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Beskrivelse av Kaja (tidligere CAMILLA)
LK8267
Eier
Tommy Dyhr Petersen
Tidligere eiere
Stein Sørlie
Båten er bygget etter Colin Archers linjetegning til redningsskøyte RS1. Linjetegningen
er fulgt nøyaktig uten å legge på fribordet.
Den er 46ft lang, 463cm bred og 245cm dyp.
Båten er bygget i Sibirsk furu og lerk i Russland på verftet VLADIMIR FJODOROVITSJ SIDENIN. Skroget er luset og limt (ingen nater
som må vedlikeholdes) og krever minimalt
med vedlikehold. Jernkjøl på 8 tonn i hele trekjølens lengde. En solid konstruksjon som
stiver båten og gjør den trygg ved påkjørsler
av drivgods ol og er på 24ton. Stevner, spant
og bjelker er laminert med epoxy. Rigget med
to master med 125m2 som er 20m2 mer enn
den originale RS1, pluss en genakker på
78m2. Båten er således meget solid. Båten er
ellers cruiser-innredet av Jeppe Jul Nielsen
med 9 soveplasser. Båtbygger Geir Røvik har
vært ansvarlig for motorinnstallasjon, og har
kvalitetssikret skrog og stormast. Arvid Haug
har rigget båten. (Haug har vært riggansvarlig
på landets største seilskuter i en mannsalder). Propellaksel og hylse fra West-Mekan.
Volvo installasjonen, gir en meget behagelig gange. .
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Motorkraft i overflod på 150
Hk D7A-T og gjør 9kn toppfart
og behagelig gange på 7kn.
Motor er fra 2004, men først
tatt i bruk en kort tur uten rigg
i 2006.
Båten ble registrert i Skipsregisteret 2003/2004 for belåning, men ble sjøsatt, ferdig
rigget ved Fjærholmen båtbyggeri 2006/2007.
Båten fremstår som et smykke.
Utstyr
Full seilgarderobe. VHF med
AIS, GPS kartplotter og ekkolodd. 4 stk skjøtevinsjer i
bronse Ankervinsj, elektrisk
Wilmex, 24 volt, kraftig type 1
stk 50 kg Shark anker og 1
stk 30 kg, 50 meter kjetting.
Tranberg lanterner Konverter
24 volt Inverter 24 volt - 220
volt Landstrøm Batterilader
Oljeovn Reflex med sentralvarme og radiatorer Septiktank, rustfri ca. 360 ltr. Dieseltank ca 500 ltr + ca 500 ltr.
Vanntank ca 600 ltr. Gråvannstank 150 ltr. for vask og
dusj.
Isotemp varmtvannsbereder
Elektrisk WC Servant Kjøleboks (Isoterm) Primus med
komfyr og slingreoppheng.
Baugpropell montert av Engelsviken slipp.
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Kystlagets leder
Yngvar Halvorsen
Gokstad kystlag har et spennende år foran seg nå i 2022.
Endelig kan vi planlegge arrangementer uten at det skal
verre begrensninger i antall, eller avstand mellom folk.
Om man ser på Trefflista for 2022 så er det mange spennende ting som skal arrangeres, blant annet så har vi
Skreiaften 5. mars. Dette var i utgangspunktet et privat
arrangement som ble satt i gang av Ottar og flere fra nord i landet.
Treffet ble så populært at det nå er en årviss tradisjon som mange gleder seg til. Videre har vi flere Kystkulturtreff som styret har valgt å kalle disse møtene. Dette var tidligere medlemsmøter som ble holdt på onsdag kveld. Kystkulturtreffene nå blir holdt på
mandager klokken 1900 og vi håper at det er riktig mange som tar seg tid til å komme
da vi vil fylle de med mer kystkultur samt kaker og kaffe.

På det første møte den 25. april kommer Tore Friis Olsen fra forbundet Kysten for å
vise filmen «Båtbyggerne» som de har laget sammen med Oslo Filmkompani med
støtte fra Norsk Kulturråd.
I «Båtbyggerne» følger vi tre unge båtbyggere og deres læremestere på tre forskjellige
steder på norskekysten. Vi får være flue på veggen i verkstedet, og både unge og gamle båtbyggere snakker om håndverket, tradisjonen og kunnskapsoverføringa.
På hvert av disse treffene vil vi også at et arbeidslag skal presentere seg slik at alle vet
hva de holder på med.
Endelig ser det ut som vi igjen kan delta i Borgertoget på 17. mai. Jeg oppfordrer arbeidslagene til å planlegge og bli med der for å vise mangfoldet til Gokstad kystlag.
Kystens dag skal vi feire lørdag den 18. juni med utstillinger, salgsboder, kystkultur
og korsang for hele byens befolkning.
Dette har vi holdt på med i mange år og er den dagen vi feirer oss selv på kvelden i
egne lokaler, god mat og hyggelige folk
Fjordblues skal arrangeres på Slippen den 13. august og vi står som vanlig for vakthold, bar og mat til forhåpentlig mange mennesker som vil høre fin variert musikk.
Ellers utover året er det jo høsttreff på Gokstadholmen, pinsedugnad på Svenner fyr,
grilling på brygga sankt hansaften og lørdagskafe ute på brygga i fint vær.
Våren er i anmarsj og den første dugnaden vil være 23. april, med rydding etter vinteren og som vanlig pølser til medlemmene som er med.

Jeg ønsker alle som er med i Norges nest største kystlag en fin vår!
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SLIPPREGLEMENT
-Kun slipping for langkjølede båter.
-Båtbredde inntil 3,50 m.
-Vekt inntil 12 tonn (avvik vurderes på plassen).
-Slippvogn skal justeres på land før hver slipping.
-Ikke tillatt å oppholde ved slippen under slipping.
-Det må alltid være to personer tilstede ved slipping.
-Slipping fortrinnsvis på onsdager og lørdager.
-Ingen slipping søndager.
-All slipping skjer på båteiers eget ansvar.
Kontaktpersoner:
Kaare Jansen 900 33 487
Arne Gundersen 936 14 001
Priser for slipping + to dager på land:
Medlemmer med båt opptil 30 fot kr 800.-, fra 30 fot kr 1000.Ikke medlem med båt opptil 30 fot kr 1200.-, fra 30 fot kr 1500.Slipping og ut samme dag kr 500.- for medlem, Kr 800.- for ikke medlem.
Ekstra dager på land for medlem kr 300.- og kr 500.- for ikke medlem.
Betaling:
Betales til vippskonto 80567 (Gokstad kystlag)
Klikk på betal og skriv slipping + ditt navn som merknad.
(Betal direkte til slippansvarlig hvis du ikke har vipps)
Gokstad Kystlag, Hus og Havnelaget 11.01.2022
Kaare Jansen
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Dato
JANUAR
Mandag 17.
Mandag 17.
Fredag 28.
FEBRUAR
Tirsdag 8.
MARS
Lørdag 5.
Tirsdag 8.
APRIL
Tirsdag 5.
Mandag 25.
Fredag 22. –
søndag 24.
MAI
Tirsdag 10.
Tirsdag 17.
JUNI
Lørdag 4. –
mandag 6.
Tirsdag 7.
Lørdag 18.
Torsdag 23.
JULI
Torsdag 21. –
søndag 24.
AUGUST
Lørdag 13.
Tirsdag 23.
SEPTEMBER
Lørdag 3.
Lørdag 10.
Tirsdag 13.
OKTOBER
Mandag 10.
Tirsdag 18.
NOVEMBER
Tirsdag 15.
Lørdag 26.
DESEMBER
Tirsdag 13.
Lørdag 17.

Beskrivelse aktivitet

Deltakere

Ansvar

Styremøte
Årsmøte i Driver gruppa Svenner fyr
Årsmøte Gokstad kystlag

Styret
Drivergruppa
Medlemmene

Styret
Stavern
Styret

Styremøte

Styret

Styret

Skreiaften
Styremøte med arbeidslag lederne

Treffkomiteen
Styret

Alle

Styremøte
Kystkulturtreff (Medlemsmøte)
Landsdekkende seminar 2022
Nordhordland

Styret
Medlemmer
Styret

Styret
Styret
Forbundet Kysten

Styremøte med arbeidslagslederne
Borgertoget 17. mai

Styret/arbeidslagene
Medlemmene

Styret

Pinsetreff på Svenner fyr

Medlemmene

Drivergruppa

Styremøte
Kystens dag
Sankthans aften. Kortesje, grilling på brygga

Styret
Medlemmene
Medlemmene

Styret
Styre/komite

Landsstevnet Forbundet Kysten

Medlemmene

Bragdøya kystlag

Fjordblues
Styremøte med arbeidslagslederne

Alle
Styret/arbeidslagene

Komite
Styret

Høsttreff på Svenner
Høsttreff på Gokstadholmen
Styremøte

Medlemmene
Medlemmene
Styret

Komite
Komite
Styret

Kystkulturtreff (Medlemsmøte)
Styremøte

Medlemmene
Styret

Styret
Styret

Styremøte med arbeidslagslederne
Førjulstreff

Styret/arbeidslagene
Medlemmene

Styret
Treffkomiteen

Styremøte
Julemarked

Styret
Alle

Styret
Gokstad
veverne

Styret
Medlemmene

Styret
Styret

JANUAR 2023
Tirsdag 10.
Styremøte
Tirsdag 24.
Årsmøte
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Trefflisten 2022, på foregående side
Andre aktiviteter
Kystpensjonistenes lunsj, på onsdager klokken 1200
Kystlagsdamenes lunsj, siste tirsdag i hver mnd. klokken 1200
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 ifølge trefflista

Reportasjen er fra Framnæsnytt i desember 1980. Riggebenken som gutta
står ved har Gokstad kystlag tatt vare på, og du kan se den inne i Ottar rommet i Nordre skurd forbehold om nødvendige endringer
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Framnæs ferja

Det har jo vært skrevet en del om ferjene som gikk fra byen
til Huvik. Jeg skal ikke gjenta mye av det men dvele litt ved
historiene rundt den siste ferja; M/F Framnæs II. Det var jo
først og fremst behovet for å frakte arbeidsfolk til verkstedet
som lå til grunn. Men også privatfolk på Framnes benyttet
denne trafikken. Fergedriften startet allerede i 1902 og holdt
på fram til 1957. I hele min barndom var denne ferja som en
institusjon og tok mye oppmerksomhet. Vi som var guttunger
på Framnes fra tidlig 50-tall og framover hadde mye moro
med ferja.
Akebakken vår var fra eika på toppen ved skolen og helt ned
til fergebakken og ferjeleiet. Rolf Moving, tidligere eier av «Slippen», var tremenning til
min far – så det var også litt familietradisjon
rundt dette fenomenet. Framnæs II, som ble
sjøsatt i 1921, var ingen liten ferje. Den var på
84,2 brutto register tonn og sertifisert for hele
180 passasjerer Opprinnelig hadde den to
elektromotorer, hver på 13 HK, og det sies at
det den gang var tørste elektriske ferje.
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verdens største elektriske ferje. Ferja ble imidlertid kalt «Grålusa» for det ble sakte fart
med disse, og spesielt når det var is i havnebassenget var det problemer. I 1934 ble el.
motorene byttet ut med en en-sylindret råoljemotor.
Da brukte Framnæs II - 5,5 minutter over fjorden. Etter sigende skal Framnæs II ha gjort
840 960 turer over fjorden. Jeg kan ennå huske det fine mahogni interiøret om bord.
Arnt Wegger, direktør på Framnes Mek. Verksted, bygde og hadde ansvaret for ferja. I
min barndom var det Larsen som var skipper om bord. Forholdene var slik den gang at
ungdommer, 14 – 16 år fra Framnes, fikk jobb på ferja som billettører.

Billettørene ble også opplært til- og hadde også ansvaret for å starte den en-sylindret motoren om morgenen, før skipper Larsen kom. Jeg har to eldre brødre som begge, i forskjellige perioder, hadde jobb
som billettører ombord. Av de
fikk jeg høre mye om ferga –
og som selvfølgelig ble videre
fortalt til de andre guttungene
på Framnes.
«Husæru deng gangen ferja
ble stjært». Min eldste bror, Eirik, hadde en kamerat som også
var billettør i en periode. Kameraten er dessverre borte nå så jeg
skal ikke nevne navn, men kalle ham Lars.
Lars var litt villstyra og likte
motorer. En søndags formiddag
som Wegger kom på sin morgenpromenade langs bryggene
i Sandefjord – fikk han se at
Framnæs II var på vei ut havnebassenget. . Dette var høyst
ureglementert….

Bilettgutten Ragnvald Hansen. 1927

Bilde av bror min, Eirik, i Vestfold Framtid 1954, til høyre
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Ferja gikk jo aldri på søndagene. Han gjorde anskrik og fikk tak i ett par snekker som
satte av gårde etter ferja. Ute ved Granholmsundet tok de den igjen og fikk se at det var
Lars som sto ved roret. Lars hadde kjeda seg på formiddagen og gikk om bord for å pusle litt med motoren, så starta den likegodt. Motoren ble varm – og Lars tenkte at «jeg tar
meg en liten tur jeg». Lars hadde altså stjært eller tjuvelånt ferja. Han fikk dugelig med
kjeft etter dette og trua med Bastøy, men det ble med det.

Fergeleiet på Framnes siden i 1947, med begge Glasgow husene
Min mellomste bror, Dag, ble tidlig svært prinsippfast. Som billettør fikk han streng beskjed av skipper Larsen at ALLE skulle betale, ingen skulle seile gratis! Det var slik at
en tur over fjorden koster 10 øre i rene penger, men kjøpte du en blokk på samvirkelaget
kostet det 5 øre pr. billett. Billettprisen var forøvrig den samme i alle årene fra 1921 til
1957. Første dag min bror var på jobb kommer den en herremann i dress og slips om
bord i byen - uten å betale. Min bror reagerte øyeblikkelig, stoppet mannen og forlangte
billett. Skipper Larsen hørte at det var noe oppstyr og kom rasende ned fra styrhuset.
«Mannen vil ikke betale», sier bror min.
«Ser du ikke at det er direktør Wegger som
eier ferja» - skriker skipper Larsen.
«Jammen du sa jo at alle…» prøvde bror
min til sitt forsvar. Da våknet humoren til
Wegger og han så det morsomme i oppstyret, og roste bror min for å være så pliktoppfyllende. Siden, sies det, betalte alltid
Wegger for ferjeturen over fjorden.
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«Husæru den gangen ferja trengte los - for han bomma på ferjeleie.».
Historiene var til stor forlystelse blant oss guttunger på Framnes, vi lo mye og de ble
gjentatt. Det hendte at det var tett tåke og ferja kjørte seg litt bort, eller at den ikke kom
fram på grunn av is. Da var Forlandet god å ha. I 1957 gjorde Framnæs II sin siste tur og etter 3 år i opplag ble den hogd opp på «værste».
Etter alle disse årene med bygging og endring av kaifrontene i byen vår - har faktisk
det originale ferjeleie på Huvik blitt bevart. Det er et fint minne å ha – takket være
Gokstad Kystlag. Jeg klarte aldri å glemme dette her med ferja, Framnæs II, så i 1997
skrev jeg likegodt ei vise for å ta vare på minnene.
Reidar Ottesen, 29.12.21.

Fergeleiet på Huvik, ved Gokstad kystlag
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Kystlagene i regionen har uformelle
møter noen ganger i

året der vi snakker om
drift av kystlagene, økonomi, og hvordan vi kan
på virke kommunene og
fylket til å sette kystkultur
på agendaen.
Vi er organisert noe forskjellig, men alle kystlagene har noe å bidra med
av erfaring for alle oss
andre og vil lærer mye av
hverandre i uformelle møter, med en agenda som vi
skal igjennom.
Vi foreslår emner som vi
gjerne vil høre andres erfaring med som skal tas opp på neste møte.
Siste møte hadde vi hos Loggen i Tønsberg og her er referatet fra Eli,
Korte trekk i henhold til dagsorden:
Kystsoneplan og Kulturstrategi for fylkeskommunen: Kystsoneplan: Flere av oss har planlagt å delta på
oppstartmøte 24/3 i Porsgrunn, men det er nå usikkert hva som skjer i forhold til splitting av fylket.
Mht kulturstrategi, ser det ikke ut til at arbeidet med Temaplaner (kystkultur og fartøyvern) har kommet
i gang.
Avventer svar på henvendelser til fylkeskommunen.
Ungdomsarbeid: Erfaringsutveksling. Aktuell tematikk for mange av oss. Gruppen må ha egen leder/
ansvarlig kontakt for ungdommene. Hva er status for dette området hos Forbundet sentralt? Viktig
spørsmål å stille internt: Hva vil vi med ungdomsgruppe?
Aktiviteter om sommeren: Alle har i større eller mindre grad aktiviteter knyttet opp mot åpne arrangementer (én eller flere kystkulturdager o.l.) Noen har samarbeid med andre foreninger og lag om arrangementer. De fleste har dugnader/aktiviteter med båter etc gående hele året. Loggen har faste dugnadskvelder med felles middag og oppsummering på tvers av gruppene – dette tar «pause»/sommerferie,
hvilket medfører at også de fleste dugnadsgrupper tar pause. Hortenstangen har kafé åpen om sommeren som drives av to ungdommer (betalt sommerjobb). Horten har også utleie av plass for kajakkklubben, som har mange medlemmer som også da er medlemmer i kystlaget, og som bringer med seg
mye aktivitet til stedet.
Kystled: Alle drifter én eller flere kystledhytter, men har ulik organisering. Noen via Oslofjorden Friluftsråd, andre i samarbeid med kommunen.
Strøm: Stor utfordring. Siste signaler er at det gis støtte/tilskudd.
Yngvar Halvorsen
Leder Gokstad kystlag
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VEDTEKTER GOKSTAD KYSTLAG
1. Navn
Lagets navn er Gokstad kystlag. Kystlaget er lokallag av Forbundet KYSTEN.
2. Formål
Gokstad kystlag skal fremme arbeidet for bevaring og allmenn bruk av de forskjellige elementer innen
norsk kystkultur med hovedvekt på lokale forhold, i overensstemmelse med Forbundet KYSTENs formålsbestemmelse, vedtekter og de til enhver tid gjeldende arbeidsplaner.
Det skal legges særlig vekt på å styrke vår identitet som kystfolk gjennom:
Bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø.
Ivaretakelse og videreutvikling av tradisjonelle håndverk, sjømannskap, livsform og lignende.
Opplysningsarbeid for å øke forståelsen for verdien av kulturelle tradisjoner og den lokale kysthistorie.
Laget skal for å nå sine mål legge vekt på samarbeid med lokale foreninger, museer, skoler etc.
3. Medlemskap
Alle kan bli medlemmer av Gokstad kystlag. Man blir medlem ved innmelding i Forbundet KYSTEN
og med Gokstad kystlag som lokallag. Kontingent kreves inn av Forbundet KYSTEN sentralt. Bare
den som har betalt kontingenten innen fastsatt frist, kan regnes som medlem av laget.
Medlemskontingenten graderes i:
-Hovedmedlemmer.
-Ungdomsmedlemmer – inntil fylte 26 år.
-Familiemedlemmer. Som familiemedlem regnes ektefelle/samboer/partner til hovedmedlem og barn
av disse.
-Foreninger, bedrifter og institusjoner (ved en person)
Hvert medlemskap gir en stemme i lagets bestemmende organer.
Vilkåret for stemmerett er betalt kontingent.
Ubetalt kontingent regnes som utmelding.
4. Årsmøte
Årsmøtet er kystlagets høyeste myndighet og skal avholdes hvert år innen utgangen av januar måned.
Årsmøtet innkalles med minst 4 ukers varsel og er beslutningsdyktig når minst dobbelt så mange ordinære medlemmer er til stede som tilstedeværende medlemmer fra styret.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 3 uker før årsmøtet. Årsmøtepapirene skal være tilgjengelige senest en uke før årsmøtet.
Når årsmøtet er satt, skal behandle følgende saker behandles og godkjennes etter konstituering:
1. Styrets og arbeidslagenes årsberetning
2. Revidert regnskap
3. Forslag til budsjett og kontingent
4. Forslag til arbeidsplan
5. Lagets organisasjonsstruktur vedtas av årsmøtet
6. Evt. innkomne forslag
7. Valg av:
a) Styret – bestående av leder, nestleder, kasserer, styremedlem og sekretær.
b) En vararepresentanter til styret
c) Revisor
d) Valgkomite bestående av tre medlemmer (styrets medlemmer kan ikke velges inn i valgkomiteen)
e) Leder velges for ett år. Nestleder, kasserer, styremedlem og sekretær velges for to år av gangen.
For å sikre overlapping skal minst to av fem være på valg hvert år.
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f) Et varamedlem velges hvert år og deltar på alle styremøter.
g) Gokstad kystlags representant til styret i Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter. Representanten velges for to år av gangen
h) Representanter til årsmøte i Forbundet KYSTEN.
Ekstraordinært årsmøte skal kalles inn når styret bestemmer det eller minst 10 % av medlemmene
krever det skriftlig. Møtet skal holdes innen en måned etter at kravet er innkommet og skal innkalles
med 2 ukers varsel.
5. Organisasjonsstruktur
Kystlagets organisasjonsstruktur skal vedtas av årsmøtet hvert år etter forslag fra styret. Gokstad
kystlag har en organisasjonsstruktur hvor virksomheten er basert på arbeidslag. Arbeidslagene er
åpne for alle medlemmer av Gokstad kystlag som vil tilslutte seg et arbeidslag.
Arbeidslagene konstituerer seg senest 4 uker etter årsmøtet, med valg av leder og nestleder. Valget
er for årsmøteperioden. Lederne i arbeidslagene innkalles av styret til drøftinger tre ganger om året.
Arbeidslagene utarbeider arbeidsplan og budsjett for året som legges fram til godkjenning for styret.
Arbeidslagene avholder møter etter oppsatt møteplan.
6. Styret
Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem og varamedlem. Minst tre medlemmer av styret må være til stede for at styret skal være beslutningsdyktig. Ved stemmelikhet gjelder
det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreledere, har stemt for.
Styret avgjør alle saker som ikke særskilt er tillagt årsmøtet – herunder låneopptak på inntil kr
100.000,Styret forestår kystlagets løpende drift innenfor rammen av kystlagets budsjett.
Lederen og kassereren har hver for seg prokura for laget.
7. Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter
Gokstad kystlag er med i Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter sammen med Anders Jahres Humanitære Stiftelse og Sandefjord kommune, stiftet 01.09.2004. Gokstad kystlag har en representant i styret.
8. Kommersiell virksomhet
Det er forbudt uten styrets samtykke å utnytte kystlagets navn, emblemer, kontakter, medlemsarkiver eller virksomhet til kommersielle formål.

9. Endringer i vedtektene
Disse vedtektene kan bare endres med 2/3 flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endring i pkt. 1 og 2 kan bare skje med 4/5 flertall.
10. Oppløsning
Kystlaget kan oppløses dersom årsmøtet i 2 påfølgende år bestemmer dette. Ved oppløsning skal
kystlagets midler overdras foreninger i Vestfold som arbeider og virker i samsvar med kystlaget
og Forbundet KYSTENs formål. Dersom slike ikke finnes, overlates lagets eiendeler til Forbundet KYSTEN.
Vedtatt årsmøtet den 28. januar 2022
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Fyrstasjoner i Oslofjorden 4

Homlungen fyr
Innseilingene til Halden ble mye
mer oversiktlig da Homlungen
kom på plass.

: Fyret er lett tilgjengelig. Fra Skjærhalden tar en båttur fem – ti
minutter

Halden har to hovedinnseilinger,
enten på østsiden av Kirkøy, forbi
Hvalers sentrum Skjærhalden, eller
på østsiden av Søndre og Nordre
Sandøy langs grenselinjen mot Sverige.
Det skjedde en lang rekke skipsforlis
i dette farvannet, blant annet to stykker i farvannet mellom Herføl og
Lauer i 1845. Allerede da mente
mange at nå måtte det gjøres noe for
å bedre sikkerheten for de sjøfarende. Skibsassuranseforeningen tok
dette videre og søkte myndighetene om å få bygget et innseilingsfyr ved Lauer. Det drøyde imidlertid
til 1867 før fyret på holmen Homlungen var på plass. Holmen lå svært gunstig til i farvannet for
skipstrafikk inn til Skjærhallen og videre inn mot Halden. Dessuten var plasseringen fin for et fyr som
skulle vise vei inn Løperen i retning Fredrikstad.
Homlungen fyrstasjon
Fyret fikk en hovedbygning av tre som skulle huse Beliggenhet: ved sydspissen av Kirkøy.
fyrvokteren og hans familie. På sørvestre hjørne av 59° 0' 57.80011'' 11° 1' 26.64''
denne var det plassert en oljelampe i en liten vegg- Kommune: Hvaler
lykt. I tillegg ble det bygd et uthus og et naust, beg- Tent: 1867.
ge i tre. Uthuset har forresten en særegen takkonAutomatisert og avbemannet: 1952
struksjon, da det kun har en hel takflate. Dette gjør Tårnets høyde: 12 m
at bygningen definitivt skiller seg ut fra andre uthus Lysets høyde over høyvann: 13,5 m
på norske fyrstasjoner.
Lysvidde: 12 nm
Eier: Kystverket/Staten
I uthuset ble det også innredet en liten leilighet for
Fredet: Ja Fredet etter lov om kulturminner i
en fyrassistent. Et lite fjøs i gråstein, som ble delvis 1997
panelt, ble det også plass til. I likhet med de fleste
Besøksfyr: Ja
andre fyrstasjoner på den tiden skulle dette være en
familiestasjon og den mest praktiske måten å skaffe
familien melk på var å ha egen ku.
Ny bruk: Kystledhytte i regi av Oslofjorden
I tillegg bygde selvfølgelig fyrvesenets folk et naust friluftsråd. Info www.oslofjorden.org.
med brygge og båtopptrekk. Det ble bygget ca 60
meter fra Homlungen fyr. Her var det en god, men
noe grunn båthavn.
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Det var folkevandring til fyret da nyåpningen ble markert i 2010.

Godt fyr
Den første fyrvokteren, Johan Fr. Jørgensen ble ansatt og flyttet ut på fyret med sin familie. Familien
må ha likt seg på Homlungen, i nesten 40 år tjenestegjorde de på fyret i Hvalerskjærgården. Dette fyret
ligger atskillig mer skjermet for vær og vind enn nabofyrene på Torbjørnskjær og Struten.
Selv om landingsforholdene heller ikke her var helt enkle, var det vanligvis ganske greit å komme seg
til og fra fyret og inn til Skjærhalden. Hvalers sentrum ligger bare en kilometers vei fra Homlungen
fyr, og dermed var det mye lettere for fyrfolket å få tak i forsyninger, komme seg på skole, og til andre
av samfunnets serviceinstitusjoner.
I Jørgensens tid på Homlungen ble det kun gjort en større forandring på fyret. Lyset fra oljelampen var
for svakt og i 1894 ble det installert et 6. ordens linseapparat og fyrlyset ble vesentlig sterkere.
Etter at fyrvokter Jørgens hadde forlatt fyret skjedde det imidlertid en rekke forandringer. I 1915 fikk
fyrbygningen et lavt tretårn på taket i det sørvestre hjørnet. Det fikk et nytt lyktehus med et 4. ordens
linseapparat, altså et sterkere lys. I tillegg ble fyrlyset skjermet slik at det lyste opp sektorer for de sjøfarende. Den gamle vegglykten på hjørnet ble da fjernet.
Homlungen fyrstasjon fortsatte som familiestasjon helt frem til 1952 da fyret ble automatisert og avbemannet. For at lyset på fyret fremdeles skulle virke ble det da strukket kabel fra det lokale strømnettet.
Elektrisitet betød også at fyrlyset kunne gjøres sterkere. I tillegg ble det montert et gassdrevet reservebluss som skulle være lyskilde ved et eventuelt strømbrudd.
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Feriefyr
Etter at Homlungen fyr ble avbemannet beholdt Fyrvesenet selv bygningene på plassen isteden for å
leie dem ut eller rive dem. Tanken var å bruke Homlungen som feriested for etatens egne ansatte i
sommerhalvåret. I september dette året ble derfor Homlungen feriehjemslag etablert.
Bak dette stod fyrdirektør Fridtjof Hasund og innkjøpssjef Torbjørn Holter. Tiltaket viste seg å bli
svært populært blant de ansatte, og i perioder var det nesten kø for å få lov til å leie seg plass i ferien
på Homlungen. Mange ansatte gjorde også mye dugnad på feriefyret sitt for å holde anlegget i god
stand. Resultatet av dugnadsinnsatsen og Fyrvesenets tilstedeværelse i alle år er at Homlungen fyrstasjon i dag innvendig er nesten i samme stand som da den ble åpnet i 1867.
Utvendig har fyrbygningene stått nesten uendret i 95 år! Fyrstasjonen er også en av de få av sitt slag i
Oslofjorden som ikke har hatt eternittkledning. De få forandringene av betydning som har skjedd var
i 1976 da gassreserve-systemet ble fjernet og erstattet av elektriske batterier som reserve for nettstrømmen, og at det senere ble bygget en ny brygge. I 1997 ble da også stasjonen fredet etter lov om
kulturminner. Ti år senere ble ordningen med at Homlungen var feriehjem for de ansatte i Kystverket

Kart fra Google Map

vedtatt opphevet. Kystverket Sørøst overførte så bruksretten av stedet til Oslofjordens Friluftsråd
(OF) i forbindelse med deres 75-årsjubileum i 2008.

De åpnet den som kystledhytte et par år senere.. Med sin nydelige beliggenhet har Homlungen blitt
en meget populær kystledhytte. Og det er heller ingen ulempe at fyret vil være i drift på vanlig måte,
og at turistene derfor vil bo på et skikkelig fyr i ferien sin. Turen til Homlungen kan også kombineres
med en tur til OFs kystledhytte på Akerøya utenfor Hvaler, eller på Homlungens naboøy Nordre
Lauer. Kystledhytta ligger på nordspissen av øya og derfra er det bare en kort tur over sundet til
Homlungen.
Kilder
Mye av artikkelen er tidligere publisert i Norske fyrstasjoner – besøksfyr langs hele kysten. Per Roger
Lauritzen, 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. Fyrene i Oslofjorden.
Schau og Lauritzen. Gyldendal, 2010.

Tekst og foto Per Roger Lauritzen,

22

KYSTLAGSTUREN 2022
Etter to år med korona er vel mange «brakkesjuke» og klar for en luftetur. Det sikreste i
disse tider antas å være en tur til vårt naboland Sverige i form av en rundtur til steder vi
har vært før, men som på langt nær er ferdig utforsket.
På denne ruta er det mange muligheter og forslag mottas med takk. Ruten som foreslås
er en fergetur til Strømstad lørdag 30 april og deretter med bil sydover til f.eks. Volvomuseet i Gøteborg, deretter Marinemuseet utenfor Varberg og så tvers over Sverige
forbi varehuset i Ullared og
enten til Jönköping for
overnatting eller mot
Karlskrona.
Ved Jönköping ligger
Husqvarna med det store
museet og lenger nord ligger Motala med sitt museum. Mot Karlskrona og
marinemuseet kan turen gå
forbi Brömsebro og videre
til Oskarshamn.
Uansett er det viktig å ende
opp i Stockholm og mulig- Bilde er fra en Kystlagstur langs norskekysten i 2008
heter for overnatting på
Chapman i tillegg til alle mulighetene i dette området. En ide kan være å ta fergen fra
Kapellskjær til Åland om morgenen med retur samme dag etter å ha være på museene i
Mariehamn. En mulighet er å besøke Pythagoras og museet på Roslagen. På hjemturen
fra Stockholm er det praktisk å besøke Eskilstuna og motormuseet der.
Mulighetene er mange og mange varianter av denne ruta kan benyttes. Planen er at vi
skal være hjemme på kvelden den 3 mai. Eller kanskje en dag til er praktisk.
Ta kontakt med undertegnede med ideer. Endelig opplegg med påmelding vil bli sendt
ut i slutten av februar.
Hilsen
Ivar Otto Myhre
23

BRYNESTEINER FRA EIDSBORG
– NORGES ELDSTE
EKSPORTARTIKKEL
Ivar Otto Myhre forteller her historien om den lille bygda i Telemark, like ved Dalen og med tilknytning til Telemarkakanalen, som ble det stedet
der Bryner ble brutt ut av fjellet, fraktet via kanalen til Skien og derfra
eksportert ut i verden.
HVA ER ET BRYNE ?

Helt siden jernet og stålet først ble utvunnet, var
det å ha et bryne som kunne kvesse egg på de skjæreredskaper som ble laget av metall helt avgjørende
for bruken av disse redskapene. Et bryne var derfor
i sin tid allemannseie i det gamle førindustrielle
samfunn og alle gårdsbruk hadde flere bryner til
forskjellige redskaper. I et samfunn der det å slå
gras og korn var det avgjørende for økonomien at
de hadde gode bryner. Brynene fra Eidsborg hadde
tidlig ry på seg for å være de beste, et ry som skulle
vare helt til 1950-tallet da bryner ble støpt og ikke
lenger utvunnet av stein fra fjellet.
Bryner ble selvsagt også benyttet til kvessing av
våpen, og de redskaper vikingene benyttet ved angrepene på England, Frankrike og landene rundt
Nordsjøen ble sikkert kvesset med Eidsborgbryner. Men også fiskekroker, nåler og mindre redskaper måtte kvesses og det er funnet små bryner
fra Eidsborg til dette bruket i mange land. Senere
ble brynene eksportert til de samme landene.
I Eidsborg-fjellet var det to slags brynestein, det
ene en lyseblå hard sandstein og det andre en bløtere steinart. Det var den harde som ble eksportert,
mens den bløte ble solgt innenlands og til omliggende bygder.
Etter at brynesteinene ble brutt ut av fjellet i Eidsborg måtte de bearbeides for å kunne benyttes som

bryner. Bearbeidelsen av steinen var arbeidskrevende og bestod i at steinen ble hugget i passende
lengder, gjerne 20 cm lange og 5 cm i tverrsnitt.
Deretter måtte brynet slipes med sand eller annet
passende materiale før det kunne benyttes til kvessing. Denne bearbeidingen foregikk som regel ikke
i Eidsborg, som stort sett sendte råbryner ut på
markedet etter at de var tilhugget i passe biter i
steinbruddene.
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EIDSBORG

Når du kjører den bratte veien opp fra Dalen mot
øst kommer du til Eidsborg ca. 5 km vei. Dette er
en liten bygd med ca. 15-20 gårdsbruk og en gammel stavkirke. Stavkirken står like ved et stort museum som er bygget her oppe, og kjører du noen
meter til vil du på venstre side se et av de gamle
steinbruddene.
Transporten av steinen ned til Dalen og Bandakvannet til et sted som ikke uventet heter Lastein,
foregikk med hest og slede fram til nyere tid da
lastebilen ble tatt i bruk. Før det kom vei mellom
Dalen og Eidsborg foregikk transporten ned til
Lastein på snøføre om vinteren.

Fra Lastein gikk transporten, før Telemarkskanalen
ble tatt i bruk, med flåter og robåter som ble omlastet ved strykene der det nå er sluser. Flåtene ble
bygget av tømmerstokker som skulle fløtes ned
vassdraget. Til slutt endte brynene opp hos eksportørene i Skien etter mye slit med prammer i stryk
og roing over store vann. Etter hvert kom det
dampskip på de store vannene, slik som St.Olaf på
Bandak i 1860 årene. Men den dagen Telemarkskanalen ble ferdig helt opp til Dalen i 1892, ble det
virkelig fart på utførselen av brynesteiner fra lagret
ved Lastein og ned til Skien.
Lastene med brynestein var store helt fra tidlige
tider. Det var ikke uvanlig med flåtelass på ca.
400 000 brynesteiner.

FUNN AV BRYNESTEINER

Funn fra viking-graver over hele Europa viser at
bryner fra Eidsborg har blitt eksportert helt siden
vikingtiden. Bryner er funnet i graver over hele
Nord-Europa og i våre naboland er det funnet bryner i vikingenes handelsplasser Birka, Sverige, Ribe, Danmark, Hedeby i Tyskland, Wollin i Polen
og mange steder i England. Også i vårt nærområde
Kaupang er det gjort rike funn av bryner fra Eidsborg, noe som viser at dette var en viktig handelsvare i vikingtiden.
Når det gjelder skipsfunn med bryner er det særlig
funnet av Bølebåten i Skienselva og Klåstad skipet
ved Klåstad kilen som er de mest kjente. Bølebåten
var lastet med bryner da den gikk ned og i Klåstad
skipet ble det funnet 50 bryner fra Eidsborg, og det
var så mange at det sikkert var en del av lasten.

Kanskje den var på vei til Kaupang. Da det gamle
Skien ble gravet ut i 1970-årene ble det funnet mye
brynestein ved det gamle handelstorget. De fleste
brynene var uten bruksspor og var dermed sannsynligvis beregnet til videre forsendelse og eksport. Disse funnene var ikke overraskende fordi i
Skiens byprivilegier fra 1358 ble det skrevet at
byen kunne handle med brynestein «etter gammel
sedvane». Det er derfor neppe tvil om at brynesteinseksporten har vært med på å prege byen Skien. Det hadde også stor betydning for virksomheten i Eidsborg at Skien hadde eneretten til å selge stein helt fram til
disse byprivilegiene ble avviklet i
begynnelsen av 1800-tallet.
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STEINTINGET

Fra slutten av 1700-årene ble det holdt steinting
hvert år 3 januar I Eidsborg. Protokollene fra
mange av disse er i behold og gir et interessant innblikk i virksomheten. Hensikten med tinget var å
kontrollere at ingen av gårdene i Eidsborg tok ut
mer stein enn de hadde rett til. På steintinget ble
også priser på både hardstein og bløtstein fastlagt.
Denne ordningen avspeiler at man i mange områder
av Norge hadde den ordningen at utmarken til gårdene lå i et fellesskap. Hver gård fikk da ta ut det
den hadde rett til i forhold til gårdens skyld. Skyld
ble i tidligere tider benyttet for å beregne hvor mye
skatt en gård skulle betale. Alle vedtak på steintinget ble gjort av avstemming, og det var flertallet som
bestemte.
Før steintinget var det byborgere i Skien og andre
som tok ut steinene i Eidsborg. I en periode, enevoldstiden var det også en enerett for kongen og
han solgte disse til borgere. En framtredende borger Christian von Koss drev og eide bruddene tidlig
på 1700-tallet etter en tvist med andre borgere i
området om rettighetene.
På slutten av 1700 årene overtok bøndene igjen
bruddene og solgte brynesteinen direkte til byborgerne Skien eller til andre handlende med byprivilegier i f.eks. Kristiania og Drammen. Det ble etter
Napoleons krigene funnet nye markeder i utlandet,
særlig Frankrike, Belgia og Holland.
Det siste steintinget ble holdt 13.01.1955.

DRIFTEN I FJELLET

Utdrivingen av den harde brynesteinen skjedde
helst på vinteren, ofte i bitende kulde. Men det er
sagt at også tiden mellom våronna og innhøstingen
ble benyttet i steinbruddet. Dette skyldes at gårdbrukerne den gang hadde mer en nok å gjøre vår,
sommer og høst. Historisk fulgte man teknologien
fra gruvedriften, og i starten ble berget tatt ut ved
kraftig vedfyring kombinert med å pøse på vann.
Men også bruk av minebor kombinert med kiler og
vann som fryser og sprenger, var en metode som
ble benyttet. Men når kruttet kom på 1830-tallet,
var det sprengning som var tingen, og arbeidet ble
mye lettere.
Arbeiderne ble gjerne delt i to lag, et som brøyt ut
blokkene og et lag som «pikket» ut råbrynene. Til
sammen kunne det arbeide 12-15 mann i et brudd
på en gang. De fleste kom fra bygda, men det ble
også rekruttert omreisende anleggsarbeidere til dette harde arbeidet.

INDUSTRIALISERINGEN - NORRØNA

Fram til 1880-årene ble det sannsynligvis bare eksportert råbryner, som ikke var videre foredlet etter
at de var hugget til i bruddene. Først i mottakerlandet ble brynene slipt ferdig til bruk.
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I 1879 ble det startet et foretak i Kragerø der det
ble slipt brynestein på Buckholmen. Denne fabrikken ble drevet med dampkraft (175 hk). De benyttet sand til slipingen fra ballasten til seilskipene
som kom for å laste is, tømmer ect. i distriktet. Produksjonen på Buckholmen ble imidlertid ikke langvarig. Allerede i 1884 brant fabrikken ned til grunnen.

fremstilt ved støping, og fikk den formen og utseende vi alle kjenner. Men lokalt i Eidsborg ble
det produsert og slepet bryner i småbekkene langt
ut på 1970-tallet.

HVALFANGERNE KJØPTE BRYNER AV NORRØNA

Det fremgår av historien til Norrøna at de produserte en spesiell brynestein, «22 Rød». Denne ble
brent ved 900 grader for å få en noe bløtere konsistens. Disse brynene ble særlig produsert om høsten
før hvalfangerne i Vestfold skulle til feltet. Grunnen til etterspørselen var at knivene som hvalfangerne brukte var spesiallaget av Anders Abrahamsen
Fevang, og sammensettingen av jern og stål i disse
knivene var så særegent at de også krevde spesielle
bryner. Med andre ord hvalfangerne ville bare ha
«22 Rød». Hvalfangerne fortalte også at det var så
mye blod, slim og sjøsprøyt på dekket under flensinga og lemminga av hvalskrottene, at en ikke behøvde vann på brynene.
Opplysningene og illustrasjoner i denne artikkelen
er hentet fra boka «Eidsborgbryner – Eksportvare i
Telemark fra vikingtid til våre dager» av Haakon
Livland – 1992.

Fabrikken var assurert og den ble flyttet til Porsgrunn og fikk etter hvert navnet Norrøna. Produktene må ha vært populære fordi i 1885 fikk brynen
gullmedalje på verdensutstillingen i
Antwerpen.
I Porsgrunn ble virksomheten mekanisert med dampmaskin og kjele
fra Myrens Verksted og 20 såkalte
slipestoler. Slipestolene hadde form
som en stor vaskemaskin, 1 m i diameter og med en roterende jernskive eller smergelskive i bunnen. Slipesand og vann ble tilført ved regulerbare kanaler og rørledninger. Etter sliping ble foregikk pussingen
for hånd og hver slipestol ble betjent av en arbeider. Ved fabrikken
ble det også produsert slipesteiner.
Om kring århundreskiftet ble det konstruert maskiner til å lage bryner med båtform som var spesielt
etterspurt i Italia.
Fra 1897 til brynesteinsdriften ved Norrøna ble
nedlagt ca. 1950 ble det drevet ut ca. 25 millioner
råbryner i Eidsborg, som ble sendt til Porsgrunn.
Nedleggelsen rundt 1950 skyldes at bryner nå ble

Dette er nok et ferdig bearbeidet bryne fra Norrøna fabrikker. Kanskje tok en hvalfanger dette med hjem når
fangsten var over og nå ligger den hos Gokstad kystlag
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Hva skjer a`

Verkstedlaget

på kystlaget?
Fartøy og kulturlaget

Fartøy og kulturlaget
har hatt konstituerende møte og valgt Fred
Ivar Tallaksen som
leder for laget.
De skal i 2022 blant annet fortsette videre bygging
av "Ormestadsnekka" samt pusse og reparere de
andre båtene vi har.

Verkstedlaget har enstemmig valgt per Angell-Hansen som leder av
laget i 2022. Arbeidet
med å vedlikeholde motorene, som er utstilt fortsetter, og det er tydelig at det vil kreve en del arbeid å vedlikeholde motorsamlingen i årene som
kommer. Vår motor- og dokumentsjonsamling,
som er tilgjengelig på internett, har blitt vedlikeholdt og komplettert.
Antall besøkende på sidene er ukjent, men det
kommer stadig henvendelser og spørsmål. Besøket
i motormuseet har vært godt.
Driften i laget har vært stabil. Tilgangen på nye
motorer er mindre enn tidligere år, men det er jo
ikke så mye plass til så mange flere motorer. Arbeidet med Volda motoren skrider fram.

Koret, Nordre Skur og Ballast
Nordre Skur og
Ballast har hanglet
gjennom Koronatiden så godt det
har latt seg gjøre.
Blant annet har vi
gått turer og sunget
i det fri for oss selv
samt for forundrete turgåere.
Nå, når restriksjonene har blitt bort etter hvert, er
vi tilbake i Stua på torsdagene. Øvelsene går fint,
og det er åpenbart at vi vi trives med å være i
gang igjen.
Oppdragene begynner å komme. Eldresenter i
Stokke skal underholdes, og vi skal synge på
Kystkulturdagen i juni.
Ny lagleder for koret er Andreas Falkenberg o g
Randveig Berggreen er nestleder.

Agenda:
- Valg av leder, Fartøy- og Kulturlaget
- Planer og Status for;
- Oppussing av småbåtene Anna, Tjære deg og
Stokkejiggen,
- av Spleis , med legge blant annet ny dørk
-Tenvikbåten "Albatross",
- Prosjektet ,"Lanesbuen"
- Prosjektet "Bygging av Ormestadsnekka"
- Bygging Materialskur
- Deltakelse 17.mai tog og Kystkulturdag 2022
(andre arrangementer?)
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Hus og havnelaget

Gokstadveverne

Hus og havnelaget valgt
Kaare Jansen som leder i
2022. Lagets formål er å
drifte bryggeanlegget og
å vedlikeholde tomt og
bygningsmasse.
Vi er organisert etter delegasjonsprinsippet med en
leder og hvor enkelte medlemmer har ansvar for
definerte oppgaver som brygge, strømmålere, rørlegger, elektriker snekker, utleie, hms, slippen og
dykker.
Alle i nært samarbeide med leder. Opplegget har
fungert meget bra. Utførte oppgaver har vært generelt vedlikehold av eiendom, brygger og bygninger.
Laget har også vært engasjert i småhusa som er
under bygging i området. Slippen har vært mye i
bruk av medlemmer og andre .

Gokstadveverne har valgt Anne Grete Friberg til
leder for laget i 2022.

Gokstadveverne teller i skrivende stund 11 aktive medlemmer som møtes på onsdager.

Modellbåtlaget

Infolaget
Knut Erik Boland er ny leder for Modellbåtlaget i 2022.
Plan for 2022: Fortsette med MB Rolf prosjektet, i tillegg til ferdigstillelse av de pågående
individuelle prosjektene.
Holde god kontakt med Vestfold Modellbåtklubb, både på medlemsmøter og kjøring av
modellbåter på 3.dammen i Tønsberg. Prøve å
foreta en museumsbesøkstur. Besøke aktuelle
modellmesser i Vestfold distriktet.

Infolaget har valgt Steinar Bredesen som leder
for 2022
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Kystledlaget

Svennerlaget

Martin Hofsrud fortsetter
som leder av Kystledlaget i
2022.
Drengestua og hytta på Buerøya har begge fått nødvendige malingsstrøk og
begge hyttene framstår som
godt vedlikeholdte.
Sesongen har vært god,
begge hyttene er populære
og antall besøk øker stadig.
Drengestua har fått en betalingsordning for ved,
og så langt er det en suksess.

Svennerlaget er etablert men har ikke valgt noen leder ennå. Bildet viser alle som var interessert i å høre om etableringen av dette nye laget
i Gokstad kystlag

Parkering på kystlaget
Gokstad kystlag har ikke så mange parkeringsplasser som vi eier, derfor er det viktig at
vi bruker de, og ikke parkerer på andres plasser.
De plassene som vi har er de som er nede langs muren mot veien. Her har vi seks plas-

ser fra klokken 1700 til 0800, alle hverdager, og hele døgnet i helgen samt to plasser
helt til høyre som er våre hele døgnet, alle dager.
Plassen mellom trærne til høyre skal ikke brukes som parkering, Dette er ikke vår
tomt. Vi har tillatelse fra Stiftelsen Sandefjord kystkultursenter til å parkere på plassene langs Framnesveien, på begge sider av det hvite Glasgowhuset. Her kan vi parkere
hele døgnet.
Ikke parker på andre steder selv om det er ledig, dag eller kveld!
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Årsmøte
Den 28. januar 2022 var det årsmøte i Gokstad kystlag. Som i fjor ble årsmøtet avholdt i auditoriet på
Skagerak Internasjonale skole. Der var det god plass og mulig å holde god avstand for de 44 medlemmene som deltok. Til glede for alle deltakerne, kunne Nordre Skur og Ballast denne gangen starte årsmøtet med sang. Det var et veldig trivelig gjensyn!
Leder Yngvar Halvorsen ønsket deretter velkommen til alle deltakerne og den formelle delen av årsmøtet kunne starte. Innkalling og saksliste ble godkjent, Jan O. Samuelsen ble valgt til møteleder og det ble
valgt referent, tellekorps og årsmøterepresentanter til å skrive under protokollen.
Alle arbeidslagene utarbeider en kort
årsberetning som inngår i årsrapporten.
Selv om også 2021 ble et år som var preget av koronasituasjonen og nødvendige
smitteverntiltak, viser arbeidslagenes
rapporter at det i perioder har vært en del
aktivitet. Styrets årsberetning viste blant
annet at det ble avholdt ti styremøter i
tillegg til ett arbeidsmøte med forberedelser til årsmøtet, det ble avholdt to møter med arbeidslagslederne og to medlemstreff. I oktober ble det gjennomført
et regionalt seminar i Gokstad kystlag
sine lokaler. Forbundet KYSTEN var
ansvarlig arrangør.
Årsresultat for 2021 viste et driftsunderskudd på kr 220.914,23. Underskuddet dekkes opp av oppsparte
midler. Underskuddet skyldes at det er gjort noen ekstrabevilginger i løpet av året. Ekstrabevillingene er
blant annet knyttet til byggingen av det nye motor og megin-huset, innkjøp av varmepumpe og nytt nøkkelsystem. Dette er investeringer som vil komme kystlaget til gode i mange år framover og som bidrar
til sikkerheten på anlegget. Regnskap for 2021 og budsjett for 2022 ble godkjent av årsmøtet. Det var
kommet forslag om at det skulle opprettes et nytt arbeidslag: Svennerlaget. Dette ble vedtatt av årsmøtet. Det var også kommet forslag om noen justeringer av vedtektene. Endringene som ble vedtatt var i
hovedsak språklige justeringer.
Resultatet av valget til styret i Gokstad kystlag i 2022 ble:
Leder Yngvar Halvorsen, nestleder JoInge Dalland, sekretær Per Møller, kasserer/styremedlem Lillian Kaupang, styremedlem Petter Tandberg og varamedlem Ole Jacob Bjerkestrand.
Lillian K
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GK Ung i 2022
Vi er litt i «dvale» etter et veldig aktivt år med våre
tre prosjekter.
Men det skjer da noe. Vi har klart å sette inn nye
bjelker og fundament for mesanmasten i Vega. Det
gamle fundamentet var helt råttent.
Vi får også kjærkommen hjelp til å skrape og lakke
mesanmasten av de unge i Gaia-hallen.
Ellers så går det sakte men sikker fremover med
den siste seiljolla. Det er til sammen 6 ungdommer
som av og til er med på å lage tiljer, tofter og alt
treverk som skal på plass.
To stykker har «fast jobb», på tirsdag ettermiddager, og får veiledning og instruksjon. Vi trenger
mere hjelp når æsing og kjøl skal på plass. Men det
er veldig hyggelig å jobbe med lærevillige ungdommer, og de får nok et ekstra eierforhold til båten når den kommer på vannet.

Det tredje prosjektet er «Meginhuset» som trenger
hyller for lagring av alt utstyr til Vega og jollene.
Det skal lages benker langs veggen mot syd til
bruk for utstillinger og vaffelsteking til felles bruk
Det blir spennende å se hvordan huset kan bli brukt
når båtene er på vannet. Det er en stund til våren,
men tida går fort. Vi gleder oss til båtsesong.
Petter Tandberg
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GK-ung konstituert 15.2. 2022

Til stede:
Geir Sanne, Jan Kirkemyr, Petter Tandberg og Jan Richard Becke
Valg: Enstemmig valgt leder: Petter Tandberg
Enstemmig valgt nestleder: Geir Sanne
Arbeid med meginjollene:
Klargjør den siste båten med ungdommer som Petter instruerer.
Henter assistanse fra resten av gruppa når æsing og kjøl skal monteres.
Våren kommer fort, og arbeidet med den siste båten er viktig å få ferdig i vinter.
Arbeid med Vega:
Geir har hovedansvaret, og det har vært vellykket å montere bjelker og fundamen
for mesanmast. Sittebrønn har vi bestemt kan kles med 10mm finsk finér som
limes. Arbeidet er i gang.
Vi følger ellers egen arbeidsliste for Vega som er satt opp i Meginhuset.
Meginhuset:
Sein vinter og tidlig vår må vi lage hyller for utstyr til jollene og Vega. Det må lages
benker som kan brukes til f.eks. lørdagskafe/flerbruks hus.
Politiattester for arbeid med ungdom:
Forevises leder, og tas vare på privat.
Faste dager for arbeid i GK-ung:
Når vi har mulighet på tirsdager fra 10.00
Ellers jobber ungdommer på tirsdager fra 16.00 til 18.00. Onsdager er også aktivitetsdag.
Støping av bly som ble stjålet:
Jan og Petter tar prosjektet. Vi har fått motorverkstedet til å sveise støpeform. Bly
kan også skaffes fra dekkverksteder. Petter tar kontakt.
Økonomi/budsjett for 2022.
Vi søker om midler som fordeles mellom lagene.
I tillegg er det inne søknad hos Sparebankstiftelsen DnB og Andebu sparebank.
Generelt:
Rekruttering: Greit med de ungdommene som nå er med. Vi må klare å håndtere
dem og gjøre det meningsfylt å være i GK. Skal jobbe ut mot u-skole og kurse
lærer på barneskolen. Infolaget oppdaterer hjemmeside.
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NEKROLOG

THOR SUNDE TIL MINNE
Thor Sunde døde 9 februar 74 år gammel. For oss i styret for Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter
var dette et stort tap. Thor var da han døde nestleder i stiftelsen og en drivende kraft bak det sosiale/
humanitære prosjektet Kystarena, som går ut på å gi utsatte ungdommer en mulighet til å få utdannelse eller arbeid.
Thors innsats og kreativitet i dette arbeidet med å videreføre Stiftelsens ide om å bruke arbeide med
kystkultur som arena for arbeidstrening og innpass i arbeidslivet var svært viktig for oss.
For Thor lå kystkulturen naturlig å ta i bruk i denne sammenhengen som tidligere nestleder i Gokstad
kystlag, og i sin tid en viktig aktør i utviklingen av dette laget. Mye av den oppsiktsvekkende suksessen Kystarena har hatt i arbeidet med ungdom, skyldes også blant annet Thor Sundes iherdige arbeide
med å søke midler fra Staten til arbeidet og et fruktbart samarbeide med NAV og Sandefjord kommune.
Thor var Framnes-gutt og levende opptatt av den gamle hvalbåten og slepebåten ved Framnæs Mek.
Verksted, «Forlandet», og var med på beslutningen om å få den tilbake til Sandefjord. Thor var derfor
en av initiativtakerne til å stifte foreningen Forlandets Venner og har vært aktiv i arbeidet med å restaurere denne unike båten.
Vi lyser fred over Thor Sundes minne og tenker spesielt på hans nærmeste som har lidd et stort tap
ved hans bortgang.
For Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter
Ivar Otto Myhre
leder
Kystlaget Loggen har store ambisjoner med dette flotte prosjektet. Betong plattingen/brygga er
allerede på plass og nå står bygging av huset
for tur.
Plattingen er 100 meter lang og huset blir da på
1000 kvm og skal inneholde en reperbane.

Utstyr til reperbanen får de fra bedriftsmuseet
til ScanRope. Bygget er fullfinansiert med 10
millioner kroner. Det vil bli bygger og mulighet
for alle til å gå langs vannet bort til Kystkultursenteret.
yh
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Kystlaget vinterstid
Gjøremål på Kystlaget i de mørke måneder er mest innearbeider. I vinter har vi oppgradert utleielokalet
i nordre andre etasje med ny farge på himlingen. Nå er himlingen hvit og lokalet er mye lysere. Det er
også satt inn nye loftdører i kneveggene slik at bruken av loftet innenfor blir mye enklere. Utfordringen
blir nå å ikke lagre unødige ting.
Alle benkene i nordre skur nede er
demontert, pusset og beiset understellene. Alle benkene ute er reparert for råte og beiset og satt på
plass på brygga. Vi har hatt stor
hjelp av ungdommene på prosjekt
Kystarena i Gaia hallen til benkene.
I nordre nedre planlegges det toalett
for folk med rullestol eller andre
som har vanskelig å bruke trappen
til toalettene i andre etasje. Vi skal
gjøre det meste med egne folk, og
regner å komme i gang utpå våren.

Smia i murhuset er også under opppussing, hele rommet er vasket og
malt, vinduene er renovert, alt utstyr er malt, håndverktøy er sandblåst og klart til bruk, ventilasjon er
på plass og nytt stort sveisebord er
produsert på plassen. Regner med
at smia blir flittig brukt, da vi har
planer om å få en smed til å kurse
interesserte i å smi knivblader. Kan kanskje være en spore til å arrangere knivkurs for interesserte. Vi har kompetanse i egne rekker til det meste.
I verkstedet er det montert varmepumpe som er en stor forbedring og en fin
strømbesparelse.
På Ottar rommet foregår det nesten kontinuerlig arbeider med kystlagets og
Svenners vinduer. Da vi hadde litt ledig kapasitet tok vi også inn noen vinduer
fra hytta på Buerøya, som nå er ferdige.
Ellers på eiendommen foregår det bygging av forskjellige små hus til bruk for
de enkelte arbeidslag. Det siste er materiallager for Fartøy og kulturlaget som
påbegynnes i disse dager.
Til tross for mye vind og uvær har bryggene holdt stand. Vi har imidlertid tenkt å ha dugnader dette året som i hovedsak omhandler brygger og moringer. Vi har mye kompetanse i Kystlaget, både på snekker
og dykkersiden, så jeg ser for meg at dette skal gå veien.
Kaare Jansen
Hus-og Havnelaget
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Returadresse:
Gokstad kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord

Vi verner vår nære kystkultur

