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«Seilasen» videre for GALEAS  ADELLA 



 En del av Farsund bys identitet 

 Farsunds båtbyggertradisjoner 

Kulturbærer 



Kystkultur prosjektet 
-Seilasselskap for seilskuta Adella 

Adella 
Lauget 

Adella  
Seilas As 

Mosvold 

3-årig prosjekt  
VAF 
FK 

Mosvold 
Virksomheter 

Lokale  
Virksomheter 

Kystlaget 
Sjømannsforen. 

Resultatmål for prosjektet: 
• Bærekraftig seilasselskap for Adella 
• Forblir Farsunds stolte seilskute 
• Bevarer Adella i aktivt bruk 
• Arena for gode kulturhistoriske  
     opplevelser 



Hvor går ferden videre? 



-plan for nye  
kapersjøslaget  
12.juli 2016 

Kapergjengens 
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Prøven = Kanonslupp 

Adella = Veiviseren 



«En av de 21 hvert år» 
• Veiviseren hadde 21 vellykkede kapringer 
• Vi spiller en av disse hvert år 
• Regi går på omgang 

• Alle roller med frivillige 
• Adella og prøven 
• Snekkene  
• Kystværnet 
• Kaperne 
• Priseretten 
• Engelskmennene 
• Barnehagene 
• Sjantikoret 
 



«Kapersjøslag 12.juli 2016 
Regi: 
 Inge Eikeland 

«Waterman affæren» 
  
12. november 1808 stevner det staselige handelsskipet 
«Waterman» ut fra London.  
Skipet har en besetning på ni. Kapteinen er Francis Watzon. 
Skipet fører en last som er verdt sin vekt i gull. 
«Wiin, Brændewiin, Sucker og Manufactur Warer». Sammen 
med ni andre skip skal de sammen seile mot Gøteborg. 
Underveis kommer de ut for et skikkelig uvær med storm 
og høye bølger. 
Skipet mister de de andre i konvoien –og når været roer seg 
befinner  de seg like utenfor Listalandet.  
  
Her lurer andre farer enn vær og vind. Kaperkaptein Tønnes 
Jansen ligger klar til angrep med den nyutrustete kaperen 
Veiviseren.  
Med sine kanoner og 16 lokalkjente menn om bord er det 
duket for tidenes sjøslag!  
Datoen er 8. desember og det er tidlig morgen. 



Førstereis Kaper + 
Farsund Shantykor 



Det Fahrsundske 
Kystartilleri 



Adellas og prøvens 
kanonlag 



Kystværnet 



Priseretten 



Stein Ytterdahl & Jan 
Engervik 



Vi trenger dere til 

Mannskap til Adella og Prøven: 
• Kaperspillet 
• Kaperdagene 
• Turer 



 



 



 



http://www.adella.no/



