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Nyhetsbrev fra 

Bergen Kystkultursenter 
 

Årsskiftet 2020/2021 

 

 

Godt nyttår, og vel overstått jul til alle dere som får dette. Her er en liten 

oppdatering av aktiviteter og hendelser i siste delen av 2020, og litt om 2021. 

 

 

Covid-19, frivilligheten og Kystkultursenteret 
Frivilligheten i kystkultursenteret har som resten av samfunnet blitt sterkt preget av 

koronasituasjonen. Vi har valgt å ikke stenge bygningene, men oppfordret den enkelte 

frivillige og leietaker til å følge de til enhver tid gjeldende anbefalingene fra myndighetene.  

Noen lag har valgt å legge helt ned møteaktiviteten, andre har redusert aktivitet med vekt på 

uteaktiviteter. Tidlig på høsten var det bra liv i senteret. Med de nye strenge tiltakene siste 

perioden mot jul, ble det imidlertid nesten slutt på all aktivitet hos frivilligheten. 

 

Oppfordringen vår er fortsatt å følge anbefalingene fra myndighetene videre, med håp om en 

langsom normalisering frem mot våren og sommeren. 

Det legges stor vekt på økt renhold og spriting av berøringsflater, samt bruk av munnbind for 

de som fremdeles bruker senteret. 

Kystkultursenteret var på plass i Pepperkakebyen, takket være flittige hender blant de frivillige. 

http://www.kystkulturbergen.no/
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Kaibygging – en eller annen gang? 

 
Som bildet viser er kaien ryddet for båter og klar for bygging av ny kai. Den omfattende og 

kostbare ommøbleringen av båter og rydding ser nå ut til å være helt bortkastet.  

Den etterlengtede opprustingen av kaiene fikk en foreløpig spiker i kisten rett før jul. 

Anbudsbefaring var i høst, og arbeidet skulle komme i gang før jul, med ferdigstillelse i 

slutten av april 2021. Etat for Bygg og Eiendom (EBE) sier nå at de ikke regner med at det vil 

bli anleggsstart før neste høst. 

 

Det er flere år siden bystyret bevilget 25 millioner kroner til nye kaier. De eksisterende er 

farlige og til dels avstengt. Det har vært en hard flerårig kamp for å få EBE til å ta fatt på 

jobben, og etter et krisemøte på nyåret i fjor kom endelig arbeidet på gli. Men nå er det altså 

full stopp. Begrunnelsen til EBE er at de kun fikk et anbud, at dette var for høyt. De vil nå ha 

ny anbudsprosess etter en annen metode. Mens vi venter går nok et år der frivilligheten lider 

og sikkerheten vanskelig kan ivaretas hvis uteområdet skal holdes åpent. 

 

Vi nøler ikke med å kalle dette tragisk. Kystkultursenterets administrasjon vil selvsagt følge 

opp dette, og jobbe for å få kvalifiserte til å overta utbyggingen. 

 

 

Bergen Nasjonale veteranskipshavn 
Kystkultursenterets initiativ til Bergen Nasjonale Veteranskipshavn 

(BNV) går nå inn i en ny fase. Utredningen «Bergen Nasjonale 

Veteranskipshavn – med fortiden inn i fremtiden» er applaudert av 

bystyret i Bergen og Vestland fylkeskommune. Begge har bedt om 

videre utredning av blant annet plassering i Vågen mm.  

Dette arbeidet er godt i gang i samspill med kommunen, 

veteranskipsmiljøet og Bergen Havn.  

 

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

kystkultursenterets nettside www.kystkulturbergen.no. 

 

 

 

http://www.kystkulturbergen.no/
http://www.kystkulturbergen.no/
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Beffen 
Kystkultursenteret startet opp igjen 

den 126 år gamle ruten på tvers av 

Vågen den 2. november i fjor med 

«BEF 2». 

Båten går mellom Bradbenken og 

Nykirkekaien fem dager i uken med 

avganger fra kl. 7.30 til kl. 16.10. 

 

Med på laget har vi de tre kjekke 

skipperne du ser på bildet: Karsten 

Johannessen, Harald Matland og 

Arve Asheim. De seiler sjarmtrollet 

i turnuser med en uke hver. 

 

Koronaepidemien gjør at det 

dessverre er svært få passasjerer, og 

tilsvarende dårlig lønnsomhet. Vi 

visste det ville bli trangt økonomisk, 

men trodde på flere reisende. Vi har 

imidlertid ikke tenkt å gi oss med det første. Takket være et fint korona-tilskudd fra Bergen 

kommune, samt vår innsamlingsaksjon til Beffen via Spleis, ser det ut til at vi kan holde båten 

gående inntil folk kan gå fritt igjen. 

 

Vær gjerne med og Spleis på Beffen du også: https://www.spleis.no/project/157966  

Alle summer, store som små, er gode bidrag 

 

 

Stor RS aktivitet 
Redningsselskapet sine 

aktiviteter i senteret har økt 

kraftig i høst. Kurset «Trygg i 

vann» er utvidet, og havnen er 

full av ungdomsskoleelever tre 

dager i uken.  

Kurset består av en teoretisk og 

en praktisk del der elevene må 

ut i vannet i våtdrakt. De lærer 

selvberging, livredning, om 

hypotermi, hjerte-/lungeredning 

mm. 

RS har nå fått en solid gave fra 

Stiftelsen DAM. Dette gjør at  

kursene kan fortsette for fullt 

også i 2021. 

 

 

 

 

http://www.kystkulturbergen.no/
https://www.spleis.no/project/157966
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Mer skole 
Spesialskolen Bergen kompetansesenter for læringsmiljø (BKL) har lenge hatt undervisning i 

kystkultursenteret med fokus på sjøen og kystkultur gjennom Sandviken Maritime Arena. Fra 

i høst utvidet de med en ny gruppe – Armkroken. Korona forsinket oppstarten, men de er nå 

kommet godt i gang med aktivitetene sine.  

 

Veggmaleriene i 2. etg. 
Veggene i svalgangen i 2. etasje i bod 15 ble prydet med veggmalerier da bodene var nye og 

ble brukt til oppbevaring av tørrfisk. Senere har veggene også vært brukt til å notere og krote 

på for å holde orden under sortering og pakking av tørrfisken. 

 

Det er neppe mange som har lagt merke til disse skjulte skattene fra fordums storhetstid for 

bodene og tørrfiskhandelen. Maleriene er falmet og preget av tidens tann, men har de senere 

år vært beskyttet bak ribber.  

I godt samarbeid med huseier Etat for Bygg og Eiendom, er nå ribbene erstattet med 

beskyttende plexiglass innrammet av diskret malte lister.  

Selv om vi ennå ikke har fått på plass egen belysning av veggene, oppfordrer vi alle til å ta en 

tur opp i gangen og ta en titt på restene av maleriene. 

 

Båtbyggingskurset 
For tredje vinteren på rad har vi kurs i bygging av 

klinkbygde robåter. Det er ryddet bedre plass inne, og det 

bygges nå fem båter av gangen, mot tidligere tre. Det er 

to-tre deltakere pr. båt. Båtene som bygges er prammer. 

Dette fordi de er enklere og rimeligere å bygge enn f.eks. 

færinger, men gir likevel godt innblikk i denne 

byggemåten.  

 

Koronasituasjonen gjør dessverre at fremdriften med 

byggingen er kraftig forsinket. Det er Sandviken kystlag 

og dets leder Rune Tvedt som står for kurset. 

http://www.kystkulturbergen.no/
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Ny strategiplan 

Kystkultursenterets strategiplan er etter hvert utgått på dato. Arbeidet med ny plan er godt i 

gang, og et utkast skal være klart tidlig på våren. Før strategiplanen endelig vedtas, blir den 

sendt ut til de ulike leietakerne for tilbakemeldinger. Styret i senteret skal også behandle og 

vedta den.  

Strategiplanen er viktig for klargjøring av de overordnede målene for driften av senteret, og 

dermed retningen for driften. 

 

 

Flittig gjeng i smien 
Smien vår på Tangen har vært ekstra flittig i bruk i høst og vinter. Siden det ikke er plass til 

mer enn maks fire-fem brukere av gangen, og det naturlig brukes maske og hansker, har 

smiing vært en fin korona-aktivitet. Ekstra ivrige har en gruppe studenter med utspring på 

NHH vært.   

 

 

 

 

Salg av fisk fra båt 
Bergenserne klager på manglende 

muligheter for å kunne kjøpe fisk 

rett fra båt. 

Mange har imidlertid oppdaget at vi 

som det eneste stedet i Bergen 

sentrum kan vi tilby dette. 

 

I flere år har nå vår trofaste fisker 

Jan Arve Birkeland fra Flatøy solgt 

fisk hver onsdag og lørdag fra 

kaien. Populært tilbud som trekker 

mange til senteret. 

http://www.kystkulturbergen.no/

