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Publikumsdagene i kystkultursenteret er 

blitt en magnet for byens befolkning, og 

tilreisende.  

 30. mai var det Maritim lørdag.  

 1. juni åpnet Norges Fiskerimuseum 

dørene. 

 13. juni deltok en rekke av senterets 

lag under Torgdagene, sammen med 

Norges Fiskerimuseum. Både med 

aktiviteter på land, og med mange 

store og små båter. 

 5.-6. september var det endelig 

Sandviksdager med ulike aktiviteter 

spredd over hele Sandviken. I 

kystkultursenteret er det nesten blitt å 

regne som våre lokale nasjonaldager. 

Som vanlig var det masse folk. De 

frivillige i alle lagene og foreningene i 

senteret hadde sammen med Norges 

Fiskerimuseum skapt et helhetlig bilde 

med yrende aktiviteter på land og på 

vann. Fiskerimuseet sørget for faglig 

innhold med åpent museum, foredrag 

og omvisninger. 

 



Sandviksdagene:     

Nytt av året under Sandviksdagene var at 

Beffen fraktet besøkende tur-retur Vågen-

kystkultursenteret. Kjempesuksess med 

stort sett stappfull båt.  

Det er vanskelig tallfeste de besøkende 

under dagene, men vi prøver: 

 Over 3000 var innom senteret i løpet 

av de to dagene.  

 700 besøkte fiskerimuseet og så 

utstillingene. Dette er museet veldig 

fornøyd med. 

 136 unger - og noen voksne, fikk en 

uforglemmelig opplevelse i havnen. 

Båten tar to av gangen og gikk 

kontinuerlig. 

 98 personer fikk oppleve tur på 

Byfjorden med «Erkna» lørdagen. 

 Flere hundre reiste med vikingskipet 

de to dagene. 

 Anslagsvis 100 personer kom seg på 

sjøen med snekke, robåt, eller seilte 

med nordfjordfæring. 

 Rundt 200 unger fikk prøve seg i 

kajakk. Flere var det ikke plass til. Alle 

kajakkene var opptatt hele tiden. 

 22 barn fikk prøve seg i smien. Køen 

var lang, men flere var det ikke plass til 

om sikkerhet og plass skulle ivaretas, 

og de skulle rekke å smi noe fornuftig.  

 Ca. 200 passasjerer fikk seg oppleve 

byens vakreste minicruise med Beffen 

tur retur Vågen-senteret.  



 Ca. 30 personer var med på fisketur 

der det ble trukket line og teiner. Flere 

var det ikke plass til. 

 2 konserter med Sandvikens 

Ungdomskorps og Bergenhus 

Entusiastkor søndagen, med masse 

publikum. 

 

Uteområdet var stort sett fullt av folk. 

Den bevisste dreiningen mot 

familieaktiviteter og barn de siste årene 

viser igjen. Uten at vi dermed glemmer å 

ha noe  å tilby for alle aldre og 

mangslungne interesser.  

Mangfoldet av opplevelser og tilbud 

gjorde at svært mange tilbrakte store 

deler av dagen i senteret, og var her 

begge dager. 

Levende fisk, «gull»graving, sløying av 

fisk, gamle motorer, Brørvikskuto, 

bruktmarked, båtdelering, filmvisning og 

knutekurs, var noe av det som trakk 

publikum. I tillegg kom folk for å nyte 

området og stemningen. 

Og noe av det beste: Det er en 

fantastisk gjeng frivillige i senteret som 

står for aktivitetene og gir en 

opplevelsesrik helg til befolkningen. Alt 

var som vanlig gratis – unntatt maten. 

En stor takk til alle som bidro, og en stor 

takk for økonomisk støtte fra Bergenhus 

og Årstad kulturkontor. 

 

 






