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Godt nytt år til dere alle! 

Første nyhetsbrev i det nye året. Naturlig å 
se litt tilbake og mest fremover. 2019 var 
det året all veden brant opp. Og det året vi 
ansatte ny daglig leder på øya, noe som skal 
lette presset på de frivillige. Låven ble 
ferdigstilt utvendig og vi har diskutert 
innredning og bruk. Unge mennesker har 
dukket opp – som ny lærling og som elever 
i skoleprosjektet til Møvik skole. Og før jul 
fikk vi ny brygge på Lumber. 
 
Hva vil vi så bruke året 2020 til på 
Bragdøya? Hvilke tanker og mål har vi for 
det kommende året? Hva vil vi prioritere 
eller sette fokus på? Nedfelt i våre 
vedtekter står det at Bragdøya kystlag skal 
fremme norsk kystkultur gjennom 
bevaring og bruk av tradisjonelle fartøy, 
bygninger, håndverk og kystmiljø – samt 
videreføre kunnskap og tradisjoner i 
næring og håndverk. Dette siste kalles 
«immateriell kulturarv». UNESCO ønsker å 
verne menneskehetens immaterielle 
kulturarv og har opprettet en prestisjetung 
liste over truede kulturuttrykk. Denne 
listen er sidestilt med UNESCOs 
"verdensarvliste". Norge ble med i dette 
arbeidet i 2007.  
 
Norge kryr av levende tradisjoner og 
tradisjonell kunnskap. Forbundet KYSTEN 
leder et nordisk samarbeid om å nominere 
"Nordisk klinkbåttradisjon" til UNESCOs 
liste over menneskehetens immaterielle 
kulturarv. Forbundet KYSTEN vil ta vare på 
kunnskapen om trebåtbygging og bruk av 
båtene og sørge for at dette læres videre.  
Det jobbes med å øke interessen for og 
bruken av norske tradisjonsbåter. Det 
deles ut stimuleringsmidler bl.a. til kystlag 
som vil drive med opplæring i roing, seiling 
og sjømannskap. Forbundet har gitt ut bok 

"Lær å seile åpen tradisjonsbåt", og er godt 
i gang med å definere roruter i samarbeid 
med kystlagene. Det er også laget en enkel 
ferdighetsprøve i roing for barn. 
 
Bragdøya kystlag ønsker å følge opp dette i 
2020. Bl.a. gjennom kystlagets årlige 
arbeidsprogram. Vi vil sette i gang kurs i 
roing og i seiling, vi vil markedsføre 
«Roknappen» og vi vil videreføre 
båtbyggertradisjonen. Vi vil ha fokus på 
skøytene Nesebuen og Pil, slik at de kan 
brukes av våre medlemmer. Vi har nylig 
dannet ei «fiskegruppe» som trenger 
tilgang til båt og som vil kunne delta i 
restaureringsarbeidet.  
Vi skal det kommende året også avklare 
bruken av låven. Vi håper alle lojalt kan 
samles om og følge opp de vedtak styret nå 
vil fatte om innredning og bruk av denne.  
Arbeidet som er igangsatt med å integrere 
innvandrere og rekruttere nye medlemmer 
skal også videreføres. Integrering av våre 
nye landsmenn og kvinner er et ansvar vi 
bør ta vår del av. I tillegg til friluftsliv, 
båtliv og fiske, vil nydyrking på 
Hjemmejordet være et tiltak som kan 
appellere til både innvandrere og innfødte.  
Vi har ansatt daglig leder og vi tror dette vil 
støtte opp om og lette det frivillige 
arbeidet. De ansatte er til for medlemmene.  

 
Håper dette ga et lite innblikk i hva året 
2020 kan bringe – i tillegg til turer med 
sjøsprøyt og masse hyggelig samvær med 
kaffe og vafler! 
 
Bjørn Vidar - styreleder 
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Kåseri: «Tradisjonelle båter, 

friluftsliv og vakre løsninger» 

Atle Tellnes er nå pensjonist, men i sitt 
yrkesaktive liv har han jobbet med 
friluftsliv ved forskjellige videregående 
skoler. Han så tidlig på friluftsliv på sjøen 
som sitt hjertebarn, og så det som sin store 
oppgave å implementere dette i 
undervisningen sin. Han har seilt til 
Shetland og Island i åpne tradisjonelle 
båter. Oselver er hans favoritt. 
Det var denne erfaringen Atle formidlet på 
Bragdøya i sitt kåseri en tirsdag kveld i 
begynnelsen av januar. Foruten å prate om 
tradisjonelle båter og redskap som 
kulturbærere, framhevet han form og 
byggeskikk som viktig når utstyret ble satt 
på prøve i uvær. At Atle er spesielt 
interessert i den filosofiske delen av 
friluftsliv på sjøen klarte han ikke å skjule i 
foredraget sitt på Bragdøya. Vi takker. 
 

 

 

 
 

 

 

Småbåtgruppa 

Småbåtgruppa hadde møte 17.desember 
med 20 medlemmer til stede. Ny leder av 
småbåtgruppa er Olav Rykkelid. 
«Vårpussen» på tre av robåtene ble utført i 
høst. Det ligger nå fire robåter i småbåtbua, 
som vi arbeider med på tirsdagskveldene. 
Målet er at de fleste av båtene som skal 
brukes, er klare i begynnelsen av mai. Vi vil 
også få rigget tre-fire rosjekter slik at disse 
kan brukes til seiling i sommer. Det er 
bestilt nye seil til Limfjordsjekta, som blir 
levert i mars. Det blir arrangert kurs i 
seiling med rosjekter til våren.  
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Båtmotorer er kultur 

En av kystkultursenterets mest sentrale 
bygninger er definitivt Motorbua med 
lager, verksted og utstilling av eldre 
motorer. Historien viser at 
motorproduksjonen har vært stor i Norge. 
Det har vært motorfabrikker på mange 
«nes» langs kysten, men det er ikke mange 
igjen nå.  
På Bragdøya har vi samlet mange 
antikvariske «jernklumper» i Motorbua, og 
gjengen som har etablert seg i bua hygger 
seg med rustløser og stålbørste. Målet er 
selvfølgelig å få flest mulig av motorene til 
å «svive», men om det ikke er mulig så 
ønsker de å vise størst mulig mangfold av 
motorer i en fin utstilling. Det er alltid 
suksess når det blir startet en semidiesel 
inne i bua. Lyden er god for både sjel og 
hjerte. Det er plass til flere mekanikere i 
bua. 

 

 

 

 
 

 

Kafé- og arrangementskurs 

Vi vet at det er en del medlemmer som 
føler seg litt usikre på rutiner på kjøkkenet, 
noe vi ser kan være et hinder for å melde 
seg til tjeneste i kaféen eller ved 
trakteringsarrangementer.   
 
Lørdag 29. februar arrangerer vi derfor et 
kafé- og arrangementskurs for alle som 
kunne tenke seg å lære mer om kjøkkenet 
på Bragdøya, kafédriften og traktering. 
Dette vil være et sosialt og hyggelig kurs 
der vi går gjennom stort og smått knyttet til 
kjøkkendriften, kombinert med 
tilberedning av noe godt å spise.  
 
Mer info med påmelding sendes ut på mail.  
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Tilskudd til fartøyvern 

Restaureringen av de vernede fartøyene 
våre, Nesebuen, Dagmar og Pil, har i de to 
siste årene i stor grad blitt finansiert med 
tilskudd fra fylkeskommunale 
fartøyvernmidler. Vest-Agder 
fylkeskommune er med i en 
finansieringsordning av fartøyvernet hvor 
Riksantikvaren bevilger tilsvarende beløp 
som fylkeskommunen. Denne ordningen, 
som omfatter fredede og vernede fartøyer, 
kalles SAVOS-ordningen. I 2018 var 
rammen på kr 600.000 (300.000 + 
300.000), mens den i 2019 var på totalt  
kr 1.200.000. Økningen var en direkte 
konsekvens av at det fylkeskommunale 
tilskuddet til båtbygger på Bragdøya på kr 
300.000 ble overført til fylkeskommunens 
andel av fartøyvernmidler.  
I Økonomiplanen 2020–2023 for Agder 
fylkeskommune er det avsatt kr 1.800.000 
til fartøyvern.  
 
Gjennom arbeid på prosjekter som 
finansieres av fartøyvernmidler, kan 
kystlaget skaffe lønnsmidler til 
båtbyggerne våre. I 2019 fikk kystlaget 
tilsagn om fylkeskommunale 
fartøyvernmidler på kr 205.000 til Dagmar 
og 100.000 til Pil. I tillegg ble det tildelt  
kr 438.000 til restaurering av Songvaar. På 
dette prosjektet har Håkon og Filip 
arbeidet store deler av høsten 2019 og 
fortsetter nå over nyttår.  
 
Ellers kan ulike stiftelser og fond gi 
tilskudd til fartøyvernprosjekter.  
I 2018 bevilget Vestenfjelske Bykreditts 
Stiftelse kr. 100.000 til Nesebuen og  
kr 50.000 til Lister. Tidligere har  
UNI-stiftelsen gitt kr. 100.000 til Nesebuen. 
I Statsbudsjettet for 2020 har 
Riksantikvaren (RA) en bevilgning på  
kr 64 mill. til fartøyvern. Kr 52 mill. tildeles 

etter søknad direkte fra RA. Resten blir 
fordelt på fylkeskommunene i SAVOS-
ordningen. 
Kulturminnefondet (KMF) kan også gi 
tilskudd til fartøyvern. KMF har en ramme 
for 2020 på omlag kr 100 mill., men her 
tildeles det mye bl.a. til bygningsvern. For 
begge ordningene stilles det krav om at 
fartøyer det søkes støtte til, må ha status 
som fredet eller vernet.  
 

 
Arbeid på Songvaar 

 

 
Arbeid på Dagmar 
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Oppstartsmøte i fiskegruppa 

Lørdag 11. januar ble det avholdt et 

oppstartsmøte i den nyetablerte 

fiskegruppa. 37 personer møtte opp, til 

tross for dårlig vær denne dagen.  

Erlend Borge fra Kristiansand 

havfiskeklubb hadde et interessant 

foredrag med bilder, om havfiske. Han var 

innom følgende tema. Fiskeutstyr, bruk av 

utstyret, teknikker, finne fiskeplasser og 

avsluttet med å fortelle og vise bilder fra 

fisketur til Svalbard.  

Etter kaffepause ble det lagt fram et forslag 

til plan for fiskegruppa, og det ble valgt en 

arbeidsgruppe som skal jobbe videre med 

denne. Leder for fiskegruppa er Ole Steffen 

Gusdal. 

 

 

 

 
Arbeidsgruppa i fiskegruppa hadde møte 20. januar.  

 

Gruppa for rekrutterings- og 

integreringsarbeid ønsker 

nye gruppemedlemmer 

Bragdøya kystlag har mange ulike grupper. 
En av dem er oppnevnt av styret og heter 
«Gruppe for rekrutterings- og 
integreringsarbeid».  
 
Gruppa har altså et todelt mandat:  
1. Gruppa skal sette i gang tiltak som kan 
styrke rekruttering av nye medlemmer, og 
2. Gruppa skal igangsette tiltak for å 
integrere flyktninger. 
 
Vi har i 2019 iverksatt flere spennende 
prosjekter innenfor begge områder.  
Dessverre har flere av gruppemedlemmene 
vært nødt til å trekke seg, og vi ønsker oss 
derfor 2-3 nye og motiverte medlemmer til 
å videreføre dette arbeidet. 
 
Hvis du er interessert i å bidra i denne 
gruppa, meld din interesse til 
saltebua@bragdoya.no, eller direkte til 
gruppesekretær Marith Moe. 
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En dag stopper den… 

…og det gjorde den rett over jul. Da sa 
diverse deler i motoren i Bragdøyabåten at 
nok er nok. Den gamle Iveco-motoren ble 
montert 11.august 2004 og har nå gått 
mere enn 20 000 timer. Den vil antagelig 
ende som spiker i nær fremtid. 
Vi har satt inn en Yanmar 60 Hk. Vi har sett 
dette som fornuftig da vi nå har samme 
motor i Lister, Napp og Bragdøyabåten. Det 
gjør vedlikeholdet enklere. 
Maritronic, som forhandler Yanmar, har 
latt oss å stå i deres oppvarmede hall for 
installasjon av den nye motoren. Flere fra 
kystlaget hjalp til med å få den på plass.  
Det sier seg selv at vi må ha en motor vi 
kan stole på, for på Bragdøya rekker ikke 
motoren å bli kald mellom turene.  
Vi tror kaptein Jan blir fornøyd med 
nyinstallasjonen. Vi takker Maritronic for 
hjelpen. 
 

 

 

 

Hva skjer 

Torsdag 30.januar: Ukuleleøving. 
Tirsdag 4. februar: Oppstart knivkurs. 
Tirsdag 18.februar: Gunvor Andresen og 
Kim Øvland kåserer over tema: «Gjelder 
FNs bærekraftsmål på Bragdøya».  
Lørdag 29.februar: Kafé- og 
arrangementskurs.  
Tirsdag 17.mars: Årsmøte. 
  

FULLSTENDIG LISTE OVER AKTIVITETER 

FINNER DU PÅ KYSTLAGETS HJEMMESIDE 

 

 

 


