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GK Ung og skøyta Vega
Gokstad kystlag har fått Colin Archer skøyta ‘Vega’ i gave fra advokat Einar Abrahamsen i
Sandefjord.
‘Vega’ er en seilskøyte på 34 fot som ble
bygget på Rød Båtbyggeri på Spjærøy i Østfold i 1978. Båten ble bestilt av John E. Sørensen fra Sandefjord, som blant annet var
ansatt som kaptein hos AS Thor Dahl. Båten
ble senere overtatt av hans svigersønn, advokat Einar Abrahamsen.
Båten hadde hjemmehavn ved Langeskjæret
ved Granholmen i mange år, men har ligget
ved bryggene ved Huvik de siste årene før
Gokstad kystlag nå overtar båten i 2021.
Vega har en seilføring som en galeas med
mesan, storseil, fokk og klyver. Den er bestykket med en 4-sylindret 3,8 liter Tempest
BMC dieselmotor på 80Hk.
Jan Richard Becke som har vært pådriver og ildsjel for
Vega skal i hovedsak være et skoleskip for
å få Vega til kystlaget er glad for gaven
medlemmer av ‘Gk Ung’, men kan også benyttes av andre i kystlaget. Aktivitetslaget
‘Gk Ung’ vil få ansvaret for vedlikehold av
båten samt disponering av den.
Det er en del reparasjon og vedlikehold som
må utføres før den kan settes i virke, men vi
håper på noen turer i sommer i alle fall.
Gokstad kystlag setter stor pris på den tillitten det er å få tildelt en så betydningsfull gave. Vi skal ta godt vare på den.

Jan Richard Becke

Geir Sanne og Petter Tandberg som er leder av GK
Ung går igjennom båten for å finne ut hva som må
gjøres av oppussing og reparasjoner.
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Kystlagets leder
Yngvar Halvorsen
Gokstad kystlag har også i år vært preget av
at vi ikke kan arrangere noe som involverer
flere mennesker sammen. Selvsagt på grunn
av pandemien som vi er oppe i, så vi får håpe
at det retter seg utover året slik at vi igjen kan
treffes i hyggelig lag. Årets vårdugnad samlet
mange, og vi fikk gjort mye på Slippen. Søppel ble samlet inn og kjørt bort, vi fikk feid bort
løv og grus fra vinteren og mange små ting
ble gjort i hus og ute på brygger som vi ikke
får gjort, annet enn på dugnader, da vi er
mange som tar et tak. De to dugnadene på
vår og høst er viktig for kystlaget, ikke bare
får vi gjort en hel masse som ingen lag har
ansvaret for normalt, men samholdet i kystlaget styrkes ved at vi prater sammen og gjør
noe sammen, og selvsagt blir det pølser til
alle når dugnaden er over.
Gokstad kystlag har tradisjon for å møtes
sammen i lag og på treff, kystkulturdager og
dugnad. Dette er viktig for å ta vare på tradisjoner som har fått oss dit vi er i dag med
mange medlemmer, store brygge anlegg med
egne og aktive medlemmers båter. Et stort
område med slipp, tre hus og ikke minst tradisjoner og uskrevne regler som gjør at vi samhandler godt i det daglig og i driften av kystlaget. Alle vi på slippen må passe på å informere nye medlemmer om hvordan vi har fått til
alt dette, og om de uskrevne reglene for drift
og sikkerhet i Gokstad kystlag.

re til stede.
HMS ansvarlig
har påpekt at
mange av
verktøyene
våre må sikres
bedre og at
det må være flere til stede under arbeid med
disse slik at vi så langt som mulig ungår ulykker.
I disse korona tider vil jeg gjerne få fremhev
laget GK Ung som på tross av regler om avstand og pandemi klarer å opprettholde et
meget høyt aktivitetsnivå.
I hele vinter har de gjort i stand Megin båten
som de drifter. Flere av båtene var kjøpt inn
som halvfabrikat så alt i tre måtte lages, som
bunntiljer, rekker og ror.
Tre, fire ildsjeler har holdt på med dette og
skaper aktivitet i laget som vi vil se resultater
av senere i sommer. De har nå fem båter
som skal brukes av ungdommer til å lære sjømannskap og seiling. Om dette ikke er nok så
har de tatt ansvaret for skøyta Vega som
kystlaget har fått, og de har gått på dette med
stor entusiasme og båten er nå under oppussing.
Kystkulturdagen er også i år avlyst da vi ikke
kan samles så mange medlemmer og besøkende på de begrensede områdene vi har. Vi
får håpe at det retter seg slik av vi igjen kan
treffes neste år. Flere arrangement er planlagt, men vi avventer hva som skjer med pandemien før disse gjennomføres. Selv om aktiviteten er lavere i år så har vi fått 15 nye medlemmer og vi er nå 390 stykker i Gokstad
kystlag, det tredje største kystlaget i landet

Kystlaget har etter hvert fått mange attraktive
resurser, vi har mekaniske verksteder, båtbyggeri, vev loftet, elektriker rom, alle med
verktøy som i utgangspunktet er til for driften
av lagene, men som også vil være attraktive
for enkeltmedlemmer. Er man medlem av et Ha en god sommer alle sammen, og husk at
lag som bruker disse verktøyene, og kan bru- kystlaget er dere som er medlemmer og er til
ke de til å utføre det som laget driver med er stede og deltar i aktiviteter
det naturlig at man også kan bruke de privat
på onsdager da lokalene er opp og det er fle4
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Helse Miljø og Sikkerhet, og sikring av verdier
Anlegget til Gokstad kystlag i Framnesveien 5 i Sandefjord består av flere hus med maskiner, utstyr og
gjenstander som stiller krav til både HMS og sikring av verdier.
For å ivareta HMS for medlemmer og andre som oppholder seg på anlegget, har styret besluttet
følgende:
• Maskiner med behov for HMS-opplæring skal ikke anvendes uten at flere er til stede samtidig.
•

Onsdager og lørdager er det mulig for medlemmer å få hjelp og veiledning i bruk av maskiner og
utstyr som krever opplæring.

•

Det skal gjennomføres kurs for enkelte maskiner.

•

Det skal monteres sikkerhetsbrytere på noen maskiner.

•

Hovedregelen er at ingen skal jobbe alene i verksteder om kveldene.

For å sikre verdiene som oppbevares på kystlagets anlegg, har styret besluttet følgende:
Det gjøres en vurdering av sikringen av anlegget.
I den forbindelse gjøres det også en vurdering av behov for utskifting av låser.
Ved utskifting av låser skal det gjøres en ny vurdering av hvem som har behov for å ha nøkler til
anlegget.
Ved utlevering av nye nøkler, skal følgende kriterier legges til grunn:
-

Medlemmer av Gokstad kystlag som deltar aktivt i et av arbeidslagene eller sitter i styret.

-

Behov for type nøkkel avklares med leder av aktuelt arbeidslag.

-

Nøkkelansvarlig og arbeidslagsleder vurderer behovet. Ved uenighet er det styret som tar
avgjørelsen.

-

De som har behov for nøkkel betaler kr 300,- i depositum og signerer for nøkkelen hos nøkkelansvarlig.

-

Utlevering av nøkler baseres på personlig tillit. Det betyr at nøkler ikke skal lånes bort.

-

Misbruk av nøkkel eller på annen måte brudd på tillit vil føre til at nøkkelen inndras.

Formålet med denne tydeliggjøringen er å ivareta HMS og verdier i anlegget på best mulig måte.
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Regionalt kystlagsseminar i Sandefjord
Vi inviterer kystlagsfolk fra Vestfold og Telemark til inspirasjonshelg hos Gokstad
kystlag i Sandefjord. Hold av datoene 15. - 17. oktober

Hver høst arrangerer vi to regionale kystlagsseminarer. Formålet er å bli bedre kjent,
inspirere og lære av hverandre. Forbundet KYSTEN stiller gjerne med to fra sekretariatet pluss et styremedlem. Målgruppen er tillitsvalgte og andre aktive medlemmer i kystlagene i en region av landet.
For seminaret i oktober er Gokstad kystlag medarrangør og vertskap.
Program kommer. Spørsmål og påmeldinger kan sendes til tore@kysten.no.
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Seilas og sameie i Tyrkia og Hellas
Einar og Sissel Alme
Tidlig i fjor skrev vi en artikkel i Kystvakt om våre opplevelser med tyrkiske tradisjonsbåter under våre seilaser med sameiebåten «Friendship Five», en Bavaria 39C. Vi har
seilt i mange farvann. Lofoten og Helgeland er magisk. Danske havner har sjarme, men
når det gjelder klima og varme er det østlige Middelhavet uslåelig. Området er dessuten
lett tilgjengelig og vi har oftest fløyet direkte Gardermoen – Antalya på 4 timer. Seilsesongen strekker seg fra mars til oktober, men vi har vært der både i februar og november og været er da som en middels dårlig vestfoldsommer. Beste tiden er april – juni
og september – oktober. Juli og august kan være litt vel varme.
Det å eie en båt sammen kan være krevende. Vi fem som gikk inn i sameiet,
hadde alle vært med i ulike sameier tidligere. Det er grunnleggende at alle har
omtrent samme erfaring og holdning til
det å eie og bruke en felles båt, og dermed et realistisk forhold til kostnader og
krav til vedlikehold. Alle fem eier, eller
har eid, større seilbåter og har erfaring fra
langturseilas. Alle har D5L sertifikat.
Betydningen av gode, skriftlige avtaler,
som kan løse det meste, er avgjørende.
Det er viktig med klare regler for «exit»
når en andelseier ønsker å trekke seg ut.
For oss har alt fungert godt og da tre av
eierne ville ut etter seks sesonger, fikk vi
inn nye medeiere uten noen form for
uenighet og diskusjoner.

Friendship five fortøyd med style
Vi har et årlig skippermøte i januar der
fordelingen av sesongen blir fastsatt, vedselv være et hyggelig sted, renslighet og orden av
likeholdet planlagt, regnskapet framlagt og ikke
god standard, samt gangavstand fra en trivelig by/
minst hjemmehavn for neste sesong ble bestemt.
landsby. Det blir til at vi tilbringer en del tid om
Hjemmehavn er et viktig og litt vanskelig valg.
bord i hjemmehavna. Videre bør det være enkel
Når vi er flere eiere må båten ha en fast base. Hav- tilgjengelighet fra Norge året rundt. Og til slutt bena må være sikker både i forhold til vær og vind
tyr selvsagt også pris en del, og havneleien i Midfor båten og et sted man føler seg trygg. Enkelte
delhavet er generelt svært høy, selv om hverken
greske øyer med stor tilstrømning av flyktninger
Hellas eller Tyrkia er verstinger.
blir da ikke et førstevalg. Videre bør havna i seg
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Det var en ren tilfeldighet at vi
havnet i Tyrkia for planen var Hellas og muligens vestkysten. Båten
ble overtatt i Varna i april 2013 og
seilt til Istanbul der, Sissel og jeg
kom ombord første gang.
Fra Istanbul seilasen gikk videre ut
av Marmarahavet og da var vinden
gunstig for seilas sør og østover.
Slik endte vi langs den tyrkiske
kysten hvor det ble en foreløpig
stopp i Bodrum. Bodrum er en av
de heftigste turistbyene i Tyrkia og
er særlig populært blant yngre, velstående tyrkere. I havna der vi ble
liggende et år var vår 39 fots BavaKaz marina
ria en av de minste båtene. Og, det
fantes ikke mange «små» båter!
Havna var mer preget av motoryhvor vi hadde tilhold på den greske øya Kos, fra
achter på 50 fot og oppover, og alle de lettkledde
damene med høye hæler på marinaens restauranter, 2017 til 2019.
så ikke ut til å ha vært mye på sjøen. Så var da også
et års havneleie rundt 70.000 kr for 39 fot. De fleste motoryachtene førte amerikansk flagg, bekvemmelighets registrert i Delaware for å slippe tyrkisk
skatt Vi ble fort enige om at denne høye sigarføringen ikke var noe for oss, og Sissel og jeg dro på
en bilekspedisjon østover langs kysten og sjekket ut
flere havner og endte opp i Kaş.
Kaş Marina tilfredsstilte godt de fleste kravene vi
hadde. Den ble åpnet for 10 år siden og ligger godt
beskyttet langt inn i en fjord. Havna har vakter
24/7, og uansett så virker kriminaliteten lav. Det
har vel noe med harde straffer og utrivelige fengsler å gjøre. Marinaen har flere restauranter, butikker og bred teknisk service med mulighet for opplag. Det er et kvarter å rusle inn til Kaş sentrum, en trivelig småby på størrelse med
Sandefjord, som er preget av turisme, men
mest for tyrkere. Havneleien var under halvparten av Bodrum og dessuten er det et internasjonalt miljø av seilere der vår 39 fots
Bavaria er midt i haugen. Alltid er det hyggelige seilere å prate med og på det meste
var det syv norske båter i havna. Ulempen er
at det ligger 200 km fra flyplassen i Antalya,
som har fordelen av at det har vært, og forhåpentligvis igjen blir, direkte flyvninger
med Norwegian fra Gardermoen. Siden april
2014 har vi ligget her med unntak av to år

17. Mai i Middelhavet

Kaz by
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Det er en fordel ved at havna ligger
et stykke unna en flyplass, og det er
at den da er lite attraktiv for charterbåter. De turistene har dårlig tid og
vil ikke bruke tid fra flyplass til båt.
Kos Marina, der vi lå i to år, er en
svært populær charterhavn hvor omtrent halvparten av båtene var utleiebåter. Det blir en del støy og uro
med chartergjester som skal feste
både ved ankomst og avreise. Og
bryggekosen og samhørigheten vi
får med faste naboer ble det lite av
med charternaboer. I Kaş Marina
har vi et kosmopolitisk naboskap
med to engelsktalende tyrkiske båteiere på hver side og på andre siden
av brygga en tysker, en sør-afrikaner og en enggreske øyene og Tyrkia. Som kjent er ikke forholelskmann. Det er alltid noen å snakke med for et
det mellom de to landene helt vennskapelig. Men
godt råd eller for å ta et glass i havnebaren sammen.
Vår erfaring er at de greske øyene er flotte å seile
i men det er mye mer ryddig å leie havneplass i
Tyrkia. I Hellas kommer det fort en del tillegg i
prisen, mens i Tyrkia er de meget ryddige og en
gitt pris blir aldri overskredet uten at det er en meget god grunn. I Kaş by praktiserer de ikke turistpriser og det er billig å leve der.
Når man skal seile utenfor Norden er det mer krav
om dokumentasjon. Det ene er såkalt blått kort
(Confirmation of Cover), bekreftelse på ansvarsforsikring. Det er neppe noen norske forsikringsselskaper som ønsker å forsikre en båt uten norsk
hjemmehavn, og vi har i alle år benyttet Pantaenius. De er store internasjonalt på lystbåtforsikring og har agenter i alle aktuelle seilingsområde.
Det andre er et Nasjonalitetsbevis (Certificate of
Nationality/Registry) som utstedes av NIS/NOR
registeret i Sjøfartsdirektoratet. Det var ikke enkelt
å oppnå for en båt kjøpt brukt av en nordmann i
Bulgaria. Det tok oss et år og gikk via Tingretten i
Sandefjord der vi måtte ha en dom på at båten var
vår.
farvannene langs den tyrkiske sydkysten er herlig å
Til slutt må vi ha en Cruising Permit for det landet seile på med utallig ankringsplasser, små og store
vi er i. I Hellas (og EU) gjelder den for to år, så må havner, lokale restaurantbrygger og kulturminner
tett i tett. Det får bli tema for en annen artikkel.
du enten ut av EU eller tolle båten inn. I Tyrkia
kan vi bli i fem år. Dette gjør det tungvint, men
ikke umulig, å seile fram og tilbake mellom de
10

En lettbåt til kystlaget
Kystlaget trenger en liten robust lettbåt/
servicebåt i havna. Vi trenger den når vi
skal flytte maleflåten eller taue en båt på
plass er hjelpe noen andre på sjøen i våre
områder.
Påhenger har vi, så det vi trenger er en 10
til 12 fots åpen båt/jolle som kan ligge ute
hele tiden. For eksempel en Pioner jolle
som tåler en trøkk eller noe annet som egner seg. Båten må gjerne være gammel, bare den er hel og flyter.
I dag bruker vi snekka Fram til å hjelpe
folk blant annet med tauing som dere ser
på bilde. Praktisk var det ikke i motvind
med en stor båt som var blank i lakken,
men vi kom på plass. Er det noen som har
en jolle til kystlaget eller vet om noe som
har så si ifra, gjerne på eposten vår
«post@gokstadkystlag.no»

Kanskje blir Glasgow huset til
stiftelsen, kystledhytte neste sommer?

Øyas venner som leide huset tidligere er flyttet,
så da har stiftelsen spurt Oslofjorden friluftsråd
om de vil bruke denne som kystledhytte på
sommeren. Ellers så bruker stiftelsen og Kystarena huset
til møter

11

Fyrstasjoner i Oslofjorden (2)

Filtvet fyr
Fra 1840 har Filtvet fyrstasjon vist veien inn i
det trange Drøbaksundet. Nå er det også en viktig kulturinstitusjon
Sett høyt ovenfra ligner Oslofjorden på en svane,
og der svanehalsen eller Drøbaksundet begynner
ligger det lille tettstedet Filtvet. I mørke og usiktbart vær kunne det selvfølgelig være vanskelig å
treffe den smale svanehalsen. Allerede på gamle
sjøkart fra tidlig på 1800-tallet er det derfor på
dette stedet avmerket lykter som skulle lette navigasjonen på fjorden.
Hvem som drev disse lyktene og hvor godt de virket ved vi ikke, men sannsynligvis var det ikke
rare greiene.

Det var selvfølgelig uholdbart i lengden og
det kom etter hvert sterke krav om ytterligere belysning. Særlig var det Christiania Havnevesen
som var pådriver for å få til dette. De fikk en bevilgning fra Stortinget og brukte ikke lange tiden
på å få i stand en fyrlykt på Filtvet. Det ble innredet i gavlveggen i et privat uthus som lå ytterst på
odden. Uthuset tilhørte garver Jens Hekleberg, og
mest sannsynlig var det også han som i første omgang ble ansatt som fyrvokter. Filtvet fyr fikk status som kommunalt ledfyr og ble tent 1. september i 1840, samtidig med Rødtangen og Bastøy.
I lengden ble nok dette for svakt og det var
også et savn at det ikke var tåkevarsling på Filtvet.
I 1877 ble det derfor bevilget midler til et nytt fyr
med tåkesignal. Det gjorde det mulig å bygge en
egen fyrstasjon litt lenger ute på odden. Fyrlyset
ble plassert i boligens andre etasje på bygningens
østre gavlvegg. Fyrlyset kom fremdeles fra en oljelampe, men denne ble forsterket med et 6. ordens linseapparat. Fyret ble også utstyrt med tåkesignal – en tåkeklokke. Filtvet var fortsatt et kommunalt fyr, men året etter ble også denne fyrsta-

Filtvet fyrstasjon
Beliggenhet: Sydøstpynten av Hurumlandet
59° 34' 15.93154'' 10° 37' 4.04879''
Kommune: Hurum (Asker fra 2020)
Opprettet: 1840
Nedlagt og avbemannet: 1985. Erstattet av en
fyrlykt på betongsøyle
Tårnets høyde: 13,3 m
Lysets høyde over høyvann: 13 m
Lysvidde: 12 n mil
Eier: Hurum kommune
Fredet: Ja, etter lov om kulturminner
Besøksfyr: Ja

sjonen statlig og ansvaret for driften overført til
Statens Fyrvesen. I 1891 ble så fyrlyset nok en
gang forsterket ved installering av et nytt linseapparat.
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Utvikling og avvikling
I lengden var imidlertid heller ikke det nye lyset
bra nok, og i 1916 ble Filtvet
fyr ikke bare det første elektrifiserte fyret i Oslofjorden,
men også blant de første i
Norge. I samme runde ble
fyrbygningen bygget om ved
at tåkeklokken og oppbygget
på taket av boligen ble fjernet.. På taket av boligen ble
det isteden montert et nytt
lyktehus.
Dermed økte lysets høyde
Bilder fra fyret fra sjøsiden med Villa Malla i bakgrunnen.
over vannflaten og rekkevidden, eller lysvidden som
man sier i fyrkretser. Enda
bedre ble denne av at det i
lyktehuset ble montert et nytt 4. ordens linseappa- dannet en stor venneforening: ”Filtvet Fyrs Venner” Etter avtale med kommunen drifter, vedlikerat med en elektrisk glødelampe, samt et klippapparat. Samtidig ble det montert nytt tåkesignal, holder og restaurerer så de fyrstasjonen. De har
en sirene, på taket av lyktehuset. Også tåkesigna- skaffet midler til dette og det meste av arbeidet er
let ble nå drevet av strøm, og dermed sparte fyrbe- utført på dugnad. Restaureringsarbeidet holder
tjeningen seg for mye hardt arbeide med å trekke høy kvalitet og har skjedd i nært samarbeid med
fylkeskonservatoren i Buskerud.
opp loddene.
Med nytt tåkesignal meldte også behovet
Resultatet av denne store innsatsen fra
seg for større bemanning seg enn fyrfamilien som
”Filtvet
Fyrs Venner” er at fyrstasjonen i dag
til da hadde hatt ansvaret. Det ble ansatt en befremstår
mer eller mindre slik den gjorde i sine
tjent, og til ham ble det oppført et lite tilbygg på
operative
glansdager! Den er i dag nærmest ferboligens nordside.
digrestaurert.
Fyrboligen innvendig har i dag et
I 1935 innhentet den tekniske utviklingen tåkesigmaritimt
preg
og fremstår med lyse og lette farger.
nalet. Sirenen ble nedlagt og fjernet, og isteden
ble det montert en nautofon. Denne plassert på en Venneforeningen har også gjort mye for å fylle
høy jernstolpe ved bygningen, ut mot Drøbaksun- eiendommen med nytt innhold.
det. En ny milepel skjedde i 1964 da fyret ble auResultatet er imponerende. Filtvet fyrs
tomatisert og det ble innført sovende vakt. For fyrbygninger
blir nå brukt til både konserter, utstilbetjeningen betød det endelig slutt på lange nattevakter. I juni 1985 ble Filtvet fyr nedlagt og avbe- linger og foredrag. I godt vær har konserter også
mannet i samsvar med moderniseringsplanen fra vært arrangert ute ved naustet eller i fyrhagen.
Utleie til møter og selskaper og omvisning
1982 og lyset i hovedbygningen ble erstattet av
for
foreninger,
skoleklasser, privatpersoner og beFiltvet fyrlykt like ved
drifter er også vanlig. I kjelleren er det også innredet et lite fyrmuseum. Et populært arrangement er
.Filtvet fyrs venner tar over
Så veldig lenge ble heldigvis ikke fyrbygningene også å bruke fyret som utsiktsplass under Færderseilasen! Årlig besøker 3 – 4.000 mennesker Filpå Filtvet stående tomme. De ble utleid til forskjellige frem til Kystverket i 1997 bestemte seg tvet fyr som trygt kan kalles for en kulturinstitusjon.
for å selge. Mange interesserte meldte seg, men
heldigvis ble det ikke noe salg i første omgang.
Isteden vekket Kystverkets ønske om salg av fyret
lokalbefolkningen og andre fyrinteresserte. Kommunen kjøpte fyret i 1999 etter at det året før var
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Ny bruk
Galleri, museum og en viktig kulturinstitusjon,
men ikke overnatting og servering. Det er det
imidlertid gode muligheter for i nærområdet. info:
www.filtvetfyr.no

Senkningen av Blücher
Natt til 9. april 1940 hadde fyrfolkene på Filtvet
nesten orkesterplass til det dramaet som utspant
seg i Oslofjorden. På Tangodden, like ved fyret,
var det en liten vaktstue og signalstasjon hvor
det var stasjonert soldater på nøytralitetsvakt.
Kilder:
De hadde direkte telefonkontakt med OscarsArtikkelen er tidligere publisert i Norske fyrstasjoborg festning litt lenger inne i fjorden. Klokken
ner – besøksfyr langs hele kysten. Per Roger Lau0338 kunne Filtvet melde at to større, mørklagritzen, Fyrmusea. 2019. Hovedkilder er
te fartøyer hadde passert og at en hadde hørt
www.fyr.no, Norges fyr. Bjørkhaug og Poulsson.
tysk tale ombord. Dermed var Oscarsborg festGrøndahl & søn forlag as. 1986. Norges fyrvesen.
ning klar over hva som kom innover fjorden og
C. F. Rode, Steenske forlag. 1941.
de kunne gi den tyske krysseren Blücher varm
velkomst.

Fra det vesle museet i kjelleren hvor leder i venneforeningen, Knut-Arne Ekern viser
fyrhistorikeren André Schau utstillingen
Tekst og foto: Per Roger Lauritzen
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AV IVAR OTTO MYHRE

KRAGERØTERNA - SEILBÅTEN SOM
GA SEILSPORTEN TIL FOLKET
KONGLIG NORSK SEILFORENING (KNS) BLE STIFTET I 1883 OG
BESTOD STORT VED STIFTELSEN AV MEDLEMMER MED SVÆRT
KOSTBARE BÅTER, UTENFOR ØKONOMISK REKKEVIDDE FOR
DE ALLER FLESTE HER I LANDET. KRAGERØTERNA SOM KOM
I 1939, VAR EN AV BÅTENE SOM SKULLE GJØRE SEILSPORTEN
TIL ALLEMANNSEIE LANGS VÅR KYSTSTREKNING.
FØDT I KRAGERØ I 1939
Kragerø seilforening ble stiftet alt i
1881 og bestod stort sett av eldre
menn med kostbare seilbåter med
unntak av kogg-klassen, som nok
var oppnåelig for noen flere. Men
ungdommen og folk flest hadde
ingen båttype som kunne introdusere seilsporten for flere.
I Kragerø var det dog mange ungdommer som seilte med små prammer og spriseil. Spriseilet var populært i dette området på grunn av
at det var dette seilet losbåtene benyttet.
Man baserte seg også på uttalelser fra loser som sa at "det er ikke noe som kommer opp mot spriseilet
når det gjelder drag. Bermundaseilet er nok lettvintere, men spriseilet er mer effektivt." Det fortelles om
en koggseiler i Kragerø som rigget om til Bermudarigg, med dette kom han sist i kappseilasen.
På slutten av 1930-tallet var det et sterkt ønske om å få til en pram med spriseil og trekjøl som var billig,
ensartet og egnet til konkurranseseiling.
Seilforeningen tok initiativ til å opprette en junioravdeling og utlyste en konkurranse om en mindre og
rimelig seilbåttype, som kunne egne seg som juniorbåt med noe av prammens karakter, var synkefri og
selvfølgelig med spririgg.
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Det kom inn tre forslag med tegninger fra Kristen
Jensen, Martin Skottmyr og Carl Iversen.
Det var Carl Iversens elegante forslag som vant og
båttypen fikk navnet Kragerøterna. Før seilføringen
ble endelig bestemt, ble det prøveseilt en del mot
Oslojolla (Luggerigg) og når man fant ut at seilføringen var tilstrekkelig til å seile fra Oslojolla, så ble
seilføringen fastlagt i august 1940 med revisjoner
blant annet i 1950, 1960 og senere.

Carl I. Iversen(1913-1992) var ingen seiler, men han var en dyktig båtbygger og ved hans verksted ble
det bygget i alt 340 terner. En annen Kragerøternebygger var Birger Reidar Braatø (1914-1987). Med
modeller og maler fra Iversens båtbyggeri bygget han etterhver
ca. 120 Kragerøterner. Braatø var selv seiler og fikk tilnavnet
"ternekongen" og vant et utall førstepremier og pokaler.
I Kragerø ble terneseilene de første årene som regel sydd av seilmaker Christian Larsen (1872-1969) med røtter i seilskutetiden.
Det er funnet en kvittering for seilene til det som sannsynligvis er
terne nr. 1 og 2 pålydende kr. 100,-.

VEDTEKTER
Som nevnt kom det vedtekter som var nødvendig for at terna
skulle bli en regattabåt, slik at konkurransebetingelsene kunne bli
mest mulig like. Det var nemlig rormannen og mannskapet det
skulle komme an på.
Båtens dimensjoner var, lengde over alt 5.12 m, bredde utvendig
1.46 m med fribord på 0.32 m. Seilarealet var tilsammen 7.75 m2
med storseil og fokk. Det var også tillatt med spristake på 3.40 m.
Materialene var: Hud, akterspeil, ror, tofter, benker og kjøl av
furu. Spanter av eik eller furu og stevn av eik. Mast, sprid og
spillbom av gran. Mens rorkulten skulle være av eik og tiljene av
gran eller furu. Alle tiljene måtte være ombord under hele seilasen.
Padleåre var også standardutstyr ombord.
Det er interessant å merke seg at antall ombord var fritt under seilas, men det vanligste var nok 2 mann. Men i hardt være kunne det
nok være greit med en ekstra til å ri på rekka.
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I de første vedtektene var det viktig at båtens kostnad ble holdt innen rimelighetens
grenser. Det ble derfor satt krav til seilenes
kostnad (i 1950 kr.400,-). Dette ble videreført i 1960-vedtektene hvor bruk av kunstfiberseil ikke var tillatt.
Men dette skulle endre seg senere med den
tekniske utviklingen og etterhvert kom
dacron-seil i bruk.

KOSTNADER
Som nevnt var kostnadene viktig og ved
fødselen i 1939 kostet en ferdig Kragerøterne k.250,. Seilene kostet kr. 60.-.
Den gangen var det mange penger, men
tross alt overkommelig. I 1955 kostet en
komplett terne ca. 1600-1700 kr. Det var da
også mulig å få kjøpt en brukt båt for kr.
600,- og oppover.
Dette var fremdeles en overkommelig pris.
I 2006 kostet en ny terne ca. kr. 50.000,- fra
Braatø båtbyggeri.
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KRAGERØTERNA I SANDEFJORD
I Sandefjord Seilforening(1890) var kragerøterna i mange år den suverent største klassen. Alt fra starten
i 1939 ble det innkjøpt terner til Sandefjord og det ble avholdt noen terneregattaer under krigen. Til Sandefjord Seilforenings første offisielle regatta etter krigen i 1946 var det anmeldt 45 båter hvorav 12 terner som den største klassen.

Den viktigste årsaken til klassens suksess i Sandefjordsfjorden var nok at det ble bygget terner hos brødrene Svennungsen. I 1953 økte terneflåten i seilforeningen med 6 nye båter, hvorav 3 ble bygget hos
Iversen i Kragerø og 3 hos Svennungsen. I seilkretser ble det påsått at Svennungsen-båtene var litt
tyngre enn de fra Kragerø, men på tross av dette vant brødrene Bostrøm det meste av seilasene med
Svennungsen-båten "Spleis".
Kragerøterna med sine yngre seilere var også på 50, 60 og begynnelsen av 70 tallet grunnlaget for et
godt miljø ved seilforeningens eiendom, Seilerholmen fritt for det snobbestemplet som preget seilsporten før 2. verdenskrig.
I dag er den ingen terner igjen i Sandefjord Seilforening og til og med den ene veteranen vi hadde liggende på "Slippen" forsvant. Klinkbyggede trebåter er på vei ut og erstattet av mange andre spennende
båter i plast.
I Kragerø og Brevik lever Kragerøterna enda takket være en venneforening stiftet i 1976, men det blir
stadig færre av disse artige trebåtene med spriseil.
Kilder:
Frisk seilas. Sandefjord Seilforening 100 år. 1990.
Historieglimt 2006. Årsskrift for Kragerø og Skåtøy
historielag.
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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

30 års jubileet
At Gokstad kystlag har hatt 30 års jubile i fjor, 2020 er jo et faktum men selve feiringen som skulle vært hold på Kystkulturdagen i fjor og i år, må vi dessverre avlyse.
Vi kan ikke arrangere slike store feiringer med mange mennesker samlet i år heller på
grunn av Corona smitten.
Vi skulle jo gått først i Borgertoget på 17 mai, som alle foreninger får når de har jubileer, vi skulle hatt en flott Kystkulturdag med taler, god mat og hyggelige mennesker
samlet langt inn i sommerkvelden på Slippen.
Jubileumsboka som skal omhandle de første 30 år av Gokstad kystlags historie er under
arbeid, men dette kommer vi tilbake til senere når den er ferdig
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Hva er lov, egentlig?
Når vi tar med folk ut på sjøen er det regler og forskrifter vi må forholde
oss til. Forbundet KYSTEN har vært en aktiv pådriver for en forenkling av
regelverket. Les vår oversikt over hva som gjelder for kystlagene nå
Tekst: Terje Planke
Artikkelen er også publisert i tidsskriftet KYSTEN 3/2021
(red. artikkelen er forkortet)

Å ta med passasjerer ut på sjøen er både viktig, moro og alvorlig. Sjøfartsdirektoratet har kommet med
et nytt og forenklet regelverk som er viktig for oss som tar med andre ut på sjøen. I hovedsak er de nye
reglene fornuftige sett fra vår brukspraksis, og
ganske romslige. Men det er også problemer. Særlig
for museer som formidler ut fra fembøringene og
store åttringer, kan det nye regimet føles tyngende.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på forskriften
for «fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre
passasjerer». De nye reglene ble til etter påtrykk fra
politisk ledelse og en rekke organisasjoner, ikke
minst fra Forbundet KYSTEN, fordi både det gamle
«RIB-direktivet» og passasjerbåtlovverket var lite
egnet for vår type aktivitet.
Hovedkonklusjonen er at dette har vært en positiv
prosess med departementet og direktoratet. Regelverket er forenklet. Og ikke minst er det presisert når
vi som driver ulike former for veiledning, ikke omfattes av regelverket. Formålet med denne artikkelen
er å redegjøre for når man står innenfor og utenfor forskriften og hvordan man skal operere for å holde
seg på rett siden av loven når man har med seg andre folk ut i båt. Skal du ha med mer enn 12 passasjerer i åpen trebåt, skal man følge en egen forskrift som vi ikke kommer nærmere inn på her.
Forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer
Forskriften gjelder derimot ikke for «fritidsaktivitet der privatpersoner tar med seg venner eller bekjente på tur i sin fritidsbåt». Som fritidsbåtbruker kan du ta med deg så mange som det er forsvarlig, i henhold til småbåtloven og øvrig regelverk. Den største endringen opp mot det gamle «RIB-direktivet» er
at det nå er gjort unntak for fartøy som brukes av skoler til sjøvettaktiviteter, fartøy som brukes av lag
eller foreninger, og fartøy under ti meters lengde med begrenset motorkraft (§2).
Unntak for skoler og barnehager
Fartøy som brukes av «skoler, leirskoler eller barnehager til sjøvettaktiviteter» er unntatt fra direktivets
regler. De må dermed følge reglene som gjelder for fritidsfartøy når det gjelder båtens konstruksjon,
utstyrskrav og båtførerens kvalifikasjoner. I selve forskriften er det nevnt tre ulike utdanningsinstitusjoner – «skoler, leirskoler og barnehager». Vi forstår det slik at dette da også gjelder for universitets- og
høyskolesektoren, folkehøyskoler, og lag og foreninger som tar med andre ut på organiserte
«sjøvettaktiviteter» som det står i overskriften.
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Uttrykket «sjøvettaktiviteter» skal forsås vidt og omfatter alle typer undervisning om hvordan man ferdes sikkert i båt, også om det er elementer av lek, moro og opplevelser involvert» skriver direktoratet
(RSR 1 – 2020 s. 9)
De viser også til departementet sitt brev til direktoratet hvor det presiseres at «fartøy som brukes i opplæringsøyemed skal ha forenklede regler». Det vil dermed si at kystlag som driver sjøvettaktiviteter
kan fortsette med dette, så lenge det er under 12
passasjerer om bord.
Unntak for medlemmer
Det neste unntaket er for «fartøy som brukes av
medlemmer i lag eller foreninger til fritidsaktiviteter». Her skriver direktoratet at de i flere år, «etter
en helhetsvurdering (har) akseptert at fartøy under
24 m største lengde som eies eller drives av frivillige sammenslutninger kan følge reglene som gjelder
fritidsfartøy, selv om hele eller deler av driften finansieres ved innbetaling av medlemsavgift» (RSR
1 – 2020 s. 10).
For det første gjelder unntaket når fartøyet brukes til
typiske fritidsaktiviteter (og ikke til å dekke et
transportbehov). Videre må laget eller foreningen
være registrert i Brønnøysundregisteret, og det må
være reelle medlemmer som står i lagets medlemslister. Det vil si at man ikke kan betale
«medlemsavgift» for å være med på en tur.
Om et kystlag eller et turlag på denne måten ønsker
å dra på tur med en lagsbåt, eller en båt som eies av
et av medlemmene i laget, kan man følge regelverket for fritidsbåter og gjøre en risikovurdering etter
produktkontrolloven
Det tredje unntaket gjelder båter med under ti meters lengde. Også disse kan følge kravene for fritidsfartøy, om motorstyrken er begrenset etter følgende nivåer: (Båtlengde: motorytelse) 4m: 15hk / 6m:
25hk / 8m: 40hk / 10m: 60hk.
Passasjerbefordring iht. forskriften
Forskriftens andre kapittel går på bemanning og operasjonsbegrensninger. Her henvises det til kvalifikasjonsforskriften. For å føre båt som er under 15 meter LOA, (LOA, forkortelse for lengde over alt,
dvs. største lengde) med inntil 12 passasjerer, trenger man fritidsskippersertifikat D5L, grunnleggende
sikkerhetskurs, kurs i passasjer- og krisebehandling og sertifikat for radiotelefoni, samt gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip.
Konstruksjonskrav og utstyr
Det tredje kapittelet går på konstruksjonskrav og utstyr. Båten skal være CE-merket som fritidsfartøy,
eller konstruert ut fra en tilsvarende standard. Om båten er vernet eller fredet av Riksantikvaren, skal
den oppfylle byggekravene som gjaldt da den ble bygget (§ 9)

Hele lovverket kan man finne på kysten.no sine sider
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Kystkultursentra
Forbundet KYSTEN bidrar til å opprette lokale kystkultursentra rundt om i landet. Et kystkultursenter er et utstillingsvindu for den lokale kystkulturen og en base for læring og
aktivitet for skoleverk, lokalbefolkning og tilreisende.
Hovedmål for kystkultursentra
•
•
•
•
•
•

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

De største kystkultursentra langs kysten:
Oslo Maritime kulturvernsenter
Steilene Kystkultursenter, Nesodden
Teie Ubåtstasjon - Tønsberg kystkultursenter
Huvikslippen kystkultursenteret i Sandefjord
Tollboden i Langesund
Bratteberg båtbyggeri og kystkultursenter i Grimstad
Bragdøya kystkultursenter i Kristiansand
Feylingbua, Egersund kystkultursenter
Engøyholmen kystkultursenter i Stavanger
Sandviksbodene, Bergen kystkultursenter
Fosnavåg kystkultursenter på Herøy
Fosenkaia kystkultursenter i Trondheim
Tørrfiskbrygga kystkultursenter i Brønnøysund
Nyholmen kystkultursenter i Bodø
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Hva vet du om hvalfangsten
Hva vet du om hvalfangsten og hvordan mannskapene blant annet fra Vestfold hadde det om bord. Det
finnes mange tykke bøker som handler om hvalfangst, men flere av de er litt tunge og tekniske om du
vil vite hvordan hver enkelt hadde det i en hel sesong borte fra familien.
Dette er en barnebok av Sverre S. Amundsen som fortelle om to unge gutter som er ute på hvalkoka for
første gang. Den kan absolutt leses av voksne også. Der kan vi følge deres tanker og arbeidsoppgaver
om bord på en måte som gjør at vi kan se for oss sesongen nede i isen for to unge gutter. Boka står i
kystlagets bibliotek i Framnes rommet og kan lånes der.

Viste du at logoen til kystlaget brukes
i kjede til varaordføreren
Vi har jo «Tønsberg tønne» i vår logo og det
har Varaordføreren også

Utleie ansvarlig og Hus og havnelaget forteller at taket
i utleielokalene i nordre vil bli beiset hvitt. Furupanelet
som er der gulner hele tiden og lyset i taket vil ha
mindre effekt.
Samtidig er det investert helt nye spotter i taket som vil
bli satt opp når malingen er ferdig. Detter LED pærer
som ikke blir varme og bruker vesentlig mindre strøm
og lyser bedre.
Dette vil bli utført til høsten når det er mindre utleie.
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AV: IVAR OTTO MYHRE

SAUHOLMEN - ET PARADIS ØST I KOMMUNEN
I SERIEN OM VÅRE FRIOMRÅDER FORTELLER IVAR OTTO DENNE GANGEN OM EN INTERESSANT EIENDOM SOM I SIN TID LÅ
UNDER GÅRDEN ÅRØ. SOM FRIOMRÅDE HAR DENNE ØYA EN
SPENNENDE HISTORIE
HVORDAN KOMMER DU DIT
For våre motoriserte medlemmer skulle det ikke være så vanskelig å nå denne
øya i Tønsbergfjorden, beliggende mellom Engø og Veierland. Det er bare å
seile rundt Tønsberg Tønne, så rett inn fjorden på østsiden av Nattholmen og
like før du kommer til Engebukta, så er du der med Pikeskjæret mot øst. De
beste landingsplassene er på østsiden, mens det på vestsiden kan være grunt
enkelte steder. Pikeskjæret er også en yndet landingsplass for fritidsbåter.

For kajakkpadlere er det kort vei til holmen fra Engebrygga, hvor det også er mulig å få satt ut farkosten.

HOLMEN
Holmen er avlang, ca. 600 m lang og jevnt over ca. 175-190 m bred. Dette er et poeng jeg skal komme
tilbake til. Det er en del fjell mot nord, mens den midtre og søndre delen er svært tilgjengelig med tidligere sauebeite, hvorav navnet.
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Midt på øya lå det tidligere et lite småbruk som var bebodd hele året fram til 1950. I dag er det en privat fritidsbolig mot nord, forøvrig er holmen i dag ubebygget. Med unntak av fritidsboligen har holmen
siden 1978 vært eiet av Miljøverndepartementet, men ivaretas av Sandefjord kommune som i sin tid tok
initiativet til å kjøpe holmen.

HISTORIE OG RETTSAK
Historien sier at skipper og eier av Årøgården, Søren Larsen gikk konkurs i 1843 og måtte flytte til Sauholmen, hvor han bygde et hus og livnærte seg av jordbruk og fiske. Senere overtok Baltzer Nilsen og
bosatte seg her i 1873, og bodde her til sin død i 1904. I 1907 solgte arvingene til Agnes Nilsen og hennes datter Henny Nilsen bodde der til hun ble funnet død i huset i 1950. En barnløs og ugift søster fikk
da hjemmel til eiendommen og hun testamenterte eiendommen til en dommerfullmektig ved Sandefjord
tingrett og senere advokat Finn Haugen fra Oslo. Han fikk hjemmel til eiendommen i 1963.
Nå kommer byggeforbudet i 100 m sonen først med den midlertidige loven fra 1965, og vi husker at
holmen ikke på noe punkt var over 200 m bred, så det ble umulig for adv. Haugen å bebygge ut eiendommen. Han mente dette var i strid med grunnloven og saksøkte staten med krav om erstatning. Sorenskriver Viken kom i tingretten til at Staten måtte ha anledning til å regulere fast eiendom selv om
den da ble verdiløs som byggeareal. Når saken kom
til Høyesterett i 1970 ble dette stadfestet i en meget
prinsipiell dom der man endelig fikk stadfestet prin- Sauholmen
sippet om statens rett til reglering uten erstatning til
Badeplass
grunneierne. Denne dommen har fått avgjørende
betydning for det offentliges rett til å regulere privat Sauholmen og Pikeskjær er to holmer som
eiendom uten å måtte betale erstatning og har stor
ligger nordøst for Årø ved innløpet til
betydning for reguleringsplaner og kommuneplaner. Tønsbergfjorden.
Det er den nordre delen som er attraktiv i frilufts
Denne dommen benyttes derfor hver dag i norske
sammenheng. Strandlinjen består her av svaberg,
bygningsavdelinger og av planutvalg når spørsmål
bergstrand og mindre sandstrandpartier. I nordom arealdisponering skal avgjøres og har fått stor
vest er det langgrunt, men med heller dårlige
betydning også langt utover den aktuelle saken.
bunnforhold. Toppen av holmen er et flott utNår dommen var avsagt og partene hadde falt til ro, siktspunkt. Sauholmen har vært bebodd. En hytte
med en mindre tomt er privat. Vegetasjonen bætok Sandefjord kommune kontakt med adv. Haugen rer preg av den gamle bosetningen med mange
og inngikk et kompromiss ved at han fikk bygge en kultur- og ugressplanter, hagemark, beitemark og
hytte på nordsiden av holmen mot at han avstod res- ødeeng. Hagemarken egner seg godt for telting.
ten til friområde. Fra 1978 har derfor mesteparten
Spesifikasjoner:
av denne holmen vært friområde. Det gamle huset
Areal: 48 dekar.
midt på øya tilhørende det gamle småbruket fra
Fortøyningsmulighet for båt : Ja
1873 ble revet. Murene kan sees enda.
Drikkevann : Ja
Dusj : Nei
God tur !
Teltmulighet : Ja
Parkering : Nei
Handikapptilrettelagt : Nei
Bålplass / grill : Nei
Toalett : Ja

(Info fra VisitOslofjorden.no)
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Sjøboder langs muren
Gokstad kystlags planer om å bygge noen sjøboder
langs muren har vært diskutert i flere år. Nå begynner det såkalte «Semihuset» å ta form. Motoren er
på plass og det står igjen takplater, kledning og noe
inventar før det er ferdig.
Det er nå bevilget penger til et hus langs muren
som skal inneholde vinterplass til seks Megin joller
og utstyret til disse og bygging kommer til å starte i
løpet av sommeren, av entusiastene i laget GK
Ung.
Huset kommer til å ligge på tomta til Sandefjord
kystkulturstiftelse og skal være konstruert slik at
det kan fjernes om stiftelsen skal bruke området til
noe annet.
Mellom disse to sjøbodene, på vår egen tomt skal
det bygges et nytt materiallager i stede for det som
er der nå. Huset skal ha en dør på kortveggen og
ligge ut/inn. Det er i hovedsak Fartøy og kulturlaget som skal ha materialene til båtbygger prosjektet der.
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På tegningen vises Semihuset og materiallageret, huset til meginbåtene kommer til å ligge
langs muren til høyre på tegningen

SJØBODER/NAUST GOKSTAD KYSTLAG GNR/BNR113/447
Gokstad kystlag har ca. 380 medlemmer. Vi holder til på Huvikslippen i Framnesveien 5, hvor vi har
slipp, opplag for kystlagets båter, parkeringsplasser og bygninger som huser de forskjellige aktivitetene vi bedriver. Foreningens formål er å drive med kystkultur og kystlagets eiendom er regulert til dette
sammen med naboeiendommen som disponeres av Sandefjord kystkulturstiftelse.
Gokstad kystlag og Sandefjord kystkulturstiftelse driver med kystkultur. Alle våre aktiviteter bidrar til
å fremme interesse for kystkultur for egne medlemmer og alle som er interessert. Kystlaget satser stort
på få med ungdommer og har gått ut med tilbud om opplæring og bruk av båter til skoler, foreninger
og andre.
Til dette har Gokstad Kystlag kjøpt inn 6 små seilbåter, noen som halvfabrikat, som vi holder på å
bygge ferdig til bruk for denne gruppen. Dette i tillegg til alle båtene kystlaget har fra før. Til dette
trenger vi noen små bygninger til vinterlagring, drive reparasjoner, vedlikehold og opplæring. Gokstad Kystlag har fått tillatelse til å disponere Sandefjord Kystkulturstiftelse sin eiendom og skal bygge
små tilpassede bygninger med preg av sjøboder inntil muren som er bygget mot fortauet. Bygningene
vil være mindre enn 50 kvm og noe lavere enn muren. Bygningene vil derfor ikke kunne sees annet enn
fra sjøen og vil dekke deler av den nakne muren. De er god avstand til nabogrensen alle veier. Stiftelsen stiller krav om at bygningene skal ha en enkel fundamentering, slik at de lett kan fjernes hvis eiendommen får annen bruk.
Slik jeg tolker lovverket kan bygning på inntil 50 kvm bygges uten søknad hvis utnyttelse og avstander
ellers overholdes, noe som også ble bekreftet i telefonsamtale med bygningsetaten forleden. Det vil bli
innsendt situasjonskart til kartverket når plassering er bestemt. Håper å få en bekreftelse på dette.

Med hilsen Gokstad kystlag og Sandefjord Kystkulturstiftelse
Kaare Jansen
Svar fra Kommunen:
Eiendommen 113/447 er regulert til Allmennyttig formål, Kystkultursenter.
Det er vist byggegrenser i planen, og innenfor byggegrensene, som er angitt fra ny g/s-vei og 9 meter
vestover mot sjø, kan det oppføres "båthaller eller andre bygg som samsvarer med formålet", jf pkt
1.2.1 i bestemmelsene til reguleringsplanen.
Tiltaket du beskriver, mindre bygg brukt for vinterlagring av båter og utstyr, vedlikehold- og reparasjonsarbeider, samt opplæring i tilknytning til virksomhet for ungdom og kystkultur, anses å være i
tråd med formålet med planen.
Mindre bygg, som er i tråd med SAK §4-1 om tiltak som kan unntas fra saksbehandling og kontroll,
kan oppføres innenfor de gitte byggegrensene uten søknad.
Mvh Anne Kristin Engerdahl
Seniorrådgiver Seksjon byggesak og arealforvaltning
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Ringbrenning (Lindesnes)
Ringbrenning er vedlikehold av fortøyningsringer. Fortøyningsringer, -påler og -bøyer var tidligere en svært viktig del av infrastrukturen langs kysten. Lindesnes kystlag har valgt kunnskapen om ringbrenning som sitt bidrag til «Adopter et kystkulturminne». De skal vedlikeholde tre
fortøyningsringer fra seilskutetiden på tradisjonelt vis.
Fra «Ringevæsenet» ble opprettet i 1735 og frem til 1815
var det losene som mot diett- og reisegodtgjørelse besørget tjæring av festene. Men inspektør Gedde
i Marinedepartementet fant ut at dette var for kostbart og
at tjæring på kaldt jern ikke var særlig formålstjenlig. Han
bestemte derfor «at Fortøyningene skulde lapsalves hvert
femte Aar ved Indbrænding av Bek efter at Ringene var
blevne behøring opglødet. Derefter skulde de overtrækkes
med Seilduk, for at konservere Ringe og forhindre Skamfiling av Taugene». Dette skulle utføres av dertil spesielt
opplærte folk. En annen vedlikeholdsoppgave var å sørge
for at fortøyningsfestene stod fast. Det var ikke uvanlig at
lokalbefolkningen stjal blyet som holdt festene fast. Overlos Friederich Julianus Friess foreslo derfor at man i stedet
skulle støpe festene fast med smeltet svovel blandet med
«Timeglassand», også kalt svovelsand.
Fyr- og Merkevesenet hadde ansvaret for vedlikeholdsarbeidet fra 1860 til 1922. Da overtok Statens Havnevesen vedlikehold av de offentlige eide fortøyningsfestene, men i 1950-årene tok vedlikeholdet
av de offentlige fortøyningfestene slutt.

Tre fortøyningsringer på Havnerøy/Vårøy
Lindesnes kystlag satt i 2011 i gang et vedlikeholdsprosjekt av tre fortøyningsringer på Havnerøy/Vårøy i Lindesnes. Disse hadde de siste årene ikke blitt tatt vare på. Dette bar de tydelige preg av, de var alle svært rustene. De tre fortøyningsfester kalt Kryssholt med ring. To av
de har riksvåpenmerker festet i krysset, den tredje hadde det ikke. Kanskje to statelig eid og det tredje privat.

Det legges en skjerm av bølgeblikk rundt fortøyningsfestet oppå ildfaste stein, for å beskytte fjellet. Oppi denne skjermen ble det fyrt opp
bål. Dette bålet brant i ca. 2 timer, slik at ringene var gode og varme.

Ringene blir innsatt med de ulike blandingene;
Ett med rå linolje, ett med tjære og ett med
blanding av linolje og tjære.
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Gokstad kystlag vil gjerne ha noen
som kan arkivere vår historie
Gjennom 30 år har Gokstad kystlag erfart mye, som er skrevet ned eller tatt vare på som avisutklipp,
notater og referater.
Alt dette har vi tatt vare på i mange år og er en del av historien vår. Fremover ser jeg at det selvsagt blir
mindre skrevet ned på papir og mere er digitalt, noe på datamaskinen på kontoret som svever rundt i
«skyen» og noe blir kanskje borte på egne maskiner og brett.
Det som er på datamaskinen blir det tatt sikkerhetskopier av hele tiden, men det må systematiseres mer
slik at vi kan finne frem når det er noe vi lurer på.
Vi trenger noen som kan ta seg av og arkivere alt dette slik at det blir tatt vare på og ikke minst er mulig
å finne igjen. Et menneske eller flere som vil sette seg inn i den gamle og den nære historien, være i
kontakt med gamle og nye medlemmer for å finne ut hva som skal arkiveres hvor.
Kystlaget har to arkivskap, ett som er et moderne brannsikret skap til ting som absolutt ikke må bli borte
som avtaler, kontrakter ol., og et vanlig arkivskap med tre store skuffer.
Gokstad kystlag er inne i sitt 31 år, så nå er det på tide å få et arkiv som vi kan finne frem i, er det noen
som tar utfordringen?
Ta kontakt på post@gokstadkystlag.no eller med Leder på 90140010

Bilde fra Gokstad kystlag i 2006

29

A Ford båtmotor (del II)
Av Per Angell-Hansen, Verkstedlaget
I siste nummer av Kystvakt, skrev og fortalte jeg om en A Ford båtmotor, som kystlaget hadde fått.
Omsider er motoren nå utstilt i vår motorsamling.
Da jeg skrev dette, hadde det ikke vært mulig for meg å finne historien og opphavet til dette mariniserings utstyret. Men, Facebook kan brukes til så mangt..
Da motoren var ferdig montert, og malt i originalfarge
for denne type Fordmotor, ble motoren fotografert av
Yngvar. Jeg la så ut noen av bildene og en beskrivelse av
motoren på sidene Gamle Båtmotorer på Facebook. Spesielt spurte jeg om noen hadde noe informasjon om denne spesielle motoren. Det kom mange reaksjoner og
kommentarer om motoren, men en kommentar skilte seg
ut:
«Det var nok flere som bygget om A Ford motoren på
denne måten. En av dem var den svenske Trim motoren
slik som på dette bildet fra Instagram. Mulig den er
tilsvarende motoren dere har.”
Da det også lå ved et bilde av en slik motor, som var tilnærmet identisk med kystlagets motor, var det naturlig å
spørre om det var noe mer informasjon knyttet til det tilsendte bildet.
Og det var det.
Jeg fikk tilgang til en billedserie fra restaurering av en båt
konstruert av C. G. Pettersson med navn Ester III og bygget i 1931 av Brødrene
Larsom Varv & mekaniska
Verkstad.
I følge den informasjon jeg
fikk, fikk motoren betegnelsen TRIM Type A. Det
stå videre at denne type
motor, som altså var en «marine konvertert» A Ford bilmotor, ble bygget/set up av Brøderna Larsson. Motoren ble bygget i serier over noen
Brøderna Larsson
år. Hvor store seriene var og informasjon om antall slike motorer som
Varv
& Mekaniska Verkstad
ble bygget, finnes det ikke noen informasjon om.
Kristinehamn Sverige.
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Snekka vår, Fram lå på Nattholmen hos fiskeren som eide ho i sin tid. Mye forandre seg ikke og her er
et før og nå bilde av båtplassen til snekka. Fram er en båttype som var vanlig rundt om på Østlandet og
også på Sør-Vestlandet. Under er det bilder av samme type båt på Lista landet , som også der ble brukt
til fiske og frakt.

post@gokstadkystlag.no

Kystledlaget trenger flere folk
på Buerøya, til vedlikehold og
drift, gjerne noen med båt. Ta
kontakt på
post@gokstadkystlag.no
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UTLEIEVIRKSOMHETEN PÅ
NYE HENDER
Det var en gang her i vinter
at Kjell Arne Mandelid
nevnte at han skulle pensjonere seg til våren, så da
kunne han hjelpe meg med
utleievirksomheten. Hjelpe
meg! Jeg trengte da for f..
ikke no’ hjelp.
Men så kom tankene og
erkjennelsen at det hadde
egentlig vært riktig at noen
andre var utleieansvarlig i
fremtiden. Det er en tid for
alt.
Så den første mai var det vaktskifte, og Greta og jeg trakk egentlig lettelsens sukk.. Kjell Arne har vært
utleieansvarlig tidligere, så han var den ideelle avløser som vil gjøre en utmerket jobb..
For vår del begynte det 21. februar 2013. Vi skrev arbeidskontrakt med Gokstad kystlag ved lederen,
Bjørn Navjord og avløste Vigdis Myhre – en myndig dame som ville ha skikk på etterfølgeren. Selv var
jeg plutselig tilbake på rekruttskolen med instruksjon i orden, renhold, dvs skuring i utilgjengelige kroker, anskaffelser av rengjøringsmidler (grønnsåpe og salmiakk), Zalo, kluter, håndklær, tørkeruller og
dopapir.
‘Ikke no’n dimmefester eller russefeiring! Ingen jubilanter under 30 år! Lås døra mot Framnesveien –
husk vi har naboer! Husk at Mattilsynet kan komme på inspeksjon!’
Kjære Vigdis, Takk for god opplæring!
Takket være deg har alt gått bra i åtte år, to måneder og åtte dager.
Men nå er det slutt, og vi sitter og prøver å oppsummere. Det har vært hundrevis av utleieforretninger:
jubileer, fødselsdager, surprise-parties», barnedåper, konfirmasjoner og brylluper. Det er utrolig hva
vordende bruder spanderer på sånne anledninger. Nordre Skur forvandles gang på gang med blomster,
girlandere, og nydelig dekkede bord.
Blant oss medlemmer er det jo ulike oppfatninger om utleievirksomheten. Gjester kan dominere fælt
når de bruker plattingen, spiller høy musikk osv.
Samtidig er det positive trekk ved at folk kommer til oss, har det hyggelig og husker kystlaget som et
flott sted med en unik beliggenhet i solnedgangen. Dessuten er det en inntektskilde som bidrar til å finansiere våre aktiviteter.
Men vi har muligheter til å få mer ut av utleievirksomheten. Vi kan leie ut til kursvirksomhet. For eksempel har vi avtale med Waypoint Maritime som bruker annen etasje til undervisning og eksamen. Videre har vi avtale med Vestfold og Telemark Skipsførerforening som holder sine medlemsmøter hos
oss. Med kortreist catering og glimrende service fra Magasinet kan foreningskvelder bli meget vellykkete hos Gokstad kystlag!
Avslutningsvis takker vi kontorvaktene og rengjøringsdamene for god jobb
og ønsker Kjell Arne lykke til!

Greta & Andreas
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KOR I KORONATIDER, del 2.
Nå er det vår og snart sommer i Sandefjord, og hele kystlaget skulle ha vært opptatt med kystkulturdagen vår. Slik blir det nok ikke i år, heller. Som vi har sagt en stund: Det blir bra snart. Og vi har tro på
at det blir det.
NsoB har ikke vært samlet siden i fjor høst, og vi merker at vi savner hverandre og de ukentlige samlingene våre. Vi har fått til noen gåturer denne våren, i nærområdene rundt om i Sandefjord. Den neste
turen går i Larvik kommune, fra Kjerringvik til idylliske Ranvika
Fredag 21.mai fylte Erik 70 år, og koret stilte opp tidlig på formiddagen og sang for ham – utendørs. Strålende solskinn – og
vi strålte fordi vi kunne være et kor igjen.
Vi har planlagt å starte øvelsene våre igjen, gruppeøvelser, riktignok. Torsdag 10.juni er vi i gang med alter og tenorer, og
17.juni øver sopran og bass. På denne kvelden vil vi også prøve å få til en aldri så liten pølsefest før vi tar sommerferie. Og
så håper vi å være i full gang fra høsten av, klar for nye oppgaver og nye utfordringer.
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Dato

Beskrivelse aktivitet

Deltakere

Ansvar

Styremøte
Årsmøte

Styret og vararepresentanter
Alle medlemmer

Styret
Styret

Styremøte
Skreiaften

Styret og vararepresentanter
Alle medlemmer, om noen tar

Styret

Strandryddedagen: Strandrydding og grilling
Styremøte med arbeidslagslederne

Alle medlemmer
Styret, vararepresentanter og
arbeidslagslederne

Forbundet KYSTENs landsmøte. Digitalt
Styremøte
Medlemstreff AVLYST

En representant fra styret
Styret og vararepresentanter
Alle medlemmer

Borgertoget AVLYST
Svenner: Pinsedugnad

Alle lag og medlemmer
Alle medlemmer

Styremøte med arbeidslagslederne

Styret, vararepresentanter og
arbeidslagslederne

Fredag 18. –
søndag 20.6.

Kystkulturdagene AVLYST

Styret og egen komité

Tirsdag 22.6
Onsdag 23.6.

Styremøte
St Hansaften: Kortesje kl. 18, Grilling på brygga

Alle medlemmer
Barn, ungdom og voksne i Sandefjord kommune
Styret og vararepresentanter
Alle medlemmer

Landsstevnet Forbundet Kysten
AVLYST

Alle medlemmer

Jeløy kystlag og
Forbundet Kysten

Styremøte
Fjordblues

Styret og vararepresentanter
Alle

Styret
Arrangement komiteen

Onsdag 1.9.
Lørdag 4.9.

Medlemstreff
Svenner: Høsttreff

Alle medlemmer

Tirsdag 7.9

Styremøte

Styret
Drivergruppa Svenner
Styret

Styremøte
Medlemstreff

Styret og vararepresentanter
Alle medlemmer

Styret
Styret

Tirsdag 2.11

Styremøte med arbeidslagslederne

Styret

Lørdag 27.11.

Førjulstreff

Styret, vararepresentanter og
arbeidslagslederne
Alle medlemmer

Styremøte

Styret og vararepresentanter

Styret

Styremøte
Årsmøte

Styret og vararepresentanter
Alle medlemmer

Styret
Styret

JANUAR 2021

Mandag 18.1.
Fredag 29.1.
FEBRUAR

Tirsdag 23.3
Lørdag 27.2.

initiativ

MARS

Onsdag 13.3
Tirsdag 23.3
APRIL

Lørdag 17.4
Tirsdag 27.4
Onsdag 28.4.

Styret
Styret
Styret

MAI

Mandag 17.5.
Lørdag 22. –
mandag 24.5
Onsdag 26.5

Drivergruppa Svenner
Styret

JUNI

Leder

JULI

Fredag 23. –
søndag 25.7.
AUGUST

Tirsdag 10.8
Lørdag 21.8
SEPTEMBER

OKTOBER

Tirsdag 5.10
Onsdag
20.10.
NOVEMBER

Styret

DESEMBER

Tirsdag 7.12
JANUAR 2022

Mandag 10.1.
Fredag 28.1.
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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

Gaia kom på vannet den 21 mai i år, som det var planlagt. Den sto på land i noen dager med en vannspreder med saltvann
som rant ned i båten for at den skulle trutne. Men når den kom på vannet så lakk den en god del. Pumpene som ble satt
opp i båten hold unna for vann slik at den ikke sank. Nå ligger den på bygga der den skal ligge og vil etter hvert bli utstyret med alt som hører til, blant annet mye stein som ballast
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Returadresse:
Gokstad kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord

Vi verner vår nære kystkultur

