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LOGGBLADET         Nr. 2, desember 2020  
 

Det nærmer seg slutten på annerledesåret 2020, og aktivitetene i Loggen Kystlag og på 
Tønsberg Kystkultursenteret er naturlig nok nå på mange måter lavt i forhold til 
normal julemarkedsmåned, men mye skjer allikevel – se under. Heldigvis har 
medlemmene vært flinke med å følge smittevernsregler, og så langt har vi vært heldige 
med hensyn til å unngå smitte hos oss. Nå håper vi alle medlemmer med familie, alle 
våre støttespillere og samarbeidspartnere holder seg friske og får en fin jul, om enn 
annerledes enn normalt. 

 

Lederens hjørne ved Arne 

 Selv i den vanskelige pandemitiden er det stor aktivitet hos oss. Det er noen som er 
i aktivitet hver eneste dag, mest på dagtid, men også tirsdags, og mange ting blir 
ordnet. Vi må heller ikke glemme de mange fine sosiale stunder med kaffe og gode 
samtaler. Loggen Kystlag skal jo være en sosial arena der alle trives og koser seg. 
Ikke minst viktig i disse dager. Kjenner du noen som er ensom, be dem ta en tur på 
Loggen Kystlag. 

 Styret samarbeider med Reperbaneprosjektet mht. planer for bruk av 
Reperbanebygget.  

 Det jobbes for tiden etter 3 løp.  
1. Det historiske perspektivet. 
2. ”Skoleløpet” der det gis mulighet for utdannelse innen repslager, 

seilmaker, og andre små tradisjonsfag. 
3. Ungdomsaktiviteter innen kystkultur, det maritime og marine miljø. 

 Vi er i tenkeboksen så vi vil minne om henvendelsen sendt ut til medlemmer om 
forslag til bruk og aktiviteter i huset og ellers på området vårt. 

 Vi vil sette opp et webkamera for å dokumentere byggeprosessen av kai og 
Reperbanebygget. 

 Fra Marinemuseet har vi fått et batteri som ble brukt i ubåtene som var stasjonert 
på Teie Ubåtstasjon frem til 1940. Dette er nå plassert på Ladestasjonen og vil bli 
forsynt med en informasjonstavle og vi vil skjære ut et snitt i kassen slik at 
oppbyggingen av batteriet vises. Det er stor mulighet for at nettopp dette batteriet 
har blitt ladet på Ladestasjonen tidligere.  

 Til slutt vil jeg takke dere alle, aktive og støttemedlemmer, for året som har gått og 
ønske at pandemien fases ut tidlig neste år. 
 
EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR. 

 
 
Nyheter fra gruppene: 

Pga smittevernsregler er felles dugnader på kystkultursenteret utsatt inntil videre, men arbeid 
kan pågå i gruppene forutsatt regler følges, som avstand, listeføring over deltakere etc. 
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 Kai og bygg 
o Lamper er under montering ute 

 Sjøbua  
o Nytt kraftig støvavsug er montert.  
o Prambyggingen er i full gang, det er høy aktivitet 

 Krambua 
o Nå som Krambua med kafeen er stengt for besøkende, har snekkergruppa 

benyttet anledning til å ferdigstille ombyggingen. De siste skap m.m. er nå 
på plass. 

 Reperbanen 
o Prosjektleder Petter Gran rapporterte uke: «Arbeidet med fundamentering 

skrider fram. Vi har hatt gunstig vær og bra med høyvann så arbeidet har 
gått greit. Nå ser det ut til at vi snart kan begynne å legge ut 
forskallingsplatene som skytes fast i ståldragerne og koples til hverandre 
med skruer. Dette binder det hele sammen til en stiv platekonstruksjon.Det 
er mye som taler for at vi venter med betongarbeidene til frampå vårparten. 
Frost er et problem i forbindelse med støping, og vi har ingen planlagt 
aktivitet på betongdekket ennå.»  

 
(Dronebilde av Paul Fredriksen) 

 
o Status i skrivende stund er at arbeid med forskallingsplater begynner i disse 

dager. 
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Månedens gruppe – Berntine 

Berntine har nå fått på seg vinterfrakken og 
julelysene i riggen er tent. 
 
Det betyr at det går mot slutten av 2020.  
Det er har vært et krevende år for skuta.  
Corona-restriksjonene ga ingen åpning for å 
kunne ta turer med medseilere i et lønnsomt 
antall. Det ga skuta landligge ved basen i 
hele sommer. 
 
Da pandemien kom tidlig i mars, så hadde vi 
ennå ikke utført alle kostbare sertifiseringer 
som må til for å seile.  Dette gjorde at vi 
sparte en del penger. 
Vi har fått god støtte fra Tønsberg 
kommune, koronamidler fra 
Kulturdepartementet og topp støtte fra 
Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg. 
 

 

Det ble også gjennomført en «Spleis» aksjon med gave fra mange gode støttespillere. Spilling 
av Ankerdrammen på skuta hver onsdag kveld under broåpning 18.00 og 20.00 gav i tillegg 
Vipps inntekter og god pr for skuta. 

Berntine klarer seg derfor økonomisk til sesongstart våren 2021 ! 

Når det ikke har vært seilinger, så har Berntine blitt pusset og stelt godt med ved brygga.  
Hele dekket er renovert og drevet/natet etter gamle metoder. 
Det fremstår nå som fint og tett.  Maskinrommet er blitt renovert og fremstår  som nytt.  

På Torpedomagasinet, som er Berntine sin base, er vi i full gang med å rydde og pusse opp. 
Det store rommet i 1. etasje skal foruten lagerrom også oppgraderes med maritime effekter, 
og historiske bilder fra Torpedomagasinet og Berntine.  Rommet ønsker vi aktivt å bruke i 
forbindelse med seilinger med Berntine, og til maritime aktiviteter for gamle og unge.  Det vil 
bli et hyggelig møterom, som kan benyttes av flere.     

Vi satser nå for fullt med markedsføring og tilbud, som vi håper mange vil benytte seg av til 
sommeren 2021.  Dette vil medføre stor aktivitet, og vi har derfor behov for flere sertifiserte 
mannskap.   

Det kreves kurs innen «Begrenset sikkerhetsopplæring for skip» (5 dager) og «Passasjer og 
krisehandtering» (2 dager) .  Disse gjennomføres på RS-Sjøredningsskolen Horten. I tillegg 
må man ha en legeattest fra godkjent skipslege. Kostnader til kurs og legeattest dekkes av 
rederiet Berntine, mot at man forplikter seg til et minimum av seilinger med skuta.  Ta 
kontakt med oss på telefon 33331818 eller post@berntine.no, eller bare stikk innom oss på 
tirsdagskvelder. 
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Supert miljø og fine opplevelser på «Verdens eldste seilende ishavsskute!»  
 
Hvis noen ønsker å være med i Berntine gruppa som vedlikeholder skuta, så er dere også 
hjertelig velkommen. 

Skuta fremstår nå som et smykke og vi gleder oss til sesongen 2021.  

Berntine-gjengen ønsker alle en riktig God Jul og et ramsalt Godt nytt år.  
 

Til slutt: Neste år håper vi på noe tilsvarende som dette igjen.. 

 

 



 

5 
 

 

God jul! 
 

 

Gruppeledere og andre: Send over stoff til oss for formidling i Loggbladet!! 

 

Innspill og bilder:  

Sendes Loggen Kystlag:  

Eli Ulriksen eli.ulriksen@gmail.com, tlf 91661207 

Anne Kate Jensen anne.kate.jenssen@gmail.com tlf 91302129 


