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Gokstad kystlag under Corona pandemien
Vi har i likhet med andre blitt mer eller mindre stengt ned fra mars og aktiviteten var lav den
første tiden. Men våren er en tid da alle båtene våre skal pusses opp, utleielokalene nede
måtte gjøres klare i tilfelle vi kunne leie ut igjen, så det har
hele tiden vært noen som har holdt på, selvsagt med god
avstand.
Fartøy og kulturlaget pusset opp alle tre jollene, Spleis
kom på slippen og fikk nytt bunnstoff og lakk, Tevnikbåten
Albatross ble pusset opp inne og sjøsatt når den var klar.
Det samme med snekka Fram.
Så ble de fleste bord og stolene ned i nordre slipt helt ned
og lakket på nytt, dette var en stor jobb som trengtes å
gjøre.
På Lanesbuen er det nå satt på skansekledning på begge
sider og den er malt hvit. Det nye dekket blir spylt med
saltvann så det ikke sprekker opp og nå har vi tatt på flere lag med linolje igjen så treverket
blir mettet.
Kystvakt nummer to som skulle vært ute i juni kom ikke
som dere sikkert la merke til. Dette hadde naturlige årsaker, på grunn av Corona pandemien var det ingen aktivitet
da og derfor lite å skrive om.
Møte aktiviteten har tatt seg opp noe og det samme med
utleien i nordre, slik at vi får noen inntekter derfra i juli og
august.
Kontorvaktene er kommet i gang igjen og de har tatt imot
en del kanselering av utleie, men også noen som vil leie
nå som det er mulig igjen.
Hver dag har det vært noen på Slippen, og etter hvert ble
gjengen som kom hver dag det var sol, kalt for «Morgenklubben».
Roar kommer rett før ti og lager kaffe på verkstedet, så kommer vi andre. Enkelte dager har
det vært en seks til åtte medlemmer der ute på brygga.
Jeg regner med at det nå etter ferien så starter flere av lagene så smått opp sine aktiviteter,
selvsagt der det er mulig å holde god avstand.
Yngvar
Kystvakt nummer tre, 2020. Den andre utgivelsen i 2020, da det som skulle være nummer
to, ikke ble utgitt pga Corona pandemien. Sendt ut til 386 medlemmer. I Gokstad kystlag.
Redaktør Yngvar Halvorsen
Forsidebilde er tatt av Torolf Stenersen og v iser ungdommer som seiler med Megin jollene
til kystlaget. Bilde på baksiden viser den gode dugnadsånden i Gokstad kystlag, våren 2020
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Kystlagets leder
Vel overstått sommerferie alle sammen,
enten du har vært hjemme eller et annet
sted.
I år seilte jeg en uke langs vår flotte kyst og
kom helt til Staubø Kultursenter, litt syd for
Tvedestrand – det ble mange stopp på veien.
Staubø Kultursenter er drevet av Eldrup som

ger i seiling når de forstår hvordan det fungerer – og de tar det fort. Se forøvrig artikkel om
samme sak i dette bladet.
Jeg vet veisaken opptar mange, den opptar
også styret i stor grad. Det viser seg å være
vanskelig å bli enige med kommunen om
hvordan det skal løses. Vårt krav er innfrielse
av kontrakten fra 2011 hvor kommunen forplikter seg til å etablere ny vei som erstatning
for den opprinnelige. Vi ber også om en økonomisk kompensasjon for merutgifter pga kraning av båter og utstyr fra Framnesveien, inntil kontrakten er oppfylt.
Nå har vi forsøkt de veiene som er mulig for å
løse saken på «diplomatisk» vis, men dessverre uten hell.

Styret har derfor besluttet å kjøre saken politisk og har bedt de politiske partiene i kommunen om å ta opp veisaken i bystyret, alterer en hyggelig og utadvendt kar på 80 år. Han nativt formannskapet, og votere over en beer definitivt en livsnyter, har weekendslutning om ekspropriering og opparbeidelse
kjæreste og byr absolutt på seg selv. Stedet til normal standard uten vektbegrensning.
har en nydelig beliggenhet i sjøkanten og er Den politiske balansen i bystyret i dag burde
en blanding av museum, kunstutstilling og
tilsi at dette går gjennom med god margin.
serveringsted med fiskesuppe som kulinarisk Jeg vet ikke når saken vil bli behandlet, men
favoritt. Det er absolutt et sted det er verd å
trolig en gang i september. Når utfallet er klart
oppleve.
vil det bli kunngjort umiddelbart.
Styret har startet et prosjekt for å bedre inMens mange av oss har hatt ferie har Megin- formasjonsflyten i kystlaget. Vi synes det er
prosjektet arrangert fire seilkurs i sommer.
viktig å få en god toveis flyt hvor alle får den
Samarbeidet med Røde Kors har gitt mange informasjonen de ønsker og har behov for.
ungdommer
Det er også viktig å få definert hvem som skal
muligheten til
gi informasjonen og hvordan. Lag og medå lære seg
lemmer vil bli involvert underveis i prosjektet.
kunsten å
Vi vil starte med en innledende informasjon
bruke vinden
på medlemsmøtet i september og har som
som
mål å kunne få alt på plass innen utgangen
«motorkraft».
av året.
Det er gøy å
Jeg ønsker dere alle en hyggelig og fargerik
se hvilken
høst!
iver disse
Jan Richard
unge menneskene leg4

Biblioteket på Framnes rommet har bøker for de fleste. Flere har kommet med bøker i det
siste, både litterære perler og undervisningsbøker for skips navigasjon. Vi jobber med å få til
en digital utlånsprotokoll, men er det er bok du vil låne nå så legg igjen en lapp med navn og
hvem bok du har lånt

Høsttreffet som skulle vært lørdag 19. september på Gokstadholmen, må dessverre
avlyses i år. Dette pga. vanskeligheter med å avvikle treffet på forsvarlig smittevernmessig måte mtp. korona-situasjonen.
Vi satser på bedre tider neste år. Morten
Kraftig regnskyll i August gjorde at alle småbåtene var helt fulle av vann, og Sven Arne
og Jon lenset de så de fløt igjen
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Fendere til nytte og besvær
For å kunne legge til en kai eller langs en
annen båt kreves det at man bruker fendere for å ikke skade egen eller andres båter. De fleste lystbåter er bredere på midten og der må det henge en fender, men
som regel er det siden av baugen som
treffer kaia først og der er det en selvfølge
med enda en fender. Når man har lagt til
er det praktisk med en fender akterut
også. Jo større båter jo flere fendere for at
ikke skutesiden skal legge seg inn mot
kaia eller en annen båt som man fortøyer
til.
Fender begynte vel som en rund trestokk
som hang langs skutesiden i et tau, etter
hvert så kom det flettede fender, både avlange og kulefendere på større tyngre båter.
Når hvalbåtene skulle legge seg langs
skutesiden på den store hvalkoka så slepte
de en hva langs skuta som en fender.
Så kom lystbåtene, i Sandefjordsfjorden
representert med de flotte hvitmalte snekkene som hovedsakelig ble brukt til lystturer med familien på søndager og ikke
minst til de viktige snekkeregattaene, arrangert av motorbåtforeningene.
Disse snekkene hadde kunstferdige flettede
fendere som i mange tilfeller hang langs
rekka til pynt og skue når man var ute på
sjøen. Disse var selvsagt også til nytte når
man la til brygga.
Så kommer plastfenderne, røde, blå, grønne
og hvite, ikke spesielt pene men praktiske.
Fargene ble valgt ut i produksjonen av en
mellomting mellom hva kundene ville ha
og hva som gjorde plasten holdbar.
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Disse plastfenderne var praktiske og varte
som regel lenge, noen av de første smittet
farge over på den hvite skutesiden, men
dette endre seg etter hvert. Når disse kom
så var godt sjømannskap en æressak.

som aldri hadde vært i båt, før denne nyinnkjøpte.

For å komme til en konklusjon, fendere
skal tas inn i båten når man har gått fra kai
og er i sjøen, dette er godt sjømannskap og
Sjømannskap satt i ryggraden på båteiere praktisk.
den gangen og man kunne godt peke ut en Fendere som henger ute gjør at det spruter
«Oslo-familie» med sin nye båt, på hvor- vann på dekket, de sliter på skutesiden og i
grov sjø kan de bli kastet opp og treffe nodan de fortøyde og lot fenderne henge
en langs rekka.
langs skutesiden mens de var i sjøen. De
En seilbåt som seiler
lærte etter hvert da det ble høflig påpekt og
utover i sol og sjø,
neste gang smilte de av en annen familie
med fenderne hengens
langs begge skutesider
er noe av det styggeste
jeg ser. Hvordan det
ser ut på dekk med alt
tauverket som er der
tør jeg ikke tenke på,
for dette er dårlig sjømannskap.
yngvar
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Gokstad kystlags jubileumsbok
I januar godtok styret et forslag om å lage en jubileumsbok om kystlagets 30 årlige historie.
Det ble nedsatt en redaksjonskomite bestående av Kristian Fossum, Stig Tore Lunde, Per
Angell-Hansen, Ivar Otto Myhre og
Cato Arveschoug som redaktør.
De første møtene gikk til å bli enig om
formen på boken, som er tenkt på ca.
170 sider spekket med fotografier.
Yngvar Halvorsen og Cato Arveschoug står for denne delen av prosjektet.
Cato fikk jobben med å snakke med mulige bidragsytere om forskjellige temaer. Mange var greie,
og skrev med en gang. Andre måtte pussig nok
hjelpes litt i gang. Nå har vi snart fått inn alle bidragene og kan begynne å finne frem fotografier og
andre illustrasjoner.

Sankthans ble også i år feiret med båtkortesje og grilling på kystlaget. Mange møtte frem for
å spise god mat og ta en prat utover kvelden. Selvsagt hold vi god avstand og passet på
hverandre i disse Coronatider.
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Status for D/S Forlandet og
prosjekt Kystarena
Sandefjord Kystkulturstiftelse har ikke hatt
noe møte etter ferien, men ungdommene i
Kystarena er godt i gang. Arbeidene ombord i
D/S Forlandet har ikke kommet skikkelig i
gang på grunn av koronarestriksjoner, men vi har spylt og
vasket alle horisontale overflater ombord. Ellers har vi arbeidet med eiendommene til kystlaget og stiftelsen. Vi har klippet gress og fjernet buskas i
store mengder.
Kurbadet har også fått mye
hjelp til husvask og beising.
Gaiahallen har blitt ryddet og
gulvene bonet. I sommer har
ungdommene beiset alle brygger og plattinger og kjørt mye
skrot til fyllinga.
Arbeider videre på D/S Forlandet vil være å male da skroget
begynner å bli preget av vær
og vind. Dette er arbeider som
kan utføres selv om vi har en
smittesituasjon, da det er lettere å holde avstand.
Arbeider med broen er noe
mer komplisert da dette er et
lite rom.
Vi føler litt på at stillaset fortsatt står, men skansekledningen på broen er opphengt i
denne slik at brodekket må
ferdigstilles før stillaset kan
fjernes.
Fremtiden er litt usikker, men
vi jobber med å få hjelp til brodekket da vi har noen midler
avsatt til dette.
For Stiftelsen Sandefjord kystkulturstiftelse
Kaare Jansen
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Fredag 24. juli oppsto det en
dramatisk situasjon på
«Slippen»
En åtti år gammel mann som var
her som gjest på utleieavdelingen
fikk hjertestans og måtte få hjerte/
lunge redning. Ambulansen var
meget raskt på pletten, og det
hele fikk en lykkelig utgang. Dette
takket være kunnskap og åndsnærværelse hos dem som var til
stede, samt rask og riktig service
fra nødetaten, 113.
I ettertid har kystlaget vurdert
plassering og tilgjengelighet for
vår hjertestarter, som selvfølgelig
burde ha vært klar i et sånt tilfelle.
Andreas
Hjertestarteren henger nå rett til
høyre for inngangsdøren til utleielokalene i andre etasje i nordre.
Da har alle de som leier og alle
som har medlemsnøkkel tilgang til
den.

Har dere lagt merke til at det også i år har
blitt plantet flotte blomster i alle kassene
rundt om på slippen. Det er Vigdis som gjør
dette og Roar som passer på å vanne når
det er tørt.
Ser du etter så er det i år også kommet noen nytteplanter som timian og jordbær så
det er bare å spise

yh
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Kort rapport fra sommer i
Sandefjord med ny båt
På vårparten, etter
mange besøk Oslofjorden rundt for se
på båter fant vi endelig vår båt: en Najad 34, svensk seilbåt fra 1978. Nytt
og stort for oss som
kun har eid småbåter. En sak er å realisere et båtkjøp.
En annen utfordring
i et land hvor man
finner over én million fritidsbåter er å
finne båtplass. Det
hadde ikke vi. Det
Sommeren bød på mange fine seilturer med vår Najad 34. Her en
vil si, vi er medlem
vakker sommerkveld for anker i Sandvika, Sandefjordsfjorden
av Revierhavna
Baatforening på Hovedøya i Oslo. Men en plass her kan vi ikke regne med før til neste år. Et nødrop ble sendt
ut til kystlag og andre i Oslofjorden.
Det varte ikke lenge før havnesjef Bjørn Rishovd kontaktet meg: Hos oss er det plass! Da vi
på forsommeren seilte sørover fra Oslo til Huvikslippen kystkultursenter var det jo som å
komme hjem. Vi hadde ikke ligget lenge i havn før vi fikk besøk av kyndige folk fra Gokstad
kystlag; elektrikere, motorkyndige, seilkyndige, gamle kjente.
Med råd og hjelp til å rigge oss til på båtplassen. Ikke rart at sommeren ble god her.
Knuts benk
Noen av høydepunktene ved å ha båt på Huvikslippen i sommer var miljøet ved Knuts benk.
Jeg må innrømme at det ble like mange
stunder ved «Knuts benk» som det ble seilturer. Miljøet ved Knuts benk er et herlig miljø.
En sosial møteplass med gode samtaler, diskusjoner og kunnskapsutveksling. Noen av
sommerens temaer og spørsmål var: Om det
kan blåse nordavind på Nordpolen, Archimedes lover, betraktninger om semidieselmotorer, riving av seil under storm i Biscaya, norrøne kvinnenavn, hvorfor får jeg ikke start på
motoren, å være med i Gokstad kystlag gir
mening i livet. Og viktig; Roar setter hver dag
frem en kanne kaffe.
12

Søndre Vestfold - Norges vakreste skjærgård
Ja, det ble like mange seilturer i
sommer som hyggelige stunder
ved Knuts benk.
Til Svenner, Tjøme rundt, kveldsturer til Håkavika og Sandvika.
Som ferske båteiere ble det med
andre ord en kortreist ferie i år.
Og hvorfor skal man seile langt
når man har båt i Norges vakreste
skjærgård. Og base ved Norges
flotteste og hyggeligste havn.
Sunt næringsvett? Einar André har fått med kompis Jone.
Snart kaster vi loss med kurs mot Svenner. Guttene har hørt
Beste hilsen
rykter om at det er dårlig mobildekning på Svenner. NervøsiTore Friis-Olsen
teten er til å ta og føle på her de har benket seg til i salongen. De har imidlertid gardert seg ved å på forhånd laste med
10 filmer harddisken.

Kristian til høyre og Morten
til venstre. Tore i midten.
Bilde er tatt tidligere i en
annen anledning. yh

Flott sommer på Huvikslippen kystkultursenter. Middag på brygga. Fra venstre
Irina, Jone og Einar André
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Av Ivar Otto Myhre.

ST.HANSTUR I VAKRE HARDANGER
Årets ferietur med robåten for Ivar Otto skulle ha
gått fra Orebro til Stockholm via Hjelmaren, Hjelmare kanal og hele Melaraen fram til Stockholm.
Men intens venting på at disse områdene skulle bli
grønne på smittekartene til Norge var forgjeves. I
strålende vær på St.Hansdagen ble derfor Gokstadhøvdingen lastet opp på hengeren og ferden
mot et annet mål kunne starte. Valget falt på Skånevik syd i Hardangerfjorden og turen dit over Hardangervidda der vinteren ikke hadde sluppet taket
enda, ble en vakker opplevelse i det fine været.
Haukelifjell viste seg fra sin flotteste side og alle
fossene var store og voldsomme. I Skånevik var
det et hotell som nettopp hadde åpnet etter korona
-pausen, og det var plass til en forventningsfull
roer i en vanlig seng, den siste overnattingen i en
seng på lang tid. Det ble dessverre ikke tid til å besøke Norsk Motormuseum her i Skånevik denne
gang, men kystlagsturen har selvsagt vært der.

SKÅNEVIK - ROSENDAL
Etter å ha funnet et sted å sette ut båten og et sted å plassere bil og henger, bar det i vei
innover en speilblank Hardangerfjord i strålende vær. Avstandene her er store, men når det
er slike forhold går alt lett og greit av gårde innover. Dette skulle dessverre endre seg på
tilbaketuren. Det er lett å bli lurt av avstandene med alle de høye fjellene og den klare lufta
her i dette fjordlandskapet.
Det er praktfullt å sitte i en robåt i et slikt vær og et slikt landskap. Du ser innover mot breene og fjellene, og når du ror helt inntil land får du med deg alt som lever og befinner seg
langs sjøen. Og det er langs en smal stripe langs sjøen folk i Hardanger bor og på grunn av
den spesielle situasjonen var alle hytter og hus fulle av folk. Dessuten var det mange fritidsbåter på vannet fra fjern og nær, det var særlig folk fra Stord og Bergen som hadde funnet
veien inn i fjorden denne spesielle ferien. Bare en mindre cruise-båt var å se på vei innover.
Etter å ha passert den brede Åkrafjorden åpnet fjordlandskapet seg med de store øyene
Stord og Tysnesøy ytterst som rammer inn Hardangerfjorden og på innsiden de mindre øyene Skorpo, Huglo og ikke minst Halsnøy. Halsnøy er i våre kretser kjent for Halsnøy-båten,
en båt som ble funnet for noen år siden og som regnes som den første båten i Norge
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som har vært rodd. Båten er antagelig
fra 200 tallet e.k og en kopi er bygget og
står på Horda-museet.
Halsnøybåten er namnet som vert brukt
på ein båt det i 1896 vart funne restar av
på Halsnøy i Kvinnherad i Hordaland.
Båtrestane vart funne i ei myr. Dei låg under nokre store steinar. Av det som vart
funne vart to bord ein keip og
eit band teke vare på. Dette er no
på Bergen Sjøfartsmuseum. Halsnøybåten ser ut til å hatt mykje felles
med Nydambåten. Han har vorte C14datert til 400-talet.
Så langt ein kan sjå av funnmaterialet har
båten vore ein færing på 17-18 alner, vel
fem meter. Båten har vore av furu. Han
har hatt eit breitt botnbord og
to bordomfar over det. Borda er tilhogne
av kvartkløyvde stokkar. Ein finn klampar
for å surre banda til borda. Borda
er sauma saman med tæger som går
gjennom tomillimeter store hol. Det har og
vore trekilar i hola for å tette båten og å
hjelpe til i samanbindinga.
Bernhard Færøvik, tok i 1934 for seg
restane etter funnet, som var under oppbevaring på Oldsaksamlinga ved Universitet i Bergen. Han målte opp og laga teikningar av dei resterande delane. Med
grunnlag i desse teikningane starta Johannes G.Eide i 2005 opp arbeidet med å
få laga ein rekonstruksjon av båten i sammarbeid med båtbyggjaren Knut Arne
Sørnes, det vart bygd ein modell 1:4
(2006). Fullskala kopi av Halsnøybåten
blei bygd 2007 - 2008.

roer våknet altfor tidlig.
Neste mål var Rosendal som ligger innenfor
en rekke mindre øyer som skjermer stedet litt
fra fjorden. Været var fremdeles kjempebra og
roturen fram til dette spesielle stedet gikk greit.

Første stopp på turen var i Sunde som viste
seg ikke å være et gjennomgående sund og
det var nødvendig å ro helt rundt halvøya som
fører til det store industristedet Husnes. Neste
stopp var det koselige stedet Uskedal hvor det
var mat å få kjøpt, noe det ikke var mye av i
dette området. Overnattingen ble foretatt under åpen himmel i båten ved Dimelsvik, men
dessverre inne i ei bukt der en bris om natten
fra nord skapte bølger og førte til at en sjøsyk

ROSENDAL
Dette var turens høydepunkt og kan anbefales
som utgangspunkt for en Vestlandstur selv
uten båt. Her har de det meste og ikke minst
flere fine museer med maritimt innhold. Velkomsten var også fin. Hele to mann tilbød meg
både brygge plass og sjøbod ved behov for
overnatting da Gokstadhøvdingen ankom Rosendals sjøområde.
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Dette var karer som hadde sett robåter før, og ikke gjort før ved et nytt fergeleie i nærheten
som visste hva de nå fikk se.
av Mauranger og innløpet til Folgefonnatunnelen. Nå ble overnattingen foretatt under
Rosendal er for de fleste kjent for baroniet
åpen himmel på land for å få litt nattero. Den
som ligger her et stykke opp fra sjøen med
eneste forstyrrelsen nå var hjortene som utmajestetisk utsikt over fjorden. Som kjent ble støtte sine hyl og raut i skogen over strandlinja.

VARALDSØY
Om morgen var været fremdeles fint og det
ble besluttet å krysse denne mektige fjorden
Da åpnet utsikten seg mot den mektige Folgefonna som ruver høyt over fjorden mot øst.
Det er langt over og omsider kunne færingen
ta land i Varaldsøy og flere innkjøp av nye

Rosendal
adelen avskaffet på Eidsvoll i 1814, men altså
med noen få unntak, herunder baroniet i Rosendal. Hvorfor ligger dette baroniet her inne i
fjorden, ikke langt fra metropolen Bergen og
hva var det økonomiske grunnlaget for dette.
Det viser seg at godset med den karrige jorden rundt Hardangerfjorden var for lite og fattigslig for å være et baroni, men kongen gjorde et unntak under forutsetning av at bare
sønner kunne arve tittelen. Selve opprettelsen
fant sted i 1678 av kong Christian 5, men i
1665 ble selve slottet bygget sammen med
den nå berømte rosehagen foran bygningen
med planter importert fra Tyskland.
I 1927 ble stamhuset opphevet ved lov og
godset ble gitt til universitetet. Jordegodset
ble solgt og en del av kapitalen ble faktisk benyttet til å bygge studentboligene på Sogn i
Oslo.

Varaldsøy kirke

Etter en lang og hyggelig dag i Rosendal med
aviser og mat kunne gjøres. Overnatting ble
inntak og kjøp av mat, gikk turen videre innnok en gang foretatt på en strand under åpen
over denne mektige fjorden, den 5te lengste i
himmel et stykke syd for Varaldsøy. Men nå
verden. Forholdene var fine og strandhogg ble
var det slutt på det fine været,
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og midt på natten kom regnet og blåsten. Da var det
bare å krype under teltduken for å få ly for regnet
fram til morgenen. Turen
fortsatt nå en stund sydover
mot Tysnesøy, men vinden
ble stadig sterkere midt
imot, og det ble tatt en dramatisk avgjørelse om å
krysse tilbake over fjorden.
Men vinden økte og til slutt
var det bare å gjøre som i
Nord-Norge - "å stå han
av". I altfor høye bølger bar
det over fjorden i surfefart
og endelig tok kjølen bunnen ved Lofallstrand natte der realiseres. Middag og en seng på
syd for Rosendal. Etter et kort stopp i Rosen- dette fine stedet var fortjent etter en lang dag
dal gikk ferden videre med kraftig motvind
ved årene.
nordover mot Skånevik.
Det er mye mer å oppleve i Hardangerfjorden
og den er ca. 130 km lang, så en annen gang
HJEMTUREN
blir det et annet sted å sette ut båten for å få
Turen tilbake til bil og henger ble tung i det
med seg de indre delene av denne mektige
dårlige været. Men det ble en overnatting i
fjorden.
telt ved det lille stedet Herdy,
men ikke lenger enn til kl. 3-4
om morgenen. Dette for å
rekke fram til Skånevik før
neste kveld. Det ble tungt,
men også interessant å se
alle verftene i dette området
på alle øyene som i løpet av
morgenen og dagen ble passert. Det var en trøtt roer som
startet på siste økt over fjorden inn mot Skånevik. Den
ble tungt med motvind, og
ikke før ved 18.00 tiden kunne arbeidet med å hente bilen og få båten opp på hengeren starte. Dette tok faktisk
2 timer for en sliten roer, men
omsider kunne planen om å
kjøre til Haukeliseter og over17

Av Ivar Otto Myhre

FURUHOLMEN - EN PERLE I SANDEFJORDSFJORDEN
I vår serie om forskjellige friområder i vårt område forteller Ivar Otto denne
gang om Furuholmen som ligger en kort seilas fra kystlagets anlegg, og
bør besøkes oftere av lagets medlemmer
Beliggenhet og eierforhold
Furuholmen ligger nesten ytterst i
den øyrekka som danner Granholmsundet, og som har de beste ilandstigningsområdene på syd og vestsiden.
Adkomsten med båt kan være vanskelig på grunn av mange umerkede
grunner på vestsiden inn imot selve
Granholmsundet. Her gjelder det å
se godt på draftet. Men her har kommunen anlagt en fin anløps- og badebrygge med som regel god plass
for flere båter.
Før fergetrafikkens tid var det en yndet anløpsplass på en flott fjellhylle
med dypt vann på østsiden ut mot
fjorden. Her det 3 fortøyningsbåler i
fjellet. I dag er dette mer en yndet
fiske- og utsiktsplass. Men i sundet
mot syd mellom Furuholmen er det
fint å fortøye mot svaberget. Her har
kommunen også slått ned 3 fortøynings påler i fjellet.
Halve holmen, den sydligste, tilhører kommunen og ble innkjøpt på 1970-tallet. Men holmen
ble først aktivt benyttet da hytta på den fine sletta på vestsiden ble revet midt på 1980-tallet,
dog unntatt utedoen som fremdeles står der til bruk for allmennheten. For noen år siden var
også hytta på nordsiden til salgs, men forslag fra undertegnede om kjøp ble avslått av politisk
ledelse i kommunen.
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Kvalitet og bruk
Som friområde for folk med småbåter og kajakker er Furuholmen et eldorado. Dette skyldes
først og fremst de to sandstrendene, en mot nord og en mot syd. Her kan båt og kajakk trekkes opp og stranden mot syd er også skjermet mot fergebølgene, slik at det der er relativt
trygt å ha båten liggende. Større båter må som nevnt benytte den kommunale brygga ved
stranden mot syd.
For telting er Furuholmen ideell med en fin slette i en lun glove tvers over holmen fra nord til
syd. Det var her hytta til de tidligere eierne lå. Her er det plass til flere telt og en fin mye brukt
bålplass inn mot fjellveggen. Det er en del fine trær
i denne glova som kan benyttes av hengekøye entusiaster. Bading skjer enten
på stranden mot syd eller
nord, alternativt på hylla
mot øst for stupere.

Stranden mot syd har fine
solforhold hele dagen og
det er fint å ligge på denne
stranden opp mot buskene
i strandens bakland, selv
om kommunens parkvesen
forsøker å utrydde de
uønskede buskene der.
Undertegnede er mye på
Furuholmen og har ikke
opplevd noen trengsel der,
så her er det plass til
mange flere.
Det er bare når det er kajakk-kurs at det av og til
kommer mange mennesker dit, men det er bare
hyggelig å se folk forsøke
seg i kajakkene.

19

SPENNENDE FORLIS VED KJERRINGBEGET
MELLOM ULA OG KJERRINGVIK
Bark Oscar av Tønsberg hadde et langt og dramatisk liv bak seg
da skuta endte som vrak utenfor Kjerringvik i 1898. Blant annet
hadde den
vært hvalfanger og
opplevd mytteri om bord
FORLISET
På sin siste reis var
den da 66 år gamle
skuta, en anselig
alder på treskuter
den gang, på vei fra
England til Kristiania
med kull. Sliten kjølsprengt, og med
vindmølle til kontinuerlig drift av lensepumpene. Veritas
klassen var mistet
og den seilte uforsikret. Bare lasten
var delvis forsikret.

I sjøforklaringen, som ble holdt i Tønsberg 1 nov. 1898, forklarer kaptein Magnus Engebretsen Borge om tykk tåke som umuliggjorde sikker navigasjon. Siste landkjenning var Torungen
fyr utenfor Arendal. De hadde los ombord og trodde de befant seg mellom Færder og Torbjørnskjær med kurs inn Oslofjorden, da de grunnstøtte kloss innved land nær Kjerringvik. Alle ble reddet og mannskapet rodde i livbåten inn til Kjerringvik. I tillegg til en del av lasten etterhvert berget. Skipet ble stående med akterskipet på et skjær og forskipet under vann. Men
etter kort tid kom det dårlig vær og skroget ble malt i stumper og stykker og restene av skuta
ble spredt utover sandbunnen i området. Deretter ble Oscar glemt.

SKIPETS FORTID
Skuta ble bygget i 1832 i Fairhaven på Amerikas østkyst som hvalfanger. Den skulle altså få
et langt og begivenhetsfullt liv før den møtte norsk granitt ved Kjerringvik. Det er bevart logg
fra et av de lange toktene til Oscar på jakt etter den verdifulle hvaloljen.
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Den gangen foregikk jakten på hvalen med robåter som Oscar hadde med seg ombord. Foran
i robåten stod det en harpuner som kastet en harpun inn i hvalen, som så satte av sted eller
gikk ned. Etter hvert ble den utmattet, og flere harpuner kunne kastes inntil den døde og kunne slepes inn til skuta der den ble flenset og spekket kokt til hvalolje. Men mange ganger endte det i fiasko og mannskapet ble kastet til sjøs og måtte berges av andre småbåter eller hvalen rett og slett slepte robåten ned. Tapsprosenten for matrosene i amerikansk hvalfangst var
hele 40% på den tiden Oscar var hvalfanger. Den første turen var ikke vellykket og gikk rundt
Afrika til Stillehavet hvor fangsten fant sted, dog uten mye hell, endte etter hvert som vrak og
ble solgt til nye eiere.
For de nye eierne ble den utsatt for et mytteri i 1845, antagelig på grunn av dårlig kosthold
ombord og det er kokken som gjør opprør mot den dårlige maten han er tildelt. En tegning av
mytteriet viser hvordan kapteinen retter et gevær mot en av
kokken som ble skutt og drept
på stedet.
Neste gang Oscar dukker opp
i historien er under gullrushet i
California i 1849 og den seiler
rundt Kapp Horn med mange
gullgravere til vestkysten av
USA hvor gullgraverne må ta
seg inn til gullet i fjellene. Det
sies at den tjente mye på denne farten.
Så blir Oscar hvalfanger igjen, men ulykken forfølger den og kapteinen ble drept da robåten
han er med blir knust av en hval.
I 1856 blir den ombygget til trelastdrager og hun lever et stille liv på østkysten av USA i tømmerfart inntil hun i 1864 blir solgt til Norge. Det var mange norske redere som i den tiden kjøpte eldre skuter fra enten USA eller England.

VRAKET BLIR GJENFUNNET
I 1964 fikk Åge Eggum fra Oslo Undervannsklubb høre om dette forliset og sammen med noen venner reiser han til Kjerringvik for å finne opplysninger om vraket. Her treffer de en fisker
som kunne fortelle dem nøyaktig hvor vraket lå. Etter dette har undervannsklubben dykket
mye på vraket og innstiftet en Oscar-pris for dykkere som har dykket og forsket på dette stedet opp gjennom årene.
Du bør ha båt for å dykke på restene av Oscar, men det ligger tett på land ut for det relativt
høye Kjærringberget som skjermer godt for den fremherskende sydvesten. Vraket ligger rett
under det lille skjæret, under berget rett syd for den fine sandstranden innenfor (Ranvika).
Treverket er fortært av pelemark. men mye av jernkonstruksjonen er intakt blant annet noe av
kjettingen som ligger halvt nedgravet i sanden.
Av Ivar Otto Myhre
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Barnas og ungdommens seilskute
Skonnert IDEAL skal først og fremst
være barnas og ungdommens seilskute. Fartøyet er bygget etter originale tegninger fra 1903-1910 tilpasset
dagens krav til styrke og passasjersertifikat m.m.
Med sine 120 fot vil Skonnert IDEAL
være optimal for alle relevante former
for bruk: Skoleseilas, maritim leirskole, sosial pedagogisk virksomhet, opplevelsesturer, kurs, charteroppdrag og lignende.
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Nå seiler vi på tokt og trener seilmanøver og klatring i rigg for å bli gode til å
håndtere alle seil under ulike forhold på Norges største seilende trefartøy.
Det er spennende og lærerike dager ombord!
Vi utforsker fjordlandskap, besøker nye
steder og nyter fine dager på sjøen mens
vi lærer IDEAL å kjenne og prøver ut de
forskjellige seilkombinasjonene som riggen på en tremastet skonnert har.

Sommeren 2014 var Merete og jeg på tur langs Vestlandet og kom innom Mellemverftet i
Kristiansund. Der så vi skonnerten Ideal var under bygging. Det var en av de første gangene
vi hadde sett en slik båt med de dimensjonene bli bygget i Norge
Det er flere hos Gokstad kystlag som har vært der oppe å sett Ideal av Kristiansund, og nå
så vi den igjen på brygga i Arendal. Så fant vi den igjen på brygga i Sandefjord noen dager
senere
yngvar
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Hva heter stedet der Gokstad kystlag
holder til?
Et spørsmål: Jeg hører flere omtale kystlagets anlegg på ulikt hvis: Noen sier "på kystlaget",
andre "Slippen", "Huvikslippen" "Kystkultursenteret" m.m. På skiltet på Søndre skur står
"Gokstad kystlags Kystkultursenter". Det er kanskje det offisielle navnet?
Kjært barn har jo som kjent mange navn. Og det er jo hyggelig.
Beste hilsen Tore
”Kystlaget” og ”Slippen” er mest brukt i dagligtalen.
Det som er (underlig nok) mest feil er ”Gokstad kystlags Kystkultursenter”. Skulle egentlig vært
”Huvikslippen kystkultursenter”. Det ble bestemt en gang i ”gamle dager”. Dette er i hvert fall
mitt syn på det.
Hilsen Morten
Vi må endre dette navnet etter at Sandefjord Kystkultursenter ble etablert sammen med kommunen og AJHS. Jeg foreslår Huvikslippen som en god betegnelse.
Hilsen Ivar Otto

Det er Huvikslippen kystkultursenter som er det korrekte. Det er et privat påfunn det skilte som
står der. Hilsen Kristian
Jeg husker også fra min tid i kystlaget at Huvikslippen kystkultursenter ble vedtatt som navn på
stedet.
Selv om jeg i går skrev kjært barn har mange navn tror jeg det fungerer best at man bruker ett
navn, har en felles betegnelse på stedet. Da vil det også være lettere å bevisstgjøre folk at
kystlaget favner mye bredere enn kystkultursenteret. Til Gokstad kystlag hører også arbeidet
med Svenner fyr, kystled, Gokstadholmen (?), fartøyene m.m.
Beste hilsen Tore
Jeg foreslår at vi lager et helt nytt skilt og bruker noe tid på hvordan utforming, skriftvalg, materialvalg, plassering mv. skal være. Kanskje det i samarbeid med Sandefjord kystkultursenter
bør planlegges et helhetlig informasjonsopplegg for hele området fra kystlaget til Sandefjord
kystkultursenter (Gokstad kystlag, Gaia, Forlandet, Gaiahallen, Glascow-huset osv.). Jeg var i
Norheimsund i sommer og på strandveien fra Sandven hotell til Hardanger fartøyvernsenter
sto flere slike informasjonstavler plassert
Hilsen Morten
Det synes jeg er en god ide, da får vi noe som er helhetlig for hele området.
Da gjelder det å få tak i en designer som kan lage en bilde- og tekst-mal vi kan jobbe ut fra.
Vi har dyktige folk på tekst og bilde, så det burde bli bra.
Tore: hva er det du har satt i gang J
Mvh, Jan Richard
Det var jo morsomt at min e-post, sendt fra et Obos-kjøkken på Bøler i Oslo (hjemmekontor)
avstedkom et slikt engasjement.
Tore
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Hei Kystlagsfrender!
Kystlaget heter Gokstad kystlag (Dessverre med liten K, stor K er ikke etter norsk rettskrivning, men betegner noe gammelt. Mange skriver med stor K i dag))
Stedet har vi kalt både Slippen og Huvikslippen kystkultursenter. Jeg synes det er uheldig
med to navn. For eksempel heter Vestfold kunstmuseum også Haugar og Henie Onstad
kunstsenter blir kalt Høviodden kunstsenter eller bare Kunssenter. Vi har i starten kalt stedet
"Slippen" eller "Slippen på Huvik". Foreningen heter Gokstad kystlag. Folk i byen vet ikke hvor
Huvik er og slett ikke Slippen.
To navn tror jeg er dårlig markedføring. En institusjon bør ha et navn som er lett å huske:
Gokstad Kystlag - kystkultursenterer mitt forslag. Dette må vi ta opp til diskusjon.
Hilsen Cato
Innlegget fra Cato viser at det er viktig å ta en grundig diskusjon i ”kystlaget” om hva som skal
være det offisielle navnet på foreningen Gokstad kystlag sitt anlegg på Huvik.
Som før nevnt blir nok ”Slippen” og ”kystlaget” hverdagsbetegnelser som er – og fortsatt vil
være i bruk blant medlemmer. ”Gokstad kystlag” er som Cato nevner, langt mer enn det fysiske stedet vi eier på Huvik; for eksempel kystled på Svenner, Buerøya og Gokstadholmen
(Drengestua), kystkulturtenkning samt alle aktivitetene medlemmer holder på med i kystlagsregi. Så til navnet på ”basen” vår:
Jeg mener å huske at familien Moving som kystlaget overtok anlegget etter, ikke ønsket at vi
skulle kalle stedet ”Movingslippen”. Man kom da etter hvert frem til navnet ”Huvikslippen kystkultursenter”. Hvis man går inn på hjemmesiden vår, velger kystvakt og finner nr. 4-98 side 14
(skannet versjon) er det der etterlyst noen som kan lage et skilt med navnet på; Huvikslippen
kystkultursenter. (På skiltet som henger på Søndre skur står det: ”Velkommen til Gokstad
kystlags kystkultursenter”).
På bakgrunn ulike innlegg og Cato sitt forslag mener jeg der er nødvendig med en diskusjon i
”kystlaget” (altså foreningen, hm. ) om vi bør endre eller stadfeste den tidligere beslutningen
om navn som altså ble gjort før 1998.
Kanskje det er på tide med et mini-seminar om temaet? Selvsagt i korona-standard med påmelding og smittevernregler. Når det gjelder mitt tidligere innspill om informasjonsplakater på
hele området i samarbeid med Stiftelsen Sandefjord kystkultursenter er det en egen sak som
må vurderes for seg. Hilsen Morten
Gokstad kystlags største oppgave til nå er at vi har tatt vare på det som en gang kaltes Movingslippen, en enmannsbedrift som en del av vår kystkultur. Navnet "Huvikslippen kystkultursenter" var godt begrunnet og ble vedtatt i styret. Kanskje var det en glipp at det ikke kom inn i
vedtektene og stadfestet i et årsmøte. Kan naturligvis ikke se at det er noen grunn til å endre
på et navn som i si tid ble vedtatt. At det hos enkelte ikke har helt fått med seg navnet, er en
annen ting. At det er noen som ikke var helt enige i valg av navn, er også en annen sak, men
vi kan ikke ha underliggende prosesser som endrer på korrekte vedtak.
Kristian
Godt innspill, Kristian.
Det er nok riktig å tenke slik!
--- og er jo enig i at navnet fortsatt skal være det vedtatte Huvikslippen kystkultursenter.
Morten
.. bare en kommentar til slutt(!) : Styret den gang var ganske stort. Besto av et arbeidsutvalg
og en representant for hvert arbeidslag. Navnet Huvikslippen kystkultursenter ble drøfta bredt
over hele kystlaget. At noen var uenig, vet jeg, men demokrati er demokrati.
Kristian
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Framnes og kystlaget i 1952
Det dukker opp bilder fra
vårt lokalmiljø fra tid til annet. Denne gangen har Per
funnet et foto hjemme som
han mener er fra 1952.
A-Her lå vikleverkstedet
som viklet om motorer etc.
En viktig bedrift da men som
er borte i dag og det er vel
også kunnskapen om dette
faget.
B-Fjeldvikverven,t et båtværft som blant annet bygget større seilskuter. Den
mest kjente var vel Polaris,
senere Endurance
D-Den gamle Framnesveien
gikk i overkant av den nye,
blant annet bak Glasgow
husene
E-Her kan man se begge Glasgow-husene. Det ene er revet i dag.
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F-Der tankene står på verftet, kaltes
for Aruba. Grunn til det var at når
hvalfangerne var på vei ned til sydisen stoppet de og bunkret på Aruba i Karibien.
I tankene på Framnes ble det oppbevart olje som ble tappet fra skip som skulle i dokka for reparasjon, denne oljen ble brukt blant annet til DS Forlandet i mange år, og den bunkret på Aruba (Framnes) Det sies at det aldri ble kjøpt inn olje til slepebåten Forlandet når den var på
Framnes, alt ble brukt bare det fløt og brant.
G-Framnes landhandel, som er borte i dag
H-Framnes ferga som gikk frem og tilbake mellom byen og Framnes. Dette fergeleie har kystlaget pusset opp og fremstår som nesten originalt fra den tiden.
yngvar
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Volda Semidiesel 22 HK

Gokstad kystlag ved Verkstedlaget har restaurert en Volda 22 HK motor fra 1940/45. Det
eneste vi vet om hvor motoren kommer fra er
at den har vært i en skøyte, mest sannsynlig
en fiskebåt, fra Østfold.
Skilte som normalt står på slike motore er borte på denne så det vi vet er antgelser og at de
som tok vare på den tidligere hadde hørt at
den var fra Østfold.

Lars og Torbjørn holder på med eksos potta

Vi fikk motordelene 7 September i 2016, og
det meste var skikkelig rustent og satt fast.
Bare det å ta av svinghjulet tok mange onsdager med varme, presser og krafttak.
Nå er motoren delvis satt sammen og de som
holder på med denne sier at de har alle delene som skal til.
Vi har fått en står trykktank av Torolf som han
hadde i sin båt for å starte semidieselen der.
Den skal først trykktestes før den kan brukes
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For å komme
videre må det
lages et sted
der motoren
skal stå, og
det er nå prosjektert som
dere kan se på
tegningene.

Det skal bygges et lite hus i
enden av murhuset mot sør.
Huset skal ha skyve dører slik at det er mulig
å se når motoren startes.
Verkstedlaget skal sette opp fundamentet slik
at det passer med motoren. Så skal motoren
settes på plass og monteres med alt utstyret
som skal til for å kunne starte den.
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Petter Tandberg er medlem av styret og leder for gruppa som steller med meginbåtene på kystlaget. Petter, Sven Arne og Geir har pusset opp de båtene som trengte
det. En av båtene har fått støpt inn flytetanker, ny laminerte rekker og alt nytt treverk som bunntiljer og tofter. Dette arbeidet har foregått utover våren og nå er tre
Megin båter ferdige til bruk. To til blir klargjort i løpet av året.
Fellesverket
Fellesverket er en nasjonal Røde Kors satsning som finnes i flere byer i Norge, blant annet i
Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Arendal, Porsgrunn, Sandefjord, Tønsberg, Drammen,
Sandvika, Oslo og Sarpsborg. Målet med Fellesverket er å tilby ungdom og unge voksne åpne
møteplasser med gratis aktivitetstilbud. Fellesverket er en arena for mestring, læring og inspirerende aktiviteter som ungdom og frivillige utvikler i felleskap.
Ang. samarbeid med Fellesverket i sommer, har vi hatt tre kursdager med 15 ungdommer i alle gruppene. Dette kom i stand som følge av møte med Røde Kors før sommeren. De syns opplegget var interessant og tok kontakt. I det kurset som du var med på, var det ungdommer i alderen 16 til 20 år. Målet var
å få ungdommene interessert i den formen for båtliv vi kan tilby, lære nødvendige knuter og få litt bakgrunn i det å seile og generelt sjøvett. Jeg hadde også en opplæringsbit fra nettet om sjømerker og navigering. En del av pensum i båtførersertifikatet som de seinere skulle ta.
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Ungdommene fikk også kjennskap til Kystlaget gjennom
et besøk på det flotte museet vårt, og omvisning på modellbyggerverkstedet, vevstua og båtbyggeriet der de også
så hvordan arbeidet med meginbåtene var. Mange viste
stor interesse for museum som båtbyggeriet.
Ungdommene og Fellesverket ble gjort oppmerksom på at
båtene kunne lånes seinere ved å ta kontakt med Kystlaget
etter at de hadde hatt kurs.
Opplegget og dagen ble veldig vellykket, og ledere og vi
fikk mange gode tilbakemeldinger for disse dagene.
Dette kommer nok til å bli et opplegg vi og Fellesverket
kommer til å gå for i årene fremover også. Fellesverket
hadde satt av en uke som dette for første gang, som de kaller Fjorduka.
To av dagen i år ble altså satt på programmet med Gokstad Kystlag. Samarbeidet med Fellesverket vil fortsette,
og vi får se om vi kan få til aktiviteter utover Fjorduka. Bruk av kystlagets gamle båter som ligger sammen med meinbåtene hadde også vært morsomt å få til i f.eks. et kurs i roing. Ungdommene fikk med
seg mange flotte erfaringer med f.eks. nødvendigheten av
godt samarbeid i båt
med seil og hvordan
vinden virker i forhold til navigering.
Etter dette kurset,
kom en forespørsel
om tilsvarende kurs
for ungdommer som bare hadde erfaring med joller med
motorer. Bekymrede foreldre ønsket at vi skulle ha kurs
slik at tenåringene deres skulle få mer respekt for bruk
av båter. En Verksmester fra Strømøy innledet med å
gjennomgå bruk av påhengsmotor, før det ble en runde i
motormuseet. Noen foreldre var med, og de var imponert over hva vi fikk til. Det deltok 15 ungdomsskoleelever fra Ranvik u-skole. Vi ser fram til seinere
samarbeid med Fellesverket. Petter Tandberg
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Amundsen og Nansen kunne takke en fabrikk på Skøyen for det som må ha vært høydepunktet på alle de kalde dagene i polare
strøk: De varme måltidene!
Linnekogel bygde et nytt jernstøperi på Skøyen i 1911. De mage skorsteinene er det tydeligste
tegnet på hva som foregikk inne: Under hver av dem var det en kraftig varmekilde som glødet
eller smeltet jern til smiing eller støpning. Et hovedprodukt skulle bli skipskabysser – komfyrer
til den enorme norske handelsflåten.
Tysk opphav
Det var tyskeren Georg Wilhelm Linnekogel som startet
det hele. Han var født i 1830 i
Göttingen, og utdannet smed
og låsmaker. Under den
blomstrende industrialiseringen i Christiania etter 1850
var han blant de mange dyktige innvandrere som fant
veien til Norge for å bidra til
veksten og skaffe seg jobb.
Firmaet G.W. Linnekogel ble
etablert i 1864 i Revierstredet. Midt i bankdistriktet og
blant de blomstrende handelshusene i Kvadraturen var det
ikke unaturlig for en dyktig
plate- og låsesmed å satse på
pengeskap.

På D/S Forlandet er det en Linnekogel Kabyss som er helt i orden.
Denne er fyrt med steinkull og i byssa er det en kullbinge, fremdeles full av kull. På ovnen er det stekeovn med to langpanner og tre
plater. yh

Komfyrer og kabysser
Utover på 1880-tallet skaffet Linnekogel seg flere bein å stå på ved å rette seg mot en annen
blomstrende næring: Skipsfart. Norge hadde en av verdens største flåter, og nye skip løp av
stabelen fra verft langs hele kysten. Overgang fra tre og seil til stål og damp sørget for en byggeboom, og i hver skute måtte det være en bysse - og i byssa en kabyss, som er sjømannsordet for komfyr.
Linnekogel lanserte en platekomfyr som forbedret datidens vedfyrte ringkomfyrer. Komfyren
for storkjøkken ble en suksess som også lett lot seg selge til skipsverftene: Den eneste forskjellen på en komfyr og en kabyss er hensynet til bølger: slingrejern som holder grytene på
plass og boltehull i beina så den kan festes i dørken.
Suksess krever ny fabrikk
Snart ble Linnekogels ovner et foretrukket merke for de fleste proffe kokker og stuerter. En av
dem var Adolf Henrik Lindstrøm, som vartet opp for både Sverdrup og Amundsen på Fram
med spesialiteter som Biff a la Lindstrøm – og Linnekogel, kan vi nå tilføye.
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Fabrikken som var flyttet til Holbergs plass
ble alt for liten. Fabrikken der var dessuten
upraktisk anlagt over
tre-fire etasjer uten
heis. Det ble mye bæring av jern! Et nybygg
for støperivirksomheten ble besørget i den
blomstrende industriområdet på Skøyen i
nabokommunen Aker –
deilig spredt utover et
etasje på bakkeplan.
Støperiet på Skøyen
ble tatt i bruk i 1912.
På dette tidspunkt var
bedriften blitt til Linnekogel & Sønn, da neste generasjon, Theodor Fredrik Wilhelm Linnekogel, hadde overtatt.
Hans sønn igjen døde ganske ung og nyutdannet før han fikk overtatt, men firmaet forble i familien ved at datter og svigersønn Thams overtok i 1945.
Krig og krisetid
Støperiet ble utvidet med et verkstedbygg rundt 1940 med tanke på å flytte hele produksjonen
fra Welhavens gate. Under den tyske okkupasjonen ble nybygget rekvirert til lager av tysk
krigsmateriell. Det førte til at en av de mange sabotasjeaksjonene mot krigsviktige anlegg ble
gjennomført mot fabrikken på Hoff. 14. november 1944 ble store deler av bygget ødelagt av
en bombe plassert under i en av røyklukene. Dette kom på toppen av et allerede ødelagt marked i en tid der det hele flåten var utenlands og det meste av byggevirksomhet som krevde
storkjøkkenutstyr lå nede.
Etterkrigsboom
Etter magre år kom de gode da nesten hele den krigsherjede handelsflåten skulle erstattes av
nybygg. Norske verft gikk på høygir, og rederiene forsøkte å få tak i så mange utenlandske
skip som valutabalansen tålte.
For Linnekogel betydde dette fulle ordrebøker, men samtidig ble det mer og mer utfordrende å
følge med i den tekniske utviklingen. Fra å være konge på ved- og kullfyrte ovner hadde firmaet holdt godt tritt med utviklingen gjennom olje- og gassfyring til elektriske løsninger som
ble vanligere etter hvert som moderne
skip fikk egne kraftverk om bord. Den
største komfyren som ble levert var en
ovn med 36 elektriske kokeplater på
5000 watt hver, og seks stekeovner.
I større og større grad ble det snakk
om design og montering av elektriske
komponenter i jernplatekonstruksjoner, og mindre og mindre jernstøping
og deleproduksjon i firmaet. I det
elektriske storkomfyrmarkedet var det
også mange større konkurrenter.
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Fra produksjon til eiendomsdrift
Rundt 1970 var etterkrigsboomen på skipsbygging over. Med oljekrisen ble den bråstopp for
mye av skipsbyggingen, og nye tider med offshore-installasjoner krevde andre løsninger for
kjøkken. Linnekogel ga seg mens leken var god, og la ned all produksjon i 1973 ta Thams senior pensjonerte seg.
Sønnen Bernard Thams jr.
overtok firma og bygning, og
drev det videre med utleie til
ulike formål som bilforretning
med bl.a. salg av den norske
elbilen Think og verksted, kontorer for reklamebyrå og fotografer, et menighetslokale,
parkettbutikk og salgslokaler
for bad- og kjøkkeninnredninger.
Fremtidens planer for Skøyen
og Hoff har inkludert det fine
lave Linnekogel-bygget som et
minnesmerke og en hjørnestein i det som er tenkt som en
grønn lunge med torg og park ned mot Hoffselven. Da kan vi glede oss over et industrielt kulturminne som fremhever Skøyens stolte industrihistorie.

Kontroll av det elektriske
anlegget på kystlaget
Bravida har avtale om jevnlig kontroll av det
elektriske anlegget på kystlaget.
Kjell Arne utfører jobben med å sjekke at det
ikke er feil som kan skade personer eller starte
branner rund i alle byggene våre.
Kjell Arne er jo kjent her så nå har han passet
på at det ikke brukes så mange skjøteledninger, og heller lagt opp ekstra kontakter.
Nå er det blant annet strøm i kontakten over
benken der søppelbøttene står og det er ikke
skjøteledning til vifta i taket på det ene toalettet
lenger.
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Mange av disse møtene er utsatt eller avlyst pga Corona situasjonen, så sjekk om møtet du skal på
skal holdes før du møter opp
Høsttreffet på Gokstadholmen er avlyst
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Returadresse:
Gokstad kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord

Vi verner vår nære kystkultur

