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Loggbladet 8 2022
Godt nytt år!

Årets første utgave av Loggbladet inneholder en del informasjon av ymse slag,
om aktiviteter og planer, men programmet for våren er ikke klart enda, så det
varsles nytt nummer om ikke så lenge. Følg med!

Lederens hjørne

Kjære Loggen medlemmer.

Pandemien rir oss fortsatt. Det så bra ut en stund, men tilbakeslaget kom
dessverre.

Styret har vedtatt at vi utsetter åpning av tirsdagssamlingene og
søndagskafeen til vi får nye føringer fra myndighetene.

Vi håper på full åpning i februar, men det gjenstår å se hvordan det går.

Hver gruppe kan selv avtale å møtes og vi har kaffen klar hver tirsdag og
torsdag kl. 10.00, men det er viktig at vi overholder avstandskravene.

Det er bra aktivitet hos oss tross alt, og for å nevne noe:

Første prammen til skolene har Sjøbugruppa ferdigbygd og Oseberg
Vikingarv er godt i gang med båt nr. 2

Sjøbu gruppa starter straks opp med båt nr. 3. Dermed kan vi se frem til
rokonkurranse mellom de 4 videregående skolene, på kanalen, i starten
av september.

Strøm og lys er koblet opp på de 5 søylene ved steinkaien.

Verkstedgruppa er godt i gang med overhaling av gear og motor til
arbeidsbåten vår. 

Vi jobber med å få i gang en ungdomsgruppe. (Se omtale nedenfor).

Videre vil vi innkalle til en idedugnad som vi ta for seg Loggens muligheter
og fremtid, bruk av ute-og inneområder, gjelder også det nye
Reperbanebygget. (Se omtale nedenfor).

Dette er temaer som jeg håper vi får stort engasjement rundt, for det er svært
viktig for oss at mange muligheter blir belyst og bearbeidet, før beslutninger blir
tatt.

Ta godt vare på deg og dine, og så håper jeg at vi fortsatt kan unngå
pandemien hos oss.

Mvh. Arne Steinsbø
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På bildene ser dere den første ferdigbygne prammen, som nå er klar for oljing
mm. Ved siden av er nummer 2 påbegynt - se teksten over.

Vi ønsker å starte en ungdomsgruppe i Loggen
Kystlag.
Selv om våre dugnadsfolk (dugere) er høyst oppegående, kan det være klokt
og spennende å få senket gjennomsnittsalderen på gjengen i Loggen
Kystlag. Det er på tide å få inn ungdommen.

Vi har mye interessant å by på av kystkultur:

Båter; Reparasjon, bygging, vedlikehold, turer og opplevelser på sjøen.

Håndverk; Tradisjons-strikking, søm, matlaging og café, og arbeid med tauverk.

Motorer: Opplæring, reparasjon og vedlikehold.

Sang og musikk; Shantykor og musikkgrupper hvor shanties og sjømannssanger
læres, spilles og fremføres. 

Dette er et utvalg av aktivitetene på Loggen.

Vi ønsker å tilrettelegge og dele vårt engasjement og våre aktiviteter med
ungdom, samt lære av ungdommen.



Redningsselskapets ung gruppe; Vi har også startet et samarbeide med Rs –
ung gruppen i Horten. De vil bidra med kunnskap og utstyr som trenges for å
lære og praktisere sikkerhet til sjøs, bl.a forberedelser til båtførerprøven.

For å få dette til, trenger vi «dugere» som har lyst til å jobbe med ungdom.
Gjerne en eller to forelder med barn som er interessert i våre aktiviteter, eller en
voksenperson som er ungdommenes kontakt når de er på Kystkultursenteret.

I tillegg trenger undertegnede minst to personer til, som kan jobbe med meg i
planleggingsfasen.

Vi håper og komme i gang i løpet av våren -22, først med å informere ungdom
om våre tilbud, så planlegge en informasjonskveld på Loggen for ungdom og
foreldre. Deretter ønsker vi å innby til en dagstur med Berntine i juni.

Hvis du synes dette virker interessant, har ideer til framdrift og/eller har lyst til å
bidra, ta kontakt!

Anne Kate Jenssen

anne.kate.jenssen@gmail.com

Berntine 2022
Dugnadsgjengen på Berntine er en aktiv gjeng som har holdt det
gående hele tiden. De melder f ølgende: 

Berntine gjøres nå klar for ny seilsesong 2022. Skuta har fått byttet
akterstevnen i høst, og er nå pakket inn for vinteren.

Det er mye arbeid som skal gjøres, så det arbeides både på dekk og nede på
banjer under preseningteltet.

Hovedaktiviterer som skal gjøres før 1. mai er :

* Nating og oljing/maling av akterstevnen

* Hele skroget skal vaskes ned og males

* Montere dekkslys

* Vasking og oljing av blokker, master og pigger

* Nytt rørsystem fra bysse.

* Lugarer og banjer vaskes ned og males ved behov

* Toaletter pusses opp.

* Klargjøring av maskin og maskinrom

* Rigge skuta og montere seil

Skulle du være interessert i å delta på noen av disse aktivitetene eller
være med å seile skuta : Kom innom oss på tirsdager klokken 18.00, så
snakkes vi. Vi har et supert ramsalt maritimt miljø !

Velkommen

Markedsføring og booking av Berntine er også i full gang. Det er allerede f lere
bestillinger fra privatpersoner, og det er også gjort avtaler med artister i
forbindelse med musikk, Blues-cruise og Arendalsuka. 
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Vi håper på kaiplass på brygga i Tønsberg, for avganger på enkelte av våre
turer.

Følg med på vår facebook side «Ishavsskuta Berntine», og på vår Web-side
«Berntine.no».

Med hilsen Berntine-gjengen.

Tradisjonsbåtkonferansen 2021 – vern av små og
åpne båter ved et positivt veiskille?
Erik Eliassen deltok på konferansen i Tromsø. Han rapporterer og kommer med
interessant nytt:

Konferansen gikk i Tromsø i oktober, med hovedfokus på tradisjonell
båtbyggerkunnskap. Kulturrådet, Riksantikvaren, kystlag, museer, båtbyggere og
frivillige var godt representert blant 80 deltakere fra hele landet. UiT Norges
arktiske universitet planlegger et eget båtbyggerstudium på bachelornivå. Vi
f ikk også god innsikt i det pågående arbeidet med ny strategi og verneplan for
små og åpne båter. Det nordiske samarbeidet som nominerte klinkbåtbygging
som en del av verdens immaterielle kulturarv (UNESCO) f ikk selvsagt mye fokus
på denne konferansen. Det imponerende forarbeidet, ikke minst fra Kystens
side, har absolutt ført frem. En formell innskriving og etablert UNESCO-status
ble høytidelig bekreftet nå i desember.

Hva dette etter hvert vil betyr i praksis for lille Norge og det frivillige arbeidet
med kystkultur, blir viktig å henge med på - og påvirke. Det nordiske
samarbeidet vil naturlig også medføre en mer og etterlengtet fokus på
tradisjonelle maritime håndverksfag som båtbygging, repslaging, seilmaking,
smiing med mer. Spennende musikk for Loggen, som i f jor lanserte et slikt
fagutdanningsinitiativ.

I tillegg drifter og restaurerer Loggens frivillige f lere små og åpne båter.
Tradisjonell båtbygging er også forsiktig i gang gjennom det nye pram- og
roprosjektet vårt. Bygging av kopier og replika av vernede båter gir også solid og
viktig kunnskap om klinkbåttradisjonen. Og båter skal fortrinnsvis være i bruk,
med folk, ute på vannet. Aktuelle maritime håndverkstradisjoner må ivaretas
bedre og nyrekrutteringer må sikres, et gjennomgående mantra på
konferansen.

Fagdirektør Erik Småland fra Riksantikvaren bekreftet overfor den lydhøre
forsamlingen at små og åpne båter absolutt er relevant og innenfor det norske
kulturminnevernets naturlige ansvarsområde, men at lite dessverre har skjedd
på «verne gjennom bruk»-området til nå. Derfor blir strategiplan og verneplan
for små og åpne båter viktige arbeidsdokumenter for videre konkretisering og
aktivitet fremover.

En annen stor pågående forandring er prosessen med f lytting av
kulturminnevernet over til fylkeskommunene, som følge av regionsreformen.
Bekymringen fra mange på konferansen var tydelig, særlig på ett område,
nemlig manglende fag- og saksbehandlerkompetanse på fylkesnivå på
fartøyvern, særlig knyttet til store og små verneverdige båter som er eller skal i
aktiv bruk på vannet.



Sparebankstiftelsen DnB presenterte status på sine to nye satsningsområder
på breddegaver på kystkulturområdet, det ene støtte til bygging av
tradisjonsbåter og det andre støtte til å ta vare på naust og sjøhus. Som kjent
var en solid andel av denne potten ment for Loggen, uten at det ble røpet
direkte, der og da.

Det er 50 år siden de første tanker om vern av tradisjonsbåter og
tradisjonsbåtbygging ble lansert. Det har derfor tatt tid svært lang tid utvikle og
forankre dette kystkulturtemaet, men det spørs om vi ikke nå er ved et
vesentlig og positivt veiskille. De aktive og målbevisste kystlagene bør følge
godt med i timen fremover, og være på tilbydersiden.

Og det er vi, for årets konferanse blir på Loggen i Tønsberg i løpet av oktober
2002. Kanskje med en litt bredere agenda når det gjelder kulturminnevern og
fartøyvern. Viktige stikkord foreløpig er regional fagkompetanse på fartøyvern,
oppfølging av den nye UNESCO-statusen og ny fokus på utdanning innenfor
maritime tradisjonshåndverk. Loggen kystlag skal være vertskap sammen med
Kysten sentralt. Vi går et spennende år i møte.

Idédugnad våren 2022
Etter lang tid med korona, liten anledning til å jobbe sammen og lite sosial
kontakt, er det forhåpentligvis snart tid for de store dugnader,
tema/medlemskvelder - og mange viktige og morsomme aktiviteter skal
gjøres og nye oppgaver skal løses. Styret har besluttet at det våren 2022 skal
gjennomføres en idémyldring/idédugnad. Opplegget er ikke klart enda, men
trolig blir det lagt opp til jobbing både i grupper (slik at det blir anledning til å
snakke sammen i gruppene om hva som er viktig for dere), og ikke minst felles
samling der resultat av gruppediskusjoner blir presentert og ikke minst der ordet
er fritt for alle. Tematikken blir i hovedsak om fremtidige aktiviteter og bruk av
Kystkultursenteret, herunder selvfølgelig forslag til hvilke aktiviteter som skal inn
i den nye Reperbanen.  

Forslag til opplegg og gjennomføring skal etter planen fremlegges for Loggens
styre 17. februar, og forhåpentligvis starter vi da prosessen så raskt som
mulig. Mer informasjon og invitasjon til deltagelse kommer i neste utgave
av Loggbladet.

Frivillighetens år/ kystens dag 2022
2022 er Frivillighetens år. De ulike frivillige organisasjoner er invitert til å
markere sin dag, og Forbundet Kysne har meldt inn lørdag 11. juni 2022 som
Kystens dag.

Det planlegges nå markering av Kystens dag 11. juni på Kystkultursenteret, mer
informasjon kommer etter hvert. 



Banebakken 52

3127 Tønsberg

Org.nr.: 990 425 604

post@loggenkystlag.no

Du mottok denne e-posten fordi du er
medlem av Loggen Kystlag eller har bedt

om å stå på distribusjonslisten vår..

Meld deg av

LOGGEN KYST LAG

https://www.facebook.com/kystkultur
tel:990 425 604
mailto:post@loggenkystlag.no
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