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Hei alle medlemmer av Gokstad kystlag, endelig ser det ut til at koronaen har sluppet taket og vi
kan på nytt arrangere Fjordblues her på vårt kystlag.
Petter Ohrem og resten av Fjordblues, gleder seg veldig til å komme til oss igjen, de lover go’
stemning på bryggene.
Dato for arrangementet er 13/8-22.
Vi trenger mange frivillige til denne gjennomføringen som starter noen dager i forveien, det er
et hyggelig sosialt arrangement som fører oss medlemmer sammen etter en lang sommerferie. Vi skal heller
ikke glemme at vi får endel inntekter også, fra salg av
leskende drikker og mat.
Her er noen oppgaver som vi trenger bemannet:
-tilrigging.
Onsdag, torsdag og fredag etter behov
-nedrigging. Ja, det er på søndag
-salg av mat, fiskesuppe og pølser. Lørdag
-bar-bemanning.
Lørdag
-vakthold på lørdag, to økter. 16.00 til 20.30. Og
20.30 til 01.00. Vakter er synlig personell med vest
og er hyggelige samtidig som de samler inn tomgods og
annet.
- og så må vi vaske doene.
Så kom på slippen onsdag 10/8 kl. 1800, så begynner vi med klargjøring av lokalene, er du litt ny
her hos oss varer det ikke lenge før du er blitt kjent, så møt opp.
På Kystens dag (kystkulturdagen) 18/6 vil vi være til stede for å gi litt mer informasjon, da tar vi
gjerne navnet ditt og hører hva du vil hjelpe til med.
Nytt i år er at det blir ni band, det første starter klokken 1600 og spiller i 45 minutter, så er det
15 minutter pause før neste band går på klokken 1700 osv. og det siste bandet spiller fra 2400 i
45 minutter
Er du interessert, ring eller send oss en melding, vi vil gjerne høre fra deg.
Hilsen fra Espen Bergan, tlf. 40450595
Hilsen fra Gry Frugård, tlf. 45231047
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JOTUN FOTOGRAFIENE 2021
Det var en gang her i fjor at Jotun ønsket seg
fotografier av vakre båter til en brosjyre for
sine Yacht produkter. Hva var da mer naturlig
enn å ta ‘bryggeslengen’ på Slippen
Der lå Åge Antonsens ‘Emily’.
Emily er en Storebro Royal Cruiser III, 30 fot
lang, bygget i 1966 i Honduras mahogny. Åge
er den største perfeksjonist innen båtpuss som
man kjenner til. *Emily’ ser ut deretter der hun skinner av ‘Spit Shine and Bristol
Fashion’. På baugen troner Rolls Royce figuren, The Lady of Extacy i fjærbelastet eleganse.
Ute på bølgebryteren fant man ‘Titania’. Hun er verdens siste
seilende klipperkutter – bygget av Colin Archer på Tolderodden i
LAURVIG I 1895. Titania er 36 fot over stevnene og fører 86 m2 seil.
Hennes lange og dramatiske historie er fortalt i
Kystvakt tidligere
Den 19. august 2021
mønstret vi langs kai på
Granholmen før opptakene begynte i farvannet
utenfor. Fotografen stilte med spesialutstyr, blant
annet en åpen tank i akryl. Den holdt han nede i
vannet med vidvinkel kamera inni. Fotografiene fikk med seg grønn sjø, bølger og båt
for seil. Veldig interessant.
Dessuten tok man bilder om bord – både over og under
dekk, samt ovenfra med drone.
I ettertid har bildene dukket opp i Jotuns store brosjyre
«Båten» og i deres forskjellige
presentasjoner
på nettet.
For oss skippere
har dette vært en
interessant opplevelse og et
samarbeide som
fortsetter.
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Kystlagets leder
Yngvar Halvorsen
Å være på Slippen i mai, juni er ren terapi,
som det står i kystlagssangen. Jeg har tid til
å være der både til «morgenkaffen», og ellers også på møter og arbeid på kystlaget
utover dagen.

noen ganger
er tid til å delta oftere, og
andre ganger
passer det ikke, men vi
setter pris på
alle våre
medlemmer
og alle er velkommene til
å delta når det
passer.

Jeg ser forskjellige folk som holder på med
lystbetonte ting, en gjeng med seks, syv
ungdommer sitter i åpningen i Meginhuset
og spiser pizza etter å ha vært ute og seilt
med Megin jollen og tydeligvis, har det fint
sammen, de også på kystlaget.
Dette er ungdommer som pusser opp båtene og bruker de, og som nå har fått ansvar
ved å kunne komme og bruke kystlaget på Sommeren er her nå, og den har i hvert fall
eget initiativ.
jeg lengtet etter, uten munnbind og avstand. Nå har vi Kystens dag den 18. juni
På en solvarm junidag snakket jeg med
der vi viser oss frem for byens befolkning
Ragnvald som holdt på å lakke skøyta. De og feirer oss selv på kvelden, og ikke minst
har flyttet til Stavern og fortalte at folk lur- Fjordblues i august.
te på om han ikke skulle få seg båtplass til
skøyta der?
God sommer til dere alle, på lands eller til
Det er helt uaktuelt sier Ragnvald, for her vanns!
på kystlaget har vi et flott miljø der alle
hjelper hverandre, slår av en prat og deler
på kompetansen som vi har. Trenger du en
drill eller en skrutrekker er det bestandig
noen som har det og som du gjerne får låne.
Gokstad kystlag har stabilisert seg på rundt
400 medlemmer, mange er på Slippen daglig, noen på treff og arrangement, og atter
andre syns det er fint å bare være medlem
og støtte laget og få informasjon om hva vi
driver med via epost og Kystvakt, uten at
de er så ofte på Slippen.
Vi er i forskjellige livssituasjoner der det
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2022 er Frivillighetens år. I løpet av Frivillighetens år inviteres alle frivillige organisasjoner til å markere frivilligheten gjennom Kystens dag.

På Kystens dag oppfordrer Forbundet KYSTEN alle kystlagene til
å invitere folk, vise fram anlegg, båter og aktiviteter og tilby aktiviteter knyttet til kystkultur.
For Gokstad kystlag gjennomføres Kystens dag lørdag den 18. juni.
Dagen starter klokken 08, med flaggheis, sang og frokost for medlemmer.
Pris frokost: kr 50,Fra klokken 11 og utover dagen er alt som skjer gratis og åpent for alle.
Klokken
11.00
11.00 – 15.30

12.00
13.00
14.00
14.30
15.00
19.00

Program
Åpning av Kystens dag 2022
Speaker: Stig Tore Lunde
Aktiviteter hele dagen:
Kystkultur med bl.a. båter, sang, dampmotorer, krabbefiske og seling.
Motormuseet, som er et av landets største, er åpent hele dagen.
Seiling med Meginbåter.
Gokstaveverne selger håndarbeider.
Arbeidslagene har stands og viser hva de gjør.
Åpen kafè.
Omvisning på slepebåten DS Forlandet, fra Framnæs Mek. Verksted.
Foredrag ved Tron Wigeland Nilsen
Båtbyggere i Larviksdistriktet – med sideblikk til Sandefjord
Korsang ved Nordre Skur og Ballast
Foredrag ved Stig Tore Lunde
Seilskipet Endurance og dets mannskap
Konsert ved Syngende strenger
Båtkortesje i fjorden
Sommerfest for kystlagets medlemmer, kr 250,- per person.
Liste med informasjon og påmelding henges opp i Murhuset. Det er førstemann
til mølla-prinsippet gjelder.

Ensemblet «Syngende strenger» har popup konserter gjennom dagen
Alle medlemmer ønskes velkommen til
Kystens dag 2022!

7

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

Kanskje er
det ved
denne flåten for opplading av
elbåter vi
legger til i
fremtiden?

Denne flåten ligger i Pollen i Arendal og det er flere
langs kysten. Det er nå mulig å leien en forholdsvis
stor Elbåt og kunne seile fra lader til lader. Oppe i Skiens vassdraget er det også muligheter for å lade disse
og det er planer om å utvide nettet av båtladere. Det
virker litt rart og bare kunne dra dit det er en lader, men
det tenkte vi vel om elbiler også. Kanskje kommer det
regler for bruk av båter med fossilt drivstoff som gjør
elektriske båter mer interessante?
Frokostklubben på kystlaget

9

KYST
LAGS
TUREN
2022

KYSTLAGSTUREN 2022 BLE EN STOR OPPLEVELSE, MEN ALTFOR FÅ VAR MED PÅ TUREN
TIL NOE AV DET BESTE SVERIGE KAN BY PÅ
AV MUSEUMSOPPLEVELSER.
Turen startet litt uheldig for de TRE deltakerne på lørdagen før 1 mai da
det viste seg at Strømstad-fergen var innstilt. Men Horten-Moss uten
mosselukta er tross alt et greit alternativ, men det førte til at Mercedesen
til

Thor Fagerli kom en halvtime for
tidlig til Volvomuseet og Gøteborg. Men det gjorde ikke noe i
det fine været og med mye interessant båttrafikk inn imot byen.

VOLVOMUSEET

Det er mye nostalgi på dette fine museet for «gutter» i den rette alderen som kan huske både PV og
Amazon. I tillegg kunne vi more oss over en egen utstilling om Volvos konkurranse biler og de kjente
førerne. Volvo har også tatt vare
på mange eksperimentbilder som
aldri kom på markedet, og som vi
nå kunne studere og undre oss
over hvorfor de ikke ble noe av.
Den maritime avdelingen i Volvo
er også alltid interessant med kjente og kjære motorer.
Det ble også spist en bedre lunsj i
den hyggelige kantinen i museet
kombinert med en hyggelig prat
om hva vi hadde sett og hva som
hadde gjort mest inntrykk på den
enkelte.

Den første fullskala bilen bygget i LEGO
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MARINMUSEET I VARBERG

Turen gikk nå videre sydover til et museum kystlagsturen besøkte alt på 1990-tallet da det holdt til på
kaien i Varberg. Men etter at det ble bygget et universitet på kaien, måtte den entusiastiske samleren Bo
Oskarsson flytte hele samlingen hjem til sin egen bolig et godt stykke utenfor byen.
Her var vi så heldige at Oskarsson selv tok oss i mot og viste oss rundt med stor entusiasme og fortalte
om denne enorme samlingen. Hovedinnholdet i samlingen består av en enorm samling av påthengs motorer og verdens største samling rundt Svenske Amerikalinjen. I tillegg oppdaget undertegnede at museet
også inneholdt en kjempesamling
av skriftlige opplysninger om båter
fra hele verden – inklusiv mange
norske. Her var det hyllemeter på
hyllemeter bak alle påhengs motorene.
Museet har 117 forskjellige motorer
og påstås å være Europas største
samling fra 1877-1970. Her finnes
også den første bygget i Sverige i
1912 og en av verdens minste motorer på bare 3 kg.
At samlingen av ting knyttet til
Svenske Amerikalinjen er verdens
største er neppe noen overdrivelse.
Her har samleren riktig fått utfolde
seg og en 2 meter lang modell av
«Gripsholm» som blikkfang. Ellers
var det alt av uniformer, menuer,
dekketøy, møbler og brever fra reisende til det forjettede land. Utstillingen var også prydet av fine bilder av de andre svenske amerikabåtene, «Stockholm»,
«Drottningholm» og «Kungsholm». Ved å studere denne utstillingen er det lett å forstå at Sverige hadde
en enorm utvandring til Amerika, men også at noen etter hvert hadde en dragning mot å ta båten hjem
igjen.
Denne samlingen er selvfølgelig samlet på
et altfor lite areal og kan virke rotet og
overlesset. Men det er lett å bli imponert
av hva en familie har samlet opp gjennom
årene. Bo Oscarsson er blikkenslager og
har bygget utstillingene selv, men ingen
rotekopp. Det fikk vi se når han etter omvisningen viste oss inn i sitt private verksted. Der holdt han på med en annen hobby – motorsykler i svært ryddige og fine
omgivelser. Det er noen som får tid og råd
til alt !
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ULLARED

Hva får mange nordmenn til å sitte i en buss fra Vestlandet hele natten for å komme til den lille plassen
Ullared midt inni i skogen rett øst for Varberg ? Siden vi allikevel skulle den veien, ønsket vi å finne ut
av dette. Mange har vel også tittet
på TV-programmene fra dette enorme kjøpesenteret.
Her var det selvfølgelig en enorm
parkeringsplass hvor det store problemet var å finne veien tilbake. Inne på kjøpesenteret blir du imponert
over størrelsen og 83 kasser med kø
i alle.
De fleste kundene med stapp fulle
handlevogner var yngre damer i gifteferdig alder ledsaget av tilsvarende menn, men med noe mindre
åpenbar entusiasme til handlingen.
Det var tydelig at her var det attraktivt å handle utstyr for å flytte sammen i bolig. Etter hvert fant vi ut at
her var det omtrent halv pris på det
meste i forhold til Norge, hvilket
selvfølgelig er en god grunn til å
reise, men så langt som helt fra
Vestlandet – neppe.
Utenfor selve kjøpesenteret er det selvfølgelig campingplass, hotell og mange spisesteder. Vi spiste
middag på en av disse til en pris som ligger på ca, 40% av tilsvarende måltid i Norge.
Etter Ullared gikk turen gjennom store skoger til Jønkøping og overnatting på en herregård, hvor vi var
så heldige å få hele herregården for oss selv. Men det ble tid til en liten tripp inn til Jønkøping sentrum
for å se på livet på denne Valborgsaftenen. Dette er en årlig begivenhet i Sverige på denne tiden hvor
det brennes bål m.v.

Lunsj ved husmannsplassene ved Huskvarna
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HUSKVARNA/MOTALA
På 1 mai var ikke museet i Huskvarna åpent, men det ga oss tid til å studere omgivelsene litt nøye.
Årsaken til at det i sin tid ble lagt industri her, var en stor foss etter svenske mål som kaster seg ned
en ås skrent. Her var det bygget gangveier og vi fikk sett oss rundt dette industristedet. Her var det
også noe vi trodde var et slott, som nå viste seg å
være et hotell, men som i sin tid hadde vært bestyrerboligen til verket. Kontrasten var stor til arbeiderboligene og smiene rett nedenfor, den såkalte
«Smedjebyen» der vi kunne bivåne håndverksbedrifter og små kafeer.
Lenger nord i Vattern kom vi etterhvert til byen
Motala og det flotte motor museet der. Her er det
alle salgs motorer med sterk vekt på biler, men
også sykler, mopeder og motorsykler. Det ble derfor et gjensyn med alle gamle og gode bilmerker
fra bilens barndom og opp til 1960-tallet. Man kunne tro at historien gjentar seg, for her var det en
elektrisk bil fra 1908 som fremdeles er i kjørbar
stand. Den har faktisk tilhørt Thomas Edison. Den
første elektriske bilen ble bygget alt i 1875, men rekkevidden var
bare 3-4 mil og batteriene veide hele 700 kg.
Etter hvert tok derfor bensinmotorene over og det var det mange
av her alt fra T-Ford til SAAB 92. Museet hadde selvfølgelig
også tatt vare på en ekte «raggarbil», en Cadillac Eldorado 1954
modell. Men museet hadde også en rekke tennkulemotorer til
bruk i båter og fjøs. Men de var stolte av at de også hadde en av
de første forbrenningsmotorene som ble laget på 1800-tallet.
Museet hadde sikret seg bilen som fremdeles har hastighetsrekord i Europa. En svensk eventyrer, Arnold Sundquist, konstruerte en jetbil som gjorde 600 km.t. i 1972. Men den brukte 250 liter bensin i minuttet og gjorde 180
km.t på tomgang og er neppe til vanlig bruk, selv med datidens bensinpriser.
For mange er Motala kjent som radiostasjonen. Den er nå nedlagt,
men museet her har tatt vare på historien med Motala-radio og alle de
forskjellige apparatene.
I Motala måtte vi også innom dokken i Gøta Kanal der Motala Verksted ligger. Dette er et gammelt
verksted der blant annet
«Skibladner» ble bygget.
Men nå gikk ferden videre til
Stockholm og alle museene der
med to netters overnatting på
«Chapman» vandrehjem - midt i
byen og tvers av slottet.
På dette verftet ble Skibladner bygget
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STOCHOLM

Det første vi gjorde i Stockholm var å spasere over på andre siden av vågen til Gamla Stan og en
bedre middag på en av de mange restaurantene der. Det har for øvrig blitt en vane på kystlagsturene
hit til Stockholm. Etter en god natts søvn på tremannsrom,
startet vi med teknisk museum.
Dette var både og fordi dette museet i et samfunn med så
mye teknisk historie burde vist oss noe mer enn dette. Museet hadde tydeligvis satset på barn og lære den nye generasjonen tekniske finurligheter. Men det var da noe for oss
eldre, blant annet en fin gruveavdeling der du ble tatt med
på en vandring gjennom svensk gruvehistorie. Den siste
historien var om hvordan man i Kiruna skal flytte en hel by.
Wasa-museet er nok Sveriges fineste museum, og er en
opplevelse hver gang du er der. Hver gang er det laget nye
utstillinger rundt byggingen og driften av dette skiper som
veltet på prøveturen i Stockholm havn i 1628, gjenfunnet
og hevet i 1961 og etter hvert plassert inne i en dock med
en stor museumsbygning over.
Men problemet er det samme som med de norske vikingskipene at skipet brytes ned og det kunne tydelig sees at skipet
måtte stives opp flere steder. Dette var man ikke klar over
til å begynne med. Første gang jeg var på dette unike museet, fikk jeg og publikum gå ombord. Nå var det så vidt du
fikk komme i nærheten av skipet.
To nye museer måtte sees. Det var vikingmuseet og vrakmuseet. Båthall 2 med alle de gamle svenske
lystbåtene var borte, men det nye var også interessant. Som kjent har ikke Norge noe vikingmuseum,
men et vikingskipsmuseum, så det var interessant å
se hvordan svenskene hadde løst dette. Det var
selvfølgelig mye fra den gamle vikingbyen Birka,
men de hadde også kopiert York med en ferd med
vogn gjennom en vikinghistorie om en familie, en
historie om
ferd i østerled
røveri og svik
- som kunne
også ha vært
norsk.
Vrakmuseet
handler om
alle vrakene i
Østersjøen
som ikke er
tatt opp, og utstillingen viser hvordan de ligger på bunnen og
hvilken last de hadde. Typisk nok hadde et av vrakene fra middelalderen bryner fra Telemark i lasten.
Besøket i Stockholm inneholdt også en byrunde og ikke minst
en tur langs veteranbåthavna på Skjepsholmen kombinert med
et tur på råseglarhuset, men den fine bruktbutikken der var nå
nedlagt.
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MUNKTELLMUSEET
Turen gikk nå videre til Eskilstuna og det som kalles Sveriges Sheffield. Det var det tekniske geniet
John Theodor Munktell som i 1839 flyttet til Eskilstuna og etablerte sitt verksted som ble starten på en
rivende utvikling. Han skapte Sveriges første mekaniske vevstol,
den første settemaskinen, det første lokomotivet, den første mobile dampmaskinen og et oppvarmingssystem for landets fengsler.
Og etter hvert ble det også levert jord- og trebearbeidingsmaskiner, treskeverk, pumper og sagverk. Senere ble Munktell etterfulgt av et annet teknisk geni - Jean Bolinder, og han brakte særlig
støperi virksomheten til Eskilstuna. Hans virksomhet var opprinnelig først og fremst knytter til Stockholm, men verdenskrisen i
1930-årene førte til at bankene slo sammen disse virksomhetene
til Bolinder-Munktell. Det var da produksjonen av traktorer og
store maskiner tok av i Eskilstuna hvilket preget hele museet. I
1950 ble hele virksomheten overtatt av Volvo og etter hvert til
Volvo BM.
Dette var et morsomt museum å besøke fordi hele kantinen og
rundt en del gjenstander var det mange tidligere ansatte – nå pensjonister som jobbet dugnad på museet. De satte også i gang en
stor dampmaskin for oss.
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HJEMTUR – GØTA KANAL OG SVERIGES RESERVEHOVEDSTAD

Etter en fin overnatting på hotell i Eskilstuna gikk turen hjemover og siste ferge fra Strømstad.
Men vi fikk tid til å utforske Gøta Kanal og en av Europas største festninger i Karlsborg på hjemveien.
Det mange ikke vet, er at det er en sammenheng mellom byggingen av kanalen og denne festningen
som kalles Sveriges reservehovedstad.
Kanalens far, Baltazar von Platten presenterte ideen om kanalen for kong Gustav IV Adolf i 1808 og
allierte seg med den engelske kanal- og jernbaneeksperten Thomas Telford for å planlegge kanalen.
Men så skjedde det noe uventet, noe som ligner litt på det vi nå opplever med Russlands invasjon av
Ukraina. Russland invaderer i 1819 Finland og Åland, områder som siden 1400-tallet har vært svenske.
Dette får Carl Johan,
som i mellomtiden er
blitt svensk konge, til å
be von Platten om å
prioritere den delen av
kanalen som går fra
Østersjøen og Stockholms-området, samtidig som han setter i
gang å bygge en kjempefestning i Karlsborg
på en halvøy på vestsiden av Vatteren. Planen er å gi opp forsvaret av Stockholm dersom russerne kommer
og flytte på Göta kanal
med kongefamilien,
hele regjeringen, riksbankens gullbeholdning og kronjuvelene i
sikkerhet i Karlsborg.
Dette førte til at von
Platten startet arbeidet
med kanalen i Forsvik og Motala ved hjelp av spadene til 58000 svenske soldater som i løpet av relativt kort tid gravde kanalen ferdig for hand.
Nå kunne konge og regjering gjemme seg med den mektige Vattern som buffer i den nybygde festningen med plass til regjeringsmøter og alt som var nødvendig for styring av landet. Dette mektige
anlegget gjorde et sterkt inntrykk på kystlagsturens deltakere.
Resten av kanalen i hele in lengden fra Sjøtorp til Mem var ferdig i 1822 og derfor feires det 200 års
jubileum i år. Kanalens far von Platten er gravlagt i et slags mausoleum ved kanalens bredd inne i
Motala. I Norge er von Platten ellers kjent som rikskansler og Karl Johans betrodde mann i Oslo i starten av unionen.
Etter stoppen i Forsvik og Karlsborg var det bare tida og veien for å nå siste ferge hjem til Sandefjord.
Men vi kunne nyte turen over Skara-sletta i det fine været og tenke på at det var fra dette Sveriges
kornkammer at våre forfedre, gravlagt på Borre kom i følge Snorre.
Tekst: Ivar Otto Myhre. Foto: Petter Tandberg. Deltager tre: Thor Fagerli

16

Gokstad kystlag bygger toalett på bakkeplan
i Nordre skur
Gokstad kystlags planer om et
toalett nede på bakkeplan blir nå
realisert. Vi har innhentet priser
på alt rørleggerarbeidet, med toalett, en liten vask og pumpeutstyr.
Kloakkrørene går nemlig i taket
over toalettet, derfor må det
pumpes opp. Vannet tas også fra
rørene i taket. Selve byggingen
utføres på dugnad av Hus og
Havnelaget, ved Magne og Kaare.
Som alle vet så er et toalett en av
de dyreste rommene i husene, så
vi søkte Anders Jahres Humanitære Stiftelse om penger til å bygge toalettet mot at vi selvsagt
gjøre mye på dugnad.
De bevilget kr 80000,- til oss så nå har vi kommet i gang med å rive det som er der fra før. Det
skal settes inn en dør ved siden av døren inn til Ottar rommet. Gulvet skal tas opp og gjøres klart
til varmekabler og vegger skal settes opp. Toalettet vil bli låst men alle med standard nøkkelen
kan låse opp. Med et slikt toalett kan de som leier nede i nordre slippe å gå opp og vi slipper å
vaske der. Mulighetene er nå også til stede for at vi
kan leie ut både oppe og nede på en gang. Toalettet
vil bli handikapp tilpasset slik at alle kan bruke det.
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Artikkel om filmen «Sandar og Sandefjords kysthistorie på 10 minutter»
Produsert av Jan Richard Becke. Tekst Lill-Torunn Kilde

6000 års kysthistorie på ti minutter
I sommer blir det premiere på Gokstad kystlags film «Sandar og Sandefjords kysthistorie på 10
minutter». Filmen tar deg gjennom 6000 års historie med båtbyggeri og kystkultur, fra vikingskip
til hvalkokerier og polarskuter.
Flere medlemmer

Målet med filmen er å formidle Sandar og Sandefjords kysthistorie.
– Det er viktig å fortelle den til spesielt yngre og innflyttere. De som
bor i Stokke og Andebu kjenner kanskje heller ikke historien til Sandefjord så godt som de som bor i «gamle» Sandefjord. Vi ønsker at filmen
skal vekke interesse for vår nære og lokale kysthistorie, og bidra til flere medlemmer i Gokstad kystlag, sier Becke.
Stor aktivitet på vervene
Filmen er produsert som et ledd i kystlagets formidlingsarbeid, og viser
aktiviteter langs Sandefjordsfjorden, Lahellefjorden og Mefjorden.
– Det er disse fjordene som tilhørte Sandar i gamle
dager, og her har vi satt søkelys på den delen av
historien som handler om bygging av fartøy, og alle
vervene som lå her.
– Verv?
– Ja, det er beddinger langs fjorden der man bygde
treskip. Det var overraskende for meg at vi i Sandar
og Sandefjord hadde så mange som 36 stykker. Det
lå nok ekstra godt til rette for å bygge skip her, mye
på grunn av topografien, sier Becke.
Ønsker seg mer
På ti minutter feier vi over en tidsalder på til sammen 6000 år. Kanskje akkurat passe raskt for den
som vil skaffe seg et overblikk. Men jeg ville gjerne ha mer av både polarskuta «Fram», skoleskipet
«Christian Radich» og Ernest Shackletons ekspedi- Fiskehytte ved Mefjorden 1855 Illustrasjon av Heinrich
Arnold Thaulow
sjonsskip «Endurance».
– Ja, det er jo meningen. Da er jo nysgjerrigheten
pirret. Kanskje vi kan lage flere filmer, der vi går i
dybden på enkelte temaer. Vi kan jo også se om vi
får satt i gang et samarbeid med Sandar historielag.
Det hadde vært moro, sier Becke.

Ormestad båtbyggeri 1875 Kilde ORMESTADS SLIP &
BAADBYGGERI. En familiebedrift i tre generasjoner. Samlet og skrevet av Per Angell-Hansen.
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BORGERTOGET 17.
MAI 2022

Endelig ble det arrangert Borgertog i Sandefjord igjen. Nå kunne endelig alle idrettsforeninger, frivillige organisasjoner, russ, musikkorps gå gjennom gatene og vise seg frem for Sandefjords befolkning.
Det er et langt tog der de siste som går ut fra badeparken ser de første som kommer inn og er ferdig.
Men det fine med å selv gå i toget er at man ser alle kjent som står der og ser på deg og hilser. Gokstad
kystlags stilte i år med nesten 40 medlemmer, nesten ti prosent er kanskje ikke så mye men mange har
tradisjoner om å være andre steder og mange har barn eller barnebarn som går i et annet lag eller forening og vil da stå å se på de.
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Fyrene i Oslo fjorden-6

Torgersøy fyrstasjon og tåkeklokke
Innseilingen til Norges eldste by er relativt
kronglete og hadde stort behov for både lys og
lyd før Torgersøy fikk sine anlegg.
Norges eldste by Tønsberg har en lang og omskiftelig historie. Det er mulig at den ble grunnlagt alt på 800-tallet,
men det kan godt hende det skjedde et par hundre år senere. Krig og pest har også preget byhistorien og den ble
nesten jevnet med jorden under den store bybrannen i
1536. Etter det lå byen nede i over hundre år. Utover 17og 1800- tallet tok byen seg imidlertid kraftig opp og utviklet seg til en viktig sjøfartsby og ikke minst en betydelig hvalfangstby.
I likhet med mange av sine bykolleger rundt Oslofjorden
lå imidlertid innseilingen til byen lenge etter at de første
fyrtårnene kom opp langs norskekysten. Fulehuk fyrstasjon var den først som bedret på forholdene, og den kom i
1820 (se Kystvakt 1-21). For skip som kom nordfra og
skulle inn mot Vallø hjalp ikke Fulehuk noe. Det var selvfølgelig et stort problem for mange sjøfarende. Et viktig
anløpssted i dette området var Vallø saltverk som lå på
halvøya Vallø, øst for bysentrum.
Å trygge innseilingen til dette saltverket og videre inn mot sentrum av byen var et stort ønske.
Det var en viktig grunn til at Tønsberg Sjømannsforening søkte det offentlige i 1846 om fyrbelysning
og oppmerking i det nærmeste farvannet. Riktignok gikk det kraftig tilbake med Saltverket på midten
av 1800-tallet (det ble nedlagt i 1863) men søknaden til
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Fyrvesenet gikk allikevel gjennom og penger til en fyrstasjon ble bevilget. Fyrstasjonen skulle
plasseres på Torgersøya sør for Vallø og ville lede fartøyene inn i Valløbukta og eventuelt videre mor
hovedleden til Tønsberg på nordsiden av Husøy. I Valløbukta var det også gode forhold for oppankring. I en tid da de fleste fartøyer var drevet av seil var det viktig med gode ankerplasser hvor skipene
kunne ligge og vente på riktig vind. I 1851 var det første fyrlyset i den indre innseilingen til Norges
eldste by på plass. Det er litt usikkert når det ble tent, men fulgte Fyrvesenet normal prosedyre skjedde
det nok samme høst.

Liten fyrstasjon
Forbygningen på Torgersøy fyrstasjon var av svært beskjedne dimensjoner. Den var en liten trebygning på kun 4,5 x 3 m med et sideralapparat i en liten vegglykt. Bygningen inneholdt i tillegg kun en
benk og en ovn for fyrvokteren! Dette var samme type vaktstue, som ble bygd på flere små fyr på
Vestlandet det samme tiåret. Fyrdirektøren måtte erkjenne at bygningen ikke var godkjent som bolig
og fyrvokteren fikk derfor en årlig husleiegodtgjørelse i tillegg på 30 spd. (kr 120,-).
Antall fyrvoktere på Torgersøy var også svært beskjedent, bare tre stykker gjennom historien.
Tredjemann var Hans Chr Hytten som i 1860 overtok ansvaret for fyret samtidig med at han kjøpte
hele øya. Han drev i tillegg gård på Torgersøya. Ikke uventet ble han derfor i tjenesten ganske lenge.
Faktisk helt til 1890 da han søkte avskjed pga oppnådd aldersgrense. Han hadde da vært fyrvokter på
Torgersøy fyr i 30 år.
I denne lange perioden stod fyret stort sett uforandret. Den eneste endringen det er verdt å nevne i denne sammenheng er at i 1868 ble fyrlyset forsterket. Det skjedde ved at sideralapparatet ble erstattet av
et 6. ordens linseapparat.
Da fyrvokter Hytten sluttet var fyrteknologien kommet så langt at Fyrvesenet valgte å nedlegge
hele fyret. Lyset ble erstattet av en fyrlykt (trelykt) på samme sted. Fyrlyset i denne trelykten var drevet av petroleum. Fyrteknikken hadde nå utviklet seg så mye at lyset i fyrlykta lyste av seg selv i
mange dager uten manuelt stell. Derfor var det nå kun behov for
en tilsynsmann som hadde jevnlig ettersyn med fyrlykten.
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I historien videre er neste milepell antagelig 1948.
Da ble sannsynligvis den gamle fyrlinsen erstattet
av et 4. ordens linseapparat. Tyve år senere ble
den gamle trelykten dessverre fjernet og erstattet
av en aluminiumslykt. Årsaken var sannsynligvis
at lykten var i dårlig forfatning. Den nye fyrlykten
ble plassert på et nystøpt betongdekke på samme
sted. Olje var fortsatt energikilden og en liten tank
med parafin stod derfor ved siden av fyrlykten. Et
par år senere erstattet imidlertid acetylengass oljen
som energikilde også på Torgersøy, og dermed ble
lyset også sterkere. Det holdt i vel tyve år det
også, og i 1991 ble fyrlyset ombygd på nytt. Denne gang til elektrisitet, og strømforsyning fra et
solcellepanel på tåkeklokkens søndre vegg.
For øvrig er det sparsomt med opplysninger i Fyrvesenets arkiver om hva som skjedde med
fyrbygningen etter at den ble nedlagt. Vi vet at
fyrbygningen i første omgang ble overtatt av en
los, men at den ble revet en tid etterpå, men året er
ukjent. Det har heller ikke vært mulig å finne noen
gamle fotografier eller tegninger av fyrbygningen.
Det betyr at vi ikke vet sikkert hvor på pynten
bygningen stod nøyaktig. Torgersøy ble den første
fyrstasjonen i Oslofjorden som ble nedlagt og erstattet av en fyrlykt.

Torgersøy fyrstasjon
Tent: 1851. Avbemannet og nedlagt:
1890
Tårnets høyde: ukjent
Lysets høyde over høyvann: 4 m
Lysvidde: 4,6 km
Eier: Staten
Fredet: Nei, men tåkeklokka er.
Tåkeklokke fra 1910 - 1983

Torgersøy som turmål

Den 260 dekar store øya inneholder flere
private hytter og er også et attraktivt turmål for småbåtfolket. Særlig strendene
og svabergene på øya frister en sommerdag. Her er også gode fiskemuligheter og
Tåkevarsling påkrevet
flere turstier. Du må ha egen båt for å beNoen år etter at fyrstasjonen var lagt ned viste det søke Torgersøya, men det er gode havneseg at tåkevarslingen i det østre hovedløpet inn til
forhold, særlig på nordsiden. Besøket på
Tønsberg var for dårlig. I 1910 ble derfor Torøya kan godt kombineres med et besøk
gersøy tåkeklokke bygget ved siden av lykta i et
hvitt tretårn i sveitserstil. Klokka i tårnet kom fra på Bolærne hvor det finnes to kystledhytFulehuk fyr (støpt apr.1887 på Marinens Mekanis- ter.
ke Verksted i Horten) og veide 780 kg! Den ble
drevet av et urverk med lodder som måtte trekkes
opp ca hver annen time i tåke og dårlig sikt. Dette
ble gjort av en tilsynsmann som bodde i nærheten.
Siden det er knapt med plass der Torgersøy fyrbygning sannsynligvis sto, var nok denne revet
tidligere. Fyrbygningen har trolig derfor stått mellom fyrlykten og tåkeklokken;
Bilder av klokketårnet, klokka og fyrlykta like ved.

22

her er det et gammelt fundament som også fyrlykten står på i dag. I lengden ble det anstrengende for
tilsynsmannen for å trekke opp drivverket i tåkeklokka og i 1947 ble det bygget en liten hvilebrakke
for tilsynsmannen rett på sørsiden av tåkeklokken.
Den var ikke i bruk så lenge for i 1954 ble driften automatisert; med en «kanon» drevet av gass (på
flasker). Føleren satt på utsiden av tårnet og gav impuls til slag på klokka. Urverket med lodder ble
stående i tårnet som før.
I 1983 ble så tåkeklokken nedlagt. Bygningen med alt teknisk ble stående som før, nå kun som et dagmerke. Etter dette settes tåkeklokken kun i drift ved spesielle anledninger etter avtale med Kystverket.
Det varte imidlertid ikke
så lenge det heller, for
klokketårnet forfalt og
fire år senere blir klokka
fjernet og havner på lager hos Kystdirektoratet
i Oslo. Da våkner lokalbefolkningen og andre
som synes dette er for
galt og i 1989 stiftes
«Klokketårnets Venner for bevaring av klokketårnet på Torgersøya».
Etter lange forhandlinger
med Kystverket blir
klokka fraktet tilbake til
Tønsberg med lastebil
året etter. Først var den
forresten innom Nauen
klokkestøperi for sandblåsing og vedlikehold.
Deretter fikk venneforeningen hjelp av Kystverkets «M/S Ryvingen» og fagarbeidere til å få klokka
heist opp i tårnet. Ny hammer og oppheng ble utført av Nauen klokkestøperi i Tønsberg.
I årene som følger blir klokketårnet grundig restaurert, og i august 1992 åpnes klokketårnet på nytt
tale med av ordfører, hornmusikk, honnør fra fartøyet «Kysten» og salutt fra «Prinds Christians Batterie». Inne i bygningen ble det innredet et lite museum med fotografier; hvor det gamle tekniske utstyret er bevart; drivverk, lodder, blokker og gassflasker.
I 1997 blir så tåkeklokka fredet på våren av Riksantikvaren etter lov om kulturminner. I årene som har
gått har det blitt gjort mye venneforeningen i nært samarbeid med Tønsberg kommune og Riksantikvaren for å sette tåkeklokka tilbake i fordums prakt.
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
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Ytre Møkkalasset får lyset tilbake
Fyrtårnet med det spesielle namnet blir no restaurert og skal igjen lyse
ut over Skagerrak. Ytre Møkkalasset fyr, og meir enn 20 andre fyr, skal
pussast opp med ekstramidlar som regjeringa løyvde i samband med
virusutbrotet for å styrke den kriseramma bygg- og anleggssektoren.
På verdas fyrdag, 18. august, er det fint å kunne fortelle at intensjonen er at oppussinga av
alle fyra skal settast i gang i år, men at nokre av dei ikkje blir ferdige før neste år.
For Ytre Møkkalasset er restaureringsarbeidet planlagt utført dette året, mens igangsetting av
lyset blir gjort i 2021.
Når fyrtårnet no blir rehabilitert, blir det i første omgang sandblåst skånsamt inne og ute for å
fjerna måling og rust. Inne i tårnet skal det trappa bli bygd på nytt etter gamle teikningar frå
1940.

– Vi har sandblåst, grunna og målt
utvendig og innvendig. Glasa på
vindauga og lyktehuset blir montert i
denne veka. Det står att å montere
stålbjelkar som etasjeskillere, opplyser Belinda Pedersen, overingeniør
ved regionkontoret i Sørøst.
IALA-standard
Ytre Møkkalasset fyr er freda. Samtidig er fyrtårnet strategisk plassert i
skipsleia nord for Eydehavn.
– Området er mørkt, og behovet for å
aktivere fyrstasjonen på nytt er absolutt til stades, forklarer senioringeniør
Steinar Hansen.
Region søraust har utarbeidd ein plan for å redusere vedlikehaldsetterslepet på navigasjonsinstallasjonane og legge om farleia i området til såkalla IALA-standard. I denne planen inngår
å reaktivere fyret som sektorfyr.
– Reetableringa av lyset på Ytre Møkkalasset fyr inngår som ein naturleg del av sjømerkeprosjektet. Fyret skal primært sikre seglasen inn til Eydehavn, som er eit hamneområde for industri utanfor Arendal. For store skip som kjem frå sør vil navigatørane kunna stemna den kvite
sektoren til fyret og gå klar Molen og Dalsgrunnen før skipa legg babord over og stemnar trygt
inn til Eydehavn. Sektorfyret har også nytte for fritidsbåttrafikken i området, fortel Hansen.
Kystverket

24

I siste liten…

Rett før Kystvakt gikk i trykken får vi disse saken som vi må informere om
Semidieselen fra Volda er nå komplett, lufttank og dieseltank er
på plass. Motoren er totalrenovert fra en «rusthaug» og skal nå
startes. I flere år har verkstedlagt ved Lars og Torbjørn holdt på
med denne, også med hjelp fra andre. Volda motoren har antagelig sittet i en fiskeskøyte som har hatt hjemmehavn i Oslofjorden.
Redaksjonen gratulerer og ønsker lykke til!

Kystlaget har
kjøpt to betalingsterminaler,
samt en ipad til
bruk ved arrangementer som
krever betaling,
for eksempel
Fjordblues ,
Kystens dag .
Denne salutt kanonen er en tro kopi av en 12
punds kanon, møysommelige laget av en tidligere sjef for Marinemuseet i Horten. Kanonen
er gitt til Gokstad kystlag av en av våre medlemmer, Tone Gaarder.
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MÅKEN

Nordisk folkebåt

Nordisk Folkebåt er en seilbåt (klinkbygd, entypebåt).

Mål

Etter initiativ av Göteborgs Kgl. Seilklubb
(1939), ble det ved Skandinavisk Seilerforbunds årsmøte (1940) bestemt å utlyse en
designkonkurranse om bygging av en
«skandinavisk folkebåt». Den første ble
bygget i Sverige (Arendalsverftet, 1941 ).
Båten er internasjonalt anerkjent, har en
mengde entusiastklubber, der Svenska
Folkbåtsförbundet, 1944 var først ute. Flere regattaer er tilrettelagt båten, som benytter klasseprefixet FB.
På bilde ser vi Folkebåten «Måken» med
skipper Tor Kongstein i midten og cato Arveschoug til rors. Bilde er fra 2014, under
defileringen på Kystkulturdagen.
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Lengde over alt

7,64 m

Lengde i vannlinje

6,00 m

Bredde

2,20 m

Dypgående

1,20 m

Deplasement

1930 kg

Kjølvekt

1025 kg

Ballastandel

53,1 %

Mastehøyde

10,8 m
2

Seilareal 24 m
Storseil

17 m2

Fokk

7 m2

Annet
Rigg

Bermuda 2/3 slupp

Ståhøyde

1,4 m

Konstruktør

Tord Sunden

Konstruksjonsår

1941

Gokstad kystlag har i mange år tatt vare på båter
Gokstad kystlag ble kontaktet av enken etter Tor Kongsteien, Åse i Mai i år og tilbudt å
overta seilbåten etter Tor Kongsteien, en flott seilbåt av typen "Nordisk Folkbåt", bygget
i tre.
For at Kystlaget skal kunne ta imot en slik båt er vi avhengig av at vi har ansvarlige medlemmer som er villige til å ta ansvar for at båten holdes i stand, blir brukt og forhåpentligvis fører til økt bruk og glede av denne og andre av kystlagets båter.
I dette tilfellet var vi heldige å ha to forholdsvis nye aktive medlemmer, nemlig Marianne
Wik Kolstad og Petter Borge.
Disse to vil bli faddere for
den Nordiske Folkbåten
"Måken". Petter er fra Stokke
og har god seilerfaring og ser
frem til å kunne seile denne
båten sammen med Marianne
eller andre venner eller medlemmer av kystlaget.
Marianne kommer fra Alta,
har ikke seilerfaring, men er
godt kjent med sjølivet fra før
og vil gjerne lære seg seiling
med denne båten.
Oppussing av båten foregår
på Framnes Maritime nå og
Marianne har allerede mattet ned den ene siden av båten.
Lakking og bunnstoff vil bli påført der og båten vil deretter bli fraktet til kystlaget og
dekk, mast etc. vil bli pusset opp og ferdiggjort på Slippen før den blir rigget ferdig og
kan seiles.
Hvis andre ønsker å være med å pusse opp og/eller seile denne båten, kan man henvende
seg til Petter Borge eller Marianne Wik Kolstad.
Med vennlig hilsen
Fred Ivar Tallaksen , Fartøy og Kulturlaget
(epost: fredi.tallaksen@gmail.com, tlf: 48282768)
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Favorisering av kystkulturen i media?
Med favorisering antydes det at man har fått noe som ikke er fortjent. Etter vårt syn fortjener kystkulturen til fulle alt fokus den kan få når det gjelder å få den norske befolkning til å få øynene opp for og
forstå kystens sentrale rolle i utviklingen av det moderne Norge. Kystkultur har blitt neglisjert i en
årrekke – for ikke å si hele tiden. Når endelig kystfolket får anledning til å vise at de finnes, så registrerer vi surmuling fra røster i hovedstadens medier.

Riksantikvaren Jørn Holme har flere ganger trukket fram at kystkulturen er forsømt, blant annet uttalte han i en artikkel i Aftenposten i juli 2010 at « … Norge er en kystnasjon, men monumentene over
vår storhetstid står tomme og forfaller. Det gjelder fiskevær og sjøboder, fabrikkanlegg og kaier.» Holme gjentok det samme senest i NRK Ekko sending 20. august.
Og tallene taler for seg selv, per 2013 var antall fredede kulturminner knyttet til fiskeri og kystkultur
på rundt 2.000, mens det var rundt 20.000 kulturminner knyttet til landbruk som var fredet. Ifølge Riksantikvaren var det bare en håndfull fredede fartøyer – mot rundt 5.000 fredede bygninger. Støtteordningene fra myndighetene for kulturstimulerende tiltak innen landbruket er gode, Landbruks- og matdepartementet bevilger hvert år over 100 millioner. Klima- og miljødepartementet bevilget 15 millioner
til å ta vare på de faste kulturminnene langs kysten.
Største delen av landets befolkning bodde langs kysten, vi bor langs kysten eller 10–15 minutters kjøring med bil fra. Strandsitterstedene langs kysten – som nå er hytter – er vår kulturhistorie og vitner om
fortidas strev, seire, forsakelser og slit. Når det gjelder omstillingsevne og innovasjon, så er kystbefolkningen eksperter på endring og har en tusenårig historie som handler om verdensomspennende kontakt
med utlandet.
Vi nevner tørrfisk, handel, skipsfart, seilskuter, skipsbygging, fisk, olje osv. – men dette er systematisk
fortiet i framstillingen av Norge. Ikke engang da bokverket «Norsk Fiskeri- og kysthistorie» i hele fem
bind ble lansert i august 2014, ble dette viet noe vesentlig oppmerksomhet fra media.
«I motsetning til landbruket hadde fiskeri og kyst fram til da ikke blitt verdsatt med en samlet historie.
Slik den nasjonal identitet var skapt i tiårene etter 1814, fikk bonden fra de brede bygdene en langt mer
sentral plass i denne symbolikken enn fiskeren på kysten, selv om mange av disse også var bønder.
Med dette bokverket ble endelig mangelen på balanse mellom innlandet og kysten, og mellom de to
primærnæringene, rettet opp.» Dette skrev UiT/Norges fiskerihøgskole på sine nettsider i forbindelse
ned lanseringen av bokverket.
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Samtidig som Norge begynte å få dreis på litt jordbruk og fedrift, leverte kystens befolkning jernbarrer
til romerne. Rundt år 800 leverte vi tørrfisk og hvalrossolje til britene og brynestein fra Eidsborg til
hele Europa. Alt selvfølgelig levert sjøveien.
Hvorfor heter landet vårt Norge? Jo, det er Nordvegen, veien nordover langs kysten! Uten det grunnlaget kystens befolkning la fra folkevandringstiden, og fram til
i dag hadde vi ikke
hatt noe land eller
vært en nasjon.
Heldigvis
er bevisstheten om
kystkulturen økende.
Noe som kom fram
under Grunnlovens
200 års jubileum, da
stortingspresident
Olemic Thommesen
uttalte at: «Norge er
en kystnasjon. Et
mangfold av båter,
havner, brygger og
naust langs hele vår
langstrakte kyst er et
vitnesbyrd om kystens og havets helt
sentrale rolle i fortellingen om Norge de siste 200 år».
Dette kan ikke annet enn oppfattes som en markering av at kystkulturen verdsettes høyere, og det er
derfor helt på sin plass at også riksdekkende media fokuserer mer på dette.
Kyst- og fiskeris kulturminner har i stor grad blitt tatt vare på igjennom de frivillige kulturvernorganisasjonenes innsats. Bare kystlagene alene rundt i landet nedlegger hvert år i frivillighetens ånd nesten
200.000 dugnadstimer, med stort engasjement og entusiasme og med meget begrensede økonomiske
midler. Mottoet for arbeidet er «vern gjennom bruk». Uten denne innsatsen ville våre kulturminner
knyttet til kyst og fiskeri i stor grad vært borte og tapt for all ettertid.
ASGEIR K. SVENDSEN, styreleder i Forbundet Kysten
Artikkelen er klippet fra Tønsberg Blad 2016 (?)
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VELKOMMEN TIL BERGEN 4.-7. AUGUST 2022
Klenodier på sjø og land: Veteranfartøyer, dampkjøretøyer, veteranbiler – busser og brannbiler, motorer, dampkjøretøyer, landbruksmaskiner, militærkjøretøyer, veteranfly
Med Bergens beliggenhet ved kysten, Bergen havn og sentrums beskaffenhet,
samt de ressurser som Fjordsteam forventes å rå over, håper vi på å samle et
så stort og allsidig utvalg av Norges verneverdige flåte som aldri tidligere har
vært mulig, og lage et minneverdig arrangement.
Kombinert med innslag av alle andre
former for bevegelig kulturarv – fly, kjøretøy, damptog og trikk – er Fjordsteam
landets største arena for tekniske kulturminner.
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AV IVAR OTTO MYHRE

NORGES ØYER – SLIK EN SVENSKE SER
DET
På en av mine mange reiser til nabolandet Sverige kom
jeg over en bok på svensk, skrevet av en svenske, Anders Kallgård, med illustrasjoner av Johnny GK Ahlborg- med tittelen
«Norges Øar». Boken
omhandler alle norske
øyer som er bebodd eller
har vært bebodd i nær
fortid

HVA GJØR BOKEN INTERESSANT

Dette er ikke en vanlig turistbok med masse fine bilder fra den
norske øyverden. Det er ikke bilder i boken, men en mengde flotte
tegninger og vakre akvareller, mens alle øyene er illustrert med et
tegnet omriss av hver øya. Det kommer frem av boken at forfatteren har utgitt en tilsvarende bok om øyene i Sverige, Danmark,
Finland, Island, Grønland og Færøyene. Den skal også finnes på
norsk, uten at jeg har sett den i noen bokhandel. Det morsomme i
boken er at forfatteren sammenligner øylivet i Norge med de
andre landene og i tillegg har med en del betraktninger om øyenes
og kystens betydning for utviklingen av Norge. Et kjent perspektiv for oss i Forbundet Kysten.
I Norge er det liten interesse for øyene i innlandet, i motsetning til vårt naboland, men boken har en del
artige opplysninger om disse.

HVA ER SPESIELT MED NORSKE ØYER?

Dette spørsmålet stiller forfatteren seg når han sammenligner norske øyer med de andre landene der han
har studert øylivet, og han spør: Har ikke nordmennene noen øy- romantikk? Han viser til at i Sverige
og Danmark der trives øy-romantikken, mens det gjør den ikke i Norge. Som eksempel viser han til at
det blant øy-boere i Sverige og Danmark er det en utbredt motstand mot bruer og tuneller ut til øyene.
På Farø og Øckerø i Sverige stemte innbyggerne nei til bro ved flere folkeavstemninger. Dette hadde
neppe skjedd i Norge hvor kampen om landforbindelser er svært intens.
I Sverige og Danmark samarbeidet også øyboere i egne øy organisasjoner, mens noe slikt ikke finnes i
Norge. Disse organisasjonene er også tilknyttet i ESIN, Europeiske Small Islands Federation, i likhet
med øy boerorganisasjoner i Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia og Skottland.
Heller ikke er noen norske øyer med i det Nordiske skjærgårdssamarbeidet.
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Kalgård hadde også dårlige erfaringer med norske kommuner og myndigheter som ikke hadde oversikt
og statistikk over hvor mange innbyggere det var på øyene, dette i motsetning til f.eks. statistisk sentralbyrå i Sverige som har full oversikt over hver enkelt øy. Men det positive for forfatteren var at det heller ikke hadde vært noen interesse tidligere for å lage bøker om norske øyer, dette i motsetning til Sverige og Danmark hvor det var flere bøker om dette emnet.

MEN KYSTKULTUREN STÅR STERKT I NORGE

Mens andre lands øyboere dyrker romantikken i det å bo på en øy, viser
forfatteren til den genuine lokalpatriotismen og interessen for kystkultur
på norske øyer.
Det er særlig under sine besøk på de store øyene på Sørlandet han får
inspirasjon og hjelp av lokale krefter til å forstå den særegne norske
kystkulturen, og ser forskjellen på å leve på en gård i innlandet kontra
det å reise ut i den store verden fra sin lille øy og ta med tilbake kultur
utrykk og kunnskap. Denne kunnskapen har gjennom mange hundreår
skapt det Norge vi ser i dag.
Det er ikke noe galt med bondekulturen og det den står for, men særlig
utviklende for nasjonen har den aldri vært. På tross av dette var det bondekulturen Norge dyrket i de viktige årene rundt bruddet med Sverige og
den nasjonale byggingen. Et godt eksempel er verdensutstillingen i Chicago i 1893 da Norge sendte en stavkirkemodell over Atlanterhavet for å
illustrere vært land. Heldigvis ble det bygget et vikingskip på Framnes, som ble seilt over havet til utstillingen og tok hele oppmerksomheten.
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Båtene på kystlaget, og bruken av de
Gokstad kystlag har flere båter som kan brukes av medlemmene,
noen etter en opplæring mens andre båter for eksempel robåtene,
er det bare og gi beskjed om til Fartøy og kulturlaget at du vil bruke.
Mange av båtene våre har vi fått av tidligere eiere for at de selv
ikke klarer å holde de pene eller at de ikke kan eller får tid til å
bruke disse. Det siste eksempelet er skøyta Vega som vi fikk overdratt vederlagsfritt mot at vi brukte den og holdt den i orden.
Gokstad kystlags formål er jo og ta vare på kystkulturen i fjorden
vår og område rundt. En del av kystkulturen er jo båter og det har
skjedd flere ganger at kystlaget har fått tilbud om å overta en båt
men sagt nei, selv om det har vært flotte båter som burde tas vare
på.
Grunn til dette er blant annet at vi ikke klarer å ta vare på flere båter. Fartøy og kulturlaget har mange båter som de pusser opp og de
vurderer om de kan klare flere når vi får tilbud om det.
Noen ganger får vi båter som vi som kystlag må ta vare på, og da
har vi et system som heter «Båtfadder». Altså en eller flere som
skriver en kontrakt med kystlaget om at de skal ta seg av båten og
bruke den som sin egen med havn på kystlaget.
Dette er jo en unik mulighet for fadderne som «får» en båt med
båtplass som de kan bruke som sin egen båt uten å betale for annet
enn vedlikehold.
Gokstad kystlags seil/motorbåt «SPLEIS» er en av de båtene vi gjerne skulle ha en fadder til. Dette er
en flott båt med en overhalt god motor med fire sengeplasser. Er du interessert tar du kontakt med Fartøy og kulturlaget (FK)
eller en i styret. Båten
trenger en tur på slippen
og noe vedlikehold som
kan avtales med FK laget om du trenger hjelp
til å komme i gang.
yh

33

AV IVAR OTTO MYHRE

VAR DET EN INDRE LEI FRA KLÅSTAD TIL SANDEFJORDSFJORDEN

I Tjølling historielags skrift for 2021 kom jeg over en artikkel om dette emnet som tirret min fantasi. Denne artikkelen er skrevet av Odd Bekkevold
som i sin avslutning bedyrer at dette ikke er «noe vitenskapelig dokument»

Alle som har kjørt nedre vei til Larvik og passert den store steinen på jordet – Hasle-steinen – like før
du kommer ned til Klåstadkilen og veien runder til høyre opp imot steinbruddet. Jeg har hørt mange
forklaringer på denne steinen, men den vanligste er at det er religiøst fallossymbol med ønske om god
avling. Men også at steinen har vært brukt til å trekke båter over eidet, slik at det kunne seile videre ut
i Syrristkilen og til Sandefjordsfjorden.

HASLESTEINEN

Steinens størrelse er interessant i seg selv der den stikker hele 5 m over bakken med kanskje tilsvarende høyde under bakken. Hvordan klarte man i vikingtiden å få reist denne steinen? Steinen er satt opp
på det høyeste punktet på eidet her. Det er ikke mulig å anslå nøyaktig når den kan ha blitt satt opp,
men Bekkevold tipper at den er ca. 1500 år gammel, og at den har vært et landemerke for sjøfarende
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for å vise denne indre leia. Han heller også til at skipene ble dratt over landstripa på ruller og at lasten i
båtene ble kløvet etter med hester.

HVORFOR BÅTTREKK HER?

Bekkevold mener at dette var en viktig vei for skipstrafikken på grunn av faren for å seile eller ro på
utsiden av Eftanglandet, og at det var noe man ville unngå. Han viser også til at Klåstad-skipet måtte ha
gått inn her for å losse og bli trukket over. Men en vikingknarr av den størrelsen på 21 m hadde neppe
problemer med å ta seg fram på
utsiden her, selv i litt dårlig vær.
Men Bekkevold viser til at sjøen
stod 4-5 m høyere da dette trekket var i bruk. Det må ha vært før
vikingtiden, fordi på 7-800 tallet
stod vannet i vårt distrikt bare ca.
3 m over dagens nivå. Før dette
var skipene mer primitive og
hadde sikkert behov for å unngå
Eftanglandet.

DOKUMENTASJON PÅ
KLØVING

I artikkelen er det en del artig
dokumentasjon på dette med
kløving i området. En vei i det
nye boligfeltet på Hem er kalt
«Kløvfaret» og oppkalt etter en
gammel kløvvei og hulvei som
har ført ned til et vadested. Kløv- Nordover fra Hasle steinen . Her gikk det en fjord innover
stad er også et navn i dette området og forfatteren mener at gårdsnavnet «Klåstad» kommer av
«Kløvstad».
. OPPSUMMERING
Dette er faktisk den første artikkelen jeg har lest om «Haslesteinen». Teoriene der er interessante, og dette burde ha vært
gjenstand for nærmere vitenskapelige undersøkelser. Det er ikke
mye skrevet om den indre leia fra
Sandefjord via Medfjorden til
Lahellefjorden heller, og har det
vært en helt indre lei forbi Gokstad-haugen og over til Lahelle
også? Utgravingene på Heimdal
har gitt oss noen svar, men det er
mye å ta tak i her.
Fra Hasle steinen sett sørover mot havet. Klåstad skipet ble funnet på det grønne
jordet nærmest havet
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Returadresse:
Gokstad kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord

Vi verner vår nære kystkultur

