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Leders side
Når jeg skriver dette er det kun få
dager siden jeg gikk i borgertoget.
Et borgertog jeg med stolthet
”syklet” i spissen for. Som i fjor var
det en opplevelse å se på ansiktene
som lyste opp hver gang Per dro litt
ekstra i gassen og snekkelyden bredte seg i byens gater. En stor takk til
alle dere som bidro til at vi også i år
markerte Gokstad kystlag på en slik
fin og artig måte. Det er bare å glede
seg til neste år.
En stor takk også til Nordre Skur &
Ballast som avrundet det hele med
fin korsang i badeparken. Det
”livnar” i Lunde og gjengen og i slike stunder er det vanskelig å tenke
seg bedre ambassadører for kystkulturen.
dagen da kystlaget skal vise seg frem for
byen og nok en gang vise at vi er en betydelig kulturbærer i Sandefjord. Programmet er
stort sett det samme som i fjor, men NS&B
får besøk av et svensk kor – og det gleder vi
oss til. Lørdags kveld feirer vi oss selv med
god mat og drikke, utdeling av ”årets propell” og kanskje blir det bryggedans også.

Kystlaget har hatt en aktiv periode i våres,
og jeg ser at aktiviteten ikke blir mindre
frem mot ferien. Gokstadholmen og Buerøya er klare til å ta i mot gjester, Svenner
har gjennomgått en omfattende rehabilitering, motorverkstedet er på det nærmeste
ferdig og vil bli offisielt åpnet på kystkulturdagene 15. juni – og da av byens ordfører. Småbåtene er snart pusset opp og kan
sjøsettes, Fram flyter og får snart motor, Albatross er sjøsatt og rigget og brygger og
anlegg er godt vedlikeholdt. Alt dette takket
være en kjempeinnsats fra svært mange –
uten dere hadde ikke dette vært mulig.

Mange har sikkert lest om vårt samarbeid
med PROFF i Sandefjords Blad om oppussing av småbåtene. PROFF står for
”Prosjekt Felles Framtid” og arbeider med
mennesker som har ulike utviklingsforstyrrelser og behov for skreddersydd helKystkulturdagene nærmer seg og program- døgnstilbud med omsorg og tilsyn. Jeg tror
vel egentlig ikke at kystlaget har vært en
met er klart. Det står annet sted i KYSTspesielt ”lukket” organisasjon med særinterVAKT. Jeg håper at så mange som mulig
tar turen til slippen på denne dagen. Dette er esser,
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men jeg føler nå at vi er med på en prosess
som åpner oss mer i en meget positiv retning. Jeg vet at vi kan dra stor nytte av
hverandre. PROFF fordi de legger stor vekt
på inkludering og integrering – og det gjør
vel kystlaget også.

med fokus på at murbyggningen ikke skal
rives til fordel for gang- og sykkelvei. Det
er laget en høringsuttalelse som er sendt
kommunen og vi har planer om å møte i
gruppemøtene i uke 21 for å gjøre politikerne klar over hva reguleringsplanen innebærer for kystlaget.
Jeg er nemlig overbevist at ingen beboer elI følge Forbundet KYSTEN er vi nå over
340 medlemmer. Jeg tror at utfordringen i ler fremtidig beboer i vårt område ønsker at
fremtiden vil bli å finne nye prosjekter som friområdet rundt byens beste område skal
kan aktivisere stadig flere av disse. Samti- bli vesentlig redusert. La oss tro at politikerne også tenker slik. Dette er jo et område
dig skal vi også huske på at kystlaget skal
fungere som et ”fristed” der hverdagens kav alle kan benytte.
og mas ikke skal få slippe til – et sted der
det er mulig bare å ta en kopp kaffe, en ny- Vi skal skrive leserbrev i avisen og ellers
benytte de anledninger vi kan få til å motarstekt vaffel, en prat blant likesinnede og
kanskje også en rotur i en av småbåtene på beide reguleringsplanen forbi vårt område.
indre havn. Det er mye kystlag og kystkul- Har du idéer setter jeg stor pris på om du tar
kontakt, vi trenger innspill.
tur i det.
Hva som enn måtte bli resultatet på møtet i
Plan- og utbyggingsavdelingen, vil det
sannsynligvis ta noen år før reguleringsplanen blir påbegynt og gjennomført. Det dreier seg om mye penger, og en del av regningen vil bli sendt til Thor Dahl eiendom,
noe som nok vil bli en lang prosess i seg
selv.
Jeg ser egentlig ikke på dette som et pusterom, snarere som et hinder for kystlaget’s
og kystkultursenteret’s utvikling av stedet.
Så lenge vi er usikre på utfallet er det vanskelig å planlegge for fremtiden.

Årets Landsstevne er lagt til Horten og arrangeres 26. – 29. juli og vi skal delta i en
samseiling til Horten. Et Landsstevne er en
opplevelse, noe sikkert flere husker fra Sandefjord 2004. Jeg håper at så mange som
mulig kommer til Horten, enten det er langs
landeveien eller sjøveien. La oss støtte opp
om Hortenstangen kystlag og Loggen kystlag – det fortjener de.
Måtte du få en fin sommer uansett hvor du
måtte befinne deg – og husk – vis hensyn.
Dag

Det som skal gjennomføres av bygninger på
sidetomten må ta hensyn til en reguleringsplan som kanskje ikke vil bli vedtatt.

REGULERINGSPLAN
Onsdag 30. mai er det møte i Plan- og
utbyggingsavdelingen. Der skal blant annet
reguleringsplanen for Framnesområdet opp
til behandling. Kystlaget har i lengre tid
hatt en gruppe mennesker som har jobbet

En stor takk til alle de som frem til i dag har
hatt mange kveldsmøter og lagt fram et godt
knippe med gode argumenter for bevaring
av murhuset.
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KYSTKULTUREN I HØYESTERETT
Rasting, bading, opptrekk av båt på holmer og skjær, samt overnatting i båten liggende
inntil en holme er alle kystkulturaktiviteter som har vært praktiser i mange år i vårt land.
I vinter behandlet Høyesterett spørsmålet om hvor langt retten til å utøve slike aktiviteter
går i forhold til en privat grunneiers eiendomsrett til holmene og skjærene.
Vårt medlem Ivar Otto Myhre prosederte saken for Høyesterett og fikk god bruk for sine
kunnskaper om kystkultur under saken, en kunnskap som i høy grad førte til en klar seier
for kystkulturen da dommen i Høyesterett falt 1 februar i år.

på å overføre denne sedvaneretten til et moderne samfunn der bruken av kysten og utNår du tar båten og reiser på tur i skjærgår- marka mer og mer ble til den omfattende
den, bader, fortøyer, raster og overnatter
fritidsbruken vi nå ser. Dessverre klarte
m.v., så utøver du det som kalles for alleikke lovgiver i 1957 å få med seg mange av
mannsrett. Deler av denne allemannsretten de aktivitetene kystkulturen representerer
er regulert i friluftsloven fra 1957, en lov
og loven ble i stor grad innrettet mot en
som er en nedskriving av gammel sedvane- bondesamfunn hvor begrepene og grenserett her i landet. Denne sedvaneretten ble
dragningene ikke passet på kystkulturen.
først utøvet som en nødvendig og kommersiell aktivitet og har lange historiske tradi- Det var dette som var utgangspunktet da
sjoner fra vikingenes strandhogg til frakte- Høyesterett aksepterte å ta til behandling en
farten, først bare med seil og senere med
anke fra eieren av en skjærgårdseiendom i
motor langs kysten. Loven av 1957 tok sikte Sandefjord, Yxney på Østerøya over dom i
Allemannsretten og kysten.
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heller ikke fremmed for lengre opphold og
avgrenset begrepet ”for kortere tid” til motsatsen ”opplag av båt”, som ikke er lovlig
uten grunneierens samtykke. Bading kan
bare skje i utmark når det ikke er til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker og i rimelig avstand fra eierens hytte/bolig. Høyesterett kom til at bruk av nakne skjær og
holmer uten annen bruksmulighet enn fritidsbruk vanskelig kan være i strid med loven. Retten kom også til at avstandstandsbegrepet ikke kan vurderes selvstendig, men
er en del av den samlede utilbørlighetsvurderingen.
Mer interessant for framtidige brukere av
kysten er det at Høyesterett viste til en uttalelse i en tidligere Høyesterettsdom fra Hvaler om rett til ferdsel, der Høyesterett uttalte
følgende:

over dom i både tingretten og
lagmannsretten der han hadde tapt saken
mot Sandefjord kommune.
Bakgrunnen for søksmålet var kommunens
uttalelser i henhold til friluftsloven om lovligheten av bading, opphold, opptrekk av
båt m.v. på Torsholmens østside og retten
til fortøyning og overnatting i båt på de små
øyene øst for Espeholmen. Saken ble ansett
som så viktig for Miljøverndepartementet at
Staten gikk inn i saken til støtte for kommunen, og møtte i Høyesterett med regjeringsadvokaten selv.
Bading/ opptrekk av båt/opphold.
En del av saken gjaldt spørsmålet om båtfolket hadde rett til å legge til eller trekke
opp båten på østsiden av Torsholmen, samt
oppholde seg der, ca. 50 m fra fritidsboligen
til grunneieren på den andre siden av sundet. Det var neppe noe overraskende at
Høyesterett kom til at dette måtte være lovlig, særlig på grunn av at det er et farbart
sund mellom holmen og der hytta ligger.
Men det som er viktigere er de premissene
retten kom med som gir føringer for andre
slike saker i strandsonen.

”For allmennhetens behov for rekreasjon
og friluftsliv står standområder i en særstilling. Som følge av den store betydningen slike områder har for allmennhetens friluftsliv må grunneiere som bygger
i strandsonen, etter min mening finne seg
i å få allmennheten tettere inn på seg enn
det som gjelder i områder hvor allmennhetens behov for ferdsel er mindre.”

Loven sier at du kan
trekke opp båten/
fortøye på slike steder ”for kortere tid”.
Her kom retten til at
den bruken som ble
påvist av området
helt fra 30-tallet ved
at folk kom om formiddagen og dro
igjen om kvelden
var greit. Retten var
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slik regel ville være i strid med den faktiske
Dette er nå med andre ord et prinsipp som bruken på kysten for eksempel på steder
som, Lyngør, Brekkestø, Korsør, Rasvåg
kan legges til grunn i forhold til alle typer
m.v. Dessuten at den tradisjonelle bruken av
konflikter i skjærgården og gir båtbrukere
en sterk stilling. Dette kommer i tillegg til slike plasser ofte gjorde det nødvendig for
seilende fraktefartøyer å ligge i lang tid,
at Høyesterett også uttalte følgende:
ofte ukesvis i påvente av bedre vær. Selv
” Samlet sett kan det neppe være tvilsomt om moderne båter i dag har større fleksibiliat avveiningen av de motstående interes- tet i forhold til været, er det neppe tvil om at
de som er om bord i båtene i dag ikke er så
ser i dag vil falle ut til fordel for allemannsretten i større utstrekning enn ved godt egnet til å takle sjøens utfordringer
som våre forfedre.
vedtakelsen av friluftsloven.”
Overnatting i båt.
Denne delen av saken omfattet, som nevnt
foran, retten til å overnatte i båt fortøyd til
noen små holmer som lå mindre enn 150 m
fra grunneierens hytte. Her foregikk fortøyningen både med egne anretninger og i
gamle fortøyningsringer som var satt ned av
Ringevesenet (i dag Kystverket) fra midt på
1800-tallet og fram mot århundreskiftet. Det
var da Norge utviklet en maritim infrastruktur og rustet opp sjøtransporten, som da var
den eneste muligheten for langtransport her
i landet. Norsk Sjøfartsmuseum hadde avgitt en uttalelse om alderen på ringene og
hvilken tradisjonell bruk slike ventehavner
hadde. Denne havnen var etablert her rett på
vestsiden av det beryktede Tønsberg Tønne
for å vente på vær til å gå rundt odden.

Her fikk kommunen og Staten fullt gjennomslag i Høyeserett. Retten satte rett og
slett de gamle uttalelsene om avstands og
tidsbestemmelsene for telting til side som
ikke brukbare i slike tilfeller. Retten viste til
at det også her må gjelde en utilbørlighetsregel, men det skal som kjent mye til at en
båt oppankret ved en holme 100-140 m fra
en hytte, kan være til særlig sjenanse for
brukere av hytta/huset. Når det gjelder hvor
lenge man kan ligge viser retten til at heller
ikke 2 døgns reglen kan gjelde her og henviser til en utilbørlighetsvurdering, forbudet
mot opplag og at det må være andre regler
som vil regulere hvor lenge man kan ligge.
Med andre regler menes her også den solide
sedvaneretten for bruk av slike fortøyningsplasser i ventehavner.

Problemet i saken var at retten til å fortøye
slike steder ikke er lovregulert, men enda
verre, lovgiveren hadde vært så historieløs
at det i forarbeidene ble sagt at dette problemet kan løses slik som for telting på land.
Her er det, som kjent, en 150 m minsteavstand og 2 døgns lengstetid for overnatting.
Miljøverndepartementet hadde også tatt dette med i sitt rundskriv om friluftsloven. Her
ble det fra kommunens side påpekt at en

Hva nå ?
Denne dommen har styrket den tradisjonelle
bruken av kysten vår med småbåter og muligheten for overnatting i båt. Men det er
viktig at allemannsretten brukes. Det er bare
gjennom bruk den kan opprettholdes. Studer
dommen og bruk din rett. Er du i tvil har du
rett til å be om at kommunen kommer med
en uttalelse.
Tekst: Ivar Otto Myhre
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Snekka ” Fram”
Etter noen vintre på vannet, var det tid for en mer grundig overhaling av snekka.
Sist dette ble gjort var i 1995. Ellers har det vært en rask vårpuss hvert vår.
utsatt for i vinter har medført at treverket har tørket
ut og det er dannet flere
store sprekker i skroget.
Før motoren sett inn igjen,
legges snekka til trutning i
sjøen noen dager for å tette
disse sprekkene.
I løpet av mai vil snekka
ligge klar til bruk for en ny
sesong med en velsmurt og
nyoverhalt motor og skrog.
Ansvarlig for snekka i
sommer vil som tidligere være Odd Erik /
Astri og Anders.

Motoren ble tatt ut i høst. Den har fått en
grundig overhaling på Verkstedlaget.
Nye ventiler er satt inn, topp pakning er
skiftet, forgasser er skiftet og den er blitt
bygd om til ferskvanns kjøling.

Tekst: Anders Nerland

Skroget har blitt strippet for
over ti år med maling lag på
lag. Dette avdekket noe skade
på treverket som har blitt fornyet. Noen spant er skiftet ut.
Båtene er nå satt inn med antiparasitt og tynn olje og påført
ny hvit maling utvendig.
Ferskvanns sløyfe til motoren
er montert under båten. Akslingen er tatt ut, rengjort og
smurt opp på nytt med nye pakninger.
Behandlingen snekka har vært
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En dag (eller to) i en bryggerseilers liv
En bryggeseilas er noe helt spesielt og starter alltid på mandag – med planlegging. Problemet er bare at mandager er mandager og er egentlig ikke brukbare til noe som helst. I
hvert fall ikke planlegging. Tirsdager derimot, er helt forskjellig fra mandager. Da er det
enten styremøte eller noe bra på TV. Og onsdager er det jo fast kveld på kystlaget. Men
torsdag – torsdag er det enten ”Rikets røst” eller noe annet å bruke tiden på. Og vi planlegger vel ikke en bryggeseilas i arbeidstiden – gjør vi vel?
hummer, og som vanlig er Oddvar på vei
mot Svenner. Brått begynner det å regne –
fra skyfri himmel. Nei - det var nok Mustafa som spylte vekk måkedri….en på flytebrygga.

Fredagen derimot, er full av forventninger
og hyppige besøk på ulike nettsider som
”spår” været kommende helg. (Egentlig har
jeg gjort dette hele uka). La oss forutsette at
været blir som fortjent. Varmt, vakkert og
stille.
Ferdig med jobben, rett hjem for å hente det
som mangler, innom to steder på veien ut,
hvorav det ene er RIMI. Bacon og egg og
kanskje litt flytende i aluminium. (pant 1
kr.)
Er på kystlaget kl. 16.05 – ikke dårlig for en
som slutter kl. 16.00. Nå er det helg!

Endelig om bord. Skal trakte kaffe, men ser
at filteret ikke er tømt siden sist og bærer
tydelig tegn på forfall, for ikke å si ren forråtnelse. Noe hvitt og ekkelt har satt sitt
preg på filterposen. Ren antibiotika spør du
meg. Klær og handlevarer fra RIMI og det
andre stedet stues bort. Det hvite (og alumi-

Etter å ha parkert bilen, og da på
riktig anvist plass, blir veien til
båten lang, fryktelig lang. Treffer Vigdis på vei ned trappa fra
kontoret. Må liksom gi en klem
og snakke litt. Mustafa står rett
rundt hjørnet og spyler slippgangen og lurer på: Hva skjer a?
Tar tid det også. ”Jugærbenken”
er full og umulig å gå utenom
uten en liten stopp. Gunnar
kommer slentrende og lurer på om kaffen er
klar. Herregud – jeg har jo akkurat kommet.
Men OK, gi meg en halvtime. På flytebrygga treffer jeg først Stig Tore og deretter
Oddvar. En halv time går styggelig fort.
Som vanlig har ikke Stig Tore fått en eneste

niumen) i kjøleskapet, det røde på benken,
lett synlig og lett tilgjengelig. Et raskt skifte
fra kontorhabitt til mer sommerlig antrekk.
(Hvite, hårete bein rett i sandalene). Og om
litt er kaffen klar. Kommer plutselig til å
tenke på at jeg ikke har spist noe.
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Vet at det finnes både hermetikk og ulike
supper i skapet. En liten kø har dannet seg
på brygga. Folk vil inn. Spise kan vi gjøre
senere. Først kommer Mustafa, så Gunnar,
deretter John og Trond og da er det stapp
fullt. Vi må sette oss ut. I slike stunder er et
godt å være til.
Praten er som vanlig. Innholdsløs og viktig
og utrolig trivelig. Faktisk berikende.
Kaffen tar slutt, og koppene byttes ut med
plastglass (med stett). Den hvite får ben å
gå på. Mustafa forsvinner for et øyeblikk og
kommer raskt tilbake med noe som egner
seg i små glass.
Og det er da undertegnede gjør det dummeste han kan gjøre i kystlagssammenheng
– be om råd på et teknisk problem: ”Når jeg
trykker på bryteren for lys i lugaren, lader
ikke telefonen mer og det blir mørkt”.
Forslag til løsninger er mange – og kostbare. Helt fra å bytte noen få kontakter til å
bytte båt. I mellomtiden har Arne kommet
om bord. Hans forslag om å sjekke sikringene viste seg slett ikke å være dumt.

nei. Da våkner vi rundt 07.00.
Uvisst av hvilken grunn, men ColorLine
kan være en årsak til det. Tre korte støt i
pipa og Pedersen er lys våken. Og det er nå
båtlivet er verdt å leve: Bacon og egg. Eggene har jeg, men bacon? En kjapp tur på
RIMI og problemet er løst. Og det er nå det
verst tenkelige faktisk skjer – gassen er
slutt, men vi har jo Gunnar. Ligger i en båt i
nærheten av meg.
”Har du egg, så
har jeg bacon”.
Og slikt blir det
frokost av.
Det er lørdag og
lørdagskafé. Kaffe og vafler og en
hyggelig prat. Per
svirrer rundt i det
som skal bli et
motormuseum.
John lurer på om
ikke vi må beise
nordveggen, Mustafa er opptatt av
flytebrygga, Ottar
og Kjell Arne kobler noe de kaller for
strøm. Gamle ting i det nye museum får nytt
liv. Det hakker og går – ikke ulikt en bryggeseilas.
Vigdis kommer ned på brygga og det blir
tid til nok en klem. Kystlagets blomst fornekter seg ikke.
Sånn rundt kl. 15.00 er det bare bryggeseilerne igjen – og Arne. Men han er jo fastboende. Så kommer Egil Rove. Har med et par
jetfly med etterbrenner – modeller.
Fyrer opp så det lukter parafin (les svidd)
over hele kystlaget. Imponerende.
Tekst: Dag

Etter hvert er det på tide å køye. Men først
må jeg ha noe mat. En rask titt i skaper og
kjøleskap gjør det mulig å anrette et skikkelig herremåltid: Trøndersodd med rødvin.
Gjort i en fei, spør du meg.
Jeg har den uvanen å måtte lese i en bok før
jeg sovner. Så også i båten. Jeg vet hvor boken ligger, men ikke innholdet. Har forsøkt
å få et lite innblikk i innholdet over en hel
sommer, men det er helt umulig. Sovner
tvert. En dag i en bryggeseilers liv er over,
men ikke glemt. Nå gjenstår bare resten.
God natt.
Vanligvis står jeg opp i helgene mellom kl.
09.00 og 10.00. Ikke under en bryggeseilas

9

VIL DU LÆRE OG SEILE MED SPRISEIL
Tenvikbåten Albatross ll er på vannet og vi vil at flere lærer å seile denne båten,
som er 24 fot, med en spriseilføring på 42 kvm. Fordelt på to forseil, klyver og fokk,
storseilet og et toppseil. Har du lyst til å seile denne båten så sier du fra til Yngvar
(90140010) eller Anders.
Spriseil
Man vet ikke sikkert når det
ble begynt å rigge båtene med
spriseil, men forskere mener
det er over 300 år siden. Seilet ble spent ut av en spristake, der den ene enden blir
stukket inn i en tauløkke som
var sydd inn i barmen på seilet, og den andre enden festet
til masten. Den spririggede
båten hadde som regel en
tung og massiv mast hvor den
eneste form for staging var et
fokkestag. Senere fikk riggen
vant til å støtte opp masten.

Meldingsblad for Gokstad kystlag
Foto som er brukt i bladet er tatt av Yngvar Halvorsen om de ikke er merket med noe annet. Artikler som er brukt, er merket med forfatterens navn, foruten de som er skrevet av
redaksjonen. Vi tar gjerne imot materialet fra medlemmene i kystlaget
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Referat fra Gokstad
kystlags delegat
til landsmøte i
Forbundet
KYSTEN
Tekst/Foto:
Vigdis Myhre

Deltagerne på Landsmøte i Stavern 13.-15.april 2007
Det er alltid spennende å
delta i nye arenaer. Nå visste jeg vel sånn regnskap innen nærmere fastsatt frist.”
omtrent hva slags mennesker jeg skulle
møte- jeg regnet med at de var maken de
I dette ligger det at det er frivillig å ha et
fylkeskystlag. Det er mange steder dette
dem jeg vanligvis ferdes med i eget kystfungerer fint og at det er fruktbart, noen stelag---! Og det stemte forbløffende godtder er det kystlag fra forskjellige fylker som
altså ingen store overraskelser!
Nå hadde jeg på forhånd blitt spurt om jeg arbeider sammen- det blir litt ulikt rundt
ville være referent under behandlingene av omkring i dette langstrakte kystlandet vårt
landsmøtesakene så jeg hadde kvesset bly- med lange fjorder og høye fjell. Vi i Vestanten og var klar til dyst. Det ble ikke me- fold har heller ikke et fylkeskystlag som er
get skrevet og en av årsakene til det var at oppe å går- det var aktivt noen år, men etter
sakslisten var sendt ut i god tid slik at dele- hvert dabbet det av og ligger vel nå på vent.
gatene hadde hatt tid til å sette seg inn i et For øvrig var jeg fritatt for seminardelenvelskrevet dokument – dessuten var det ikke men jeg observerte gruppene i arbeid og
noen store tunge saker som skulle drøftes. det var ikke noe å utsette på innsatsen.
Vedtektsendringer som ble gjort var presi- Fredriksvern kystlag hadde tilrettelagt en
seringer og lettere endringer.
hyggelig lørdagskveld med god mat og muDen saken som skapte drøftinger, som be- sikalsk underholdning- og der var utlodning
gynte på fredag og fortsatte på lørdag, hand- med mye moro!
let om fylkeskystlagenes være eller ikke
Og etterpå dro alle hvert til sitt og alle var
være. Landstyret hadde fremsatt forslag om enige om at det hadde vært en fint landsmøen endring og deres forslag ble vedtatt.
te og at det er hyggelig å treffe
”likesinnede” fra hele landet.
”- tre eller flere kystlag kan etablere et formelt samarbeid fylkesvis eller regionalt. Fo- For øvrig forslår jeg at dere tar en titt på
rutsetningen er at det leveres årsmelding og tilsendt offisielt referat senere
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SNEKKERBUA
Snekkerbua har helt fra vi leide Slippen, vært en buffersone med hovedvekt på
lagring. Opprinnelig var bua en snekkerbu, nå setter gjengen bestående av
Pål Henningsen, Thorbjørn Larsen, Kjell-Arne Mandelid, Roy Kristoffersen,
Petter Skårberg, Hermod Styrmo og Kristians Fossum i gang en renovering
av rommet som skal brukes til flere ting

VIKTIG MELDING !
Vi vil anmode de medlemmene som ennå ikke har gjort det, om å
sende sin e-postadresse til: gokstad.kystlag@c2i.net da mye av
den ukentlige informasjonen kommer på e-post
Husk også å sende melding hvis dere skifter
E-post adresse
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PROGRAM LANDSSTEVNET 2007
Lørdag 28.07
0800 – Flaggheis sang v/Riggerloftetes
Mandag 23.07 - Torsdag 26.07
Samseiling i samarbeid med lokale kystlag shantykor
0900 - Skippermøte
0930– Kystcafe åpner
Torsdag 26.07
1100 – Utstillinger åpner
1000 -Sekretariatet åpner registrering
1000-1400 Barneaktiviteter
1200 -Utstillinger og kystkafe åpner
1000-1230 Shantyseminar
1600 -Samseiling deltakere/båter ankom1030-1130 Foredrak om Karjohansvern
mer. Fortøyning, registrering,
1800 -Åpning v/ordføreren, Forbundet Kys- 1200-1330 Foredrag om bruk av fyrstasjoner
ten og stevneledelsen
1200 – Presentasjon av båter åpne for publi2000- Utstillinger stenger
kum
2000- Bli kjent allsang pub
2100- Flagghal sang v/Riggerloftets shanty- 1400 – Seileregatta
15:30 – Shanty underholdning felles konsert
kor
2115- Allsang pub fortsetter med tilfeldige 16:00 – Defilering av båter
1900 – Utstillinger stenger
spillemenn
2000 – Stevnemiddag med utdeling av priser og underholdFredag 27.07
ning
0800 – Flaggheis sang v /Riggerloftets
2100 – Flagghal
shantykor
2300- Konsert ved
0900 - Skippermøte.
Linda Kvam og
0930 Kystcafe åpner
band med dans
1100 – Utstillinger åpner
1030-1400 Barneaktiviteter
1030-1130 Foredrag om Karljohansvern
Søndag 29.07 Olsok
1200-1330 Foredrag om bruk av fyrstasjo- 0800 – Flaggheis sang v/Riggerloftets shantykor
ner
0930 - Kystcafe åpner
1400 – Roregatta
1100 Utstillinger åpner
1500 - Motorbåtregatta
1115-1200 Friluftsgudsteneste på Løvøya
1800 - Velkomstsamling av korister til
1330 Loddtrekning av en Havnøypram
shantyseminar
1400 - Kort avsluttningssermoni, flagghal.
1900 – Utstillinger stenger
2000 - Konsert med Storm Weather Håkon 1500 – Oppbrudd og avseiling
Vatle
2100 – Flagghal sang v/Riggerloftets shantykor
21:30 - Pubkonsert med Yngve Kristiansen
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BÅTENE
I GOKSTAD
KYSTLAG
Vi har flere båter i besittelse
på lager.
Noen venter på flittige hender
mens andre har funnet sitt
hvilested i kystlaget.
Vi har også noen båter som er
i bruk og godt ivaretatt.
Tenvikbåten ”Albatross II”
En kopi av en 24 fot sildebåt fra Ula i Vestfold fra 1890.
Kopien er bygd etter den siste originalen,
som i dag finnes på museum i Larvik.
Den er bygd av medlemmene i kystlaget og
sto ferdig i 2000.
Den er rigget med spri seil, fokk, klyver og
toppseil.
Den skal være tilgjengelig på Slippen for
bruk av medlemmene i kystlaget

Snekka ”Fram”
Ei Staverns snekke fra 1930 med en 4 -5
Hk. Marna.
Den disponeres av Anders Nerland og Odd
Erik Sillibakken / Astri Bjønnes.

Spissbåten: ”Anna ” , ei
Grimstad sjekte (fin robåt )
Kjøpt inn til å være tilgjengelig for medlemmer som
bruker ”Slippen” av midler
fra Nærmiljøutvalget til en
rotur i havna eller utover i
fjorden.
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Prammen: ”Tjære deg ”, er bygd av en
Den er tilgjengelig for de som er tilsynsfølokal båtbygger i Sandefjord.
rere av Gokstad holmen.
Den er tilgjengelig på Kystlaget for bruk av
medlemmer. Innkjøpt av midler vi har fått
fra Nærmiljøutvalget.
Kystlaget eier og driver også fiskeskøyta

Prammen: ”Fruen”, Kystleds båten som
tilhører Gokstad holmen.
Den er tilgjengelig for de som leier hytta.

”Lanesbuen”
Den drives av en egen undergruppe.
Den er tilgjengelig på kystlags arrangement
og kystlagsturer.

Stokkegiggen en solid robåt som er plassert På vegne av Fartøy og kultur
i Mefjorden.
Anders Nerland
DEN DIGITALE OPPSLAGSTAVLA
..sendes ut via E-post til medlemmer i
kystlaget med ujevne mellomrom. Den
skal informere om tidsaktuelle hendelser, og alle
kan komme
med forespørsler etc.
Får du ikke
denne så send
din E-post
adresse til redaktøren i
Kystvakt

Ser du noe
mistenkelig på
bryggene, eller på
Slippen, ring 02800
til Politiet
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Motormuseet
Gokstad kystlag

fra Hof til veggene i den delen av arealet
som skulle bli den nye utstillingen av gammelt verkstedmiljø. Ved god hjelp av Arne
ble muringen ferdig i oktober, og det gamle
vinduet ble satt inn. Nå var bygget klart for
innsetting av motorer og utstyr for utstilling.
Vi så fort at arealet, naturlig nok, kunne
vært mye større, og måtte derfor være kreativ når vi skulle disponere plassen. Motorer,
som skal kunne kjøres ute, er plassert på en
slik måte at de lett kan kjøres ut. Motorer,
som kun skal stå i utstillingen, står montert
på stativer og på veggen, for å spare gulvplass. Utfordringen er også å få plass til annet utstyr, som propellanlegg med mer.

I det vi kaller ”den gamle verksteddelen” er
det montert to maskiner med gammeldags
reimdrift. Søyleboremaskinen, har vi for
mange år siden, hentet fra smien på Haukerød. Dreiebenken kommer fra SMI, men fra
den tiden bedriften het Sogn Mekaniske Industri as. Bedriftens første dreiebenk. Strøm
I mer enn to år har nå Verkstedlaget arbeidet til maskinene og driften kan vi hente fra
med å få utvide motormuseet. Det var i feb- Marna aggregatet, som er montert ved siruar 2005 at det gamle skuret ble revet.
den.
Grunnen ble gravet ut, fundamenter og murer ble støpt og det ble støpt gulv.
15. oktober samme år ble bygget reist med
svært god hjelp fra Oddvar og Espen. Det
var utrolig godt å få hjelp av to kyndige fagfolk til dette arbeidet. Taket ble lagt og
Verkstelagets medlemmer fortsatte så med
utvendig kledning, isolasjon og innvendig
panel. Samtidig hadde Kjell-Arne arbeidet
med det elektriske anlegget.
Våren 2006 ble det hentet gammel murstein
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Aggregatet er produsert ved Marna i 1959,
og har tidligere vært montert som reserveaggregat i et tilfluktsrom i brannstasjonen i
Svelvik. Brukstid på aggregatet er ca. 50
timer. Takket være Ottar, virker dette nå
fint.
Vi er i godt i gang med ferdigstillelsen, slik
at vi kan ha formell åpning av det nye motormuseet på årets kystkulturdag den 16
Juni.
Det nye motormuseet vil være et stort skritt
framover i arbeidet med å samle, dokumentere og videreformidle norsk motorindustri.
Det er videreformidlingen av denne historie,
som er drivkraften bak arbeidet som Verkstedlagets medlemmer driver.
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Hvorfor utvidelse av motormuseet?

Arbeidet startet relativt raskt med restaurering av motorer, og det ble også bestemt at
Som mange sikkert husker, overtok kystla- det var viktig å få til videreformidling av
get slippen på Huvik med et komplett mo- den historie vi samlet. Det første areal med
torverksted og mange motorer og motorde- motorutstilling kunne derfor åpne i
ler, Kystlaget bestemte derfor at båtmotoren 1995. Tanken om dokumentasjon og videreformidling av motorhistorie, primært norsk
motorhistorie, utviklet
seg og ideen om en
nettside med informasjon om motorer og dokumenter ble foreslått.
I dag har vi registrert
ca 75 motorer. Motorene er registrert med fotografier, og alle kjente
tekniske detaljer som
kan dokumenteres.
778 dokumenter er nå
beskrevet på våre nettsider. Svært mange motorsamlere tar kontakt,
og ber om kopier av dokumentasjon de
skulle få en sentral plass i kystlagets virksomhet. Verkstedlaget ble etablert som eget trenger. Noen har kjøpt en snekke med gammel motor, og setter stor pris på å få kopier
arbeidslag.
av originaldokumentasjon for sin motor.
Det nye arealet, gjør
Verkstedlaget i stand
til å fortsette med videreformidling av motorhistorien på en helt
annen måte enn før,
og Verkstedlaget gleder seg til åpningen på
årets kystkulturdag i
juni
Tekst: Per AngelHansen
.

18

Med noen ting tar det en del år før en kommer til en erkjennelse
Jeg har vært med på å pusse kystlagets robåter i ca.15 år. Det har jeg gjort fordi det skulle
være slik at, som kystlag, så skulle vi ha noen
robåter til egen disposisjon og at det skulle
være et tilbud til folk som kunne finne glede i å
kjenne robåtens velsignelse.
Dagens erkjennelse er at jeg har trodd feil, det
er ingen som synes det er et godt tilbud, det er
så få at det blir å regne som ingen -da er det
sånn det er, at folk flest synes det er liten glede
ved og ro- så da er det sånn også.
Men jeg vil i hvert fall fortsette å pusse en båt
slik at jeg kan glede meg.
Båtene kommer på vannet i år også.
GOD SOMMER!
Fra Vigdis, som er sta nok til å tro at båtene
blir brukt - allikevel!

Seilas og havnelaget har forskjønnet pålebrygga, på dugnad
Pålebrygga har fått nytt skjørt, noe
som støtter opp brygga og gjør at
den er vesentlig penere sett fra landsiden.
Dette arbeidet ble i hovedsak gjort
på dugnad av de som har båter der,
fint gjort.
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Fint vær og mange
folk ute, og ikke minst
Borgertoget. Vi ble
tilslutt 41 medlemmer
som gjennomførte
løypa med stil. Attrak17. mai 2007, ble en slik opplevelse som vi sjonene våre i år var en stor motor med godvil at denne dagen skal bli, både for kystla- lyd og eksos, som høstet applaus og hurra
get og for hver enkelt.
rop når Per ga på litt fart.

Borgertoget
17.mai

Båten til Ivo dro vi etter oss og fire mann
hold råseilet mellom seg. Ellers så hadde vi
en del plakater som fortalte om Kystled stedene og de forskjellige arbeidslagene, og
som en fin slutt på vår del av toget, sang koret seg gjennom Sandefjords gater. I badeparken holdt de en fin konsert og de ble riktig mange tilskuere der etter hvert
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dusert med de gamle metodene for å dokumentere
gammelt håndverk. Men det mest originale her var
nok at man også hadde tatt vare på det gamle kontoret med tegninger og arkiver. En skattkiste for de
som i fremtiden vil forske på gammelt håndverk.
For ikke å snakke om en gammel arbeiderbolig,
staller og lagerbygninger.

KYSTLAGSTUREN 2007 – NOK
EN SUKSESS
KYSTLAGSTUREN TIL ÅLAND OG
SVERIGE I ÅR BLE EN KJEMPESUKSESS. SPØRSMÅLET ER OM DET NÅ
KAN GJØRES BEDRE.

Tekst: Ivar Otto Myhre Foto: Per Angel-Hansen

Besøket i Norrtälje ble avsluttet med forforfriskninger ute i det fine været før kursen ble satt for
Torsdag 26 april kjørte 2 biler med 9 forventnings- Kapellskjær og ferge til Åland og Mariehamn,
fulle kystlagsmedlemmer om bord i Strømstadmens volvoene ble stående igjen på kaien. Fergetufergen med den tradisjonelle matkassa i volvoen til ren tok 2 ½ t og ble kortet med en bedre middag
Ivar Otto. Lasse Klaveness hadde denne gangen
om bord på den stappfull fergen.
påtatt seg det tekniske ansvaret for turen og det
meste var bestilt og i orden, men som alltid var det Åland.
plass for hyggelige overraskelser under veis. Så ble
tilfelle også denne gang. Standarden på overnatEtter en overnatting på hotell og frokost gikk turen
tingene var hevet noe opp til bare vandrehjem og til til seilskuta Pommern. Her ble vi tatt imot av intenog med en hotellovernatting i Mariehamn på
danten om bord som viste oss rundt på denne kjemÅland. Det var ingen overnattinger på golv eller
pestore ( over 100 m lang) jernskuta. Åland er det
tilfeldige sofaer denne gang.
eneste stedet i verden der det enda lever folk som
Strømstad – Stockholm
har seilt i kommersiell langfart med seilskuter, og
som således kan formidle kulturen videre. Helt opp
Første etappe var vandrehjemmet i den koselige
til 60-tallet gikk det seilskuter fra Åland på verbyen Åmål ved Veneren. Her var vi kjent fra tidli- denshavene. Pommern er den eneste av de store
gere overnatting og vi ble installert på 3 mannsrom. seilskutene fra storhetstiden som er bevart slik som
Neste dag etter frokost fra den rikholdige matkassen, var det full fart på den lange bilturen over Sverige til Bottenviken og den lille byen Norrtalje. Her
besøkte vi et industrimuseum, Phytagoras, som vi
lenge har hørt om, men først nå fikk gleden av å
besøke. Her som alle andre steder vi kom på denne
turen, var vi heldige med omviseren – en tidligere
ansatt som virkelig kunne sitt fag. Her hadde man
med Statens hjelp tatt var på et helt gammelt industrianlegg fra Sveriges storhetstid som industrinasjon og ikke bare tatt vare på noen motorer fra
produksjonen, men også de maskinene som hadde
produsert motorene. Anlegget var blitt reddet av
entusiaster like før gravemaskinene skulle sette tennene i de gamle mursteinsbygningene.
I tillegg til hele det kjempestore reimsystemet som
drev hele fabrikken hadde man også inntakt det store strømaggregatet som hadde gitt strøm til ikke
bare fabrikken, men også lokalsamfunnet. Det ble
til og med kjørt til ære for oss. En viktig ingrediens
i dette museet var en motor som nylig var blitt pro-
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den var når man ser bortsett ifra skoleskipene. Tor
Richard synes det var hyggelig når guiden sa at den
hadde fått montert lasteportene for trelast under en
av turene med trelast fra Larvik. Det måtte ha vært
plass til enormt med trevirke i det enorme lasterommet i hele båtens lengde uten motor og bunkerstanker i tillegg til dekkslast. Vi fikk vite at den
lastet 49.000 sekker med korn. Kornet ble lastet i
Australia og losset som regel i England. Til Australia gikk de uten last og måtte ha ballast som det tok
uker å laste og losse. For et slit !
Det eneste ”moderne” hjelpemiddel om bord for å
spare mannskap var en tendkulemotor plassert på
dekket og en såkalt ”donkeykjele”. Denne kjelen er
en dampkjele som ble benyttet til å drive en vinsj.
Disse ble benyttet til å laste og losse samt til seil-

setting.
Pommern ligger til kai ved siden av det berømte
sjøfartsmuseet her, og selvfølgelig måtte vi dit. Her
er det mange skutemodeller og remedier fra seilskutefarten, blant annet har man tatt ut offiserslugarene og brua på en seilskute og plassert denne i museet. Dette gir et godt inntrykk av forholdene om
bord i disse store seilskutene og ikke minst den forskjellen det var i standard på mannskap og offiserer. Om bord i Pommern hadde vi nemlig sett de
spartanske forholdene for mannskapet. I tillegg viste utstillingen noe av Ålands mer moderne sjøfart.
Her står fergetrafikken sentralt med ferger både til

Sverige og Finland. Dette skyldes at den eneste
måte å få tax-freesalg mellom EU-landene Sverige
og Finland på er å gå innom Åland som ikke er
med i EU. Inntektene av spilleautomatene på disse
fergene går til kulturvirksomhet på Åland og er forklaringen på hvordan dette øyriket med ca. 40.000
innbyggere kan klare å holde så mange kostbare
museer i drift.
Nå var det tid for en bedre lunsj i det lille, men koselige sentrum av Mariehamn før turen gikk til Sjøkvarteret i østhavnen. Her ble vi tatt imot av sjefen
sjøl som hadde mange venner i Norge etter mange
studiebesøk og som også hadde hatt besøk av norske venner. Dette kvarteret bestod av 16 da med kaier og en masse boder med en rekke aktiviteter. Her
var den ålandske fiske og hjemmebaserte sjøfartskulturen utstilt. Her
var det alt fra storbåter, galeaser,
skonnerter til helt små snekker. Årsaken til denne omfattende småbåtbruken var selvfølgelig først og
fremst en nødvendighet i dette øyriket med tidligere rikt sildefiske, men
også handel på Stockholm, hvor
ålendingene lenge hadde privilegier,
hadde spilt en stor rolle. Vi var blant
annet om bord i en brønnbåt for fisk
med hytte på, en hytte som var til å
ta av. Inne i hytta, som lignet løftingen på en nordlandsbåt, var det
vedovn og plass til usedvanlig
mange køyer.
Sjøkvarteret inneholdt en rekke kystkulturaktiviteter som båtbygging, reparasjonsverksted, motorverksted, kunsthandel, repslager, smie
m.v.
Nå var klokka blitt så mye at vi ikke rakk et besøk
på nasjonalmuseet, så resten av ettermiddagen før
fergeavgang ble tilbrakt på en pub. Fergeturen denne gang foregikk i dagslys med god utsikt til den
vakre skjærgården utenfor Mariehamn, mens vi
inntok en bedre middag. Fremme i Kapellskjær var
det bare 5 min med bil til et koselig vandrehjem der
vi hadde hele bygningen for oss selv.
Sveriges Sheffield.
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Neste dag etter en bedre frokost fra matkassa, gikk
turen til Eskilstuna, byen som er karakterisert som
Sveriges Sheffield på grunn av den store jernindustrien som hadde vært der. Her har det vært produsert alt i jern fra primuser til lokomotiv. Her
spiste vi først en liten lunsj på den koselige restauranten inne i et gammelt industriområde hvor det
hadde vært smier. Her dukket også Per AngellHansen opp etter en lang og tidlig biltur fra Sandefjord.
Omsider åpnet Bolinder-Munktelmuseet og vi ble
geleidet av en artig omviser inn i en foredragssal
der han gikk gjennom firmaets historie med fusjoner, fisjoner og Volvos eierforhold og det hele.
Men så gikk han løs på de mange tekniske vidundrene i det romslige muset i hallene til fabrikken
som var flyttet til mer moderne lokaler utenfor
byen. Plasseringen i byen var opprinnelig på grunn
av vannfallet i elven der som ga kraft til maskinene
og transportmuligheter på kanalsystemet ut i Malaren og videre ut i den store verden. Her var det litt
av hvert å se på og det var tendenser til applaus når
den ene motoren ble startet opp etter den andre,
blant annet flere kjente båtmotorer. En av de startet
til og med ved å slå på sylinderen med en hammer.
Her var det også en kopi av det eldste lokomotivet i
Sverige og selvfølgelig et utall traktorer og landbruksmaskiner. Her var utstilt Sveriges eldste traktor fra 1913 og den siste med tendkulemotor fra 50tallet. En del militær produksjon var også utstilt fra
flymotorer til beltevogner. Visste du at det var i
denne byen skiftenøkkelen og rørtanga ( 1888) ble
oppfunnet av smeden J.P. Johansson. Tenk på det
neste gang du benytter et slikt redskap. Bakgrunnen
for oppfinnelsen var at Johansson var lei av å ta
med seg en mengde fastnøkler hver gang han skulle
ut på gårdene i distriktet og reparere en traktor.
Hvert år selges det 40 millioner skiftenøkler i verden. Johansson solgte sitt patent til B.A. Hjort som
startet Bacho, en stor og kjent produsent av skiftenøkler.

Museet var spesielt innrettet for å interessere barn
og kan anbefales også for barnefamilier.
Kanaler og industri.
Neste stopp var Motala, denne interessante industribyen midt inne i Sverige ved Vetteren og der byens store sønn tyskeren von Platten startet arbeidet
med å grave Gøta kanal, dette kanalsystemet som
fører skipstrafikken tvers gjennom Sverige og som
igjen gjorde det mulig å drive skipsbygging og industri i Motala. Eksperter vet kanskje at Skibladner
er bygget i Motala. Og det var nettopp muset ved
dette verftet vi besøkte etter en bedre overnatting
og frokost ved vandrehjemmet strategisk plassert
ved kanalen vis av vis verftet. Vertinnen ved vandrehjemmet ordnet med omvisning utenom åpningstiden for oss. Kvelden før hadde vi benyttet til
vandring langs kanalen, besøk på von Plattens grav
og en fellesmiddag på byens beste restaurant.
Alle var derfor klar til innsats da en gammel og
hyggelig pensjonert ingeniør ved verftet tok imot
oss i museet. Her også hadde produktspekteret vært
stort fra skip, lokomotiver og bruer til blybelagte

kabler. Men spesialiteten var veivakslinger til store
skip hvor slutt- avbalanseringen skjedde ved tradisjonelle filing. Her fikk vi også spesialoppvartning
og adgang til andre lokaler med en del interessante
Omviseren vår forstod gangske raskt at vår gruppe objekter. Men viktigst av alt var at dette verkstedet
ikke var ”amatører” og han gav oss mye spesialser- hadde bygget de første skipsdampmaskinene og
vice, blant annet en tur bak kullisene der motorene blant annet den orginale maskinen til Skibladner,
men også dampmaskinen til ”Erik Nordevall” en
ble restaurert m.v.
I lokalene til museet er det også bygget et hotell så hjuldamper som forliste rett utenfor Motala i 1856
og som det nå ved verftet var bygget ny maskin til.
her er mulighetene store for en totalopplevelse.
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Årsaken til det siste var at det på andre siden av
sjøen, i det lille stedet Forsvik, i et gammelt nedlagt
industribygg var det satt i gang bygging av en kopi
av denne passasjerbåten, et prosjekt til 80-90 mill
sv.kr. Vi ble selvfølgelig anbefalt å kikke innom
der på veien hjem. Men før det var det tid til å besøke kanalmuset og et stort bilmuseum i denne
vakre byen i tillegg til en bedre lunsj. Kanalmuset
ga et godt inntrykk av hvordan dette kjempearbeidet ble utført rundt 1820-tallet med 60.000 mann
med spader og hakker, hvorav en del russiske
krigsfanger.
Da vi kom til Forsvik søndag kveld var alt stengt,
men undertegnede klatret rundt gjerdet og fikk kontakt med en hyggelig fyr som tilfeldigvis var innom . Han ordnet oss inn i museet med mange fine
og interessante båtmotorer og ikke minst lekre små
dampbåter, men best av alt, han ringte til Bertil
som hadde nøkkelen til båthallen til ”Erik Nordevall II”. Her fikk vi en fin innføring i dette kjempeløftet som hadde blitt litt forsinket av den nye
svenske regjeringens endrede politikk med hensyn
til sysselsettingsmidler, og prosjektet måtte starte
helt på nytt og lære opp nye båtbyggere. Sjøsettingen var planlagt 4 august i år, men måtte nå utsettes
et år. Dette prosjektet er svært interessant fordi
”Eric Nordevall” var en av de første maskindrevne
transportmidlene i Norden, bygget i 1837
(Skibladner bygget i 1857) og gikk i rute mellom
Stockholm og Gøteborg sammen med 2 andre skip.
Disse revolusjonerte kommunikasjonene med sin
hurtighet og regularitet og betydde et enormt løft
for både vare og passasjertrafikken i Sverige.

volvo-eiere. Han viste oss villig de mange finessene ved dampmaskinene sine, blant annet en flisfyrt
dampmaskin med generator som kunne forsyne huset med strøm. En ide for kystlaget for å utnytte
flisen i snekkerverkstedet ? Dampmaskinen har vi.
Vi mangler bare kjelen. Start innsamlingen av 36
000 sv.kr. inkl. moms.
På dette koselige steder var det selvfølgelig også en
kafé og vi benyttet anledningen til å frekventere
denne for å absorbere den hyggelige ettermiddagen
med Bertil. Men den hyggelige vertinnen fikk nok
litt produksjonsproblemer da bestillingen på 10
ångbåtsbiff kom. Men i hyggelig lag og med litt
drikke var det ikke så farlig at det tok litt tid.
Overnatting var bestilt på vandrehjemmet i den lille
idyllen Gulspång ved Vaneren. Dit kom vi etter å
ha kjørt på kryss og tvers på småveier via en stopp
og bryggesleng i Sjøtorp der kanalen går ut i Vaneren. Lasse klarte å manøvrere seg i dette landskapet
uten bruk av GPS, en imponerende prestasjon.

Hjemover.
1 mai var det ingen bønn. Etter å ha tømt matkassa
til frokost måtte vi hjemover, men for å gjøre overgangen til hverdagen litt mindre brutal stakk vi innom vår venn med motormuset i Saffle. Dette er et
imponerende sted med motorer, slipp og gammel
slepebåt, men nå var kulturpåfyllet så stort hos alle
unntatt Per, at vi etter 2 timer sank sammen i bilene
og startet på veien over til Strømstad og fergen
hjem.
Takk til Lasse for god jobbing med bestilling av
Det er planer om å heve ”Eric Nordevall”, men det- plass, overnatting og ruteopplegg for turen. Det
hele var gjennomtenkt og ga dessuten rom for imte er utsatt på grunn av problemer med konserveprovisasjoner – noe som alltid skjer på våre turer.
ringen. Erfaringene med ”Wasa” viser at det er
vanskelig å konservere slike treskrog som blir tatt
opp selv fra ferskvann, og myndighetene har derfor Neste år vil vi forsøke å få til en ny tur til NordVestlandet, Molde, Kristiansund og Ålesund. Årsaforeløpig stanset hevingsplanene.
ken er at vi ønsker å få med oss en omvisning av
Oddmund Brunvold og dele litt av hans unike
Men Bertil hadde mer å by på. Ved slusen hadde
kunnskaper om norsk motorproduksjon. Dessuten
han butikk med ”båtpornografiske remedier” der
hans kone ekspederte, men hjemme i huset ved si- har det skjedd mye på de stedene vi har vært før den hadde han et lite verksted hvor han produserte Mellomverftet blant annet. Kanskje kommer det
andre deltaker til også
små dampmaskiner, kjeler og han solgte også alt
komplett med båt. Dampmaskinen hadde den humoristiske betegnelsen B2, ikke ukjent for gamle
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Treffliste/kalender 2007
Mai

Juni

Juli
August
September

2
8
17
6
12
15—16
23
26—29
21
05
18
28

AU-møte
Styremøte
Borgertoget
AU-møte
Styremøte
Kystkulturdagene
Gokstadholmen
Landstevne i Horten
Styremøte
AU-møte
Styremøte
Gokstadholmen

Onsdag: Lags aktiviteter fra kl. 18.00
"Fra krok til gane" første onsdag i mnd, starter kl. 20.30
Lørdagskafé fra kl. 11.00 til kl. 13.00
Styremøter/AU-møter starter kl. 18.30, styremøtene er åpne
for alle
Medlemsmøter starter klokken 1900
Liker du å ferdes i maritime miljøer - i båt eller på land?
Vil du være med på å bevare ressurser og miljø til nytte og
glede for deg selv og dine etterkommere?
Ta kontakt eller besøk oss en onsdagskveld
Gokstad kystlag, Framnesveien 5,
3222 Sandefjord. 33 47 34 04.
Kontoret er bemannet mandag, onsdag og fredag kl. 11-13
e-post: gokstad.kystlag@c2i.net
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LØRDAGSKAFÈ
Hver lørdag lager vi
vafler og kaffe fra
klokken 1100 til 1300
Dette serverer vi i stua når det er
kaldt eller på brygga når været
tillater det
Du er velkommen, medlem
eller ikke

Om Kystvakt
Infolaget gir ut fire blader i året, mars, juni,
september og desember
Hvis du har stoff som du ønsker inn i Kystvakt, vennligst send dette til,
gokstad.kystlag@c2i.net med ”Til Kystvakt” i emnefeltet, til redaktøren,
ynhalvor@online.no eller send det pr. post til
Gokstad Kystlag, Framnesveien 5, 3222 Sandefjord.
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Returadresse:
Gokstad kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord

Leder i styret

Dag Østby Pedersen

95 21 47 27

Nestleder

Vigdis Myhre

99 45 38 15

Kasserer

Bjørn Fiksdal

33 45 34 09

Sekretær

Bendte W. Kvarenes

33 47 10 46

Verkstedlaget

Per Angell-Hansen

33 47 32 60

Infolaget

Yngvar Halvorsen

90 14 00 10

Nordre Skur & Ballast

Erik Bjønness

33 45 86 12

Svennerlaget

Oddvar Larsen

90 64 94 31

Seilas- og Havnelaget

Bjørn Rishovd

33 46 20 68

Husstyret

John Aanes

33 46 78 91

Utleie/Selskapslokaler:

Vigdis Myhre

99 45 38 15

Modellbåtlaget

Cato Arveschoug

99 99 99 99

Arbeidslagene
Fartøy- og kulturlaget

Vi møtes på Huvikslippen onsdag og lørdag
Kommer du? - Du er hjertelig velkommen!
Benytt anledningen til en prat og litt hygge
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