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Kystkulturuka i Langesund 
11.  - 17. juni 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 2 Langesund 130 år  
 

Søndag 11. juni Fyrets dag på Langøya 
Tirsdag 13. juni Kystkulturkveld på Halen gård 
Onsdag 14. juni Kystkulturdag for voksenopplæringa 

«VIVA» i Langesund 
Torsdag 15. juni Vise og allsangkveld i Båtbyggeriet 
Lørdag 17. juni Kystkulturdagen i Langesund 
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Kjære kystkulturvenner!  

Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Kystkulturuka 2023 i Langesund. Tema 

i år er feiringen av redningsskøyta vår, RS 2 Langesund, som nå er 130 år. Vi vil 

gjennom uka på ulikt vis fortelle historien om skuta og menneskene som har vært 

knyttet til den. Ideen om en redningsskøyte stasjonert i Langesund kom som følge av 

en uventet februarstorm i 1892. Den tok mange fiskeres liv. Hendelsen førte til at det 

ble opprettet en krets av Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning (NSSR) og sterke 

lokale krefter sørget for at RS2 var i drift bare et år etter. Den ble med dette den 

første operative redningsskøyta i Norge.  Skuta gikk  i NSSRs tjeneste fra 1893-1913. I 

denne perioden reddet båten og mannskapet 102 mennesker, 39 båter og 3 skip. I 

tillegg ble 29 skip assistert og 3536 båter slept til land. 

 

Hva skjer? 

11. juni er Fyrets dag, med åpne bygninger, fiskekonkurranse for barn og mulighet for 

å bli bedre kjent med på Langøya gjennom vandring med Gea Norvegica Geopark. 

13. juni er det Kystkulturkveld. Der ser vi på historien til RS 2 Langesund gjennom 130 

år og med ulike tjenester. Hvorfor ble den bygget, og hva har den betydde for 

redningsarbeidet på sjøen? Hva betyr den for oss i dag? 

14. juni får de som er nye i Norge oppleve kystkultur i praksis. De besøker Fyret på 

Langøya og får en liten båttur om de vil. 

15. juni blir det Vise- og allsangaften på Båtbyggeriet på Langøya. Vår egen 

sanggruppe, St. Helena gir oss ramsalte viser og sanger. Tangsnellene serverer 

sildeanretning. 

17. juni avslutter vi med den tradisjonelle Kystkulturdagen i Langesund. Her vil vi 

særlig hylle RS2 Langesund, og Redningsselskapet vil vise oss hvordan dagens 

sjøredningstjeneste fungerer med en stor øvelse i sundet.  

Velkommen til Kystkulturuka 2023! 

Erik Ahlbom 
Leder 

Vi takker våre hovedsponsorer for støtten som gjør det mulig å gjennomføre 

Kystkulturuka.  

 


