
 

Sandviksboder Kystkultursenter AS 

                                             Sandviksboder 15-17 

5035 Bergen www.kystkulturbergen.no 
Tlf. 971 69 903 egil@kystkulturbergen.no 

 

Internt nyhetsbrev fra 

Sandviksboder Kystkultursenter 
 

 
Nr 5 

6. november 2009 

 

Kunstutstilling med John Audun Hauge 

Fellesenheten og Museum Vest, Norges Fiskerimuseum lager i fellesskap kunstutstilling i 

senteret med John Audun Hauge. Hauge bør være velkjent for brukerne av senteret, som eier 

av to av bodene, og ”Selma”. 

Byrådsleder og byråd for kultur, Monica Mæland, åpner utstillingen fredag den 13. november 

kl. 13.30. Vi håper så mange som mulig av dere kan komme. 

Utstillingen heter ”Båt?”, og er delt i to: 

Ytterst på Tangen blir det 2-3 skulpturer. Disse vil ikke hindre den daglige bruken, 

men være med å løfte området. Blant annet denne: 

 
 

På loftet i bod 23a kommer den andre delen av utstillingen. Her kan du blant annet se 

denne: 

  
 

Åpningen av utstillingen starter på Tangen med velvalgte ord. Deretter går vi inn i 23a. 

 

Utstillingsdelen på Tangen har selvsagt noen praktiske konsekvenser. Området må ta seg 

ekstra bra ut. Vi må også flytte robåtene. Disse ligger jo likevel der i påvente av annen 
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plassering. Mandag vil Fellesenheten flytte båtene lenger inn på Tangen. Hvis båteiere ønsker 

å gi sitt flyttebidrag før dette, er det fint. Søndag skal vi etter planen ha fått den nye båtvognen 

på plass, slik at flyttingen kan skje enkelt og skånsomt. 

Etter hvert vil robåtene bli plassert der Havneutvalget bestemte. Båteiere med skur over båten 

bør også ha fått disse på plass til utstillingsåpning, og rydde rundt. Materialene som ligger ved 

nøstet, må også tas under tak slik planlagt. 

Det ligger en del saker av blandet verdi oppetter vestveggen på nøstet. Vi ber om at de som 

eventuelt eier dette om å fjerne det. 

Vi kommer også til å finne en bedre plassering av seiljollene, i samarbeid med kystlaget. 

 

Vi tror utstillingen er med å forsterke kystkultursenterets uteområde og karakter, og vil trekke 

flere positive krefter/byvandrere til området. Vi får også nok en gang presentert området for 

sentrale beslutningstakere i og rundt byen. 

 

Ny leietaker 

Bergen Skala Modellbåtklubb er opptatt som ny leietaker i senteret. Mange vil kjenne til 

aktivitetene deres fra før. Blant annet som gode medspillere under Sandviksdagene, og tidvis 

brukere av kystlagets lokaler til aktivitetene sine. Når ombyggingen av senteret er ferdig, vil 

de få tildelt eget lokale. De som ønsker å vite mer om klubben, kan besøke den på 

www.bsmbk.org/  

 

”Vulcanus” 

 
Slik så ”Vulcanus” ut med sine opprinnelige farger. Foto: Helge Sunde 

 

Som en del sikkert har fått med seg, er vi en liten gruppe rundt kystkultursenteret som nå 

prøver å redde ”Vulcanus” for byen. I forrige uke skrev BA om det, og BT på nettutgaven. I 

dag er det tre sider i BT. 

”Vulcanus” hører hjemme i Bergen, og vi er i god dialog med rederiet, ulike antikvariske 

myndigheter, og kapitalsterke lokale bedrifter og privatpersoner. Det er allerede tilbudt et 

solid årlig bidrag fra en av de største lokale bergens-bedriftene. 

Hvis vi får dette til, vil slepebåten trolig ha sitt naturlige tilholdssted i sentrum, men besøke 

kystkultursenteret ved ulike anledninger og være med å profilere dette. 

I løpet av forholdsvis kort tid vil det bli etablert et formelt vernelag rundt båten. Vi håper 

mange av senterets brukere vil bli med i dette.  

 

Mvh 

 

Egil Sunde 

daglig leder 

http://www.bsmbk.org/

