
 

 

Referat fra møte i Langesund Rotaryklubb 24.10.18 

Dagens møte var et besøk hos Langesundsfjorden kystlag. Kystlagets leder Jan Olav Kvitnes 

ønsket velkommen og serverte kaffe med kaker. Han holdt en fin presentasjon av kystlagets 

historie og hvilke aktiviteter de bedriver. Han ble under veis supplert av Per Magne Berget. 

Kystlaget ble stiftet 12.02.2002 etter et initiativ fra kolleger på Borealis (Leif Karlsen, Karl Iver 

Røsche og Håkon Zakariassen). Første året var de 65 medlemmer. 

I starten fikk de leie Tollpakkboden og St Helena av Bamble kommune sammen med andre 

leietagere. Etter hvert overtok de hele Tollpakkboden og startet et omfattende 

renoveringsarbeid, som i perioden 2002 -2007 summerte seg til 2000 dugnadstimer. Her er 

det diverse verksteder for arbeid med båter og motorer og det er møtelokaler. 

Tollboden ble overtatt i 2012. 

 

Første motor «Skadden» ble anskaffet i 2003. Det feires med årlig vårfest med dram til både 

Skadden og andelshaverne.  

Laget har nå rundt 65 motorer, blant de høyeste (nr 2?) av kystlagene i Norge. 

Langesund  
Rotaryklubb 



Lagets største enkeltstående aktivitet er Kystkulturuka. Etter en forsiktig start som 

dagsarrangement, så går den nå over 5 dager med et mangfold av aktiviteter. Den genererer 

gjerne 50 – 100.000 i inntekter hver gang. 

På Langøya har laget overtatt fyrmesterboligen fra 1939. Den er renovert og har blitt brukt 

som kystledhytte fra 2005. Et populært sted med 12 sengeplasser. Dette er en viktig 

inntektskilde for laget. 

Maskinhuset for fyret ble overtatt i år og innvendig renovering har startet. 

I området ved fyret disponerer Grenland Havn og Grenland dykkerklubb egne lokaler og alle 

inngår i et samarbeid for å ivareta området. 

På Langøya har de fra 2009 gjort et stort renoveringsarbeid på båtbyggeriet (hvor båtbygger 

Mustad opererer). Her er det brukt over 1000 dugnadstimer. Båtkrana er overtatt og satt i 

stand som en sertifiserbar kran. 

Den gamle redningsskøyta RS2 (som for øvrig er landets første redningsskøyte av Colin 

Archer typen) driftes av kystlaget. Den er et sameie av 6 eiere hvor kystlaget har en liten 

andel. Den brukes på ca 50 turer hvert år. 

Cudrios sjøbod leies fra 2018 av Bamble kommune. Inventaret er som tidligere, men den 

holdes åpen 3 uker om sommeren og det satses på utvidet virksomhet neste år. 

St. Helena er et tollmuseum fra 1824 med utstyr fra tiden hvor den var tollvakthus. 

Kystlaget kjøpte Gudleif Gjestlands maritime samlinger i 2009 og den står nå utstilt i 

tollboden. 

Kystlaget har adoptert Langøytangen fyr, Figgeskjær klokketårn og varpringene (som ble 

brukt for å varpe (taue) seilskutene innover i fjorden) på Langøya. De har også adoptert 

strender på Langøya for rydding av avfall. 

Med den samlede bygningsmassen av gamle verneverdige hus, så anslås kystlagets 

virksomhet å være på nivå med et middels stort museum. Kystlagets mangfoldige aktiviteter 

gjør det til en svært sentral aktør for bevaring og formidling av kystkultur. 



Fiskerhuset er under renovering som et eget prosjekt utenom kystlagets regnskaper. En 

endelig plassering i Langesund forventes innen kort tid. Tanken er å bruke den til 

kystledhytte. 

«Tangsnellene» er lagets kvinnegruppe. Den ble etablert i 2007 og driver egne aktiviteter. De 

er engasjert innen tradisjonsmat/klær, lokale historier o.a. og bidrar ellers til kystlagets 

aktiviteter. 

Kystlaget har mottatt «Kystlagsprisen» i 2013, Bamble kommunes Frivillighetspris i 2014 og 

pris for beste stand på Frivillighetsmessa i 2012. 

Laget har mottatt betydelig støtte til sine mange aktiviteter og har skaffet seg gode inntekter 

av egen frivillig aktivitet. De har derfor for tiden en god økonomi. 

Medlemstallet har vært i jevn økning siden starten og er nå oppe i 214. Herav er det rundt 

40-50 som er aktive og rundt 20 som er veldig aktive. 

President Rolf takket for presentasjonen og overrakte standard belønning til Jan Olav. 

Etterpå var det omvisning i de mangfoldige lokalene. 

 

Steinar 

 

 

 


