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Kor i korona-tiden
I slutten av oktober måtte
Nordre Skur og Ballast
avlyse korøvelsene for
andre gang i år. Heldigvis
hadde vi fått øve - og nesten like viktig - treffe
hverandre i flere måneder
i vår og høst.
Vi startet opp korøvelsene
i januar 2020 med de nye
korlederne, Randveig og
Morten. Første ”oppdrag”
var allerede på årsmøtet
med den tradisjonelle åpningen med sang fra koret.
Utover våren hadde vi
flere sangoppdrag ”på
blokka” og vi gikk i gang
med torsdagsøvelsene
med godt fremmøte. I begynnelsen av mars begynte usikkerheten å bre seg - Nordre Skur og Ballast i ”widescreen”- versjon
hvordan ville koronasmit- Foto tatt av: Festdeltaker
ten vi hørte om påvirke
oss.
Det ble selvsagt bråstopp den 12. mars. Øvelser og avtalte sangoppdrag ble avlyst. Sangøvelsene på
torsdagskveldene er jo også et hyggelig sosialt treffpunkt så dette var jo en lite trivelig situasjon. Heldigvis kunne vi ha et visst fellesskap rundt Peters quizoppgaver som han sendte til oss på epost.
Da regjeringen lempet litt på koronareglene i slutten av april fikk vi lov av styret i kystlaget til å bruke
2. etasje i Nordre skur til øvelser. Her var det mulig å holde ”meteren” og 14. mai startet vi de etterlengtede øvelsene igjen. Sprit til hender og bord samt blå sko-overtrekk (for å slippe gulvvask) ble anskaffet. Ikke optimale øvingsforhold, men vi var i gang! Mange blide fjes å se.
Etter sommerpausen ble vi spurt om å spille for et lite selskap som leide 1.etasje, i Nordre skur. Vi
øvet oss på å opptre med en meters mellomrom og gjennomførte den første ”widescreen”- versjonen
av Nordre Skur og Ballast til god mottagelse hos festdeltakerne. Det er fint å spille for et publikum
igjen!
Nå håper vi på bedre tider etter nyttår. Vi får ta det som det kommer.
Morten
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Kystlagets leder
«It’s hope in a hanging snore” var det en trønder
som uttalte, de fleste nordmenn forsto nok hva han
mente. Koronaviruset har tatt mer plass nå i høst
enn det vi forventet. Men, det er håp i et hengende
snøre, så vi får se framover – det skal være lys i
tunnelen. Hvis vi skal tro ekspertene, bør vi ha
tilgjengelig vaksiner tidsnok for de fleste av oss,
slik at vi kan se mot en
sommer med massivt sosialt samvær – det har vi virkelig behov for.
Det har fortsatt ikke vært
organiserte aktiviteter i
kystlaget, kanskje med
unntak av ‘Nordre Skur og
Balast’, koret vårt, som har hatt øvinger i Nordre
Skur 2. etasje for en periode. Det var nok plass til
alle innenfor rammen av koronareglene. Nå, tidlig
i november, som en ny bølge av smitte er kommet
og strengere regler er satt i virke, har koret bestemt å utsette øvelsene igjen, en tøff men ansvarlig avgjørelse, spør du meg.
Det er likevel noe aktivitet, som tidligere; nesten
hver dag sitter det en gjeng ved ‘Knuts benk’ og
drikker kaffe og forteller skrøner. Det jobbes i båtbyggerverkstedet, en gammel motor har fått sin
plass på en nylig støpt
platting utenfor murbygningen og det jobbes med ferdigstillelse
av to halvfabrikata
Megin-joller. Det veves på veveloftet og
det limes modellbåter.
Det er sikkert flere aktiviteter på gang også
som jeg ikke har fått
fanget opp, men det
viser i alle fall at det
ikke er mangel på initiativ og interesse. Forskjellen er at det blir
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utført med redusert mannskap for å møte koronakravene.
Styret satt i gang
en prosess tidlig i
sommer for å undersøke hva medlemmene mener om
kystlagets framtid
og hvilke tiltak som
ville være viktig og
nødvendig i tiden
framover. Resultatet
fra en ‘idésprut’ i et
medlemsmøte tidlig
i november viser en klar trend med ønske om større åpenhet og økt rekrutering. Medlemmene ønsker flere arrangementer på kystlaget rettet mot
publikum. Det er også ønske om mer bredde i aktivitetene, unge ønskes spesielt velkommen. Økt
tilgjengelighet til kystlagets egne båter var også et
ønske.

Planen videre for denne prosessen er at lagledere, sammen med styret, skal bearbeide besvarelsene for å komme
fram til konkrete tiltak i hvert
lag og selvfølgelig felles tiltak på tvers av lagene. Dette
arbeidet vil fortsette utover
vinteren og våren, så får vi
håpe det vil konkretisere seg
når sesongen starter opp
igjen, og forhåpentlig uten
virus denne gangen.
I et samarbeide med Forlandets venner, båtlaget Gaia og
Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter skal vi lage store
informasjonstavler for informasjon til de forbipasserende. Det er mange som går forbi kystlaget og lurer
på hvem vi er og hva vi holder på med. Hver forening sørger for bilde og tekst til sin egen tavle. Planen er å få alt klart og plassert ut til våren.
Når dette bladet sendes ut til medlemmene er det
blitt desember og det går mot jul. Jeg håper alle
kan nyte adventstiden, tross korona, og at alle får
det de ønsker seg aller mest til jul.
Jan Richard
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Gokstad kystlag
Gokstad kystlag pr 1. desember 2020
Kystlaget har 391 medlemmer, av de er 294 hovedmedlemmer og 97 familiemedlemmer. Kystvakt nummer fire sendes ut til 294 adresser.
353 av medlemmene bor i Sandefjord kommune, og 37 bor i Oslo, Bekkestua, Gjettum, Eidsberg, Dilling, Jaren, Sande, Nøtterøy, Borre, Larvik, Vikersund, Stavern, Kongsberg, Skien, Notodden, Kviby, Mo i Rana, Stjørdal
og Porsgrunn.
Forsidebilde er av færingen Fregatten til Arild Brevik, og bilde på baksiden
er fra kystlaget i oktober 2020
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Teksten er hentet fra bladet Båt -Seil – Motor, som omhandler
«Lystbåtens utvikling her i landet», antagelig utgitt rett etter andre
verdenskrig
På gården Tenvik ved Ula ble det i gammel
tid bygget en variant av Hvalerbåten som
bærer navn etter byggestedet, i det den kalles Tenvikbåten. Det var fin eikeskog på
eiendommen, og plankene ble skåret med
håndsag. Båtene ble klinket med briskenagler. Den mest kjente av båtbyggerene
på Tenvik var Hans Nilssøn. Han bygget
båter i årene 1831 – 1870 og leverte losbåter blant annet til Ulabrand og til Bohuslän i Sverige. Hans los . og fiskebåter var
velseilende og Tenvikbåten ble berømt. Nicolai Hanssøn fortsatte der faren slapp.
For vel en menneskealder siden ble det på
Tenvik også bygget mange lystseilere –
halvdekkere – som sammen med Sindingbåtene hevdet seg som ypperlige seilere på
regattabanen. Briskenaglene var forlatt til
fordel for kopper, bordgangene av furu var
tynne og lette, men spantene solide vokst.
Jeg kjenner iallfall en av disse båtene som
fremdeles er under seil med dekk og kahytt.
Hvor denne båten kommer, sier båtkyndige
folk at penere og slankere linjer har de ikke sett på noen båt av denne type.

I det hele har folk i Vestfold ved sine særpregede båttyper, som Archer båten og
Tenvikbåten, vist at de har den rette forståelsen av sjøens krav til det formfullendte.
De har sjømannens ubevisste estetiske
sans. Det heter jo også om folk i Vestfold
at «de er født med beina i vannet». En bonde sa en gang at «hele folket her har salt i
blodet» Derved fikk han sagt at selv bøndenes hug stod til sjøen.
yngvar
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Fra Kystledlaget kan vi melde at sesongen ble mye bedre
enn forventet, da hytteutleiebooking plutselig ble åpnet,
etter stor koronausikkerhet.
Gjestene har vært flinke til å benytte sprit og desinfeksjonsmidler, samt engangskluter og engangs
mopper som ble brakt ut til Gokstadholmen og Buerøya.
Drengestua har blitt oppgradert med ny veranda og trapp, blitt
malt og har fått utvendig gass-skap og utvendige gass-sikre
rør inn til kjøleskap og kokeapparat, samt ny Gassalarm. Det
gir økt trygghet!
Vi får stort sett kun positive tilbakemeldinger fra dem som
leier hyttene. Av og til er det imidlertid utfordringer på Buerøya, - med båtfolk og teltere som har en tendens til å ville privatisere øya og ta litt mye plass, ofte
tett ved Kystledhytta.
Vi har nettopp hatt evalueringsmøte etter endt sesong, på nett, sammen med Stine og Terje fra Oslofjorden Friluftsråd. De bringer videre årets erfaringer i møte med Sandefjord kommune.
Alt i alt er vi i Gokstad kystlags Kystledlaget, glade for å kunne bidra til at familier og andre grupper
får oppleve enkelt hytteliv langs kysten, til en relativt rimelig pris, i samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd!
Nå er hyttene stengt for sesongen, og vi er nok mer eller mindre i november dvale....
Hilsen Astri Marie Bjønnes, leder i Kystledlaget

Husstyret
Husstyret har også i høst hatt noen utfordringer. Et av høstens kraftige regnskyll fylte igjen kommunens kloakknett i området, men denne gangen kom det ikke noe inn i bygningene.
Vår eminente rørlegger hadde nemlig satt inn tilbakeslagsventil på utløpet vårt og hindret dermed en
ny katastrofe. På grunn av trykket sprakk imidlertid et rør foran ventilen og forårsaket en del kloakk
bak og ved murhuset.
Det meste er nå fjernet, men noe spyling
gjenstår bak murhuset. Ellers er det gjort
noen småreparasjoner, bytting av lyspærer og låser, samt at Magne og undertegnede stadig holder på med evighetsjobben det er å vedlikeholde vinduer i
begge bygg.
Konstituert i Husstyret
Kaare Jansen
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Da kommer en liten høstrapport fra Meginprosjektet

siste i lakkverkstedet.
Prosjektgruppa som holder byggingen i gang er;
Geir Sanne, Sven Arne Nilsson, Trond M. Bjærtnes
og undertegnede.

For å starte med den siste gledelige nyheten, så har
vi nå vært så heldige å få kr. 100000,- fra DnB. Jan
Richard har virkelig sendt inn noen gode søknader
som har gitt resultater. Det betyr at prosjektet er
fullfinansiert, og Gokstad Kystlag eier nå fem flotte
Megin-joller. Når all gjeld er betalt ned, har vi
fremdeles kr. 30000,- til å gjøre ferdig de to siste
jollene.

Skolene som har vist interesse for å være med, har
nok å stri med i denne tida og kan naturlig nok ikke
delta som planlagt, men er klare så snart situasjonen endrer seg. Det setter selvsagt begrensninger
for arbeidet. Men vi tror vi skal klare å ha 5 båter
helt ferdige til sommeren 2021. Så får vi håpe at
det blir et yrende liv og normale tilstander da.

Disse jollene arbeides det på i høst der vi veksler
på å jobbe innenfor de pandemireglene som gjelder. Det som også er gledelig, er at vi har med oss
en 18 åring fra Fellesverket som var med på kurs i
sommer. Han heter Muktar, og er veldig lærevillig
og flink.

Her er Svenn Arne og Petter godt i gang med å
lime esingen på jolla i lakkverkstedet, og når ungdom fra Fellesverket er her, er vi også glade for å
ha med Kjell Atle fra Røde Kors.
Her er han i full sving med å pusse masten til den Petter
siste båten, og nå har vi begynt å lage tiljer til den
siste av de nye båtene. Vi er veldig glade for at vi
kan ha begge båtene inne, og at det ble plass til den
9
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Tegningen er hentet
fra «GAIA, Gokstadskipet, kopien og miljøskipet» utgitt av Sandefjordmuseene i 1996
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Av Ivar Otto Myhre

HELLESØYA - EN ØY VERDT Å BESØKE
I vår serie om friområder for båtfolket i Sandefjord er vi denne gang kommet til
Hellesøya i Sandefjordsfjorden - en kort båttur ut i fjorden vår.
Beliggenhet
Denne øya ligger litt værhardt til midt i fjorden på
østsiden midt imellom Langeby og Vøra og rett syd
for Buerøya. Øya har en barsk kyst ut imot fjorden
på øyas vestside, men hele den lange østsiden av
øya ligger lunt og fint i le av den fremherskende
sydvesten. Du kommer til denne fine øya ved å passere Tranga og så dreie babord mot sundet mellom
Buerøya og Hellesøya. Herfra runder du en stake
som står midt i sundet og tar sydover langs øya og
den lange sandstranda til du kommer til anløpsbrygga omtrent midt på øya.
For mindre båter er det fint å landsette båten på den store stranda.

Topografi
Hellesøya har ikke vært bebygget med hytter, slik de fleste øyene i fjorden har vært. Det skyldes nok at
den har vært i offentlig eie i svært lang tid og del av den store forsvarseiendommen som Langeby og
forsvarsanleggene i åsen bak
Langeby i sin tid var.

Øya er relativt flat, uten høye koller og preges av sandmorenen midt
på øya som løper ut i sjøen på innsiden. Det er denne sanden som
danner den kjempefine sandstranden som preger hele øyas topografi
og gjør dette området til et eldorado for bading og barnelek. Men av
en eller annen grunn har ikke Hellesøya vært overfylt av båtfolk, på
tross for at kommunen aksepterer
en viss "villcamping" på øya av
friluftsfolk som over ganske lang
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tid setter opp mindre telt. Dette er yngre folk med
barn som har sett gleden ved et mer primitivt friluftsliv enn det de trange og overfylte campingplassene representerer. En annen årsak er nok
mangel på vann og at hele øya er mye utsatt for
vind. Men de siste åra har det vokst opp en hel
furuskog nord på øya og noen flere busker og trær
ellers, slik at det nå er muligheter for le og skygge
mange steder.

Slag i Vikingtiden
Det har vært et sjøslag i vikingtiden ved Hellesøya, men vi vet ikke så mye om dette. Men det er
nok sannsynlig at en eller annen vikingkonge har
forsøkt å gjemme seg bak øya under flukt fra en
fiende. Det var stor trafikk av vikingskip fra Oslo,
Tønsberg og Viken ellers i den tiden.

Bruk
De fleste båtfolkene som ligger på den kommunale brygga på øya, bruker øya til bading og småturer. Men det er også fint å fiske på den værharde
siden når vinden ikke er altfor sterk. I sundet mellom Hellesøya og Buerøya, var det også før blåskjellene begynte å forsvinne fra de faste plassene
i fjorden, en kjempestor blåskjellkoloni rundt staken midt i sundet. Her var det bare å øse inn for de
som liker blåskjellene. Ta en sjekk der neste gang
du benytter deg av denne fine øya.
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KRITTPIPER
..en del av lønna på seilskutene

Krittpiper var en del av lønna om bord i seilskipene. De var pakket i tønner og emballert med halm
så de skjøre krittpipene ikke skulle knekke. Grunn
til at de var så lange var at stilken kjølte ned røyken så man ikke brant seg når den kom inn i munnen. Stilken var også lakket i den enden som skulle
inn i munnen

ler eller leire.
Krittpiper er egentlig et galt navn da de er laget av
leire og ikke kritt, som brennes på samme måte
som keramikk.
I slutten av 1500 tallet begynte produksjon av
krittpiper, og i løpet av få år var en hel industri
blomstret opp. Hollenderne begynte, og deretter
fulgte England og en del andre vesteuropeiske
På de fleste skipsvrak av seilskip finer man krittpi- land.
per og i noen tilfeller kan man finne en hel tønne
nedgravd i sanden. I vannet utenfor bryggene der Den gamle pottemaker byen Gauda i Holland ble
snart senteret for pipemakermesterne som kom ditt
det har vært serveringssteder i eldre tider, finner
dykkere krittpiper som er kastet på grunn av de er fra andre land. Den første kjente pipemakeren i
gått i stykker. I Homborsund langs bryggene, stik- Gauda var William Barentsz, han begynte allerede
sin virksomhet i året 1617, men døde så tidlig som
ke pipestilkene opp av sanden og man kan se de
i 1625.
fra land.
Det er indianerne vi kan takke for vår vesteuropeiske pipekultur. Da Columbus og hans menn, i
1492 begynte å utforske det nye land som de hadde
oppdaget, konstaterte de at de innfødte «røkte urteblader som de beruset seg med».
De viklet bladene sammen i en bunt, eller de formet en liten leirdue, fylte den med urter, stak et
sivrør inn og tente på.
Dette førte til oppfinnelsen av de første former for
piper. Piper var også laget av trerøtter. Sten, knok18

I 1750 var det 374 pipemakere i Gouda, og man at Gokstad kystlag har en liten samling av krittpiper
ca. 7000 mennesker levet direkte av denne indusom er funnet på forskjellige vrak. Alle er knekt,
strien. Den dag i dag er Gauda senter for krittpipe men hodene og merkingen er intakt.
fremstilling i verden.
yngvar
Også i Danmark ble det satt i gang pipeproduksjon
da Claus Bonuchs i 1670 fikk rett til å brenne piper, og 10 års enerett til å forsyne Danmark og
Norge med piper. I 1747 dukket englenderen Samuel Burton opp i Danmark og startet sammen
med Peter Appleby en ny fabrikk, og den mest
kjent av de var fabrikken i Nørre Sundby som ble
drevet av Cornelius Rømer.
På slutten av 1700 tallet var krittpipenes glansperiode forbi. Merskumpipene og sigarene slo dem
ut.
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Forbundet KYSTENs landsstevne
2021 på Jeløya
Jeløy kystlag og Forbundet KYSTEN ønsker velkommen til landsstevne 22. - 25. juli 2021
Etter et avlyst landsstevne i Bergen i 2020 er vi tilbake! Endelig kan
vi samle båter og folk til tre dagers feiring av vår mangfoldige kystkultur. Tradisjonen tro blir det kappseiling, kapproing, defilering av et
utvalg båter, musikk, foredrag, barneaktiviteter og salgsboder. På lørdagen deles det ut en rekke priser til fartøy som utmerker seg. Legg
turen til Oslofjorden til sommeren!
Jeløya kystlag ble stiftet 21. mai 1996.Kystlaget har tilholdssted på
Rosnestangen på Jeløya i Moss. Der kystlaget har blant annet etablert
veteranbåthavn med flytebrygger og servicebygg på land

Gokstad kystlag skal vel stille med båter og folk der. Kanskje få med Gaia, vi kan seile Albatross over, og noen kunne ta med snekka, mens andre tar sine egne særpregede
båter. Om koronan vil, så blir det Landsstevne på innsiden
av Jeløya. yh
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GRANHOLMEN

Per Angel-Hansen

Mange har kjennskap til Granholmen, og noen vet også at det var Anton Johansen,
som i 1904 kjøpte Flatskjær, som i dag heter Granholmen. Anton Johansen var som
kjent første generasjon i familien, som startet fergedrift, og som til slutt drev virksomheten på eiendommen som Gokstad kystlag eier i dag.
Anton Johansen ble i 1911 intervjuet av Sandefjord Blad. Intervjuet gjengir jeg her,
men nå skrevet med moderne bokstaver, da originalen var med Gotisk skrift.
En lørdag i 1911, står følgende artikkel i Sandefjords Blad:
Sandefjord var inntil for ganske få år siden yderst dårlig stillet med hensyn til bekvemme utflugtssteder og lokale kommunikationer. Selv inne på havnen mellom bryggen og Framnæs, hvor der var en
ganske livlig samfærdsel, var man henvist til å ta seg frem selv, enten ved at skaffe seg en robåt, eller
ved at gå rundt over Kilen.
Først i 1902skedde det en forandring i disse primitive forhold, idet Herr Anton Johansen om sommeren ovennevnte år startet en fast overfartsrute mellom bryggen og Huvik. Han er således stedets mest
fortjente foregangsmann på dette feltet.
Herr Johansen innkjøpte fra Gøteborg et lite dampskib med plass til 43 personer, det fik navnet
«HUVIK I», og gikk sin første tur pinsen 1902.
Der manglet ikke på advarsler og formaninger fra «forstandige» borgere, som omtrent samstemmig
frarådde den driftige maskinist økonomisk ruin, men Johansen hørte ikke på det øret. Og han har nu
vist hva fremsyn og en ubøtelig energi kan drive det til.
I de første tre måneder gik det med tap, men utover høsten
øket trafikken, og det viste seg snart, at foretagenet var levedygtig. «Huvik I» besørget overfarten på fjorden med stigende
trafik til 1904.
Da inntraff der noget, som ganske uventet foranlediget en stor
utvidelse av hr. Johansens forretning. Om sommeren 1904
skulde barna på frk. Castbergs skole ha en utflugt med
«Huvik I» til en ø ute i fjorden, som hette Flatskjær. Johansen
hadde ikke før lagt til der ute og kastet et blikk utover den lune, vakre holme, før han forstod at den egnet seg fortræffelig
til utfugtssted for byen og omegnen. Han spurte resolutt eieren , Hans Sørensen, om vilde selge holmen for 2000 kroner –
denne slog til.
Og høsten samme år lot Johansen bygge den praktfulle lille
damper «Fjeldvik» til at besørge trafiken på Flatskjær – nu det
videnom bekjendte GRANHOLMEN.
«Fjeldvik» blev – etter hr. Johansens egen opfindelse – utstyrt
med en helt ny indretning, hvorved så vel fyring og igangsetning som skibets manøvrering kunde utføres fra styrehuset
forud.
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Derved kunde betjeningen indskrænkes til - en mand. Den nye indretning blev først mottat med store
betenkeligheter, så man vilde nægte at utferdige Certificat, men Johansen forlangte overbesigtigelse, og
ved denne blev det nye apparat ikke alene godkjent, men endog sterkt anbefalet som en praktisk og betryggende indretning.
Våren 1905 blev den første lille restaurant opført på Granholmen, og hele sommeren utover var der tilstrømning av besøkende. Alle vilde se Sandefjords nye, vi kan gjerne si eneste utflugtssted, og to år senere i 1907, gik eieren til
en betydelig og kostbar
utvidelse av etablisementet ved opførelse av den
store pavillon, som skal
være en av de største i sit
slags i hele landet. For
bygningen måler 70 Ft
hver vei og har et flateinnhold så stort som Sandehereds kirke.
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Det var her oppe vi forleden dag hilste på Granholmens eier og bad ham fortælle os litt om bedriften og
anlæggene.
Hva koster nu denne historie hr. Johansen? spurte vi.
Den store pavillon alene koster 10 000 kroner. Dertil kommer planering, kaianlæg, brygge,
badehus og den først opførte restaurant.
Det skal da vel meget til for at få geschæften til at lønne seg.
Å ja. Det koster 18 kroner pr. dag at «drive» Granholmen, men tilstrømningen ha vært over all
forventning. Selv den regntunge sommeren for to år sien skapte overskudd. Der har hændt at her
har været 1200 besøkende på en dag, 1000 og 800 besøkende har vi hat ofte vil De tro, at i siste
seks år har jeg gjort 4000 ture mellem byen og Granhomen
Det var svært. Men her ute har De en utmerket hjælp i Deres elskværdige og dyktige Frue?
Ja det skal være vist. Hun greier alt sammen med indkjøb og servering, foruten at hun er min kasserer, kontorschef o.s.v.
Alt dette ved siden av en stor barneflok, det er ikke mange som gjør det efter, tilføyet vi, Johansen
smilte bifallende.
Har De vært skånet for overfald her ute?
Selvfølgelig. Jeg har anskaffet meg en av verdens beste poliser. (Johansen pekte på en vældig
sort hund, hvis øyne lyste av intelligens og kampmot). Den er snild som et barn, tilføyet han, men
ve den, som nærmer sig holmen om natten. Vi slipper den løs, når sidste båt er gåt fra beyggen
om kvelden.
Har De nogen oversigt over, hvor mange passagerer De har befordret over byfjorden og herut til
Granholmen?
Ja så omtrentlig. Det dreier sig om 2 og en ¼ million mennesker. Og saavidt meg bekjendt har vi
ikke hat et eneste uheld.
Ikke et eneste uheld. Det er vel så temmelig nær enestående. Men De er jo altid så forsigtid og
omtænksom.
Vi tok avsked med Granholmens elskværdige og foretagsomme eier – han vil desværre sælge sin vakre
eiendom der ute, vi håber for stedets og for det store publikums skyld at den påtænkte handel først
må komme i stand, når der melder sig en kjøper, som evner og forstår at drive ”Granholmen” efter de
samme principer som hr. Johansen. Nu er etablisementet en pryd for stedet og en fin forretning for
eieren.

Dampbåten Fjeldvik, fjordens
hvite svane som den ble kalt,
gikk mellom byen og Granholmen med passasjerer.
Den ble bygget ved Drammen
Jernstøberi og mek Verksted i
1904. Godkjent for 72 passasjerer på strekningen Sandefjord- Framnes, men bare sertifisert for 35 passasjerer for
annen ferdsel.
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Et Marmelpass for hele landet
Marmelpasset er utviklet av Øksnes kystlag, og over
flere år har store og små barnegrupper lært sin lokale
kystkultur å kjenne, under kyndig veiledning av kystlaget. Nå har Forbundet KYSTEN gått sammen med
Øksnes kystlag om å lage en versjon som kystlag i
hele landet lett kan tilpasse bruk i sine hjemlige farvann. Så hva er Marmelpasset?
Marmelpasset er et hefte som fungerer som kompetansebevis for en rekke kystkulturferdigheter og kunnskap. Det skaper en helhetlig ramme som kystlag og
andre voksne kan bruke til å guide grupper av barn
gjennom ferdigheter, kunnskap, undring og undersøkelser på og ved sjøen. For hvert punkt man viser at
man mestrer får man et stempel i passet, og ved gjennomført åtte av de tolv punktene kan man med stolthet si at man er en borger av Marmelens rike.
Kystlaget avgjør hvilke åtte av de tolv aktivitetene
som passer best for dem å arrangere. Målgruppa
er barn fra ca. 9 til 12 år. Opplegget er ikke unnagjort på en dag eller to, men noen av oppgavene
kan fint gjennomføres parallelt, som knuter og roopplæring, og strandrydding og registrering av liv
i fjæra. Marmelpasset er et kompetansebevis
som ungene er stolte av å ha oppnådd, og da må
det gjøres ordentlig.
De 12 aktivitetene/ferdighetene er:
1. Ro og oppfør deg høvisk i robåt
2. Lag fire knoper og stikk
3. Gjenkjenn ti ulike saltvannsfisker
4. Gjenkjenn ulike typer fiskeredskaper
5. Behandle fisk
6. Tilberede et måltid
7. Lær om gamle og nye båter
8. Finn ut hva noen mystiske ord på seil og båt betyr
9. Gjenkjenn ulike typer tang og tare
10. Registrer livet i fjæra
11. Rydd en strand
12. Finn og fortell et eventyr eller sagn, eller demonstrer en lek barn lekte i gamle dager.
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Sagnet om Marmennell
eller Marmel
Han er lite kjent i den tradisjonelle sagn- og eventyrlitteraturen.
Det er vel her som ellers i vår kystkulturhistorie at samlerne
helst har beskjeftiget seg med bondelivet i dalene, men har
glemt det som har med sjøen og kysten å gjøre.
La meg først slå fast et Marmennellen er norsk. Like norsk som
Huldra og Askeladden.
Første gang vi hører om Marmennellen er i Landnamabok som ble nedskrevet på 1200 tallet og handler
om bosetning på Island. Der heter det «Grimr dro Marmenil» like selvfølgelig som om han skulle dratt
en torsk.
Marmennell må allerede ha vært en kjenning som ikke trengte noen presentasjon. Karene vist at hadde
spådomsevner og de spurte ham om hvor de skulle bosette seg, men jeg kan ikke se at de fikk noe klart
svar. I en annen saga ble det fortalt om en Marmennell so ble tatt opp av en fisker og brakt til kong
Hjørleiv.
Kongen og hans menn ville ha han til å snakke, men «engi madr fekk ord af honum».
En kveld kom Hildr, kongens ene hustru i skade for å slå øl over kappen til medhustru Æsa. Kongen ble
ergerlig og slo Hildr, men da hun skyldte på hunden, Floke, slo kongen også hunden. Da ble det liv i
Marmennellen, han satt i å gapskratte. Kongen spurte hva han lo av og han svarte «Fordi du er dum, du
slår dem som vil redde livet ditt». Spådommen gikk snart i oppfyllelse for om natten da gården ble angrepet av fiender begynte Floke å gjø og advarte kongen så han kom seg unna.
Disse tidlige stubbene om Marmennellen inneholder trekk som vi finner igjen senere. Han er alltid av
dvergstørrelse og blir tatt opp under fiske. Tausheten er typisk, han blir ikke snakkesalig før han blir
satt ut igjen og da vil han gjerne utrykke en spådom på vers.
Bruken av ordet Marmennell varierer en del. Noen ganger er det «Marmel» eller «Maræle», andre
ganger «Marbendil- eller Marmennil». Av og til finner man en forstilling om at Marmennellen er et
barn av et havfolk: «I havet bor havmænd og havfruer med deris børn som kaldes Marmæler»
Den lille sagnfiguren Marmennell er blitt en slags maskot for Norske sportsdykkere og brukt som logo
til Norges Dykkeforbund. I den senere tid har også Forbundet Kysten tatt denne lille havmannen som
sin maskot til prosjektet Marmelpasset.
Jeg har vært redaktør for Norges Dykkeforbuns blad,
«Marmennell» i flere år og diskusjonene om hvordan
navnet skulle skrives eller sies blusset opp fra tid til annet. De forskjellige landsdelene hadde sine sagn og egne
navn på denne havmannen.
yngvar
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n som kunne mye om kystkultur og blant annet om denne havmannen var Museumsdirektør for Sjøfartsmuseet på Bygdøy, Svein Molaug. Jeg hadde gleden av og arbeide sammen med ham på forskjellige
prosjekter og han fortalte dette om Marmennellen:
” Havet har alltid lokket på fantasien. På samme måte som bygdefolket før i tiden trodde på underjordiske, fantaserte folk langs kysten om vesener som bodde i sjøen. Havfruene er kanskje de mest kjente. Enkelte kunne fortelle at det var hele byer på bunnen av havet, der det var hus og kirker, og der var det slike herligheter at det glimtet i perler, sølv og gull. Folkene der hadde oftest andre skikker enn folk på
land, men stort sett var de nokså like. Der var også havmenn, havhester og havdyr og alskens fabelvesener".
Nå er det slik i sagaverdenen at fortellingene legges oftest opp til det man er kjent med og lett kan
forestille seg. I fiskermiljø var det før i tiden vanlig å høre om en liten mann som holdt til i sjøen
langs kysten. Det er så mange låter rundt om båten når man ligger ute og fisker. Det klukker mot
bordgangene, tauverket og blokkene gnisser, og sjøen selv kan ofte lage låter som man stusser ved.
Kanskje var det den vesle mannen som puslet om båten. De kalte ham for Marmennell. Mar betyr
hav og mennell er en liten mann. Han hadde skjegg og var ganske kraftig bygget selv om han ikke
var stort større enn et barn. Det hendte de kunne få ham i garnet, og da skulle de være gode mot
ham, ellers kunne han føre ulykker på folk.
I Rogaland var det en fisker som fikk opp en Marmennell. Den vesle fyren så litt frossen ut, så fiskeren
tok ham med hjem. Marmennellen sa ikke et ord, men han begynte å bli urolig og ville ut til sjøen igjen.
Fiskeren var en omtenksom kar.
Han skjønte at Marmennellen ikke trivdes på land. Marmennellen var naken, og ute var det ruskevær og
kaldt. Derfor fant fiskeren fram et par utslitte bukser og dro dem på Marmennellen før han bar ham ned i
båten. Buksene var naturligvis alt for store og lange til den vesle skrotten, men det fikk våge seg. Deretter rodde de ut på sjøen dit fiskeren hadde tatt Marmennellen opp. Her hoppet Marmennellen over bord,
og vekk var han. Men etter den dagen hadde mannen støtt fiskelykke, og
folk mente det var Marmennellen som hjalp ham.
Så hendte det seg noen år senere at det lå flere fartøyer ute på banken.
Det var fint vær og fisken bet godt. Da hørte fiskeren en stemme som
ropte til ham og sa:” Det kvitnar om land, det svartnar i hav, far heimat
du mann som langbuksa gav”.

Det var Marmennellen som varslet om at snart kom uværet og at
underdønningen alt brøt mot skjærene. Fiskeren fikk sagt fra til de
andre, og de dro mot land. Ikke før var de kommet til båtstøene, før
været kom som sluppet ut av en sekk. Det var Marmennellen som
varslet sin gavmilde vert om farene. Hadde han ikke gjort det, ville
neppe noen berget livet.
Marmennellen hørte ikke med til gudenes stolte familie. Han var en
hverdagsmann, liten og uanselig, men det var som om han hadde grodd
ut av naturen langs kysten vår. Han var sterk på tross av at han var liten,
og han var snill mot dem som var hyggelig med ham. Han kjente sjøen
og strendene og trivdes der.
yngvar
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«Det er en havnegnom. En
gnom for de som ferdes på
havet – det samme som en
fjøsnisse er for bøndene»

Av Ivar Otto Myhre.

HVORFOR BLE SANDEFJORD DEN STORE
HVALFANGSTBYEN OG IKKE TØNSBERG ?
I hele landet og store deler av verden er Sandefjord kjent som hvalfangerbyen. Til
og med Sandefjord Fotball blir tiltalt som "hvalfangerne", på tross av at ingen av
spillerne der har sett et hvalkokeri. Det var noe annet med de "gule og sorte" hvor
flere av spillerne var på hvalfangst en eller flere sesonger. Til og med legenden
Thorbjørn Svendsen tok seg en tur med Kosmos, mens en annen legende, Trygve
Tangen, var på "Rossen" i mange sesonger.
For meg har det alltid vært et mysterium hvorfor det ble slik når vi vet hvor sterkt knyttet til
hvalfangsten Sven Foyns Tønsberg var. Men på
et eller annet tidspunkt gikk hegemoniet over til
Sandefjord. En artikkel i Norsk Sjøfartsmuseums årbok for 2006 av Olav Christensen satte
meg på sporet av løsningen

Svend Foyn (1809-1894)
Undertegnede har lenge vært i den tro at hele forklaringen på dette mysteriet lå i den enkle faktum at
Svend Foyn på tross av to ekteskap, ikke fikk arvinger. Derfor gikk hans kjempeformue ikke videre til
drift av et selskap som etter nedleggelsen i nord i 1903 kunne ekspandere og føre hvalfangsten i Tønsberg inn i den store virksomheten i syd. For Foyn manglet ikke initiativ. Han sendte en ekspedisjon sydover alt i 1893, som kom hjem etter hans død. For øvrig ble mye av hans formue gitt til andre formål
både i Tønsberg og misjonsmarken (Madagaskar).
Som kjent var det Sven Foyn som oppfant granatharpunen og
forstod at denne måtte monteres på et dampskip med dampvinsj
som kunne trekke hvalen opp av dypet etter at den var skutt.
Som kjent hadde all hvalfangst til den tid foregått fra robåter på
hvalarter som ikke sank da de ble drept. Etter dette ble Foyn
helt enerådende i hvalfangsten med sin enerett på oppfinnelsene, og de som ville være med måtte betale lisens til Foyn i tillegg til å betale tiende til misjonen.
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Men Svend Foyn var ikke bare involvert i hvalfangst. Det var som selfangstreder han først fikk
suksess og dannet grunnlaget for sin kjempeformue og ressurser til å satse på de kostbare eksperimentene med hvalfangsten. Han ble etterhvert den
store innen denne industrien takket være kunnskapen han blant annet hadde fått fra Scotland og
fangstmiljøet I Aberdeen og Peterhead. Han satset
på et område som har blitt kalt Vestisen, området
mellom Grønland og Island. Men han forstod også
at dersom han skulle lykkes i dette værharde området, så måtte han ha større og kraftigere skuter og
etterhvert også med dampmaskin. Dessuten hadde
han lært at skutene måtte gå inn i isen nøyaktig når
selen kastet ungene, slik at man kunne fylle skutene med de forsvarsløse ungene som lå på isen uten
å kunne svømme. Var man for sen, måtte hele
fangsten basere seg på den mye mer tidkrevende
og vanskelige jobben med å skyte en og en av de
voksne selene. Ungene ble, som vi vet, drept av
hakapiken og kastet ned i lasterommene. Som få
av rederne var også Foyn selv med en av sine skuter og ledet arbeidet. Dette innga respekt blant
mannskapet og er nok en av årsakene til hans suksess. Han bygget også et kokeri for selolje på
Revodden ved
Tønsberg som
ble en kommersiell suksess, og etterhvert bygget
han flere og
stadig større
og sterkere
skuter. Den
første spesialbygde sørnorske selfangstskuta ble bygget for Foyn i
1845 husker de fleste navnet på, "Haabet". Den ble
bygget i Tønsberg og sjøsettingen skulle illustrere
noe av problemet med de trange forholdene i kanalen. Den rant tvers over til bysiden og inn i en av
sjøbodene der.

Portal pyntet med granatharpuner og flagg i forbindelse med kong Haakons besøk i Tønsberg
1906. Svend Foyn og hvalfangsten var blant byens stoltheter. Foto: Johan M. Henriksen / Nasjonalbibliotekets bildesamling

Kokeriet på Revodden ved Kalnes i Tønsberg
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Selfangstens storhetstid i Tønsberg

alle i byen så opp til. Men Foyn ble aldri noen
Tønsberg-patriot. Han var en stribar mann og fikk
mange fiender, til og med mord ble han beskyldt
for. Årsaken til konflikten med Tønsberg var først
I årene etter "Haabet" utviklet Tønsberg seg til et og fremst at byen rev "hans" gamle kirke, Mariasenter for sørnorsk selfangst. Foyn bygde "Eliezer" kirken som lå på torvet og måtte rives for å gi plass
og med den fikk han i 1858 en rekordfangst med
til byens nye rådhus. Det var i denne kirken han
16 400 selunger på rekordtid. Den siste og største gikk som barn og ble konfirmert. Da kongen gjesskuten fikk Foyn bygd i 1871. Denne med navnet tet Tønsberg ved 1000 års-jubileet i 1872 ville han
gjerne hilse på Foyn, men Foyn nektet å gå inn i det nye rådhuset og
måtte møte kongen utenfor. Foyn
hadde også er voldsom konflikt om
skatt med Tønsberg og flyttet fra
byen over til Ramberg i Nøtterøy,
men Tønsberg fikk utvidet bygrensen og Foyn var like langt. Stedet
der Foyn flyttet til, kalles fremdeles
"Furtekroken". Foyn hadde for øvrig
noen av de samme konfliktene med
stedene og folk nordpå der han drev
hvalfangst. Det er typisk at Foyn
bygget verdens første hvalbåt, "Spes
a Fides" på Nylands Mek Verksted i
"Morgenen" ble bygget i 1871. Mange redere i
1863-64, men det var også den siste båten han bygTønsberg gjorde som Foyn, og byen fikk etter
get der. Men historien viser at det var en mann han
hvert en stor flåte som lå i opplag hver vinter i
Vrengensundet, og måtte ofte skjære råk i isen for tydeligvis kom godt ut av det med, Christen Christensen fra Sandefjord. Som vi skal se, kan det ha
å komme tidsnok til feltene i Vestisen. De stadig
flere skutene som fangstet reduserte selstammen og vært avgjørende for det spørsmålet som er tema for
de måtte gå stadig lengre inn i isen for å få fangst. denne artikkelen.
Økonomien i Tønsberg trivdes godt med alle skuteChristen Christensen (1845ne som skulle utrustes med proviant og redskap
hvert år. Denne store virksomheten hadde også na- 1923)
sjonal betydning og den samlede investering i skuDet er mye som tyder på at Svend Foyns kjempeter ble ansett til 1/2 mill spesidaler, ca. 2 mill kr.
Til sammenligning var statsbudsjettet på den tiden suksess med utviklingen av den moderne hvalfangsten har tatt fokuset vekk og overskygget hans
i overkant av 20 mill kr.
innsats for å utvikle selfangstskutene. Den foregikk
i rivende fart, først i Tønsberg og skipsbyggingsSvend Foyn og
miljøet der, men så overtok etter hvert Sandefjord
Tønsberg
dette hegemoniet takket være Christen Christensens etablering av Framnes Mek. Verksted med
Svend Foyn hadde en domineblant annet egen flytedokk.. Rederne i Sandefjord
rende stilling i Tønsberg lenge
hadde alt fra 1850-tallet også kastet seg på selfør han revolusjonerte hvalfangsten i Vestisen pluss hvalfangsten ute i Atlanfangsten, og han var mannen
terhavet etter bottlenose-hvalen.
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En mindre hvaltype som ble skutt fra mindre båter. Ernest Shackleton, omdøpt til "Enduranse" og er
Som moderskip ble det benyttet de samme båtty- blitt berømt for sin polarferd til Antarktis der den
pene som ble benyttet til selfangst. Christensen og ble skrudd ned i Weddelhavet, men alle overlevde.
Da Nansen skulle bygge polarskuta "Fram" var det
naturlig først å henvende seg til Christensen, men
som vi alle vet, arbeidet gikk til Colin Archer i
Larvik. "Fram" hadde mange av de kvalitetene
som selfangerne hadde, blant annet at propell og
rorstammen kunne demonteres og tas inn under
sterk isskruing. Men da "Fram" skulle restaureres i
1929 før den
ble satt inn i
Framhuset på
Bygdøy, var det
Christensen og
Framnes som
stilte opp og
gjorde jobben
andre Sandefjords redere var også involvert i hval- rimelig.
I 1892 bygde
fangsten i nord og så tidlig som i 1892 og 1893
Christensen goksendte han selfangeren "Jason" med C.A. Larsen stadkopien
"Viking" som skultil det nye feltet i syd.

Utviklingen av de ekstremt sterke ishavsskutene
førte også til interesse fra de mange oppdagelsesreisende fra forskjellige nasjoner som i årene rundt
århundreskiftet 18-1900 jaktet på ressurser i polområdene og geografiske oppdagelser såvel i nord
som syd. Fridtjof Nansen ble i 1888 fraktet av
Christensens "Jason" da han ble satt i land på
Grønland. "Jason" ble senere solgt til hertugen av
Abruzzerne, omdøpt til "Stella Polaris" og benyttet
under hertugens ekspedisjon til Frans Josefs Land i
1898-1899 med en av Christensens kapteiner, C.J.
Evensen som kaptein ombord. Både i 1883,1884
og 1885 sjøsatte Christensen nye ishavsskuter fra
Framnes.
En av disse var "Hertha" som med kaptein C.J.
Evensen nådde 69 grader og 10 min. sørlig bredde
ved Grahams Land i 1893. Det var også til Christensen og Framnes den belgiske polarforskeren
Adrien de Gerlache henvendte seg da han skulle
ombygge en selfanger til polarskipet "Belgica" i
1897. Denne ekspedisjonen til Antarktis var den
første som overvintret i denne regionen. Roald
Amundsen var styrmann på dette skipet. Amundsen hadde fra før erfaring fra selfangst på Tønsberg-barken "Magdalena". "Belgica" ble senket
under krigen i Narvik og vraket ligger i havneområdet og det er planer om å heve denne skuta som
betyr så mye for Belgia. Framnes bygde også
"Polaris" i 1912, en skute som senere ble kjøpt av

le seiles over Atlanteren til verdensutstillingen i
Chicago av kapt.
Magnus Andersen fra Larvik. I forbindelse med sjøsettingen
holdt Christensen en stor fest ute på Framnes og til stede var
blant annet Sven Foyn. Dette tyder på at Christensen, som en
av de få, klarte og beholdt et vennskap med Svend Foyn over
lengre tid.

Sandefjord overtar.
Utover på 1870-tallet mister gradvis Tønsberg sin dominerende posisjon som den viktigste utrustningshavn for arktisk
selfangst. Det nye sentrum for ishavsfangsten ble Sandefjord,
hvor lokale krefter arbeidet iherdig for å legge forholdene til
rette. Samtidig flyttet flere respekterte og dyktige kapteiner
til Sandefjord og brakte med seg sine skip for lokalt vinteropplag og utrusting. Blant kjente navn var kaptein Arnt Bryde som flyttet fra Tjøme til Sandefjord. Den gradvise posisjoneringen ga seg markante resultater. Fra 1883 utrustet
ikke bare Sandefjordsrederne sine fangstskuter i byen, men
Foyn og andre redere som hadde hatt sine skuter i opplag i
Vrengensundet og benyttet Tønsberg som utrustingssted,
hadde funnet veien til Sandefjord. I 1884 dreide dette seg om
hele 18 ishavsskuter og hvalfangere. Mens bygging av ishavsskuter i Tønsberg tidligere hadde foregått på provisoriske beddinger og som sesongmessig preget virksomhet, lykkes man i Sandefjord med etableringen av Framnes Mek.
Verksted å utvikle et verft med helårs arbeidsplasser.
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1878 regnes gjerne som starten på den industrielle skipsbyggingen i byen. Det var dette året verkseier og reder Chr.
Christensen utvidet sin virksomhet ved å erverve eiendommen Rød, som lå i tilknytning til hans egne strandtomer i
dette området. Christensen satset stort på bygging, dokking
og reparasjon av fangstskip som en naturlig forlengelse av
egen aktivitet som fangstreder. Verftet ble i tiden framover et
senter for norsk
arktisk virksomhet
og det var ingen
tilfeldighet at det
var her C.A. Larsen fikk bygd sin
hvalbåt "Fortuna"
i 1904 til sin virksomhet på SydGeorgia, den første hvalfangstetableringen i Antarktis. Dette var verdens til da største hvalbåt. Dette samme
gjelder ombyggingen av "Lancing" til verdens første kokeri
med opphalingsslipp i 1925. I det hele tatt ble det Framnes
Mek. Verksted som stod for den tekniske utviklingen av
hvalfangsten etter at Finmarksfangstens dager var talte i
1903. Selv deltok Christensen-familien i oppstarten med det
første kokeriet i Antarktis, "Admiralen" i 1905. Det er også
betegnende at det var Chr. Christensen som fikk tillatelse av
den russiske revolusjonsregjeringen til å drive hvalfangst i
Sovjetunionen med kokeriet "Kommandøren" i 1925. Kommandøren var ombygget til kokeri ved FMV.

Oppsummering

i land på det antarktiske kontinent. Hvalfangstvirksomheten
hans ble drevet av dødsboet hans noen år blant annet med
virksomhet på Island. Den mest vellykkede virksomheten
med sete i Tønsberg var selskapene Pelagos og Antartic ledet

Framnæs Mek. Værksted med to flytedokker.
Maleri av Erik Werenskiold 1899
av trekløveret Jahre, Bruun og von der Lippe. De fleste hvalfangerne fra Tønsberg distriktet ble kapret av det store engelske selskapet med norske aner, Salvesen fra Leith i Scotland. Deres kokerier og transportbåter til Leith Harbour på
Syd-Georgia ble hvert år lagt opp i Tønsberg og ga mye arbeide til Kaldnes Mek. Verksted.

Med Framnes Mek. Verksted som senter og Chr. Christensen
som den store entreprenøren utviklet hvalfangsten seg med
Sandefjord som det sentrale hjemstedet for stadig flere ekspedisjoner. Christensens familie ble etter hvert AS Thor Dahl
og Norges største hvalfangstrederi. C.A. Larsen sluttet etter
hvert på Syd Georgia og gikk inn i det selskapet som skulle
bli Rosshavet.
På 1930-tallet dukket Anders Jahre opp med sin omfattende
hvalfangstvirksomhet og dominerte industrien sammen med
Lars Christensen i mange år. Etter
hvert flyttet også kontorene til de norske og internasjonale hvalfangsorganisasjonene til Sandefjord, og det var de
som i 1958 bygget Hvalfangstens Hus
med Park Hotell som leietaker. Hva
med Tønsberg? Tønsberg hadde også
en betydelig virksomhet innen hvalfangsten, men det ble ikke noen resultater av Sven Foyns friske initiativ i
1893 nede i Antarktis, bortsett ifra at
ekspedisjonen ble den første som gikk
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Kystarenaprosjektet
Prosjektet har naturlig nok blitt noe redusert i disse
koronatider, men etter et avbrekk i våres har vi
vært i sving nesten hele tiden. Gruppen ble redusert fra åtte til fem når pandemien blusset opp for
en tid tilbake, men vi har vært i gang med opptak
av Gaia og annet. Når det gjelder Gaia, må mye
balast i form av kulestein bæres i land og settes
bak Gaia hallen samtidig med at de følger med en
del opprydding når skipet kommer inn i hallen.
Dørken på broen til D/S Forlandet er nå lagt ferdig
av fagmann, og ungdommene har under kyndig
veiledning natet dekket og gjort det klart for beking, vi venter bare på tørk. Vi har også hatt en del
malearbeider på Kurbadet, stabling av ved for en
av byens veldedige organisasjoner, brygge reparasjoner på eget anlegg etter stormen, klippet gress
hugget trær og holdt det rydding på eiendommen.
Under et av høstens regnskyll ble avløp i området
igjen så fullt at det rant over og inn i Glaskowhuset
og inn på området til Gokstad kystlag. Skadene
etter dette ble ikke større enn av vi ordnet det selv
med hjelp av kommunens spylebil.
Det er stadig utskifting av ungdommer i Kystarena
idet noen kommer i jobb og vi får nye. De aller
fleste ungdommene er pliktoppfyllende og flinke
til å jobbe med litt
kyndig veiledning.
For stiftelsen Sandefjord kystkultursenter
Kaare Jansen
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Semidieselmotoren fra Volda

Verkstedslagets Volda semidiesel, er nå flyttet ut der den skal stå. Kystlaget har mange medlemmer
og det var ikke vanskelig å få folk med på å, først grave et stort hull der fundamentet til denne store og
tunge motoren skulle stå for så å blande pukk, sement og legge i armering. Denne tunge jobben ble
gjort av godt voksne menn i sin beste alder selv om armene ble lange
og knea vonde så fikk vi det til. Det er utrolig mye kunnskap blant
medlemmene, selv om det tar noe tid å høre på alle som har løsninger,
men dette er kystlagets sjel.
Når selve fundamentet var ferdig oppdaget Per at regnvannet samlet
seg rundt, så da fant vi igjen en dag det ikke regnet, hentet sementblanderen og støpte et høyere gulv som selve huset skal stå på, opp fra bakken. Materialer er kjøpt inn til huset så det blir nok satt opp snart.
yngvar
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UTLEIE I KORONAENS TID
Greta og Andreas Falkenberg
Som noen av oss har fått med oss, har vi i år hatt en
pandemi, COVID-19, som har satt sitt preg på livet
på jorden.
En av de mer ubetydelige effektene, totalt sett, har
vært nedgangen i utleievirksomheten i Gokstad
kystlag.
Da myndighetenes restriksjoner og smittevernregler kom, begynte avbestillingene å komme, arrangementer og tilstelninger ble avlyst, og det ble etter
hvert riktig glissent i vår avtalekalender. Resultatet
ser ut til å bli 30 dager utleid mot 59 i fjor.
Så noen arrangementer har det vært, med redusert
antall deltagere, snedig plassering av bord og stoler, Antibac og munnbind, men også med korsang!
En ny og positiv sak er vår avtale med Vestfold og
Telemark Skipsførerforening. De hadde sitt første
møte hos oss den 27. oktober. Per Angel Hansen
holdt foredrag om lokalhistorien og om Kystlagets
utvikling på Huvikslippen.
«Magasinet» stilte med utmerket service og kortreist middag: Ertesuppe, Saltkjøtt og Erter med tilbehør.
Så var det kaffe og wienerstang. Baren var åpen,
og det hele var en suksess.

festligheter. Dere kystlagsmedlemmer er også aktive i disse organisasjonene og kan gjøre en innsats
for oss ved å nevne vår utleievirksomhet når sjansen byr seg.

Vi, utleieansvarlige, pyntet, dekket, bakket opp,
serverte, vasket opp og ryddet. Skipsførerforeningen vil holde sine
medlemsmøter
hos oss siste tirsdag hver måned i
sesongen i årene
fremover.

Per AngelHansen presenterer lokalhistorien og
forteller om
kystlaget.

Dette er en ide
for fremtiden. I
Sandefjord kryr
det av alskens
foreninger som
bør være oppmerksomme på
våre utleielokaler
for sine møter og
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Færingen «Fregatten» fra Agdenes
19 fot færing bygd i Agdenes av min farfar Johannes rundt 1963 etter linjer fra Åfjordsfæring. Denne
ble bygget med akterspeil for å gå med Seagull påhengsmotor og er en av de første båtene som ble spesialbygd for påhengsmotor samtidig som ro-egenskaper ble lagt stor vekt på.
Dette var den største båten min farfar bygde, størrelsen 19 fot ble besluttet på grunnlag av at Pappa
hadde stiftet familie og trengte en stødig båt å krysse Trondheimsfjorden med! Derav navnet Fregatten.
Bygd av tettvokst gran slik tradisjonen er med Åfjordsbåten.
Vi har brukt båten til utallige fjordkryssinger i til dels friske forhold i ytre Trondheimsfjord og vi har
tatt om bord en god del både sei , torsk og sild opp igjennom årene. Som regel har vi brukt Seagull påhengsmotor. De er veldig lett å få start på dersom det skulle være noe, som regel enten sot på plugg
eller vatn i flottørkammer, noe som fikses på et blunk med skiftenøkkel.
Færingen har også vært brukt under kilenotfiske etter laks i ytre del av trøndelag på øyene Leksa, Kråkvåg og Tarva. Den største laksen jeg tok om bord var på 16 kilo husker jeg.
Grunnen til at det ble påmontert ‘ knekter ‘ av eik framme og akterut er for å henge nota på når man
drar opp for å sjekke om det er laks. Disse ble laget på snekkerverkstedet på Ørland Flystasjon , i bytte
mot røykalaks en gang på 90-tallet.
Hele sommeren var båten ganske godt innsatt
med ‘ laksrest ‘ på innsida, det vil si skjell fra
laksen som hadde vært tatt om bord. Det var et
godt tegn på at ‘vi hadd tjent nån krona‘ som
gammelkarran sa.
Eldstemann Bjørnar har gått et år på Fosen Folkehøgskole og lært klinkbygging så han gjennomførte tidenes restaurering av færingen i vinter.
-Arild Brevik

35

Returadresse:
Gokstad kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord

Vi verner vår nære kystkultur

