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Organisering av grupper i kystlaget 

Vi har to ulike typer grupper i kystlaget: Aktivitetsgrupper og arbeidsgrupper.  

Gruppene er definert på følgende måte, jfr. styremøte 27.11.17 – sak nr. 69 

Aktivitetsgrupper er knyttet til aktiviteten i kystlaget. Gruppene skal levere årsrapport, 

planer og budsjettforslag til styret innen årets utgang. Årsrapportene legges frem for 

kystlagets årsmøte. Gruppene velger en leder eller talsperson til å representere gruppen 

utad. Aktivitetsgruppene er åpne for alle medlemmer. 

Arbeidsgrupper (ev. driftsgrupper/prosjektgrupper) vil ha spesielle arbeidsoppgaver og 

eget mandat. Det er styret som oppnevner representanter og fastsetter mandat til slike 

grupper.  

Representanter for grupper i kystlaget kan, når det er behov for det, kalles inn til styremøter 

og gis tale- og forslagsrett. 

 

 

  



Lister 

 

Det har vært god aktivitet i hele 2017. Båten har stått inne på slippen i vinter - dette sparte 

oss for mye vedlikehold.  

Det har vært en stor jobb å bytte ut den gamle Saab motoren og erstatte den med ny Yanmar. 

Store deler av undervannsskroget akter er naglet på nytt, dette stoppet mange små 

lekkasjer. Generelt vedlikehold inne og ute er utført. 

Båten er brukt til fine seilturer og opplæring på den nye motoren. Vi har hatt kurs i kjøring 

og seiling. Nå er vi i gang med arbeid med innredning i akterlugar og ny motorkasse.  

Det er godt miljø i gruppa. 

- Karsten Løvdal 

  



TAUSA 

 

Tausa ble pakka ut 20.mars. Alt over vannlinja, inkludert rundholt ble olja, lakka og malt før 

hun kom på slipp 30.mai. 1.juni var hun tilbake på Dagmars gamle plass, bunnsmurt, med 3 

nye anoder (4 store ble spart på kjølen) og et strøk maling til på skutesidene. Stor innsats fra 

RIO.   

6.juni var hun seilklar med nyreparert klyver. Trass ustabilt vær ble det noen hyggelige 

seilaser.  Mest bemerket gjorde vi nok oss under Vet Seil da vi måtte benytte oss av en noe 

uortodoks motormanøver for å unngå et ublidt møte med Olavsholmen hvor strømmen var 

sterkere enn vinden. 31.oktober forhalte vi til vinteropplag ved småbåtbua. 

Vedlikeholdsplan levert Styret 1.desember. Vedlikeholds-/arbeids plan for 2018 vil ligge på 

bordet i kahytten. 

- Gabriel Solem 

 

  



Dagmar 

  

Dagmar ble tatt ut fra vinterhavna i slutten av april, og var klar for en ny sommer etter 

oppussing og rigging i mai. Årets oppussing var stort sett normalt vedlikehold, men med noe 

etterarbeid etter arbeidet med dekk og hyttetak høsten 2016.       

Dagmar var på plass i Museumshavna i Nodeviga i juni og lå der utstilt fram til oktober. I 

løpet av sommeren ble det noen seilturer i nærområdet, og på flere medlemskvelder seilte 

Dagmar med medlemmer. Dagmar vant Vet Seil i slutten av august. 

I kraftig vind med ugunstig retning natt til 1. oktober ga brygga i Nodeviga etter. Dagmar 

kom i drift og gikk på grunn ved broa til Odderøya. Roret knakk og motoren kom under vann 

på grunn av lekkasje. Etter at brannvesenet hadde lenset og lekkasjen var under kontroll ble 

Dagmar slept til Bragdøya for slippsetting. Etter driving av de nederste bordgangene er 

Dagmar tett igjen. Motoren ble gjennomgått og startet.  Noe arbeid med motoren gjenstår og 

nytt ror må lages før Dagmar kan seiles igjen. Vinteropplag er som vanlig under presenning i 

bukta på Bragdøya. 

Dagmar er et viktig innslag i Museumshavna i Nodeviga. Havna ser god og rolig ut, men med 

kraftig vind fra en bestemt sørøstlig retning reflekteres bølger som treffer Hartmanns 

brygge og lager voldsom uro i havna.  Det må finnes en løsning for trygg fortøyning hvis 

Dagmar fortsatt skal ha plass der.     

- Sigbjørn Ubostad           

 

  



Nesebuen 

 

Nesbuen har hele året gjennom ligget fortøyd på Bragdøya. 

Av arbeider som har pågått i 2017, kan nevnes: 

 Maskin er heist om bord, men sluttmontering er enn så lenge ikke ferdigstilt, 

ettersom det er omfattende arbeider som må gjøres med fundamenteringen, og 

penger er ikke helt på plass. 

 Montering av styrehus, ferdig boltet. 

 Montering av nedgangskappe. 

 Begynt tilbakemontering av innredning i forpigg. (Håkon) 

 Båten ble i desember tildekket med pressendinger for vinteren. 

 Mastene er fraktet til Bredalsholmen for sandblåsing og maling. forventes ferdig 

våren 2018. 

Nesebugruppa som ble etablert i 2017 har bestått av: Geir Buås, Thorbjørn Mørch, Helge 

Quidding, Georg Simonsen, Eivind Løvdal, Espen Buås, Willy Pedersen, og Kjell Berge. 

Aktiviteten i gruppa begrenses til et strategimøte tirsdag den 9. januar 2018, der det ble lagt 

planer for registrering av dugnadstid om bord. Så også ble årsmeldingen ferdigstilt. 

- Geir Buås 

  



Pil 

 

De tidligere omtalte tilstandsrapportene for Rapp semidiesel motoren som var montert i Pil, 

konkluderte med at motoren ikke egnet seg som motor i båt. Etter anbefalinger fra Ulf J. 

kjøpte vi en Seffle semidiesel motor 25hk. med hylse og vridbar propell på vårparten 2017. 

Kjøpesum 20000 sek. (For flere detaljer: Se årsrapport for 2016). 

Håkon Danielsen og Kjell Berge hentet motoren på Øland i Sverige og fraktet den til 

Stenungsund. Der ble den totalrenovert av Ulf J og Jan Erik E. på verkstedet til Ulf J. Arbeidet 

ble utført på dugnad. Kun utgifter til inspeksjonsreise til Øland og noen ”nye” deler på til 

sammen 15500 sek. har vi betalt i tillegg til kjøpesummen. 

Fire av medlemmene i Pilgruppa (Håkon, Gunnar, Finn og Sverre) reiste høsten 2017 til 

Stenungsund for å hente motoren. Vel fremme i Stenungsund fikk vi en grundig innføring i 

motorens oppbygging, og alle fire fikk starte motoren. Motoren lastet vi opp på tilhenger lånt 

av Kjell Berge. Kjøreturen hjem gikk uten uhell. Motoren ble innsjekket hos tollvesenet i 

Larvik. Ingen moms eller toll å betale da den var å betrakte som verneverdig. Motoren står 

nå foreløpig lagret i motorbua.  

Pil ble høsten 2017 tatt opp på slippen på Bragdøya. Vi inspiserte skroget uten å finne 

alvorlige mangler eller skader. På dekket har vi oppdaget en del råte i dekksplanker, og disse 

må skiftes ut. 

Tar sikte på at båten er i full drift i løpet av 2018. 

- Sverre Gregusson 

 

  



MS Bragdøya 

 

MS Bragdøya fikk i løpet av vinteren en god oppjustering i styrehuset med ny PC/kasse og 
betalingsterminal, og ikke minst ble plasseringen av utstyret godt gjennomtenkt og dertil 
meget funksjonelt. Gammel innredning med kokeplass og vask i styrehuset ble fjernet, og ny 
benk med to skuffer ble spesiallaget av selveste Klaus Olesen. 
Motorene fikk også en god gjennomgang før sesongen, spesielt styrbord motor som fikk nye 
termostater og ny ferskvannspumpe. Ellers ble det byttet en del pakninger og O-ringer på 
begge motorer. 
Båten fikk i løpet av våren et strøk maling stort sett «all over». Dette med god hjelp av en 
dyktig matros som var utplassert hos NAV. 
Nytt sikkerhetsstyringssystem iht. lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) ble etablert 
og formelt implementert den 1. juli 2017. 
 
I løpet av hele sesongen ble det logget 4636 passasjerer ut fra land, der 1849 knyttes til 
«Badebåtruta» og 2787 knyttes til annen virksomhet, eksempelvis charter. Her ligger også 
julemarkedet inne som alene representer 648 passasjerer ut fra Lumber. 
 
Årlig kontroll med tilhørende bunnbesiktigelse ble utført uten pålegg den 18. desember 
2017 av Sjøfartsdirektoratet. Bunnbesiktigelsen kan i noen tilfeller gjøres av dykker, så 
denne ble i år utført av Kristiansand Brann og Redningsetat mens båten lå på sjøen. 
 
- Geir Buås 

 

 

  



småbåtgruppa 

Livet i småbåtbua har stort sett vært bra i 2017, og båtene har kommet på vannet, i bruk og 

på land i rimelig tid. Det er aldri noe problem å få folk til å bære og dra båter som skal på 

land eller vann, eller mellom sheddet og småbåtbua for reparasjon, vedlikehold eller 

oppbevaring. Verre er det med vedlikeholdsarbeidet hvor det er konkurranse med andre 

kanskje mer spennende aktiviteter og kurs. Denne høsten og vinteren har vi fire sjekter i 

småbåtbua som trenger ekstra mye behandling. Tre av dem er nye i kystlaget, mens den 

fjerde er vår trofaste sliter «Augland» som ligger til allmenhetens benyttelse ved Pers brygge 

i Auglandsbukta.  Det var på tide at «Augland» fikk litt ekstra oppmerksomhet og at det blir 

gjort en grundig jobb på henne. De tre andre var det veldig mye som måtte gjøres på. Dette 

arbeidet er morsomt, en spennende utfordring og en avveksling fra bare «pusse, skrape og 

olje». Men, vi bør vurdere nøyere hvor mange slike prosjekter vi har kapasitet til for det gjør 

det desto mer travelt med å få alle de andre båtene klare til neste sesong. Deler av arbeidet 

har blitt organisert som kurset "vedlikehold og stell av åpne, tradisjonelle trebåter", med 

hele åtte deltakere. Kursholder var Tore Berntsen. 

 
V: Vårpuss med optimisme          H: Betenkte, men fremdeles optimister 

Vi har sett det som viktig for alle båtene at de kommer på vannet og i bruk. Vi skulle kanskje 
likevel tenke på om vi skal sette alle på vannet hvert år. Puttene er de mest populære båtene 
og de som får mest slitasje i løpet av sommeren. Skulle gjerne visst hvor mange som har hatt 
glede av dem og som lært å ro i dem.  Heldigvis har RIO i hovedsak tatt seg av vedlikeholdet 
av disse. I Augland, ved Pers brygge, har vi som vanlig hatt "Augland" liggende for alles bruk. 
I museumshavna i Nodeviga har vi hatt "Trygve Lie" og "Åvik" (også med seil) klar til bruk 
for alle. 
 
De siste årene har vi latt være å låse skapene i redskaps-/malingsrommet for å gjøre dem 

mer tilgjengelig for alle (selve døren til rommet er låst når vi ikke er der). Det medfører et 

større ansvar for oss alle å legge/henge redskap tilbake på plass. Vi forsøker å henge 

flytevester på plass og å holde det ryddig i og rundt småbåtbua og sheddet, men det hadde 

vært fint om flere tenkte på det. Det er fremdeles en noe uklar arbeids- og ansvarsfordeling 

mellom aktivitetene rundt småbåtbua og Naustet. Det gjelder bl.a. hvilke båter og utstyr som 

bør og kan lagres hvor, og vedlikehold. Styret kunne kanskje innkalle til et oppklaringsmøte 

med de interesserte. 

- Einar Andersen og Gabriel Solem 



Rolivgruppa 

Vi i Rolivgruppa har hatt sommertur i august i vekslende vær ei uke. Vi tok opp Hesten og 
Jacob 28. oktober, og vasket og stelte begge den helga, med overnatting i gapahuken.  
Vi har hatt noen roturer med Hesten og diverse andre båter på tirsdager. 
 
- Karsten Karstensen 
 

 

Motorbua 

 

Når det gjelder motorbua og året 2017, så er en vesentlig greie at mye lagrede deler og 

utstyr har fått nytt tilholdssted utenfor motorbua, nemlig i det nye lageret vegg i veg med 

slippen. Dette har gjort det mulig å starte opprydding og ikke minst planlegging av en bedre 

struktur på hele motorbua, uten å her tilkjennegi at så er vel utført. Ambisjonene står i 

utgangen av 2017 fortsatt ved lag; her skal det ryddes!  

Det har også i 2017 vært aktivitet i bua ved de fleste arrangementer slik som sesongåpning, 

julemarked osv. Så også ved andre aktiviteter som for eksempel visetreffet, kom deg ut 

dagen m.v.. I visse tilfeller har det vært utfordrende å finne ansvarspersoner til å starte opp 

maskineriet i tilknytting til arrangementer, slik at her er det fortsatt en jobb å gjøre. Nå er 

det nå enda slik at selv om maskineriet ikke kjører så er dette ei utstilling som mange setter 

pris på. Om enn kan utstillingen bli mye bedre, noe det også er planer for.  

Av motorer som sviver er den kjente Wichman 13 HK. Så i 2017 er Sab 5-9 HK og Sab 9-12 

HK begge av typen semidiesel startet opp, iflg. Gunnar Sandvig som har vært en god pådriver 

i motorbua. 

Det ble i løpet av året avslørt problemer med sirkulasjonsanlegget for kjølevann til 

motorene, noe som nå står på lista over ting som skal repareres. 

Nyinnkjøpt motor til PIL av typen SEFLE, er lagret i bua frem til montering i båten. 

- Thomas, Gunnar, Thorbjørn og Geir 

  



Grønningengruppa 

 
Mye vind og ustabilt vær la en demper på besøket og aktiviteten på Grønningen i 2017. 

Antall overnattinger var 700- 800 og inntektene under gjennomsnittet. Som vanlig var fyret 

åpent med vertskap i åtte uker i skolens sommerferie. Vår/høst ble fyret leid ut ca. 20 ganger 

til ulike grupper.  

Kystlagets medlemmer og arbeidsprosjektene på Bragdøya la også i 2017 ned mange 

arbeidstimer på fyret. Det ble arrangert turer med dugnad både på dagtid, kveldstid og i 

helger. Turer med overnatting 23-25/6 og 23-24/9 samlet mange. 

Årsmøte i Grønningengruppa ble holdt i februar med godt frammøte. Alle i ansvarsgruppa 

ønsket å fortsette, og Inge Tjøm, Øystein Sæbø og Sigbjørn Ubostad (leder) ble gjenvalgt i 

styringsgruppa. Ingeborg Andersen og Jon Grindland representerte Grønningen fyr på 

Kystverkets leietagersamling i Kragerø i september.  

På dugnadsturen i september sendte Forbundet Kysten med en filmfotograf som lagde en 

flott kortfilm om bygningsvern. Filmen ligger på Kystens hjemmeside og på Grønningens 

facebookside. 

Arbeid utført 2017:   
 Utvendig Innvendig 
Fyrbygning -vasket vegger etter behov 

-malt vegg og vinduer mot nordvest 
-reparert råte, kittet og malt 
stuevindu  

-ryddet, vasket og klargjort 
-skrapt og malte flere steder 
-malt flere kjellergolv  
-avdekket råte i stuegolv. Utbedres i 2018. 
- rutiner for brannsikring 

Assistentbolig - reparert inngangsdør 
 

- ryddet, vasket og klargjort 
- malt flere steder 
- diverse tiltak i maskinrommet 
- rutiner for brannsikring    

Uthus -reparert, kittet og malt vinduer mot 
sørvest 
-malt dører  

- ryddet, vasket og klargjort 
- rutiner for brannsikring 

Øvre naust - skrapt og malt vindu over porten - ryddet, vasket og klargjort  
 

Nedre naust - vindu over porten er tatt med til 
Bragdøya for reparasjon, kitting og 
maling. Åpning dekket med plate. 

- ryddet, vasket og klargjort 
- lakket bord 

Utearealer og 
utstyr 

- ryddet og fjernet søppel på hele øya 
- arbeid på brygger og fortøyning 
- klargjort båter og annet utstyr 

 

 

- Sigbjørn Ubostad 



Villsaulaget 

 
33 sauer overvintret fra 2016-2017. Sauene fikk 45 lam. Vi sanket inn 78 dyr på 

vårsankingen i juni for klipping, vaksinering og merking med god hjelp fra Rune og hundene. 

På vårsankingen fikk vi litt klippeskader. Noen ble sydd, mens andre ble sprayet med 

blåspray.  Øya er fortsatt litt nedbeitet, men vi reduserte antall overvintra dyr, så vi håper at 

dette vil hjelpe på sikt. 

I oktober var det høstsanking. Vi fikk igjen hjelp av Rune og hund. 3 lam ble tatt ut som 

livdyr og ble sendt ut på øya sammen med de andre. 2 lam ble slaktet på øya, mens resten av 

dyrene som skulle slaktes ble sendt til Eide. Etter fintelling av flokken så kunne vi konstatere 

at ei søye (nr 23) og hennes værlam (70023) hadde klart å lure manngarden. Været var ikke 

på vår side i år, så det ble bestemt å la henne gå. Sauene ble fraktet puljevis med båt over til 

Augland hvor de ble lastet på bil og kjørt til Lillesand. 

Det ble sluppet ut 32 friske og fine dyr etter høstsankingen. Så da var det 34 dyr på øya. I 

løpet av høsten fant vi ut at værlammet måtte tas ut så ikke det skulle bedekke noen av 

søyene i løpet av brunsten. Jeger ble sendt ut, han skjøt ved en feiltakelse søye nr 23 og var 

veldig lei seg for det. Men han fant til slutt lam nr 70023 og fikk skutt det også, så ved årets 

utgang var det 32 sauer på øya. Det har vært regelmessig tilsyn med sauene gjennom hele 

året, og dette gjøres på omgang av medlemmene.  

Produkter i 2017 

Vi har som vanlig fått både garn, skinn og kjøtt fra sauene. Garnet er flott og vi har solgt både 

til medlemmer og på arrangementer. Skinnene var fine som vanlig. 

Styret/Ledergruppa har i 2017 bestått av: 
Annemor Sundbø                                                            Valgkomité 
Cathrine Tjemsland     Tor Egil Døviken 
Tone Andersen                                                            Nils Petter Lian 
Eivind Reinertsen 
Trine Bonde Olsen 
  
Medlemmer 

Vi har hatt litt ut- og innmeldinger i år også men medlemstallet er stabilt rundt 50. 

Økonomi 

Vi er fortsatt avhengig av dugnadsarbeid for å drive som vi gjør. Vi får produksjonstilskudd 

fra Staten og sammen med salg av produktene våre utgjør dette inntektene våre. Utgiftene 

våre er til utstyr som er nødvendig for driften, slaktingen, fôr og leie av gjeter/hunder 

- Trine Bonde Olsen                              



Ukulelegruppa  

Høsten 2009 var første gang det ble arrangert ukulelekurs i regi 

av Bragdøya kystlag. Det var ei helg på Grønningen fyr, under 

ledelse av visesanger Eva Olivia Samuelsson fra Gøteborg. Fra 2010 

er det Normann Liene som har hatt ledelsen og vært inspirator, helt 

fram til denne dag. Noen av de som var med ved oppstart har gitt 

seg, mens andre er kommet til. I 2017 har gruppa som oftest hatt 

rundt 15 faste deltakere. Enkelte ganger flere, andre ganger færre. 

Det er ukuleleøving i kaféen på Bragdøya siste torsdag hver måned, 

kl 18-21.30. Båtførere har stort sett vært Sigbjørn U. Enkelte ganger 

har andre hjulpet oss ut til øya; Helge, Rasmus og Jon.  

Kake vil vi gjerne ha til kaffepausen. Kakebakingen går på omgang, 

uten problemer. 

De månedlige ukuleleøvingene er ukulelegruppas hovedsak, med et trivelig miljø og god 

stemning. Normann driver oss gjennom et godt program hver gang, med jevnt tilsig av nye 

sanger og ukulelegrep.  

Spørsmål om å delta på kystlagets Visetreff hver høst, blir alltid godt mottatt av 

ukulelegruppa. Mange øver ekstra gjennom hele året med sikte på denne konserten. Det er 

gøy å være med der! Og kunne kaste seg inn i buskspill og jamming, i tillegg. Vi vil gjerne vise 

for Eva Olivia at ukulelegruppa på Bragdøya fortsatt er i utvikling. Denne høsten hadde 

visetreffkomitéen klekket ut en god idé å la ukulelegruppa synge og spille på brygga en liten 

halvtime før konserten fredag og lørdag. Ukulelegruppa fikk god hjelp av visesangere som 

deltok på seminaret. Dette innslaget viste seg å være til stor glede for konsertpublikummet 

da de nærmet seg Bragdøya i Bragdøyabåten og MS Bragdøya. Og til fornøyelse for de som 

allerede befant seg på brygga. 

Nytt høsten 2014 var at ukulelegruppa sammen med «Eldre herrer med dame» arrangerte 

sang og spillkveld i kaféen i Saltebua for kystlagets medlemmer. Også med noe allsang. 

Denne høsten 30. november, var det tid for en slik sang- og spillkveld igjen.  Vi var rundt 

tretti som hadde en koselig kveld på Bragdøya, de to gruppene og noen sangglade 

kystlagsmedlemmer. «Eldre herrer med dame og Bjarne» (Bjarne var dessverre syk og 

kunne ikke bli med denne kvelden-savnet!) underholdt oss alle med morsomme tekster, god 

sang og fint samspill på diverse instrumenter. Å kunne samarbeide om et slikt arrangement 

er et høydepunkt for ukulelegruppa. De fleste i Eldre herrer med dame og Bjarne har jo vært 

med i ukulelegruppa fra starten, men de har etter hvert dannet sin egen gruppe der andre 

instrumenter enn ukulele dominerer.  

Ukulelegruppa ble spurt om å ha innslag på åpningen av Bragdøya Vevgruppes utstilling i 

Bymisjonens lokaler/Portalen 5. desember. Veldig hyggelig å bli spurt og å kunne tilføre glad 

sang og musikk til en flott utstilling. 

- Kristi Bente Tjomsland 

  



Vevgruppa 

 

Vevgruppa har i 2017 hatt 4 faste vevere pluss 4 som har vært til og fra. Vi tar gjerne imot 

nye vevere på loftet. Produksjonen på loftet er stor – noe som kom klart og tydelig frem da vi 

stilte ut produktene våre på Portalen i Tresse i desember.  

Utstillinga kom i stand fordi vi ble spurt om vi kunne tenke oss å stille ut. I tillegg til 

vevnader hadde vi silketrykk, strikkevarer, hakkede grytekluter og dreide fugler. Selv om 

salget var dårlig var Bymisjonen glad for å kunne invitere folk inn i en trivelig desemberkafe 

– hvilket var viktigere for dem enn inntektene av salget. 

Vevgruppa er under stadig opplæring av Annemor Sundbø og en del av tirsdagskveldene 

fungerer derfor som kurskvelder. Det ble 8 kvelder på høsten i 2017 og vi har fortsatt mye å 

lære. Vi er veldig glade for all kunnskap og erfaring vi nyter godt av med Annemor som 

lærer. 

Vi har ingen spesielle ønsker i forhold til budsjettet. Vi har det meste av utstyret vi trenger 

og får stadig tilbud om nye vever av besøkende og medlemmer i kystlaget. Forbruksmateriell 

handler vi fortløpende og utgiftene dekkes inn gjennom det vi betaler pr meter for det vi har 

vevd. Det eneste vi mangler på loftet nå er ei ny byggtørke som har kapasitet til å varme opp 

hele rommet eller aller helst permanente varmepaneler montert i taket.  

- Wenche Waage  

  



Kursvirksomhet 

Det har vært registrert til sammen 234 kurstimer i 2017.  

Følgende tirsdagsaktiviteter er organisert og annonsert som kurs:  

 Modellbåtbygging 
 Kniv og slire 
 Tredreiing  
 Vedlikehold og stell av åpne, tradisjonelle trebåter 

 Andre aktiviteter organisert som kurs:  

 Arbeid med Lister: Montering av motor, montering av rigg, stell og vedlikehold og 
opplæring i bruk og kjøring 

 Etablering av HMS-system 
 Sikkerhetskurs for mannskap på passasjerbåt 
 Ukulelespilling 
 Veving 

 

KNIVKURS 

Knivkurset har hatt som hensikt å lage kniv og slire etter norske tradisjoner.  Bruk av 

materialer og verktøy i utformingen har vært hovedfokus. Vi har hatt opplæring i bruk av 

epoxy som effektmateriale og som bruk til sammenføyninger, og vi har hatt grunnleggende 

opplæring i pauting på slira. Kurset holdet på loftet i Småbåtbua. 

Vi har hatt 21 kursdeltagere i 2017 fordelt på 13 personer i vår og 8 personer i høst. Flere av 

kursdeltagere var registrert på begge kursene. Instruktør er Tom Andresen.  

 
   V: Stolte knivmakere   H: Et godt modellverksted 

MODELLBÅTKURS 

Modellbåtkurset har hatt som hensikt å innføre medlemmer i en spennende sport i IOM 

(International one meter) klassen i seiling og lage klassiske motorbåter med elektrodrift.  

Ved siden av å lære seg byggeteknikk vil fokuset etter hvert bli å lære seg seilteknikk og 

delta i konkurranser. Kurset forgår hovedsakelig i modellverkstedet på loftet i småbåtbua. Vi 

har hatt 5 deltagere på kurs dette året. Instruktør er Tom Andresen.  

  



Trakteringsgruppa 

 

Trakteringsgruppen har i 2017 bestått av: Åse Quidding, Ingeborg Andersen, Jon Grindland 

og Helge Quidding. Gruppen har hatt ansvaret for en rekke bestilte trakteringsoppdrag, som 

har gitt gode inntekter til Kystlaget.   

Til sammen har vi hatt ansvaret for 12 arrangementer der det har vært servering i Saltebua, i 

kaféen, i villaen og på MS Bragdøya.  Det desidert største og mest krevende arrangementet 

var DNT sitt arrangement på Bragdøya 9. juni i forbindelse med landsmøtet i Kristiansand, 

der vi betjente over 300 gjester.  Riktignok stod vi ikke for matserveringen denne kvelden, 

men vi sørget for bar både i kaféen og i småbåtbua - og oppvask! I ukene før arrangementet 

ble det sammen med ledelsen i DNT nedlagt et betydelig arbeid i form av planlegging og 

tilrettelegging.  Værgudene satte oss i tillegg på prøve med tilnærmet tropisk regnskyll 

under hele arrangementet - men til tross for dette kom det tilbakemeldinger om at «dette 

har vært det beste landsmøtet i DNT’s historie!». 

For øvrig varierte antallet gjester per arrangement fra ca. 15 til godt over 100.  

Trakteringsgruppen har betydelige oppgaver knyttet til planlegging, organisering og 

innkjøp, men hadde på ingen måte klart oppgavene uten hjelp fra våre mange trofaste 

medhjelpere til produksjon, til rigging, til skyss, til servering - og selvsagt til oppvask og 

rydding. En uvurderlig nøkkelfunksjon i dette arbeidet har selvsagt også kontoret vært, som 

har hatt ansvaret for alle formaliteter knyttet til arrangementene, og kontakten med 

kundene.  

I samarbeid med kontoret (Maiken) er det startet en prosess for å få laget en ny og oppdatert 

liste over ressurspersoner som ønsker å bidra ved denne typen arrangementer.  Dette for å 

gi flere medlemmer anledning til å delta på dette spennende og utfordrende prosjektet.  På 

de fleste arrangementer trengs folk både på dagtid til forberedelser og rigging, og om 

kvelden til gjennomføringen av selve arrangementet. 

Trakteringsgruppen har i utgangspunktet påtatt seg oppdrag mandager, onsdager og 

torsdager i perioden mai til september, unntatt i skoleferien, men det har også vært enkelte 

arrangementer utenom disse dagene. 

- Helge Quidding 

  



Kjøkken og søndagskafé 

De ansvarlige for kjøkkenet har vært i denne rekkefølgen: Kari Wigstøl, Jorun Wigstøl, Åse 

Quidding.  

Møter og retningslinjer 
Det ble holdt møte om kjøkkenet med kystlagets leder i januar 2017.  Kafémøte med 

evaluering av fjorårets sesong ble gjennomført 28.3.2017 med 8 deltakere og 3 forfall. Styret 

vedtok deretter prisforslagene fra kjøkkengruppa. Retningslinjer for arbeidet i kjøkkenet, for 

søndagskaféen og sommerkaféen, er fornyet og lagt i perm på kjøkkenet. 

Søndagskaféen  
De 18 søndagene fra sesongåpningen 7. mai tom kom-deg-ut- dagen 3.september ble dekket. 

Det var 13 mennesker involverte. Kaféen åpner 11.00 og stenger 15.30. Er det fint vær og 

mye folk på øya, kan vertskapet holde åpent før og etter stengetid. De må i så fall avtale med 

kafépersonalet. Under NA-leiren var kaféen bekvinnet og bemannet fra kl. 09.00 – 18.30.  

De fleste ønsker nå å være to i søndagskaféen Skyss kommer i tillegg. Dette gjør at mange 

medlemmer må bidra. Å motta betaling via VIPPS eller terminal er en vanskelig eller umulig 

oppgave synes en del. 

Det selges kaffe, te, kakao, saft, is, brus, pølser og vafler og salgsvarer fra glasskapet. Varene 

er priset i kasseskjermen under fanen ”søndagskafé”. I kafépermen finnes liste over varer 

som skal være på lager.  Kontoret tar imot beskjed om varer som må kjøpes. Dette har 

fungert fint.  Kaféen bruker så lite engangsservise som mulig ut fra kystlagets ønske om 

miljøprofil. 

For personalet går det skyss fra Augland kl. 10.00. Når badebåten går, er det også mulig å ta 

denne fra kai 6 kl. 10.00. Skyss tilbake til Augland går (for personalet) kl. 16.00 

Sommerkafé 
Johannes Wigstøl var ansatt som kafévert i sommerukene (badebåtukene), med arbeidstid 

5d/u, kl. 11.15 – 18.30. Arbeidsmengden varierer med været. 

Utfordringer 
Det er fortsatt noen utfordringer knyttet til rengjøring og tilsyn/utlån av båter og til å bruke 

dusjen. Kafépersonalet har ikke ansvar for dette, men blir ofte kontaktet av brukere av 

toaletter og småbåter. De prøver da å hjelpe dersom ikke annet personale er i nærheten. 

Vertskapet på kystkultursenteret bistår. 

Utfordringer er det også med tømming av kompostsøppel og med kjøkkenredskaper som 

forsvinner. 

Det har vært få nyanskaffelser på kjøkkenet i år. Det er kjøpt inn et par termoser til 

tebrygging og nye kaffekanner.  

- Kari Wigstøl 

  



Gerrards villa 

Retningslinjer for bruk 
Nye retningslinjer ble presisert gjeldene fra sesongen 2017. De viste seg å være 

ufullstendige, da noen innlosjerte samme personer mange dager men med ulike leietakere. 

Dette regner vi med å komme til livs med nye retningslinjer for 2018: I disse inngår at det 

skal forefinnes navneliste hver natt det er overnattingsgjester i villaen  

Utleie 
Villaen vært utleid i 46 døgn. I tillegg til disse kommer tre arrangementer på dagtid. I 

vertskapsukene var det ca. 84 personer som overnattet i villaen. Totalt har kystlaget anslått 

ca. 200 overnattingsdøgn. Dette er ikke et eksakt tall da det ikke finnes fullstendig oversikt 

over dette. 

Kystlagets egen bruk 
Villaen var i bruk, og fullt besatt, under visetreffet, i bruk under NA-leiren, på dagtid under 

julemarkedet og ved noen dugnader i laget. Driftsgruppa, dvs. Jorun Wigstøl, Hege Th. 

Syvertsen og Kari Wigstøl har hatt tre arbeidsdager knyttet til villaen. 

Vedlikehold og utbedringer 
Vi har plantet mange påskeliljeløk i bedet utenfor. Alt annet spises av sauene. 

En del mindre reparasjoner og utbedringer ble gjort sommeren 2017, boende gjester til 

tross: Innkjøp for å utbedre små og større mangler; overmadrasser/madrassbeskyttere, 

innleggsputer, slikkepott, et par sengelamper, stormkrok til verandadør, kroker til 

baderommet, håndklær, håndmikser og skarpe kjøkkenkniver.  

Klaus var tilkalt for å fikse diverse småreparasjoner en dag. Han satte opp hyller på badet og 

monterte en del utstyr. Han reparerte også smått og stort - kjøkkenskuffer, Laterna vox 

(informasjonssystemet), dørvider og klaprende glassfelt i dør. Det ble hengt opp 

KYSTENvimpel i flaggstanga for å signalisere tilstedeværelse og kjelleren under verandaen 

ble ryddet.  

Jon G. Har vært behjelpelig med å utbedre sengebunner, anskaffe påskeliljeløk og kjøre bort 

råtne lemmer og planker etter kjellerryddingen. Vertskapet i Saltebua - Helga og Oshild, har 

vasket alt tekstil. Skitne puter i stuemøbler, puter og duker. Vi fikk det tilbake strøket og 

levert på døra. 

Mye utstyr forsvinner dessverre fra huset. Stavmikser, dyner, puter og håndklær.  Vi finner 

ikke ut av hvor det blir av. Etter klager fra gjester og også fra egen erfaring, så vi at komfyren 

var vanskelig å få strøm på. Mange hadde funnet sine løsninger her: ta ut kontakten og sette 

den inn igjen, eller avbryte i sikringsskapet og så sette strømmen på. Vi mente det måtet 

skaffes en ny komfyr, men det ser ut som om komfyrvakt funnet og kan monteres. 

Oppvaskmaskinen tok kvelden på vårparten 2017 og ble erstattet med en ny. 

- Kari Wigstøl 

  



Driftsbygning / låve til Bragdøya gård 

Byggetrinn 1 
 

 

Prosjektgruppe 
Prosjektgruppa har bestått av Andreas Anderssen (arkitekt), Tore Berntsen, Sverre 

Gregusson, Jon Grindland, Jorun Wigstøl, Annemor Sundbø, og Kari Wigstøl (prosjektleder). 

Koordinering av bygging ble gjort av Sigbjørn Ubostad og Erik Wigstøl 

Håndverkere og frivillige 
Kaspar Stømme as gjorde grunnarbeidet våren 2016.  Byggmester Dovland sto for reisingen 

av bygget, sammen med frivillige fra kystlaget. Sigbjørn Ubostad har ledet de mange frivillige 

i arbeidet.  Jonathan Grimstad har vært ansatt av kystlaget for å delta i bygningsarbeidet.  

Finansiering 
Bygget er finansiert gjennom midler fra Kristiansand kommune, Kulturdirektøren, Stiftelsen 

for store kulturanlegg i Kristiansand (Lille Cultiva) og egne midler. Sluttsummen i bekreftet 

regnskap er på ca. 2 millioner, men en del av utgiftene er ikke inkludert i dette. 

Status 
18. oktober ble det holdt kranselag. Bygningskroppen er nå ferdig og vinduer og dører er 

satt inn. Tegninger til byggetrinn 2 er laget og godkjent (forhåpentlig). Byggetrinn 2 er under 

diskusjon av prosjektgruppa. 

- Kari Wigstøl 

  



Thaulows hus 

 

Det ble foretatt en organisatorisk endring av Husgruppen Thaulows hus i 2017. Bakgrunnen 

er at kulturdirektøren har gitt Bragdøya kystlag ansvar for den daglige drift og vedlikehold 

av huset, og det således var behov for en grenseoppgang mellom kystlaget og husgruppen 

om hva de ulike aktører skal ha som ansvarsområde.   

 Kystlaget tar ansvar for drift og det bygningsmessige vedlikehold, mens husgruppen tar 

ansvar for det kulturelle innhold i huset, og aktiviteter knyttet til arrangementer 

der.  Husgruppen valgte på denne bakgrunn å redefinere seg, og skiftet navn til 

Kulturgruppen Thaulows hus, og registrerte gruppen i Brønnøysund som egen 

organisasjon.  Det ble laget egne vedtekter for kulturgruppen der det er fastlagt at et av 

styremedlemmene skal velges fra Bragdøya kystlag og således representere kystlaget. 

 Kulturgruppen har i 2017 stått for fire arrangementer i Thaulows hus, og tilført huset en 

rekke antikvariske dokumenter, bilder, bøker og kart.  Kulturgruppen holder de fleste 

styremøter og sitt årsmøte i Thaulows hus.  Kulturgruppen har innredet et av rommene i 

2.etg. som soverom, og et som skrivestue, slik at huset kan leies ut til eksempelvis forfattere 

eller skribenter som ønsker å leie huset for kulturelle prosjekter eller forfatterskap.  

- Helge Quidding 


