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Nytt fra havnen 
 

 

”Gurine” til Rosendal 
Den gamle hardangerjakten ”Gurine” var tidligere en sentral del av havnebildet i 

kystkultursenteret. For ca. to år siden var jakten tilbake på plass, og har vært en viktig del av 

den kystkulturelle formidlingen i senteret. 

Målet var å skaffe nye eiere, og beholde ”Gurine” i Bergen. 

Fellesenheten, John Audun Hauge, eierne Kari og Georg 

Gundersen, m.fl. har denne perioden jobbet iherdig med 

flere løsninger for fremtidig ivaretaking av båten. Det lyktes 

dessverre ikke å skape nok interesse her hvor den historisk 

hørte hjemme. 

Løsningen som en nå er kommet frem til, er at en 

entusiastisk gruppe i Rosendal, i nært samarbeid med 

Kvinnherad kommune, overtar båten. Den vil bli slept til 

baroni-bygden i løpet av kort tid, og satt på land. Planen er 

at ”Gurine” i løpet av fem år skal være i så god stand at den 

kan sjøsettes. Båten skal etter planen ikke sertifiseres for 

seiling når den sjøsettes igjen, men ligge som et flytende 

kulturminne. 

Som mange vet, ble det bygget en rekke jakter i Rosendal, inkludert ”Gurine”. For kommunen 

er dette derfor et viktig formidlingsprosjekt. 

Hovedmålet med å gi ”Gurine” kaiplass i kystkultursenteret for to år siden, var å være med å 

redde den stolte skute. Det er synd den forlater Bergen, men vi er svært glad for å ha bidradd 

med å gi den et verdig liv der den kom fra. 

Vi håper mange vil følge restaureringen av ”Gurine” i Rosendal de neste årene. 
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Tildeling av båtplasser 
Alle båteiere som har hatt plass i veteranbåthavnen, og som søkte om fornyet båtplass i 

senteret for kommende sesong, ble tildelt plass.  

Det ble tildelt plass til tre nye båter, pluss at en båteier skal bytte båt, fikk tildelt plass til sin 

nyervervelse. 

Plassering av båtene i havnen gjøres med det første. 
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