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20. JANUAR
90 år: Allis Adelheid 
Gjermundnes
70 år: Lisbeth Andersen
40 år: Frank Mundheim
20 år: Reham Aljasem 
Almoustafa

21. JANUAR
85 år: Ingrid Mällberg
60 år: Ida Mai Hagen
40 år: Arnold Tenchavez
30 år: Daniel-Alonso Bernal
30 år: Åsne Grønvigh
30 år: Christer Løvbræk
30 år: Sven-Håkon Sundt
20 år: Kristian Puntervold

22. JANUAR
80 år: Astrid Stangeland
60 år: Anne Mona Havsø
60 år: Øistein Helgeland
20 år: Jakob Myklebust

23. JANUAR
75 år: Halvard Velde
70 år: Gerd Johanne 
Brattebø
70 år: Olaug Asbjørg Solsvik
60 år: May Hilde Byberg
40 år: Kristian Aalen
40 år: Øystein Lie
20 år: Malin Kalvik

24. JANUAR
75 år: Bjørn Hole
60 år: Tone Langeland
60 år: Dagny Skjelvik
50 år: Bjørn Magne Espeset
50 år: Monica Gravdal
40 år: Jakub Krzysztof 
Zenker
30 år: Kristian Fadnes
30 år: Hanne Elise Årthun

25. JANUAR
70 år: Inger Johanna 
Kleiveland
60 år: Knut Risa
30 år: Vegard Lea
30 år: Benjamin Øygarden

26. JANUAR
75 år: Venke Lohne
70 år: Terje Pedersen
50 år: Tor Reidar Byberg
50 år: Siri Kaarigstad
50 år: Cathrine Lindanger
50 år: Jan Rønningen
40 år: Arooj Farhan
40 år: Erlend Mellegaard
40 år: Irina Ranjbar
30 år: Håkon Abrahamsen
30 år: Randi Johnsen

JUBILANTERNå har dette 
kystkulturelle landemerket 
fått seg en overhaling
De røde sjøhusene på 
Melingsholmen er 
klare for å ønske 
tilseilende til Tanan-
ger velkommen i 
mange år til.
GEIR ARNE LØLAND
geir.loland@solabladet.no

Sveip/trykk til venstre eller 
høyre i vinduet over for å se � e-
re bilder.

TANANGER: De tre gamle, 
røde sjøhusene på Melingshol-
men har stått som et kystkultu-
relt landemerke i innseglingen 
til indre Tananger havn i over 
hundre år. Mens sjøhusene i 
gamle dager ble brukt til lagring 
av staker av Kystverket, har det 
de senere år blitt brukt til lag-
ring av gamle og sjeldne båter 
av stiftelsen Kystkultursamlin-
gen i Tananger.

I � or høst gikk Kystverket, 
som er eier av sjøhusene, ut 
med en anbudskonkurranse for 
gi bygningene en etterlengtet 
overhaling. Sjøhusene som fra 
før hadde skiferplater skulle få 
ny takpapp og nye lekter. Det 
tredje sjøhuset som hadde stål-
tak skulle få ny taktekking. I til-
legg skulle samtlige av bygnin-
gene få ny kledning.

– Helt glimrende
Tirsdag var representanter fra 
kystkultursamlingen, kultur-
sjefen i Sola og Kystverkets re-
presentant på befaring av sjø-
husene, som nå er ferdigstilt.

– Det er helt topp. Det var på 
tide å få det gjort, så dette er 
helt glimrende, sier Tore Kristi-
ansen, styreformann i stiftel-
sen.

Kjell Kristiansen, også han i 
styret til stiftelsen, forteller at 
de har prøvd selv å tette taket - 
uten hell.

– Det har ikke vært så enkelt. 
Dette er kjempe for oss, det er 
helt sikkert. Jeg tror det ligger 
over 30 båter her, og mange av 
dem har vi reddet fra å bli brent 
på bål. Mange av dem er fra 
1800-tallet, og mange har vi 
satt i stand og restaurert og vi 
har seilt dem til Stavanger � ere 
ganger. Båter tar mye plass, så 
vi trenger slike hus for å kunne 
ta vare på dem. Her står de trygt 
og godt med god lufting, så de 
råtner ikke noe særlig mer enn 
de har gjort tidligere, forklarer 
han.

Båtene som ligger i sjøhusene 
er ikke bare gamle. De er også 
helt spesielle i norsk sammen-
heng.

– Kystkultursamlingen har 
sannsynligvis den største sam-
lingen av eldre rusbåter i hele 
Norge. Det forplikter litt. I Ro-
galand er det gjort veldig lite i 
det hele tatt når det gjelder rus-

båter, mens i Hordaland er det 
gjort masse. Vi har valgt å ta 
vare på disse båtene, så kan det 
hende at fremtiden vil bringe 
noe positivt, sier Kjell Kristian-
sen.

– Klar for mange nye år
Kultursjef i Sola kommune, 
Morten E. Hansen, forklarer at 
kommunen har en avtale med 
Kystverket om leie som nå skal 
fornyes.

– Det er veldig greit for oss å 
videreleie dette vekk til kyst-
kultursamlingen som er med å 
vedlikeholde og holde dette i 
orden. Jeg tror det er en vinn-
vinn-situasjon for alle, både 
kommunen, kystverket og 

kystkultursamlingen, sier han.
Også han er glad for arbeidet 

som nå er ferdigstilt.
– Vi er superfornøyde for at 

det nå ble gjort. Det var på høy 
tid og det var en bekymring fra 
vår side, at forfallet hadde kom-
met så langt. Det er supert at 
eier av bygningene tok tak i det. 
Bygningene er fra slutten av 
1800-tallet, så de er vel rundt 
130 år gamle. Nå tåler de en del 
år til, sier kultursjefen.

Ikke minst mener han sjøhu-
sene er viktige, rent kulturmes-
sig.

– Dette er et kulturminne, og 
det er et godt eksempel på at 
det går an å ta vare på eldre og 
gode bygg. Det som Kystverket 

har gjort her er jo et forbilde på 
at det faktisk går an å ta vare på 
det. Kombinasjonen med at 
disse gamle sjøbuene har blitt 
brukt som stakelager for Kyst-
verket og at de nå kan brukes av 
kystkultursamlingen er en 
kjempegod kombinasjon. Det 
gir mening og det gir en god an-
ledning til å kombinere disse 
brukstypene, sier han.

Og vedlikeholdet er mer enn 
hva stiftelsen selv kunne håpet 
på å få utført.

– Kystkultursamlingen er et 
dugnadsprosjekt. Vi hadde al-
dri hatt økonomien til å gjøre 
dette selv. Så vi setter veldig 
stor pris på dette, avslutter Kjell 
Kristiansen.

FORNØYHD: Styreformann i stiftelsen Kystkultursamlingen i Tananger Tore Kristiansen (f.v.), 
styremedlem Kjell Kristiansen og kultursjef i Sola kommune Morten E. Hansen var strålende fornøyd med 
overhalingen sjøhusene på Melingsholmen har fått. BEGGE FOTO: GEIR ARNE LØLAND

 


