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Kystkulturuka i Langesund 
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Årets tema: Det norske losvesenet – veiviser på havet i 300 år 
 

 

Søndag   5. september Fyrets dag på Langøya 
Tirsdag   7. september Kystkulturkveld på Halen gård 
Lørdag 11. september Kystkulturdagen i Langesund 
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Kjære kystkulturvenner! 

Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Kystkulturuka 2021 i Langesund. 

Kystkulturuka faller sammen med Kulturminnedagene, og våre arrangementer 

lenkes opp til den nasjonale markeringen. 

Fjorårets uke måtte avlyses pga. Covid-19-restriksjoner, og årets uke flyttes til 

september av samme årsak. Vi har satt sammen et flott program etter samme 

lest som tidligere, men med noen tilpasninger.  

Årets tema er Det norske losvesenet – veivisere på havet i 300 år. 

Litt om de ulike arrangementene: 

 Fyrets dag byr på spennende utstillinger, fiskekonkurranse for barn og 

vandring med Gea Norvegica Geopark. 

 Kystkulturkvelden tar utgangspunkt i jubileumsboken «Lokale historier 

fra Langesund og omegn om losvirksomheten og losyrket gjennom 300 

år.» Her vil vi også vise hvordan barna i Nustad barnehage har lært om 

livet til losen. 

 Arrangementet for de som er nye i Norge ble gjennomført i juni og 

skapte mye glede. 

 Lørdag blir det som vanlig full fart i Langesund med mange utstillinger, 

veteranbåter fra egen samling og fra Nesjar Båtlag, salgsboder og 

vikingleir. Tryllekunstner Daniel Larsen tryller fra scenen og gjør ellers 

ballongkunster blant publikum. Barna kan bygge småbåter med 

strikkmotorer og teste dem i en dam, fiske krabber, løfte med taljer, lære 

knuter og knop mm. 

Vise- og allsangkvelden i båtbyggeriet på Langøya lar seg ikke gjennomføre i år 

pga. Covid-19 problematikken, men vi kommer sterkere igjen neste år. 

Velkommen til Kystkulturuka 2021! 

 

Langesund 10.8.2021 

Jan-Olav Kvitnes 
Leder 
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Fyrets dag på Langøya 
Søndag 5. september kl. 11. – 15.00 

 

10.00 -  
11.00 

Ferjetransport fra Smitangen til Hovedgården på Langøya 
Pris: Voksne kr 30.00 tur/retur. Barn under 15 år gratis. 
Spesiell transport direkte til fyret for brukere med spesielle 
behov. 
 

11.00 Naturhistorisk vandring med Bjørn Magnus Mowinckel Nilsen 
Narum fra Gea Norvegica Geopark. 

Start ved fyret. 
 

12.00 –  
13.30 

Trutta Sportsfiskeforening innbyr til fiskekonkurranse for barn 
5-15 år. De yngste må ha med en voksen ansvarlig person. Ta 
med vest og fiskeutstyr. 
 

14.00 Premieutdeling for fiskekonkurransen. 
 

14.30 Ferje fra Hovedgården tilbake til Smitangen 
 

Losjubileet 2020 markeres med utstilling av bilder og gjenstander i 
Maskinhuset. Salg av «Lokale historier fra Langesund og omegn om 
losvirksomheten og losyrket gjennom 300 år.» 

 
 

Salg av kaffe, mineralvann, 
vafler, pølser og kystlagets egne 
fiskeburgere. Vi selger også 
Langøyas honningkake.  
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Kystkulturkveld på Halen gård 
Tirsdag 7. september kl. 18.00 

 

Det norske losvesen – Veivisere på havet i 300 år 
  

I forbindelse med 300 års jubileet har Langesundsfjorden Kystlag og Langesund 

og Omegns Sjømannsforening utgitt boken: «Lokale historier fra Langesund og 

omegn om losvirksomheten og losyrket gjennom 300 år.» 

Roger Normann og Knut Bjerke presenterer historien og boken. 

Nustad barnehage har hatt historien om losvesenet som tema i vår. Pedagoger 

og fagarbeiderne har sammen med Roger Normann gjort losens liv og hverdag 

levende og virkelig for barna. I løpet av kvelden vil vi vise noen av 

høydepunktene fra barnas prosjekt. 

Dørene åpnes kl. 17.30.  Fri entre.  Salg av Losboken, kaffe og vafler. 
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Kystkulturdagen i Langesund 
Lørdag 11. september kl. 11.00 – 15.00 

 

11.00 Åpning ved ordfører Hallgeir Kjeldal 
Musikalsk underholdning ved Nordre Skur og Ballast fra 
Gokstad kystlag, Sandefjord 

11.30  Demonstrasjon av gamle motorer 
13.00 Trylleshow med Daniel Larsen 
14.00 Musikalsk underholdning ved Nordre Skur og Ballast fra 

Gokstad kystlag, Sandefjord 
14.30 Demonstrasjon av gamle motorer 
 
Aktiviteter for barn: Tryllekunstner Daniel Larsen tryller fra scenen og 
befinner seg ellers med ballonger blant publikum. Barna kan bygge sine egne 
småbåter med strikkmotor og teste dem i en dam, fiske krabber, løfte med 
taljer, lære knuter og knop mm. 
 
Andre aktiviteter: Grenland dykkerklubb viser livet under havoverflaten. Det 
blir røyking av makrell, repslaging m.m.  
 
Salgsboder med alt fra maritime varer til kunsthåndverk og lokalmat. 
 
Ved bryggene ligger bl.a.: RS2 Langesund, tradisjonsbåter, plattgatteren 
Marie og gjestende båter fra Nesjar teater og kulturforenings båtgruppe.  
 
Visninger: Cudrio Kystmuseum med spesialutstilling om losens liv og hverdag, 
og visning av filmen «Båtbyggerne» fra Forbundet Kysten, Fiskerhuset, Gudleif 
Gjestlands Maritime Samling og Tollmuseet på St. Helena. Kystlaget har åpent 
hus i første etasje i Tollpakkboden.  
 
Vikinglaget viser gamle håndverk og selger suppe. 
 
Kafeteria: Kafeteria i telt på brygga med blant annet kystlagets spesialiteter: 
Røkt makrell, fiskesuppe, fiskeburgere og vafler. Vi selger også Langøyas 
honningkake. 
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Daniel Larsen - en av Norges aller fremste magikere og illusjonister.  
 

Han har jobbet som profesjonell 

artist i over to årtier, og med over 

1000 forestillinger de siste fem 

årene er han den mest produktive 

magikeren i landet. 

Barne- og familieshowene til 

Tryllekunstner Daniel er spekket 

med humor og overraskelser. Han 

får barna til å hyle, skrike og le før 

de blir stumme av forundring over 

magien og tryllekunsten som 

utspiller seg på scenen foran dem.  

Tekst og bilde: Daniel Larsen 
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Om Nordre Skur og Ballast. 

 
Først litt om navnet: Gokstad kystlag i Sandefjord disponerer tre bygninger, 

deriblant Søndre skur og Nordre skur. Nordre skur var ledig, så navnet kom av 

seg selv. Videre er ballast noe vi alle trenger i en eller annen form. Mangler vi 

det, kan vi, akkurat som båter og skip, gå rundt. Øvelsene foregår i 2.etasje i 

Nordre skur. 

 

Da Nordre Skur og Ballast (NSoB) ble startet i 1993, fikk vi fort shanties og 

sanger med maritimt preg på repertoaret. Antallet sanger har vært jevnt 

stigende, og nå har vi over 200 på lista. I løpet av disse årene har koret gitt ut 4 

CD’er, den siste med 18 shanties. 

 

Koret består av sangere sammen med bruk av instrumenter. Litt utradisjonelt, 

kanskje, men vi trives med denne formen fordi den gir spillerom til arrangering 

i mange retninger: à cappella sang og sanger som vokser på å ha instrumenter i 

ryggen. Variasjonsmulighetene blir flere og det musikalske uttrykket bedre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dag består NSoB av ca. 30 korister inkludert instrumentalister. Det foreligger 

ingen planer om dyptgripende endringer av koret, verken når det gjelder 

repertoar eller andre viktige deler av korets drift. Nye sangere kommer til, 

mens grunnstammen er ganske stabil. Dette gir et solid fundament som 

samtidig gir oss eksperiment- og improvisasjonsmuligheter. 

 
 

Tekst og bilde: Ranveig Berggreen  
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Nesjar teater og kulturforenings båtgruppe 
 

Som en av flere grupper i Nesjar 
teater- og kulturforening, er 
båtgruppa bygget opp rundt 
frivillighet og lavterskel sosial 
inkludering. Målene er flerdelt; 
man ønsker å bygge opp et lokalt 
båtmiljø, med gamle norske 
tradisjonsbåter, og satse på 
tilegning og videreformidling av 
gammelt tradisjonshåndverk, særlig 
med klinkbygde båter i fokus. 
Alle som ønsker å delta er 
velkommen i gruppa, uavhengig av 
alder, bakgrunn og forkunnskaper. 
Per i dag består gruppa av ca. 20 
voksne, ungdommer og barn, som 
møtes en gang i uka for å jobbe, slå 
av en prat, lære av hverandre og ta 
en kopp kaffe. 
 
Gruppa har ansvaret for åtte ulike 
båter. Vi henter inn gamle båter 
som andre har gitt opp, og setter 

dem tilbake i stand, ved hjelp av gamle håndverksteknikker og bruk av 
materiale vi gjerne henter fra skogen. Vi har smeder som smir det som trengs, 
og en egen taugruppe som lager tauverk og fendere. Et av målene våre er 
formidling. I den forbindelse prøver vi å skaffe så mye som mulig av båtenes 
historie, i tillegg til generell historie om båttypene. Vi har kontakt med flere 
båtbyggere som kan faget, og søker ellers i litteratur og på nett. Vi sender også 
gjerne medlemmene våre på kurs, i f.eks. repslagning. Vi ønsker at båtene og 
deres historie skal kunne være til glede for lokalbefolkningen, både ved 
synlighet og mulighet for å bruke dem. Dette for å sette fokus på tradisjoner 
som vi ønsker å formidle til nye generasjoner, samt mulighet for friluftsliv på 
sjøen, med seiling, roing og fiske. 
 
Tekst og Bilde: Nesjar Teater og kulturforenings båtgruppe. 
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Vestmar Vikinglag 
 

Det er så mange måter inn i dette, forteller Thorunn Hellevik og Lina Marie 
Høiseth. Vi er interessert i søm og mat, mens mannfolkene våre er mer 
interessert i trearbeid og smiing. Vi lærer av hverandre, og blir venner over 
felles interesse og prosjekter. Smeden vår, Roger Wingereid, har smidd opp 
sverd og kniver etter funn som har gjort i vårt område. Det er veldig 
spennende! Felles for alle i laget er at vi ønsker å formidle den historien vi 
faktisk bor på og har arvet, fra vårt område. Fra norrøn tid får vi håndfaste 
fortellinger fra sagaene, om stedsnavn og hvem som levde her. En viktig ting 
for oss er å lære av andre, og hverandre, i laget. Vi drar på markeder og er 
med på kurs. Noen av oss bor på markeder rundt om i Norge mange ganger i 
løpet av sommeren. Her selges produkter vi har laget, vi går på kurs, eller at vi 
rett og slett er der og lever i denne tidsepoken for en stund. Herlig befriende å 
bli kvitt tidspress og kravet etter materielle ting, avslutter de.  
 
 

 
 
 
Tekst og Bilde: Lina Marie Høiseth 
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Langesundfjorden Kystlag 
 

Tollpakkboden, Tollboden og St. Helena  
Kystlaget har lokaler i Cudriosgate i Langesund sentrum. Bygningene er 

Tollpakkboden fra første halvdel av 1700-tallet, Tollboden og tollvakthuset St. 

Helena. 

 Sommerhavn for RS2 Langesund 

 Velutstyrt motorverksted 

 Mer enn 70 motorer  

 Snekkerbod  

 Småbåtverksted 

 Båtbyggeri på Langøya 

 Klubblokale med kjøkken 

 Møte- og festlokale  

 Tollmuseum på St. Helena 

 Gudleif Gjestlands maritime samling i Tollboden.  

 I tillegg driftes Cudrio Kystmuseum av kystlaget 

 

Langøytangen (Langøya)  
På Langøytangen leier Kystlaget tre bygninger av staten. Fyrmesterboligen 

brukes til kystledvirksomhet. I fyrhusbygningen, er det lokaler for kurs og 

konferanser for inntil 14 personer, men vil fra høsten av også brukes til 

kystledvirksomhet. Maskinhuset er åpent for allmenheten på visse tider i 

sommerhalvåret. Vi har: 

 Møterom for inntil 14 

personer 

 Galleri for utstillinger  

 Fullt utstyrt kjøkken  

 Stue med 8 faste sitteplasser 

 Omvisning og utstilling i 

maskinhuset.  

 

Kystledhuset leies ut via www.langesundsfjordenkystlag.no 



 

11 
 

 

RS2 Langesund  
RS2 Langesund er Norges første 

redningsskøyte, konstruert av Colin 

Archer, bygget i Porsgrunn av innsamlede 

midler i Langesund og ble sjøsatt 31. 

januar 1893. Kystlaget er partseier og 

drifter skøyta for fem hovedeiere. RS2 har 

reddet 102 personer, 39 båter og 3 skip 

og assistert 29 skip. Dessuten innslept 3 

536 båter og 3 skip. Høyeste tall for 

NSSR’s skøyter i 118 år (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi takker våre samarbeidspartnere: 

Bamble kommune, Grenland Havn, Skagerak Energi, Skagerrak Sparebank, 

Grenland Dykkerklubb, «Trutta» og Gea Norvegica Geopark. 

Takk til Cathwell for bruk av truck.  

 

Kystkulturuka er en del av Skagerrakfes 


