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Plastikk 22
Søndag 28. august arrangerte Vest-Agder fylkesmu-
seum i Nodeviga en kulturdag med fokus på gamle 
plastbåter. 
Samtidig satt museet også fokus på en av våre største 
båtkonstruktører Jan Herman Linge. I år er det 100 år 
siden han ble født. For oss i kystlaget hadde foredra-
get om Jan Herman Linge og Ynglingen stor interesse. 
Vi har jo selv en Yngling som opplæringsbåt. Veldig 
hyggelig var det at våre yngre medlemmer var Kystla-
gets representanter, og selvfølgelig kom de seilende til 
Nodeviga med Kystlagets Yngling «Herman»
Vi fikk også vist fram tradisjonelle båtbyggerteknikker. 
Håkon hadde med utstyr for å demonstrere tradisjo-
nell klinkbygging. Bredalsholmen Dokk og Fartøy-
vernsenter stilte med sine spektakulære gamle båter i 
klinkbygget aluminium
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Tallerkner kopper og bestikk
Så ble det dugnad  igjen en søndag ettermiddag i sep-
tember Kristiansand Motorbåtforening la ned sin virk-
somhet i Nodeviga og vi i Bragdøya kystlag fikk masse 
dekketøy som Motorbåtforeningen ikke ville ha med 
seg ut til sin foreningshytte på Prestøya. Vi takker! 

Naustet
Det går definitivt framover med restaureringen. Vi 
hadde en tirsdagstur med litt planlegging og vi har 
begynt å rive vekk kledning på nordsiden. Byggmester 
Frank Dovland jobber med taket. Det hyggelige var at 
sålen på langveggene som normalt er utsatt for råte 

var hel og fin. Det 
tunge løftet var 
12. september da 
vi fraktet ut alle 
bølgeblikkspalte-
ne. De er 5 meter 
lange og veier slik 
at de må bæres av 

to, som vanskelig 
kan finne et godt 
tak med fingrene. 
Kledningsbordene 
til den ene langveg-
gen er kommet og 
er lagret på Bragd-
øya. Vi jobber hver 
onsdag fra 10.00 

og litt utover, så lenge vi vil og det er kaffi nok i termo-
sen. Det er obligatorisk med Freias Firkløver. Forøvrig 
trenger vi arbeidskraft nå. Du  er hjertelig velkommen. 
Arbeidsleder er Tom (Tlf. 93084003)
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Vet Sail og seilkurs
27. august arrangerte vi igjen Vet Sail. I år som alle 
tidligere år var det dobbelt så mange deltagere som 
det var påmeldte. Det er noe rart med dette båtfolket. 
Eierne av  tradisjonsbåter er ikke særlig strukturerte. 
Det ble imidlertid en hyggelig regatta, og som normalt 
på den dagen vi arrangerer Vet Sail så blir det lite 
vind. Søndag 28. var det seilkurs. Beklageligvis var 
ikke redaktøren deltager og i den forbindelse  fikk han 
vanskeligheter med å sortere bildene han fikk tilsendt. 
Derfor blir bildene litt fra Vet sail og litt fra seilkurset.

Teminliste: 
Lørdag 24. september: Høstsanking
Lørdag 1. oktober: Velkommen til Naustet på Bredalsholmen
Lørdag 8. oktober: Høstdugnad.
Tirsdag 11. oktober: Oppstart Knivkurs
Tirsdag 11. oktober: De Sørlandske uthavnene. Kåseri og film ved Jo van der Eynden og Jan Robert Jore
Tirsdag 25. oktober: Fiskegruppas aften med bilder og smaksprøver.
5.november: Julefest på Bragdøya.
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Det er vel fortjent
der de lemper den tørre veden ned i Mannskapsbåten 
som frakter den til fastlandet.
Noen medlemmer har brukt tiden til å hugge seg litt 
ved til eget bruk. Områdene de har hugget på har vært 
tildelt av driftsleder i laget. Det er lukrativt i disse 
tider.

Elever
ved Møvig skole som har valgt Arbeidslivsfag  har star-
tet sitt skoleår på Bragdøya, og her skal de med små 
unntak være hele året. 

I arbeidslivsfag er fokus på nybygg og restaurering av 
tradisjonell båt i tre og i plast. De skal ha sin virksom-
het i verkstedet. Nybygget skal bygges etter en mo-
derne byggemetode der man bygger huden opp med 
trespiler og forsterker med Epoksy og glassarmering. 
Dette bygges over et sett spanter som settes nøyaktig 
på en «strong back»
Nyhetsbrevet vil følge med på byggemetoden som til 
slutt vil ende i en liten robåt.

Førstereisgutt på Vise-treff
Etter et par års pandemisk opphold skulle det arra
geres Vise-treff på Bragdøya igjen. Klaus
spurte om jeg hadde tenkt å komme? Ja… det kunne 
vært hyggelig. Spesielt når jeg blir
spurt. I tillegg til at det var greit om noen fra styret var 
til stede, hadde Klaus faktisk en
oppgave til meg. Jeg skulle få det ærefulle verv å være 
dørvakt og billettselger (det siste falt
bort).
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Jeg stilte for sikkerhets skyld opp 9 timer før. Skulle 
jo læres opp på betalingsterminal. Det var gjort på 10 
minutter! Hadde med andre ord god tid.
Konserten startet kl 20. Etter at dørene var åpnet og 
publikum sluppet inn, fikk jeg gleden av å være publi-
kum! Et 20-talls trubadurer entret scenen i Saltebua 
med hver sine viser – to hver, godt introdusert av 
Klaus med hatten. Det ble en fin opplevelse. Jeg og de 
andregjestene kos-
te oss med muntre, 
melankolske og 
sarkastiske viser – 
og noe godt attåt. 
Vi fikk en hyggelig 
og fin visekveld. 
Dagen etter (lør-
dag) var det «vise 
vandring» med 
små gratiskonser-
ter i verkstedet, i 

hytteleiren og på låven. Alle steder ble det rift om plas-
sene og ekstra stoler måtte fremskaffes. Lørdagskvel-
den ble som fredagskvelden, en tre-timerskonsert med 
nordiske visesangere som sang og spilte for oss og for 
hverandre. Noen rutinerte, noen ikke fult så rutinerte, 
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men kombinert med profesjonelle lydfolk ga de oss 
en uforglemmelig opplevelse. Masse kjentfolk traff vi 
også! Som førstereisgutt ga det mersmak.
Takk til Klaus og medhjelpere som drar dette i gang. 
Og takk til dere som betjener deltagere
og dugnadsfolk med mat og drikke.

Bjørn Vidar
Pt. dørvakt og styreleder

Vår nærmeste nabo, 
kloakkrenseanlegget på Bredalsholen har fått tilbygg. 
Det skal visstnok bli pumpehus fordi all kloakken fra 
Søgne og Vågsbygd skal til renseanlegget på Odderøya. 
Det ser ikke pent ut. 
Det eksisterende renseanlegget har design som et 
gammelt industribygg. Håper tilbygget blir likeså. Det 
gjenstår å se. 

Grønningen
Det er alltid noe som må gjøres på Grønningen Fyr. Nå 
er det maling av veggen mot øst og vinduer må skiftes 
eller repareres. På et høyt fyr må man selvfølgelig ten-
ke HMS og et godkjent stillas er påkrevd. Vinduer som 
kan repareres blir sendt til Bragdøya. Det er definitivt 
praktisk å ha et godt og velutstyrt verksted på Bragd-
øya. Så var det tidspresset da. Det bør bli ferdig før 
høststormene kommer.

Usannheter  
(fast spalte): 
Redaktøren har ikke mottatt  
kommentarer på at noe ikke var  
sant i forrige nr. av Nyhetsbrevet.
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Og hvordan
går det med loshuset på Oksøy  og hvordan jobbes det 
med «Sognvår» Hva skjer med «Gerrads Villa».
Følg med i neste nr. av nyhetsbrevet

Søgnebåten.
Nå er vi i gang. Ansvarlig for byggingen er båtbygger 
Alexander. 
Nyhetsbrevet vil følge byggingen framover. Det bli 
spennende.

Landsstevnet igjen.
Vi blir visst aldri ferdig med oppryddingen etter stev-
net. Nå taues flytebryggene tilbake til der vi hentet de. 
De var visst bare til låns.
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Et åpent møte 
med tema «Leve Havet» ble arrangert 13 sept i Teate-
ret. Fire foredragsholdere (forskere) fra Flødevigen og 
andre institusjoner holdt interessante innlegg om livet 
i havet, elver og bekker – eller kanskje heller mangel 
på liv. Fokus på hva som skjer, hvorfor fisk, tang og 
tare dør i norske farvann, hva kan vi gjøre for å unngå 
en katastrofe i havet?
Etter pausen var det et panel med politikere fra 
samtlige partier som måtte svare for hva vi kan og bør 
gjøre.
Salen var fullsatt. Fra Bragdøya kystlag møtte 10-15 
stykker. Det ble god tid til meningsutvekslinger og 
samtaler i pausen. Bragdøya Kystlag var medarrangør.

Nå gjør vi en forandring
Maiken på kontoret har fram til nå ansvar for formen 
på Nyhetsbrevet. Pga stort arbeidspress på kontoret 
har Jan Næss overtatt Maikens jobb. Vi takker Maiken 
for jobben hun har gjort og ønsker Jan velkommen i 
redaksjonen.

Tips oss:
Eller skriv et innlegg selv.
Send til: tom.andresen52@gmail.com,  
jan@bluesland.no eller saltebua@bragdoya.no


