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Arbeidsplan for 2020 Gokstad kystlag
Styret ønsker fokus på følgende hovedsaker i 2020:
1. Vi må sørge for større åpenhet mot publikum for å gjøre kystlaget mer attraktivt som kystkulturarena. Våre arbeidslag må gjøres lettere tilgjengelig så flere
kan ta del i aktivitetene vi jobber med. På den måten kan vi oppnå økt interesse
og medlemskap i kystlaget.
2. Prosjektet Gk-ung må realiseres i den form det er planlagt i dag. På sikt ønsker vi å videreutvikle og markedsføre prosjektet for et større geografisk område
slik at skolene i hele kommunen kan få del i prosjektet. Det vil være et mål at
Gk-ung blir et arbeidslag.
3. Vi har som mål at første byggetrinn sør for Murhuset kan komme i gang i løpet av året.
Det skal jobbes videre med: • å forhandle en midlertidig avtale med kommunen
angående veisaken slik at båter og annet utstyr kan løftes og fraktes til og fra
ønsket område uten ekstrakostnader for kystlaget. Avtalen skal dekke dette behovet inntil opprinnelig avtale er innfridd.
• å implementere miljøbevissthet i alle arbeidslag
Oppdrag for arbeidslagene
Fartøy og kulturlag - Drifter lagets båter og båtbyggeri samt løpende kystkulturarbeid og prosjekter
Infolag - Har ansvaret for intern og ekstern informasjonstjeneste
Modellbåtlag - Drifter modellbåtbygging
Gokstadveverne - Drifter aktiviteten rundt vevene
Seilas/havnelag - Drifter pålebrygga og flytebrygga, herunder utleie
Kystledslag - Drifter kystleds destinasjonene på Gokstadholmen og Buerøya
Nordre skur og Ballast - Drifter kystlagskoret.
Verkstedlag - Drifter verksted, smie, motorsamling og dokumentsamling
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Kystlagets leder
Valgkomiteen hadde en tøff jobb med å finne
kandidater til styret for 2020 til tross for at de
begynte tidligere denne gangen – men de
klarte det. Det ble riktignok en vri for 2020 da
den tradisjonelle kassererstillingen ble omgjort til
et vanlig styremedlem,
tidligere kasserer Morten
Hellemann vil administrere regnskap og sende
månedlige statusrapporter til hvert styremøte. Vi
har troen på at dette vil
fungere bra.

Jeg forstår dog ikke helt hvorfor det å melde
seg som potensiell styrerepresentant virker
så «skremmende». Det ligger riktignok en forpliktelse i å møte en kveld i måneden, men vi
har det veldig hyggelig, det er plass til latter
og moro. Måten kystlaget er organisert på
med arbeidslag og aktivitetsgrupper som tar
alle praktiske oppgaver, gjør at styret har en
relativt enkel jobb. Så tenk på det hvis valgkomiteen kontakter deg før neste årsmøte, om
du kanskje kan bidra med et par år i alle fall –
det krever ingen spesiell kunnskap annet en
sunn fornuft og et åpent sinn.
Veisaken har tatt en ny vending etter at vi
hadde et møte med kommunen den 9. januar
i år. Kommunen vil betale ekstrakostnadene
vi får ved kranløft av båter og utstyr fra Framnesveien inntil den opprinnelige avtalen blir
innfridd. Vi avtalte også at kommunen skulle
kontakte Einar Sissener for å se om det var
mulig å få framdrift i forhold til opparbeidelse
av den omdiskuterte veistumpen. Sissener
har nå gått med på at kommunen undersøker
grunnforholdene for å kartlegge kostnadene
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ved en eventuell opparbeidelse. Så får vi håpe saken løser seg til alles beste.
Sjøfronten er noe som opptar byens befolking. Store deler av sjøfronten ved indre havn
er dessverre bygget over med høye blokker
og område får dermed verdi kun for de få som
bor der på bekostning av de mange. Jeg mener sjøfronten (det som er igjen) må tas vare
på til glede for oss alle og ikke minst kommende generasjoner, den er byens ansikt fra
sjøsiden og har stor betydning for hvordan
byen vil presentere seg.

Sandefjord har lange tradisjoner som kystby
helt tilbake til vikingetiden, hvalfangst har vært
en særdeles viktig arbeidsplass og inntektskilde både for den enkelte, kommunen og nasjonen. Vi har hatt en av Norges lengstlevende
skipsverfthistorier fra 35 mindre «verft» til
Framnæs Mæk. Verksted med en stor arbeidstokk med høy anseelse, kapasitet og tilpasningsevne. Jeg tar også med Kurbadet
som har vært og er en betydelig attraksjon –
og det finnes mange flere.
Alt dette er vår sjel og vår identitet som vi må

ta vare på, vise fram og være stolte av. Det
jobbes derfor med å få organisert et kystkulturelt forum som skal utarbeide forslag til et mulig sjøfartshistorisk senter som kan vise vår
historie og tradisjoner og som kan være en
attraksjon i seg selv og til glede for mange. Vi
håper dette kan bidra til det kystkulturelle løft
byen fortjener.
Mvh Jan Richard
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Styre i Gokstad kystlag 2020
Det har vist seg å være
vanskelig å rekruttere folk
til styreverv i kystlaget.
Dette er vel en trend i
andre frivillige organisasjoner generelt, men med
400 medlemmer så er det
helt sikkert mange som
kunne være med og ta
verv. Valgkomiteen har
sikkert spurt de fleste som
de mener bør kunne være
med, men andre som ikke
blir spurt og som kunne
tenke seg en plass i styret
De nye i styret for 2020. Styremedlem Lillian Kaupang , Sekretær Per
for en periode, burde ta
kontakt og si ifra allerede A. Møller, Leder av Husstyret Andreas Kjær Johannessen og Nestlenå til valgkomiteen v/Bjørn der Jo Inge Dalland
Navjord 92407433
Styre er jo til for medlemmene og skal passe på slik
at kystlaget blir drevet på
en god måte, økonomisk
og organisatorisk.

Til styret i 2020 var det
ikke mulig å finne noen
som kunne være kasserer,
så det ble valgt inn et nytt
styremedlem som skal
dekke inn denne plassen i
styret. Tidligere kassere
Morten Hellemann, har
sagt seg villig til å ta seg
av regnskapet og inn og
utbetalinger i 2020, men
På Årsmøte ble de som gikk ut av styret takket for godt utført jobb.
Morten Hellemann, Brit Holm Lunde, Kaare Jansen og Ellen Marie
ikke sitte i styre.
Husa . Foto: Karaked Bredesen
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Styret i Gokstad kystlag
2020. Fra venstre Husstyret Andreas Kjær
Johannessen, Styremedlem Lillian Kaupang, Nestleder Jo Inge
Dalland, Leder Jan
Ricard Becke, Sekretær
Per A. Møller, Varamann Petter Tandberg
og Varamann Bjørn
Rishovd
Foto: Karaked Bredesen

Flom på kystlaget
I januar og februar har det vært flere omganger med
flom i Sandefjordsfjorden, også hos oss på slippen. Meldingene har fortalt om flere og flere rekorder men de
har heldigvis ikke slått til.
Vannet er ikke kommet inn i noen av husene men vært
helt opp til bryggekanten flere ganger. Tidligere har vi
opplevd at vannet har kommet opp gjennom sluket i
motormuseet men ikke denne gangen.
Brygga langs land ved bananbrygga, det såkalte
«bananskallet» har stått under vann flere ganger. På
elleve dager i februar har vi hatt stormflo tre ganger,
noe som ikke er dagligdags hos oss.
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Vedtekter for Gokstad kystlag
Gyldig etter årsmøte den 25.01.2019

1 Navn
Lagets navn er Gokstad kystlag. Kystlaget er
lokallag av Forbundet KYSTEN.
2. Formål
Gokstad kystlag skal fremme arbeidet for bevaring og allmenn bruk av de forskjellige elementer innen norsk kystkultur med hovedvekt
på lokale forhold, i overensstemmelse med
Forbundet KYSTENs formålsbestemmelse,
vedtekter og de til enhver tid gjeldende arbeidsplaner. Det skal legges særlig vekt på å
styrke vår identitet som kystfolk gjennom: •
Bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø. • Ivaretakelse og videreutvikling av tradisjonelle
håndverk, sjømannskap, livsform og lignende.
• Opplysningsarbeid for å øke forståelsen for
verdien av kulturelle tradisjoner og den lokale
kysthistorie. Laget skal for å nå sine mål legge
vekt på samarbeid med lokale foreninger, museer, skoler etc.

3. Medlemskap
Alle kan bli medlemmer av Gokstad kystlag.
Man blir medlem ved innmelding i Forbundet
Kysten og med Gokstad kystlag som lokallag.
Kontingent kreves inn av Forbundet KYSTEN
sentralt. Bare den som har betalt kontingenten
innen fastsatt frist, kan regnes som medlem
av laget.
Medlemskontingenten graderes i: Hovedmedlemmer. Ungdomsmedlemmer – inntil fylte 26
år. Familiemedlemmer. Som familiemedlem
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regnes ektefelle/samboer/partner til hovedmedlem og barn av disse. Foreninger, bedrifter og institusjoner. (Ved en person.) Hvert
medlemskap gir en stemme i lagets bestemmende organer. Vilkåret for stemmerett er betalt kontingent. Ubetalt kontingent regnes som
utmelding.
4. Årsmøte
Årsmøtet er kystlagets høyeste myndighet.
Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen
av januar måned og innkalles med minst 4
ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet
på årsmøtet må være styret i hende innen 3
uker før årsmøtet. Årsmøtepapirene skal være
tilgjengelige senest en uke før årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle følgende saker: 1.
Beretning fra styret og arbeidslagene 2. Revidert regnskap 3. Forslag til budsjett og kontingent 4. Forslag til arbeidsplan 5. Lagets organisasjonsstruktur vedtas av årsmøtet 6. Evt.
innkomne forslag 7. Valg av: -

Styret, bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær og leder for husstyret - To vararepresentanter til styret - Revisor med varamann - Valgkomite bestående av tre medlemmer (styrets medlemmer kan ikke velges inn i
valgkomiteen) - Leder velges hvert år. Nestleder, kasserer, sekretær og leder for husstyret
velges for to år om gangen. To av ovennevnte
er på valg hvert år. - Gokstad kystlags representant til styret i Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter. Representanten velges for to år
av gangen - Representanter til årsmøte i Forbundet KYSTEN

Ekstraordinært årsmøte skal kalles inn når
styret bestemmer det eller minst en tredjedel
av medlemmene krever det. Møtet skal holdes innen en måned etter at kravet er innkommet og skal innkalles med 2 ukers varsel.

Humanitære Stiftelse og Sandefjord kommune, stiftet 01.09.2004. Gokstad kystlag har en
representant i styret.

5. Organisasjonsstruktur

Det er forbudt uten styrets samtykke å utnytte
kystlagets navn, emblemer, kontakter, medlemsarkiver eller virksomhet til kommersielle
formål.

Kystlagets organisasjonsstruktur skal vedtas
av årsmøtet hvert år etter forslag fra styret.
Gokstad kystlag har en organisasjonsstruktur
hvor virksomheten er basert på arbeidslag.
Arbeidslagene er åpne for alle medlemmer av
Gokstad kystlag som vil tilslutte seg et arbeidslag.

8. Kommersiell virksomhet

9. Endring av vedtektene

Disse vedtektene kan bare endres med 2/3
flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endring av pkt. 1 og 2 kan bare skje
Arbeidslagene konstituerer seg senest 4 uker med 4/5 flertall.
etter årsmøtet, med valg av leder og nestle10. Oppløsning
der. Valget er for årsmøteperioden. Lederne i
arbeidslagene innkalles av styret til drøftinger Kystlaget kan oppløses dersom årsmøtet i 2
tre ganger om året.. Arbeidslagene utarbeider hverandre følgende år bestemmer dette. Ved
arbeidsplan og budsjett for året som legges
oppløsning skal kystlagets midler overdras
fram til godkjenning for styret. Arbeidslagene foreninger i Vestfold som arbeider og virker i
avholder møter etter oppsatt møteplan.
samsvar med kystlaget og Forbundet KYSTENs formål. Dersom slike ikke finnes, over6. Styret
lates lagets eiendeler til Forbundet
Styret består av leder, nestleder,
sekretær, kasserer og husstyrets
leder. Minst tre styremedlemmer
må være tilstede for at styret skal
være beslutningsdyktig. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av
styreledere, har stemt for. Styret
avgjør alle saker som ikke særskilt
er tillagt årsmøtet – herunder låneopptak på inntil kr 100.000,- Styret
forestår kystlagets løpende drift innenfor rammen av kystlagets budsjett. Lederen og kassereren har
hver for seg prokura for laget.
7. Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter Gokstad kystlag er med i
Stiftelsen Sandefjord Kystkultursen- Tre blide medlemmer i Gokstad kystlag
ter sammen med Anders Jahres
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JULESANGKVELD i Bugården kirke
Tirsdag, 17. desember 2019
Tirsdag, 17.desember
2019 var det julesangkveld i Bugården kirke.
Nordre Skur og Ballast
var invitert av Bugården
Menighetskor for andre
år på rad, hvilket må
være en anerkjennelse.
Sogneprest Linn S.
Hummelvold var vertinne, og Erling Grostad og
Kjeld Lunde styrte det
musikalske.

Korene hadde hvert sitt
program samt noen felles nummere.
Dessuten var det allsang, og avslutningsvis
sang solist Oskar Jørgensen med begge korene ‘O Helga Natt’ så det hørtes i Himmelen.

I denne anledning laget man en pause der
Kjeld fikk blomster fra koret og gave fra Gokstad kystlag med mange gode ord og stor
applaus fra en fullsatt kirke.

Dette var Kjeld Lundes siste konsert som leder av Nordre Skur og Ballast. Han overlater
den kunstneriske ledelse til Randveig Berggreen og Morten Hellemann, (men fortsetter i Tekst. Andreas Falkenberg
koret som gitarist og tenor).
Foto: Britt Holm Lunde
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F

ramnes rommet på kystlaget er et
møterom og et bibliotek

Grunnen til at det heter Framnes rommet er at møblene der inne kommer fra kontoret til Wegger som
var leder av Framnes Mek. Verksted. Flotte eikemøbler og en bordplate med et flyfoto av verftet fra
1972.
Nå er rommet ryddet og gjort rent og klar til å brukes som møterom for de som ønsker å bruke det.
Her er det varm på vinteren også. Rommet skal holdes rent og ryddig, og ikke sett inn noe der som
ikke skal være der.
Cato Arveschoug etablerte et bibliotek der inne som vi nå skal videreføre, kanskje med flere bøker og
blader enn det som er der nå. Noen bøker vil bli flytt fra stua i murhuset ned til Framnes rommet etter
hvert.
Det er meningen at alle medlemmene skal kunne låne med seg bøker eller blader herfra, men foreløpig
er det ikke etablert et låne system. Ansvarlig for rommet og biblioteket er Espen Hvaara og Yngvar
Halvorsen.

På loftet i murhuset er det lagret

regnskaper, styrereferat og andre historiske papirer,
samt en masse tomme esker og annet søppel. Nå er
dette ryddet i slik at det er mulig å finne frem til det
man ønsker å finne. Per og Yngvar som har ryddete
her oppe, er på jakt etter årsmeldinger for å finne ut
mer om historien til kystlaget.
Målet er først å lage en tidslinje over de store ting
som har skjedd i Gokstad kystlag, for så å bygge på
dette med historier.
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Kurs i kystlagene
Å arrangere kurs i kystlagene er både viktig og nyttig. Gjennom kursene kan vi
bidra til at den kunnskapen medlemmene og andre tradisjonsbærere har, kan
overføres til andre.
Vi øker oppmerksomheten om arbeidet vårt ved å gjøre det synlig i lokalmiljøet, og invitere nye folk med. Innmelding av kurs og tildeling av kurstilskudd til
kystlagene skjer gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon som Forbundet
KYSTEN er del av. Det er flere gode grunner til å være med i et studieforbund:
•

Vi får økonomisk tilskudd til kursene.

•

Vi kan få utviklet studiemateriell som passer oss.

•

Vi styrker kunnskapene gjennom dokumentasjon og formidling.

•

Vi får mulighet til å samarbeide med andre kulturvernorganisasjoner lokalt
og sentralt.

•

Kurs skaper virksomhet og fellesskap i kystlagene. Lokallag i Forbundet
KYSTEN har arrangert kurs i båtbygging, restaurering av båter og gamle
bygninger, forskjellige håndverk som båtbygging, repslagning, seil søm og matlaging.
Kurs i seiling og båtmanøvrering er også populære.
Kursvirksomheten er en fin måte å åpne opp
kystlaget for nye medlemmer og for å gjøre
gamle medlemmer mer aktive.
Forbundet KYSTENs sekretariat bidrar gjerne med veiledning og hjelp til å komme i
gang å arrangere kurs.
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Lagene i Gokstad kystlag
Infolaget har fått ny leder, Steinar

Kystledlaget informerer også om

Bredesen. Han informerer om at disse er
medlem av laget:
Leder: Steinar Bredesen
Nestleder: Petter Tandberg
Medlem: Bendte Walander
Medlem: Børre Grønningseter
Medlem: Grase-Jane Larsen
Medlem: Karaked Bredesen

at ledere i år blir den samme som i fjor,
Astrid Bjønnes. Astri er også sanger i Nordre Skur og Ballast
Ellers har de planlagt dugnadsdagene før
åpning av hyttene for sesongen 2020, som
er 15.mai.

Det er flere som sier at de ikke får informasjon som sendes ut fra Gokstad kystlag på
epost. I de fleste tilfeller skyldes dette at man
ikke har sagt fra til Infolaget om at man har
skiftet epost adresse. Husk å gi beskjed til
Infolaget!
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Ny-Sabb

Damsgård Motorfabrik - Bergen
Det var i 1925 at Damsgård motorfabrik ble
grunnlagt i Bergen. Det var motoren SABB
som var produktet.
Det var i begynnelsen av tyveårene og Alf
Søyland var ansatt som konstruktør ved de
Forenede Motorfabrikker og om dagen opptatt
med å konstruere UNIONmotoren. Det var usikre tider og han hadde
lenge tenkt at det ville være en fordel å ha
noe for seg selv. Reiser langs kysten hadde
vist at det var et stort behov for en enkel og
rimelig motor for de mange fiskebåter. Årer og
seil var vanlig i de tider.
Tegninger til en 3HK glødehodemotor gjorde
han ferdig på fyrabend i 1924 og da de var
ferdige, skrev han til sin yngre bror Håkon og
spurte om han ville være å starte produksjon
av små båtmotorer. Håkon var den gang ansatt som tegner ved Heimdal motorfabrikk i
Molde og det var vel ikke det som passet den
unge gutten best. Han kom til Bergen uten
innvendinger.

med å konstruere
om motoren og gjøre veivakselen sterkere. Da den var
ferdig ble den først
solgt som Ny-Sabb,
Det startet med en 3 hk semidiesel, som ble
og det viste seg at
kalt modell A.
motoren kom så
De tørre tall fra første driftsår viste et tap på
sterkt igjen at den
kr. 16,17. Det var ikke så avskrekkende fordi spilte hovedrollen i
det så ut til å gå den riktige veien, da motoren de årene Sabben
ble populær og mange ble solgt. Men, ideene skapte sitt eneståtil å konstruere større motorer ble realisert og ende navn som båten større motor på 5/7 HK kom på markedet i motor.
1928 og ble straks svært populær.
Annonser fra denne
Den ble senere forsterket til 5/9HK og hadde tiden viser at den
da nesten kostet fabrikken livet. Det viste seg forsterkede motor
nemlig etter noen tids bruk at det begynte å
ble solgt som NYkomme meldinger om veivakselbrudd, en me- SABB.
get kostbar og alvorlig motorskade. Motorene
kom langveisfra til fabrikken for reparasjon,
Per Angel-Hansen
eller det var å reise land og strand rundt for å
utbedre skaden på stedet. Det ble et uhyre
tungt løft i en vanskelig tid. For å redde motorens renommé ble det arbeidet natt og dag
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Bavaria og tradisjonsbåter i Tyrkia
Det kan synes som om dette er en umulig
sammenstilling av begreper; en masseprodusert plastbåt og tradisjon av treverk. Men det
er fordi det er preget av vår opplevelse av å
seile i Tyrkia. Vi har nå begynt på vår 8. sesong med å seile langs den tyrkiske kysten
siden vi etablerte sameiet «Friendship Five»
på slutten av 2012. Vi var 5 seilervenner, derav navnet, som kjøpte en Bavaria 39C fra
2008 i Bulgaria som ble overtatt i april 2013.
Det var litt tilfeldig at det ble Tyrkia, men da vi
kom ut av Dardanellene så blåste det slik at
det var mest behagelig å seile østover, og der
ligger Tyrkia med en lang rekke greske øyer
ute i havet. Det er ingen enkel sak å krysse
Opplagsplassen i Üçaĝiz ligger mellom åser
grensen mellom Tyrkia og de greske øyene, med karrig vegetasjon.
det er ikke forbudt, men det er forbundet med
en del formaliteter og det blir noen kostnader
til agenter som ordner papirer. Vi har hatt 2
sesonger på den greske øya Kos, og innsjekking til Tyrkia kostet 120 Euro og tilsvarende
andre veien. Vi har nå i 4 år hatt hjemmehavn
i Kaş, 200 km vest av Antalya.
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Enten man er på de greske øyene langs kysten eller langs det tyrkiske fastlandet så er de
tyrkiske tradisjonsbåtene allesteds nærværende, mange av dem. Disse båtene er samlet
under et løselig begrep «gulet». Om en går
inn på britisk Wikipedia så defineres en gulet
som: «A gulet is a traditional design of a twomasted or three-masted wooden sailing vessel from the southwestern coast of Turkey,
particularly built in the coastal towns
of Bodrum and Marmaris» Det står videre at
lengden er mellom 14 og 35 meter. Vi har
mange ganger blitt fasinert av disse båtene og
noen av dem er utrolig praktfulle. Det finnes
vel knapt en turistbrosjyre fra Tyrkia hvor det
ikke er bilde av en Gulet, og det er et «must» Et vakkert rundet akterskip og den typiske
for turister som besøker kysten fra Izmir til
landgangen akter. Ganske primitivt opplagsAlanya å ta en tur ut med en gulet på en
materiell!
dagstur eller med overnatting. Det første som
slo oss var det enorme antallet «guleter».
Hvorfor gulet er satt i anførselstegn kommer
jeg tilbake til. I noen havner som Bodrum og
Marmaris ligger det mer enn hundre av dem,
og hver minste havn har et betydelig antall av
dem. De aller fleste er åpenbart engasjert i
turisme, men de mest praktfulle med masse
flotte trearbeider er i privat eie, lett synlig med
adgang forbudt skilt og et ansatt mannskap
som pusser og polerer alt som pusses kan. I
turistsesongen står det nok av ivrige eiere og
prøver å overtale deg til å ta en tur med akkurat deres båt, selv om mye foregår via turoperatører og mange grupper reiser ned til Tyrkia
med en forhåndsbestilt tur på en uke.
Karakteristisk baug for en gulet på «Flower 3»
Men det blir nok mange ledige uker, selv i turistsesongen, og de færreste blir rike av det.
Mange av guletene drives som familieforetak,
og familien bor om bord. Selve betegnelsen
gulet kommer antagelig fra italiensk goletta
som igjen er et låneord fra fransk goélette som
betyr skonnert. En gulet var opprinnelig en
bruksbåt for frakt og handel mellom øyene.
Fra begynnelsen av 1970 tallet ble konstruksjonen videreutviklet med frammarsjen av turismen i Tyrkia til den såkalte Bodrum gulet.
Byen Bodrum var selve kjernen i utvikling av
turismen på den «tyrkiske riviera», og båtene
ble nå innredet med lugarer, all mulig komfort Opptakstrallen kjøres ut i vannet og trekkes
og teknisk installasjoner og motor ble avgjøopp med utveksling av en vaier med blokker
rende.
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Men konstruksjonen er fortsatt tradisjonell og
vi har sett flere båtbyggere langs kysten og
det er håndarbeid med solide spant og kravellbygd og en vakker klipperbaug. Så wooden i definisjonen er meget korrekt og slik
bygges det i dag. Men tilbake til «gulet» i anførselstegn. Fordi dette har blitt et positivt ladet begrep ikke minst i den offisielle markedsføring av Tyrkia som turistland, så er det mye
rart som kaller seg for gulet, for det høres be
ut for turistene. Det er enormt med partybåter
beregnet for dagsturer som kaller seg gulet.
De er også nesten utelukkende trebåter, men
de mangler den typiske overbygning og innredning som er Bodrum guletene sitt varemer- Båtene ligger tett i tett i vannkanten. I Middelke. Imidlertid når det kommer til «sailing ves- havet er tidevannet neglisjerbart. Flagget er
sel» i definisjonen så halter det ganske mye. alltid på plass!
Rett nok så er de fleste Bodrum type guleter
utstyrt med en staselig rigg, men de eneste
seil de kan føre er solseil på varme dager. Ser
en nærmere etter så er det ikke mulig å sette
noe seil på mastene, men noen båter er utstyrt med en klyver på rullestag. Men vi har
knapt sett noen av dem under seil. Men for å
være rettferdig, så er det noen entusiastiske
eiere som har utstyrt sin båter med full seilføring, og i oktober organiseres «Bodrum Cup
Wooden Yachts Races» der borti 100 guleter
utfordrer hverandre med stor heder og ære.
Tilbake til vår Friendship Five. Båten har
hjemmehavn i Kaş Marina i den meget trivelige småbyen Kaş. Like øst for byen ligger Kekova Roads, som er et område med mange
bukter og øyer og mange flotte ankringsplasser. Det er flere ruinbyer fra antikken hvorav Vaieren til opphal kan så vidt synes tvers
over bildet.
en under vann etter et jordskjelv i fjern tid.
Landsbyen Üçaĝiz ligger midt i området og er
et populært utgangspunkt både for turer med
gulet eller dagsturer med partybåter. Nå utenom turistsesongen blir mange av båtene dratt på land på en slette like ved landsbyen for vedlikehold. De vi har pratet med er stort sett eierne som har dette som jobb om vinteren. Opptaket foregår med enkle metoder med noen rustne traller og et spill, og så blir båtene støttet
med stokker og jekket opp og sakte lirket av trallen. Det er ikke så lenge siden samme metode ble benyttet i Norge, men uvanlig for så store båter. Noen bilder illustrer aktiviteten på opplagsplassen i Üçaĝiz.
Seilerhilsen
Sissel og Einar Alme
SY Friendship Five
Kaş Marina
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Kystkultursentra
Forbundet KYSTEN bidrar til å opprette lokale kystkultursentra rundt om i landet.
Et kystkultursenter er et utstillingsvindu for den lokale kystkulturen og en base
for læring og aktivitet for skoleverk, lokalbefolkning og tilreisende.
Hovedmål for kystkultursentra er:
•
•
•
•
•
•

Virksomheten skal styrke tilhørigheten til den lokale kystkultur.
Virksomheten skal preges av aktivitet, deltakelse, fellesskap og samhold.
Samhandling mellom eldre og yngre skal sikre at kunnskapene overføres til
neste generasjon.
Den fysiske rammen bør være eldre bygninger og anlegg med selvstendig
kulturhistorisk verdi.
Utformingen skal være typisk for stedets kystkultur.
Nybygg skal ta utgangspunkt i den lokale byggeskikken.

Smia hos Gokstad kystlag er ryddet,
men blir bare brukt til sveising og tyngre
arbeider og ikke til å smi. Det ser ut som alt
til en smie er her, med verktøy, ambolt og
selve smia med avtrekk. Smia hører til
verkstedlaget og ligger i første etasje i murbygget.
Er det ikke noen i kystlaget som kan smi?
Av alle medlemmene våre så må det være
noen som kan bruke smia, og kanskje lage
ting som andre i kystlaget trenger?
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Flom i Sandefjordsfjorden har det vært i alle tider og på bilde her av Ormestad båtbyggeri kan man
se at vannet går helt opp til «Framnesveien» under bygningen. Kartet viser hvor båtbyggeriet lå
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Motorkutteren Ruth

Slik som dette får vi ikke se denne flotte båten noe mer, altså med den røken ut av skorstein. Ruth har
skiftet motor fra en to sylindret semidiesel til en seks sylindret diesel. En æra er slutt og en ny overtar.
Etter mange år med en semidiesel, etter hvert med flere reparasjoner og vanskeligheter med å skaffe
deler, byttet Torolf ut den gamle med en ny Volvo.
Å ta ut en semidiesel krever mye planlegging. Alt som kunne
demonteres ble skrudd av og tatt ut og tilslutt var det igjen
2500 kg motorblokk og svinghjul som skulle opp gjennom et
hull i styrhusgulvet og taket. Motoren måtte heises opp med
svinghjulet oppover. Det var noen spente øyeblikk når motoren ble sakte løftet opp fra beddingen. Ryker en stropp nå så
går den tvers gjennom bunn..
Mange fulgte med å ga råd, og sakt løftet 2500 kg motor seg ut
over taket og bort på kranbilen.
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Endelig kommer semidieselen opp gjennom styrhustaket og opp i luften, og plassert på kranbilen. Båten
flyter nå en god del høyere på vannet, men det må justeres med blybarrer etter at den nye motoren er satt
inn. Nå skal det først bygges ny bedding til den nye motoren.
MK «Ruth» er en Nordlandskutter bygget
på Hemnesberget i 1915. Det var Ole Ulrichsen
og Hans Karlsen fra Bliksvær som hadde bestilt
og fått båten bygget. Da det var vanskelig å få tak
i motor på den tiden, gikk hun kun for seil det
første året. Hun ble rigget som galeas, og beholdt
riggen en god stund selv etter at den første motoren, en firetakts Dan på 14 hester. Ruth hadde sitt
opprinnelige utseende helt fram til 1930, da den
fikk ny lugarkappe og fikk tømret ny rekke i hekken. I 1931 ble motoren byttet til 28 hk Gideon,
som igjen ble skiftet ut til en 30 hk Union i 1945.
Opp gjennom årene har det blitt gjort forskjellige
oppgraderinger, som bytte av rorhus og svinerygger. Omkring 1952 fikk hun det rorhuset hun har i
dag, og i 1976 fikk hun ny motor igjen, den femte
i rekken. Denne gang en to-sylindret Finnøy på 80
hk. I 2020 var det slutt med semidiesel motor fra
Nils N. Finnøy motorfabrikk. Etter flere år med
reparasjoner var det nok. Motoren måtte på land i
bytte med en ny moderne seks sylindret Volvo.
Ruth har opp gjennom årene drevet med all slags
fiske, og var i alle år ei kjent skute både på Bliksvær og i Bodø. Ruth forlot etter hvert Bodø-traktene og
har ligget i både Oslo og Skien, før hun i 1989 kom til Sandefjord. Ruth er bygget om til lystfartøy med
lugar i rommet

En fornøyd reder etter at motoren er
tatt ut

Gammelmotoren er ut av båten

Den nye moderne
motoren kom på
plass uten problemer
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SERIEN - VÅRE MARITIME FRIOMRÅDER:

HAFALLEN - EN PERLE I
MEDFJORDEN
VI SKAL HOLDE OSS I MEDFJORDEN OGSÅ DENNE GANG OG TA
FOR OSS ET AV DE SISTE FRIOMRÅDENE SOM KOMMUNEN HAR
ERVERVET, NEMLIG HAFALLEN
BELIGGENHET/HISTORIE
Dette friområdet ligger helt innerst i Medfjorden
nord for Bast, på østsiden av fjorden, rett øst
for Gokstadholmen.
Dette idylliske området har en spennende historie helt fra Vikingtiden og det var her den såkalte vikingleia på innsiden av Østerøya gikk
over mot Lahelle fjorden. Kommunen har bygget en klopp over denne resten av leia som går
inn i landet mellom Bast og Hafallen, som gjør
kommunikasjonen i området enkel for turgåere
på vei utover Østerøya.
Hafallen-gården må ha vært helt sentral i vikingtiden med denne beliggenheten helt inntil
denne svært viktige vannveien for vikingskip.
Denne gården var også sentral på 17-18hundretallet med to viktige virksomheter ved
siden av et aktivt gårdsbruk. Dette var isproduksjonen takket være en demming tvers over den lille dalen som fører ned mot stranden. Ved
stranden lå ishuset som enda kan sees som
en steinsetting i terrenget inn mot fjellet i nord.
Restene av dammen er godt synlig og kommunen har satt opp informasjon om dette.
Isen ble skåret på dammen om vinteren og
lagret i ishuset til våren da seilskutene la til
ved Hafallskjæret for lasting. Det er mange fortøyningsanretninger i området som stammer
fra denne virksomheten.
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kjøpte deler av utmarka til gården, slik at området nå gror litt igjen.
HVORFOR DRA TIL HAFFALEN
Den store fordelen med Hafallen er at det der
er enkelt og legge til med båt inntil svabergene og ikke minst det nevnte Hafallskjæret.
Dessuten så ligger dette området langt inne i
Medfjorden i le av en masse øyer, og ikke
minst noen bratte fjell mot nord. Så med det
blåsende klimaet vi har fått i det siste, så er
dette en ideell plass å dra til på tur.

I den sydligste av de små idylliske buktene
her var det også i sin tid et skuteverft som
bygget seilskip. I gamle Sandar var det i sin
Særlig for de som har ektefeller og barn som
tid mange av disse, hele 36. Den tilhørende
smia er intakt oppe mot gårdsbebyggelsen og enda ikke er sjøvante, bør noen turer til dette
stedet være å foretrekke, om ikke annet når
det blåser veldig hardt. Haffalen er også vestvendt, slik at du har sola nesten til den går
ned. Ingen vinder tar hardt her og de små
sandstrendene er fine å bade fra.
Muligheten for å fyre opp et bål er også til stede med mange fine lune steder å stikke seg
bort.

inneholder en del redskap den dag i dag som
har vært benyttet i skutebyggingen. På fjellet
ved bukten kan du den dag i dag se rester av
bolter som har vært benyttet i byggingen.

For de som ikke har båt, er også Hafallen ideelt på grunn av at kommunen har merket og
etablert en kyststi gjennom dette området. Du
kan parkere i Kastet og gå den godt merkede
kyststien fram til Hafallen.
Ivar Otto Myhre

Årsaken til at dette området er bevart og nå
kan nytes som friområde, er at ekteparet og
eierne Svein og Ruth Margot Bøe ikke ønsket
å leie ut hyttetomter på eiendommen, i motsetning til så altfor mange grunneiere i Østerøya, og at de i mange år drev et tradisjonelt
jordbruk med blant annet beitedyr. Disse beitedyrene holdt vegetasjonen nede og hele
strandsonen så ut som en park under den flotte eikeskogen i området. Men dessverre klarer
ikke kommunen det samme idag, etter at den
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Kystkultur
hva er det?

Kystkulturen representerer hverdagens levemåte langs kysten, som oftest uten prangende materielle uttrykk. Ofte handler det om et liv under marginale forhold, der tilpasning og oppfinnsomhet har vært gode egenskaper å ta med seg. Det finnes neppe noen
annen delkultur med så rikt utviklede detaljer som kystkulturen, full av geniale funksjonelle løsninger på tekniske utfordringer.
Gjennom flere tusen år har havet forsynt oss rikelig med sine ressurser. Fra det første primitive
fisket til eget forbruk utviklet virksomheten seg til en hovednæring, med foredling av råvarene i
form av tørking, salting, hermetisering og senere innfrysing.
I et land der høye fjell skiller mellom landsdelene, med en lang kystlinje og med dype fjorder,
fikk også sjøvegen betydning som hovedferdselsåre inntil vegnettet ble utbygd og flytrafikken
innenlands fikk større omfang.
Bosetningen vi finner langs kysten, er bygd opp rundt fiskerier, jordbruk, handel og ferdsel. Der
det var en lun havn og mulighet for å dyrke jord i tillegg til fisket, har det grodd opp små selvforsynte samfunn. Vi fikk handelssteder og gjestgiverier for de sjøfarende, mens større bysamfunn vokste fram rundt eksporthavnene og foredlingsindustrien.
Kystnæringen hadde en dominerende økonomisk stilling i det førindustrielle samfunnet. Strukturendringer har ført til at mange av de tidligere knutepunktene er fraflyttet.
Langs kysten av Vestlandet og i Nord-Norge har den tidligere driften og bruken opphørt, og
bygningsmassen forfaller. Langs Skagerrak-kysten er forholdet det motsatte. Kystlinjen er blitt
et pressområde, med de problemene dette medfører for den verneverdige bebyggelsen.
Med de store geografiske og klimatisk variasjonene som finnes langs kysten, er det stor forskjell i type kulturminner og miljøer. Vi setter gjerne «det barske nord» opp mot «det blide Sørland». Mellom ytterlighetene ligger en lang kystlinje med varierende forhold, næringsgrunnlag
og byggeskikk.
Fiskerbondens levekår
Bosetningen langs kysten og i fjordene har utviklet seg kontinuerlig fram til vår tid. Mens bøndene i innlandet hadde jordbruket som levevei, satset folket ut mot havet på en kombinasjon
av fiske og gårdsdrift. Om fisket i Lofoten vet vi at i Harald Hårfagres tid sendte de nordnorske
høvdingene, som Tore Hund og Torolv Kveldulvsson, sine folk til Lofoten. Tørrfisken eksporterte de til England på langskip. Høvdingen Ottar fra Nord-Hålogaland, som var hos kong Alfred
før 900, drev handel med fisk og pelsverk. Allerede før 1200 var Bergen et møtested for folk
nordfra og europeiske handelsmenn. Senere sørget hanseatene for fast avsetning av tørrfisk
gjennom hele middelalderen.
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Opp til vår egen tid, da Lofotfisket samlet fiskere langs hele kyststripen i de hektiske sesongene, har det vært slik at kvinnene tok seg av jordbruket hjemme på gården. Det var også deres
oppgave å utstyre mennene med mat og klær for de harde seilasene vinterstid. Kvinnenes innsats har hatt en særlig betydning for driften på fiskerbondens gård.
Minnene etter fiskerbonden finner vi i bygningskulturen og i kulturlandskapet de er en del av. I
forhold til den oppmerksomheten østlandsbøndenes bebyggelse og kulturlandskap har fått,
har interessen for bevaring av fiskerkulturen til nå vært liten. De beskjedne husene er sårbare,
og lite er systematisk bevart som helhet.

Langs kysten hører også den samiske bosetningen hjemme. I den samiske veidekulturen var
havets ressurser like viktig som jakt på villrein og annet vilt. Da sjøsamene tok opp husdyrhold
ble de bofaste langs kysten, men de flyttet gjerne fortsatt mellom sommer og vinterboplassene. Reindriftssamene hadde og har stadig tilhold ved kysten sommerstid. Stedene der reinen
ble ført for å legge på svøm over til øyer med sommerbeite har vært brukt i uminnelige tider.

Kulturminner er ikke bare stavkirker
og klostre, men også kystens katedraler,
som forfatteren Lars Saabye Christensen
har kalt nothjellene vi her ser et eksempel
på. Nothjellene ble oppført for å tørke fiskegarn, og var et vanlig syn langs kysten i
første halvdel av vårt århundre. Illustrasjon: Alvin Jensvold.

Foredling av havets rikdom
For å kunne oppbevare fisk og eksportere den har det vært nødvendig å finne måter å konservere den på. Tørking på fiskehjeller er en eldgammel konserveringsmåte som har vært brukt
helt til i dag. Tørrfisk fra Nord-Vestlandet og Nord-Norge var en stor eksportartikkel som i gode tider gav rikelige inntekter. På 1500-tallet ble klippfisken saltet fisk en skarp konkurrent.
All handel var imidlertid forbeholdt borgerne i Trondheim og Bergen gjennom byprivilegiene.
Sesongfiske etter sild var også svært inntektsbringende. Røkt og saltet sild ble eksportert i
tønner. Med hermetiseringsmetoden kom sardinboksene, fiskebolleboksene og hermetiserte
utgaver av andre produkter som egnet seg for denne konserveringsmetoden. Foredling av fisk
fikk et stadig mer industrialisert preg. I dag er innfrysing den mest brukte lagringsmåten.
Kulturminnene knyttet til foredling er mange og varierte. De eldste arbeidsoperasjonene foregikk utendørs. Fiskehjellene for tørking av fisk var et karakteristisk innslag i det nordnorske
kystlandskapet, mens klippfisken ble lagt ut på svabergene. Nye foredlingsmetoder har krevd
bygninger for produksjon og lagring, og etter hvert stadig mer komplisert teknisk utstyr.
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Mottakeranlegget har fått større dimensjoner for å kunne betjene store skip med tonnevis av
råvarer. Av den gamle bebyggelsen er det de fleste steder lite tilbake.
Langs kysten vokste det også fram mindre håndverks- og industribedrifter som leverte produkter som var nødvendige i fiskeriene. I verneplanen for tekniske og industrielle kulturminner
er Hagevik tønnefabrikk på Vågsøy og Sellevåg treskofabrikk i Selvågen, begge Sogn og
Fjordane, framhevet som særlig verneverdige.
Havet gir flere produkter enn fisk; hummer, krabbe og reker er etterspurt. Siden 1600-tallet
har eksport av hummer vært en liten, men viktig næring på Sør-Vestlandet. Fra denne næringen skal vi nevne et spesielt kulturminne, nemlig Hummerparken på Espevær i Hordaland,
bygd rundt 1890. Under en overbygning kunne inntil 1500 levende hummer holdes fanget før
de ble sendt til utlandet.
Hummerparken kan stå som eksempel på mangfoldigheten i kystkulturen. I dag er fiskeoppdrett blitt en ny næring. Det er en type virksomhet som vi i framtiden kanskje vil ønske å bevare noen eksempler på.
Fiskevær og handelssteder
Vi har allerede nevnt at vinterfisket i Lofoten har lange tradisjoner. Under sesongfisket var det
nødvendig med husvære for mannskap og utstyr. Allerede i ca år 1120 var kong Øystein opptatt av å skaffe hus til fiskerne og lot bygge rorbuer i Vågan (Kabelvåg).

Hvordan og hvor de sjøfarende vanligvis søkte havn på denne tiden, vet vi for øvrig lite om. Et
svært spesielt kulturminne i denne forbindelsen er Selje kloster på øya Selje innenfor Stadtlandet. Benediktinerklosteret antas å være grunnlagt omkring 1100 og er et av de eldste klostrene i landet, kanskje det aller eldste. I dag ligger klosteret uveisomt til, men i middelalderen
hadde det en sentral beliggenhet langs skipsleia og var en naturlig landliggeplass for skip
som biet på godt vær for å kunne runde Stadt.
Fiskeværene i Lofoten var ikke annet enn en liten samling rorbuer og kanskje bare et par
småbrukere som fastboende før nærmere 1800. Dette skyldtes bergenskjøpmennenes sterke
stilling og at en rekke forordninger og lover hindret framveksten av næringsvirksomhet ut over
fisket. Med byprivilegiene som ble gitt etter 1660, var i prinsippet all handel utenfor byene forbudt. I løpet av 1700-årene skjedde det imidlertid en rekke endringer som gav grunnlag for
framveksten av handelsstedene langs kysten.
I første del av 1800-tallet solgte staten fiskeværene, som til da hadde vært krongods. Den nye
væreieren ble en kombinasjon av gjestgiver, kremmer, gårdbruker, fiskeoppkjøper, rorbuvert,
jektereder og lokal kredittinstitusjon. Væreieren stod for kontakten med Bergen, sørget for
redskaper til fiskeren og hadde førsteretten til fangsten.
Til tross for de begrensningene byprivilegiene satte, kom det en del handelsvirksomhet langs
kysten. I 1762 ble det gitt bevillinger til å opprette gjestgiverier med rett til å skjenke brennevin. Det førte til rask framvekst av kombinerte gjestgiverier og handelssteder, der mannskap
fra fiske- og fraktefartøyene kunne ta inn, søke ly og vente på tjenlig vær. Slike steder finner
vi langs hele kysten fra Bergen og nordover, i tillegg til de byene og småstedene som vokste
opp rundt utskipningshavnene. De færreste av disse stedene tjener i dag sitt opprinnelige formål. Bebyggelsen var ofte særpreget og inspirert av hus og hageanlegg i byene. De ligger
som minner om en tid med livlig skipstrafikk og et yrende liv på havnen og i land.
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Fartøyene en kulturarv å være stolt av
Norge har lange tradisjoner som sjøfartsnasjon. De eldste vitnesbyrdene om bruk av båt finner
vi på helleristningene. I myrer og nær vassdrag er det funnet stokkebåter, det vil si båter som
er hult ut av en trestamme. I Sørum ved Glomma er det funnet en 7,9 m lang eikebåt som er
datert til år 170 f.Kr. I de vel 1000 årene som er gått siden Gokstadskipet og Osebergskipet
ble bygd, har forskjellige slags fartøyer vært en uatskillelig del av livet langs kysten.
I disse hundreårene har det vært bygd et mangfold av båter til forskjellige formål. Seilførende
robåter med en mengde lokale varianter, jekter, jakter og større seilskip ble avløst av store,
klinkede stålfartøyer drevet av damp og senere olje. Etter hvert som de gikk ut av bruk, forsvant det ene fartøyet etter det andre.
De gamle fartøyene er en del av vår kulturarv. Fram til 1970-årene var det lokale krefter eller
enkeltpersoner som gjennom entusiastisk innsats greide å spore opp og berge et stort antall.
Fra 1983 har Miljøverndepartementet hatt en egen budsjettpost for de gamle fartøyene, og fra
1990 har fartøyvernet funnet sin plass hos Riksantikvaren. I 1985 samlet landets eiere av verneverdige fartøyer seg i interesseorganisasjonen Norsk Forening for Fartøyvern.
Fartøyene skal bevares flytende i en teknisk stand som sikrer at de kan brukes kontinuerlig. Et
fartøy er sjelden bygd for å vare mer enn 30 år. Nedbrytningen foregår hele tiden, og vedlikeholdsbehovet er der nærmest konstant. For de store fartøyene betyr det stadige store uttellinger av personressurser og penger.
Antall fartøyer en kan gjøre et utvalg blant, er raskt minkende; av de fartøyene fra før 1960
som stod i skipslistene i 1982, er det i 1998 igjen mindre enn halvparten. Situasjonen er særlig bekymringsfull for fartøyer bygd i mellomkrigstiden og fartøybestanden i Nord-Norge. Ombygginger skjer nå etter stadig kortere tid etter at båten ble bygd, slik at det er vanskelig å finne originalutgaver. Fartøyvernet står overfor en nesten uoverkommelig oppgave når det gjelder å innfri de nasjonale målene som er satt for vernearbeidet.
Tegningen viser D/S Hestmanden fra 1911,
som i mer enn et halvt århundre gikk i kystfart med varer og folk- klippfisk,korn,kull,
jernbanevogner, skrapjern og alt mulig annet
av stort og smått, og som har overlevd begge verdenskriger i utenriksfart. Hestmanden
restaureres ved Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter i Kristiansand, som er ett av
tre nasjonale fartøyvernsentre for restaurering av fartøyer. Illustrasjon: Karl E. Harr.
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Virkemidler
Da seilskutetiden var over, forsvant etter hvert også kunnskapen om bygging, vedlikehold og
sjømannskap knyttet til seilskuter. Det samme gjelder de klinkede stålskipene. For å kunne
restaurere og vedlikeholde de gamle fartøyene er det nødvendig å sikre nødvendig håndverkskompetanse. Myndighetene knytter sine bevilgninger til strenge krav om antikvarisk utførelse av de arbeidene en søker om midler til. Krav og betingelser medfører imidlertid også et
ansvar for å legge forholdene til rette. I dag er arbeidene i stor grad basert på frivillig innsats
og dugnad. For fartøyvernerne er det viktig å ha tilgang til ekspertise og spesialverksteder i
rimelig avstand fra der fartøyet er. Det er nå opprettet tre nasjonale fartøyvernsentre som har
kompetanse til å ta imot bevaringsverdige fartøyer. Det er Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter i Kristiansand, Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund og Nordnorsk fartøyvernsenter og båtsamling i Gratangen. I tillegg er det behov for tilgang til lokale verksteder, slipper og
kaier for vedlikehold, enklere reparasjonsarbeider og ettersyn.
Fartøyer kan ikke fredes etter kulturminneloven. Et fartøy kan imidlertid få status som verneverdig skip. Det kan være fordelaktig i forbindelse med økonomiske tilskudd eller dispensasjoner fra ulike pålegg særlig skipskontrollens sikkerhetskrav. Det er Riksantikvaren som tildeler
slik status.
Flåten av verneverdige fartøyer er en uvurderlig del av kystkulturen. De gamle fartøyene gir liv
til bildet av det forgangne og minner oss om den aktiviteten som en gang preget hav og fjorder. Kunnskaper om håndverk og sjømannskap blir holdt ved like og engasjerer mange mennesker. Hvert bevart fartøy er enestående og ofte det eneste som finnes av sitt slag.
Skipsbyggeriene
Skipstrafikken gav grunnlag for en rekke skipsbyggerier og skipsverft. Byggingen av mindre
fiske- og fraktefartøyer foregikk lokalt, og båtbyggerhåndverket var utbredt. I NordTrøndelag
var det for eksempel ikke uvanlig at en jekt ble bygd på gårdstunet og deretter slept ned til sjøsetting av hester og et stort antall naboer. I alle fjordarmer ble det bygd ro- og seilbåter etter
lokal tradisjon.
Fyrene kystens vegvisere
Norge er en «stormakt» når det gjelder fyrstasjoner på grunn av landets lange og forrevne
kyst. Tidlig meldte det seg behov for å skape så trygge forhold som mulig for de sjøfarende. I
sagadiktningen fortelles det om skikken med å tenne bål på strategiske steder for å rettlede
skip på veg hjem. Det første fyret vi kjenner til, ble bygd på Lindesnes i 1655, og fram til 1814
ble det opprettet i alt ti fyr fem kystfyr og fem mindre havne og leifyr. I 1841 var antallet økt til
27 fyrstasjoner. Etter hvert ble ikke bare de ytre farvannene, men også størstedelen av den
indre leia gjort navigerbar for nattseilas ved hjelp av bemannede fyrstasjoner, mindre fyrlykter,
lanterner og lysbøyer. Fram til 1932 ble det bygd i alt 212 bemannede fyrstasjoner. I tillegg ble
det satt opp ca 4000 fyrlykter, lanterner og lysbøyer langs kysten.
De første fyrene bestod av åpne ildsteder, der kull, ved og torv glødet i en fyrgryte. Opptil 45
meter høye fyrtårn av støpejern med elektrisk drevne hurtigblinkapparater og avanserte linser
utgjør den andre enden av utviklingen.
På de bemannede fyrstasjonene var selve fyrtårnet omgitt av husvære for vokterfamilien. Valg
av byggemateriale ble styrt av krav til funksjon, uavhengig av lokale tradisjoner. Bruk av hogd
stein, støpejern og betong har bidratt til å gi mange av fyrene et litt fremmedartet preg; fyrarkitekturen framstår på mange måter som en enestående tradisjon i vår nasjonale byggeskikk.
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Helt fra fyrvesenets tidligste tider er bemannede fyrstasjoner blitt lagt ned og erstattet med
mindre lykter. Det nye i vår tid er at automatiseringsteknologien har gjort det mulig å fjernstyre
fyrene, og at avfolkingen av stasjonene derfor har gått svært hurtig. Denne utviklingen gjør at
en hel «kultur» er i ferd med å forsvinne.
Kystens fyrstasjoner karakteriserer på en særegen måte Norge som kyst- og sjøfartsnasjon.
Kulturhistorisk, bygnings- og landskapsmessig er de et felleseie og en uatskillelig del av kystens landskap

Det er kjent fra sagaene at nordmenn allerede for
tusen år siden tente bål langs kysten for å gjøre
det lettere for skip å finne fram. Tegningen viser
Færder fyr i Vestfold. Det første fyret på Færder
sto ferdig i 1697. Dagens fyr er et støpejerns tårn
fra 1857 og er 43 m høyt. Illustrasjon: Svein Paulsson.

Kystens landskap
Det yrende livet som har preget kystlinjen gjennom hundrer av år, har satt sitt preg. Hvis vi
ferdes med båt fra sør til nord, passerer vi et mangfold av landskapstyper og byggeskikk. Vi
passerer de idylliske sørlandsbyene, der husene ligger lunt i tette klynger. Lange strekninger
ligger ubebygd med storslagen natur eller med små gårdsbruk langs strandkanten. På vestkysten finnes de etter hvert så sjeldne kystlyngheiene. I nord har folk slått seg ned på den
smale grønne stripen mot havet under høyreiste fjell.
Kystlandskapet er mange steder under press fra fritidsbebyggelse og annen utbygging.
Mange små og store minner fra fortiden er gått tapt, men mye er fremdeles bevart fra den tiden da sjøvegen var «Riksveg 1» og folk langs kysten levde et liv avhengig av det havet kunne gi dem.
Tekst hentet fra MILJOLARE.NO
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Av Ivar Otto Myhre:

MIRAKEL TIL SJØS
OPP GJENNOM SJØFARTSHISTORIEN HAR DET SKJEDD MANGE SPEKTAKULÆRE
REDNINGER TIL SJØS. MANGE KJENNER NOK KAPTEIN BLIGHT SOM MED SINE
STØTTESPILLERE BLE SATT I EN LIVBÅT AV MYTERISTENE PÅ "BOUNTY" MIDT UTE I
STILLEHAVET, OG KLARTE Å KOMME SEG TIL EN ØY OG BERGET LIVET. VIDERE
SHACKELTON SOM FORLISTE I ANTAKTIS, RODDE MED LIVBÅTENE TIL ELEFANTØYA, OG MENS MANNSKAPET OVERLEVDE DER PÅ Å SPISE PINGVINER, SEILTE
MED EN LIVBÅT TIL SOUTH GEORGIA FOR Å HENTE HJELP. VÅR EGEN C.A.LARSEN
BLE I SAMME OMRÅDE MIRAKULØST REDDET ETTER OGSÅ Å HA FORLIST MED
SKUTA I ISEN

JEKTA "ANNE MARGRETHES" FORLIS
En helt ukjent historie om mirakuløs redning til sjøs er nå gjengitt i boka om jekta av Bjørn
Tore Pedersen, som kom ut i fjor. Det er forunderlig at denne utrolig og spektakulære historien
ikke har vært mer kjent.
Jektene seilte gjerne til Bergen eller
Trondheim to ganger i året med fisk
den ene veien og mat og andre nødvendighetsartikler til befolkningen i
nord tilbake. Det var mange forlis på
tross av at jektene var store og stødige
fartøyer. "Anna Margrethe" var blant
annet blant de største jektene.
Den 25 januar 1852 seilte jekta "Anne
Margrethe" av Steinkjær med et mannskap på ni, ut fra Trondheim med kurs
nordover mot Røst i Lofoten med en
mengde nødvendighetsartikler, blant
annet havremel, tobakk og brennevin.
På Folla fikk de storm fra øst med lyn
og torden, men den skiftet snart retning til Syd-vest og gikk over til orkan.

Eksempel på en stor jakt av nesten samme type.
FOTO: STURLE J. MONSTAD, HFS
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Den grove sjøen tok skansekledningen, riggen ble ødelagt og masta brakk. Men av den brukne råen fikk mannskapet rigget til en slags nødmast. I 12 døgn drev de på åpne havet for vær
og vind uten at de ante hvor de var.
HVOR VAR DE?
De ni ombord så ikke annet enn himmel og grov sjø før de endelig så land mot vest. De trodde det var Lofoten og sydspissen av øygruppa de hadde kommet til, og at de kunne styre inn
Vestfjorden. Men da de seilte inn i et islagt område forstod de at dette umulig kunne være Lofoten. De la kursen opp imot en sandbukt hvor de fikk fortøyd jekta på et vis Men den lå dårlig
til og 4 av mannskapet gikk i lettbåten for å lete etter en bedre plass. Men de kom tilbake med
uforrettet sak og de fortalte at de hadde sett en isbjørn, så de var nok nærmere Nordpolen
enn de satte pris på.
Om morgen de 16. februar kom stormen de hadde fryktet. Den kom fra øst og satte havet i
kok og ankrene ga etter. Jekta kom i drift og den ble knust mot klippene. Skipper Antonius
Kleven og sju av mannskapet klarte så vidt å komme seg i land, mens en mann ble tatt av det
frådende havet og forsvant. Nå oppholdt de seg på en strand i ishavet under åpen himmel og
de klærne de stod og gikk i.
De visste det ikke da, men det viste seg senere at de var på Bjørnøya.

OPPHOLDET PÅ ØYA
Heldigvis hadde de reddet lettbåten og den ble en slags nødløsning ved at de veltet denne
og tok ly under båten. Noe av det siste de gjorde da de forlot jekta var å fylle lommene med
fyrstikker, slik at de kunne gjøre opp ild og få tørket støvler og klær. Det var nok drivved på
øya. Noe av sengetøyet drev også land fra jekta og dette ble tørket. De arbeidet til å begynne
med å berge det de kunne fra jekta. Men ei øks og en kaffekjele var det eneste de fikk med
seg fra den knuste jekta, i tillegg til en dunk sild og noen tønner med mel. Melet var bedervet
av sjøvann, men kunne kokes til havresuppe i kaffekjelen.
En dag med oppholdsvær satte de ut båten for å undersøke øya fra sjøsiden. De fant til sin
store glede ei hytte, men den kunne bare nås til fots, en meget strabasiøs tur over øya. Men
de visste fremdeles ikke hvor de var. Etter hvert fant de hytta som viste seg å være fylt av
snø. De brukte 14 dager på å tømme denne og gikk tilbake til forlisstedet for å få med seg
noe mel tilbake. Men de hadde bare lommene til å bære i, så det ble magert med mat. Dessuten begynte kaffekjelen å gå i oppløsning, men de klarte i løpet av 20 dagers graving å finne
ei gryte i det istykkerslåtte vraket av jekta.
Det ble lite mat etter hvert og de måtte ta grep for å finne føde. Heldigvis etter hvert som dagene ble lengre, kom det store flokker med havhest og slo seg ned i fjellsidene. De visste ikke
hvordan de skulle fange disse, men en dag så de hvordan reven gjorde det. Den la seg på
rygg og spilte død og da denne måkefuglen vandret rundt revens kropp, slo reven plutselig til
og tok en fugl. Det gikk ikke helt etter planen, så etter hvert måtte de skaffe seg en stang med
spikere som de slo inn i fugleflokken da den lettet, og på den måten kunne de få noen fugler
og fersk kjøtt, som gjorde at de ikke fikk skjørbuk.
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REDNINGEN
Våren var i anmarsj, havet var ikke lenger tilfrosset og sola kom høyere på himmelen. De begynte å lure på hvordan de kunne komme bort fra øya og planla å bruke vrakgods til å forsterke lettbåten. Daglig holdt de utkikk etter fartøy, skjønt sjansen for at det skulle dukke opp noen
ishavsfarere var små.
Men så, påskemorgen dukket det opp et stort skip som hadde ankret opp utenfor øya, som
viste seg å være skonnerten "Haapet" av Hammerfest. Noen rodde ut til skipet og ropte på
kokken som var på dekk. Han forsøkte å vekke kaptein Daniel Danielsen, men han slo det bare vekk og mente kokken hadde sett syner. Men etter hvert måtte han innse at historien om de
åtte skipbrudne var sann, og han fortalte det forbausede jektemannskapet at de hadde overvintret på Bjørnøya. Danielsen på sin side hadde ikke planer om å gå til Bjørnøya, men hadde
gått en tur bortom fordi de var tidlig ut for sesongen. Også det selvfølgelig flaks.
Men det største mirakelet var at de hadde truffet den lille prikken i ishavet og ikke drevet ut i
det uendelige polhavet. Danielsen tok hele mannskapet til Hammerfest med en gang og de
fikk den beste forpleiningen ombord. Da de kom hjem, hadde alle forlengst gitt opp håpet om
å se mannskapet i levende live.

KYSTKULTURDAGENE:

STEIN HOFF
HOLDER LYSBILDEFOREDRAG 19 JUNI
På første dag av kystkulturdagene holder eventyreren Stein Hoff et foredag om sine opplevelser på sjøen. Hoff er fra Sandefjord med en far som var overingeniør på Framnæs Mek.
Værksted. Det var også fra Sandefjord han startet sin første ekspedisjon med skuta "Red Admiral" på en episk jordomseiling som førte han til mange eksotiske steder rundt i verden,
blant annet Galapagos øyene der folk fra Larvik og Sandefjord forsøkte å bosette seg på
1920-tallet.
Det som skiller Stein Hoff fra mange av de andre eventyrerne, er at han på sin jordomseiling
hadde hele familien med og en kom til underveis. Ikke nok med det, hele familien er eventyFoto: Elisabeth Hoff
rere. Både kona og datter har rodd over Atlanteren, men også Stein. Men på sin siste Atlanterhavsrotur måtte han gi opp da han forsøkte å ro
ruta til de to nordmennene Harbo og Samuelsen. Harbo er fra Sandefjord og Stig T. Lunde
har tidligere skrevet om disse første Atlanterhavsroerne alt på 1880-tallet. (Ivar Otto)
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Returadresse:
Gokstad kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord

Vi verner vår nære kystkultur

