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Fjordsteam 2013
ForeLøpig utkast
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 program

Onsdag 31. juli: Samling for samseiling. Lokale arrangement

Steder: Vertsfartøyer:
Norheimsund M/S «Vulcanus», M/F «Folgefonn», M/S «Granvin»
Leirvik D/S «Stord 1», M/F «Skånevik»
Tysnes / Os M/S «Midthordland», M/S «Tysnes»
Ovågen M/S «Vestgar»
Eknesvågen D/S «Oster»
Skjerjehamn M/S «Atløy», D/S «Stavenes»

Torsdag 1. august: I rute til Bergen – åpningsfest

17.30 Innsegling av Kysten-flåten
18.00–19.00 Ankomst veteranbåter i rute fra Norheimsund, Leirvik, Tysnes, Ovågen, 

Eknesvågen og Skjerjehamn – Åpningsparade for deltagende fartøyer
19.00 – 19.45 Åpningsseremoni – konsert for veteranskip og brannbiler. 
 Velkomstfest for mannskaper og sponsorer.
 Dampskipskro med musikk og servering.

Fredag 2. august: Ferger og brannbiler

09.00 Seminar om fartøyvern.
10.00 Offisiell åpning av veteranbrannbiltreff.
12.00 Offisiell åpning av fergelemmen på Munkekaien. 
12.20 Et fergerikt fellesskap: Kåseri om fergekulturen i Hordaland.
13.00 M/F «Skånevik» i rute med veteranbrannbiler til Salhus.  

Tilbake kl. 16.00.
13.30–15.00 Båttur på Fjorden – møte med Hurtigruten.
15.30 «Skånevik» i rute med veteranbiler / busser til Salhus.  

Tilbake kl. 18.00.
17.00 Bergen Brannvesen parade: Fra handvogn til Bybanebil.
18.30 Brannhistoriske utrykninger til Bryggen: 20–30-tallet, 40–50-tallet, 

60–70-tallet.
20.00 To timers tur med sponsorer og gjester D/S «Stord 1»
20.00 Åpne fjordturer med musikk og servering.
21.00 M/F «Skånevik». 50 år  siden The Rolling Stones’ første plateutgivelse. 

Stones-fest med Rolling Clones.

Kultur • nostalgi • klenodier

Fjordsteam 2013

D/S «Stavenes» • M/S «Tysnes»  
M/S «Atløy» M/S • «Granvin»  
M/S «Folgefonn» • M/S «Midthordland» 
M/S «Vestgar» • M/S «Vulcanus»  
M/F «Skånevik
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Lørdag 3. august: Havnefest

Veteranskip og vetranbusser i rute fra distriktet og til byd’n. 
10.00–11.00 Ankomst Vågen
10.00–18.00 Markedsdag, utstilling av motorer, kjøretøyer og andre klenodier.
12.30–13.30 Kjøretøyparade
15.15 Felles båtavgang i rute til distriktet

Festivalmiddag for mannskaper og sponsorer

Søndag 4. august: Utflukter / Kapprace / Hurtigrutedagen

Utflukter over sjø og land: Båt – tog – buss
14.00 Kapprace på Byfjorden. To klasser: Damp og motorskip
14.30 Innseiling av Hurtigruten på Vågen – åpent hurtigruteskip.
20.00 Farvel til Hurtigruten.

Avskjedsfest i gamle Hovedbrandstasjonen

Mandag 5. august: Hjemreise 

Hver dag:  
Åpne skip, veteranturer, revy og musikk, utstilling, foredrag

Bergen er stolt av å sine tradisjoner og sin 
identitet som regional og internasjonal 
havneby.

Sentralt i Vestlandets maritime historie 
er nettverket av lokale og regionale ruter til 
sjøs, som skjøt fart da dampskipene kom 
i rute, og som førte til den lange og rike 
fjordabåtepoken.

Bergen har en verneverdig veteran-
skipsflåte fra denne epoken som få andre 
byer i Europa har maken til. 

Rutetradisjonene føres videre med 
dagens hurtigbåt og fergetrafikk, og ikke 
minst Hurtigruten mellom Bergen og 
Kirkenes, med oppstart i 1893. 

Både jeg og andre gleder oss til folke-
festen Fjordsteam 2013, ikke bare til å 
oppleve fantastiske fartøy, men også land-
transportens historie, håndverk, teknologi, 
kultur, torgliv og felleskap rundt havnen. 

2013 feirer byens stolthet Bergen 
Brannvesen 150 år. At det i regi av brann-
vesenet inviteres til nasjonalt veteran-
brannbiltreff som del av Fjordsteam, vil 
bidra til suksessen.   

Som Nordsteam i 2000 og 2005 vet vi 
Fjordsteam 2013 blir årets folkefest, med til-
strømming av titusener. Programmet lover 
dette. Derfor er det en selvfølge for Bergen 
kommune å støtte opp om arrangementet. 

Fjordsteam er en stor dugnad av folk 
som fra før bruker sin fritid på å ta vare 
på både flytende, rullende og stasjonære 
kulturminner. De fortjener all den støtte 
og oppslutning de kan få. På vegne av 
Bergen kommune ønsker jeg lykke til og 
velkommen!

Gunnar Bakke 
byråd for kultur og næring
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KLAR IGJEN FOR 
NYE OPPLEVELSER

Etter de fantastiske folke-
festene under Nordsteam i 
kulturbyåret 2000 og i 2005, 
er vi endelig klar for en ny 
og opplevelsesrik festival – 
nå under navnet Fjordsteam.

Vi ser nok en gang hvilken begeistring, 
iver og pågangsmot som bygger seg opp 
hos de mange som er villige til å legge både 
sjel og dugnadstimer for at dagene i juli 
og august skal prege hverdagen vår på en 
særpreget og herlig måte. Her er det bare 
å krysse av datoene i kalenderen med en 
gang. Vi gleder oss allerede!

Ole Warberg, reiselivsdirektør



1.– 4. august bli det folkefest, slik det var under 
nordsteam i 2000 og 2005, men denne gangen under 
navnet Fjordsteam, første gang brukt i Florø i 2010.

Igjen fylles Vågen og sentrumsområdene med flytende, rullende og 
stasjonære klenodier og kulturminner på sjø og land, og som i en 
tidsmaskin forandres bybildet til slik det kan ha vært på 1950- og 
60-tallet.

Dagen før stevnet vil båter samle seg både i nord, sør, vest og øst 
for i samlet følge å stevne mot åpningen av Fjordsteam. Både denne 
dagen og under stevnet vil gamle dampskipskaier anløpes. Således vil 
store deler av Hordaland få ta del i Fjordsteam-opplevelsene.

Hver av dagene vil ha sitt tema og sine aktiviteter. Programmet 
forteller hva man kan oppleve. Stikkord er: Turer og utflukter 
med veteranskip, gamle busser og damptrukket tog, parader, 
oppvisninger, utstillinger, foredrag, underholdning og aktiviteter for 
mennesker i alle aldre.

Alle husker «Oster» komme for egen dampmaskin til åpningen 
i 2000. I 2005 var det «Stord 1». I 2013 er målet at D/S «Stavenes», 
1904, skal komme for egen dampmaskin, for første gang på 58 år. 

I 2013 feirer Bergen Brannvesen 150 års jubileum. I den 
anledning inviteres det til stort veteranbrannbiltreff, som blir en del 
av Fjordsteam.

Hovedarrangør for Fjordsteam er Fjordabaatane, et samarbeids-
organ for verneverdige skip, som har tilhørt ruteselskaper med 
hovedsete i Bergen. Fjordsteam vil arrangeres i nært samarbeid 
med Bergen kommune, Bergen og Omland Havnevesen og en rekke 
frivillige foreninger innen kulturvern.

Landaktivitetene vil tilrettelegges i samarbeid med Bergen 
Veteranvogn Klubb, Bergen Tekniske Museum Trikkehallen, 
Bergen Brannhistoriske Stiftelse / Bergen Brandkorps Historielag, 
Veteranbussmiljøet, Norsk Jernbaneklubb – avd Gamle Vossebanen 
med flere. 

Suksesskombinasjonen sjø og land vil igjen trekke 
titusener til glade dager i Bergen. Velkommen! 

Bergen, 1.– 4. august 2013
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