
 
Colin Archer havnefestival 
2018 
Sted: Svenner fyr og Larvik indre havn. 
Tid: 27. og 28.juli 
 
Vi som tror på sommeren, vet at milde vinder snart vil fylle seil, og at kursen kan hende 
skal settes mot Svenner og Larvik. Stiftelsen Losskøyta Frithjof II inviterer igjen 
skøytevenner til COLIN ARCHER HAVNEFESTIVAL. Som alltid samles vi fredag kveld i 
naustet på Svenner fyr. Dere som seiler skøyte inviteres spesielt - til en kveld med reker 
og gode historier. I år er det fullmåne – vi tror vi skal få litt igjen for en kald vår. 
Bryggeplass er reservert til skøytene fra kl 12.00 fredag 27. til kl 10.00 lørdag 28. 
 
Fredag 27. juli samles skøytene på Svenner. Reker til påmeldte. Ta med drikke til eget bruk.  
Lørdag formiddag seiler båtene i kortesje via Stavernsodden fyr inn til Skottebrygga i Larvik. Byen vår har 
en spennende kystkulturhistorie, og denne vil vi gjerne dele med flere. Festivalen fortsetter på indre havn 
i Larvik: 
 

PROGRAM: 

 
Ca kl 12.00 Skøytene kommer inn. Enkel festivalåpning. 
12.30 - 14.00  Regatta - indre havn. Arrangør «Frithjofs venner» v/Fredrik Lange Nilsen. 
12.00 - 16.00 Ulike foreninger presenterer seg i havneområdet: 
   Larvik museum har flere utstillinger: www.larvikmuseum.no 

• Sjøfartsmuseet: «Oppdagere og eventyrere», om åtte larvikinger som har 
utfordret naturkreftene – og bidratt til å sette Larvik og Norge på kartet. 

• I Verksgården på Langestrand: “Den glemte byen” og «Larvik i endring 1880 – 
1915» 

• Herregården, grev Gyldenløves residens holdes åpen for besøkende: 
http://www.larvikmuseum.no/steder/herregarden/ 

12.00 – 16.00 Tordenskiolds soldater bygger «Levende leir» og tar - i sine fargerike, 
historiske drakter - oss tilbake til Staverns storhetstid.   

http://www.larvikmuseum.no/
http://www.larvikmuseum.no/steder/herregarden/


15.00 -16.00  Foredrag i Sjøfartsmuseet om Magnus Andersens vikingskipsferd til Chicago. 
     
16.30    Guidet tur i Colin Archers barndomshjem på Tollerodden.  
    Se http://www.tollerodden.no 
18.00  Festival avsluttes med premieutdeling og felles måltid på  
    Bryggerestauranten Skotta for de som ønsker dette. 

 

Det vil hele dagen bli salg av mat og drikke på «Bryggerestauranten Skotta».  
  
Musikk fra kl 20.00: Gruppen «G funk» spiller. Det er ryddet plass til alle skøytene i Skottebrygga. 
Konserten på Bryggerestauranten kan bli livat, så man er selvsagt fri til å gå videre når det 
kvelder. Larviksfjorden har mange nydelige uthavner – og Stavern båthavn er en proff-mulighet. 
 

Påmelding seinest lørdag 21.juli  
til Asbjørg Dalen: asbjorgd@vfk.no, mobil 913 50 931 
 
Husk at det er begrenset med bryggeplass både i fyrhavna på Svenner og i Skottebrygga, Indre 
havn i Larvik. Først til mølla..  

Velkommen til Larvik!         

 

mailto:asbjorgd@vfk.no

