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Kystkulturuka i Langesund 
11.  - 16. juni 2022 

Fyrets dag 20. august 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets tema: Frivillighet 
 

Lørdag 11. juni Kystens dag i Langesund 
Tirsdag 14. juni Kystkulturkveld på Halen gård 
Onsdag 15. juni Kystkulturdag for voksenopplæringa 

«VIVA» i Langesund 
Torsdag 16. juni Vise og allsangkveld i Båtbyggeriet 
   
Lørdag 20. august Fyrets dag på Langøya 
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Kjære kystkulturvenner!  

Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Kystkulturuka 2022 i Langesund.  

2022 er Frivillighetens år. Vi har derfor valgt frivillighet som vårt hovedtema. 
Gjennom fem store arrangementer vil vi vise hvordan kystkulturen fremmes og 
tas vare på av frivillige i vårt nærmiljø. 

I den nasjonale markeringen av frivillighetsåret er de store organisasjonene 
tildelt hver sin merkedag, «Vår dag». Det følger vi opp ved å legge vår årlige 
Kystkulturdag til den nasjonale kystkulturdagen 11. juni og vår Fyrdag på den 
nasjonale fyrhistoriske dagen 20. august. 

Litt om de ulike arrangementene: 

• 11. juni «Kystens dag», i Langesund, hyller kysttradisjonene og 
kysthistorien med utstillinger, visning av veteranbåter, salgsboder og 
vikingleir. Tryllekunstner Daniel Larsen har sceneshow og gjør ellers 
ballongkunster ute blant publikum. Barna kan bygge småbåter med 
strikkmotorer og teste dem i en dam, fiske krabber, løfte med taljer, lære 
knuter og knop mm. Underholdning fra scenen ved Pråm&Sill. 

• 14. juni, på Kystkulturkvelden ser vi på frivillighet i fugleperspektiv og på 
bakkeplan sammen med kultursjef Trude Lyng  og  vårt eget kystlag med 
Tangsneller og ungdomsgruppe. 

• 15. juni får de som er nye i Norge oppleve kystkultur i praksis.  
• 20. august, på Fyrets dag viser vi det nyrestaurerte fyrbygget. Det blir 

Fiskekonkurranse for barn og vandring med Gea Norvegica Geopark. 

Vi takker våre hovedsponsorer Skagerak Energi, Skagerrak Sparebank og 
Bamble kommune for støtten som gjør det mulig å gjennomføre Kystkulturuka. 

Velkommen til Kystkulturuka 2022! 

 

Langesund 10.5.2022 

 
Erik Ahlbom 
Leder 
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Kystkulturdagen i Langesund 
Lørdag 11. juni kl. 11.00 – 15.00 

 

11.00 Åpning ved kultursjef Trude Lyng 
Prolog med musikk for bass, trekkspill og båtmotor av Gunnar 
Åsebø 

11.30  Demonstrasjon av gamle motorer 
12.00 Musikalsk underholdning ved Pråm&Sill 
13.00 Trylleshow med Daniel Larsen 
14.00 Musikalsk underholdning ved Pråm&Sill 
14.30 Demonstrasjon av gamle båtmotorer 
 
Aktiviteter for barn: Daniel Larsen tryller fra scenen og befinner seg ellers 
med ballongkunster 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 veteranbåter.  
 
Visninger: Cudrio Kystmuseum med ny utstilling under arbeid, 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 kystlagets spesialiteter: Røkt makrell, 
fiskesuppe 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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Kystkulturkveld på Halen gård 
Tirsdag 14. juni kl. 18.00 

 

Frivillighet – bærebjelken i kystkulturarbeidet 
  

Kultursjef Trude Lyng: Frivillighet som fenomen og frivillighet i Bamble  

Leder av Langesundsfjorden kystlag Erik Ahlbom: Hva gjør vi og hva driver oss? 

Leder av Tangsnellene Elisabeth Moe Skreosen: Kvinner og kystkultur i Bamble.  

Kystlaget Ung – hvem er vi, og hva gjør vi? 

Nustad barnehage har hatt bærekraft og frivillighet som tema i vår. 
Aktivitetene deres er dokumentert gjennom små videofilmer som vi vil vise. 

Dørene åpnes kl. 17.30.  Fri entre.  Salg av kaffe og vafler. 
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Kystkulturdag for «VIVA»  

Onsdag 15. juni 
 

Denne dagen er skreddersydd for målgruppen «Ny i Norge», elevene ved 
voksenopplæringen i Bamble. På deres egen Kystkulturdag gir vi dem 
smakebiter på hva kystkultur er, hva et kystlag holder på med og tar en tur på 
vannet med de som har lyst.  
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Vise- og allsangkveld i Båtbyggeriet  

Torsdag 16. juni 

18.00 Overfart fra gjestebryggene til båtbyggeriet 

19.00  Sanggruppa St. Helena underholder 

19.45  Det serveres sildetallerken fra Olivia 

20.15 Sanggruppa St. Helena underholder 

21.30 Retur til gjestebryggene i Langesund 

Transport, visekveld og sildetallerken kr.250,-. Drikke kan kjøpes på stedet. 

Maks. 80 personer. Forhåndssalg fra Boksafari i Langesund fra 18. mai. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Helena består i år av: Thorbjørn Isnes – trekkspill, Ståle Tveit – gitar og sang, 
Jan-Olav Kvitnes – kontrabass og sang, Anne-Mari Kvitnes – sang og Ragnhild 
Klingberg– sang 
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Fyrets dag på Langøya 
Lørdag 20. august 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 
 

 
Musikalske innslag ved Einar Bjordam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salg av kaffe, mineralvann, vafler og pølser. Vi selger også Langøyas 
honningkake.   



 

9 
 

Vestmar Vikinglag  

-Det er utrolig hva man kan få 
til når man driver med lag-
arbeid og frivillig innsats 

Vi i Vestmar Vikinglag er gode 
på samhold, glede og innsats. 
På samme måte som kystlaget 
er vi historieinteressert og 
ønsker å formidle 
tidsalderen700-1100. Det var 

storhetstid i Norge, også her i Vestmar. Vestmars rike strakk seg fra 
Kragerø til Larvik og et godt stykke innover i landet. I år vil vi få ferdig 
vårt gilderom på Eik Gård, ha utstilling, og ha arrangementer der 
utover høsten. Eik-dagen vil være høydepunktet. Da skal vi arrangere 
«åpen dag» med mye moro for store og små. 

-Viking-laget vårt er i vekst og vi ønsker alle 
velkommen som har interesse i historien, 
håndverk, kulturen og levemåten. Se våre 
Facebook sider; Vestmar Vikinglag eller ta 
direkte kontakt med oss på telefon 
94167705, oppfordrer Lina. 

-Samarbeidet mellom flere foreninger er 
viktig og lærerikt. Vi samarbeider med 
Kystlaget, Museets Venner ved Eik Gård, 
Bamble Bibliotek og Litteraturhus, 
Foreningen Vikinger i Vestfold og Telemark. Også foreninger som 
Nesjar Teaterforening og Historiske Museer, Oslo, står på vår 
samarbeidsliste. Det viktigste av alt er at vi sammen får til noe lokalt 
som har verdi for våre medlemmer og de som bor i området.  

Tekst og bilder 

Lina Marie Høiseth  
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Langesundsfjorden 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 og 
fyrbygget brukes til kystledvirksomhet. Maskinhuset er åpent for allmenheten 
på visse tider i sommerhalvåret. Kystlaget har i år inngått en avtale med 
Bamble kommune om leie av Forpakterboligen. Den vil også bli benyttet til 
kystledvirksomhet. 
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Kystledhuset leies ut via 
www.langesundsfjordenkystlag.no 

 

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) 
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Vi takker våre samarbeidspartnere: 

Bamble kommune, Skagerak Energi, Skagerrak Sparebank, Grenland Havn, 
Grenland Dykkerklubb, «Trutta» og Gea Norvegica Geopark. 

Takk til Cathwell for bruk av truck.  

Kystkulturuka er en del av Skagerrakfestivalene 

 


