Lederens månedsbrev – oktober 2018
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Da er det høst, og vi har begynt å forberede oss til vinteren. Alle båtene har kommet i
vinteropplag med unntak av vår vaktbåt og de 2 kystledbåtene som vil være tilgjengelige i
vinter. Det jobbes iherdig med å få nytt tak på Fiskerhuset før vinteren og kulda setter inn.
Kommunestyret hadde handlingsplanen fase 2 Langøya oppe til behandling nylig, og den ble
enstemmig godkjent. Dette betyr at kystlaget kan inngå en leieavtale med kommunen om
båtbyggeriet når dagens virksomhet opphører, og vi kan starte prosessen med kommunen
om båttekke bak båtbyggeriet. Dette er gode nyheter for oss.
Dette er oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for oktober måned.
1. Maskinhuset på Langøytangen fyr
Da er vi i full gang med restaurering av maskinhuset på Langøytangen samt diverse vedlikehold på
kystled huset (Fyrmesterboligen). Svein Erik Nilsen koordinerer dette arbeidet. Kontoret i
maskinhuset er rundvasket, skrapet og sparklet. Nå er det maling her som gjenstår. Bygget har ikke
vært i bruk på snart 30 år og det er mye som må gjøres for å få alt i stand igjen. Maskineriet står bom
fast så her blir det litt å ta fatt på for å få maskinene operativ igjen. Det er to luftkompressorer (en
elektrisk drevet og en dieseldrevet) samt en 7,5 kW dieseldrevet generator som har vært brukt som
nødaggregat.
Vi har søkt om støtte fra Sparebankstiftelsen Telemark, Stiftelsen UNI. Vi sender også søknad til
Kulturminnefondet og Sparebankstiftelsen DNB. Vi har forespurt kystverket om å få installere et
forbrenningstoalett i maskinhuset (batterirom).

Her blir det litt å gripe fatt i

2. RS2 Langesund
Skøyta er nå kommet i «vinterdrakt» og ligger i vinteropplag i Kongshavn. Der ligger den trygt for vær
og vind. Utbedring av lekkasje i akterstevnen som ble gjort i oktober, da skøyta var i dokk på
Ekstrand, var meget vellykket.
I 2018 har det vært gjort omfattende vedlikeholds‐ og reparasjonsarbeider. Mange fra kystlaget har
vært involvert. Først var det bytte av gir, så dokksetting i vår med bytte av all skroggjennomføring og
bytte av stråkjøl foran. Det er totalt utført ca. 500 dugnadstimer på skøyta. Med 200 kr/time, som er
vanlig timerate for frivillige organisasjoner, utgjør dette ca. 100.000 kroner. I tillegg til dette har vi et
vaktlag gjennom hele året. Her medgår ca. 250 timer til vakt og tilsyn. Til administrasjonsarbeid
medgår ca. 200 timer. Det omfattende arbeidet som har vært gjort har medført en del overskridelse
av budsjett. En stor takk til Hans Martin Nilsen og resten av RS2 laget for vel gjennomført arbeid med
RS2 i 2018.
Styremøte i RS2 Langesund ble avholdt 31.10. Her ble det blant annet informert om det arbeidet som
har blitt gjort, overskridelse på budsjett, de 2 langturene som har blitt gjennomført etc. Til tross for
overskridelse av budsjettet i år er eierne meget fornøyd med det arbeidet som kystlaget gjør i
forbindelse med RS2.

Arbeid med å få på «skjelettet»

RS2 i vinterdrakt

3. Kystlagets museums‐ og kulturvernvirksomhet
Langesundsfjorden Kystlag forvalter i dag 3 museer; Cudrio kystmuseum, Gudleif Gjestland Maritime
Samling i Tollboden og Tollmuseet på St. Helena. I tillegg forvalter vi Tollpakkboden fra ca. 1740,
Tollboden fra 1869 (påbygd en etasje i 1920), Fyrtårnhuset fra 1839, Fyrmesterboligen fra 1939 og
maskinhuset fra 1911. I tillegg har vi hatt omfattende vedlikehold på båtbyggeriet på Langøya. Her er
vi innstilt som neste leietager når dagens aktivitet opphører. Vi har en museums‐ og
kulturvernvirksomhet på størrelse med et mellomstort museum i Telemark.

I forlengelsen av Cudrio sjøbod har vi innredet garasjen i enden hvor vi nå har utstilt ca. 35
innenbords‐ og utenbordsmotorer. En stor takk til Erik Rud og team som har fått dette i stand. Det
ble flittig besøkt i forbindelse med at vi holdt Cudrio Kystmuseum åpent i sommer.

Vi er stolte over å kunne formidle historien og kystkulturen i nærområdet.

4. Småbåtlaget
Alle båter som skal vinterlagres er kommet på land, og presenning er
kommet på.
Vi har utført løft med vekter (vannsekker) på 6,3 tonn i krana på Langøya
som en del av sertifiseringen av krana. Det ble funnet en feil på et
overlastvern som må byttes før krana er endelig sertifisert.

5. Retningslinjer for bruk av Langøya
Kystlaget er med i en arbeidsgruppe som skal utarbeide retningslinjer for bruk av Langøya. Så langt
har det vært avholdt 2 møter hvor vi har sett på særlige relevante lover og forskrifter for forvaltning
av Langøya, samt Skaugaards testamente. Saken var oppe i medlemsmøte i kystlaget. Kystlaget
mener at det ikke bør være noen kommersiell drift på friområdet.
Arbeidsgruppen skal levere sin innstilling i februar 2019.

6. Fiskerhuset
Heldigvis ser det ut som vi skal få lagt på det endelige tak
før vinteren setter inn for fult. Edgar Gulliksen og team er
full gang med å få takpapp, listverk og takstein på. I vinter
blir det full fokus på få alt klart innvendig.

7. Adoptere en strand
Torsdag den 11. oktober hadde kystlaget siste strandrydding på Langøytangen og området ved
gjestebrygga på Langøya. Det ble en full sekk med plast ved gjestebrygga og 2 sekker på
Langøytangen. Totalt ca. 10 kg. Plast. I tillegg ble det funnet en gammel gummislange på ca. 30 kilo
som ble tatt med og levert til avfallsdeponi.
To av våre medlemmer har i tillegg hatt flere turer med strandrydding på Hvittingstranda på Langøya
hvor de har gått dypere til verks ved å spa ned i steingrunnen. Her er det mye plast som er nedgravd i
fjæra og som er tatt opp.

8. Webredaksjon
Det er opprettet en egen webredaksjon i kystlaget som har som oppgave å oppdatere og legge til
nytt stoff på vår hjemmeside og Facebook‐side. Med i redaksjonen er: Bjørn Heggem, Per Magne
Berget og Gunnar Svendsen. Dersom det er noen av medlemmene som ønsker å ha inn stoff er det
bare å kontakte en av de som er i redaksjonen.

9. Overhaling av større motorer
Kystlaget har fått låne et lite areal av Grenland Havn i Scarweldbygget hvor vi nå kan ferdigstille
Aanesenmotoren og pusse opp den gamle dampmaskinen som har stått i slepebåten Erik.
Dampmaskinen fikk kystlaget av Croftholmen skole. I tillegg har vi satt inn en liten motor som bare
skal males.

10. Tilbud til medlemmene
Foredrag om Langesund som Tollsted på 1700‐tallet
Torsdag 8. november kl. 19.00 kommer Ragnhild Hutchison til Bamble Bibliotek og Litteraturhus
på Stathelle. Historikeren skal fortelle om varene som passerte tollstedet Langesund på 1700‐
tallet og hva de kan si oss om menneskene som bodde der, handel og samfunnsutvikling.
Langesund var en av de travleste havnene i Norge på denne tida. Dette blir et spennende
foredrag for historieinteresserte i alle aldre. Gratis inngang. Varighet ca. 1,5 time.
Julebord
Årets julebord blir lørdag 1.desember på Victoria / Tollboden. Sett av datoen allerede nå. En
egen invitasjon blir sendt ut de nærmeste dager.
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