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Redaktøres (kloke) ord 
La meg si det med ei gang… det er ikke lett å 

skrive et nyhetsbrev når det meste jeg skriver 

om er historie. 

 

Det har nettopp vært Forbundet Kystens 

Landsstevne på Bragdøya, men det er allerede 

historie. Hvordan denne utgaven av 

nyhetsbrevet skulle bli har gitt litt hodebry, 

men jeg velger å si at vi hadde et hyggelig 

stevne. Nyhetsbrevet klarer ikke formidle alt 

som skjedde. Forbundet kystens landsstevne 

hadde egen nettside, og i den forbindelse kom 

det masse informasjon til våre medlemmer. 

Nyhetsbrevet kan vanskelig gi like mye stoff 

om landsstevnet, og redaksjonen har vel 

innsett at som nyhetsformidler av 

landstevnestoff ville det allikevel ikke bli annet 

enn en god nr 2. Derfor sier vi bare fra 

nyhetsbrevet redaksjon: Vi lar skrivingen om 

stevnet ligge. Det ville fylt like mange sider som 

ei bok, og det har vi ikke tid til.  

 

Det er fremdeles sommer. Det er fremdeles 

plass til sjekteturer. Det varer imidlertid kun til 

21. september for da er det høstjevndøgn og 

plutselig er det mere mørke enn det er dagslys. 

Om noen synes det er en smule negativ tenking 

så er det helt riktig tenkt. Jeg liker det heller 

ikke, men det er lyspunkter. Jeg vi minne våre 

medlemmer på at mørketida er den desidert 

beste tida for medlemsaktivitetene på 

Bragdøya. 

 

Tirsdag 16. august startet vi medlemskveldene 

på Bragdøya igjen. Styreleder kom med noen 

kloke ord denne ettermiddagen som 

omhandlet planer og visjoner for vinteren. Det 

kom mange nye medlemmer. Kvelden oste av 

positivitet. Vel møtt videre. 

 

 

 

 
 

LISTER på Søgneferd 

Det var kanskje for å lade opp batteriene til 

Landsstevnet at det ble arrangert en seiltur 

med Lister til Søgne like før Landsstevnet. 

Skipper var Olav, og han la inn i programmet 

faglige utfordringer samtidig som det var en 

flott seilas. Håper at de medlemmene som 

deltok føler seg såpass trygge at de kan ta ut 

Lister på egen hand.  
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Brygge 

Dette er noen bryggebilder fra tiden før 

stevnet. De fortjener sannelig litt publisitet. Det 

var en svær jobb som ble utført med å legge 

brygger ut til Timlingen og videre slik at de ble  

som en U med åpning mot øst. Karsten var 

bryggesjef. Det går rykter om at kona beordret 

han til noen dagers ferie da det hele var over. 

Hun kalte det visst «Batterilading». 
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HØLLEN igjen 
Og så skjedde det at MB HØLLEN plutselig 

mistet framdriften. Det skjedde mens hun 

skulle gå fra pir 6 i byen. I den delte 

propellakselen gikk splinten i stykker. Da 

stopper alt. Hvem skulle trodd at akselen var 

delt. Dette skjedde selvfølgelig på det vææærst 

tenkelige tidspunkt. Det var dagene før 

landsstevnet. Det kan lettest sammenlignes 

med flygerstreiken i SAS. Mange vil reise, men 

det er ingen til å frakte dem. Igjen ble Høllen 

satt på land på Bredalsholmen. Akselen be 

plukket ut og sendt til Danmark for 

bearbeiding. Skipper Ove Dag ble mørk i 

ansiktet og lett irritabel, kjøring under 

landsstevnet stod i fare. 
Det viste seg imidlertid at pga god handlekraft 

og manglende beslutningsvegring så kom MB 

Høllen i rute siste dagen av Landsstevnet. At 

Ove Dag både ofte og titt strakk seg ut av 

styrhuset for å se om det var propellstrøm bak 

hekken var ganske naturlig. 

 

 

 

Dette ser bra ut 
Jeg vil anbefale dere borgere av byen eller 

medlemmer av Bragdøya kystlag å ta seg en 

bryggesleng i Nodeviga. Vårt samarbeid med 

Vest-Agder Fylkesmuseum gjør at vi etter hvert 

fyller opp havna med trebåter. Det er hyggelig å 

bygge opp et utstillingsvindu for trebåter der 

det er mest folk. 

 
   

Om vi har brukt Herman mye 

i år?  
Det har vi. Den seiler bra, og må vel 

karakteriseres som Bragdøya kystlags 

«livligste» seilbåt. Har du som medlem 

mulighet for en tur så ville jeg ikke takket nei 

til det.
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Klassing av Bragdøyabåden 
Så måtte den på slipp igjen. Regelverket sier at 

Bragdøyabåten må sjekkes årlig. I år som i fjor 

slippsatte vi den på ettersommeren. Det ble 

mye jobb med Bragdøyabåden denne gangen, 

men som skipper Jan sa så var det på høy tid at 

de mange skadene ble tatt alvorlig. Det mest 

synlige var at vi byttet ut den tykke trossa som 

fungerte som fender.  Det var et høydepunkt. 

De mindre synlige var alle slitasjeskadene i 

plasten. Nå ble det bra. 
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Vi har hatt  
en intens sommer med mye besøkende. Takket 

være ordningen med vertskap så har 

bemanningen løst seg bra. Vertskapet har vært 

både enkeltpersoner og familier, og barna har 

synes at det har vært festlig å stå bak disken i 

kafeen. Da ble de litt viktige. 

 

 

Du store tid 
Slike mengder av kajakker ser vi ikke ofte på 

Bragdøya. Det blir opplyst at det skjedde seint i 

vår ei gang, men ingen vet hvem det var som 

kom padlende. Det må vel ha vært en 

forening/kurs eller lignende. 

 

Rosjekta 

som bygges i slippen er ferdig. For tiden står 

den nede i småbåtbua der den skal 

impregneres med olje. Den ble båret ned på 

medlemsaftenen 23. august. Dessverre var 

redaktøren litt for seint ute med camera for å 

dokumentere båtens første ferd. 

Impregneringa blir vel en jobb for kystlagets 

frivillige. Det skal bli spennende å se hvordan 

den er å ro. ….og så skal plassen gjøres klar til å 

bygge en ny «Søgnebåt», og den skal være 

ferdig før jul ei gang. Det går unna.  
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Naustet 

Og så er vi i gang. På første medlemsmøte 16. 

august hadde vi presentasjon av prosjektet, og 

vi etablerte ei arbeidsgruppe som skal styre 

restaureringen videre. Gruppa vil i nær framtid 

lage visjoner for videre arbeid og fremtidig 

drift, løse økonomiske utfordringer og lage 

planer for framdrift. 

Samme dagen på dagtid var det en gjeng som 

fraktet stillas og byggematerialer ut til bua. De 

måtte fraktes med båt. Driftsansvarlig Frode 

hadde vært så klok å montere ei flytebrygge i 

sundet. Det ble ei god jobbeøkt og sannelig var 

byggmester Frank Dovland dagen etter i gang 

med å montere stillasene. Han har fått i 

oppdrag å skifte tak. Vi innså at om frivillige 

skulle gjøre jobben så ville det ta for lang tid og 

bli for omfattende. Frank Dovland melder at 

takplatene kommer 9. september. 

Planen videre i høst er at vi vil kle en av 

veggene med ny kledning. Det skal gjøres på 

dugnad.  
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Usannheter (fast spalte) 
Som de aller fleste husker så er det kommet 

hentydninger om at opplysninger som 

omhandlet prammen «Fruen» var gale. Det ble 

fortalt at fru Gundersen brukte «Fruen» fra der 

hun bodde på Hærøya til jobben som 

vaskehjelp på Tømmerstø brygge hver dag. Det 

er ikke sant. Fru Gundersen brukte kun en 

flatbunnet pram. Den ble gitt til Kystlaget v/Jan 

Rosenlund men var så dårlig at den til slutt 

gikk på bålet. Prammen «Fruen» som vi har på 

Bragdøya i dag vet ikke Jan Rosenlund noe om. 

Redaktøren må i framtiden skjerpe seg. Om han 

bør miste jobben må diskuteres.  
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Hesten 
De årlige roturene med Hesten har lang 

tradisjon helt tilbake til 2004 

Årets første rotur var nå i august og 

invitasjonen gikk ut til alle i Småbåtgruppa Vi 

fikk ikke nye med denne gangen heller. Bedre 

lykke i September. Det ble to smeigedager med 

strandhogg både på østsia og vestsida av 

fjorden og med nok vind til å seile av og til. 

Det  er en fryd å ro Hesten med 4 årepar i 

takt  og særlig under Jans kyndige kommando 

med : Årene opp av vannet!  Alle ror!  Barbord 

skåter og styrbord ror! - men akkurat det er litt 

vanskelig fordi vi sitter jo bak fram! Piren bet 

villig og smakte storartet etter en omgang på 

grillen. Returen fra Bragdøya etter rutebåttid 

løste vi med Augland og Skårungen. Anbefales. 

 

 

 

Terminliste:  
 
➢ 1.-4. september. Visetreff på Bragdøya 
➢ Søndag 4. september. Kom deg ut-dagen  
➢ Tirsdag 6. september. Kurs i bruk av 

Epoxy til sammenføyninger og 
overflatebehandling. 

➢ Søndag 11. september. 
Kulturminnedagen. Siste søndagskafé.  

➢ Lørdag 17. september. 
Strandryddedagen. 

➢ Torsdag 22. september. Ukuleleøving. 
➢ Lørdag 24. september. Høstsanking.  
➢ Lørdag 8. oktober. Høstdugnad. 
➢ Tirsdag 11. oktober. Oppstart av knivkurs.  

 

 
  

 Tips oss   
eller skriv et innlegg selv. Send til 
tom.andresen52@gmail.com eller 
saltebua@bragdoya.no   
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