
 

Lederens månedsbrev – juni 2020 
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag 

I denne utgaven skulle det ha vært en oppsummering av Kystkulturuka 2020 som dessverre måtte avlyses 
pga. koronasituasjonen. Vi håper å få til et mindre arrangement til høsten. Aktiviteten i juni har stort sett 
vært som tidligere «korona-måneder». Vi har nå begynt å få inntekter på kystledvirksomheten på 
Langøytangen, men dette er utfordrende for de som driver med bookingen og er i vaktlaget. Selv om 
pågangen er stor, så kan man ikke fylle opp alle sengeplassene pga. smittefaren. Vi ber fortsatt alle 
medlemmer om å følge de Corona-råd som myndighetene til enhver tid bestemmer. 

 

Lørdag den 20.juni ble det stjålet en 13-fots 
Pioner med 6 hk Yamaha påhengsmotor fra vår 
båthavn ved Tollpakkboden. Den er nå endelig 
kommet til rette. Tirsdag 30.juni ble vi oppringt 
om at den var funnet på Nystrand. Det hjalp nok 
at vi fikk en god omtale i TA om saken. Se artikkel: 
Savnet 15 fots pioner - kystlaget. Dette var virkelig 
en gladnyhet for oss, da det er en utleiebåt til vår 
kystledvirksomhet. 

 

 

   

En stor takk til Nystrand Båtforening som fant båten 
for oss. 

 

Leif Karlsen hentet båten som nå ligger trygt i havn      

 

 

 

https://www.ta.no/battyv-la-igjen-mystisk-lapp-til-eieren-skyldte-pa-olet/s/5-50-955900?access=granted
http://www.langesundsfjordenkystlag.no/


Dette er en oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for juni måned. 

 

1. Båtlaget 
Torsdag 25.juni hadde kystlaget besøk av etterkommere av 
Georg Mustad til båtbyggeriet på Langøya. Lokalene og 
uteområdet var ryddet, og flagget var kommet opp. 
Ansvarlig for transporten var Svein Erik Nilsen med Georgs 
båt som vi tidligere hadde fått i gave av etterkommerne. De 
syntes det var stas å komme tilbake i båtbyggeriet hvor de 
oppholdt seg mye den gang de bodde på Langøya. Kystlaget 
vil lage en samling med det gamle verktøyet som Georg 
hadde, sette opp litt historikk om Georg og i tillegg en 
artikkel som Dag Holmer har skrevet. 

 

Båtbyggeriet er nå fylt opp med 3 båter. En 
vapram og en kogg har vært under 
renovering et års tid, mens Tormods gamle 
pram er moden for utskifting av en 
bordgang etc.  Både kystlagets og 
Forbundet KYSTENS logo er nå montert på 
inngangspartiet. Båtlaget har begynt å bytte 

ut ca. 20 stk. råtne kledningsbord samt maling av øst og sørvegg på sjøboden ved båtbyggeriet. Det blir 
virkelig pent der ute etter hvert. Bra jobba! 

 

Foto: Per Grefstad 

 



2. RS2-laget 
Laget har i lengre tid vært på jakt etter en liten 
lettbåt til RS2. Vi fikk en henvendelse fra Helge Pihl 
som hadde en lofotjolle som søkte ny eier. Følgende 
sto i email til kystlaget: 

Til entusiaster for tradisjonsbåter 

Vi har en Lofotjolle bygget av tradisjonsbåtbygger 
Gunnar Eldjarn i Tromsø (se www.eldjarnbaat.no). 
Båten er hans byggenr. 14, en 10 fot jolle bygget på 
tradisjonell måte. Den ble bygget for oss i 1988, og 
vi har hatt den som hyggebåt på landsted på 
sørlandet. En riktig skjønn liten perle av en båt. Båten er tjærebredd, har to sett årer og er i god stand. 
Totalvekt er ca. 40 kg. Den kan lett transporteres på vanlig enkel henger. 

Kystlaget har nå overtatt jolla, og den har det fengende navnet Nøtteskallet. 

Ellers har det vært en del utskifting av tauverk på RS2. Ansatte på 
Grenland Havn hadde også en tur med RS2 i forbindelse med sitt 
sommerarrangement på Langøytangen.  

  

 

 

 

 

 

Piggfall slitt på en 
kort strekning 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Per Ove og Erik har laget langspleis på det 

nye 22mm piggfallet, ca. 65 meter langt 
   

 

                        Leif haler ned nytt piggfall, her vises langspleisen. 

Foto: Tore Gabrielsen 

Kystlaget er innkalt til rettsmøte i forliksrådet i Risør den 27. august 2020 i forbindelse med klage på nye 
seil til RS2 kjøpt av Doyle Lyngør Seil AS og Fredrik Brodersen. 

http://www.eldjarnbaat.no/


3. Fyrlaget 
Da har utleiesesongen startet. Det har vært en omfattende jobb med komme i gang for å ivareta 
smittevern etc. Det er mange hensyn å ta, spesielt i forbindelse med bookingen som gjøres av Stein Sævik. 
Vaktlaget følger opp utleien (utlevering og mottak av nøkler, utleiebåt etc. og ellers praktiske problemer 
som kan oppstå). En stor takk til alle involverte! 

Vi er i ferd med å bytte Wi-Fi på Langøytangen. Eksisterende bredbånd ikke har kapasitet til å drifte vår 
nye værstasjon og web kamera som er tenkt plassert. Gisle Vemren jobber med saken. Det skjer endringer 
i markedet nå, og vi venter litt før vi velger utstyr/abonnement. Vi vil satse på et system som dekker både 
aktiviteten i Langesund og på Langøytangen. 

Fyrlaget har begynt planlegging av installasjon av forbrenningstoalett. En utfordring er drenering fra urinal 
og dusj til eksisterende gråvannsystem. Vi har fått tillatelse fra Kystverket  til å starte arbeidene på 
fyrtårnhuset. Ellers er vestveggen på fyrmesterboligen nå ferdig malt. De nye brannstigene er ferdig 
montert og godkjent av brannvesenet. 

4. Motorbåtlaget 
Motoren til Marie har vært til reparasjon hos 
motorlaget i vinter og har nå kommet på plass 
igjen. Oppretting og diverse tilkoplinger gjenstår.  
Her er Ingvard Bugtene og resten av 
motorgjengen i sving med låring av motoren ned 
på riktig plass i båten. 

Foto: Tore Gabrielsen 

 

 

 

 

 

 

 

Ellers har det vært jobbet med en 3hk Sleipner og en 
stasjonærmotor av fabrikat Siemens Halske. Det er 
en 4 sylindret bensinmotor. Den er noe spesiell. 

   

 



5. Kommunen 
1. Kjøp av Cudrios gt. 3 

Kystlaget er meget positive til at 
kommunestyret nå har besluttet å kjøpe 
Cudriosgt. 3 og vært en av pådriverne i 
dette arbeidet. Dette bygget er en del av 
kystkulturkvartalet og hører naturlig med 
her. Her er et utklipp fra PD. 

2. Kystkulturstrategi i Bamble 

Gruppa som er oppnevnt til å utarbeide 
forslag til kulturstrategi for Bamble vil 
fortsette sitt arbeid etter sommerferien. 
Det er kalt inn til ekstraordinært møte i 
styret for Langøya og kystkultur 27. 
august for å legge noen føringer for det 
videre arbeid. 

3. Flaggheising 8.mai 

Da er videoen med flaggheising på Langøytangen fyr og Langøya Hovedgård kommet med i kommunens 
samlede video. Det er Ulf Wold Johansen som er flaggheiser. Se på denne linken: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ksodpgu3_Kg 

6. Fiskerhuset 
Arbeid med sengene i 2.etg pågår. Gulvet er lagt i 1.etg., og en skillevegg inn til toalettet er påbegynt. Det 
er ikke så veldig mye mer som kan gjøres før huset kommer på sin endelige plass. Vi venter på kommunen 
som jobber med å regulere området hvor huset skal stå. 

  

7. Cudrio Sjøbod 
Rydding av Cudrio Sjøbod er så vidt kommet i gang etter at feil på det elektriske anlegget nå er utbedret. 
Høy vannstand i vinter medførte at vannet kom inn i første etasje ca. 20 cm over gulvnivå. Det meste av 
gjenstander ble berget. Det fuktige klimaet der inne medførte feil på det elektriske anlegget. 

Det legges opp til å ha Cudrio Sjøbod er klar til i midten av juli. Vi satser på å ha den åpen ved spesielle 
anledninger. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ksodpgu3_Kg


8. Brukerutvalget på Langøytangen fyr 
Årsmøte i brukerutvalget ble avholdt 17. juni. Ny leder er Fredrik Andersen fra Grenland Dykkeklubb. Etter 
årsmøtet var det styremøte hvor blant annet aktivitetsmål for 2020 ble satt opp. En viktig sak er 
helårsvann og kloakk til Langøytangen. Saken er nå til behandling i kommunen. Det ser ut som det kan ta 
noe tid med diverse avklaringer. Det er også mange andre instanser som må kontaktes for kommentarer.  

9. Styremøte i kystlaget 16.6 
Noen av sakene som ble diskutert 

• Åpning av Cudrio i sommer. Diskuteres videre i museumsgruppa når vi vet mer om hvilke 
arrangementer det blir i Langesund i sommer og til høsten. 

• Kjøp av Cudriosgt. 3. Vi hadde en første idédugnad om hva det kan benyttes til. Vi tar imot forslag. 
• Korona situasjonen – hvordan opererer vi fremover. Vi ble enig om at vi starter med 

torsdagsfrokost og tirsdagsmøter midt i august dersom situasjonen tilsier det. 
• Åpning av kystledvirksomheten og hvordan det har fungert de første dagene 
• Høstens aktiviteter med blant annet sammenkomst med Sjømannsforeninga 
• Økonomi – Kasserer redegjorde for dagens status. Våre utgifter har til nå vært betydelig større 

enn inntektene. Vi må fremover være kostnadsbevisste slik at vi ikke går for mye i minus. Det ble 
besluttet å bare gjøre grunnarbeidene til båttekke på Langøya i år (20-30.000,-), av et 
totalbudsjett på Kr.100.000. Arbeidet vi nå bli utført over 2 år. 

• Nytt Wi-fi system – Telenor utfaser bredbånd via telefonnettet  

10. Andre aktiviteter 
• Strandrydding er utført 25.6. på området mellom gjestebrygga på Langøya og Hovedgården 
• Vi deltok på møte i Bamble 2025 og hadde en presentasjon om alternativt kystkultursenter 
• Et eget HMS dokument er nå utarbeidet, inkludert risikoanalyse og handlingsplan. 

11. Hva skjer? 
Det meste av de planlagte aktiviteter vil bli utsatt, men vi forsøker å få til de mest kritiske. 

Noen av de kommende aktiviteter i juli og august 2020 

• Dampskipet Børøysund kommer til Langesund 5.august og blir her 1-2 dager. Vi vil ha våre lokaler 
åpen for visning 5. eller 6. august. 

• Cudrio, Tollboden og Tollpakkboden åpnes ved spesielle anledninger  

NB! Husk myndighetenes gjeldene bestemmelser for coronasmittevern når vi er samlet. 

Ta godT vare på dere selv og hverandre! 

ha en rikTig fin sommer! 

Med vennlig hilsen 

Jan-Olav Kvitnes 
Leder Langesundsfjorden kystlag 
Mob.: 97466410 
Email.: jkvitnes@online.no 
www: langesundsfjordenkystlag.no 

mailto:jkvitnes@online.no
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