Medlemsblad for Gokstad kystlag
Nummer 4/2019

eStyret
•
•
•
•
•
•

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

2

Landsstevnet i 2022

Bergen kystlag inviterer til landsstevne i Bergen
til sommeren, og året etter er det Moss og Jeløy
kystlag sin tur.
Hvem vil arrangere landsstevnet i 2022? Forbundet KYSTENs landsstevne arrangeres en langhelg
i juli hvert år av et kystlag, som regel i samarbeid
med noen nabokystlag og andre lokale lag og foreninger, med støtte og oppfølging fra forbundet
sentralt. Stevnene har en del faste programposter,
men varierer ellers i størrelse, tema og utforming.
Det er en verdi i seg selv at stevnene er ulike, og
at deltakerne får forskjellige opplevelser fra år til
år. Det er ønskelig at landsstevnene flytter seg
rundt i hele landet så det varierer hvem som har
lengst reisevei, og for at hele landets kystkultur
skal få denne muligheten for eksponering. Søknadsfristen er satt til 1. februar 2020. Interesserte
kystlag bes kontakte sekretariatet.

Nytt fra Kystledslaget
Drengestua på Gokstadholmen får ny terrasse. Det er bevilget penger fra Sparebankstiftelsen via Oslofjorden Friluftsråd. Den gamle, delvis råtne og slitte terrassen er revet på
dugnad.
Den nye skal stå
ferdig til neste utleiesesong, slik at
innen 1.mai 2020
er det bygget ny,
av firma Torolf
Stenersen.
Astri Bjønnes
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Kystlagets leder
Det kom en bok i postkassen i dag som
jeg har ventet på, rykende fersk fra trykkeriet. Det er en ny bok om norske fyrstasjoner skrevet av Per Roger Lauritzen. Det
står bl.a. at norskekysten besitter 226 fyrstasjoner, de fleste er automatisert for
lenge siden og noen er lagt ned og driftes
ikke lenger.
Fyrene er kystkulturens landemerker, eller
kanskje sjømerker, litt avhengig av hvilken
side du ser det fra, som fortsatt har sin berettigelse og klare hensikt. De er ikke kullfyrt lenger eller har tåkekanoner for varsling hvert 10. minutt når tåken er tykk.
For 120 av fyrene finnes det et tilbud for
besøkende.
Noen av disse tilbudene er i sin enkleste
form med hjelp til transport og omvisning
på fyret, mens andre har mulighet til overnatting og kan i noen tilfeller kalles hoteller.
Dette hadde ikke vært mulig hvis det ikke
var for entusiastiske mennesker som bruker
sin fritid på å ta vare på og drifte disse fyrene til glede for seg selv og publikum.
Per Roger skriver: «Det er nemlig et stort
paradoks at det fattige landet Norge fra
1600-tallet til 1900-tallet på imponerende
vis klarte å bygge opp et imponerende og
dyrt nett av fyr langs kysten mens det rike
landet Norge i våre dager ikke klarer å vedlikeholde de mye færre fyrstasjonene som
er igjen.»
Heldigvis har vi entusiaster i de frivillige
organisasjoner som forstår hvor viktig det
er å ta vare på denne kulturarven.
Uten dette frivillige engasjement ville neppe husene på fyrstasjonene overlevd særlig
lenge og viktige kystkulturelle perler ville
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gått tapt for alltid. Ved å ta vare på denne
arven vil vår generasjon og de kommende
generasjoner kunne få oppleve å se hvordan livet som fyrvokter kunne være og
hvordan familien kunne ha det i hverdagen,
på godt og ondt.
Fyrstasjonene er statens eiendom og driftes
av Kystverket. Drivergruppa i Gokstad
kystlag, sammen med Fredriksvern kystlag
i Stavern, har avtale med Kystverket om
drift og vedlikehold av bygningsmassen på
Svenner fyr.
Ny avtale ble skrevet og godkjent i år og
gjelder fram til 2027. Framtiden for Svenner fyr er sikret enn så lenge - da blir det
opp til den enkelte å verdsette dette ved å
besøke de fra tid til annen.
Det er planer om å bruke Lanesbuen til faste organiserte medlemsturer igjen fra 2020sesongen, da kan Svenner fyr være et aktuelt reisemål.
Det nærmer seg jul og fokuset går mot
advent og forberedelser. Jeg har en kone
som er flink til å pynte uten at det tar av,
hun starter alltid i det små. Julepynting blir
en hyggelig del av forberedelsen for mange
av oss, så får alle finne det nivået som passer hver enkelt. Jeg vil med dette ønske alle en hyggelig og forventningsfull adventstid.
Jan Ricard

Innkalling til årsmøte i Gokstad kystlag
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 to representanter
Valg av to årsmøterepresentanter til å underskrive protokollen
SAKER
Beretning fra styret og arbeidslagene for 2019
Revidert regnskap for 2019
Forslag til budsjett 2020
Forslag til arbeidsplan for 2020
Innkomne forslag. (Må være styret i hende innen tre uker før årsmøtet)
VALG
Styret:
Leder (på valg - årlig)
Nestleder (på valg for to år)
Sekretær (i år på valg for ett år)
Kasserer
(i år på valg for ett år)
Leder av husstyret (på valg for to år)
Andre:
To vararepresentanter til styret
Revisor og varamann.
Valgkomité bestående av tre personer.
Representanter til landsmøte i Forbundet Kysten (annet hvert år - ikke
i 2020)
En representant til styre i Stiftelsen Sandefjord kystkultursenter (for
to år).
Sandefjord 22.11.2019 - Styret i Gokstad kystlag
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Gokstad kystlags motorsamling

Motorsamlingen som blir administrert av
Verkstedlaget er for de fleste motormuseet, og alt som finnes der inne, og det er
delvis riktig.

Blant annet har vi en motor som er laget på
Framnes Mek. Verksted, der de offisielt ikke laget små båtmotorer.

I Sandefjord er det kanskje noen igjen av
I tillegg finnes det to store arkiver som er dem, men det er viktig å ta vare på infortilgjengelige på internett over alle motorene masjon om slike ting. Tilsvarende har vi tre
på museet og en dokumentsamling. I mo- motorer fra verftet i Horten, samt en motor
torsamlingen på nett finner du informasjon laget på Syd-Georgia av en kjelesmed på
over hver enkelt motor med flere bilder og fritiden.
detalj info om type motor, når de ble laget,
Motorsamlingen på nett inneholder bilder
hvor, og enkelte historiske fakta.
Mange av motorene som er samlet er unike og informasjon om 127 forskjellige motoog det finnes knapt flere, derfor er det vik- rer, oppdatert i disse dager. Vi har dratt
tig informasjon i dette arkivet for de som
frem hver enkelt av de motorer som vi ikke
samler eller bruker slike gamle motorer, og hadde bilde av, i museet og fotografert
dette er også kystkultur historie.
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de fra fire sider samt enkelte nærbilder av detaljer. Teksten er oppdatert på mange av dem slik at det
er riktig med den viten vi har i dag.
Gå inn på Gokstad kystlags sider
(gokstadkystlag.no) og klikk på
verkstedlaget så vil du finne linken
til motorsamlingen, eller klikk her
om du ser på Kystvakt på nettet.
Denne informasjonen om motorsamlingen er en godt skult hemmelighet for de fleste på kystlaget, så
gå inn å se hva som er lagt inn der
og samlet av verkstedlaget over
lang tid.
MEN … dette er ikke den eneste
hemmeligheten på kystlaget.
Det finnes også en unik dokumentsamling med instruksjonsbøker,
gamle brosjyrer, delekataloger og
teknisk informasjon til 866 forskjellige motorer, alt samlet av lederen på Verkstedlaget, Per. Her
finnes opplysninger om gamle motorer som i enkelte tilfeller bare
ligger hos kystlaget.
Er det en som gjerne vil restaurere
en gammel båt som har vært i familien i lengre tid, så kan han gå
inn på kystlagets dokumentsamling
og bestille en instruksjonsbok til
motoren i den båten. Per vil da finne frem den rette instruksjonsboka i arkivet
og kopiere denne, og sende til han som bestilte den.
Dokumentsamlingen finner du på samme
sted som motorsamlingen eller du kan klikke på linken her
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MEN … dette er ikke den eneste hemmeligheten på kystlaget
Det finnes også en unik dokumentsamling med instruksjonsbøker, gamle brosjyrer, delekataloger og teknisk informasjon til 866 forskjellige motorer, alt
samlet av lederen på Verkstedlaget, Per.
Her finnes opplysninger om gamle motorer som i enkelte tilfeller bare finnes
hos kystlaget.
Er det en som gjerne vil restaurere en
gammel båt som har vært i familien i
lengre tid, så kan han gå inn på kystlagets dokumentsamling og bestille en instruksjonsbok til motoren i den båten.
Per vil da finne frem den rette instruksjonsboka i arkivet og kopiere denne,
og sende til han som bestilte den.
Dokumentsamlingen finner du på samme sted som motorsamlingen eller du
kan klikke på linken her
Motormuseet og motor/
dokumentsamlingene til Gokstad kystlag er
en av de store i Norge, og sammen med flere andre danner de et miljø som hjelper
hverandre med informasjon, bytter motorer
som den ene har to av eller hjelper
hverandre med deler og informasjon.

Flere kystlag har motorsamlinger og det
finnes også mindre samlinger på enkelte lokale museer rundt om i landet. Private samlinger finnes også på låver og i
gamle lokaler og alle disse danner et
miljø som tar vare på gammel kystkultur
yh
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STORE FRIOMRÅDER I SANDEFJORD

GRUBESAND
Kystvakt vil i noen artikler fremover ta for seg noen av de store friområdene ved sjøen i Sandefjord. Disse kan alle nås med båt og bør kunne benyttes oftere, også av våre medlemmer. Vi er dessverre alle vanedyr når det
gjelder hvor vi drar på tur med båten vår. Disse artiklene er et forsøk på å
vri litt på dette og åpne for litt variasjon
TID FOR FRIOMRÅDER
Tiden fra 1970 og framover ble en
storhetstid for innkjøp og opprettelse
av friområder her i Sandefjord. Etter
at byggeforbudet i 100 m-beltet kom
var det mulig å få til avtaler med de
grunneierne, som ikke hadde bygget
hytter på sin eiendom, om overdragelse av det som var igjen av strandsonen i Sandefjord til bruk for allmennheten. Viktig var det også at Sandefjord kommune på den tiden ansatte
en advokat hos kommuneadvokaten
som hadde spesiell kompetanse på
dette området fra sitt tidligere arbeide
i departementet, Geir Ustgård, som
senere ble kommuneadvokat og rådmann.

AUVETANGEN/
GRUBESAND
Dette området har en kjempefin beliggenhet på østsiden av Vesterøya i Medfjorden.
Dette er en tange som stikker ut i fjorden mot syd
og danner Bentsrød-bukta mot vest. I nord ligger
en av kommunens største og fineste sandstrender.

selve tangen, ligger det små fine "bukter" som er
gode plasser for fortøyning av båter og telting i de
trange lune, kløftene. Inne i skogen bak odden er
det et eldorado for blomsterplukkere og turgåere.

Mellom denne stranden på østsiden av halvøya og
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Praksisen i disse årene var at Staten betalte kjøpesummen og ble stående som eier av området. Etter
at Miljøverndepartementet ble opprettet, var det
dette departementet som ble stående som grunneiere til områdene, mens kommunen hadde ansvaret
for driften. Slik ble det også på dette området som
i 1978 ble kjøpt av Bjørn og Dag Stenseth. Senere
er det ervervet adkomst og grunn fra Auve-gården
for bilvei helt fram til parkeringsplassen.
Området var ubebygget, bortsett ifra et båthus helt
nord i området. Dette ble en stund benyttet og
vedlikeholdt av Sandefjord Dykkerklubb, men
besluttet revet i 1988.
Hele dette området som eies av staten er på 140 da
og omfatter den store sandstranden med omland
og selve Auveodden. Men store områder rundt er
utmark og kan benyttes fritt etter friluftslovens
regler. Så dette er et kjempeområde med store muligheter for friluftsliv både dagstur, weekend-tur
og lengre opphold.
Dette området er godt tilrettelagt for bruk med
skiltet veiadkomst fra Vesterøyveien og stor parkeringsplass. Her er det også et fint sanitæranlegg
med innlagt vann. For de som sykler kan jeg anbefale å ta av til venstre inn i Medfjordveien der
gang- og sykkelstien på Vesterøyveien stopper
ved Smørstein, og så sykle veien langs sjøen helt
fram til Grubesand.
For oss med båt må du komme deg til Holt-skjær
og inn i Medfjorden og en liten svipptur inn denne
idylliske fjorden til du finner et sted å fortøye på
østsiden av odden rett syd for den store stranden.
Med den sedvanlig sydvesten er det lunt og fint på
denne siden av Medfjorden. Dersom du vil ha en
spesielt spennende tur, skal du gå
"Gibraltarstredet" forbi Fruvika. Spør Bjørn Sunde om hvor det er.
God tur !

Av Ivar Otto Myhre
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BRYGGA VÅR HAR FÅTT
EN KOSTERBÅT
Brygga vår er etterhvert blitt svært interessant som utstillingsvindu for
alle de forskjellige båttypene som finnes i vår landsdel. En vandring her
gir god innsikt i båtbruken i vårt kystområde.

Båttypene
Norskekysten har svært mange forskjellige båttyper, båter som over århundrer har utviklet seg i
forskjellige retninger. For oss her i syd går det et
tydelig skille ved Jæren. Båtene nord for Jæren
har vært preget av at de måtte være lette for å kunne dras på land, dette særlig på grunn av den store
forskjellen på flo og fjære. Men også på grunn av
de lange fjordene der vindforholdene er ustabile
og det å ro var viktig.

bunn for alle de forskjellige skøytetypene langs
Sørlandskysten og her på Østlandet. En av disse
var Koster-skøyta utviklet i området ved Kosterøyene, i dag svensk, men en del av en felles båttradisjon i grenseområdene mellom Østfold og
Båhuslen.

Det typiske for dagens båter, også plastbåter, i
området fra Koster og sydover i Båhuslen er at de
er korte og brede. Det samme kan sies om den båPå vår kyststrekning med korte fjorder var ikke flo ten vi skal se litt på nå, Kosterbåten.
og fjære noe problem, og vi har den daglige nordavinden på morgenen og sønnavinden på dag og
ettermiddag. Dette gjorde sitt til at det på denne
kyststrekningen kunne utvikles større og tyngre
båter med spesielle seilegenskaper. Dette ga gro
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dekk på Koster og Hvaler-skøytene.
Disse skøytene ble dekket tidligere enn blant annet
Lister-skøyta og Tenvik-båten. Materialene i disse
båtene var stort sett eik, som det var godt av i disse
områdene rundt Koster.
De svenske bøkene om båttyper på Båhuslen sier
at Koster-båtene var spesielt bygget med tanke på
seiling i hard sjø. Disse båtene ble etterhvert populære, ikke minst blant seilende sommergjester, og
ble av den grunn en hyppig gjest i seilregattaer. De
førte som regel gaffelseil, trekantet toppseil og
fokk. Colin Acher gjorde nøye studier av disse
båttypene før han konstruerte sine første losbåter.

Kosterbåten
Kosterbåten er uløselig knyttet til Hvaler-skøyta.
Ja, historien sier at det var omreisende båtbyggere
fra Hvaler som lærte opp de på naboøya Koster i
den edle kunst. Og båter fra Hvaler ble eksportert
nedover Båhuslen-kysten. Disse skøytene ble i
starten benyttet til både losing, fiske og transport.
Senere etter ca. 1900 ble dette også lystbåter.
Det typiske for både Hvaler-skøyta og Kosterskøyta var at de var klinkbygde, hadde en kraftig
mast og var brede og solide. Disse skøytene fikk
også tidlig dekk, hvilket skyldes larvikmannen og
båtbyggeren Peder
Sølling (1758-1827)
som arbeidet sterkt
for å bedre fiskernes
og losenes kår.

Eieren av Kosterbåten på brygga er Torolf Stenersen

Fiskerne var veldig
negative til dekk fordi
det var vanskeligere å
fiske fra en dekket
båt. Men Sølling viste
råd. Han utstyrte seg
med kaffe og gikk på
besøk til fiskerkonene. De var av sikkerhetsmessige grunner
adskilling mer lydhøre og det begynte å bli
13

Bruksbåtregattaen i Stavanger - 1868

Både Hvaler-skøytene og en Kosterbåt var representert under regattaen, og denne utviklet seg til
en konkurranse mellom Lister-båten og skøytene

En viktig kilde til norske småbåter og skøyter er
den store bruksbåtregattaen i
Stavanger i 1868. Ideen til
mønstringen kom fra de som
organiserte losingen og hensikten var å inspirere til nytenkning. Det var nok mange
den gang som lurte på hvorfor båtene var så forskjellige
og ville se om det var mulig å
skille ut noen som var mer
vellykkede enn andre. Det
var påmeldt 285 båter fra
hele landet, men da regattaen
startet møtte det 195 båter,
ikke dårlig når en tenker på
de avstander disse båtene
skulle seile for å komme til
Stavanger. Det er synd ikke fotografering var mer av Hvaler-typen. For å avgjøre dette ble det laget
utviklet i 1868, slik at vi kunne fått et bedre inn- en ekstraregatta mellom disse båtene, og det var
trykk av denne kjempemønstringen.
Hvaler-typen som til slutt stakk av med seieren.
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Innmelding av D/S Forlandet i
Norsk Forening for Fartøyvern
Norsk Forening for Fartøyvern er en
landsomfattende organisasjon for
vernede fartøy. Foreningens oppgave
er å fremme bevaring av vernede fartøy etter antikvariske retningslinjer.
Foreningen ble etablert i 1985. I
2019 har foreningen 187 fartøy som
medlemmer. Medlemsfartøyene utgjør en variert samling av dekkete
eller større åpne fartøyer, fra fiskefartøyer, redningsskøyter, galeaser,
jakter til slepebåter og passasjerskip.
Fartøyene er lokalisert over hele landet, og hele 10 000 personer er tilknyttet medlemsfartøyene på frivillig
basis.
I år ble D/S Forlandet godkjent som
medlem i foreningen. Vi var fire
stykker som dro til Kristiansand på
årsmøtet, omfattende søknad var innsendt i god tid og vi hadde gode odds
siden skipet hadde vært medlem tidligere. Årsmøtet var meget nyttig og
interessant med nyttig møte med
Riksantikvaren og mange nye bekjentskaper. Det ble også tid til besøk på seilskuta Boy Leslie og
mange interessante foredrag.
Møtet og helga ble avsluttet med ekskursjon til fartøyvernsentrene Bredalsholmen og Bragdøya hvor Kaare Jansen
flere av medlemsfartøyene i foreningen ligger.
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Arbeidet med
D/S Forlandet
Arbeidet med forlandet går fremover, men er fortsatt ikke så synlige utvendig. Vi har konsentrert
oss om maskin og fyrkjele. Det er mye sot og
gammel aske som må skrapes fra fyrganger og
kjele (de fleste har vel hørt om kjelesjau). I tillegg
er det fortsatt pågående arbeider med skraping og
maling av skott og skap.
Ungdommene vi har hatt i arbeide til nå, er ferdige med sin periode og ute på annet arbeide, skole
og annet, så vi arbeider nå med å få nye ungdommer på plass.
Broen som vi regnet med å få lagt dekksplank og
drevet før sommeren, har blitt utsatt på grunn av
stålarbeider som må gjøres først. Det arbeides nå
med å få dette på plass snarest mulig slik at presenninger kan fjernes før sommeren.
Ungdommene arbeider også med andre ting som
Gaia, Kurbadet pakking av ved med mer.
Baufenderen som ble påbegynt i vår, er også ferdig og klar til montering. Det har vært en meget
arbeidskrevende og slitsom jobb med mange
hundre meter tau som er flettet av medlemmene
Even Olsen og Reidar Ottesen.
Fenderen skal monteres til våren med en liten seremoni, forhåpentligvis samtidig med at presenningene fjernes.
Kaare Jansen
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Fartøy og Kulturlaget
Fartøy og kulturlaget har mange oppgaver de skal tas seg av i løpet av året. Nå på høsten skal mange båter på land. Tre robåter skal opp og de lagres ute under presenninger.
Albatross og Fram skal opp på slippen, rengjøres under, og trilles inn i nordre skur for
vinterlagring. I løpet av vinteren blir det som regels utført vedlikehold på de to båten
som er inne. Nærmere våren blir de stoffet og malt.
Lanesbuen ligger ute på brygga for videre
vedlikehold, da det er letter å jobbe med båten på en lav brygge. Skansekledningen skal
skiftes da den gamle var råtten. Som de fleste vet er skansekledningen plankene mellom
rekka og dekket.
Denne jobben gjøres nå på høsten/vinteren
ute på brygga i vind og regn, men de som
jobber der er godt kledd.
Seilskøyta Spleis skal klargjøres for vinteren
og i tillegg til dette bygger Fartøy og kulturlaget en båt, men dette forgår inne.
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Det er imponerende hva en fire, fem medlemmer i laget, med god hjelp fra
noen andre klarer å få til år etter år.
For når våren kommer så skal alle båtene pusses opp og settes på vannet igjen, rigges og
startes slik at de er klare for sesongen.
Det kjedelige synes jeg er at nesten ingen bruker båtene våre om sommeren. Ingen ror
seg en tur, veldig få setter seil med Albatross og kun et par, tre tar seg en tur med Fram
Vedlikehold av Lanesbuen har vært krevende i år. Dekket er heldigvis ferdig men mens
dette arbeidet ble utført tørket skroget og de ble mange sprekker mellom plankene i skutesiden over vannet.
Båten ble tatt på land og noen få ildsjeler felte
inn trelister i de største sprekkene og drevet til
slutt slik at det ble tett.
Båtbyggingen går fremover og på sensommeren
kom det et lass med planker til skutesidene. En
gang i mellom arbeider de en hel helg, ellers så
bygges det hver onsdag.

Red.
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Hva skjer på kystlaget
I løpet av høsten skjer det mye, her er noe
av det..

Har dere sett på den flotte originale sjekta med
en 2-takt FM motor som ligg på brygga. Med
flere årepar og mast til seil. Mange lokale båter
så slik ut før i tiden

Verkstedlaget har fått en ventilsliper så nå kan
man slipe ventiler nøyaktig. Men den må rengjøres og sjekkes .

Seilbåten Leva, blir vasket og stelt før den pakkes inn for vinteren. Båten er til salgs, så er du
på jakt etter en fin båt så er dette et alternativ.
Eieren sier at prisen skal vøre grei om noen er
interessert.

Årets siste lørdagskafe` ute, var den 12 oktober i fint vær og lite vind.
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Historien om motoren Fix,
fra Vallø i Tønsberg
Kystlaget hadde besøk fra Vallø og omegn Historielag her om dagen, for å se på motorsamlingen i museet. Før vi gikk inn spurte en av
dem, mest på spøk om vi hadde en Fix motor .
Joda, det har vi i museet. Denne motoren er
ikke i sin beste stand men den er tydeligvis
sjelden å finne.

Vallø Maskin- og Motorverksted
I 1906 ble det startet en maskin- og motorfabrikk med firmanavnet A/S Thor i lokaler kjøpt
fra restene av glassverket. I årenes løp ble det
bygd flere hundre motorer. Ledelsen besto av
Alb. Andersen, Nils Ødegård og verksmester
Jacob Smaaland med hovedkontor i Kristiania.
Fabrikken var den første i sitt slag i landet og
bygde motorer til fiske og lystbåter, etter hvert også til bønder og bedrifter. Senere etablerte de også et metallstøperi. Bedriften beskjeftiget ca. 15 mann.
I 1911 ble fabrikken overtatt av verksmester Smaaland og O. S. Haugen. Sistnevnte overtok i 1913, men allerede i 1914 måtte han gi opp og bygningene ble
solgt og senere revet.

Vallø Maskin og Motorverksted. Legg merke til
driften av verktøymaskinene gjennom reimer fra
aksler i taket.
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Vallø Mek. Verksted
Vallø Mek. Verksted ble startet opp av verkseier G. Ottesen med formål å fremstille mindre totakts bensinmotorer til fiskebåter. Motorene fikk navnet Fix og ble
en konkurrent til Thor. Bedriften utviklet seg og ble lagt om til å produsere hjelpemaskiner for skipsbyggerier samt dampmaskiner fra 3 til 60 hk for drift av frysemaskiner og pumper. De lagde også dampmaskiner til meierier. Verkstedet sammen med Ottosens bolig, som lå på samme eiendom, ble totalt ødelagt under
bombingen i 1945 og Ottosen og to av hans døtre omkom.
Svein Hegle, som var gift med en datter av Ottesen som overlevde, overtok tomten og krigsskadeerstatningen i 1945. Driften startet opp igjen samme år i en
brakke, men i 1950 sto et nytt verksted ferdig bygd og utstyrt. I 1955 kom det
også et tilbygg.
Hegle satset på å levere komplette strømaggregater drevet av dampmaskiner
opp til 500 HK til skipsindustrien. Bedriften var i sin tid den eneste i Skandinavia
som produserte slike dampdrevne aggregater til handelsflåten. Dampmaskinene
ble drevet av skipenes dampoverskudd.
For å oppnå maksimal effekt utviklet Hegle en vannutskiller som ga tørrest mulig damp og som ble en suksess. Den ble etter hvert etterspurt over hele Europa.
Arbeidsstyrken var i 1959 på 6 mann utenom eieren. Hegle drev sitt Verksted
med godt resultat frem til 1964. Da nedla han verkstedet og gikk over bl. a til
salg av midler til bekjemping av oljesøl.
I lokalene til verkstedet har det i ettertid vært mange forskjellige bedrifter, i de
senere år en databedrift og nå i dag et bilverksted. Vallø og omegn Historielag
har sitt museum i sidebygningen.
Tekst/bilder: Vallø og omegn Historielag

Vallø Mek. Verksted
med individuell elektrisk
drift av verktøymaskinene. I forgrunnen sees 3
dampmaskiner.
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Gokstad kystlag UNG
Prosjektet Gk-ung ble etablert som et tiltak med ønske om rekrutering av yngre krefter til
kystlaget. Prosjektgruppen har i en tidlig fase jobbet med strategier for å finne en best
mulig måte å nå ungdommen og deres foresatte på. Det er et sterkt ønske om å tilby tradisjonell kystkultur i en eller annen form som kan trigge ungdommene og som de til tider
kan invitere sine foreldre til å delta i.
Det har også vært viktig å finne en type båter som dekker behovet for roing og seiling og samtidig ikke
blir en alt for stor utfordring vedlikeholdsmessig. Valget av båt har derfor falt på Megin-jollen, en
danskprodusert færing i glassfiber utformet med de gamle vikingskip som forbilde. Det er ingen skarpseiler, men en utmerket båt for å lære seg kunsten å seile.

Megin-jollen produseres i forskjellige størrelser, men vi har valgt en type på ca. 16 fot hvor det er plass
til 5 personer. Båten har 2 par årer (færing) og bruker en type seilrigg (spriseil) uten bom, noe som bl.a.
reduserer risikoen å få bommen i hodet. Vi må tenke på at brukerne er unge mennesker som i utgangspunktet ikke har noen form for erfaring.
Megin-jollens konstruksjon er CE-godkjent og har derfor en
stor grad av sikkerhet innebygd, den kan bl.a. ikke synke. Sikkerhet er spesielt viktig for vår primære målgruppe.
Hvordan kan vi få engasjert ungdommene inn i dette prosjektet? Det har vært mange å lange diskusjoner i prosjektgruppa
rundt dette temaet, men vi falt ned på noe som vi mener bør gi
en god troverdighet til prosjektet. Vi ønsker å engasjere skolene til å bruke båtene som en del av undervisningen. Vi snakker om sjømannskap, samarbeide, lære å ro, lære å seile, navigere, lese vind og strøm, vær og seil, rigging, tauverk, inspeksjonsrutiner osv.
Nøtterøy kommune ved Borgheim ungdomsskole startet i
1996 et prosjekt som fortsatt er oppe og går med 6 båter. Færder Seilforening anskaffet 4 båter, og har holdt på med Megin
-jollene siden 2008. Evalueringer viser til svært gode erfaringer med elever fra barne- og ungdomstrinn på Tjøme. Tilbudet
er inngått i læreplanen som en del av undervisningen for 4., 6.
og 8. klasse. Tilsvarende opplegg brukes i Asker og Bærum.
Gk-ung prosjektet har vært i kontakt med nærliggende skoler
og presentert konseptet hvor tilbakemeldingene er meget positive.
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Varden ungdomsskole har allerede flagget at de ønsker å innarbeide tilbudet i sin læreplan, noe som gir
nok inspirasjon til å realisere prosjektet fra vår side. Vi har også hatt kontakt med Vesterøya kirke, som
har en egen ungdomsgruppe, hvor denne type tilbud vil være kjærkommen.
Lille-Varden er et tilbud til ungdom som sliter i ordinær undervisning og har behov for en friere læreplan. Disse elevene kan være aktuelle for
å utføre praktisk arbeid som f.eks. vedlikehold av båtene og kanskje også bygge
fra halvfabrikata til et ferdig produkt under veiledning.
Det søkes om midler fra stiftelser for å
dekke kostnadene ved innkjøp av båter og
sikkerhetsutstyr, men for å sikre anskaffelse av båter allerede til våren har styret i
Gk innvilget et forskudd på 200.000. Vi
vil i stor grad søke å finne brukte båter for
å holde kostnaden nede.
En ny båt, komplett rigget og klar til bruk
koster 101.000. Vi håper å kunne skaffe
brukte til halv pris og kanskje under det.
Fire til fem båter er ønskelig i første runde som vil være tilstrekkelig for en skoleklasse.
Vi vil nå fokusere på skoler i nærmiljøet og bruke dette som en erfaringsplattform, men håper at vi på
sikt kan introdusere tilbudet til alle skoler i kommunen.
Prosjektgruppen har et sterkt ønske om et ungdommelig engasjement på bryggene til sommeren. Båtene
står også til disposisjon for kystlagets medlemmer og vil fritt kunne benyttes til dagsturer og turer med
overnatting til f.eks. Buerøya eller Gokstadholmen, for å nevne et par hyggelige
steder.
Prosjektgruppen vil også jobbe med andre
mulige konsepter for å kunne øke interessen for bruk av båtene. «Aktiv sommer»
kan være et stikkord for å engasjere barn
og unge i sommerferien, gjerne sammen
med foreldre. Det er mange barn og unge
som ikke har muligheten til å reise bort i
sommerferien og må derfor være hjemme
uten særlig aktivitetstilbud. Her kan de få
et tilbud om å boltre seg hele sommeren
og samtidig ha muligheten til å ha noe å
fortelle om når de kommer tilbake til skolen.
Faktarute:
Prosjektets navn: Gk-ung
Oppstart: Våren 2019
Prosjektgruppen: Sven-Arne Nilsson, Petter Tandberg, Geir Sanne, Jan Richard Becke
Megin – et norrønt begrep som betyr iboende makt, kraft eller styrke
Delmål 1: Etablere Gk-ung som et eget arbeidslag drevet av ungdom for ungdom med deres foreldre
Delmål 2: Rekrutering av nye og yngre medlemmer for å sikre framtidig drift av kystlaget
Delmål 3: Sikre at nåværende medlemmer kan fortsette å utøve sitt sosiale og aktive liv i kystlaget i mange år framover
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Til dere som meldere dere inn i kystlaget for å få en
billig parkeringsplass hele året
Parkeringsplassene ved Framnesveien eies av Stiftelsen
Sandefjord Kystkultursenter og er derfor en privat parkering for de som skal besøke Gaiahallen, Glasgowhuset eller Gokstad kystlag.
Dere går på skoler i nærheten eller er på arbeid, eller
igjen er på treningssenter og dere besøker ingen på
kystkultursenteret. Derfor parkerer dere ulovlig på en
privat parkeringsplass.

Gokstad kystlag er 30 år i 2020!
Til neste år har kystlaget 30 års jubileum og da skal vi gå nesten først i Borgertoget på 17. mai. Vi oppfordrer alle lagene til å finne på noe spesielt denne gangen
og ikke minst bli med
å gå i toget. Det hadde
vært fint om vi viste
oss frem for byens befolkning med et stort
kystlag denne gangen.
Vi tar med de vanlige
tingene som motoren
til verkstedlaget og alle plakatene med lags
navnene på, men finn
på noe mer som kan
vise hva vi driver med.
Bruk fantasien og still
opp i borgertoget denne gangen.
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Gamlelosens siste reis
Av Svein Hermansen (Njotarøy 2011)

Liv og død på Bolærne
På forsommeren 2004 kjøpte Nøtterøy
kommune Mellom–Bolæren samt 40
andre holmer og skjær av forsvaret for
1,65 millioner kroner. Dette har vist
seg å være en fantastisk investering
for alle som er glad i skjærgårdens natur og kultur. Med på kjøpet fulgte syv
verneverdige bygninger, den ene, Grevestuen, er sågar fredet av riksantikvaren. Disse bygningene var i elendig
forfatning, men er i løpet av de siste
syv årene, restaurert med minimale
Loshuset som «Skjærgårdskvinnene» vil
kostnader, men på en forbilledlig måte gjøre til et kulturhus for alle. (Foto: Svein
av frivillige fra Nøtterøy Historielag – Hermansen)
Mellem–Bolærens Venner. Dette arbeidet er behørig belønnet med kommunens kulturpris og Fortidsminneforeningens vernepris.
Etter en turbulent prosess ble Østre Bolæren kjøpt av Vestfold fylkeskommune og Nøtterøy kommune for drøye 16 millioner. Investering og drift har hittil kostet skattebetalerne
ca. 60 millioner. Det var bygninger og anlegg på denne øya som skulle rettferdiggjøre
den enorme prisforskjellen.
Forsvaret ville rimeligvis ha tilbake noen av de nesten 100 millionene som ble feilinvestert et drøyt tiår før salget. Men bare en av bygningene på Østre Bolæren er verneverdig.
Dette huset, losen, som bygde det og bodde der, og «Skjærgårdskvinnene»s engasjement
for å restaurere og vitalisere bygningen er utgangspunktet for denne artikkelen.
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Spor fra bronsealderen
Bolær-øyene har etter all sannsynligvis sitt navn etter det gammelnorske borð som betyr
(høy) kant. Øyenes form og beliggenhet sannsynliggjør en slik tolking av navnet. Antikvar Nicolaysens registreringer fra 1869 omtaler «nogle smaa røiser» på de høyeste partiene av Østre Bolæren.
Men militære aktiviteter og byggerier har på disse stedene (og det meste av øya forøvrig),
helt omkalfatret landskapet. Mange av disse militære byggverkene har rundslipt strandstein, som ikke finnes naturlig på stedet, i murene. Slike steiner er foretrukket i eldre jernalders og bronsealders gravrøyser i Nøtterøy-skjærgården, framfor mer nærliggende,
brudden stein. Vi må derfor anta at øya var bebodd eller i alle fall besøkt og benyttet av
mennesker allerede i bronsealderen.
Losing i århundrer
På åsen opp for Kongshavnsund er det hugget inn en kompassrose i fjellet. Slike kompassroser forekommer flere steder langs kysten og ble brukt av losene til å bestemme retningen til lostrengende skuter, som ble observert i fjorden. Kompassrosen er misvisende
og kan derfor dateres til midten av 1500-tallet. Da var det altså uthavn og loshavn i
Kongshavnsund.
Fast bosetting kan imidlertid ikke dokumenteres før på første halvdel av 1700-tallet. Da
bodde Ola Nilssøn en mannsalder på øya sammen med sin hustru Ingeborg. Han var
sannsynligvis svensk ettersom en brorsønn i Båhuslen arvet ham da han døde i 1742. At
fjorden bandt folk sammen, snarere enn å skille dem fra hverandre, finnes det mange flere eksempler på i skjærgårdsfolkets historie.
Godt næringsgrunnlag
Fra 1700-tallet og utover øker
bosettingen på øyene. Vi
kjenner navnene på beboerne,
vet når de ble født og når de
døde. Vi kan lese om barna
deres og om hva de drev med.
Mannfolkene var sjøfolk, loser og fiskere.
Kvinnfolkene sydde livene
deres sammen. De fødte barn, drev jordbruk og stelte med husdyr, som overalt ellers i
landet. Øya hadde i 1866 37 mål dyrket mark, men fødde i 1820 bare tre kuer. I 1865 var
folketallet på øya på det høyeste: 18 mennesker med stort og smått. Alle var leilendinger
under Jarlsberg grevskap, som eide øyene fram til 1916.
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Besøk fra hovedstaden
I Folkebladet 15. juli 1893 gir tegneren, skribenten og teatermannen Olaf Krohn (1863 –
1933) en livfull skildring av livet på Bolærne. En «ellers litt distraite Ven» lokker ham
med på en 14 dagers tur ut til «disse Øer med de gamle hyggelig Fiskere, om Ellef og
Søren og Fredrik og Gamle Jens, om Seilads i Storm og Stille, om den underlige Stemningen herude, hvor Havet stunde gaa «barærma« og vise sig med sin skummende Fråde, men hvor der også kunde være saa søndagsfredeligt og stille, naar man om Kvelden
sad ude paa Pynten og saa Fyrene blive tendt sammen med Stjernerne». -…

Fra damprutebåten «Jarlsberg»s dekk ser han for første gang Bolærne og etter en halvtimes seilas fra Husø, sitter de lunt i kjøkkenet til Ellef, «i Tøfler og med lange Piber og
pratede, medens Lava gik og stelte med Aftensmaden».

«Gamlelosen» Edvard Nilsen og hustru Anne Nilsdatter. (Helge Paulsen, Nøtterøy –
1880-årene)

Gjester og fastboende
Den neste dag gjør han en runde på øyene. Overalt finner han den «nydelige røde Granitten, som finder en saa god Afsætning, ikke mindst i Udlandet». Mellom-Bolæren er
et paradis for botanikere. Og skjult mellom eldgamle trær og slyngplanter finner han
greveboligen, aldeles som det sovende slott i eventyret. Han treffer gamle Jens som forteller om sel- og hvalfangst i ishavet der alle de gamle bolærboerne hadde vert i sin ungdom og hvor deres sønner fortsatt var førere og skyttere. Om kvelden kommer ungdom
til øya, blant dem loser og nære slektninger. Rundt toddybordet avløser den ene historie
den annen.
Glass og karafler må reddes når menn slår i bordet i forargelse over den tyske keiser som
ikke tok los før han kom til Færder. Det var kraftige karer med sterke never og sterke
ord, disse sjøfolkene. Men så hørtes trekkspillet oppe på Kalven og taktfast gikk dansen
i den lange, lyse sommernatten.
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«… mørke Nætter hersker».
Senere på året har Folkebladet en ny artikkel med stoff fra Bolærne. Denne gangen er det
signaturen C.A.B. som vil gi et mer dramatisk bilde av livet der ute i en artikkel med tittelen: «Lidt mere fra Bolærne». I stedet for å skildre den lyse sommertid vil han «bidrage
til at belyse Forholdene der nede på en ganske anden Tid af Aaret, da Storm og Snetykke
samt mørke Nætter hersker».
Sommeren før hadde han for første gang tilfeldigvis kommet i havn på Østre Bolæren,
hvor han ble godt mottatt av den 78-årige los Edvard Nilsen. Gamlingen hadde da vært
los i over 40 år og kunne fortelle om mange opplevelser fra sitt losliv. Især likte han å
fortelle om en tur, da han som los og fisker hadde vært forhyret med en lystjagt hvor
kongen, daværende kronprins Oscar med kavalerer om bord, hadde besøkt Bolærne og de
omkringliggende øyer på seil- og fisketur.

Et voldsomt Braat fyldte nu saa nær Snekken (Illustrasjon til artikkelen i Folkebladet)
Forlis ved Havskåren
Sommeren etter (1893) dras han igjen uvilkårlig tilbake til Østre Bolæren og søker sin
gamle kamerat fra året før. Men på sin forespørsel får han til svar at Edvard Nilsen ikke
er mer. «I November i fjor under en rygende Storm og Snetykke, strandede en stenlastet
Jagt paa Havskaaren 1/4 Mil SV for Fyllehuk.(sic) Den følgende Dag ved 11-Tiden observeredes Nødsignal fra strandede Jagt af den gamle Lods og hans Tjenestepige Maren,
der ved sin Deltagelse i det Følgende fortjener at nævnes. Imedens der nu gikk Bud til
gamle Nilsens Svigersøn, Fredrik Jensen, blev den bedste Snekke gjort istand til Redningsforsøg, og i et forferdeligt Hav og Snestorm arbeidede disse 3 Menneske i en alminnelig Arendalssnekke sig opp under Havskaaren. Her var Søen i et saa voldsomt Oprør,
saa det viste sig lige umuligt at borde Jagten som at komme ind til det Skjær hvorpaa den
var strandet. Efter flere forgjæves Forsøg lykkedes det dog tilslut at oppfange en Trosse,
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som kastedes fra Jagten. Et voldsomt Braat fyldte nu saa nær Snekken, hvorfor man i en
Fart maatte kaste dens Stenballast over bord. Under Arbeide hermed havde imidlertid
gamle Nilsen overanstrengt sig, saa han ikke orkede mer, hvorfor han herefter var mer til
hefte end til Nytte.
Fredrik Jensen og Maren var heretter alene om at udføre en Heltedaad, hvorom dog faa
har nogensomhelst Kundskab, og som Opmuntring saavel for disse som for Andre visselig kunde have fortjent en Belønning.
Ved 3–tiden, netop som det begynte at mørkne, havde man begge de paa Jagten værende
Mænd i Snekken, hvilket var paa høi tid, da disse efter de gjennemgaaede Besværligheter
siden igaar var saa medtagne, saa de neppe havde holdt ud længere i Kampen for Livet.
Jagten var imidlertid gaaet over paa Midten, Riggen faldt over bord, og Alt saa ilde ud.

Edvard Nilsens hus på Østre Bolæren 1893. (Illustrasjon til artikkelen i Folkebladet)
Gamlelosens siste tid
Tilbageturen fra Havskaaren var under disse Omstendigheder heller ingen let Sag i en
aaben Arendalssnekke, hvori 5 Mennesker, hvorav de 3 saa medtagne saa de blot var
iveien; men Fredrik og Maren udviste herunder stor Aandsnærværelse og var istand til
at klare sig unda for Braat, saa de lykkelig naaede ind i Havn på Bolærne.
Det var nu om at gjøre at bringe de 3 Medtagne i Ligevekt, hvilket ogsaa lykkedes for de
2 Jagtemænds Vedkommende, der efter at have været pleiet i 14 Dage fuldt restaurerede
kunde drage afsted til sine Hjem i Nærheden af Tvedestrand. Verre var det med gamle
Nilsen, der trods den bedste Pleie dog ikke mer kom sig. Han skrantede efter denne Dag
mer og mer, indtil han døde den 12.Januar. Saaledes afsluttedes dette Liv, der havde været udsat for saa mangen Fare uden at mange ved, at hans Bane skyldes Overanstrængelse under Udøvelsen af det Kald, hvorunder han i saa mangen mørk Stormnatt havde
sat sit Liv paa Spil, for at bringe Skibe i havn, hvorved han i Tidens Løb har reddet saa
mangt et Menneskeliv og saa meget Værdi fra at gaa under.
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Vemodig var det at høre hans gamle Enke tale om sin afdøde Mand, at han dog saa nær sin egen Dørtærskel tilslut skulde finde om ikke netop sin Død, saa dog Aarsagen til sin Død.»

Gamlelosens familie

Edvard Nilsen forpaktet Østre Bolæren etter sin far og var av tredje generasjon på denne øya. Oldeforeldrene bodde imidlertid på Mellom-Bolæren. Edvard var viden kjent for sin gjestfrihet, og omtales
som «Gamlelosen». Han var født i 1815 og vokste opp under de trange tidene etter Napoleonskrigen. Da
han døde hadde han vært los i over 40 år.

I 1839 giftet han seg med Anne Nilsdatter fra Onsøy f. 1817, og de fikk ti barn. Utenom sine egne tok
de også til seg to gutter til oppfostring. Anne og Edvard led den triste skjebne å miste hele fem voksne,
ugifte barn i løpet av tre måneder. I 1865 døde en 21 årig datter, i 1866 døde tre sønner på 23, 16 og 14
år og en datter på 19. Og i 1870 mistet de enda en datter, på 15.
Den omtalte svigersønn, Nils Fredrik Jensen f. 1858 på Vestre, var gift med Inga Otilie f. 1865. Etter svigerfarens død i 1893 fikk han forpaktningskontrakt på Østre Bolæren med mindre holmer, og bygde i 1889 sitt
eget hus, som han eide fram til 1905, der restauranten ligger nå. Men allerede i 1899 flyttet han til Middelborg. Svigermor, Edvards enke, flyttet med og levde der til hun døde i 1905, 88 år gammel. Nils Fredrik Jensen omkom i mars 1924 utenfor Mørekysten. Han var skytter på hvalbåten «Columbus» av Sandefjord og
ble skyllet over bord av en brottsjø i det han tok sikte for å avfyre et skudd.
Om tjenestepiken Maren vet jeg ikke mer enn det som her er fortalt, men Maren var et svært vanlig jentenavn på denne tiden og hun har sammen med andre fått stå modell for Eie Andersens «Maren Skråtobakk».

Østre Bolæren ca. 1925. Huset til venstre er «gamlelosen»s hus og ligger der fortsatt. Huset til høyre er det
Nils Fredrik Jensen fikk bygget i 1889. Det ble revet ca. 1990 for å gi plass til messa som nå er restaurant.

Loshuset
Bygningene på Østre ble kjøpt av fiskeren Valdemar Christensen i 1905 og solgt videre
til musiker og sanginstruktør Olaus Andreas Grøndahl i Kristiania i 1910. I 1916 ble Bolærne og «omliggende, mindre holmer» ekspropriert av forsvaret. Edvard Nilsen fikk i
1844 bygslingsrett på en byggetomt på Østre Bolæren.
Det huset han bygget på tomten, er mest sannsynlig det huset som fortsatt står der og
som er det eneste verneverdige på øya. Han bodde der sammen med sin Anne fra Onsøy i
49 år til sin død i 1893.
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Grøndahl hadde huset som feriested noen sommeruker fra 1910 til 1916. Han var fra
1875 gift med komponisten Agathe Backer fra Holmestrand. Hun døde i 1907 og det er
vel lite sannsynlig at hun noensinne var på Bolærne. Mens kystartilleriet disponerte øya,
ble huset kalt «Systua» eller «Grøndahls hus». Det var her fortets sydame bodde og var
travelt opptatt med å reparere istykkerrevne uniformer. «Skjærgårdskvinnene» synes nå
det er rimeligere å kalle huset «Loshuset» etter «Gamlelosen» og hans Anne som bygde
og bodde i huset i 55 år fra 1844 til 1899. Den bedste Snekke – en alminnelig Arendalssnekke blev gjort istand til Redningsforsøg» En
alminnelig Arendalssnekke hører til i «Ytre Oslofjord-miljøet», og seiler fortsatt i farvannet omkring Bolærne. (Foto: Asbjørn Heien)
Nytt liv til gammelt hus
I 2010 inngikk sameiet (Nøtterøy kommune og
Vestfold fylkeskommune
og «Skjærgårdskvinnene» en avtale om leie av
Loshuset. Formålet med avtalen er å legge til rette
for å utvikle Loshuset til et kulturhus for alle. Målet er å skape en arena for frivillige og profesjonelle som ønsker å drive kulturaktiviteter med
kysten og skjærgården som basis. Skjærgårdskvinnene er en ideell organisasjon som har til formål å
fokusere og dokumentere kvinnenes liv og virke i
skjærgården og deres rolle i kystkulturen. Grovt
sett går avtalen ut på at utleier (sameiet Vestfold/
Nøtterøy) skal stå for teknisk oppgradering og
vedlikehold, mens «Skjærgårdskvinnene» skal ta
seg av innvendig oppussing, interiører og møblering. Dugnadsarbeidet er godt i gang og etter planen skal huset være klart til bruk sommeren 2012.
For å skape en forsvarlig økonomi i prosjektet skal huset leies ut som feriehus åtte uker i
høysesongen, seks uker av sameiet og to uker av «Skjærgårdskvinnene». Men allerede til
våren ønsker Skjærgårdskvinnene å dra i gang sitt kulturarbeid med loshuset som base. I
første omgang med å oppgradere sine egne ferdigheter som skjærgårdskvinner – roing og
seiling med tradisjonsbåter!
Kilder:
Lorens Berg: Nøtterø
Jan Brendalsmo: «Een Øe langt fra Landet»
Olaf Krohn: Artikkel i Folkebladet 15. juli 1893 og C.A.B.s artikkel samme sted senere
på året.
Johan A. Wigander: Kompassrosen på Østre Bolæren. Njotarøy 1992.
Njotarøy div. artikler.
32

Gokstadveverne inviterer til
minimesse, julegrøt og vafler
Den 14. desember inviterer
Gokstadveverne til førjulskos
i stua på murhuset.
Her har dere mulighet til å
kjøpe håndlagede julegaver
som er laget av damene på
seilloftet. De pynter og lager
julegrøt , vafler og en minimesse med egenproduserte
julegaver.
Her et eksempel på hva du kan få
kjøpt av Gokstadveverne, hjemmestrikkede sokker med fisk på, merket
med styrbord og babord (rødt og
grønt)
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Nordre Skur og Ballast

14.november opptrådte vi på Forsmannsenteret under
ledelse av Morten.
Der sang vi kjent
og kjært repertoar
– og Kjell S. bøy
opp Gerd til en
vals i en av sangene. Det ble en trivelig formiddagsstund, og vi kommer gjerne tilbake. Foto: Leif Rune Sundli
17.desember er det
julekonsert i Bugården kirke, i samarbeid med
Bugården Menighetskor. Dette samarbeidet startet i fjor, og begge korene syntes det var så hyggelig at vi ble invitert igjen.
Velkommen skal dere være. - Denne konserten
blir den siste under Kjelds dyktige ledelse. Vi
takker for et herlig kunstnerisk arbeid med flotte
arrangementer og musikalsk opplæring. Etter jul
er han å finne i tenorrekka.
Vi takker for en formidabel innsats gjennom 26
år. TAKK, Kjeld!

Leder av NSoB, Randveig Berggreen

Etter jul overtar Morten og Randveig det kunstneriske ansvaret.
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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

Gamle gode Einar er en blid
elg, men også en viktigper.
Selv kaller han seg skogens
konge, og er selvutnevnt leder for resten av gruppen.
Han er med årene blitt svaksynt, men arm i arm med sin
gode venninne Kornelia, har
han stort sett en kollisjonsfri hverdag.
Gokstadveverne

Vi verner vår nære kystkultur

