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5. september 
 

Sandviksdagene ble barnemagnet 
 
 

 
 
 
 
31. august og 1. september var det igjen Sandviksdager, sjette året på rad.  
Arrangementet har funnet grunnformen over hele Sandviken, med litt varierende deltakere fra år til 
år. I Sandviksboder Kystkultursenter var tilbudet utvidet i forhold til tidligere år, med spesiell vekt på 
barn og unge. Det viste også igjen blant publikum. Det kom vesentlig flere småbarnsfamilier enn 
tidligere, de var her lenger, og mange kom igjen søndag.  
Vi håper de kommer igjen en vakker dag som litt eldre, med gode minner som gir lyst til å fortsette 
med kystkultur i voksnere alder. 
  

Spesielt var de nye postene, som den lille fiskekummen, barnekajakkene, og rebus med innlagt 
skattkiste hos vår lokale musikalske sjørøver, skikkelige barnemagneter. Men også smien, 
repslagning, vikingskip, Elias-båten, fisketurer og snekketurer apellerte til mange små. Mest merkbart 
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var dette søndagen, da det var skikkelig drittvær. 
Barnefamiliene kom likevel. Og svært mange kom 
begge dagene. Vikingene trodde vikingskipet ville 
bli uten passasjerer den dagen, men ble fylt opp av 
godt kledde passasjerer på tross av været. Lørdagen 
måtte de gå ekstraturer for å holde unna køen. 
  
Et utvidet kafétilbud var også med på å få folk til å 
bli en stund ekstra. Kaféen var stort sett full fra den 
åpnet til den stengte, begge dagene. 
 
Vi skal heller ikke glemme de andre tilbudene med 
gamle motorer, krabbeforedrag og –kurs, fiske, 
bodvandring, lån av oselver, mm.  
  
Grovtelling viser at det var oppunder 2000 
mennesker innom kystkultursenteret i finværet 
lørdag. Tilstrømningen var jevn og stor hele dagen, 
og folk nøt finværet. 
Selv søndagen, da det regnet trollkjerringer, var det 
rundt 700 besøkende. Det er vi kjempefornøyd 
med! 
 
Palleløpet avsluttet lørdag. Begrenset antall 
deltakere, men stor innsats hos deltakerne, og 
publikumssuksess. 
 
Kjempetakk til alle som gjorde Sandviksdagene 
mulig ved å stå på og samarbeide og legge til rette 
for at hele arrangementet skulle kunne 
gjennomføres knirkefritt.  
 
Slike arrangement er vår fremste måte å vise frem 
hva vi driver med, rekruttere til kystkulturen, og gi 
noe tilbake til byens befolkning og tilreisende, for 
alt kommunen har gitt og gjort for å skape denne 
fabelaktige kystkulturelle arenaen. 
 
Vi gleder oss allerede til neste år! 
 
Egil Sunde 
Daglig leder  
Sandviksboder Kystkultursenter 
 
PS. Det var Pelle (Per Olav Petersen) som vant 
palleløpet! Flere bilder legges ut på nettsiden vår 
www.kystkulturbergen.no  
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