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Konferanse eller samling i Bergen?
Ytterst i havet, 36 km vest for Bergen, 
finner du Panorama Hotell 
og Marstein Fyr - opplev noe nytt!

·  Nytt hotell av høy kvalitet
·  Bredt spekter av opplevelser
·  Møterom og overnatting på 
   Marstein Fyr
·  Mat av lokale delikatesser

Tlf: 56 31 90 00 | booking@panoramahotell.no | www.panoramahotell.no | Panorama Konferansehotell, Forland

på vestlandetKystopplevelser

Følg oss:

Stevneleder Tore Gramnæs Jacobsen.

Foto: Tuva Løkse
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Når vi nå ønsker dere velkommen til Landsstevnet i 2014  
ligger det en mangeårig tanke bak om å arrangere Forbundet 
KYSTENs Landsstevne i Oslo. Vi så det lenge som en umulig-
het å gjennomføre dette. 

Men i februar 2010 møttes noen av oss for å finne ut om 
det likevel ikke var liv laga for et landsstevne. Vi fant en 
plattform som betinget samarbeid mellom alle kyst lagene 
i  indre Oslofjord samt Norsk Veteranskibsklub, Norsk 
Motorskøyteklubb og Norsk Maritimt Museum. Og slik er det 
faktisk blitt, et unikt samarbeid blant alle oss i den maritime 
kystkulturklyngen! 

Stevnet har fått mottoet «Båten - Norges nasjonsbygger». Et 
sterkt uttrykk som sier det uomtvistelige at uten båten hadde 
ikke Norge som nasjon hatt den posisjon i verden det har når 
det gjelder maritim kunnskap innen sjøfart, fiske og offshore. 

Kunnskap om  det maritime Norge må formidles og det håper 
vi at stevnet i Oslo vil gjøre. 

De mange utstillinger på landsstevnet vil bl. a. vise fiske-
rienes store betydning for nasjonen Norge gjennom mange 
hundreår. Store eksportverdier skapt av fiskeriene har gitt 
staten økonomi til å gjennomføre mange store investeringer.

Dette kommer til å bli et minne verdig landsstevne hvor vi i 
år også har tatt opp i oss Nordisk Kystkulturstevne som gir 
stevnet en mye større dimensjon. Spesielt siden stevnet er en 
offisiell del av Grunnlovsjubileet.

Så hjertelig velkommen skal dere være alle sammen hvor dere 
enn kommer ifra!

Forbundet KYSTENs 
Landsstevne 2014

Forbundet KYSTENs 
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I 2014 har Norge seilt 200 år på egen kjøl, og samtidig feirer havnebyen Oslo
sitt 700-årsjubileum. I fire dager i juli 2014 arrangerer vi en stor folkefest.
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BÅTEN – NORGES NASJONSBYGGERBÅTEN – 

ArrangørerArrangørerArrangører MedseilereMedseilereMedseilere

Norsk veteranskibsklub

Landsstevnet har fått økonomisk støtte fra: Oslo Maritime Stiftelse, Nordisk ministerråd, Norsk  
kulturråd, Riksantikvaren, Kulturdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kystens dag, Norges 
Fiskarlag, Gratangen kommune, Rissa kommune, Halsa kommune, Bergen kommune, Tysvær  
kommune, Røyken kommune, Oslo kommune, Rogaland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune,  
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Letterstedska Föreningen og Clara Lachmanns Fond.
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Hestmanden
«Lucky Ship» ble det kalt, dampski-
pet Hestmanden. Skipet er det eneste 
som har deltatt i - og overlevd - to 
verdenskriger, og er nå en flytende 
formidlingsarena for krigsseilernes 
historie. Skipet ble bygget i 1911 ved 
Laxevaags Maskin & Jernskibsbyggeri, 
og skipstypen kalles gjerne «bakla-
der». Hestmanden har i dag hjemme-
havn i Kristiansand, og det er lagt ned 
mye arbeid i operasjonen med å slepe 
den til Oslo i anledning stevnet. Se 
også Jon Michelets tekst på side 13.

Enigheden 
Bergen kystlags vengbåt «Enigheden» 
er en replika av båten som fraktet 
representantene fra Bergen til Lærdal 
på deres ferd mot Eidsvoll i 1814. 
I mars i år gjenskapte kystlaget 
Lærdalsferden i samme tidsrom og 

med tidsriktige kostymer i anledning 
grunnlovens 200-års jubileum. 

Nordstjernen og Sjøkurs
Årets landsstevne får besøk av 
to tidligere hurtigruteskip! M/S 
«Nordstjernen» fra 1956 seilte strek-
ningen Bergen – Kirkenes i femtiseks 
år, til 2012 da den også ble fredet av 
Riksantikvaren.  Nå går den igjen med 
passasjerer, og har sin hjemmehavn i 
Bergen.

M/S «Sjøkurs» (tidligere «Ragnvald 
Jarl») fungerer som maritim videregå-
ende skole i Kristiansand det meste 
av året, men bemannes av frivillige og 
deltar i diverse kulturprosjekter om 
sommeren. «Sjøkurs» var moderskip 
for Forbundet KYSTENs deltakelse på 
kystkulturfestivaler i Brest i Frankrike 
og på Island. I fjor sommer ble 

den rikskjendis gjennom NRKs 
Sommeråpent-sendinger. 

Børøysund
Dampskipet «Børøysund» fra 1908 
er landets eneste passasjerskip 
med original kullfyrt kjele og 
original dampmaskin, og er et 
eksempel på den nordnorske lokal-
båten. I 1968 ble den kjøpt av Norsk 
Veteranskibsklubb i Oslo som restau-
rerte den. D/S «Børøysund» fremstår 
i dag slik hun gjorde den siste tiden 
i Vesteraalens Dampskibsselskabs 
eie, og benyttes til utflukter og 
utleie. Børøysund pryder til daglig 
Akershuskaia ved festningen, og ble 
fredet av Riksantikvaren i mai i år. 

Southern Actor
«Southern Actor» er en hvalbåt, nå 
med funksjon som museumsbåt i 

Sandefjord. Den er bygd i 1950 for 
hvalfangstselskapet Chr. Salvesen 
i Skottland. Da man i 1980 fant ut 
at en gammel hvalbåt måtte tas vare 
på, viste det seg umulig å finne en av 
byens egne båter. Ingen var i en slik 
stand at den egnet seg for restaure-
ring. Valget falt derfor på «Southern 
Actor». Dette kunne forsvares blant 
annet fordi selskapet Salvesen kan 
sies å være halvt norsk. En stor 
del av mannskapene på Salvesens 
ekspedisjoner var fra Vestfold, og sel-
skapets flytende kokerier ble utrustet 
i Tønsberg.

RS2 Langesund 
Redningsskøyte tegnet av Colin Archer 
og bygget ved Porsgrunn Baadbyggeri 
i 1893 for Langesund krets av Norsk 
Selskab til Skipbrudnes Redning. I 
sin tid som redningsskøyte reddet 

 Aldri før har en slik  
   flåte av historiske båter  
vært samlet i Oslo Havn. 

Her er et utvalg høydepunkter.

Det er en glede å ønske alle tilreisende hjertelig velkommen 
til Oslo i anledning Forbundet Kystens landsstevne. I disse  
dagene kommer alle deltagere, frivillige og besøkende til  
å sette sterkt preg på byen. 

Hilsen fra  
Oslos ordfører

Det kan være lett å glemme at Oslo 
er en kystby. Går man seg en tur på 
Grünerløkka eller en skitur i Marka, 
føles sjøen og alt som hører den til 
langt borte. Men uten den aktiviteten 
som har funnet sted i Oslos havn 
gjennom årenes løp, hadde det fak-
tisk ikke vært noen by av betydning 
her. Handelen over sjøen har vært 
helt sentral for Oslo i mange hundre 
år, og sjøen er fortsatt viktig for oss: 
Oslofjorden gir oss både sjømat og 
deilig adspredelse, og ikke minst er 
Oslo fortsatt – etter århundrer med 
sjøfart – ett av verdens viktigste 
shipping-sentra. Vår by er del av den 
norske kystkulturen, og kystkulturen 
er en del av Oslo. 

Forbundet Kystens landsstevne 
både minner oss på og feirer den 
norske kystkulturen. Alle fartøyene 

og båtene som vil komme til Indre 
Oslofjord blir et flott skue, og alle ak-
tivitetene under festivalen vil gi både 
underholdning og lærdom. Dette blir 
både et viktig kulturarrangement 
og et spennende tilskudd til byens 
aktivitetstilbud i sommer.

Det er mange mennesker som har 
lagt veldig mye arbeid ned i å få 
dette arrangementet på plass. De 
fortjener en stor takk, og jeg er sikker 
på at deres innsats bærer frukt i form 
av mange besøkende.

På vegne av byen ønsker jeg alle or-
ganisatorer, deltagere og besøkende 
en flott kystkulturfestival!

Fabian Stang

«Langesund» og hennes modige 
mannskap 102 personer, 39 båter 
og 3 skip. I tillegg assisterte de 29 
skip, slepte inn 3536 båter og 3 skip.  
Dette skal være det høyeste tallet red-
ningsdåder for NSSR’s skøyter. I dag 
er det Langesundsfjorden kystlag som 
står for vedlikehold og drift av båten.

Stjernen 
Kongesjaluppen «Stjernen» fra 1899 
er det minste norske dampskipet som 
fremdeles eksisterer. Den ble byg-
get ved Akers mekaniske verksted i 
Christiania på oppdrag av Kong Oscar 
II i 1899. Fra 1905 frem til første 
verdenskrig ble den brukt av Kong 
Haakon VII. Etter at tyske offiserer 
hadde benyttet båten under andre 
verdenskrig var den i svært dårlig for-
fatning. Den ble transportert til Mjøsa 
og ombygd til fraktebåt. Sjaluppen 
ble heldigvis senere gjenoppdaget 

ved Mjøsa, og satt i stand i regi av 
foreningen Marinemuseets Matroser. 

Vaaghals 
Båtfunnet «Barcode 6» fra gravingen 
i Bjørvika før byggingen av Oslos nye 
skyline. Rekonstruert i BåtLaben på 
Norsk Maritimt Museum og sjøsatt 
høsten 2011. Båten er fra slutten 
av 1500-tallet, er typisk østnorsk 
i formen, og kan betegnes som en 
«missing link» i vår forståelse av 
båtutviklingen i Norge. Båten drives 
av Kystlaget Viken i samarbeid med 
NMM, og har deltatt på flere kystkul-
turfestivaler i inn- og utland. Under 
stevnet blir det muligheter for en 
prøvetur.

Hestmanden 

Børøysund Stjernen

Vaaghals 

Enigheden

Sjøkurs

RS2 Langesund (Foto: Langesundsfjorden kystlag)

Southern Actor

Foto: Stig Tore Lundehvalfangstmuseet Foto: Anita Andreassen Foto: Lars Stålegård)



Hvalfangstmuseet i Sandefjord er Europas eneste 
spesialmuseum for hval og hvalfangst.
Våre faste utstillinger og arrangementer tilbyr noe for 
hele familien.

Hvalbåten Southern Actor driftes 
av museet i samarbeid med et 
frivillig mannskap og Color Line 
Marine.
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08.30  Seilas Vaaghals
11.00  Gratis Bacalao til alle som vil ha
12.00 Utstillingene åpner på Sukkerbiten
11.00 Marit Bockelie, kunstutstilling skur 28,  
 Nordre Akershuskai
13.00  «Mitt skip er lastet med….» Teaterforestilling for barn. 
 v/Marius Løkse og Toril Hægeland
14.00  «Henrik Wergelands åre»  
 Foredrag av Jahn Thon på Grei Kafé.
15.00  «Bernhard Briis band» spiller fra sjark i havnebassenget
15.00 Grunnlovskonvoien, alle skip og båter ankommer Bjørvika.
18.14  Offisiell åpning av landsstevnet ved stortingspresident 
 Olemic Thommessen.
 Åpning av utstillingen «200 årer til Oslo!»
19.30 «Bernhard Briis Band» spiller på Hovedscenen.
21.00 The Phantoms spiller på Skånevik
22.00 «Terje Vigen» Rotur kl 22.00 og full fremføring av diktet  
 i Teaterlavvoen fra kl 23.00. Av og med Marius Løkse.

08.00  Flaggheis
09.00 Skippermøte på «Skånevik»
09.00  Seilas med Vaaghals
09.00  Foredragsrekke om kystkultur i Norden  
 på MS Nordstjernen.
10.00  Utstillingene åpner. 
10.00 Dampskips-turer på Oslofjorden. Avgang fra Nordre   
 Akershuskai. Foredrag på Oslofjord-
 museet i forbindelse med dampskipanløp på Vollen. Bård
  Kolltveit: «Lokalbåten – katalysator mellom by og land»
11.00  Tradisjonsbåtfemmila starter
11.15 «Skreien» losser is fra Nærsnes på  
 stevneområdet «Sukkerbiten»
11.00 Marit Bockelie, kunstutstilling skur 28 , Nordre Akershuskai
12.00  UNG-Oslo og Dissimilis m/Pelle Parrafin/Arne Garvang
12.30 Kajakkbygger- og padler John Petersen fra Grønland    
 demonstrerer teknikker i stevnehavnen.
12.00  Foredrag om Oselver, Kjell Magnus Økland  
 på Forsvarsmuseet
13.15   Arne Emil Christensen, på Forsvarsmuseet.  
 «De forskjellige  slags Baade i Norge» 
13.00 Aleksander Hermansen på Skånevik.  
 «Cornelis Vreeswijk og litt til»
15.00 Jon Michelets foredrag om krigsseilerne på Forsvarsmuseet
15.00  Seilregatta
 Start kl. 15.00: Store seilbåter og skøyter
 Start kl. 15.15: Små åpne bruksbåter
15.15 Per Norseng ombord på «Sjøkurs». «Fersk fisk og kaldt  
 øl. Norsk eksport av naturis i en internasjonal logistikk-  
 og kostholdsrevolusjon».
17.00 No Word for Worry, prisbelønnet norsk dokumentarfilm om en  
 ung mann fra en sjønomadestamme i Thailand og Burma som  
 kjemper for sitt folks overlevelse. 90 min. – Grei Kafé.
17.00  Konsert med Nora Taksdal. Hovedscenen.
18.00  Jane Kitto på Hovedscenen
19.00  Lars Martin Myhre. Scene Skånevik
21.00 Hovedøen Social Club spiller på Hovedscenen

08.00 Flaggheis
09.00. Skippermøte på «Skånevik»
09.30 Foredrag om oselver, Kjell Magnus Økland  
 etter skippermøtet.
10.00 Utstillingene åpner. 
10.00 Marit Bockelie, kunstutstilling skur 28,  
 Nordre Akershuskai
10.45 James Ronald Archer på «Nordstjernen»  
 Tema: «Colin Archer og lystbåtkulturen - Jærbuen».
11.00 Rutebåttrafikk – 4 båter i rute på sjøen.  
 Avgang fra Nordre Akershuskai.   
12.00 Bård Kolltveit, foredrag på «Nordstjernen».  
 Tema: «Norge, kyst og sjøfart sett fra en Oselver.»
12.00 Per Norseng. «Sandnes»/«Gamle Rogaland». «How did  
 Norway become one of the world’s leading maritime  
 nations, and Oslo a leading international maritime centre?»
12.00 «Mitt skip er lastet med….» Teaterforestilling for barn. 
 Marius Løkse og Toril Hægeland 
12.45 Prof. Josco Bozanic foredrag på engelsk - Kroatia.  
 «Gajeta Falkusa from Croatia – the boat from the depths  
 of time»  – «Sandnes»/«Gamle Rogaland»
13.00 Lansering av Kystsangboka med «Nordre skur og ballast».
13.15 Jon Bojer Godal, foredrag på «Sjøkurs». «Kunnskap skal  
 styra rike og land, og vyrket skal båten bera».
14.00  Sprint rokonkurranse. Mellom Sukkerbiten og Hovedøya.
15.00 Defilering i Bjørvika for spesielt utvalgte båter.
15.00  Historisk Øyvandring på Hovedøya
17.30 Vennskapsseremoni om samarbeid  
 kystkultur Norge - Kroatia.
18.00  Nordic Black Theatre & Open Expressions  
 holder konserter
18.30  Stevnemiddag med prisutdelinger, Thon Hotel Opera 
19.00 «To Vise» Marius Løkse og Kjetil Andre Olsen -  
 konsert på  «Skånevik»
21.15  Konsert på hovedscenen: The Phantom

08.00  Flaggheis
09.00 Skippermøte på «Skånevik»
10.00 Skip og båter forlater Bjørvika
11.00 Utstillingene åpner. 
14.00 Offisiell avslutning av landsstevnet fra hovedscenen.

 Mindre endringer kan forekomme.

Tollmuseet er åpent 1200 - 1800 torsdag og fredag.
Skur 28: Billedkunstner Marit Bockelie holder utstilling  
i skur 28 under hele landsstevnet. Hun presenterer  
i hovedsak kunst som gjenspeiler kystkulturen under stevnet.

Torsdag 17. juli Fredag 18. juli

Lørdag 19. juli

Søndag 20. juli

Festivalprogram

Med noen tusen deltakere vil også 
barna synes godt i stevneområdet, 
og det legges opp til aktiviteter 
knyttet direkte mot denne gruppen 
i tillegg til at det også er duket for 
gode familie aktiviteter. «Roknappen» 
er etter hvert blitt vannflatens 
erstatter for Svømmeknappen. 
Forskjellen er at her befinner barna 
seg på – ikke nede i – sjøen. Der hvor 
svømmeknappen krever 200 meter i 
valgfri svømmestil uten pause, skal 
barna her ro, skåte og manøvrere 
minst samme strekning for å vise 
noen grunnleggende ferdigheter før 
Roknappen fås utdelt til odel og eie. 

Familieaktivitetene er også regattaer 
som passer for både barn og voksne 
i en salig blanding eller hver for seg 
- om mot og ferdigheter strekker til. 

«Mitt skip er lastet med»
Dette er tittelen på godt omtalt 
teater stykke som settes opp flere 
ganger under kyststevnet. «Mitt skip 
er lastet med» er en fortellerforestil-
ling av og med Marius Løkse og Toril 
Hægeland. Den er satt sammen 
av historier, sanger, musikk, lek 
og aktiviteter for å formidle vår 
gamle kystkultur på en lekende 
måte.  Barna opplever tradisjoner 

2014 – også et stevne for barn

Det blir mange barn som er både deltakere og besøkende på 
dette stevnet, og det har arrangørene tatt på alvor. Maritimt 
Museums Venneforening, Norsk Husflid, naustbyggere og  
en teatergruppe er klare til å ta imot de unge, nysgjerrige 
kystlagsrekruttene.

og folketro omkring hav og fiske ved 
å lytte, synge, danse, kjenne på og 
lukte – gjennom hele forestillingen.

Det vil også dukke opp utstillinger og 
aktiviteter på ulike typer stands og i 
boder der også barn kan engasjere 
seg. Viken Kystlag legger stor vekt 
på å få trivselsfaktoren opp på et så 
høyt nivå at alle barn og unge skal få 
med seg en rekke gode opplevelsene 
som ballast på veien hjemover.

Lag en båt
«Barnas Båtverksted» blir etablert 
på Sukkerbiten, og det er vennefo-
reningen til Norsk Maritimt Museum 
som organiserer skipsverft i ganske 
så liten skala. Barnas Båtverksted 
er åpent for store og små båtbyg-
gere, og det legges opp til at barn 
her kan bygge sin egen båt slik 
bestemor og bestefar gjorde i sin tid. 

Altså på gamlemåten. Instruktører 
og råd givere er hyggelige veteraner 
fra sjøen som viser og hjelper alle 
i hvordan barna kan lage sin egen 
containerbåt, «pappa-båt» eller hva 
ønskene måtte være.

Tau og ting&tang
Ung Husflid stiller med sterkt med 
flere instruktører som skal lede de 
unge inn på den riktige håndverksvei. 
Ikke landkrabbesaker som «spikk en 
Dagros» eller «tov en tøffel i filt», 
men det er maritime teknikker som 
skal vises fram. 

Barna får prøve seg på håndverktek-
nikker der tau lages av lindebast og 
siv. Og visste du at man i yngre mid-
delalder laget fiskegarn av lindebast? 

Skal man ta Roknappen gjelder det å 
ha tunga rett i munnen. 

Foto: Ellen Jacobsen

Foto: Per Hillesund

Foto: Toril Hægeland

«Skånevik» blir stedet for frivillige/deltakere  
og publikummere på dagen, og partybåt  
med band om kvelden.

Foto: Ferjelaget Skånevik)
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Tjæreprodukter
til  behandling av tre

Tjærebehandling av treverk i båter, hus og andre 
 bygninger er en eldgammel form for behandling av 
treverk i Norden og gir en fantastisk beskyttelse i  
vårt værharde klima.
Tretjære er basert på et rent naturprodukt, og gir et 
pent og velduftende utseende.
Center Plast AS leverer i flere volumstørrelser:

TREKKFASTOLJE

8056 Saltstraumen  •  Tlf. 75 56 65 00 
www.centerplast.no
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Bli medlem!
Kystlaget Viken 
– ble startet i 1980 og er et av 
de eldste lokallagene i Forbundet 
KYSTEN. De holder til i skur 28/29 
på akershuskaia i Oslo sentrum, 
og i sjøhuset ved Norsk Maritimt 
Museum på Bygdøy. Laget har 
rundt 200 medlemmer. Gjennom 
året kan medlemmer gå på kurs, 
besøke lagets eget kystbibliotek 
eller se nye og gamle filmer i regi 
av den maritime filmklubben. Laget 
disponerer dessuten Norsk Maritimt 
Museums 1500-tallsbåt «Vaaghals», 
en rekonstruksjon av et båtfunn i 
Bjørvika. Hvert år deltar Viken med 
aktiviteter under havnefestivalen 
«Havnelangs», og i år er de hovedar-
rangør av det største landsstevnet 
i Forbundet KYSTENs historie.  

www.kystlaget-viken.no

Nærsnes kystlag
– er et aktivt lag med rundt 150 
medlemmer. Basen er Promhavn 
slipp i Nærsnesbukta som har lange 
tradisjoner innen fiskeri, skipsbyg-
ging og is-eksport. «Havnekontoret” 
fungerer som medlemslokale, og 
hver torsdag holdes sosialt treff 
og dugnad. Det blir hyppig holdt 
kurs, og trebåtbygging, seilsøm, 
båtførerprøven, bruk av motorsag, 
produksjon av fiskeruser, bearbeiding 
av fisk og naturisproduksjon har 
tidligere stått på timeplanen. Lagets 
første prosjekt var restaureringen av 
en eldre sliskeslipp, en av få bevarte 
i Norge. Nærsnes kystlag mottok 
Røyken kommunes kulturpris i 2014. 

www.naersneskystlag.no

Kystlaget Vestsiden
– skal bruke høsten 2014 til å 
våkne opp fra sin Tornerose-søvn. 
Hovedmålet for de neste årene er 
å få til sosiale treff rundt enkelt 
friluftsliv med roing, seilaser og et 
båtbruksmiljø rundt det relativt nye 
Oslofjordmuseet og sveitserperlen 
Selvikvillaen på Vollen i Asker. Som 
medlem i Kystlaget Vestsiden kan du 
være med på å forme lagets fremtid 
gjennom innspill og initiativ! 

Nesodden kystlag
– holder til på Nesodden og øygruppa 
Steilene vest for nesoddlandet. Laget 
ble stiftet i 1990 og har i dag rundt 
90 medlemmer.  Laget står for 
driften av Steilene kystkultursenter, 
arrangerer kurs i båtbygging, seil-
making, knuter og mye annet. På 
Steilene tar kystlaget vare på viktige 
kulturminner knyttet til Oslofjordens 
industrihistorie, og fyller bygningene 
med nytt liv og aktivitet. Kystlaget 
vedlikeholder Follo Museums fartøy 
«Ternen» og utgir medlemsbladet 
«Nesoddkysten». 

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med 10 000 medlemmer fordelt på 126 kystlag fra Østfold  
til Finnmark. Under mottoet «Vern gjennom bruk!» jobbes det med å ta vare på gamle båter og kystmiljø ved å skape aktivitet 
og engasjement rundt disse. I indre Oslofjord er det fire lokale kystlag: 

Som medlem i Forbundet 
KYSTEN får du årlig fem 
utgaver av tidsskriftet 
KYSTEN, og mulighet 
for å delta i spennende 
prosjekter og aktiviteter i 
regi av ditt lokale kystlag. 

Bli med!
www.kysten.no

forbundet@kysten.no
Tlf: 22 42 42 82

For første gang i Forbundet KYSTENs historie kan vi ønske  
velkommen til landsstevne i Oslo. Et landsstevne i Forbundet 
KYSTEN skal være en arena der folk treffes, gamle venner  
mimrer og nye vennskap etableres. En arena for formidling 
av kunnskap, utveksling av ideer og diskusjoner om båter,  
motorer, seil og alt annet. Hvert stevne skal ha sitt særpreg og 
sin identitet.

Velkommen til  
Forbundet KYSTENs  

landsstevne

Forbundet KYSTEN ble stiftet i 1979 
og har i dag ca. 10.000 medlemmer. 
En fjerdedel av medlemmene er 
kvinner, og andelen er økende. Over 
hundre lokale kystlag bidrar til å sette 
fokus på kystkulturen i sine områder. 
Norskekysten er lang og variert, kyst-
lagene er med på å vise fram hvor-
dan folk til ulike tider har tilpasset 
seg de ulike naturforholdene. Med 

utgangspunkt i det engasjementet 
som finnes, har det vokst fram aktivi-
teter som er tilpasset lokale forhold. 
Antallet medlemmer i lagene varierer 
fra noen titalls til over seks hundre. 

Hovedparolen til Forbundet KYSTEN 
er «Vern gjennom bruk», og det 
gjennomsyrer hele organisasjonens 
holdning til kulturminnevern. Våre 
lokallag tar vare på og disponerer 
nærmere 500 båter, ca. 26.000 
kvadratmeter hus, brygger og kaier og 
rundt 400 motorer. På det lokale plan 
er innsatsen rettet mot konkrete re-
staureringsprosjekt, og noen av disse 
finner du nettopp på landsstevnet.

Jeg ser fram til spennende og hek-
tiske dager i hovedstaden og ønsker 
oss alle lykke til med det 33. lands-
stevne i Forbundet KYSTEN historie.

Arne H Andreassen
Leder Forbundet Kysten

Arne H. Andreassen

Kystsangboka
90 ramsalte sanger

Ramsalte sanger fra kysten
Sammen med forlaget Note-
service  lanserer Forbundet 
KYSTEN «Kystsangboka»  
på landsstevnet.
 
Vi har samlet 90 sanger fra 
hele kysten mellom permene.  
Lanseringen finner sted 19. juli  
kl. 13.00. med en konsert av koret 
Nordre skur og ballast fra Gokstad 
kystlag. Men du kan kjøpe boka  
allerede 17. juli ved Forbundet  
KYSTENs stand på Sukkerbiten. 
Normal pris er kr. 198,-. Under  
stevnet selger vi boka for kr. 150,-.



Vikingskipshuset 
I VIKINGSKIPSHUSET finner du de verdenskjente vikingskipene og de enestående 
gjenstandene fra fire skipsgraver i området rundt Oslofjorden: Oseberg, Gokstad, 
Tune og Borre. Tre av skipene er meget godt bevarte. De har vært brukt på havet 
i flere år før de ble trukket på land for å brukes ved den siste reisen til dødsriket. 

To museer i en billett: Vikingskipshuset og Historisk museum

www.khm.uio.no
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Olemic Thommessen  – Stortingspresident og 
leder av Hovedkomiteen for grunnlovsjubileet 
2014, 

Grunnlovsjubileet er derfor er en stor begiven-
het, som blir feiret med stolthet i hele landet. 
Vår fremste oppgave å bruke jubileet til å bygge 
videre på det fundamentet som er skapt. 

Feiringen er også en unik anledning til å gjøre 
oss bedre kjent med vår historie, til å lære om 
hvordan landet «langsomt ble vårt eget», som 
historiker Sverre Steen skrev. Og det er umulig 
å forstå denne samfunnsutviklingen uten å vie 
plass til vår maritime kulturarv.

For Norge er en kystnasjon. Et mangfold av 
båter, havner, brygger og naust langs hele vår 
langstrakte kyst er et vitnesbyrd om kystens og 
havets helt sentrale rolle i fortellingen om Norge 
de siste 200 år.

Forbundet KYSTEN, som gjennom sine arrange-
menter fremhever og synliggjør kystkulturens 
avgjørende bidrag til det moderne Norge,  
er derfor en svært viktig bidragsyter til årets 
grunnlovsjubileum. 

I år feirer vi 200-årsjubileum for Grunnloven som har dannet selve fundamentet 
for utviklingen av folkestyret i Norge. Grunnloven og de verdiene den bygger på 
er noe som samler oss, og som skaper tilhørighet og tillit på vei inn i fremtiden. 
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PROGRAM 2014

Rådhusbrygge 3
t. 23 35 68 90  
www.nyc.no

Fjordsightseeing 269,-
10.30  11.30  13.00  14.00  15.30  16.30
Båtservice VII, Johanna, Helena

Minicruise Hop on/off 185,-
09.45  11.15  12.45  14.15 via Operaen
Jomfruen, Helena

Sommerkveld med Reker 395,-
19.00  
Johanna, Helena

Jazz- og Bluescruise 429,-
19.00  jazz ons, blues lør, reker inkl.
Johanna

Sjørøvercruise for barn 195,-
12.00 og 14.00  søndager
Jomfruen
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Årets landsstevne har gleden 
av å ønske en kroatisk dele-
gasjon velkommen til Oslo. 
Første kontakt med miljøet i 
Kroatia fikk forbundet på ver-
dens største maritime kultur-
festival i Brest i 2008. Både 
Norge og Kroatia har deltatt 
som æresgjester på festiva-
len, som er et samlingspunkt 
for maritime kulturvernmiljøer 
i hele Europa.

Besøk fra 
Adriaterhavet

Tross stor geografisk avstand har 
Norge og Kroatia ting til felles. Begge 
land har en skjærgård og lange 
tradisjoner med kystfiske, og begge 
land har levende båtbyggertradisjoner 
og et miljø som ønsker å ta vare på 
dem. På landsstevnet får vi møte  
rganisasjonen Ars Halieutica som har 
med seg «Gajeta Falkusa», en rekon-
struksjon av en tradisjonell kroatisk 
fiskebåt med latinerrigg. Gå ikke glipp 
av foredraget til Ars Halieuticas leder 
Josco Bozanic om båtens historie, 
eller fotograf Ivo Pervans utstilling på 
stevneområdet. Lørdag etter middag 
blir det en vennskaps seremoni 
om kystkultur samarbeid mellom 
Forbundet KYSTEN og våre venner 
fra Adriaterhavet. Se programmet for 
detaljer.
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Det norske samfunn er tuftet på kystkulturen
Stiftelsen UNI støtter vern av historiske fartøyer

Hvert år deler Stiftelsen UNI ut ca. 30 millioner kroner til verneverdige prosjekter. Styret 
imøteser søknader som faller inn under stiftelsens formålsbestemmelse.

Stiftelsen UNI behandler søknader løpende gjennom hele året.

Stiftelsen UNI har som ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, 
for å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være 
 økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Stiftelsen UNI
Bogstadveien 30, 0355 OSLO

Telefon: 23 36 60 60
www.stiftelsen-uni.no
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La det være sagt med en gang: Jeg 
er på en måte part i saken. For jeg er 
medlem av «Hestmanden»s venne-
forening. Det er en forening som 
arbeider for å gjøre skuta i stand, og 
for at den skal bli museumsbåt.

Planen om dette er ikke ny. Jeg 
kjenner ikke årsakene til at det har 
drøyd i årevis med bevilgninger fra 
myndighetene til å realisere den 
flotte planen. La oss legge alt dette 
herket  akterut og skue forut!

At krigsseilerne i den norske 
handels flåten fortjener et museum, 
er det vel ingen som vil bestride. At 
«Hestmanden» er godt egnet, kan 
folk som besøker skuta se ved selv-
syn. Et flytende museum vil ha den 
enorme fordelen at det kan oppsøke 
publikum i store og små havner langs 

hele kysten vår. Det vil også gå an 
å arrangere spennende turer med 
båten, ikke minst for ungdom.

Skoleverket vårt trenger hjelp til å 
formidle historien om norske sjøfolks 
krigsseilas til elevene (og lærerne!). 
Jeg kan ikke tenke meg noe bedre 
hjelpemiddel enn det «Hestmanden»
kan bli når skuta er ferdig innredet 
som krigsseilermuseum og klar til tokt.

Så jeg vil komme med en oppfordring 
til. Den går til de høye damer og 
herrer i Kulturdepartementet og hos 
Riksantikvaren: Skjær gjennom alle 
byråkratiske forviklinger! Sørg for 
hurtige og romslige bevilgninger til 
«Hestmanden».

Og enda en oppfordring. Den går til 
norske bedrifter med tilknytning til 

sjøfart: Spytt i kassa og bli sponsorer 
for «Hestmanden»!

Etter at jeg ble medlem i venne-
foreningen, har jeg med jevne 
mellomrom fått melding på mobilen 
om at det skal være dugnad på 
«Hestmanden». Det har vært van-
skelig for meg å stille, av den enkle 
grunn at skuta har hjemmehavn i 
Kristiansand og jeg bor på Larkollen 
i Østfold.

Jeg ser for meg at det ikke bare  
kreves dugnadsinnsats for å gjøre 
skipet seilingsklart.

Også når «Hestmanden» kommer 
i fart som museumsbåt kan det vel 
være behov for litt dugnad. Det er 
her jeg drømmer om å kunne spille 
en rolle. Som matros om bord.

Sist jeg seilte matros, var en sommer 
da det var fotball-VM sånn som i år. 
Det begynner å bli noen år siden, for 
det var under VM i England i 1966. 
Da var jeg matros utpå Nordsjøen 
på Fred. Olsens passasjerskip 
«Braemar». Vi seilte i rute mellom 
Oslo, Kristiansand og Newcastle.

Nå kunne jeg tenke meg å mønstre på 
som matros igjen. På «Hestmanden», 
på dugnadsbasis. Jeg regner meg 
som en habil rormann, og som en 
kløpper når det gjelder å banke rust.

 Så kan jeg kanskje også gjøre 
litt nytte for meg som omviser i 
museet og som foredragsholder om 
krigsseilerne.

Skip o’ hoi, «Hestmanden»! Jeg er 
klar når du er klar. 

om å bli matros på 

Av Jon Michelet, forfatter.

Jeg vil oppfordre alle til å ta seg en tur om bord i «Hestmanden» når skipet kommer til Oslo under Forbundet Kystens  
landsstevne. «Hestmanden» er ingen stor skute, og den er kanskje ikke verdens vakreste. Men den oser av historie.  
For «Hestmanden» er det eneste bevarte norske handelsskipet som har seilt i begge verdenskriger. Jeg gir min fulle støtte til 
planen om å gjøre skipet til et flytende museum der krigsseilerne fra 1. og 2. verdenskrig blir hedret.

Min drøm  

«Hestmanden»



Lindesnes byr på noe av det aller beste av hva Sørlandet kan tilby. Lindesnes Fyr er med sin plassering helt ytterst i havgapet et sted 
for naturopplevelser av de sjeldne. Overnattingen gjør på ramsalte Lindesnes Havhotell på Båly helt ytterst i Lindesnes 

Kommune. Vår unike matopplevelse og gode service gjør oppholdet til en fantastisk opplevelse.

sørlandsopplevelser på sitt aller beste

Bestilling 38 600 800  post@havhotellet.no
www.havhotellet.no

dobbeltromfra kr.1145,-leilighetfra kr.900,-

www.lindesnesfyr.nokystreise.no

Norges fyrhistorie begynte på Lindesnes. Fra det første fyret ble tent i 1656 og fram til 

i dag har fyrstasjonen gjennomlevd alle de ulike tekniske, sosiale og kulturelle utviklings-

trinn som norsk og internasjonal navigasjonshistorie kan by på. Den fredede fyrstasjonen 

er i dag automatisert, men vi har fortsatt ekte fyrvoktere på jobb døgnet rundt. Og fortsatt 

kaster den franske fyrlinsa av første orden sine lysstråler mer enn 30 kilometer ut over havet 

fra Norges sydspiss.

Lindesnes fyr er et stort besøksmål med ca. 80 000 besøkende hvert år. Som Vest-Agders 

tusenårssted skal Lindesnes fyr være et møtested mellom fortid, samtid og framtid, og et 

treffpunkt mellom lokale, regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver. I tillegg til selve 

fyrstasjonen er det bygget et moderne formidlingsanlegg inne i fjellet, hvor publikum kan 

oppleve fi lmframvisninger, ulike kulturarrangementer og skiftende utstillinger. Lindesnes fyr 

overtok våren 2014 fyrforsyningsskipet MS “Gamle Oksøy”som skal brukes til formidling.

Den levende fyrstasjonen...
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"NORGE ER HAVET" 
   Norsk Maritimt Museum 100 år

Bygdøynesveien 37, Oslo • marmuseum.no

Prøv også ut vår nye fantastiske gaming;
virtual reality-verden til havs og det nye 
El-akvariet -barnas undervannsreise! 

Opplevelser for 
hele familien! 

Interaktiv utstilling om norsk skipsfart 
og maritim virksomhet i nyere tid. 

“Norge er hav og kyst. 
Det er det samspillet vi 
har levd av. Og det er 
det vi alltid vil leve av.” 

Roy 
Jacobsen
FORFATTER

Enten det gjelder «Norges  
eldste båt» (2200 år  
gammel) eller moderne si-
mulatorer fra DNV GL og 
Kongsberg Maritime – Norsk 
Maritimt Museum tar hele 
den maritime og kyst-
baserte kulturarven på alvor.  
I jubileums året 2014 åpner 
tilbud som vekker interesse 
hos nye besøkende.  

Norsk Maritimt Museum (tidl. Norsk 
Sjøfartsmuseum) har aner tilbake til 
den store jubileumsutstillingen på 
Frogner i 1914, og ønsket om å opp-
rette en «tempelbolig» for sjøfarten. På 
tross av ofte utfordrende økonomiske 
forutsetninger, har museet tatt ansvar 
for stadig større deler av sjøfartens og 
kystens kulturminnevern.  Utviklingen 
er nylig bredt presentert boken Hundre 
år over og under vann – Kapitler 
om maritim historie og arkeologi i 
anledning Norsk Maritimt Museums 
hundreårsjubileum (Novus forlag).  

Siden 2009 har Norsk Maritimt 
Museum har hatt et omfattende 
fornyelsesprogram. Med støtte fra 
nærmere 50 fremtredende maritime 
bedrifter («NMM Partners»), er nye 
utstillinger og tilbud lansert. De 
nyeste kom i april 2014. Da åpnet 
det interaktive opplevelsessenteret 
«Norge er havet», med et tilhørende 
«Elektrisk akvarium», i nærvær av 

Norsk Maritimt Museum
Fornyet 100-åring på stø kurs

Kong Harald og næringsminister 
Monica Mæland. Nå kan besøkende  
velge fra en variert meny som  
spenner fra søndagstilbudet «Barnas 
Båtverksted» for de minste, til et  
digitalt fraktespill i «Sjøens motor-
vei» for ungdom i alle aldre. 

Den 25. september åpner «Til 
sjøs!», en spennende utstilling om 
over tusen års historie sett gjennom 
øynene til de som har vært til sjøs: 
Fra vikingen til telegrafisten, og fra 
kapteinshustruen anno 1900 til 
dagens flernasjonale besetninger. 
Utstillingen blir en møteplass. 
Publikum får høre 12 «tidsvitner» 
fortelle om sine respektive epoker og 
virkeligheter. 

Blant museets flytende fartøy ruver 
skoleskipet Svanen. Skonnerten fra 
1917 er det siste gjenværende norske 
seilskipet som har seilt i utenriksfart. 
Siden Svanen kom til Oslo og museet 
på begynnelsen av 1970-tallet har 
den gitt tusenvis av norske ung-
dommer et første møte med havets 
barske gleder. Fartøyet gjennomgikk 
for kort tid siden en vellykket og  
gjennomgående overhaling som  
forlenger levetiden betydelig utover 
de snart 100 årene hun har seilt. 

Jubileumsårets motto «Kjølvann  
og horisonter» speiler den fremtids-
rettede og allsidige museumsdriften 
på Bygdøynes. 

www.marmuseum.no



Da dampskipene revolusjonerte skipsfarten tidlig på 1800- 
tallet med faste linjer og punktlige ruter, var det et løft for folk 
og samfunn, men ikke nødvendigvis for den norske sjømann. 
Dampskipene var kostbare, og de fleste norske redere holdt 
seg lenge til seilskip. For å bli konkurransedyktige, dumpet 
de prisene. Det fikk alvorlige følger for sjømannen. Skrøpe-
lige holker ble sendt til havs, altfor ofte overlastet, og mann-
skapene ble utslitte av den overhengende faren for forlis og 
stort arbeidspress, dårlig hygieniske forhold og næringsfattig 
mat. Det ble drevet rovdrift på sjømannen, han hadde liten 
egenverdi, mens rederne tjente seg søkkrike. 

Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum

A tre frem
Utover 1800-tallet blåste det en 
stadig sterkere vind fra fastlandet 
fylt med solidaritet og menneske-
verd. Den engasjerte og mobiliserte.  
I 1910 ble Norsk Matros- og Fyrbøter-
Union etablert, senere omdøpt til 
Norsk Sjømannsforbund. Siden 
den gang har forbundet kjempet for 
sjømannens sak. Og selv om kamp-
sakene har variert med samfunnets 
vekslende vindkast, har kjernen i 
dem til syvende og sist handlet om 
det samme: trygghet til sjøs for alle, 
gode lønnsforhold og et rikt og godt 
sjømannsliv. 

Nåtidens vindkast handler om billig 
arbeidskraft fra lavkostland som 
truer med å jage den norske sjømann 
på land. Konsekvensen kan bli at 
avgjørende kompetanse i den mari-
time næringen – Norges nest største 
inntektskilde – vil forsvinne. Hver 
dag kjemper Norsk Sjømannsforbund 
for at den norske sjømann skal kunne 
fortsette å seile på alle hav og bruke 
sin kunnskap til å skape verdier for 
det norske fellesskapet. 
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Livet i det langstrekte landet vårt 
var avhengig av båt. Vi trong mange 
titusen båtar for at folk skulle koma 
seg fram, for at vi skulle livnære oss 
og for at vi skulle fører varer til og frå 
der som vi budde. Kor mange som 
bygde båtar i tida før bilen tok over 
skyss og frakt veit vi ikkje, men det 
har vore tal med minst tre nullar bak. 
Å byggje båt av tre har vore så allment 
at det formelt sett ikkje vart oppretta 
som lærefag før i 1979.  Då var det 
nesten slutt med trebåtbygginga.

Tradisjonsbåtane representerer 
summen av lang tids røynsle. Dei 
er ei kompakt kunnskapskjelde som 
uttrykkjer fellesskap innafor kultur-
krinsen.  Såleis kan vi tala om nord-
landsbåt, åfjordsbåt, nordmørsbåt 

Vi er eit sjøfolk

o s b. Dei representerer alle det vi 
kan kalle system.  Systema omfat-
tar skikk for materialbruk, skikk for 
byggjeteknikk, skikk for form, skikk 
for storleikar, skikk for tilpassing til 
særskilde behov og skikk for bruk. 

Til bruken av farkostane høyrer 
kjennskapen til leiene, fiskeplassane 
sjølve fisket, fisken og den om-
fattande reiskapskulturen som 
høyrer til det.  Jamvel maten vi et lyt 
vi rekne til. Om det ikkje var for fisk 
og sild hadde livsgrunnlaget vårt vore 
vesentleg meir sparsamt. Til bruken 
høyrer også hus og anlegg på land, 
så som stø, vorr, naust, bryggje og 
skjå. jamvel sjøvegen, vegen frå tu-
net og ned i støa, lyt vi rekne som del 
av den kulturen der båten var sentral.

Denne kunnskapen og denne felles 
forståinga har levd utanfor ei kvar 
form for formell utdanning frå Arilds 
tid, og gjer det framleis.  Det er ikkje 
tradisjonsbåtane som er definerte 
inn lærefaget trebåtbyggjar, men dei 
moderne og industritilpassa.  Det 
moderne båtbyggjarfaget er definert 
som industrifag og ikkje som hand-
verk. Korleis ei stø vert lagt og den 
tilhøyrande vorren og naustet skal 
byggjast er visseleg ikkje del av det 
som går inn i dei moderne byggfaga. 

Kunnskapen bakom tingen som blir 
laga eller uttrykt til dømes i eit hand-
verk går under nemninga immateriell 
kulturarv. I samsvar med UNESCO 
konvensjon som Noreg ratifiserte i 
2006, er immateriell kulturarv like 

verneverdig som gjenstanden denne 
kulturarven har uttrykt. Det å kunne 
byggje og bruke båt er med andre 
ord like viktig å ta vare på som den 
fysiske båten. 

Forbundet KYSTEN har som føremål 
å ta vare på den kulturen som er 
knytte til livet langsetter Noregs 
langstrekte kyst. Sidan 1979 har 
vi arbeidd med denne immaterielle 
kulturarven. Ei tydeleg markering i 
2014 er då svært naturleg.  Kyst 
er det som landet vårt har mest av.  
Båten er den gjenstanden som har 
bunde oss saman.

Jon Bojer Godal  
- tradisjonsbåtforsker og forfatter.

Det er ikkje tilfeldig at namnet vart Noreg, Norge, Norwegen 
eller Norway - vegen mot nord. Skipsleia er midt i landet. Utom 
er det fisk og kval. Enno lenger vest har vi grannar og skyldfolk. 
Noreg er ikkje så smalt som det ser ut til på eit landkart. For 
sunnmøringen Anders Hovden var det sjølvsagt at landet rokk 
så langt som til dei ytste fluene og fiskeplassane. I fedrelands-
salma hans syng vi: Varda vårt land frå fjell til flud.

www.volvopenta.no

SIKKERHET KAN ALDRI OVERDRIVES
La din autoriserte Volvo Penta forhandler hjelpe deg, de 
har kunnskapen og det riktige verktøyet for å sikre deg 
en langvarig ytelse og sikkerhet til sjøs.
 STAY AHEAD – kontakt din nærmeste 
Volvo Penta forhandler allerede i dag!

HUSASNOTRA 

Kontaktpersoner: 
Jon Bojer Godal - Telefon 90 91 35 81
Bjørn Fjærli - Telefon 91 19 70 48
www.geitbatmuseet.no
http://www.geitbatmuseet.no

VI HOLDER TIL I HALSA PÅ NORDMØRE

VI PRODUSERER:
• GEITBÅTER

• NAUST
• SEILPRAMMER

• RESTAURERING /TRADISJONSBYGG

- handverk og tradisjon for framtida -
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1) Fiskehjell fra Nord-Norge
Fiskehjellen er et symbol på en 1000 år lang 
kystkulturtradisjon i Nord-Norge. Tørrfisk-
handelen var  med på å finansiere opp-
bygginga av nasjonen Norge. Fiskehjell  
i full størrelse danner inngangen til Sukker-
biten. (Gratangen Kystlag).

2) 200 årer til Oslo
Storslått kunstinstallasjon med årer som har 
kommet sjøveien og landeveien som gaver  
fra hele norskekysten og Norden. Siste åre 
settes på plass av Stortingspresident Olemic  
Thommessen under åpningen av stevnet. 
(Hroar Hesselberg).

3) Norsk Fyrhistorisk Forening
En ideell, frivillig organisasjon for alle som 
interesserer seg for norsk fyrhistorie, og 
som vil bevare fyrene og støtte opp om ny 
bruk av dem. Blant medlemmene finner vi 
venneforeninger, historielag, museer, kyst- og 
turlag, friluftsorganisasjoner, bedrifter, kom-
muner og enkeltmennesker med interesse og 
engasjement for fyr og fyrhistorie. Kom og slå 
av en prat med oss!

4) Fyr-, havne- og  
samferdselshistorien 
Historieformidling i tekst og bilder om 
hvordan fyr og maritim infrastruktur har 
hatt betydning for samferdsel og utviklingen 
av det moderne Norge fra 1814. Utstilling 
ombord på kaia og fyrskipet «Gamle Oksøy». 
(Lindesnes fyrmuseum)

5) Færøyene
Sluppen «Johanna» kommer med 2 tradisjons-
båter fra øyene om bord. Demonstrasjon og salg 
av det tradisjonsrike ullhåndverket. Færøysk 
dans og kvad. (Føroyskir Træbátar)

6) Island
Verneverdige «Húni II» kommer med båt-
bygger, smed, og åremaker. Demonstrasjon 
av håndverk med fiskeskinn, og musikanter 
fremfører islandske sjømannsviser.  
(Íslenska vitafélagið – Islands fyrselskap)

7) Grønland
Utstilling om grønlandsk kystkultur. 
Kajakkpadler og -bygger John Petersen viser 
frem og demonstrerer en kajakk bygget etter 
gammel tradisjon spesielt for landsstevnet 
(Ludvig Hansen og John Petersen)

8) Danmark
Seilmakerlærling Siv Jespersen viser tradisjo-
nell seilsøm. Informasjon og produkter fra 
Ollerup Blokfabrik, den siste av sitt slag 
 i Norden. Møt Træskibssammenslutningen  
og se utstilling om danske seilskip.  
(Træskibssammenslutningen)

9) Sverige
Repslagere fra Karlskrona arbeider med tau. 
Utstilling om repslagerbanen på Lindholmen  
i Karlskrona bygget 1690 – 1960. Banen er 
en del av «Örlogsstaden Karlskrona» som i 
1998 ble UNESCO-verdensarv.   
(Varvshistoriska Föreningen).

10) Båtmotorer
Utstilling av et utvalg gamle båtmotorer fra 
Gokstad kystlag og Norsk Motorskøyteklubbs 
unike motorsamlinger. (Gokstad Kystlag og 
Norsk Motorskøyteklubb).

11) Fortellinger om kyst-Norge
Lansering av skriftserien «Fortellinger om 
kyst-Norge». Les om det det kulturhistoriske 
bakteppet for nasjonsbyggingen; fiskerier  
og havbruk, sjøfart, kystforvaltning og 
maritim infrastruktur, samt andre næringer 
i kystsonen (Riksantikvaren, Kystverket, 
Fiskeridirektoratet og Norsk Kulturråd)

12) Forbundet KYSTEN
Bli kjent med Forbundet KYSTEN og våre  
127 lokale kystlag i hele landet. Under 
parolen «Vern gjennom bruk» jobber vi med 
å ta vare kystens kulturminner og kulturarv. 
(Forbundet KYSTEN)

13) Vestnorsk byggeskikk
Oppføring av grindanaust fra Rogaland. 
Utstilling om naust og byggeskikk  
på Sør-Vestlandet. (Leirong kystlag).

14) Vikingleiren
En armada av vikinger fra Vestfold kommer 
seilende med vikingskipet Saga Oseberg.  
De slår leir på Sukkerbiten hvor de skal vise 
oss byggeteknikk og tekstilhåndverk og  
en utstilling om de mindre båtene fra  
Gokstadfunet. (Oseberg båtlag)

15) Såpeprosjektet
Grønnvask er et såpeprosjekt som spør om 
hvor rent havet er gjennom eksperimentering 
med såpe laget av ingredienser som sjøvann, 
tang og olje fra en strandet hval. Oppleve 
hvordan man lager såpe på gammeldags vis. 
Lukt på såpe laget av hvalolje, og mer. Barna 
er spesielt invitert til å teste vannkvaliteten i 
Bjørvika. Bli med!

16) Oselver fra Hordaland
Oselveren fra Hordaland representerer over 
1000 års båtbyggerhistorie. Fra 1800-tallet 
ble den mye til kapproing og kappseiling. 
Båtbyggere arbeider med håndverksteknikker 
knyttet til båten. (Oselvarverkstaden i Os)

17) Repslaging fra Hardanger
Hardanger fartøyvernsenter har den eldste 
reperbanen i landet. Repslagerne viser bruk 
av tau i naturfiber og tau i riggebenk. Fra 
senteret kommer også Hardangerjakten  
«Mathilde» lastet med fartøyvernkonsulenter 
og håndverkere. (Hardanger fartøyvernsenter)

18) Fra Bindal til Grense Jacobselv
Kystkultur fra sør i Nordland til russergren-
sen vises med representative fartøy fra  
åpen båt til jekt. Rekonstruksjon av en 
sjøsamisk bask. (Nordnorsk fartøyvernsenter 
og båtmuseum)

19) Stevnetelt

20) Barnas båtverksted
Bygg klossebåter – og flotte skip med his-
torisk sus! (Venneforeningen Norsk Maritimt 
museum)

21) Fartøyvernsentrene i Norge
Presentasjon av Bredalsholmen dokk og 
fartøyvernsenter i Kristiansand, Hardanger 
fartøyvernsenter og Nord-Norsk fartøyvern-
senter og båtmuseum i Gratangen.

22) Geitbåten fra Nordmøre
I naustet klyves stokker og hogges halser til 
geitbåt. Stikking av spon og smiing av enkle 
gjenstander. Rigget geitbåt er med og det vises 
bilder og film av roing og segling. Bøkker fra 
Fjærli tønnefabrikk slår sildetønner. (Otnes-
brygga veteranbåtklubb og Geitbåtmuseet)

23) Bygging av Åfjordsbåt
Båtbygger Einar Borgfjord bygger åfjordsbåt 
som er en åpen, spissgattet ro- og seilbåt fra 
området rundt Trondheimsfjorden. (Museet 
Kystens arv) 

24) Lindebasttau
Lindebasttau er blant de eldste tauverks-
typene vi kjenner til i Europa. Håndverkere  
fra Kvinnherad lager tau av lindebast med 
svært enkle redskaper (Gunn Jorunn og  
Jan Steinsland, Kvinnherad kystlag).

25) Halsnøybåten
Se rekonstuksjonen av Halsnøybåten som  
er nesten 2000 år gammel. Formidling av 
båtfunnet og tidligere tiders håndverks-
teknikker (Johannes G. Eide).

26) Fiskerbondens kjøkken
Kjøkkenet som arbeidsplass for fiskerfami-
lien. Demonstrasjon av husflid og håndverk 
som veving (grenevev), strikking, toving, 
binding og bøting av garn og produksjon av 
redskap. (Arthur Johansen, Sonja Vangen, 
Lisbeth Skranes, Unni Kristiansen, Kajsa 
Vangen, Jørgen Andreassen).

27) Oslofjordens isproduksjon
Utstilling om isproduksjonen på Nærsnes i 
Indre Oslofjord, samt eksport av is til Europa 
på 18- og 1900-tallet. Isen fraktes i sagflis 
fra Nærsnes til Bjørvika i jakten «Skreien» 
(Nærsnes kystlag).

28) Se torsken!
Norges viktigste fisk. Utstilling som viser 
fram vårt lands viktigste fisk slik den blir 
sett av oss som fisker den, selger den og 
spiser den – gjennom århundrene og i de 
ulike delene av Kyst-Norge. (Tromsø Museum, 
Norges arktiske universitet)

29) Kroatia
Organisasjonen Ars Halieutica tar vare på 
tradisjonelle båter og kystkultur i Kroatia. 
Fotoutstilling  av den kjente fotografen Ivo 
Pervan. Ars Halieutica presenterer smake-
biter fra den unike kystkulturen i Dalmatia. 
Se den latinerriggede båten Gajeta Falkusa 
fra øya Vis (Ars Halieutica og Ivo Pervan).

30) Mattelt

31) Det maritime Risør
Kystkultur og levendegjort historie fra 
Napoleonskrigen og 1814. Bygging av pram, 
rigging av Kanonjolla, høvling av årer, tradi-
sjonelt håndverk med kravellbygg. Signali-
sering med Ohlsons optiske telegraf. Roturer 
med kanonjolla. (Båtbyggeriene på Moen, 
Kystlaget Øster Riisøer, Risør Trebåtfestival).

32) Maritim Oslo-arkeologi og 
rekonstruksjon av båtfunn 
Båtlaben ved Norsk Maritimt Museum har 
rekonstruert renessansebåten «Barcode 6» 
(døpt «Vaaghals»). Nå ferdigstilles «Portøren-
gabåten». Utstilling om Oslo havns historie, 
arkeologien, dokumentasjon og rekonstruksjon 
av båten. (Norsk Maritimt Museum).

33) Håndverk og husflid
Spikking av båter, trykkblokker med motiver 
fra Osebergfunnet, laging av hoppetau  
og sjøsivaks tvinnes til fine armbånd.   
(Norges Husflidslag, Vestfold).

34) Scene

35) Øksnes kystlag byr på kulinariske 
opplevelser og aktiviteter for barn
Øksnes kystlag presenterer lokal matkultur 
fra Vesterålen og byr på kulinariske opplevel-
ser. Kystlaget inviterer de minste til aktivite-
ter knyttet til Marmelpasset, et opplegg som 
bygger på en reise i kunnskap og ferdigheter 
med 12 forskjellige hovedaktiviteter, alle 
knyttet til kysten og fiske (Øksnes kystlag og 
Fiskeriparken AS).

36) 1814 – Det utrolige året
Utstilling om Grunnlovsjubileet utarbeidet  
av Hovedkomiteen for Grunnlovens  
200-årsjubileum. (Stortinget).

37) Sognebåten og Kystled Nærøyfjord
Indre Sogn kystlag arbeider for å ta vare 
kunnskapen om å bygge og bruke sognebåter. 
Kystlaget har skapt et nettverk av overnat-
tingssteder langs Nærøyfjorden og Aurlands-
fjorden, et tilbud der også leie av sognebåter 
inngår. (Indre Sogn kystlag).

38) Maritimt marked
a) Trebåten - skipshandel fra Nesset b) 
NJÒTA - bruksgjenstander i maritim design 
med bruk av gjenbruksmaterialer fra fiske-
industrien,  c) Mousqueton - sjømannsklær 
fra Bretagne. d) Lisbeth & Arthur – kunst og 
kystkultur,  e) husflidsprodukter og f) tatovø-
rer fra Tiger City Tattoo pryder din kropp med 
maritime tatoveringer en sjøfartsby verdig.

39) Røde kors

40) Sukkerbiten servering.

41) Toaletter

42) Stevnekontor

Festivalkart

43) Tollmuseet 
Tollbugata 1a. 
Åpent 1200 - 1800 torsdag og fredag.

44) Skur 28 
Billedkunstner Marit Bockelie holder  
utstilling i skur 28 under hele landsstevnet. 
Hun presenterer i hovedsak kunst som  
gjenspeiler kystkulturen under stevnet.
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FARTØYVERNSENTRENE
Gjennom praktisk arbeid og fagopplæring sikrer de tre nasjonale fartøyvernsentrene håndverkskunnskapen for 
fartøyvernet i Norge.

Alle sentrene tilbyr:
•	 Restaurering og reparasjon av fartøy. 
•	 Rådgivning og besiktigelser.
•	 Historisk og teknisk dokumentasjon. 

Nordnorsk fartøyvernsenter  

Restaurering og reparasjon av trefartøy, 
semidieselmotorer, elektrisk og 
�skeriteknisk utrustning.
Kunnskap om samisk og nordnorsk 
båtbyggertradisjon.
Museum med en av landets største 
samlinger av nordlandsbåter.

Ta kontakt på telefon 77 02 03 70.

Bredalsholmen Dokk og 
fartøyvernsenter  

Restaurering av ståfartøy.
Klinking og platearbeid på jern og 
stålfartøy.
Utfører reperasjoner og vedlikehold på 
skipsmaskineri, dampmaskiner 
og rørarbeid.

Ta kontakt på telefon 38 60 10 50.

Hardanger Fartøyvernsenter  

Restaurering og reparasjon av trefartøy.
Innredning og dekksarbeid på stålskip
Rigging og rundholt.
Skipssmia lager alle typer beslag og deler.
Reperbane som leverer alle typer 
tradisjonelt tauverk.
Nybygging av robåter og livbåter.
Dokumentasjonssenter med bibliotek.
Levende museum med åpne verksteder.

Ta kontakt på telefon 47 47 98 39.

www.nnfa.no

www.bredalsholmen.no

www.fartoyvern.no

•	 Formidling gjennom kurs, tidsskrift, bøker og internett
•	 Fagopplæring innen maritime handverksfag
•	 Delebank for gjenbruk av skipsutstyr www.delebanken.no

Hvert senter har sine spesialområder

Sentrenes oppgaver er definert i 
Riksantikvarens handlingsplaner. 
Det primære formålet er å bevare og 
videreføre håndverkskunnskap knyt-
tet til bygging, istandsetting, drift og 
vedlikehold av båter og fartøy. Dette 
gjøres gjennom kontinuerlig praktisk 
arbeid på store og små restaurerings-
oppdrag langs hele kysten. 

Fartøyvernsentrene representerer i 
dag det største fagmiljøet innen ma-
ritime håndverksfag og er garantisten 
for at vi kan ta vare på flytende kul-
turminner i et langsiktig perspektiv. 
Senterne gir tilbud om fagopplæring 
og er landets viktigste læreplass 
innen maritime håndverksfag.

En sentral rolle for fartøyvern-
sentrene er utøving av fellestjenester 
for hele fartøyvernmiljøet med  
rådgiving, dokumentasjon, forskning 
og kurstilbud. 

Fartøyvernsentrene driver også en 
nasjonal nettbasert delebank som 
registrerer og formidler autentisk 
utstyr til gjenbruk i vernede fartøy.
De nasjonale fartøyvernsentrene 
er organisert som tre selvstendige 
stiftelser og sysselsetter samlet 
ca. 30 håndverkere, 6 lærlinger og  
7 fartøyvernkonsulenter.

Stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter 
og Båtmuseum ligger i kystkultur-kom-
munen Gratangen i Sør-Troms. Senteret 

utfører alle typer restaureringer på 
trefartøy etter antikvariske prinsipper. 
I tillegg er Nordnorsk Fartøyvernsenter 
sine spesialområder kunnskap om 
semidieselmotorer, skipselektronikk, 
tekniske installasjoner, nordnorsk og 
samisk båtbyggertradisjon. Museet 
har en av landets største samlinger av 
nordlandsbåter. www.nnfa.no

Hardanger Fartøyvernsenter ligger 
i Norheimsund en times bilreise fra 
Bergen. Senteret tilbyr alle typer 
restaurering på trefartøy og utfører 
innrednings- og trearbeid på jern 
og stålfartøy. I tillegg er senterets 
spesialområde tau, rigg og rundholt. 
Her er også skipsmie, småbåtbyggeri 
og landets eneste aktive repslageri. 
Senteret er del av Hardanger og Voss 
museum med eget formidlingstilbud 
for besøkende.  www.fartoyvern.no

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvern-
senter ligger i Kristiansand lokalisert 
til et vernet dokkanlegg fra 1870- 
årene.  Senteret har spesialisert seg 
på restaurering av klinkede jern- og 
stålskip. Her bearbeides platene for 
hånd og sammenføyes med varme 
nagler. Å få tette nagleforbindelser 
som holder sjøen ute krever sitt, 
og arbeidet bygger på systematisk 
kunnskapsinnsamling om de gamle 
metodene. Det utføres også maskin-
arbeid og rørlegging.   

www.bredalsholmen.no 

De tre nasjonale  
fartøyvernsentrene 
Etter en fragmentert start med fartøyvernprosjekt innså man 
fra 1980-tallet at det var nødvendig å stimulere til utøving og 
sikring av tradisjonskunnskap for å være i stand til å restaurere 
og vedlikeholde flytende kulturminner på en antikvarisk måte.  
Først i 1996 fikk Riksantikvaren og et engasjert fartøyvern-
miljø gjennomslag for dette ved at Stortinget vedtok å opprette 
tre nasjonale fartøyvernsentre: Nordnorsk fartøyvernsenter og 
båtmuseum (Troms), Hardanger fartøyvernsenter (Hordaland) 
og Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter (Vest Agder) 
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Dokumentasjonssenter med bibliotek.
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•	 Fagopplæring innen maritime handverksfag
•	 Delebank for gjenbruk av skipsutstyr www.delebanken.no

Hvert senter har sine spesialområder
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Hotellsjef Ole-Martin Opitz sitter i 
helikopteret til Fonna Fly som skal 
frakte gjester ut fra Panorama Hotell 
i Sund til Marstein fyr. Det er en båt,- 
eller helikoptertur på noen minutter 
ut i havet fra hotellet.

Hotellsjefen vet at han har fått en 
unik sjanse til å drifte et konferanse-
lokale uten sidestykke i Norge.

– Marstein fyr er et nytt og unikt 
hotellkonsept i havgapet det ikke fin-
nes maken til i Norge, understreker 
hotellsjefen.

Ut mot havet
Marstein fyr er omringet av hav, og 
siste utpost «før man når England». 
Når det blåser som verst, vil bølgene 
nå helt opp til fyret.

– Dette landemerket i vest er det første 
som møter dem som kommer sjøveien 
til Bergen. Det er ikke Norges eneste 
fyrhotell, men det ligger nærmest 
havgapet med all den drama tikken, 
råskapen og ville naturen man da får 
med på kjøpet, sier Opitz.

Ta helikopter til 
hotellrommet

Dramatisk historie
Fyret var bemannet helt til det ble 
automatisert i 2002, og har en spen-
nende historie som strekker seg fra 
1800-tallet, via dramatiske begiven-
heter under andre verdenskrig, til noen 
forblåste januardager i 2005.  Den 
gang ble fyrvokterboligen totalskadet 
i det voldsomme ekstremværet «Inga».

Enkelte av sporene etter Ingas  
herjinger er der fortsatt, og er en del 
av fyrets spesielle historie.

I 2010 ble enda et nytt kapittel i 
denne historien innledet, da fyret 
ble overtatt av en stiftelse hvor blant  
annet Stangeland-familien fra 
Austevoll og kommunene på begge 
sider av Korsfjorden var involvert. 
Panorama konferansehotell vil drifte 
hotellet på oppdrag fra stiftelsen.

Overnatting og konferanse
De tre hovedbygningene på øyen er 
nå totalrenovert og ominnredet til 
elleve overnattingsrom med totalt  
22 sengeplasser, og et konferanse- 
og festlokale med trådløst internett.

– Det er lagt opp til en røff stil, men 
med alle fasiliteter, som vann, dusj og 
moderne toaletter, til stede. Utsikten 
vil variere etter værforholdene, men 
spektakulært er det alltid her ute, 
lover Opitz.

Han forteller videre at oppussingen 
av fyret og tilhørende hus snart er 
ferdig.

– Vi har allerede begynt å ta imot de 
første bestillingene på konferanse 
og overnattinger for sesongen som 
startet i april i år. Gjestene sjekker 
inn på Panorama Konferansehotell, 
før de blir fløyet ut i helikopter, eller 
kjørt i RIB-båt. Båten er inkludert 
i prisen, men helikopter koster litt 
mer, sier Opitz.

Opitz og hans kolleger skreddersyr  
konferansepakker som blant annet  
inneholder opplevelsesturer i  
hav gapet, kombinert med et opphold 
på Marstein fyr.

Les mer om Marstein fyr på  
www.panoramahotell.no

– Rått! Skumsprøyten står oppetter beina til hotellsjef Ole-Martin Opitz, idet han  
entrer helikopteret etter å ha kontrollert sine nyeste hotellrom. Marstein fyr åpnes nå som 
konferanse lokale med elleve hotellrom – ytterst i havgapet.

Det var folkeliv på kaiene da pappa-
båten klappet til kai. «Pappabåt» 
betegner spesielle avganger på lokal-
rutebåtene som tok arbeidende fedre 
fra byen til landet og familien som 
ventet etter endt arbeidsdag eller 
ved arbeidsukens slutt. Under årets 
landsstevne gjenskapes de gamle 
lokalbåtrutene i Oslofjorden, og vi får 

«Pappabåtene» 
gjenoppstår

oppleve tidligere tiders samferdsel 
om bord de ærverdige skipene D/S 
«Børøysund», D/S «Oster», M/S 
«Granvin». Få også med deg turen 
med D/S «Oster» til Oslofjordmuseet 
på Vollen, hvor Bård Kolltveit holder 
foredraget «Lokalbåten – katalysator 
mellom by og land». 

Foto: Harald Sæter

Foto: Wilse, Anders Beer/Oslo Museum



OSLOFJORDMUSEET  
Kystkultur-Båter-Friluftsliv-Aktiviteter 

 

Åpent hver dag kl.11.00-16.00.  

Åpen kafé tirsdag-søndag. 
 

   www.oslofjordmuseet.no                   

   Chr. Jensens vei 8,1390 Vollen 

 Slik blir du maskinoffiser:
- Utdanningsløpet i videregående opp-

læring er fireårig, hvorav to består av 
opplæring i bedrift

- Videregående trinn 1 (Vg1): Elektrofag 
eller teknikk og industriell produksjon

- Videregående trinn 2 (Vg2): Maritime 
fag. To års opplæring i bedrift: motor-
mannfaget

- Deretter tar du en to-årig, 3-delt modul; 
maskinoffiser 1, 2 og 3 på teknisk fagskole

- Det er også mulighet for å gå allmenn-
faglig skole og deretter 3 år på maritim 
høyskole

- Uansett må du i tillegg ha til sammen 
36 måneder fartstid for å kunne løse 
maskinoffisersertifikat klasse 1, som kan 
gi deg stillingen maskinsjef på skip – 
uansett størrelse på fremdriftsmaskineri

- Med denne utdanningen er det også 
mulighet for å ta påbyggingsår for 
bachelor, master og doktorgrad
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Om du er interessert i maskiner og 
kanskje et liv på sjøen, bør du høre 
mer hva fagsjef i Maskinistforbundet, 
Odd Rune Malterud har å si om det 
det å utdanne seg til maskinoffiser.

Ikke bestemt deg for  
hva du vil bli?
Du som er ung har flere muligheter enn 
noen gang. Vi i Maskinistforbundet 

 – et spennende yrke for framtiden – et spennende yrke for framtiden
Maskinoffiser  Det norske maskinistforbund

- DNMF har ca. 6500 medlemmer  
innen maritime og tekniske yrker 

- Vi følger medlemmene fra de begynner 
en maritim eller teknologisk utdanning 
og gjennom hele yrkeslivet, og arbeider 
for medlemmenes arbeidsvilkår, lønn, 
sikkerhet og kompetanse

- Våre medlemmer jobber hovedsakelig 
innen internasjonal- og innenriks skips-
fart, olje- og gassutvinning samt i en 
rekke landbaserte, tekniske virksomheter

- Medlemmene representerer etterspurt 
kompetanse i bransjer hvor teknologi og 
miljø ligger i front

- Maskinoffiseryrket gir spennende  mu-
ligheter bl.a. innen rederier, innenriks-  
og utenriksfart, offshore, fiske, verft, 
brann og redning, klasse institusjoner,  
forbrennings- og gjenvinningsanlegg 
samt sykehus

brenner for å gi flere unge mulig-
heten til å bli maskinoffiser.

– En maskinoffiserutdanning er en 
praktisk utdanning med muligheter til 
jobbe hvor som helst i verden. Jobber 
du som maskinoffiser på et norsk skip, 
en rigg eller plattform, kan du fort få 
en turnus som gir deg kvalitetsfritid 
halve året, forteller Malterud.

– Hvilke personlige egenskaper bør 
en maskinoffiser ha? 
– Du bør like elektro, mekanikk og 
teknikk, være sosial, samarbeide 
godt og takle å være borte fra familie 
og venner i perioder. Men stort sett 
alle skip har internett tilgang, så det 
er rimelig lett å holde kontakten med 
dem på land. Gjør du en god jobb, 
er det lett å avansere. Fordelen med 
yrket er at jo mer erfaren du blir, 
desto mer attraktiv blir du, avslutter 
Malterud og forteller at karrieren går 
fra motormann, via 2. maskinist,  
1. maskinist og til maskinsjef.

– Det beste ved å bli maskinoffiser er at du har hele  
verden som arbeidsplass. Du får en trygg arbeidsplass,  
aldri noe stillesittende arbeid, godt betalt og kvalitetsfritid.

Den startet selvsagt med 
middelalderbyen da Oslo i 
løpet av drøyt 600 år vokste 
fram fra en ubetydelig hus-
klynge til å bli Norges ho-
vedstad. Uten havn – ingen 
by; virksomheten i Bjørvika 
var definitivt den viktigste  
grunnen til byveksten.

Da Christian IV i 1624 befalte bygget 
en ny by inntil festningens trygge mu-
rer, ble alt snudd. Havnen fortsatte i 
Bjørvika, men nå over på vestsiden. 
Egentlig et bedre sted, siden det her 
var dypere enn over ved den forlatte 
middelalderbyen. Senere utviklet 
Bjørvika seg til et stadig større og 
viktigere havneområde i takt med 
Christianias vekst og oppblomstring 
på 1800-tallet.

Nå som både trafikk og havnedrift har 
flyttet, bygger byen seg opp til å overta 
Bjørvika. Trenden er internasjonal, 
men glemmer vi Bjørvikas 1000-årige 
havnehistorie? Skotter vi over til Aker 
brygge, ser vi at det som der ble gjort 
på 1980-tallet er som hentet ut fra en 
lærebok i historisk tydelighet. Gater 
og bygninger bærer i seg tydelige ekko 
av fortidens viktige verftsindustri, og 
maritime gjenstander pryder og fryder. 
Ja, den ytterste bygning har til og med 
form som en skipsbaug.

Men hva med Bjørvika? Her er det  
dårlig med stolte skipsbauger; 
bygnings rekkene minner mest av 
alt om et overlesset containerskip. 
Riktignok har middelalderhistorien 
fått to sitt i to gatenavn, men hvor ble 
det av havnehistorien? Tidlig ble det 
foreslått et knippe fullstendig uhisto-
risk håpløse allmenningsnavn, mens 
det lokale bydelsutvalget heldigvis sik-
ret noen havnerelaterte betegnelser, 
som Lastegangen og Lossegangen. 
Så da får vi i tillegg bare håpe på at 
det i tillegg blir utplassert kunst og 
gjenstander som kan minne oss om 
at Bjørvika var byens viktigste havn i 
1000 år, en historie det ville være en 
skam å glemme. 

Artkkelen er hentet fra: Fra 
Aftenpostens lokalhistoriske spalte 
Oslo FØR. leif.gjerland@gmail.com

-alle tiders havn
Bjørvika

Leif Gjerland – historieformidler  
og byvandrer

Slik ser utbyggerne for seg Bjørvika om 20 år.
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Forsvarsmuseet viser norsk forsvars-
historie fra vikingtid opp til vår egen 
tid. Ut stillingene gir et godt innblikk i 
Forsvarets rolle i samfunnet gjennom 
århundrene, og hvordan forsvar og 
militær tenkning er nært knyttet til 
teknologisk, økonomisk, politisk og 
sosial utvikling. De faste ut stillingene 
presenterer et spennende bilde fra 
dansketiden frem til 1814, unionstid 
med Sverige, andre verdenskrig og 
sjøkrigen 1939-45. De nyeste utstil-
lingene er «I atombombens skygge» 
om den kalde krigen 1945-90, og 
«InTops – Norske soldater i interna-
sjonale operasjoner»

Forsvarsmuseet
«Fjern Front – malerier fra 
Afghanistan» av Christopher Rådlund, 
omhandler norske soldater i uten-
landsk oppdrag.

I anledning Kystkultur-festivalen 
vises filmen «Kontraster 1940» som 
omhandler den usikre førkrigstiden, 
med påfølgende omvisning i utstil-
lingen «Sjøkrigen»

Temporære utstillinger er i år «Den 
lengste reisen» - om Kongen, 
Regjeringen og Stor tingets flukt i 
aprildagene 1940, deres funksjon 
under krigen og hjemkomsten i 
1945.

Forsvarsmuseet ligger på nedre del av Akershus festning. Museet holder til i en flott mursteinsbygning fra 1860,  
bare 5-10 minutters gange fra Karl Johans gate, og 2-3 minutter fra Akershusstranda, Vippetangen og Danskebåt-kaia (DFDS), 
som har egen inngangsport til museet.

Visningstider: Lørdag 19. juli: kl. 14.00, kl.15.00 og kl. 16.00. Gratis adgang og film 
Åpningstider: Man-fredag 10-17, Lør-søndag 11-17  Velkommen til Forsvarsmuseet!
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Akershus festning hadde i mange 
hundre år rollen som forsvarer av 
Oslo (Christiania). På 1600-tallet 
var det mye uro i Europa, og det ble 
nødvendig å legge forsvaret lenger 
ut i fjorden. Drøbaksundet pekte 
seg ut som et godt valg, og Christian 
IV’s beordret i 1643 at det skulle 
anlegges et blokkhus på Søndre 
Kaholmen. 

Staten kjøpte Kaholmene i 1845 og 
arbeidene med å anlegge en festning 
startet umiddelbart. Festningen var 
ferdig i 1853, og den ble sett på som 
Nord-Europas mest moderne. Etter 
Kong Oscar I’s besøk på Kaholmene 
den 23. august 1855, fikk festningen 
navnet Oscarsborg. 

Oscarsborg var opprinnelig beregnet 
til forsvar ved angrep fra sjøsiden. 
For å motstå angrep fra land-siden, 
ble festningen bygget ut på 1890- 
tallet. Det ble anlagt nye batterier på 
Kaholmene, Håøya og på begge sider 
av fjorden, undervannsmur, minefelt, 
torpedobatteri og skanser.

Da forhandlingene med Sverige fant 
sted i 1905, ble Oscarsborg Festning 

ansett som Nord-Europas sterkeste 
befestning.

9.april 1940 besto Oscarsborg sin 
virkelige prøve. Festningen stanset 
det tyske angrepet ved å senke 
Tysklands nyeste krysser Blücher.  
Forsinkelsen dette medførte gav 
dermed Konge, Storting og Regjering 
anledning til å evakuere Oslo, og ta 
opp kampen mot okkupantene. 

Etter den 2. verdenskrig ble 
Oscarsborgs betydning som festning 
mindre, og det siste stridsanlegg 
ble nedlagt som operativt anlegg  
1. januar 1993, og i 2002 ble  
festningen endelig nedlagt.

I 2004 vedtok Stortinget å danne 
Nasjonale festningsverker med an-
svaret for vedlikehold av 14 historiske 
festninger, deriblant Oscarsborg. 

Oscarsborg Festningsmusum skal 
formidle festningens historie, med 
vekt på hendelsene 9.april 1940.

Museet skal også formidle Kyst-
artilleriets historiske og tekniske 
utvikling. Kystartilleriet opphørte å 

virke som selvstendig våpengren i 
2002. 

Museet har mange utstillinger som 
viser ulike trinn i festningens og 
Kystartilleriets historie og tilbyr 
omvisninger hele året. Publikum 
kan velge mellom ulike temaer med 
varighet fra ½ til 2 timer. Vi nevner 
standardtur, 1940, torpedobatteriet,  
eldre historie, artilleristisk tur,  
messehistorikk, Kommandantboligen 
og Forsvarets Hus. 

For å besøke Oscarsborg festning 
er båt måten å ankomme på. Har 
du ikke din egen tilgjengelig, så er 
du hjertelig velkommen ombord i 
Forsvarets M/S Oscarsborg II. Med 
hyppige avganger daglig frakter 
Oscarsborg II gjester og besøk-
ende fra Drøbak og til Oscarsborg 

Oscarsborgs festning

Oscarsborg Festning er et av Norges aller viktigste historiske 
festningsverk. I flere hundre år har Kaholmene vært brukt til 
militære formål til forsvar av landets hovedstad på grunn av 
øyenes strategiske plassering i Drøbaksundet, der Oslofjorden 
er på det smaleste.

Festning hele året. Drøbak ligger  
ca. 35 minutters kjøretur fra Oslo, og 
fergeturen tar cirka 10 minutter. 

For mer informasjon om fergetider 
og billettpriser se Oscarsborg Festning  
h t tp : / / w w w.fo r s v a r sbyg g .no /
f e s t n i n g e n e  / F e s t n i n g e n e /
O s c a r s b o r g - f e s t n i n g /
besoksinformasjon

I sommerhalvåret er det også  
fergeavganger med rute 602 fra Aker 
Brygge. Se informasjon på Ruter.no.
Det tilbys også båtrute fra Oscarsborg 
til Bergeholmen og Håøya fra 1. mai 
2014.

For mer informasjon om Oscarsborg 
Festning og Oscarsborg Festnings-
museum, se www.oscarsborg.no



Vi er glade for besøk fra andre siden 
av Nord-Atlanteren! Fra Grønland 
kommer kajakkpadler- og bygger 
John Petersen med en tradisjonell 
grønlandsk kajakk han har bygget 
spesielt for anledningen. På stevnet 
vil han og Ludvig Hansen fortelle om 
båttypen, om håndverket og bruken. 
Det blir demonstrasjoner i havnebas-
senget og foredrag om temaet. Også 
fra Færøyene og Island kommer flotte 
båter fulle av dyktige formidlere, 
håndverkere og musikere. Sluppen 
«Johanna» fra Vågur på Suderøy har 
med seg flere mindre tradisjonsbåter 
fra Færøyene, og en båtbygger som 
skal vise frem håndverket sitt. Vi 
vil også få stifte bekjentskap med 
ull fra Nord-atlanterens tøffeste 
sauer. Er vi heldige vil den færøyske 
delegasjonen bidra med tradisjonell 

Nordens kystfolk til Oslo

Kystkulturen stopper ikke ved landegrensene, og har alltid 
blitt formet i møte med sjøfolk fra andre kyster. Vi som jobber 
for å ta vare på og formidle kystens kultur og tradisjoner har 
mange felles utfordringer, og mye å lære av hverandre. Det 
er tanken bak det Nordiske kystkulturnettverket vi er en del 
av. Norge og Forbundet KYSTEN er i år vertsland for Nordisk 
Kystkulturfestival, som samler kystkulturinteresserte fra hele 
Norden i juli hvert år. Årets samling er en viktig del av Forbun-
det KYSTENs landsstevnet i Oslo. 

sang og dans på Sukkerbiten under 
stevnet. Musikere kommer også 
fra Island, som del av mannskapet 
om bord fiskeskøyta «Huni II» som 
har krysset et realt havstrekk for å 
være her. På den islandske standen 
på stevnet vil vi blant annet kunne 
følge restaureringen av båten Rikey.  
Der får vi også demonstrert hvordan 
islendingene har brukt fiskeskinn 
gjennom århundrer, og på program-
met står et spennende foredrag om 
folketro og tradisjoner knyttet til 
fisket, og hvordan det norske språket 
har satt spor etter seg på Island etter 
sildefisket.

Fra Danmark vil minst syv fartøyer 
delta på landsstevnet, og på land 
vil flere håndverkere demonstrere 
og promotere sine ferdigheter. En 

ung seilmakerlærling fra verkstedet 
Hansens Efterfølger i Nyhavn i 
København vil vise tradisjonell 
seilsøm. Hun vil også ha med pro-
dukter og informasjon fra Ollerup 
Blokfabrik, visstnok den siste 
fabrikken i Norden som spesiallager 
blokker og andre spesielle snekker-
arbeider til gamle skip. Vi vil også 
få oppleve en fotoutstilling om de 
danske seilskipene, og få mulighet 
til å bli kjent med organisasjonen 
Træskibssammenslutningen.

Fra Sverige kommer flere fartøyer 
og på land møter vi Varvhistoriska 
föreningen fra Karlskrona med flere 
repslagere som vil lage tauverk under 
stevnet.

Et spesielt varmt velkommen 
til våre nordiske gjester!
Det Nordiske kystkulturnettverket 
drives av Islands Fyrförening, Træ-
skibssammenslutningen i Danmark, 
Forbundet KYSTEN i Norge, Ålands 
sjödagar, «Føroyskir Træbátar», 
Sveriges Segelfartygsförening. Også 
på Grønland er en frivillig kystkultur-
forening i støpeskjeen.

Neste års nordiske kystkulturfestival 
på Åland er lagt til datoene 15. – 19. juli.

«Huni II»

Sluppen Johanna - kommer fra Færøyene.

Gjester fra Island.

«Rikey»
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Ryvingen fyr ligger 7 km ut i havet på en øy, ut  
fra Mandal by. Her kan du overnatte året rundt. 
Plass til 25 stk. Strøm-dusj-toalett-oppvaskmaskin. 

Vakker natur hvor en du snur deg, og alt  
ligger til rette for deg og dine til og få en �ott  
fyr opplevelse.

Her feires jul-nyttår-sommerdager og mange  
andre feiringer. 

Ungene trives så godt at de vil ikke hjem igjen! 

Ryvingen fyr
Det sydligste fyr i Norge

Gå inn på www.ryvingenfyr.no  
og les mer. Du vil ikke angre på om  
du valgte nettopp Ryvingen fyr.  

Velkommen skal du være.

Museene for kystkultur og 
gjenreisning i Finnmark IKS 
består av fem museer i Finnmark 
og eies av kommunene  Måsøy, 
Nordkapp, Gamvik, Hammerfest 

og Berlevåg.

Måsøy museum be�nner seg i 
Havøysund i Måsøy kommune. 
Museet er etablert i en tidligere 
prestebolig og formidler kystkulturen 
gjennom redskaper og  hjelpemidler 

brukt innen �skeri. 

Nordkappmuseet be�nner seg i 
Honningsvåg, Nordkapp kommune
og formidler kystkultur og �skeri
langs Finnmarkskysten, i tillegg til 
utviklingen av turismen til Nordkapp 

og Finnmark. 

Museene for Kystkultur og 
Gjenreisning i Finnmark IKS 

Gamvik Museum ligger i �skeværet 
Gamvik i Gamvik kommune.
Museet er etablert i et gammelt
�skebruk og formidler sjøsamisk 
kultur, hvalfangst, pomortid,

krig og gjenreisning.

Gjenreisningsmuseet    for   Finnmark
og Nord-Troms ligger i Hammerfest
og formidler de dramatiske 
hendelsene fra andre verdenskrig
med tvangsevakuering, nedbrenning

og gjenreisning. 

Berlevåg Havnemuseum be�nner 
seg i Berlevåg, Berlevåg kommune. 
Museet er etablert i et av 
Havnevesenets tidligere lagerbygg 
og formidler havneutbygging, 
sjøfart, �skeri, krig og gjenreisning.

Opplev vår nordligste 
kystkultur hos 

Museene for Kystkultur og 
Gjenreisning i Finnmark IKS

Museene for kystkultur og Museene for kystkultur og Museene for kystkultur og 
gjenreisning i Finnmark IKS gjenreisning i Finnmark IKS gjenreisning i Finnmark IKS 
består av fem museer i Finnmark består av fem museer i Finnmark består av fem museer i Finnmark 
og og og eies av kommunene  Måsøy, eies av kommunene  Måsøy, eies av kommunene  Måsøy, 
Nordkapp, Gamvik, Hammerfest Nordkapp, Gamvik, Hammerfest Nordkapp, Gamvik, Hammerfest 

og Berlevåg.og Berlevåg.og Berlevåg.

Måsøy museumMåsøy museumMåsøy museum be�nner seg i  be�nner seg i  be�nner seg i 
Havøysund i Måsøy kommune. Havøysund i Måsøy kommune. Havøysund i Måsøy kommune. 
Museet er etablert i en tidligere Museet er etablert i en tidligere Museet er etablert i en tidligere 
prestebolig og formidler kystkulturen prestebolig og formidler kystkulturen prestebolig og formidler kystkulturen 
gjennom redskaper og  hjelpemidler gjennom redskaper og  hjelpemidler gjennom redskaper og  hjelpemidler gjennom redskaper og  hjelpemidler gjennom redskaper og  hjelpemidler gjennom redskaper og  hjelpemidler 

brukt innen �skeri. brukt innen �skeri. brukt innen �skeri. 

NordkappmuseetNordkappmuseetNordkappmuseet be�nner seg i  be�nner seg i  be�nner seg i Nordkappmuseet be�nner seg i NordkappmuseetNordkappmuseetNordkappmuseet be�nner seg i Nordkappmuseet be�nner seg i Nordkappmuseet be�nner seg i NordkappmuseetNordkappmuseetNordkappmuseet be�nner seg i Nordkappmuseet
Honningsvåg, Nordkapp kommuneHonningsvåg, Nordkapp kommuneHonningsvåg, Nordkapp kommune
og formidler kystkultur og �skeriog formidler kystkultur og �skeriog formidler kystkultur og �skeri
langs Finnmarkskysten, i tillegg til langs Finnmarkskysten, i tillegg til langs Finnmarkskysten, i tillegg til 
utviklingen av turismen til Nordkapp utviklingen av turismen til Nordkapp utviklingen av turismen til Nordkapp 

og Finnmark. og Finnmark. og Finnmark. 

Museene for Kystkultur og Museene for Kystkultur og Museene for Kystkultur og 
Gjenreisning i Finnmark IKS Gjenreisning i Finnmark IKS Gjenreisning i Finnmark IKS 

Gamvik MuseumGamvik MuseumGamvik Museum ligger i �skeværet  ligger i �skeværet  ligger i �skeværet 
Gamvik i Gamvik kommune.Gamvik i Gamvik kommune.Gamvik i Gamvik kommune.
Museet er etablert i et gammeltMuseet er etablert i et gammeltMuseet er etablert i et gammelt
�skebruk og formidler sjøsamisk �skebruk og formidler sjøsamisk �skebruk og formidler sjøsamisk 
kultur, hvalfangst, pomortid,kultur, hvalfangst, pomortid,kultur, hvalfangst, pomortid,

krig og gjenreisning.krig og gjenreisning.krig og gjenreisning.

Gjenreisningsmuseet    for   FinnmarkGjenreisningsmuseet    for   FinnmarkGjenreisningsmuseet    for   Finnmark
og Nord-Tromsog Nord-Tromsog Nord-Troms ligger i Hammerfest ligger i Hammerfest ligger i Hammerfest
og formidler de dramatiske og formidler de dramatiske og formidler de dramatiske 
hendelsene fra andre verdenskrighendelsene fra andre verdenskrighendelsene fra andre verdenskrig
med tvangsevakuering, nedbrenningmed tvangsevakuering, nedbrenningmed tvangsevakuering, nedbrenningmed tvangsevakuering, nedbrenningmed tvangsevakuering, nedbrenningmed tvangsevakuering, nedbrenning

og gjenreisning. og gjenreisning. og gjenreisning. 

Berlevåg HavnemuseumBerlevåg HavnemuseumBerlevåg Havnemuseum be�nner  be�nner  be�nner 
seg i Berlevåg, Berlevåg kommune. seg i Berlevåg, Berlevåg kommune. seg i Berlevåg, Berlevåg kommune. 
Museet er etablert i et av Museet er etablert i et av Museet er etablert i et av 
Havnevesenets tidligere lagerbygg Havnevesenets tidligere lagerbygg Havnevesenets tidligere lagerbygg 
og formidler havneutbygging, og formidler havneutbygging, og formidler havneutbygging, 
sjøfart, �skeri, krig og gjenreisning.sjøfart, �skeri, krig og gjenreisning.sjøfart, �skeri, krig og gjenreisning.

Opplev vår nordligste Opplev vår nordligste Opplev vår nordligste 
kystkultur hos kystkultur hos kystkultur hos 

Museene for Kystkultur og Museene for Kystkultur og Museene for Kystkultur og 
Gjenreisning i Finnmark IKSGjenreisning i Finnmark IKSGjenreisning i Finnmark IKS

Norges ledende leverandør av  
segl og rigg til tradisjonelle og  

bevaringsverdige båter og fartøyer.

Noe av vareutvalget.
– Tauverk
– Seilduk
– Blokker
– Drev og bek
– Båtutstyr
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KYSTENS DAG:

Lindesnes Fyr
Telefon:
38 25 54 20

E-post: 
post@lindesnesfyr.no

www.lindesnesfyr.no

Kystens Dag arrangeres hvert år langs hele Norges kyst og skal være en møteplass for hele vårt mari-

time mangfold. Fokus på fi skeri- og havbruk, sjøtransport, havner og farleder, sjømat, forskning, for-

valtning og frivillig engasjement: Alt det som gjør at Norge fortsatt først og fremst er en kystnasjon.

Fo
to

: R
un

e 
N

yl
un

d 
La

rs
en

Kystens Dag

KystensDag_ann_225x147.indd   1 18.06.14   18:08

JON MICHELET
En sjøens helt: SKOGSMATROSEN
En sjøens helt: SKYTTEREN
NÅ 307.000!
Neste bind i serien En sjøens helt. Gullgutten utkommer til høsten

«Michelet er rågod» guri hjeltnes, vg

«Nå har krigsseilerne endelig fått et monument som lyser»
john o. egeland, dagbladet, om En sjøens helt bind 1 og 2

oktober 
www.oktober.no

I dag ligger fyrstasjonene som  
kulturhistoriske perler på en snor, 
langs den 100 915 km lange kyst-
linjen vår fra grensen mot Sverige 
i sydøst til grensen mot Russland  
i nordøst.

Det har i Norge vært totalt 212  
fyrstasjoner, hvorav opptil 154 har 
vært i drift samtidig. I dag defineres 
totalt 107 anlegg som fyrstasjoner 
i Norge.  Fyr- og merketjenesten  
i Kystverket har ansvaret for fyrbelys-
ning og seilmerker.

Over 90 prosent av de norske  
fyrstasjonene ble etablert i de hundre 
årene fra 1830 til 1930.  Fyrene var 
et viktig element i nasjonsbyggingen 
i denne perioden og representerte 
et tungt løft for en fattig nasjon. 
Fyrene viste vei til velstand, og 
politikerne tok seg derfor råd til ikke 
bare å bygge fyrene, men også å  
utstyre dem med de siste teknologiske  
nyvinningene. (fyr.no)

I Nord Norge kom fyretableringen 
sent i gang, men utbyggingen 
ble etter hvert presset fram av  
hensyn til fiskeriene, Hurtigruten og 
malmtransporten.

Alle fyrene er i dag automatisert men 
noen av fyrene har fremdeles en  
tilstedeværelse fra vedlikeholds-
personell og andre fyransatte, blant 
annet i forbindelse med overnattings-
tilbud og bevertning. Lindesnes er  
i dag den eneste fyrstasjonen i Norge 
med tilstedeværende fyrvoktere.  Her 
jobber to fyrvoktere med forvaltning, 
drift og vedlikehold av fyrstasjonen. 

Lindesnes fyr er også fyrmuseum 
med utstillinger, film og fortellinger 
om et langt liv i sjøfartens tjeneste. 
Fyrmuseet er også en sentral del av 
Kystverkmusea, som er etatsmuseet 
for Kystverket.  Kystverkmusea er  

Norske fyr
organisert som et nettverkssamarbeid 
mellom fire selvstendige museer: 
Lindesnes Fyrmuseum, Jærmuseet, 
Sunnmøre Museum og Museum Nord.

På landsstevnet vil du også få 
anledning til å lære mer om norsk 
fyr historie, havner og samferdsel fra 
1814 og frem til i dag. Her vil det være 
historieformidling i tekst og bilder om 
hvordan fyr og maritim infrastruktur 
har hatt betydning for samferdsel og 
utviklingen av det moderne Norge fra 

Den 27. februar 1656 ble Norges første fyrlys tent på  
Lindesnes, og markerte starten på norsk fyrhistorie. Det  
siste bemannede fyret som ble opprettet var Anda fyr, som ble  
ferdigstilt i 1932.

1814, i regi av Lindesnes Fyrmuseum.  
Her kan du også få kjøpt fyrbrød, og 
stifte bekjentskap med fyrforsynings-
skipet «Gamle Oksøy» fra 1962. Det 
vil også være interessante utstillinger 
om bord skipet og på kaia foran.  
I tillegg vil Norsk Fyrhistorisk Forening 
være tilstede med egen stand. 

Dersom du vil få fyropplevelsen enda 
tettere på kroppen, hvorfor ikke  
besøke et av de mange fyrene som 
har åpnet for fyrferie?  Her kan du 
finne fine utgangspunkt for å oppleve  
kystkultur og storslåtte natur-
opplevelser. Flere av fyrene 
tilbyr også fasiliteter for kurs og  
konferanser eller selskap.  Her  
nevner vi blant annet Marstein Fyr, vest 

for Bergen, som driftes av Panorama 
Konferansehotell,  Dyna Fyr,  utenfor 
Oslo, og  Lindesnes Fyr. Beliggende 
ca. 10 minutters kjøretur fra 
Lindesnes Fyr finnes også Lindesnes 
Havhotell, som er et stort, moderne 
hotell, med gode fasiliteter for å  
arrangere kurs og konferanser.  

Hvis du vil vite mer om fyr, fyr historie, 
og/eller muligheter for fyrferie,  
anbefaler vi å kikke nærmere på nett-
stedet kystled.no og  kystreise.no.

Kilder: fyr.no, kysten.no, kystled.no, 
lindesnesfyr.no, wikipedia.no.

Foto: Bente Foldvik



Tenk deg fjorden uten sjømerker, uten staker og bøyer, uten fyr- 

lykter. Tenk deg kysten slik den var. Under den blåglatte, lysende 

overflaten går båer og grunner, bare den som kjenner farvannet  

kan seile uten merker. Fjorden glitrer, myriader av små punkter  

og streker av skarpt lys dukker opp og forsvinner, hurtig, liksom  

vibrerende. Bøyer og staker står som sorte, pekende fingre i alt  

lyset. Tenk om ingen visste hvor båene var…

“

Erik Fosnes Hansen: Beretninger om beskyttelse, Cappelen, 1998

Foto: Arve Lindvig

Kystverkmusea skal ha hele etatens virkefelt som arbeidsområde.  

Det vil si at museene til sammen skal dokumentere og formidle  

vesentlige sider av vår maritime historie i form av navigasjonsteknologi og 

maritim infrastruktur. Vi gjør dette gjennom et faglig og økonomisk nettverks-

samarbeid som både gir oss muligheter til spesialisering og arbeidsdeling, 

samtidig som nettverket sikrer etatsmuseet en god geografisk spredning.

Vårt mål er å utvikle et samarbeid som både inspirerer til å vinne  

ny kunnskap og skaper spennende opplevelser for våre besøkende.    
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