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Det yrer av liv i kystkultursenteret. Båter pusses, oljes, lakkes og tjæres. Det jobbes i 

snekkerverkstedet. De første båtene er satt på sjøen, og prøvekjørt. Gamle motorer overhales 

og testes og Fiskerimuseet rigger nye utstillinger. Aktiviteten er større enn på mange år, og 

det foregår noe de fleste dager, formiddag som ettermiddag. 

 

Vårslipp og museums-åpning 12. mai 
Sett av lørdag 12. mai kl. 11-16 på kalenderen. Da er det sesongenstart med markedsdag og 

Vårslipp i kystkultursenteret, og Norges Fiskerimuseum åpner sesongen med nye utstillinger 

og omvisninger. 

 

Her er litt av publikumsaktivitetene den dagen: 

 Maritimt (og litt annet) bruktmarked. 

 Fisketurer 

 Havforskningsinstituttet demonstrerer 
dissekering av fisk. 

 Kjøring av gamle båtmotorer hos begge 
motorklubbene 

 Nyåpning av utstilling med kunstner John 

Audun Hauge i bod 15b 

 Repslagning 

 Båtturer 

 Salg av mat 

 Diverse annet. 

 

Alle er hjertelig velkommen med ting de vil selge 

på markedet. Hovedvekten må være på maritime 

gjenstander, men annet er også greit. Salgsbod/bord 

må du holde selv. Deltakelse er gratis. 

 

Disse arrangerer og deltar: 

Museum Vest, Norges Fiskerimuseum 

Motivasjon og Mestring 

Sandviken motorklubb 

Langskipslaget Haakon Haakonsson 

Sandviken Motorklubb 

Stiftelsen Aktivt sjøliv for alle 

Sandviken Båtlag 
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Bergen Maritime Vernelag 

Redningsselskapet (ikke endelig bekreftet) 

 

Torgdag lørdag 9. juni 
Museum Vest sine avdelinger Hanseatisk museum, Norges Fiskerimuseum og Kystmuseet i 

Øygarden, satser sammen med kystkultursenterets aktive medlemmer stort på å vise seg frem 

under Torgdagen. Museets avdelinger vil holde hus i og ved Dramshusens skur 

(vippebommen). Ved kaien foran, vil fiskeflåten i kystkultursenterets havn etter planen 

presentere seg opp mot museet. De to reisende-båtene er påtenkt en egen presentasjon. Øvrige 

båter fra senteret som ønsker å delta, vil få plass like ved. Sandviken Motorklubb og Bergen 

Maritime Vernelag kommer til å vise frem og kjøre ulike motorer, trolig mellom 

Dramshusens skur og skur 11. 

Det er et mål å presentere frivilligheten og museene samlet som en enhet overfor publikum, 

der en lager informasjon i fellesskap. 

 

”Markol V” vernet 
Riksantikvaren har nå vernet føringsbåten ”Markol V”. I brevet fra Riksantikvaren står det 

blant annet: ”Markol V” ble bygd i 1956 

for Tran-Martens, og representerer en siste 

generasjons føringsbåt; en kombinasjon av 

slepebåt og lekter. Føringsbåtene var en 

svært sentral del av Bergen havns 

infrastruktur fra motoriseringen rundt år 

1910-1915, til tidlig på 1970-tallet. På det 

meste fantes det trolig mellom 50-70 

føringsbåter i og rundt havnen… Etter en 

samlet vurdering av fartøyets historie, 

alder/epoke, autentisitet, geografisk 

tilhørighet og historisk betydning, anser 

Riksantikvaren ”Markol V” ” som verneverdig.  

”Markol V” har fast plass i senterets veteranbåthavn, og skal gradvis restaureres. Dette er den 

fjerde båten med vernestatus i havnen. De andre er: ”Selma”, ”Terje” og ”Mot”. 

 

RS 28 Sandefjord på plass i havnen 
Etter å ha fått tildelt plass i havnen i høst, har nå 

endelig ”RS 28 Sandefjord” klappet til kai.  Den er 

bygget i 1913, og er en av de originale 

redningsskøytene tegnet av Colin Archer. Båten har 

en fantastisk og veldokumentert historie bak seg, med 

blant annet jordomseiling, og forlengs salto i 

Atlanteren. 

Båten er 47 fot lang, 5 meter bred og 2,45 meter dyp. 

Motoren er en 1983 Volvo Penta MD 70 på 115 hk. 
Eiere er Lena og Ingvald Stølås. Du finner mer på 

båtens hjemmeside: 

http://www.rs28sandefjord.dinstudio.no/news_6.html 

 

 

 

 

http://www.rs28sandefjord.dinstudio.no/news_6.html
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To reisendebåter fikser fasaden 

Det ligger to representerer for reisendebåter i havnen for tiden. Begge har tilhørt reisende, og 

representerer ulike tidsperioder for denne bruken; før og etter motoriseringen. De reisende var 

stort sett hele familier som brukte sommerhalvåret til å farte langs kysten og handle med 

fastboende, og gjøre ulike jobber. For alle som husker tilbake til -60 tallet og før dette, var de 

reisende og båtene deres et fast innslag overalt langs kysten. De reisende ble også kalt splint 

og fant.  

 

 
 

Den eldste av de to båtene skal etter sigende ha deltatt i filmen ”Fant”.   

Båtene er under lett restaurering av eierne, og skal være en del av en utstilling om de reisende, 

som skal lages i senteret til høsten. Båter med slik dokumentert historie er svært sjeldne, og 

verdifulle bidrag til en helhetlig formidling av kystkulturen. 

 

Opprustning av havnen 

Havnen i senteret er under opprustning. Bunnen er saumfart av dykker, og Havneutvalget har 

fjernet masse løse tau og gamle moringer, samt en del skrot. De fleste nyere moringene er tatt 

opp, da nesten alle fortøyningstauene var slitt over i festet til bøyene. Nye bøyer og masse 

solid kjetting og festeutstyr er kjøpt inn. Straks moringene er klargjort med nye fortøyninger 

og bøyer, legges de fortløpende ut igjen. 

Det blir likevel svært trangt om plassene denne sesongen, ser det ut til. Bergen kystlag har på 

kort varsel fjernet fem eldre brygger som de eide, noe som reduserer tallet på plasser 

betraktelig, og gjør ombordstigningsforholdene vanskeligere. 

Vi håper imidlertid å gradvis bedre forholdene for båtene i løpet av sommeren. 

 

Tidligere nyhetsbrev ligger tilgjengelig på www.kystkulturbergen.no  

 

Mvh 

Egil Sunde 

daglig leder 
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