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Arbeidet med Meginprosjektet 
går fremover på tross av vanske-
lige tider. Dessverre har vi vært 
tvunget til å sette samarbeidet 
med Røde Kors/Fellesverket på 
vent.  
Det er trist fordi ungdommene 
som var med på dette i høst viste 
stor interesse og gjorde en flott 
jobb. Vi får bare satse på at vi 
etterhvert kan åpne opp for vide-
re samarbeid.  
Men vi voksne i gruppa har tatt 
mange økter i båtbyggeriet og i 
lakkverkstedet der vi er så heldi-
ge å få jobbe med båtene.  
Kanskje det vanskeligste arbei-
det er nå gjort med å montere 
eikekjøler og esinger  på de to 
båtene.  
Vi har tatt utfordringene på strak 
arm, og med Svenn Arne på la-
get, blir det veldig solid utført. Et 
overslag på dugnadstid viser at vi 
nok har brukt over 100 timer pr. båt.  
 
Men vi har kost oss med jobben, selv om vi har 
støtt på utfordringer, og er helt sikre på at vi har 
fem båter klare til seiling og roing seinest i løpet av 
mai. Siste finishen må gjøres ute når det er tempe-
ratur for det. Så vi er godt i rute 
 
. Prosjektet har også fått midler til å kjøpe en båt 
til, og den skal vi prøve å skaffe brukt. 
Med seks båter har vi mulighet til å seile/ ro med 
en hel skoleklasse.  
Men hvis det fortsatt er mange restriksjoner, vil vi 
invitere familier til å bruke båtene. 
Vi gleder oss. Prosjektgruppa har bestått av: Geir, 
Svenn Arne, Trond og Petter. 
 
Petter 

Arbeidslaget UNG 

Utfordring med kjølen på Megin. Men ikke noe problem for Svenn 
Arne og Geir. Petter ligger inni båten og borer gjennom kjølen.  
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Jeg har vært med i kystlaget siden 2006. Leder av 
Infolaget og medlem av Styre i 2006, 2007, 2008 
og 2009. Leder av Infolaget og Nestleder i Styre i 
2010, 2011, 2012. Nestleder i Styre i 2013 og re-
daktør for Kystvakt i flere år 
 
Jeg har i mange år holdt på med marinarkeologi, 
mye sammen med Direktør Svein Molaug ved 
Norsk Sjøfartsmuseum. ( Norsk Maritimt Mu-
seum) Vært med på flere utgravninger av skips-
vrak og funnet flere nye vrak. Jeg har vært redak-
tør for Norges Dykkeforbunds blad Marmennell, i 
mange år og aktiv i forbundsarbeidet der. 
 
I min tid i Gokstad kystlag syns jeg samholdet 
rundt det maritime miljøet og å være med på å ta 
vare på vår kystkultur er det viktigste.   
 
Vi er en gjeng (386) som kjenner hverandre og 
respekterer at vi har forskjellige interesser, og vil 
gjøre forskjellige ting. Det spesielle med Gokstad 
kystlag er jo lagene våre som gjør at vi kan drive 
med vidt forskjellige ting, men fremdeles være 
med i en organisasjon. Kystlaget vårt er fremdeles 
det nest største laget i Forbundet Kysten og mange 
andre lag ser på hvordan vi har organisert oss. 
 
Vi er mange medlemmer, men ikke alle er på Slip-
pen så ofte, men grunnen til dette tror jeg er at det 
er en tid for alt. Noen ganger passer det å engasje-
re seg i kystlaget, så kommer det tider da det ikke 
passer igjen, men vi vil fortsatt være medlem i 
Gokstad kystlag. Jeg ser at det kommer nye med-
lemmer, også yngre som har engasjert seg og blir 
aktive i forskjellige lag og det tror jeg kommer til 
å fortsette i årene fremover. 
Vi skal drive med kystkultur, vi skal ta vare på 
gamle sanger, fortøyningsfester, rester og histo-
rien til gamle skipsvervene i fjorden vår og alt 
rundt dette.  
Et av de beste eksempler jeg har sett er Gokstad-
veverne som fra grunn av begynte med å klippe 
sauer for å lage garn som de kunne bruke til å 
veve en Båtrye med, som er en «sovepose» til fis-
kere som rodde ute på havet i tidligere tider, dette 

er kystkultur. 
Vi har et flott an-
legg som vi eier, og 
som vi holder ved 
like og som er mø-
testedet til alle 
medlemmene hver 
dag til alle tider, 
dette er viktig, men 
vi må hele tiden 
passe på at vi ikke 
organiserer oss bort og bruker all tid på hus og 
møter men også tar vare på vår nære kystkultur. 
 
Sjølivet og bruk av båtene våre på kystlaget er 
viktig for meg og jeg håper at jeg denne somme-
ren skal få lært å seile med Megin båtene og få 
brukt Albatross og  Fram til hyggelige turer i fjor-
den og makrellfiske på sensommeren. 
 
Forlandet som tilhører Stiftelsen Sandefjord kyst-
kultursenter trenger all hjelp den kan få, så jeg 
rydder og holder litt orden i lugarer, byssa, messa 
og andre rom over dekk. Den gamle matrosen i 
meg kommer frem så denne jobben er nok bra, 
både for meg og den flotte båten. Er det noen som 
vil gjøre en jobb her så ta kontakt, selv om det er 
Sandefjord Kystkultursenter som er eieren 
 
Kystens Landsstevne blir jo i år arrangert på Jeløy 
ved Moss, så her kan vi markere oss ved å delta 
med alt som «flyte kan» av båter. Det er jo ikke 
lange turen over fjorden. Alt avhenger selvsagt av 
Corona situasjonen i juli. 
 
Vennlig hilsen 
Yngvar Halvorsen 
Leder Gokstad kystlag 

Kystlagets leder 
Yngvar Halvorsen 
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Organisasjonsstruktur 
Kystlagets styre har pr. i dag fem faste medlemmer 
og et varamedlemmer. Årsmøtet godkjente i år, at 
Morten Hellemann fører regnskapet, men at han 
ikke sitter i styret. Et av styremedlemmene funge-
rer som kontaktperson for Morten.  
 
Kystlaget er i dag organisert i ni arbeidslag med 
varierte gjøremål. Denne organisasjonsformen er 
en styrke for kystlaget da mange finner sin «nisje» 
innen ett av disse lagene.  
Verkstedlaget, Gokstadveverne, Infolaget, Hus og 
havnelaget, Fartøy og kulturlaget. Arbeidslaget 
Ung, Kystledlaget, Modellbåtlaget og koret Nordre 
Skur og Ballast 
 
 
Styre 
• Leder: Yngvar Halvorsen  
• Nestleder: Jo Inge Dalland  
• Sekretær: Per Møller  
• Styremedlemmer: Lillian Kaupang og Petter 

Tandberg   
• Varamedlem Ole Jacob Bjerkestrand 
 
 
Årsmøtet i Gokstad kystlag ble hold den 29 januar 
2021. For første gang i den senere tid ble årsmøtet 
avholdt utenfor kystlagets egne lokaler. Dette på 
grunn av pandemien og kravet til at det skal være 
god plass mellom hvert møtende medlem. Audito-
riet på Skagerak Internasjonale skole var godt eg-
net til vårt formål, da det var 250 sitteplasser til de 
29 fremmøtte som alle brukte munnbind. 

Når det gjelder økonomien i kystlaget så er den 
tilfredsstillende. Selv om utleien ble halvert så har 
også utgiftene blitt mindre. Med tiltakspakke to, fra 
myndighetene, fikk vi tilført midler for å kompen-
sere for bortfall av inntekter i 2020. 

Ett nytt arbeidslag 

Årsmøtet vedtok at prosjektet med Meginbåtene 
skulle etableres som et eget arbeidslag med navnet 
Arbeidslaget «Ung». Laget skal arbeide for at barn 
og ungdom skal kunne bruke de fem seilbåtene un-
der kyndig veiledning i trygge rammer. Det er 
etablert kontakt med flere skoler som er interessert. 

Nytt sammenslått lag kalt «Hus og Havn» Hus-
styret og laget, Seilas og Havn ble slått sammen til 
et arbeidslag som fikk navnet «Hus og Havn» 
Samtidig gikk ordningen med at lederen for Hus-
styret sitter i kystlagets styre, ut. 

Gokstad kystlag 2021 

Årsmøte i Gokstad kystlag med god avstand og 
munnbind 
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Skip som kommer sørfra og skal inn 
mot Tønsberg, Norges eldste by, kan 
velge å legge kursen øst eller vest 
for øygruppen Bolærne, Det ble der-
for tidlig et krav om å bygge et fyr 
på en av de søndre øyene for å vise 
hvor øygruppen starter. I 1819 be-
stemte Marinedepartementet, som 
etter unionen med Sverige hadde 
overtatt ansvaret for Fyrvesenet, seg 
for å bygge fyret. Det var planlagt et 
blinkfyr, og apparatet skulle ha tre 
reflektorer siden linseapparatet ennå 
ikke var oppfunnet. 1. november 
1821 stod fyret klart og lyset ble tent 
for første gang.  
Fyret var et kvadratisk steintårn i to 
etasjer og totalhøyden var ca 13 me-
ter. Bolighus var også i huggen 
stein, i halvannen etasje og var bygd 
inntil steintårnet. Et uthus i tre ble 
bygd på nordsiden av boligen, den 
inneholdt også et fjøs.  
Selve fyrlyset var spesielt. Det ble 
tatt i bruk en ny italiensk oppfinnel-
se, den Argandske lampe. Den var 
oppfunnet av den italienske fysike-
ren Argand i 1783.  
 
Veken var formet som et rør – en 
rundbrennerveke. Lampeglasset var 
sylindrisk. Dermed oppnådde man 
en innvendig luftstrøm. Denne gav bedre forbrenning og gjorde fyrlyset jevnere og klarere. Fulehuk 
var det første fyret i Norge hvor den Argandske lampe ble tatt i bruk. Lyset fra denne lampen ble for-
sterket av reflektorer i lyktehuset.  
Fulehuk fyr var dermed det første steintårnet i fyrvesenet hvor annen energikilde enn kull var benyttet. 
Ulempen var at denne nye innretningen var mer komplisert i bruk enn kullblusset. Da Fulehuk ble tent 
var det også den første opprettede fyrstasjonen i Norge etter 1814.  
 

Fulehuk fyrstasjon 
er 200 år 
Oslofjordens nest eldste fyr og det første av en lang rad fyr-
stasjoner bygget i Fyrvesenets glanstid fyller 200 år i 2021 

Fulehuk fyrstasjon 
Beliggenhet: Midtre Fuglehukskjær 
59° 10' 31.85687''10° 35' 57.07267'' 
Kommune: Færder 
Tent: 1821. Nedlagt 1989 
Tårnets høyde: 15 m  
Lysets høyde over høyvann: 16, 3 m 
Lysvidde: 24 km 
Eier: Færder kommune 
Fredet: Nei 
Besøksfyr: Ja 
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Dette markerte også begynnelsen på det som skul-
le bli fyrvesenets storhetstid i Norge, da fyrene i 
1820 ble underlagt kanal- og havneinspektøren i 
Stockholm.  
Tårn og bolig på Fulehuk ble fine, men så var det 
tydelig slutt på pengene. Naust ble ikke bygget, og 
det ble heller ikke landing. Det siste kom til å ska-
pe mange problemer med fyrbetjeningen senere. 
 
 
Tøff beliggenhet  
Fyrstasjonen ble da også bemannet med fyrvokter 
med husstand, men uten assistent. Familien kom 
til en utsatt plass hvor været kunne være riktig ille 
og i 1822 ble det derfor bygd en kraftig beskyttel-
ses mur av stein på østsiden av bygningene. Tåken 
kunne også være tett og i 1841 ble det derfor mon-
tert en manuell tåkeklokke.  Dette var den første 
tåkeklokka i Fyrvesenet og det første tåkesignalet 
i Norge! I perioder med langvarig tåke må det ha 
vært litt av en jobb for fyrvokteren å slå på klok-
ka! Fyrbetjeningen slet også i mange år med å 
komme trygt i land på Fulehuk på grunn av vans-
kelige landingsforhold. Det gikk rimelig greit på 
godværsdager, men når det var vind og bølger var 
det å komme seg i land fra båten meget vanskelig. 

I 1857 ble det derfor satt ned en jernsøyle på hver 
side av sundet mellom Midtre- og Nordre Fule-
hukskjær. Det ble strukket en stor trosse mellom 
disse for fortøyning av båt.  
Å komme seg i land via trossa var imidlertid både 
vått og farlig, og enkelte ganger kunne det gå på 
livet løs. Fyrdiriks beskrev landingen på følgende 
måte: ”Når fyrvokteren eller hans assistent, de 
eneste som nødtvunget benytter den, kommer i sin 
båt og finner at sjøgangen gjør det umulig å legge 
til land, styrer han mot trossen og fester fanglinen 
i den. Så griper han med begge hender om trossen, 
svinger bena opp på den og entrer – stundom gjen-
nom en bølgeskavl – inn til jernstolpen, som han 
klamrer seg til mens han venter på det beleilige 
øyeblikk til hurtigst å smutte inn i boligen. Det 
sier seg selv at skjørtekledde vesener er avskåret 

fra å vandre denne smale vei til sannsynlig forta-
pelse.” 
 

Fyrdiriks tegning av landingen 

 
Hollenderbåen 
Det er en seks meter grunne ca to km sydøst for 
Fulehuk fyr. Her står Hollenderbåen fyr på en 
18 meter høy betongsøyle. Fyret er helautoma-
tisk og står i forbindelse med Kystverkets sjø-
trafikksentral, Horten trafikksentral, som over-
våker skipstrafikken i Oslofjorden. Kameraer på 
Hollenderbåen er et viktig verktøy i denne for-
bindelse. Hollenderbåen er ofte brukt som run-
dingsmerke i forbindelse med seilaser, blant 
annet den kjente Færderseilasen 

http://no.wikipedia.org/wiki/Trafikksentral_(maritim)
http://no.wikipedia.org/wiki/Horten_trafikksentral
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Skipstrafikk&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/Oslofjorden
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Kommunen overtar  
I en rask gjennomgang av Fulehuks historie kan vi 
stoppe i 1938 da fyrstasjonen ble elektrifisert med 
kraft fra egne aggregater. 1949 ble også dette fyret 
endret fra familiestasjon til tørnstasjon og i 1955 
ble Fulehuk fyrstasjon totalt ombygd; det 134 år 
gamle steintårnet ble revet og et nytt og høyere i 
betong ble bygget. Dette fungerte utmerket, men 
var allikevel ikke til hinder for at Fulehuk fyr 1989 
ble nedlagt erstattet av lyset på Hollenderbåen fyr-
lykt.  
Etter dette ble Fulehuk fyrstasjon stående tom i 
mange år, og forfallet satte derfor raskt inn. Davæ-
rende Nøtterøy kommune så imidlertid tidlig hvor 
dette bar og var svært interessert i å overta Fulehuk 
fyrstasjon. Etter lang tids kamp klarte de det i 2005 
etter at kommunen året før hadde overtatt 43 hol-
mer og skjær i Bolærne fra Forsvaret. Blant disse 
var de tre Fulehuk-skjærene. Dette betydde at 
Kystverket ikke lenger eide grunnen fyret stod på. 
I 2006 ble så ”Foreningen Fulehuks Venner” stif-
tet. Nesten samtidig ble ”Stiftelsen Fulehuk Fyr” 
etablert av Nøtterøy kommune og ”Foreningen 
Fulehuks Venner”. Siden har så venneforening, 
stiftelse, Nøtterøy kommune (nå Færder)  og Oslo-
fjordens Ffriluftsråd gjort en imponerende innsats 

med å føre fyret tilbake til fordums prakt. Fyret er i 
dag et meget populært turmål, og populariteten ble 
ikke mindre da Færder nasjonalpark åpnet i områ-
det.  
Ny bruk 
Venneforeningen leier ut fyrvokterboligen og Os-
lofjorden friluftsråd leier ut naustet som kystled-
hytte. Info. www.fulehuk.no og 
www.oslofjorden.org. Fyret har utsatt beliggenhet 
og det å komme seg i land kan være vanskelig. Les 
mer i «Fyrene i Oslofjorden». Schau og Lauritzen. 
Gyldendal. 2010 
 
Kilder:  
Artikkelen er tidligere publisert i Norske fyrstasjo-
ner – besøksfyr langs hele kysten. Per Roger Lau-
ritzen, Fyrmusea. 2019. Hovedkilder er 
www.fyr.no, Norges fyr. Bjørkhaug og Poulsson.  
Grøndahl & søn forlag as. 1986. Norges fyrvesen. 
C. F. Rode, Steenske forlag. 1941. 
 
 
 
Tekst og foto: Per Roger Lauritzen  

Dagens bygninger på det imponerende Fulehuk 
fyr er for det meste fra 1955. 
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Steinar Bredesen             leder 

Jan Kirkemyr             nestleder  

Jan Richard Becke       medlem  

Børre Grønningsæter        medlem 

Karaked Bredesen        medlem  

Thor OskarFagerli        medlem  

TandbergPetter               medlem  

AlmeEinar                       medlem  

JohansenTom                medlem  

Kystledlaget  

Kystledlaget hadde konstituerende møte  4 februar 2021, der Astri Bjønnes takket for seg som leder og 
nye leder ble Martin Hofsrud. Laget har ansvar for kystledhyttene på Buerøya og Gokstadholmen 

Infolaget  
Infolaget har hatt konstituerende møte og Steinar Bredesen fortsetter som le-

der av arbeidslaget i 2021 
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Kystenbrevet kommer fra Forbundet Kysten og 
informerer om praktiske ting, som når Gokstad 

kystlags medlemsandel kommer til oss. Dere har 
sikkert sett at vi betaler medlemsavgift  direkte til 
forbundet som da passer på at de som står som 

medlem i Gokstad kystlag betaler. Forbundet fører 
da medlemslister som vi blant annet bruker til å 
sende ut bladet Kystvakt. 

Andre ting som står i Kystenbrevet kan være tilbud 
om å delta på kurs som blir holdt av andre kystlag, 

blant annet som dette: 

Trebåtbyggerkurset Andre kursmodul i kursrekken 
trebåtbygger arrangeres på Museet Kystens arv i 

Stadsbygd fra 1. – 5. mars 2021. Temaet denne 
gangen er klinkbygging. Kurset, som består av 
seks ulike moduler arrangeres gjennom et samar-

beid med Forbundet KYSTEN og Studieforbundet 
kultur og tradisjon. Kursrekken retter seg spesielt 

mot de som ønsker å ta svennebrev i trebåtbygger-
faget, men er åpen også for de som vil lære mer 

om faget. Kursrekken bygger på kompetansemåle-
ne i læreplanen for trebåtbyggerfaget Vg 3 opplæ-
ring i bedrift. Læringsstedene er Museet Kystens 

arv, Risør trebåtbyggeri og Hardanger fartøyvern-
senter.  

Ungdomsseilaser 2021 Kjenner du noen som kan 

tenke seg å være med? Hardangerjakta Mathilde 
OS – LEIRVIK 28.juni - 2.juli Er du mellom 18 og 

25 og klar for nye eventyr? Forbundet KYSTEN og 
Hardanger Fartøyvernsenter inviterer til ung-

domsseilas! Sammen skal vi seile, bade, fyre bål, 
utforske nydelige hamner og mye mer. Vi skal fo-
kusere på seiling, og vil i løpet av turen seile med 

både færinger og Hardangerjakta Mathilde, navi-
gere og lære godt sjømannskap.  

Fembøringen Kjerringøy BODØ - NORDSKOT 

5.august - 12.august Tora fra sekretariatet tar på 
seg redningsvesten og inviterer til seilas i sine 

hjemtrakter! Planen er å lære og seile med råseil 
og stoppe i vakre naturhavner. Når vi ankommer 

Nordskot i Steigen venter Randi Skaug på oss med 
blant annet telt, bålplass, badstue og guidet tur i 

en grotte! Dette blir kanon :) (For de mellom 18 
og 25 år) 

Det er mye som kystlagene kan være med på, som 
blir arrangert av andre kystlag eller sentralt fra for-

bundet Kysten. Vårt kystlag kan også avholde kurs 
som vi kan velge å invitere andre med på. Har du 
noen gode ideer om kurs eller vil være med på noe 

som står her, kan du kontakte styre i Gokstad kyst-
lag. 

yngvar 
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Husstyret har som kjent kun et medlem, men 
fungerer i mange sammenhenger i tett samarbeide 
med seilas og havnelaget. Lage-
ne har lenge hatt felles budsjett, 
og driver dugnader og annet 
med de samme medlemmene.  
Vårt innsendte forslag var å ta 
husstyret ut av kystlagets styre, 
og slå det sammen med seilas- 
og havnelaget til et arbeidslag, 
med en leder. Forslaget ble god-
kjent på fjorårets siste styremø-
te, og det nye arbeidslaget fikk 
navnet Hus og havnelaget.  
Formålet med endringen er å få 
et lag som er mer samkjørt om 
oppgavene med eiendom og 
bryggeanlegg. Leder for det nye 
velges ved årlige konstituering 
av laget som i kystlagets øvrige 
arbeidslag. 
Organiseringen av det nye laget 
vil bli oppdelt, med ansvarlige 
på alle viktige områder.  Vi har 
ansvarlige på flere av områdene 
i dag også.  Ansvarlige for de nye områdene vil 
bli forespurt på konstitueringsmøtet.  
Alle henvendelser og oppgaver som i hovedsak vil 
ha med vedlikehold å gjøre, skal gå om leder. Un-
dertegnede vil fungerer som leder av det nye laget 
til det er konstituert.  
 
Kaare Jansen 

Nytt fra Husstyret 
eller Hus og Havneaget  

Bjørn Rishovd og Kaare Jansen i Hus og 
havn 
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  Av: Ivar Otto Myhre 

HVALFANGSTBYGDA STOKKE 

Da den moderne hvalfangsten var i ferd med å flytte fra Finnmark-kysten og til 

andre felter, blant annet Antarktis, var Tønsberg i ferd med å miste sin rolle i den 

moderne hvalfangsten, skapt av Sven Foyn. I siste nummer av Kystvakt skrev 

Ivar Otto Myhre en artikkel om at Sandefjord etter hvert overtok hegemoniet. 

Men også Stokke spilte en betydelig rolle i utviklingen av næringen fra forbudet i 

Finnmark fra 1905 og i tiden framover 

Stokke 
I det lokalhistoriske tidsskriftet til Stokke Historielag, "Arv og ætt" for 1983, er det tatt inn en interes-

sant tabell over hvalfangerselskaper med tilknytning til Stokke for tiden fra Finmark-fangsten og virk-

somheten med hvalstasjoner på blant annet Island.    

Stokke var en relativt stor kommune i denne aktuelle tiden rundt århundreskiftet 1900 og framover og 

med en rekke store gårder som genererte kapital til virksomhet utenfor jordbruket, blant annet gården 

Skjærsnes, helt øst i Stokke, hvor det helt opp til våre dager ble drevet virksomhet tilknyttet   
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hvalfangsten. Dette var en tendskruefabrikk som laget et viktig red-

skap for hvalfangsten. Som det fremgår av tabellen, ble denne startet i 

1912 av Ellefsen-familien.  

På denne tiden hadde Stokke ca. 5000 innbyggere med et betydelig 

antall hvalfangere som satte sitt preg på denne, for vårt område, viktige 

næringen. Men på 1960-tallet ble Veierland lagt til Nøtterøy og Stokke 

mistet mange hvalfangere og sjøfolk sammen med ca. 10 % av bygdas 

befolkning.  

Tendskruen 

Dette var og er et viktig redskap i avlivingen av hvalen og satt in-

ne i harpunen. Ellefsen fikk etter hvert, etter en konflikt med en 

annen oppfinner, patent på sin variant av tendskruen. Dette var rett 

og slett en ring av ståltråd som satt inne i harpunen og som rev av 

forbindelsen til et tidsbrannrør og kruttet da skuddet gikk, og som 

like etter at harpunen hadde gått inn i hvalen, antente kruttet og på 

den måten tok livet av hvalen. Anders Ellefsen fikk patent på dette 

i 1915 etter at systemet hadde vært i bruk en tid. Dette systemet 

ble for øvrig enda mer forbedret for å få human avliving av vågehvalen på 1980-tallet i samarbeide 

med staten og ikke minst den gamle harpunprodusenten Henriksen i Tønsberg.  

ELLEFSEN-FAMILIEN 

I følge "Stokkeboken" av Lorens Berg stammer Ellefsen-folkene fra Drangedal og de kom til gården 

Sjuestokk i 1809 og etablerte seg også etter hvert på Skjærsnes. Det var mange Ellefsen og det er ikke 

tid til noen omfattende familiebeskri-

velse her, men Anders Ellefsen f. 1875 

og Hans Ellefsen f. 1856 er de mest 

aktive innen hvalfangsten. og Anders 

startet hvalfangst på Newfoundland og 

tendskruefabrikken på Skjærsnes, Han 

ble også ordfører i Stokke. Hans, i 

samarbeide med sin bror Anders, byg-

get flere store hvalstasjoner på Island 

og ble helt dominerende innen virk-

somheten der.  

De driftet med hele 14 hvalbåter, hvil-

ket var uvanlig mye i denne tiden. De 

ble så store at de etter hvert utkonkur-

rerte Svend Foyns virksomhet som 

også flyttet fra Finnmark til Island etter forbudet der i 1905 og Sven Foyns død i 1894.  Men hvalbe-

standen gikk tilbake og Ellefsens flyttet virksomheten til Saldahna Bay i Sør-Afrika. Denne ble lagt 

ned i 1915 og da var Stokkes innsats innen eierskap til hvalfangst virksomheten over.  
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 Da går hvalfangsten inn i en periode som kan kalles "verdensfangsten" og kravene til kapital hos de 

som ønsket å være med ble for krevende for bygdene i Vestfold og byene overtok. Men Ellefsen-

familien var fremdeles med, og alle som husker fra storhetstiden vet at noen av de beste skytterne bar 

navnet Ellefsen.   

En artig historie om denne virksomheten for de som 

skulle komme seg til Island som turist, er at da hval-

stasjonen på Island og Solbakki ble lagt ned, ble den 

flotte bestyrerboligen gitt bort til en statsråd som 

besøkte stasjonen. Denne ble flyttet til Reykjavik, 

hvor den fremdeles står og er i dag statens represen-

tasjonsbolig.  

Litt om tabellen 

Tabellen viser at Ellefsen-folkene fra Stokke drev 

stort i Finnmark og at de hadde en stasjon i Små-

straumen i Ytre Jarfjord helt øst i Finnmark og 

svært nær grensen til Russland. Per Angell-Hansen 

og undertegnede klarte å komme oss ut dit med god 

lokal hjelp, men hvordan man kunne drive hvalsta-

sjon på denne øde og trange plassen er et myste-

rium. Men av tabellen fremgår det at det ble drevet 

med to hvalbåter i åtte år. Årsaken til at det heter 

Småstraumen, er at det er en kraftig tidevannsstrøm 

her som du føler du må hoppe over for å komme inn 

til der stasjonen ifølge vårt lokale følge hadde vært. 

Der var det for øvrig også et enkelt anlegg for fort-

øyning av båt.    

Dagens Solbakki på Island 

Foto: Per Angell-Hansen 

Småstraumen 



15 

Kyst og sjø har i alle tider inspirert folk til å skrive 

vakre viser. Denne sangskatten er en viktig del av 

vår maritime kulturarv, og tas best vare på gjennom 

aktiv bruk. Syng sangene sammen. Lær dem utenat. 

Syng dem i lystig lag, alene til rors eller for ungene 

på sengekanten. 

Første utgave av Kystsangboka ble lansert under 

Forbundet KYSTENs landsstevne i 2014. Sangut-

valget var basert på innspill fra kystlag i hele lan-

det. Boka ble en salgssuksess, og har allerede vært 

helt utsolgt i to år. Nå kommer endelig en ny! I 

andre utgave har vi byttet ut rundt halvparten av 

sangene, og rendyrket kysttematikken enda mer. 

Også denne gang er den en blanding av store klas-

sikere og mer samtidig visekunst. Etter ønske fra 

aktive sangbokbrukere har vi gjort den lettere å lese 

med større font og litt større format. Den praktiske 

spiralryggen er med videre. Redaksjonen har be-

stått av Tore Friis-Olsen, Jon-Roar Bjørkvold, 

Kjeld Lunde, Odd Steenberg og Tuva Løkse. Utgi-

velsen er et samarbeid mellom Forbundet KYS-

TEN og forlaget Noteservice. 

Den nye Kystsangboka 
Endelig! Kystsangboka kommer i ny utgave 

95 vakre sanger om kyst og hav mellom to permer.  

Bestill den i nettbutikken på 

kysten.no eller på e-post til 

mona@kysten.no 
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Kjære kystlagsmedlemmer kysten rundt 

2020 har vært et krevende år for mange, 
også for frivilligheten. Dere fortjener der-
for en ekstra takk for innsatsen i år. Det 
har ikke vært lett å drive kystlag når pan-
demien har hindret oss i å gjøre noe av det 
aller viktigste vi gjør: å skape møteplasser 
og få folk sammen om en viktig felles sak. 
Det har vært vanskelig å planlegge aktivi-
teter, og mye frivillig innsats har føltes 
spillt når man gang på gang har måttet av-
lyse arrangementer og samlinger av smitte-
hensyn. 

Spesielt vil jeg takke Bergen kystlag. Det var en tung men riktig og nødvendig beslut-
ning dere gjorde, da landsstevnet som skulle vært i Bergen i sommer ble avlyst. Vi vet 
hvor mye arbeid som allerede var lagt ned i å planlegge det som ville blitt et storslagent 
stevne. Takk igjen. Vi håper dere vil gyve løs igjen om noen år, med nytt mot. 

Jeg og landsstyret er imponert over hvordan kystlagene har tilpasset seg handlingsrom-
met vi hadde i år, og allikevel har fått til mye. Med god organisering og små 
«dugnadskohorter» har mye blitt gjort, pandemi til tross! Dere gjør en avgjørende viktig 
jobb i å ta vare på kystens kulturminner og kulturarv, skape lavterskel aktivitet og me-
ningsfulle fellesskap der dere er. 

 

Ta vare på dere selv og hverandre. Jeg håper å se mange når vi igjen samles 
til Forbundet KYSTENs landsstevne hos Jeløy kystlag i Moss i juli! 

 

Asgeir K. Svendsen 

Styreleder i Forbundet KYSTEN 

Takk for innsatsen i 2020 
En hilsen fra styreleder Asgeir K. Svendsen, på tampen av et år som har 

krevet litt mer av oss alle. 

Asgeir K. Svendsen er styreleder i Forbundet 
KYSTEN. Foto: Bente Foldvik  
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Gokstad kystlags  

vandrepropell 2020 tildeles 
 

«Dekket på Lanesbuen» 
 
 
Vandrepropellen utdeles vanligvis på kystkulturdagen, men det ble 
ikke slik i år. Covid-19 satte en stopper for det. Da det nærmet 
seg slutten av året fant propellkomiteen bestående av Kristian 
Fossum, Stig-Tore Lunde 
og Morten Hellemann, ut at 
noe måtte gjøres. I tråd 
med ”tidsånden” måtte en 
digital utdeling til; video-
film lagt ut på kystlagets 
hjemmeside. 
 
Nødvendig restaurerings-
arbeid og fornyelse av dek-
ket har pågått i flere år. 
Dette er et viktig kystkul-
turarbeid. Primus motor for arbeidet har vært Sven Arne Nils-
son. Ny skansekledning er også montert. Dekket er nå satt inn 
med ca. 30 liter rå linolje. Flere har gjort en stor innsats og Kaa-
re, Sven Arne, og Fred Ivar mottok prisen i desember på vegne av 
alle. Vi gratulerer. 
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Dato Beskrivelse aktivitet Deltakere Ansvar 
JANUAR 2021 

Mandag 18.1. Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

Fredag 29.1. Årsmøte Alle medlemmer Styret 

FEBRUAR 

Tirsdag 23.3 Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

Lørdag 27.2. Skreiaften Alle medlemmer, om noen tar 
initiativ 

  

MARS 

Onsdag 13.3 Strandryddedagen: Strandrydding og grilling Alle medlemmer   

Tirsdag 23.3 Styremøte med arbeidslagslederne Styret, vararepresentanter og 
arbeidslagslederne 

  

APRIL 

Lørdag 17.4 Forbundet KYSTENs landsmøte. Digitalt En representant fra styret Styret 

Tirsdag 27.4 Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

Onsdag 28.4. Medlemstreff Alle medlemmer Styret 

MAI 

Mandag 17.5. Borgertoget Alle lag og medlemmer   

Lørdag 22. – 
mandag 24.5 

Svenner: Pinsedugnad Alle medlemmer Drivergruppa Sven-
ner 

Onsdag 26.5 Styremøte med arbeidslagslederne Styret, vararepresentanter og 
arbeidslagslederne 

Styret 

JUNI 

Fredag 18. – 
søndag 20.6. 

Kystkulturdagene Alle medlemmer 
Barn, ungdom og voksne i Sande-
fjord kommune 

Styret og egen ko-
mité 

Tirsdag 22.6 Styremøte Styret og vararepresentanter Leder 

Onsdag 23.6. St Hansaften: Kortesje kl. 18, Grilling på brygga  Alle medlemmer   

JULI 

Fredag 23. – 
søndag 25.7. 

Landsstevnet Forbundet Kysten Alle medlemmer Jeløy kystlag og 
Forbundet Kysten 

Dato Beskrivelse aktivitet Deltakere Ansvar 

AUGUST 

Tirsdag 10.8 Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

Lørdag 21.8 Fjordblues Alle Arrangement komi-
teen 

SEPTEMBER 

Onsdag 1.9. Medlemstreff Alle medlemmer Styret 

Lørdag 4.9. Svenner: Høsttreff   Drivergruppa Sven-
ner 

Tirsdag 7.9 Styremøte   Styret 

        

OKTOBER 

Tirsdag 5.10 Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

Onsdag 
20.10. 

Medlemstreff Alle medlemmer Styret 

NOVEMBER 

Tirsdag 2.11 Styremøte med arbeidslagslederne Styret, vararepresentanter og 
arbeidslagslederne 

Styret 

Lørdag 27.11. Førjulstreff Alle medlemmer Styret 

DESEMBER 

Tirsdag 7.12 Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

JANUAR 2022 

Mandag 10.1. Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

Fredag 28.1. Årsmøte Alle medlemmer Styret 

https://kysten.no/arrangement/forbundet-kystens-landsm%C3%B8te-2021
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Trefflisten 2021 på foregående side 
 
Med forbehold om nødvendige endringer 
 
Andre aktiviteter  
Kystpensjonistenes lunsj på onsdager 1030 
Turer med Lanesbuen (kontaktperson: Leder for Fartøy og kulturlaget)  
Lørdagskafé i Murhuset, fra kl. 1130 – 1330     
Arbeidslagene treffes hver onsdag, klokken 1800 
Modellbåtlaget treffes hver tirsdag, klokken 1800 
Styremøtene er fra 1800 til 2100 

Nordre skur og ballast i dvale? 
Nordre skur og ballast ligger i en slags ”dvale” for tiden. Vi har ikke kunnet starte opp igjen med 
øvelser etter avbruddet i slutten av oktober i fjor. Slik smittesituasjonen er i Norge og Sandefjord er 
det også vanskelig å spå om når vi kan komme i gang igjen. Tålmodighet gjelder! 
 Koret har ”i alle år” åpnet årsmøtet i kystlaget og i år var første gang siden vi startet med dette at det 
ikke lot seg gjøre. Synd, men sånn er det for tiden. 
Stemmerådet i koret (kor-lederne pluss en representant fra hver stemmegruppe) har hatt flere møter 
underveis og diskutert hva vi kan gjøre. Det har vært planlagt pølsesamling på brygga, pizzakveld på 
PIR4 og lignende, men disse er blitt avlyst pga. smittesituasjonen. Til og med digitale sangøvelser har 
vært luftet, men det blir jo ikke det samme som å møtes. Nå planlegger vi spaserturer i det fri hver 14. 
dag, første gang 4. mars. Dette håper vi skal kunne gjennomføres på forsvarlig måte med det antallet 
personer vi tross alt er i NSoB. Det er viktig for miljøet i koret at vi kan møtes selv om sangen må 
komme i andre rekke. Kanskje vi kan synge litt mens vi går også? To ting på en gang?  – det bør vi 
klare! Kanskje ”Den glade vandrer? Så satser vi på bedre tider. 
Morten 

Nordre Skur og Ballast 
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Litt om livet på slippen i disse koronatider 
 
Vi er noen få som møtes i stua til kaffe hver dag, 
med stor avstand til hverandre. Det fyres i ovnen og 
prates en times tid.  
Ellers ryddes det i verkstedet, megin folket jobber i 
lakkrommet, kontorvaktene er på plass mandag ons-
dag og fredag og noen er her for å se til båtene sine. 
Det er også andre viktige og nødvendige gjøremål 
som må gjøres selv om det er litt kjølig. Det nye 
bobleanlegget er innkjørt og i gang, med noen ret-
tinger og justeringer.  
Vår eminente rørlegger kom med kort varsel og ord-
net opp, så nå er det helt i orden. Siden det er folk 
tilstede hver dag kjøres anlegget litt sporadisk for å 
spare strøm da det koster å holde kompressoren i 
gang. Vi vurderer å utvide anlegget slik at vi får med bølgedemperen i løpet av året. 
Ved siste store nedbørsperiode ble det igjen en skade på kloakkanlegget vårt, noe mindre denne gang 
heldigvis. Tilbakeslagsventilen holdt stand, slik at skaden kun ble utvendig.  Kommunens spylebil kom 
og fikk åpnet en propp i veien over murhuset, og 
sugde opp det meste av kloakken som hadde samlet 
seg på plassen ved trappa opp til stua. Kloakken bak 
murhuset ble fjernet med hjelp av ungdommene fra 
Kystarenaprosjektet, men noe rengjøring gjenstår 
innerst i rommet bak huset.  
Ellers venter vi bare på at vi igjen kan sitte i sola på 
benken. 
 
Hus og havnelaget 
Kaare Jansen 
  

Hus og havnelaget 
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Gokstad kystlags datasystemer er oppgradert 
 
Våre websider og epost er nå flyttet til en ny leverandør som heter ProISP, en av de største og beste på 
dette området i Norge. 
Vi har nå full kontroll over epost-adresser og vi kan enkelt styre dette selv, infolaget vil administrere 
det. Websidene er nå sikret med SSL (kryptering) som er en nødvendighet for å unngå avlytting av 
kommunikasjonen og sikre sensitiv informasjon. 
 
Tidligere MS Office, som inkluderer programmer som Word, Excel, PowerPoint osv. er nå oppgradert 
til Microsoft 365 som er siste versjon. 
Det inkluderer også en app som heter OneDrive som gir oss muligheten til skylagring. 
Skylagring vil øke sikkerheten og ikke minst tilgjengeligheten, og det må være vesentlig; hva skal man 
med informasjon hvis det ikke er tilgjengelig for de som har behov for det. 
Vi kan nå lagre alle data, bilder og dokumenter som tilhører kystlaget i en sky via appen OneDrive, da 
får vi samlet alt på et sted. 
De som har behov for det kan som sagt få tilgang til disse dataene. 
 
Microsoft 365 inkluderer også tjenesten Teams for enklere å kunne koble opp deltakere til et digitalt 
møte, noe det vil være behov for ennå en stund framover. 
Styret har brukt digitale møter via Skype over lengre tid, og det har vært en nødvendighet. 
Teams er et bedre verktøy som forenkler oppkobling og visning av dokumenter i det digitale møtet. 
Biblioteksystemer AS tar fortsatt vare på vår motormuseumsdatabase, fordi de er best på det. 
 
Jan Richard Becke 
Infolaget 

De tre som gikk ut av styre ble takket for god innsatts 
 
 
Jan Richard Becke, 
tidligere leder, 
Kaare  Jansen fra 
Husstyret og Bjørn 
Rishovd, styremed-
lem fikk blomster 
av det nye styret. 
Og takket for god 
innsats i 2020. 
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Norsk Maritimt Museum 

Funnet av D/S Octavian 
4. juli 2018 ble vraket av D/S Octavian funnet utenfor Virginia i 
USA. D/S Octavian var et norsk skip bygget på Nylands Verk-
sted i 1938 og eid av Hilmar Rekstens rederi. 9. januar 1942 for-
lot skipet Texas med kurs for St. John lastet med svovel og har-
piks. Skipet med et mannskap på 17 forsvant uten å etterlate seg 
noen spor. 
Selv om skipet ikke etterlot seg noen spor, ble mange loggbøker 
fra tyske ubåter gjennomgått etter andre verdenskrig. Slik kom 
det til at D/S Octavian skal ha blitt senket av den tyske ubåten 
203 utenfor Newfoundland.  
Likevel er det flere steder antydet at skipet ble senket av en an-
nen ubåt med kjenne-
tegn 123. Ut ifra logg-
boken fra ubåt 123 ble 
et ukjent frakteskip sen-
ket utenfor Virginia. 
Skipet sank på under ett 
minutt i en sky av svart 
røyk før ubåten satte av 
gårde på maksfart. 
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 Posisjonen som ble oppgitt av ubåt 123 er bare 700 meter fra der Research Vessel Explorer fant et 
skipsvrak. På skiltet som ble tatt opp fra vraket står det Nylands Verksted 1938. Vi kjenner skjebnen til 
de andre skipene bygget på verftet dette året. Sammenstilt med opplysninger om kurs, ubåtmanøvre, 
last og størrelsen på dampkjelene stiller Norsk Maritimt Museum seg bak identifiseringen av vraket 
som D/S Octavian. Funnet og identifiseringen av et norsk frakteskip fra andre verdenskrig er en veldig 
spesiell hendelse . 
En av de omkommende var  Lars Olsen Eftang, Født 21. september 1905 i Tjølling 

Skipet hadde  veldig mange «Crossinger», altså  frakt fra sted til sted og i mange tilfeller over Atlante-
ren. Som man kan se på lista overfor så gikk DS Octavian flere turer som «independent» skip og det 
betyr at den gikk alene og ikke i konvoi sammen med mange andre skip. Og seile alene var en risiko da 
man ikke hadde med seg støtte fra hurtiggående krigsskip med synkeminer og kanoer som kunne senke 
en ubåt. Fordelen var at det som regel ikke var interessant for en sveit med ubåter å søke etter et enslig 
skip, da de helst så etter konvoier der muligheten får å senke flere skip var tilstede. På tabellen kan man 
også se Konvoi HX47 som gikk fra New York via Halifax til Liverpool. Tre  av 58 skip i HX47 ble 
senket av tyske ubåter utenfor England.      yh 
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”Nærmere 80 prosent av landets befolkning bor langs kysten. Kystens ressurser gir fremdeles 
grunnlaget for vesentlige deler av verdiskapingen og kunnskaps- og teknologiutviklingen her i 
landet. De to største og viktigste eksportnæringene, olje- og gassindustrien og fiskerinæringen, 
henter begge råstoffene fra havet. I tillegg er kvalitetene i kystsonen viktige for rekreasjon og 
for reiselivsnæringen.” Dette står skrevet i Stortingsmelding 16 (2004-2005); ”Leve med kultur
minner”, under overskrifta ” En levende kyst – kystens kulturhistorie.” Gir det da noen mening å 
snakke om en særskilt ”kystkultur”, tradisjoner og levemåter ved havet, til forskjell fra en ”norsk 
kultur” – hvis den faktisk omfatter de aller fleste her i landet? Her ligger det opplagt to parallelle 
spor: Ett som definerer kystkultur som det som angår båt og hav, og ett som vil at så godt som 
hele befolkningen skal inkluderes, fordi nesten alle byene ligger ved kysten. Slik kan man argu
mentere politisk for økte bevilgninger til kulturminnevern langs kysten, selv om de fleste nord
menn neppe har enkel tilgang på, eller interesse for, båtliv. 

Året før slaget på Rastarkalv, altså i år 954, vant vikingkongen Hå
kon den gode slaget ved Avaldsnes på Karmøy. Snorre forteller at 
etter dette bestemte kongen at kysten skulle deles inn i ”skipreider”, 
som hver skulle ruste ut et seilskip. I år 1277 hadde Norge 270 sli
ke skipreider. Avgrensninga var at alle bønder som bodde så langt 
opp i elvene som laksen går, skulle bidra. Dette er seinere blitt 
brukt som definisjon på ”kystkulturens område”. Rabben (1994) 
sier at kystkulturen er et bredt belte, ingen rand ytterst mot havet. 

Selv er jeg mer opptatt av det internasjonale: kystkulturen finner vi 
på begge/alle sider av havet. Sjøen, fisken og båtene er temmelig 
like, i hvert fall i overflatisk turistperspektiv, som besøkende på 
hverandres museer. Kystkulturen er fleretnisk, også innen Norge, 
med samer og kvener. Kultur er en sosial gruppes felles levemåte, 
koder og symboler, folkeskikk, løsninger og forklaringer, verdsetting 
og forståelsesformer. Kultur er det motsatte av natur, altså det som skiller mennesket fra dyre
ne. I gammelt språk er kultur det man ærer og dyrker. Så innen begrepet kystkultur hører det 
med både å ta vare på tradisjoner og håndverk og å leve livet i dag. Norsk kystkultur akkurat 
nå handler mye om olje, oppdrettsfisk, vindmøller, skipsfart og eksport. Norge er vant til å være 
en dominerende global aktør på de feltene vi velger å satse. Jeg mener derfor at det blir me
ningsløst å hevde at norsk kystkultur trues av globaliseringen (Jentoft 2001). Kystkultur er en 
langt mer omfattende størrelse enn et distriktspolitisk virkemiddel. 
 
Fiskere og bønder kan betraktes som to stender innen arbeiderklassen. Bondekulturen gjør mer av seg. 
De materielle merkene er mange flere og har blitt bedre bevart. Rabben (1994) skriver om tenkemåter og 
forståelsesformer fra bondekulturen som er blitt videreført også hos fiskerbøndene, i ompottet tilstand: 
ideen om teigblanding fører til havdeling og navnsetting på hav-teiger. Sjø og mark kan bli synonymer, 
brukt om et avgrensa fiskeområde noen føler eiendomsrett til.  

-hvor er kysten 
Av Odd W. Williamsen  Nordmøre Museum 
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Og du skal styre unna annsmanns fiske-me’. På Freiøya ble ideer fra felles seterdrift ompottet 
til fordelingssystemer for bruk av gressbevokste holmer til sommerbeite for sau og gris. Min 
farmor som døde i 1952 skal ha vært den siste som hadde full oversikt over disse rettighetene 
i sin grend. 

Jon Eivind Kolberg (i Wåge 2004:22) dokumenterer i boka ”TrygdeNorge” at fiskerikommuner 
er overrepresentert i trygdeuttak. Kan dette skyldes en ”laissez-faire” (”la det skure”)-holdning, 
at man bruker opp pengene etter hvert, uten å legge til side ”for en regnværsdag”? I landbru
ket har man også mye sesongarbeid og ujevn inntekt, uten samme tilbøyelighet til å svi av 
lønna raskest mulig, på fest og luksusinnkjøp. Har dette noe å gjøre med bondens mer utvik
lede selvkontroll, hvis mulig forekommende mangel karikeres i Prøysen-visa ”Han Lars er på 
Hamar med slakt”- fordi det er mer dramatisk for en bonde å bli pengelens enn for en fisker, 
fordi havets ressurser er tilgjengelige året rundt? Har vi noe å lære av at noen dyr hamstrer 
forråd/mat til vinteren og andre ikke gjør det? 

Eilert Sundt besøkte fiskerbøndene på Haram nord for Ålesund i 1856. Han kommenterer det 
meste, og beskriver gjennomgående stusselige levekår. Han mener folk foretrekker brennevin 
framfor kaffe fordi ingen har fortalt dem hvordan kaffe skal lages! Viktigere er hans observa
sjoner av at dobbeltarbeidende kvinner ikke rekker over alt av renhold og stell, når de også 
skal utføre tresking og annet gardsarbeid. I sin bok om renslighet fra 1869, utdyper Sundt det
te med et eksempel fra fiskeværet Grip, der gulvene blir vasket to ganger i uka, fordi kvinnene 
der har tid til det, ”da her aldeles intet jordbrug eller kreaturstel er” (Noen familier kunne nok 
ha ei ku sammen, men altså ikke da Sundt var innom). 

En annen kulturforskjell mellom landsdelene kan ligge i lynnet og respekten for autoriteter. 
Kristiansunds tollinspektør Thue, innflytter fra Østlandet, forteller i 1796 om klippfisk-
kjerringene (arbeidsfolket på fiskbergene i byen), at dette industriarbeidet gjør dem så sosiale 
og selskapelige at de ellers ikke kan finne ro til stillesittende selvstendig arbeid som spinning, 
binding og veving. De er heller ikke til å stole på som hustjenere, fordi de ikke respekterer flyt
tedag og årskontrakt, men plutselig tar seg daglønnet fiskarbeid når sjansen byr seg. 

Artikkelen er fra Nordmøre museums årbok 2010  
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Ford modell A, var Fords modell som etterfulgte Henry Fords kjente T 
Ford. A Ford ble produsert i perioden 1927-1931. Da produksjonen ble 
nedlagt 31. august 1931 var det produsert 4 320 446 biler. Dette var 
mange biler på den tiden, men dette antall var mindre enn en tredel av 
det antall det ble bygget av modell T Ford. 
Motoren i A Ford var fire sylindret og hadde et volum på 3,3 liter. 

 

A Ford motoren ble også brukt til drift av forskjellig utstyr, men at de 
også tydeligvis ble bygget som båtmotorer, var ukjent for meg inn til 
for kort tid siden. 
Jeg hadde sett at det var til salgs et komplett mariniseringsutstyr til en 

A Ford motor. Jeg konkluderte nokså fort at dette ikke var noe for 
Gokstad kystlags motorsamling, da jo selve motoren manglet.  

 

 

Men, så får jeg en telefon fra en som kjente til disse delen, som var til salgs. Han tilbød oss også motor-
blokk og topplokk som var tatt ut av en bil, da delene var slitne.  

Men, for en svært sjelden båtmotor, som ville være et klenodiet som utstillingsmotor i kystlagets motor-
samling, var det jo ikke farlig om ikke motoren ble kjørbar. Siden vi har en T Ford båtmotor, vil denne 

motoren passe inn i vår motorsamling. Jeg sa ja til prosjektet, og alle delene ble levert fra Oslo til Fram-
nesveien 5. 

Hva er forskjellen på A Ford motoren som bilmotor vs båtmotor? 
Det er en del forskjell på disse motorene. For det første er bunnpannen laget av aluminium, og den er 
vesentlig lavere for å spare byggehøyde i båten.  
Bunnpannen er også mye lengre enn den som er på bilmotoren, da det i bakkant skal være montert fri-
kobling. 

A-Ford båtmotor 
Av Per Angell-Hansen 

Motoren kom i deler, og så var det bare å sette de 
sammen til en A-Ford båtmotor 
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På kamakselen er det i forkant påmontert 
et kjedehjul, som skal drive vannpumpe, 
dynamo og fordeler til tenningen.  
Bilmotoren har ikke trykksmøring, men 
det har båtmotoren. Det er i bakkant av 
kamakselen montert en oljepumpe. Oljen 
pumpes fra til vannkjølt oljekjøler, før 
oljen går inn i kammeret hvor ventilene 
er. Oljen renner derfra ned til smøring av 
rammelager før den renner tilbake i bunn-
pannen. 
Veivakselen er også forskjellig, da den er 
forlenget i forkant, slik at det er plass 

svinghjul. Svinghjulet er innkapslet. 

Det er mange ting som skal tilpasses til 
motorblokken som fulgte med. Kamaksel 
skal endres, og det må bores en del hull til 

oljesystemet, men noen hull må også tettes, for oljen skal nå ha 
et annet løp. 
Veivakselen, som fulgte med, har en annen dimensjon på tappe-
ne til rammelagrene enn de som er på blokken. Motorblokken 

har nok vært renovert tidligere, slik at lagrene er nå for trange 
for montering av veivakselen. Så da må det skrapes, slik at veiv-
akselen kommer rett på plass. Den må ligge riktig, da den skal 

påmonteres koblingen i bakkant. Det er viktig at disse har sam-

me høyde. Etter å ha studert alle de løse delene, var det mange 

spørsmål som dukket opp. Spesielt var det oljesystemet, som 
skapte en del forvirring.  
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Men, så dukket det opp karer fra 
Oslo. Det var disse to, som i sin 
tid fikk tak i den komplette båt-
motoren, for å bruke motorblok-
ken i en A Ford bil. 
De hadde med bilder, beskrivel-
ser og mye å fortelle om det , 
som for meg var uklart. 
Motorblokken var, foruten topp-
lokk, helt ren uten noen deler. Jeg 
mener at det ikke er aktuelt nå å 
få denne motoren kjørbar, men å 
få den som en fin utstillingsmo-
tor.  Det ble derfor prioritert å få 
tak i brukte rammelager og kam-
aksel. Med litt bekjentskaper i 
Sandefjord, ble det løst. Motoren 
kan nå monteres, og tilpassing av 
rammelager er påbegynt. 
Ta en tur innom hos Verkstedlaget, så får dere se en masse deler, som blir en motor til motorsamlingen. 

Litt informasjon om strømforbruk. 
 

Vi hadde et høyt strømforbruk i januar, men så var jo denne måneden den kaldeste vi har hatt på lenge.  
 
Bobleanlegget måtte gå mye – og all ære til Kaare som sørget for 
å begrense tiden kompressoren gikk slik at det ble et fornuftig og 
kun nødvendig forbruk. 
Mht. pris er fakturaen for januar 2021 på 28031,23. Det er brukt 
24670 kwt. Reell kostnad for oss denne måneden er da 1,20 pr. 
kwt. Det er ikke avskrekkende.  
For noen måneder siden ringte jeg Fjordkraft for å forhøre meg 
om vår avtale. De mente den var bra for oss over tid. Forsto det 
slik at deler av strømprisen ”vår” er på grunnlag av innkjøp/
avtaler for noe tid tilbake.  
Det kan jo være til vår fordel. Det kan jo da tenkes at de neste 
månedene har en høyere kwt-pris pga. innkjøp i andre/dyrere pe-
rioder, men da er jo vårt forbruk sannsynligvis lavere. Vi får føl-
ge med. 
Uansett så trenger vi jo strøm både i varme og kalde perioder. 
 
Hilsen Morten 
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En invitasjon til opplevelser langs kysten 
Kystleden er et unikt tilbud for deg som søker friluftsaktiviteter og opplevelser langs 
kysten. Kystleden gir deg muligheten til å oppleve skjærgården på en miljøvennlig måte 
– med robåt og enkel overnatting. Gjennom Kystleden ønsker vi å formidle kystkultur 
og gi gode opplevelser med natur og friluftsliv. Alene eller sammen med andre. 

Kystleden er åpen for allmennheten. Alle kan ferdes langs Kystleden etter reglene i Fri-
luftsloven. Ferdsel skjer på eget ansvar. Overnattingen er rimelig og må normalt for-
håndsbestilles. 

109 overnattingssteder 

Kystleden består av 109 overnattingssteder, hvorav de fleste er i kulturhistoriske byg-
ninger som fyr, naust, sjøbuer og liknende. Ønsket er å komme fram til en fornuftig bruk 
av offentlige eiendommer som ikke lenger tjener sitt opprinnelige bruk, som for eksem-
pel fyrene og forsvarets eiendommer. Hvert sted forteller en spennende historie om tidli-
gere tiders levd liv ved kysten. På mange av stedene disponerer man også en enkel båt. I 
dag er over 80 båter knyttet til Kystleden, og flere skal det bli. Unn deg noen dager med 
frisk sjøluft, bading, fisking, roing og fine turer – og det for en svært rimelig penge. 

Åreskifte 

Ideen til Kystleden er hentet fra tidligere tiders «åreskifte». Før var det ingen som reiste 
bare for fornøyelsens skyld, de hadde et ærend å utføre. Og foregikk reisen over lengre 
strekninger måtte den reisende skifte både rorkar og båt. Ved åreskiftene lå det gjerne et 
gjestgiveri hvor de reisende kunne hvile ut eller vente på god bør. 
 
Hentet fra kystled.no 
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Kystledsesongen er i gang! Aldri har så mange boo-
ket hytter på åpningsdagen. 4464 døgn er booket så 
langt 

 Fra treg start til det høyeste antall bookinger på en åpningsdag 

Man trengte litt tålmodighet i starten. For da systemet åpnet kl. 10.00, (9.februar) var det mange som 
opplevde at systemet hang, men etter 15 – 20 minutter gled det bedre for de fleste, og vi så at mange 
bookinger kom inn. Gjennom dagen er det registrert 4464 booking-døgn fordelt på 2166 bookinger. 
Til sammenlikning ble det totalt i hele 2020 booket 5665 døgn fordelt på 3100 bookinger. 

 Drømmen om en kystledhytte 

Med så mange bookinger på ca. 60 hytter, betyr det først og fremst at kystled er et populært friluftstil-
bud, men også at noen ble skuffet, og ikke fikk booket drømmeplassen. Mye, men ikke alt er opptatt i 

sommer – går man gjennom kalenderen 
vil man finne ledige datoer. Tenker en at 
tiden før og etter skoleferien også kan 
være en fin tid ved fjorden, er det mange 
muligheter. 
 
Tekst: https://www.oslofjorden.org 
Oslofjorden Friluftsråd 
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Svenner Fyr 
Kystled 

Årsmøtet ble avholdt på Gokstad Kystlag 17.februar 2021 og samlet 16 kystlags-
medlemmer, hvorav 10 stemmeberettigede og drivergruppas medlemmer.  Møtet 
ble åpnet Kl. 19.00 og avsluttet 1921. 
 
Årsmøtet ble avholdt under strenge koronarestriksjoner med munnbind, hånds-
prit og to meters avstand mellom alle stoler. Det møtte fem stemmeberettigede 
fra hvert kystlag i tillegg til drivergruppa. Leder for Gokstad kystlag hadde av-
klart med kommunelegen i Sandefjord 
at årsmøtet kunne avholdes i henhold 
til smittevernregler.  
 
Årsberetning 2020: 
Ronny Mathisen leste årsberetningen. 
 
Tilbakemelding fra salen om oversiktlig 
og ryddig årsberetningen for året 
2020. Årsberetningen ble godkjent 
uten innsigelser.  
 
Revidert regnskap for 2020: 
Kasserer Dag Simonsen presenterte revidert regnskapet for koronaåret 2020.  
Årsresultat for drift av Svenner fyr kystlag Kr. – 125 287. 
 
Regnskapet er revidert og godkjent av  
Hans Ulrik Rustad revisor oppnevnt av Fredriksvern Kystlag 
Morten Hellemann revisor oppnevnt fra Gokstad Kystlag 
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet ved akkla-
masjon. 
 
 
Valg: 
Leder:            Ronny Mathiesen       (Gjenvalg )         
Kasserer:        Dag Simonsen          (Gjenvalg) 
Styremedlem: Espen Bergan           (Gjenvalg) 
Styremedlem: Elin Kragset Vold      (Gjenvalg) 
Styremedlem: Magne Nilsen            (Gjenvalg) 
Styremedlem: Steinar Bredesen      (ny) 
 
Alle ble valgt/gjenvalgt ved akklamasjon. 
Ifølge vedtektene skal den nye drivergruppa konstituere seg på første styremøte.  
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Av Ivar Otto Myhre 

VET DU HVOR HAMBURG-KILEN ER? 
Her forteller Ivar Otto om opphavet til et lokal-navn i Sandefjord med røtter i seilskute-tiden, og 

litt om noen sentrale gårdsbruk på østsiden av byen vår. 

 

SKIPET 

Barken "Hamburg" på 647 tonn ble bygget i New York 1838 og tilhørte et rederi fra Hamburg, men ble 

innkjøpt av Jacob Christophersen, Freberg i Sandefjord i 1880. En modell av båten, skjenket av Lars 

Christensen jr., stod i sin tid utstilt på Sande-

fjord Sjøfartsmuseum. Den siste skipperen på 

skuta var Gullik Jørgensen fra Årø. Han gikk 

til sjøs alt som 12 åring, ble tidlig skipper og 

førte "Hamburg" i 10 år. 

Gården Årø tilhørte prestegården helt fra 

1300-tallet og godt inn på 1800-tallet. Den 

ble delt i to bruk i 1787, mens den nordre 

delen igjen ble delt i to i 1807. I 1873 kjøpte 

skipperen på "Hamburg", Gullik Jørgensen 

den søndre gården. Mange av beboerne på 

Årø-gårdene var jekteskippere eller skippere 

og hadde parter i skuter.   

 

FORLISET 

"Hamburg" og Gullik Jørgensen kom en høst-

dag i 1887 seilende i ballast fra London og 

hjem til Årø langs Sørlandskysten som den 

vanlige veien var. Ved Langesund tok han ombord los. Jørgensen pleide å ankre opp om natten i Lahel-

lefjorden og brukte som innseilingslys lysene på gården Elverhøy innerst i Lahellefjorden mellom Sol-

løkka og Lahelle. Dette var en gammel vane som både Jørgensen og losen var vant til, så også denne 

gang. Men plutselig gikk skipet på grunn med ganske god fart på et skjær som viste seg å være Fornet. 

Først seinere fikk Jørgensen forklaringen på feilnavigasjonen. Folkene på Elverhøy var borte den kvel-

den og det var bare lysene fra gården "Kloppløkken", en gård som ligger ved Østre Nes, som var synlig 

den kvelden. Det var dette som ga feil kurs.  

Skipet tok inn så mye vann at det ikke var annet å gjøre enn å få satt skuta på grunn, og dette ble gjort i 

ei vik rett vest for Jørgensens egen gård som het Galten. Men som nå altså for framtida skulle få nytt 

navn, Hamburg-kilen etter den strandede skuta.  

En bark kan ha både tre, fire og fem master. Det som 
gjør at den bærer barknavnet, er at den akterste mast 
er gaffelrigget og kalles mesanmast. De forreste maste-
ne er skværriggede.  
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SKUTAS SKJEBNE 

"Hamburg" kom aldri i sitt rette element igjen. Det var den gang heller ikke uvanlig å skrote 50 år 

gamle skuter. Den ble derfor avrigget og Jørgensen tok sitt bohave i land på gården og panelene fra 

kahytten ble benyttet til å innrede et værelse på gården, hvor de står den dag i dag. Restene av skuten 

sank etter hvert lenger og lenger ned i søle og mudder og er ikke lenger synlig på overflaten 

Skipper Jørgensen forlot sjøen få år etter forliset og ofret seg for gården og kommunale verv.     
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Forklaring på skutenes betegnelse 
 

Fullrigger 
Fullriggeren har bare skværriggede master. En fullrigger kan ha tre, fire eller fem master. Når en full-
rigger har fire eller fem master, kalles den aktre masten jiggermast. Den tredje masten kalles kryssmast. 
 
Bark 
En bark kan ha både tre, fire og fem master. Det som gjør at den bærer barknavnet, er at den akterste 
mast er gaffelrigget og kalles mesanmast. De forreste mastene er skværriggede. 
 
Brigg 
En brigg har to fullriggete master, dvs med råseil på begge mastene. 
 
Skonnert 
Skonnerten hadde opprinnelig to master. Det ble også bygd skip av denne typen med opptil syv master. 
Den rendyrkede skonnerten var slettopperen som ikke førte råseil, kun gaffelseil og stagseil. Flere 
andre skonnerttyper med blandingsrigg ble rigget om fra råseil til kun gaffelseil, da dette var lettere å 
håndtere. 
 
Skonnertbrigg 
En skonnertbrigg eller en briggantin har to master. Forreste mast fullrigget, fokkemasten, og den akter-
ste gaffelrigget, stormasten. 
 
Skonnertskip 
Et skonnertskip eller en barkantin har tre master. Den forreste skværrigget og gaffelrigg på de andre. 
De største hadde seks master. 
 
Kutter 
Kutter er et mindre seilskip, av engelsk opprinnelse, med èn mast. Hovedseilene er gaffelseil og topp-
seil. Dessuten har den tre forseil: Fokk, klyver og jager. Det ble utviklet egne, norske kuttertyper: Hard-
angerkutteren og Mørekutteren. 
 
Jakt 
Jakt er en bred, liten og hurtigseilende skute med en mast. En jakt har gaffelrigg med gaffelstorseil og 
toppseil. Den hadde også som oftest et råseil med råa om lag ved gaffelkloa. Over råseilet kunne jakta 
føre et rå-toppseil. Den har også to eller tre forseil fokk, klyver og evnt. jager. 
 
Galeas 
En galeas er et skonnertrigget fartøy med to master, der den akterste masten er mindre enn den forreste. 
Den fører også tre forseil 
 
Tekst og illustrasjoner er hentet fra:  Chrisitiana Seilskuteklubb  



Returadresse: 
Gokstad kystlag 
Framnesveien 5 
3222 Sandefjord 

Vi verner vår nære kystkultur 

 


