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Skolevirksomhet på M/S 

Bragdøya 

 
For de av dere medlemmer som har utsikt 

over hav og havn har sikkert lagt merke til 

at MS Bragdøya har «vimset» fram og 

tilbake på byfjorden uten mål og mening. 

Forklaringen er at Kystlaget har stilt båten 

til disposisjon for opplæring i D5L og D5 

sertifikat. Vi har i den forbindelse investert 

i betydelig med elektronikk slik at elevene 

får en relevant opplæring. Norsk Maritim 

Kveldskole og Bergen Sjøskole har ansvar 

for undervisningen, og vår skipper Geir er 

ansvarlig skipper og deltar som instruktør. 

Ved siden av at Geir synes dette er moro, 

gir det inntekter til laget.  

 

Metallretur 
Hver høst gjøres det en oppsamling av 

metallsøppel. Denne blir så fraktet til 

returanlegget på Andøya. Det er underlig 

hvor stor metallhaugen er hvert år. Det må 

jo ha kommet ut på øya på et vis. 
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Lille Sørlandet 
Kjartan Myklebust har vært forelsket i 

«Lille Sørlandet» i store deler av sitt 

voksne liv. Tirsdag 2. nov fikk han 

anledning til å fortelle litt om dette 

forholdet. «Lille Sørlandet» er en av 

Skoleskipet Sørlandet sine originale 

livbåter. I sitt kåseri fortalte Kjartan om sitt 

første møte med livbåten og han skisserte 

opprinnelse og båtens liv både som «aktiv» 

båt på dekket av Sørlandet og som 

«pensjonert» fritidsbåt. Han avsluttet med 

hans store bekymring der han skisserte 

fremtidig bruk og vedlikehold og hvordan 

vi i framtiden ville organisere 

virksomheten omkring denne båten. 

Kjartan er en engasjerende taler som gjør 

det godt å lytte til. 

 
 

Fisketur med Nesebuen 
Søndag 17. oktober var ein stor dag for 

Fiskegruppa – endeleg fisketur med 

Nesebuen. 

Dagen kom med sol og vindstille og turen 

gjekk til grunnen «Steinen» i havet sør av 

Oksøy. 

Syv ivrige fiskarar fekk fisk i bøtter og 

spann – sei, lyr, torsk makrell og 

hestmakrell. 

Nesebuen skal i vinteropplag i november, 

men planen er at den skal brukast til nye 

fisketurar frå tidleg vår til seine hausten.  

Fiskegruppa arrangerer fisketurar den 

fyrste søndagen i kvar månad heile året når 

veret tillate det. Melding blir gitt til alle 

medlemmer i fiskegruppa. 
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Møvig Skole - Arbeidslivfag   

 
Vi begynner å se resultater fra skolens 

innsats i arbeidslivsfag på Bragdøya. 

Elevene jobber for tiden med å «borde» 

opp en robåt. Elevene lærer om bygging av 

båt etter en moderne båtbyggermetode der 

lister legges på en jigg slik at når hele 

jiggen er dekket så har vi en skrogform. 

Arbeid etter det vil vi komme tilbake til. 

Det er en byggemetode som går raskt og 

man trenger ikke spesiell fagkunnskap for 

å mester dette. Elevene har imidlertid lært 

seg at for å få et rett og harmonisk skrog så 

må de jobbe nøyaktig. Nyhetsbrevet vil 

følge byggeprosessen 

Et annet prosjekt som er startet er å 

restaurere en Nordlandsbåt. Den hentet vi 

fra et lager på låven, og fraktet den ned til 

Saltebuane med traktor. Den skal ikke på 

vann igjen, men brukes i utstillingen. Den 

skal restaureres tilbake til original båt med 

riktig fargevalg, rigg og utstyr. 
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Søppel i havet 
En tirsdag i oktober fikk vi besøk av 

dykkere fra Søgne Dykkerklubb. Hensikten 

var å sette søkelys på søppel i havet, og vise 

omfanget av hvordan vi har brukt havet 

som søppelkasse i alle tider. Det var en fin 

dag, med barnehager, kystlagsmedlemmer 

og skoleelever som tilskuere. Det var ( alt 

for) mye søppel på bunnen, og etter hvert 

som dykkerne fant noe ble det sendt til 

overflaten ved hjelp av luftballonger. Der 

ble det plukket opp av et overflatefartøy. 

 

 

 

Søndag 30.oktober 

Styret bestemte tidlig i høst å arrangere tur 

siste søndag i mnd. til Bragdøya for 

medlemmer. Det kom ikke mange denne 

søndagen, men fint vær, god matpakke og 

nytrukken kaffe krydret denne solfylte 

dagen for de få. 
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Tradisjonsbåtkonferanse i 

Tromsø 20-21.10 
Representanter fra fylket, Kulturrådet, 

Riksantikvaren, departementer, museer, 

båtbyggere og frivillige var samlet til 

konferanse ved Norges arktiske 

universitetsmuseum i Tromsø. Det var 

omtrent 80 representanter fra hele landet, 

og det var Forbundet Kysten sammen med 

universitetet i Tromsø som var 

initiativtakere til konferansen. Bragdøya 

kystlag var representert ved Pål Karsten 

(daglig leder), Alexander (båtbygger) og 

Olav (småbåtgruppa).  

Formålet med konferansen var å lage en 

strategi for vern og bevaring av små og 

åpne båter både materielt og immaterielt. 

Den nordiske klinkbåttradisjonen er 

nominert til UNESCOs liste over 

menneskehetens immaterielle kulturarv. 

Mange gode foredrag, innlegg og 

diskusjoner var nyttige for deltakerne. En 

prosess er satt i gang og vi som deltakere 

fra BK fikk et godt utbytte av samlingen. 

De som har interesse av å lese mere om 

verneplanen, kan laste denne ned på 

Kysten.no 

 

 

Kjøp av en yngling 
På styremøte 25. okt. kom det opp en sak 

der kystlaget fikk tilbud om å kjøpe en 

YNGLING fra et medlem. Det ble 

selvfølgelig en diskusjon om plastbåtens 

plass i kystlaget og hvilken nytte vi kan ha 

av den. Vi har imidlertid god erfaring med 

seilopplæring og bruk av GAKK, vår 

Andunge, og ser muligheten med å utvide 

vår seilkompetanse med enda en seilbåt. 

Styret var tydelig på at våre tradisjonelle 

båter er fokus, men vi tror at den 

seilkunnskapen vi får i moderne båter som 

Ynglingen vil gjøre barrieren mindre for å 

prøve seg i tradisjonsbåter med forskjellige 

rigger og forskjellig grad av utfordringer. 

Styret vedtok å kjøpe båten. Den står på 

Tinnheia, og vil etter all sannsynlighet bli 

fraktet til øya, heist i land på kaia, pakket 

inn i påvente av oppussing til våren. Styret 

ønsker at driften og bruken retter seg mot 

ungdomsaktiviteter. Vi betaler kr 6000.- for 

båten inkludert krybbe.  
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Høstfesten 
God markedsføring og lengselen etter en 

fest kombinert med at samfunnet har åpnet 

for store samlinger av mennesker, gjorde at 

det meldt seg på 75 kystlagsmedlemmer til 

Høstfesten. Det ble en hyggelig kveld. 

Tradisjonen tro ble gjestene fraktet ut med 

MS Bragdøya og tatt imot på øya med et 

valgfritt drikke. Husbandet «Eldre herrer 

med dame og Bjarne uten dame» var i godt 

slag den kvelden. De vartet opp med sin 

viser i norsk innpakking på en brilliant 

måte. De underholdt oss etter første 

servering av oksesteik og før 

karamellpuddingen. I innbydelsen til 

høstfesten i år var tema at alle skulle ha 

forkle, og det ble selvfølgelig kåret en 

vinner av beste forkle. Juryen hadde også 

premiering i 5 underklasser med forskjellig 

fokus. Det var en klok avgjørelse da flere 

kunne reise hjem og si at de vant. 

MS Bragdøya returnerte med gjestene 

klokken 23.00. 

 

 

 

TAKK FOR FESTEN! 
Som vanlig festdeltaker, men også som 
styreleder, vil jeg takke festkomiteen for en 
særdeles hyggelig, trivelig og 
strålende høstfest lørdag 6. november! Det 
var godt gjennomført! 
Hilsen Bjørn Vidar 
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Nynorsk 

Redaktøren vet ikke hvor stor andel av 

innleggene i norsk presse som skrives på 

nynorsk eller sidemål. Vi i kystlaget vil 

imidlertid gjøre hva vi kan for å bedre 

statistikken og gjøre stoffet leselig for flere. 

Så langt vi kan, vil noe stoff komme på 

nynorsk. Glem ikke at for noen er 

nynorsken et hovedmål. Dette blir fint.  

Bærekraftsmål 

 
Styremøte 25.oktober dreide seg i stor grad 

om implementering av bærekraftsmålene i 

Kystlagets virksomhet. Det er opprette ei 

«Bærekraftsgruppe» som skal synliggjøre 

målene og gi inspirasjon til å konkretisere 

målene slik at vi kan drifte laget og driften 

på Bragdøya på en mer bærekraftig måte. 

Denne gruppa var invitert til styremøte og 

kom med gode ideer. De hadde laget en 

«case» for styret der fokus var 

Landsstevnet i 2022. Konklusjonen var at 

vi må jobbe med konkretiseringen, og 

bruke den som et styringsorgan for vår 

virksomhet.  

«Bærekraftsgruppa» er Pål Karsten og 

Kristin fra administrasjonen og Gunvor 

Andresen og Marit Moe fra medlemmene 

våre. 

 
 

Bragdøyadagen 2022 
Før koronaen satte sitt preg på Norge 

gjorde styret noen grep som ville endre 

innholdet i Bragdøyadagen. Fra å være en 

dag med mange forskjellige tilbud og bruk 

av mye ressurser ville vi fokusere mer på et 

kystkulturelet innhold. Vi skulle ha mer 

fokus på roing og robåtkulturen. 

Bragdøyadagen ble imidlertid avlyst i 2021. 

«Forbundet Kysten» arrangerer KYSTENS 

DAG på samme dag som vi tradisjonelt har 

Bragdøyadagen. Styret hadde saken opp på 

styremøte 25 oktober. Det ble vedtatt å ha 

enda større fokus på rokulturen med bedre 

markedsføring av roaktiviteter som en 

bærekraftig måte å ferdes på sjøen på. 

Samtidig inviterer vi Kristiansand Roklubb 

som medarrangør for å vise mangfoldet.  

Vi har søkt Forbundet Kysten om midler 

for å arrangere og markedsføre dagen. For 

å øke besøket den dagen ønsker vi også å 

tilby gratis frakt til Bragdøya. 

Bragdøyadagen arrangeres 11 juni, så det 

er ei stund til. 
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Oppstart av Knivkurs 

 
19 oktober startet vi nytt knivkurs. 

Pandemitiden har vært ei hard tid for 

kystlagets knivkunstenere. 15 personer har 

meldt seg på våre to kurs denne gangen. De 

fordeler seg på kursene for «nybegynnere» 

og «viderekommende». Kursene er trening 

i flid og nøyaktighet iblandet personlig stil 

og kreativitet. Det er samtidig den aller 

beste måten for nye medlemmer til å bli 

kjent med folk og miljø. Vi gleder oss til å 

vise ferdige produkter. 

 

 
 

Er du klar over  
at du som kystlagsmedlem reiser gratis 

med Bragdøyabåten fra Lumber hele året.  

Du må imidlertid betale om du vil reise 

med M/S Bragdøya. M/S Bragdøya går 

mest i rute om sommeren som badebåt i 

Kristiansandsfjorden og har fokus på 

tilreisende turister og lokalbefolkningen 

for øvrig. Den går fra Kai 6 i sentrum. 

 

Litt mimring 
Nå er det snart jul og litt tid for mimring. 

Bildet 1 er tatt 1.nyttårsdag 1965 fra Agder 

Kystlags første befaring på øya. Det var is 

på fjorden den dagen, og vi måtte fortøye 

på sydsiden av øya. Bildet er tatt nederst i 

slippen. Bygningen er litt trekkfull, kan 

man si. Personer fra venstre: Båteier Tor 

Vassbotn, Bjørn Kasin, Jo van der Eynden 

og Georg Simonsen. Tom Andresen tok 

bildet 

Vi laget bål mot den våte muren og da det 

smalt kom det raskt fra Jo at nå gikk 

startskuddet for Bragdøya kystlag.  Det ble 

snart konstituert et styre med Jo, Bjørn, 

Tom og Beryl Simonsen 
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Bilde 2 er fra vår første arbeidsgruppe på 

øya. Det var tiden for innvandrere fra Chile, 

og noen ønsket å gjøre en arbeidsinnsats 

mens de ventet på oppholdstillatelse. De 

gjorde en formidabel innsats. Bildet er 

hentet fra der verkstedet er i dag. Tenk deg 

hvordan det er på det stedet i dag. Bildet er 

litt uskarpt, men det var det vi fant i 

bildearkivet vårt. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Terminliste:  
9. november  Tirsdag  Medlemskveld  

14. november  Søndag  Julemarked  

16. november  Tirsdag  Medlemskveld  

20. november  Lørdag  Styreseminar  

23. november  Tirsdag  Medlemskveld. Bjarte 
kåserer om sin roferd i 
Kattegat 

27. november  Lørdag  Styreseminar  

28. november  Søndag  Medlemstur  

29. november  Mandag  Styremøte  

30. november  Tirsdag  Medlemskveld  

7. desember  Tirsdag  Medlemskveld  

14. desember  Tirsdag  Medlemskveld  

 

 


