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LS Songvaar
Vest-Agder fylkeskommune kjøpte den
gamle losskøyta Songvaar for kr 10.000,- i
2011. Båten var da i en forfallen tilstand.
Songvaar var en av de første losskøytene
som ble bygget for både motor og seil. Med
den karakteristiske styrebrønnen akter,
representerer Songvaar en overgangsform
fra seil til motor på losskøytene.

Fylkeskommunen ønsket å bevare et
eksemplar av denne båttypen, som er det
siste seilførende losfartøy med tilknytning
til uthavna Ny-Hellesund i Søgne.
Fylkeskommunen kan imidlertid ikke være
ansvarlig for restaureringen, så for å
ivareta dette arbeidet ble Foreningen
losskøyta Songvaar dannet 5. februar 2019.
Foreningen er et samarbeid mellom Søgne
Kystlag, Bragdøya Kystlag, Søgne
Historielag, Skolehuset Ny-Hellesund og
Ny-Hellesund Vel.
Planen er at Songvaar skal restaureres og
tilbakeføres til så nær originalt utseende
som mulig, for så å sertifiseres for 12
passasjerer. Tanken er at båten kan
benyttes til å tilby dagsturer for medseilere
og til formidling av maritim kultur og
kystkultur mot skoleverket.

I dag ligger Songvaar på land på
Bredalsholmen, og arbeidet med å sette i
stand skøyta er i gang etter at Bragdøya
kystlag har sett til båten siden 2016.
Tidligere beregninger har antydet at rundt
70-80 prosent av båten må erstattes, men
det vet man ikke sikkert før den er tatt fra
hverandre. Alt skal tas ned, merkes og
registreres, før gjenoppbyggingen. Dette
arbeidet styres av båtbygger Håkon
Danielsen og lærling Filip Udø fra Bragdøya
kystlag, som er engasjert til jobben.
Arbeidet finansieres av fartøyvernmidler,
samt at det søkes ytterligere midler fra
ulike stiftelser og organisasjoner som
støtter tiltak av denne typen.
Det legges også ned utrolig mye
dugnadsarbeid i prosjekter som dette og
fra Bragdøya er det regnet ut en verdi på
rundt 120.000 kroner for den dugnaden
som er planlagt.
Målsetningen er at losskøyta skal være klar
på kjøl i 2020, da alt skrogarbeid skal være
ferdig. Da er det 300-års jubileum for
losvesenet i Norge. Det endelige målet er at
skøyta skal være helt ferdig rigget innen
2025.
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Ny mast til Dagmar
Mens Dagmar er på slipp og den gamle
masta ble lagt på brygga, fikk båtbygger
Jonathan konstatert at det eneste
fornuftige var å få laget ei ny mast. Da er
det godt å ha egen skog på Bragdøya og en
gjeng med frivillige fra kystlaget og
skoleelever fra Møvig til å gjøre en jobb
med tilvirkingen. Råstokken fra skogen ble
slept inn på låven der arbeidet allerede er i
god gang. Å lage ei mast er ikke bare tungt
arbeid, men også en ypperlig læringsarena
for ungdommen på Møvig skole. Målet er at
masta skal på Dagmar før sesongstart.
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Bevaring av kulturlandskapet

Filmen «Båtbyggerne»

En del av undervisningen i 10. klasse
friluftsliv ved Møvig skole er å fokusere på
det åpne kulturlandskapet som preger
deler av Bragdøya. Og hva er vel bedre da
enn å ta saga og øksa i bruk. Her brukes
hverken motorsag eller vedkløyve. Ved
hjelp av muskelkraft, god teknikk og et
godt redskap har dette vært både gøy og
lærerikt for elevene. I denne jobben er også
HMS og riktig bruk av verktøy viktig
kunnskap å fokusere på. En fin bonus er all
den gode varmen veden gir til vinteren, og
all varmen det gir mens de jobber.

- premiere på Bragdøya tirsdag 31.mars.
Filmen «Båtbyggerne» følger seks
båtbyggere i arbeid med klinkbygde, åpne
båter, herunder vår egen båtbygger
Jonathan Grimstad, og er en del av
Forbundet KYSTENs tradisjonsbåtprosjekt.
Forbundet har mottatt 7,9 millioner kroner
fra Sparebankstiftelsen DNB for å styrke
bevaringen av norsk klinkbåttradisjon.
Rosjekta som vår båtbygger Jonathan har
bygget her på Bragdøya er finansiert
gjennom denne ordningen, og arbeidet
med sjekta er dokumentert i filmen.
I tillegg til filmfremvisningen blir det kåseri
om sørlandske sjekter av båtbygger Svein
Walvick fra Mandal, som har vært mentor
for Jonathan under arbeidet med sjekta,
orientering om prosjektet, dåp av den nye
rosjekta og musikalsk innslag med «Eldre
herrer med dame». Som vanlig på
tirsdagskveldene blir det kaffe og noe å bite
i. Båten går fra Lumber kl. 18.00 og alle er
hjertelig velkomne.

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen, hentet fra kysten.no
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«Bibliotekar» søkes
Det er litt uorden på vårt lille bibliotek for
tiden. Nyinnkjøpte bøker ligger
uregistrerte og bøker lånes uten at det
noteres. Det er tidligere laget et
bokregistreringssystem, og det vil vi gjerne
fortsette med å bruke. Vi mangler derimot
en «bibliotekar» med ansvar for
registrering og muligens også ansvar for
innkjøp av nye bøker som er relevant for
vårt bibliotek. Er du den vi trenger så meld
deg til saltebua@bragdoya.no.

Noen bilder fra de siste ukers
varierende vær på Bragdøya

Hva skjer
Torsdag 27.februar: Ukuleleøving.
Lørdag 29.februar: Kafé- og
arrangementskurs.
Tirsdag 17.mars: Årsmøte.
Torsdag 26.mars: Ukuleleøving.
Tirsdag. 31.mars: Filmpremiere på filmen
«Båtbyggerne».
FULLSTENDIG LISTE OVER AKTIVITETER
FINNER DU PÅ KYSTLAGETS HJEMMESIDE
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