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Sandviksdager 
Det blir IKKE Sandviksdager i år. Dette pga. av den usikre situasjonen rundt Covid-19. En ser 

nå at smittetallene øker igjen. Vi er derfor kommet frem til at det vil være vanskelig å 

gjennomføre arrangementet på en forsvarlig måte innenfor gjeldende regler fra 

helsemyndighetene. 

 

Covid-19 og Kystkultursenteret 
Smittesituasjonen er fortsatt usikker. Smitten ser som sagt ut til å øke i tiden fremover. Vi har 

valgt å ikke stenge ned senteret, men overlate til det enkelte lag å vurdere møteaktiviteten i 

forhold til anbefalingene fra helsemyndighetene. 

Flere lag har hatt aktiviteter i sommer, men med streng håndheving av smittevern. I tiden 

fremover vil vi heller ikke stenge senteret, men oppfordre alle til å begrense aktiviteter der en 

må være flere samlet og være tett innpå hverandre, og følge de allmenne smittevernrådene. 

 

Kaiutbygging 
Den etterlengtede opprustingen av kaiene ser nå ut til endelig å komme i gang. Arbeidet var 

stoppet helt opp og det var i praksis null fremdrift i en lang periode. Etter noe møteaktivitet i 

vår, er det ryddet opp i dette, og detaljplanleggingen er nå i en sluttfase. Alt tyder på at 

fornyingen av den innerste trekaien kan komme i gang sent på høsten og arbeidet bli ferdig i 

vinter. 

I mellomtiden er kaien forsterket slik at den nå tåler kjøring med kranbil. 

Neste trinn er full fornying og forlenging av kaien der Erkna ligger. Eksisterende kai er i 

praksis kondemnert. 

 

«Lessing» 
Det har vært spørsmål rundt den lille slepebåten 

«Lessing». Denne er kjøpt inn av 

Kystkultursenteret for å bevares. Båten er søkt 

vernet, og kjøpet ble mulig ved hjelp av en 

pengegave til dette formålet. Båten er fra 1889 og 

kom til Bergen i 1899. Den har 79 års fartstid i 
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Bergen med ulike eiere. Entreprenørselskapet Stoltz Røthing eide den lengst, fra 1916 til 

1983.  

Maskinen er en 4 sylindret Wickmann DCT installert ny i 1965. 

 

Bergen Nasjonale veteranskipshavn 
Kystkultursenteret tok for noen år siden initiativet til å 

etablere «Bergen Nasjonale Veteranskipshavn». 

Arbeidet ble finansiert av Hordaland Fylkeskommune, 

Riksantikvaren og Bergen kommune. Den ferdige 

planen ble levert til kulturbyrådet i 2019. Tanken er å 

organisere veteranskipsarbeidet bedre, bygge en tydelig 

merkevare, øke inntjeningen, rekrutteringen, mm. 

Byrådet vedtok før sommeren at arbeidet med BNV skal 

fortsette med tanke på etablering. Bystyret skal behandle 

planen etter sommeren. 

De som er interessert i å lese planen, kan laste denne ned 

på kystkultursenterets nettside 

www.kystkulturbergen.no. 

 

Beffen 
Som de fleste vet, har kystkultursenteret nå kjøpt alle tre Beffen-båtene. Grunnen er at de 

skulle selges, og det kun var kjøpere fra andre steder enn Bergen. Vi mente at det av 

kulturminnehensyn ville være veldig trist for byen om båtene ble borte, og ønsket også å 

opprettholde den populære 

Sandvikenruten: Vågen - Tollboden 

(Akvariet) - 

Kystkultursenteret/Fiskerimuseet - 

Gamle Bergen.  

Vi gikk i forhandlinger med de to ulike 

eierne, og kjøpte båtene og kaiene.  

Kjøpet var mulig med 1,6 millioner i 

gaver fra næringslivet i Bergen, 1 million 

i lån fra Bergen kommune, samt noe 

egenkapital. 

I løpet av høsten skal den gamle ruten på 

tvers av Vågen i drift igjen i regi av Kystkultursenteret. 

Båtene heter nå «BEF 1» (1945), «BEF 2» (1977) og «BEF 3» (elektrisk, 2014). 

 

«Fløttmann I» 
28. mai døpte vår alles ordfører Marte Mjøs Persen den nybygde seksæringen «Fløttmann I» i 

Kystkultursenteret. Båten ble i vinter bygget av Hardanger Fartøyvernsenter, og er en kopi av 

en kirkebåt fra Sørfjorden i Hardanger. Originalen ble bygget i ca. 1870-1880.  

Båten ble finansiert med midler fra Forbundet Kysten, 

Bergen kommune og Stiftelsen Neptun, og er et 

samarbeidsprosjekt mellom Kystkultursenteret, Norges 

Fiskerimuseum og Sandviken Kystlag.  

«Fløttmann I» brukes av medlemmer av Båtdeleringen 

og kan leies av andre i Fiskerimuseets åpningstid. 

http://www.kystkulturbergen.no/
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Drikking og grilling 

På fine sommerdager er det til dels store problemer med grilling og drikking på 

kystkultursenterets område. Dette er ikke tillatt. Engangsgriller har blitt kastet i bosspannet 

vårt, og dette smeltet. Bare flaks gjorde at det ikke ble brann. Det grilles ute, under båter og 

inne i nøstet.  

Vaktselskapet vårt Relisec bortviser folk som drikker og griller, men de kan ikke være her 

hele tiden.  

Vi oppfordrer derfor alle til å ringe vaktselskapet tlf. 03765 hvis en ser uforsvarlig oppførsel, 

eventuelt snakke til folk og minne dem på reglene. Det er satt opp plakater om dette mange 

steder på området. 

 

Endring av leietakere 
Motivasjon & Mestring og Sandviken Veteran Motorbåtklubb har i løpet av sommeren flyttet 

ut fra senteret, eller lagt ned driften. Redningsselskapet har lenge hatt aktiviteter rettet mot 

barn og unge med utgangspunkt i senteret, og utvider nå denne delen av driften kraftig utover 

høsten.  

Det samme gjelder spesialskolen Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø. Gjennom 

avdelingen Sandviken Maritime Arena har de hatt sjørettede aktiviteter i en årrekke. Denne 

aktiviteten økes nå med en ny gruppe fra høsten av. 

Styret i kystkultursenteret legger vekt på at leietakerne i senteret må være aktive med 

relevante aktiviteter. 

http://www.kystkulturbergen.no/

