Vi kjører en kampanje fram til nyttår på kr. 10.
Det nye medlemmet får tilsendt ett nummer
av bladet, og så en vanlig faktura på full
kontingent neste år.
Alternativ 1:
Send SMS «kysten, fødselsår, navn på kystlag» til 2090. Medlemskontingent på kr. 10
for 2018 legges til telefonregningen.

Alternativ 2:
Vipps: Velg «kjøp og betal», søk opp Forbundet KYSTEN, velg «medlemskap" og
bekreft. Medlemskontingent på kr. 10 ut året
betales med det samme.

8

9

Bygging av kopier
CARAVELLEN

I DENNE SERIEN PRESENTERER IVAR OTTO MYHRE KLASSISKE SKIPSTYPER SOM DET ER BYGGET KOPIER AV. DENNE GANGEN ER DET
CARAVELLEN SOM SKAL PRESENTERES
CARAVELLEN - KOGGENS ARVTAKER
Etterhvert viste det seg at handelen
mellom landene utviklet seg i retning
av behov for større og tyngre laster i
tillegg til de militære behovene med
blant annet å ha med hester og større
kanoner. Skrogene til skipene måtte da
gjøres sterkere og større og med en annen byggemetode. Kravellbygging på
spant tvang seg fram til erstatning for
de klinkbygde fartøyene. Dette førte til
at skipene kunne bygges større både i
lengde, lasteevne og dyptgående. Caravellene er ellers uløselig knyttet til de
store oppdagelsene av Amerika og sjøveien rundt Afrika på 14-1500 tallet,
og det var Spania og Portugal som kom
til å stå for utviklingen av disse fartøyene. Men det var ikke der man først
fant på å bygge en kopi av denne skipstypen. Nok en gang var det i Tyskland man kom på
denne ideen, og det var det samme miljøet rundt
byggingen av Hansa-koggen som kom til å bygge
en moderne caravel. Den typiske caravellen hadde tre master med råseil på de to første og latinerseil på en mesanmast. Skipet hadde også overbygg
både foran og bak, "forecastel" og "sterncaste
Hvordan var den bygget?

men tegningene var ikke målsatte angivelig fordi
dette var søsterskipet til et tidligere skip som man

ikke hadde tegninger av i byarkivet.
Dimensjonene måtte man finne ved hjelp av malerier og ikke minst funnet av konstruksjonsdeler i
gamle hus og fyllinger. Dette er noe vi også vet fra
Norge at skip ble hugget og deler benyttet i hus og
sjøbuer. Det ble innhentet noe opplysninger fra
restaureringen av "Mary Rose", Henrik den 8
flaggskip fra samme periode.

Det var ikke helt lett å vite nøyaktig hvordan cara- Bygging av kopien
vellene var bygget. Man hadde gamle tegninger fra "Lisa von Lubeck" ble bygget på et verft som ble
bestilling av et slikt skip i 1477 av byen Lybeck,
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etablert for denne byggingen sentralt i Lubeck.
Byggingen startet i 1999 og var et ungdomsprosjekt
med mange arbeidsledige ungdommer ledet av en
del erfarne tømmermenn. Tilsammen var det 300
som var med i byggeperioden på 4 år. Det gikk
med 170 eiketrær til byggingen og disse ble hentet i
byens egen skog der de engang hadde blitt plantet
nettopp for skipsbygging, men jernet som materiale
for skipsbygging hadde gjort trærne unødvendige,
en skjebne mange eiketrær i Norden hadde blitt til
del.
Dimensjonen på skipet ble relativt kraftig med
35.90 m i lengste lengde, 9.30 m største bredde og
2.86 m som dypgående uten last. Seilarealet skulle
bli 277 m2 fordelt på de 3 mastene. Det ble satt inn
en dieselmotor på 347 hk for å lette bruken av båten.
Testing og bruk.

Det knyttet seg stor spenning til seilingen da alt var
klart i 2004, særlig hvorvidt den seilte bedre eller
dårligere enn koggen. Seilegenskapene på vanlig
med-vindsseilas var gode uten mye rulling selv
med sterk vind. En hastighet på 9 knop ble oppnådd, men det store problemet var å gå over stag.
Det viste seg helt umulig inntil man fant på den
samme teknikken som med små råseilbåter med å
ta ned storseilet. Da kunne man med de to andre
seilene lett gå over stag. I det hele tatt viste det seg
ved prøving og feiling at det var en fordel å ha
seilarealene fordelt på 3 master i stedet som på
koggen og vikingskipet med bare 1 mast. Caravellen viste seg også brukbar til å krysse med og klarte
60 grader med en avdrift på 15 grader.
En forening i Lubeck har påtatt seg ansvaret for å
seile båten som representasjonsbåt for Lubeck, og
det er Hansa-byene i Østersjøen som først og
fremst får besøk hvert år i seilingssesongen maioktober. Dette er byene Danzig, København,
Malmø, Stettin, Rostock, Wismar og Stralsund.
Men "Lisa von Lubeck" har også besøkt Nordsjøbyene Hamburg, Kampen i Nederlad og Kings
Lynn i England.
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Gokstad kystlags leder
Vi nærmer oss årsskifte med full fart. medlemmer som kan bidra med forDet er desember og Kystvakt nr 4/
slag til løsninger og kvalitetssikre det
2018 skal ut til medlemmene.
vi gjør. Verving av nye medlemmer er
dog helt nødvendig framover. Dette
Jeg må benytte anledningen til å be- krever at kystlaget må gjøre noen nye
rømme Yngvar for det arbeidet han grep. Nye arbeidslag som appellerer
nedlegger for at vi andre får dette
til ungdommer bør vurderes, her er
medlemsbladet 4 ganger årlig. Kyst- det behov for gode innspill fra dere.
vakt forteller kystlagets historie og
hvordan hverdagen er for medlemmene. Det er et blad man samler
på og kan se tilbake i for å mimre.
Yngvar er selvfølgelig avhengig
av innspill fra medlemmene og
andre om aktuelle saker. Dette har
dere vært flinke til å levere. Stor
takk til Yngvar!
Valgkomiteen har jobbet hardt og
godt i høst. Takk til dere for at dere har funnet medlemmer som er villige til å ta på seg verv i kystlaget.
Det er både interessant, lærerikt og
helt nødvendig!
Kystlaget er en organisasjon som
består av mange medlemmer med
erfaringer fra mange forskjellige
yrker samt at vi er godt voksne de
fleste av oss og har derved livserfaring. Dette er et aktivum for
kystlaget og medfører at vi har
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Vi har for øvrig hatt et år
med normal gjennomføring
av planlagt aktivitet i arbeidslagene. Slippen vår
har fått større kapasitet for
opptak av båter, stor takk
til Kaare og Arne!
Aage A har sørget for hus
til avsug for båtbyggeriet,
veldig bra!
Kystkulturdagen ble gjennomført på beste måte med
god aktivitet og fin sammenkomst om kvelden!

Jeg ønsker dere en riktig God Jul og
et Godt Nytt år når den tid kommer!

Utfordringer
Avtalen med Kommunen om innkjø- Mvh
ring sørfra er fortsatt ikke i orden til Bjørn N
tross for at avtalen ble underskrevet i
2011
Takk til alle som har bidratt og gjort
en kjempejobb for kystlaget i løpet av
året!

Verkstedlaget og kystlaget
har mistet to aktive og kunnskapsrike medlemmer i
2018. John Aanes og Jon
Abrahamsen er gått bort
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Egentlig kommer den fra Østfold et
sted men verkstedlaget vet ikke noe
mer om historien til motoren
Volden Mek verksted ble grunnlagt i
Volda i 1913 av Laurits D. Finnøy,
sammen med to venner. Senere Volda
Mek verksted
Ved A/S Voldens Mek. Verksted ble
det produsert 2- og 4-takts glødehodemotorer. Produksjonen av 4taktsmotoren tok slutt rundt
1.verdenskrig ettersom 2-takteren
begynte å ta over markedet.

Volda fabrikken finnes ennå, på Volda. Nå lager de ikke motorer lenger
men gear og trustere til forskjellige
formål. Volda og en annen gammel
motorfabrikk, Brunvoll har slått seg
sammen og dannet Brunvoll Volda
AS.
Under arbeidet med vår Volda motor
har Lars og Torbjørn hatt god kontakt
med fabrikken og faktisk hentet noe
deler derfra. Det er fremdeles noen
der som har kunnskap og de hjelper
oss gjerne.

I 2010 skulle Redningsselskapets museum i Horten legges ned
og Gokstad kystlag ved verkstedlaget kunne få en stor to sylindret Volda som hadde stått i en Redningsskøyte i kort tid. Vi var
og så på denne mannshøye motoren i Horten, men Per og Bjørn
mente den var for stor for kystlaget. Skulle vi hatt den måtte det
bygges et nytt hus på Slippen.
Per tok da en telefon til Volda fabrikken og spurte om de ville
ha den. Kort tid etterpå kom det en mann derfra for å se på motoren og det ble sendt en lastebil fra Volda for å hente den. Motoren er nå restaurert og står som utstilling hos fabrikken som
tidligere laget den.
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Det er nesten vanskelig å tro at det kunne bli en
motor når Lars kommer med en denne rusthaugen
i deler til kystlaget. Men mange har deltatt i restaureringen.
Det første som måtte til var å få delene fra hverandre slik at rust kunne fjernes og rengjøres.
Svinghjulet var vanskelig å få løsnet. Det ble brukt
makt, delene ble varmet og mer makt ble brukt
men den satt fast. Denne jobben strakk seg over
flere uker mens det ble arbeidet med andre deler.
Lars og Torbjørn har holdt på hele tiden men jeg
tror at alle på verkstedlaget har vært med i perio-
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der. Nå begynner motoren å se ut som en motor,
men det er fremdeles mye igjen.
Problemet nå er at regulatoren ikke virker helt som
den skal, men Lars har ringt Volda og fått noen
tips.
Målet er selvsagt å få startet den og få den til å gå.
Det er foreslått at motoren kan få et eget hus langs
murveggen der dørene kan åpnes slik at man kan
se inn til dette klenodiet mens den tøffer og går.
Et kystlag må jo ha en semidiesel som går, dette er
kystkultur!

Det er store dimensjoner på motoren

Nå er mye satt sammen

Alt på motoren er rustent

Her varmer Jon svinghjulet slik at det skal løsne

November 2018, nå er det bare resten igjen
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Av Ivar Otto Myhre

KYSTDRONNINGA - MARIT
BOCKELIE - ER 85 ÅR

For kort tid siden fylte vår kystdronning, Marit Bockelie 85 år med
kunstutstilling på Gulden galleri i Nedre Eiker. Fire av Gokstad Kystlags medlemmer var til stede, Børre og Torild Grønningsæter, PerAngell-Hansen og Ivar Otto Myhre.

Åpningen.
Det var mer enn fullt i galeriet da en av "kystkongene", Karl Erik Harr åpnet utstillingen med noen
fine ord til sin gode venn og kollega Marit Bockelie. Marit selv bidro med fløytespill i et fint orkester
som underholdt gjestene. Til utstillingen hadde også Tromsøværingen Johnny Hansen skrevet en bok
om Marit Bockelie som gir et fint innblikk i Marits liv og innsats ikke minst for kystkulturen vår.

Litt om Marit Bockelie
Hun er født i Bodø, men familien flyttet tidlig til Tromsø, byen som er blitt hennes store kjærlighet,
men også til en del frustrasjon opp gjennom årene.
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Hennes oppvekst i Tromsø har preget henne både kunstnerisk og personlig. Selv om hun i voksen alder
flyttet til Oslo(1953), har hun holdt intim kontakt med Tromsø. Hun har blant annet kjempet for å bevare noe av den gamle bebyggelsen i Tromsø og har æren for at områder nord i byen er bevart, blant annet rundt der hun selv vokste opp.
Bockelie er et multitalent med både Kunst og Håndverksskolen, Statens Kunstakademi og Musikkhøyskolen. I tillegg har hun utdannelse fra Italia i kunstformen mosaikk, en form hun har utviklet og perfeksjonert. I Tromsø har hun flere store mosaikkverk både utenpå og inne i bygninger. På et stort kjøpesenter i sentrum har hun blant annet dekorert en av veggene ut mot gaten og i kulturhuset har hun i
trappeoppgangen en mosaikk med musikalsk motiv som hun er spesielt glad i. For noen å siden traff

Per og jeg, Marit i fjæra på kystlagets eiendom ute på Kvaløya. Da gikk hun i fjæra for
å finne egnet stein til å reparere mosaikken i
kulturhuset med.
Marit er svært god til å tegne og går alltid med en skisseblokk. Undertegnede fikk blant annet kjøpt en
tegning av henne i Bodø under et landsstevne der, og mange har hatt glede av de fine tegningene hun
har laget under de mange landsstevnene hun har vært med på.
Motivene Marit Bockelie har benyttet mest er musikanter, nordlandsbåter og omgivelsene i Tromsø.
Bildene til Bockelie er også preget av sterke farger og lyset i nord.
Musikken har ført til at hun har utgitt mange visebøker blant annet i samarbeide med den gode vennen
Erik Bye. Mest kjent er nok samlingene av drikkeviser.
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Oppveksten i Tromsø
Marit var nok det vi kaller ei guttejente. Hun var høyt og lavt, klatret i riggen på fangstskutene og rodde
på havna først i lånte båter, men alt som 12 åring kjøpte hun sin første nordlandsbåt. Pengene fikk hun
fordi alt som 12 åring tjente hun så mye penger på å selge tegninger at hun fikk råd til en fin båt,
"Draugen".
En historie fra barndommen sier alt om Marit. Foreldrene var bortreist og hun og de mindre søsknene
var hjemme alene. Ei tante skulle passe litt på, men Marit puttet de små ombord i båten sin og seilte til
Finnsnes der det skulle være så gode kaker på et konditori. Men på tilbakeveien fikk hun motvind og
tanten var helt fortvilet og etterlyste barna over radioen. Det førte til at lensmannen i Finnsnes sørget
for at hun fikk slep hjem igjen.
Ellers spilte Marit i korps og band, det siste uten at foreldrene var klar over at hun var med å spilte til
dans på lokalet.

Marit og nordlandsbåten
Etter hvert fikk Marit 5 nordlandsbåter. Tre av disse har hun I Oslo hvor hun bor ved sjøen på Nesøya
og får hjelp av venner hvert år med å få de på vannet og opp igjen om høsten. En av båtene, "Gloria
Mundi", bygget av Gunnar Eldjarn i 2003 har hun ved Saltstraumen med lokalt mannskap. Den siste
har hun ved et innlandsvann ved hytta si.
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En av båtene fikk hun av venner til 60-årsdagen i 1993, også denne bygget av Gunnar Eldjarn. Dette
var en halvfemrømming, "Olga Elise", oppkalt etter hennes yndlingstanter i Bodø. I 1997 seilte Marit
Bockelie med denne fra Tromsø til Oslo på en eventyrlig tur med blant annet Erik Bye som musikalsk
reisefølge. Mannskapet ble byttet hver 5 dag, så det var ca. 30 venner som fikk være med på denne
lange turen.

Kystens landsstevner høydepunkter for Marit
For Marit Bockelie er landsstevnene
til Forbundet Kysten årets høydepunkt. Det var ikke alltid hun hadde
mulighet til å seile fra Nesøya til stevnet, men hun var da med på samseilingene til stevnene. Marit har blitt et
begrep på disse stevnene og som regel
har det blitt en utstilling av hennes arbeider i tillegg. Vi er mange som har
hatt glede av å treffe Marit på disse
stevnene og ikke minst se hennes flotte Nordlandsbåt. Hun er premiert på
stevnene med peneste båt, best utsmykkede båt og lengst utseilt distanse.
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Roregatta i havnebassenget
Reidar Ottesen

Åge Antonsen har planer om robåt-prosjekt som han orienterte om på medlemsmøte onsdag 31. oktober: En spesiell type svensk robåt med navn «tiohuggare» som blir bygget på Orust ved Gøteborg. Båten er bygget for konkurranse med 5 par årer (derav navnet tiohuggare) og med en cox. Fine båter –
lykke til med prosjektet!
I denne forbindelse har jeg et interessant foto fra min far, Reidar Ottesen sr. Han var i sin ungdom aktiv
turner og idrettsmann. Han vokste opp i strandkanten på Stub og ble veldig tidlig opptatt av - og svært
interessert i båter. En interesse han pleiet hele sitt
liv helt til det siste. Siste
året han levde, nær 80 år
gammel var han på tur
med båten sin; «Rasken» nedover Svenskekysten og
Danmark - mot Tyskland,
helt alene siden han var
enkemann.
Jeg lærte utrolig mye av
han – det ser jeg nå i ettertid.
Min far arbeidet på Sandar
Fabrikker i mer enn 50 år.
Den 17. mai, 1937 ble det
arrangert livbåtkapproing i
Sandefjord havnebasseng.
Sandar Fabrikker stilte
med et ro-lag som vist på fotoet. Ro-laget besto av, fra venstre; Georg Gram Olsen, Reidar Ottesen, Otto Chr. Ottesen og Eriksen som var cox. Det er veldig moro å vise dette fotoet for laget vant faktisk 1.
premie.
Jeg har premier liggende etter min far som jeg tror er fra ro-konkurranser,
men jeg er ikke helt sikker på om det er etter roingen. Det viser en hval på
norsk flaggbunn og det er vel trolig rederiene som har arrangert disse ro- konkurransene. Det var jo livbåter som ble benyttet.
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Lansering av bok om musikk
Reidar Ottesen

Den gamle folkemusikken i Vestfold har vært lite kjent og sto nå i fare for å
bli helt glemt. Svein Aakerholt og jeg har hatt som prosjekt å samle inn restene av minner samt å videreføre Øystein Gjerdes tanker om vår lokale folkemusikk.
Etter 5 års arbeide med forskning, søking i arkiver mv. debuterer jeg nå som
forfatter og gir ut en rikholdig bok om «Folkemusikken i Vestfold - for borgere, bønder og den gemene hop». Boken inneholder litt om hvalfangstviser,
mye historie og personalia om gamle spellemenn samt 300 musikknoter - fra
slutten av 1700-tallet og fram til våre tider. Boken kommer ut på Novus Forlag 13. november.
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Innkalling til årsmøte
25.01.2019 KL. 19.00
I flg. vedtektene legges årsmøtepapirene ut på ”Slippen” en uke før
årsmøtet

Saksbehandling
KONSTITUERING:
Valg av møteleder
Valg av møtereferent
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakslisten
Valg av tellekorps med 2 representanter
Valg av 2 årsmøterepresentanter til å underskrive protokollen
SAKER
Beretning fra styret og arbeidslagene for 2018
Revidert regnskap for 2018
Forslag til budsjett 2019
Forslag til arbeidsplan for 2019
Innkomne forslag. (Må være styret i hende senest to uker etter møtets
kunngjøring)
VALG
Styret:
Leder
(på valg)
Nestleder (ikke på valg)
Sekretær (på valg)
Kasserer
(på valg)
Leder av husstyret (på valg)
Andre:
To vararepresentanter til styret
Revisor og varamann.
Valgkomité bestående av tre personer.
Representanter til årsmøte i Forbundet Kysten 2019
En representant til styre i stiftelsen Sandefjord kystkultursenter.

Sandefjord 01.12.2018 Styret i Gokstad kystlag
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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

Vandrepropellen for 2018 gikk til
”Kystdrakten”
Under tildeling av Vandrepropellen på kystkulturdagen i juni var Kystdraktens ”far”
ikke til stede. Han var hjemme, ble kontaktet på Facetime og nesten bokstavelig talt
”tatt på senga”.
På medlemsmøtet i slutten av 31. oktober
visste vi at han kom til å være til stede. Anledningen ble behørig benyttet som vi ser på
bildet!
Bakgrunnen for tildelingen er beskrevet her:
Reidar Ottesen begynte å forske på drakttradisjoner her på kysten allerede for mange
år siden. Han hadde sin tradisjonelle Vestfoldbunad, men fant ut at kystfolket hos oss
aldri hadde gått kledd slik. Våre forfedre –
fiskere, matroser og sjøgutter, losfolk,
strandsittere og bønder hadde som regel ett
bein i sjøen – på en eller annen måte – med handel og sjøfart. Dette medførte at vi var under stadig
påvirkning av moter og impulser, som påvirket bl.a. klesdrakten.
«Kystdrakt fra Vestfold» som nå er ferdig utviklet har bl.a. bakgrunn i Tidemands draktakvareller fra
1861, A.B. Wilses fotografiske samling og klesplagg funnet i arkiver og museer. Samt beskrivelser i
gamle skifteprotokoller og litteratur.
Gokstad kystlag har arrangert kurs i sying av Kystdrakt og en rekke mannlige kystlagsmedlemmer har
nå sin Kystdrakt som brukes i festlige anledninger.

Dette er det nye materiallageret til Fartøy og
Kulturlaget. Her ligger det planker til Lanesbuen
og andre materialer som skal brukes inne på båtbyggeriet. Treverket har det best ute slik at det
ikke og sprekker

Nå er gjennomføringen til det store støvavsuget
ute, på plass. Så skal det komme rør og avsug til
sagene slik at miljøet blir bedre for de som skal
sage og jobbe inne i båtbyggeriet
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Båtbygging

Fartøy og Kulturlaget
Det er aktivitet i båtbyggeriet på
onsdager og det går fremover med
prosjektet. Fred Ivar sier at målet nå
i vinter er å få satt på alle spantene.
Disse skal skjæres blan annet ut av
eikestokkene som ligger mot muren
utenfor murhuset. Ny motorsag er
innkjøpt med langt sverd så man kan
klare å få sagt frem de riktige trestykkene fra eika som er over en meter tykk. Ser man på den største eikestokken som er splittet i to så kan
man se at tre fibrene går i akkurat
riktig bue som et spant skal ha.

Bjørn Navjord med en kjempestor eikestamme
som skal bli spant

Anders , Ketil og Kjell skjærer frem et spant
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Eik med riktig form er ikke bare å bestille men der
hjelper stormen oss. Ofte når det blåser kraftig
vind så må en stor eik gi tapt. Kronen på slike
store eiker er så stive at de ikke bøyer seg for vinden og da går de i bakken om de ikke har et godt
feste i jorda.

Her skjæres en eikestokk til bord på saga til Jarle

En av eikene som blåste ned traff uthuset til Magne på Kjerringvik. Det gikk bra men det koster
mye penger å få fjernet så store trær. Fartøy og
Kulturlaget fikk en god del av de store greinene,
blant annet til spant

Roger Amundsen deler opp et eiketre i egnede
stykker
Det er tunge tak og en god del kunnskap som skal
til for å velge ut egnede grener, sage de av, frakte
det til kystlaget og skjære de til riktig fasong. En
del av tilpasningen ble gjort hjemme hos Jarle som
har utstyr til dette, resten gjøres i båtbyggeriet på
kystlaget. Red.
Kaare, Kjell, Åge og Roger tar med seg eikestokker til båtbyggeriet
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Spjærøkrysser-klubben
inviterer
Styret i Spjærerkrysser-klubben inviterer til åpent møte lørdag 12.01.2019
Alle med interesse for spjærøykrysseren og dens historie er hjertelig velkommen til åpent
informasjonsmøte på kafeen ved Gokstad Kystlag. Spjærøykrysser-klubben bygger som
kjent på historien rundt båtbyggeriene og båtene bygget på Spjærøy på Hvaler. Med tanke på de mange Spjærøykrysserene i Vestfold, spesielt i Sandefjord ønsker Spjærøykrysser-klubben å samles til et åpent informasjonsmøte og en hyggelig båtprat ved Gokstad
Kystlag.
Vi håper det er mange med interesse for et slikt møte slik at vi får et godt oppmøte.

Bilde er fra et klubb-treff i Spjærøykrysser-klubben ved brygga i Kjellvika på Spjærøy
2016.
For at dere skal rekke å se litt av aktiviteten rundt på Gokstad
Kystlag må dette skje før møtet avholdes. For de av dere som ønsker å bli med på en omvisning vil det bli oppmøte kl. 11.00
Styreleder Trond Andersen leder oss gjennom møtet med start: kl.
13.00 og slutt: kl 15.00.
Gokstad kystlag får besøk av Spjærøykrysser-klubben som får en omvisning på
slippen og spiser vafler med oss til klokken 1300 i murhuset. Da vil de informere om
denne spesielle trebåten til alle som vil høre på. Vi har jo også en fin Spjærøykrysser på bryggene våre. Dette er kystkultur.
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Gokstad veverne arrangerer minimesse den
15 desember
Gokstad veverne arrangerer julemesse med
salg av julegaver som de har produsert selv.
De serverer også vafler og julegrøt.
Dette begynner å ligne en tradisjon som
mange setter pris på. Her kan du betale
med Vipps eller kontant.
Så da treffes vi lørdag den 15 desember i
murhuset

Denne appen kan redde
liv!

Hjelp113 kan lastes ned på begge mobil plattformer og
hjelper deg å si ifra hvor du er om du trenger hjelp.
Når noe skjer så er det ikke så enkelt å gi beskjed om hvor
du er samtidig som du
kanskje er skadet.
Klikk på knappen
med 113 så ringer den
opp til nød sentralen
og de ser med en
gang hvor du er slik
at de kan sende lege
eller sykebil til deg.
Dette sparer tid og
hjelper deg mye raskere.
Det er også mulig å si
ifra om brann på 110
og senere kommer
også telefonnummeret
til Politiet på appen.
Appen er norsk og
gratis
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Tigerpokalen - hva er det?
I andre etasje i murbygningen står det en plakett
merket TIGERPOKALEN. Mange av kystlagets
medlemmer vet hva dette er, men det kommer ofte
spørsmål om hva som er historien bak denne plaketten.
FØRST LITT HISTORIE.
Alle vet at seilregatta har vært en yndet sport i lang
tid, men ikke alle vet at det på Østlandet og Sørlandet fra ca 1910 til ca 1960 også var vanlig med Motorbåtregatta. Disse regattane ble organisert og gjennomført av lokale motorbåtforeninger. Sandefjord
var ett av stedene hvor motorbåtregattaer var vanlig.
Men, det var Sandefjord Seilforening, som arrangerte den første motorbåtregatta i Sandefjord allerede i
1909. I 1913 ble det på generalforsamling i Sandefjord Seilforening bestemt at det skulle opprettes en
egen motorbåtavdeling. Videre ble det på samme
generalforsamling at det skulle avholdes to motorbåtregattaer årlig. Og slik ble det fram til 4. januar
1926 da Sandefjord Motorbaatforening
ble startet.

Fra nå av arrangerte Sandefjord Motorbaatforening byens motorbåtregattaer, den første allerede samme
høst.Deltagerne reiste rundt og deltok i mange lokale regattaer,
og det ble også arrangert landsregattaer.
I 1953 ble det arrangert Landsregatta i Sandefjord, og vinner av
Landspokalen ble brødrene Finn og Oddvar Moving fra Sandefjord. De vant også samme pokal i Landsregattaen i Flosta ved
Arendal året etter. Sandefjord var alltid godt representert i regattaer utenfor Sandefjord, og resultatene var gode.
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Einar Johansen, som var 2. generasjon
driver av Slippen på Huvik, var en ivrig
deltager i motorbåtregattaer. Han deltok
i sin første regatta i 1919 i Sandefjord,
og siste regatta han deltok i, var i Porsgrunn i 1959. I 40 år var motorbåten Einar Johansens hobby.
Når en først skal nevne Einar Johansens
navn, må en også nevne motorbåten
Finn. Motorbåten Finn og dens eier ble i
Sandefjord legendarisk, da det ble
mange seire i regattaer.
Båten, som var en slettbygd åpen snekke
på ca 6 meter, var bygget på moe i Sandefjord. Fikk navnet Finn etter Einars
sønn Finn. FM motor på 3 hk, som Einar
Johansen hadde agentur for, ble selvfølgelig satt inn i båten. Motoren var en av
noen få, som hadde litt ekstra stort kompresjonsrom, i følge brev fra fabrikken

datert 14. januar 1956. Ingen ting ble
overlatt til tilfeldighetene. Alt måtte
være i orden.

Målebrev.
Hver båt, som skulle delta i en regatta, måtte ha målebrev. Målebrevet
inneholdt opplysninger om båtens
lengde, vekt, motorstyrke med mer.
Alle disse opplysningene ble satt inn
i et regnestykke, slik at det kom
fram en ”beregnet fart”. I programmet for regattaen i 1919,står det
”Der benyttes handicapstart” ’ som
var et resultat av beregnet fart. Båt
med størst beregnet fart startet til
slutt.
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I perioden 1940 til 1945 ble det ikke arrangert regattaer da det ikke fantes drivstoff. Imidlertid ble
det heller ikke arrangert regattaer i perioden 19451951, da ”Målereglene er så vanskelige at en nesten må være professor for å forstå dem”. Slik står

det i Sandefjord Motorbåtforenings jubileumsskrift
ved foreningens 25 års jubileum. Nye måleregler
ble laget, og det medførte at regatta med motorbåt
igjen oppstod.
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TIGERPOKALEN.
Men, deltar en i konkurranser forventer en å få
premie. Det vanket forskjellige pokaler. I Sandefjord var de mest kjente pokalene Eskedalspokalen, Klubbhuspokalen , Jubileumspokalen og Tigerpokalen.
Hvem husker ikke slagordet ”Putt en tiger på tanken”? Esso sitt slagord i mange år.
Tigerpokalen var en stor fin pokal med Esso sitt
emblem, gitt av Esso.
For noen år siden ble det gjort noen forsøk med
motorbåtregatta på kystlagets kystkulturdag. I den
anledning ble Esso kontaktet med forespørsel om
det var noe Tigerpokal å finne. Resultatet ble at
kreative sjeler i kystlaget laget plaketten med oljekanne påmontert emaljert merke fra Esso.
For den som er interessert i litt mer lesestoff om
motorbåtregattaer, finnes det en del å lese i boken
”Slippen” på Huvik.

Per Angell-Hansen
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Gokstad kystlag, ved Fartøy og Kulturlaget har gleden av å invitere til Juleverksted i Båtbyggeriet den 8.12
klokken 11-16 hvor de som har lyst til
å lage kortreiste julegaver i tre, kan
gjøre det sammen med oss. Det kan
være gaver til barn eller barnebarn,
lage gaver sammen med barn eller
barnebarn til søsken, mamma, pappa
eller besteforeldre. Vi viser på bildene
eksempler på gaver :
Skohorn, baconklype, spedbarnsrangle, trebil, sjakkbrett etc. Vi lager opp endel emner
som kan brukes i teak, eik og furu, dere kan også ta med egne ting. Det er litt begrenset
plass, så maks 12 personer kan være i Båtbyggeriet samtidig, men noen kan begynne tidlig, andre senere. Ta på klær som tåler å bli støvete.
Hvis dere har lyst til å være med, meld dere på innen 7.Desember til Fredi.tallaksen@gmail.com eller på tlf 48282768.
Med vennlig hilsen
Fred Ivar Tallaksen
Fartøy og Kulturlaget

34

Førjulstreffen 2018. Et hyggelig
lag med god mat og et eksempel
på at dugnadsånden fremdeles er
til stede i Gokstad kystlag. Treffkomiteen laget mat, dekorerte
bord og serverte. Nå kan jula begynne.
Foto: Fred Tallaksen
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Returadresse:
Gokstad kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord

Vi verner vår nære kystkultur

