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Riksantikvaren bevilger 3,5 millioner
kroner til fartøyvern i Trøndelag

Kontaktpersoner i Kystlaget Trondhjem

Høvedsmann (leder)
Halskar (kasserer)
Stuert
Skurbas (skuransvarlig)
Kaibas (kaiansvarlig)
Skrivar (sekretær)
Kaibas-vara

Egil Eide
416 91 512 hovedsmann@kystlaget-trh.no
halskar@kystlaget-trh.no
Frode Frydenlund
926 33 930
Audun Podsada
901 85 533
stuert@kystlaget-trh.no
skurbas@kystlaget-trh.no
Marius Petter Wick
406 06 221
kaibas@kystlaget-trh.no
Sten Cato Nordsæther
922 09 334
Lillian Susann Danielsen 906 07 436
skrivar@kystlaget-trh.no
Svein Nordhammer
957 92 308 kaibas-vara@kystlaget-trh.no

Aktivitetsgrupper m.m.:
Auskaran
Båtbyggergruppa
Dokumentasjon/arkiv
Flytebryggegruppa
Fløtmannsgruppa
Småbåtgruppa
Hansteengruppa
Båtlaget Hermes
Mat og festivitas
Fartøygruppa
Motorgruppa
Ferjegruppa
"Nidaros"
Handverksgruppa
Levende kanalhavn
Studieveileder

Carsten Elfenbein
918 25 908
auskaran@kystlaget-trh.no
Bao Quoc Le
466 83 918 baatbyggergruppa@kystlaget-trh.no
Per Kristian Rognes
907 41 054
arkiv@kystlaget-trh.no
Marius Petter Wick
406 06 221
flytebrygga@kystlaget-trh.no
Clamer Meltzer
414 22 616
flotmann@kystlaget-trh.no
Aksel Jørgensen
908 27 906
smaabaatgruppa@kystlaget-trh.no
Vladimir Voracek
483 30 625
v.voracek.trd@gmail.com
Arnstein Hansen
900 19 801
hermes@kystlaget-trh.no
Jorunn Kristin Brandsø 454 67 618
matogfest@kystlaget-trh.no
Roger Normann
922 60 858
fartoygruppa@kystlaget-trh.no
motorgruppa@kystlaget-trh.no
Svein Nordhammer
957 92 308
Johan Terje Lines
915 67 816
stoksundferja@kystlaget-trh.no
Åsmund Sæther
979 73 096
nidaros@kystlaget-trh.no
handverksgruppa@kystlaget-trh.no
Anne Gismervik
917 40 433
Trygve Gjermstad
995 41 805 levendekanalhavn@kystlaget-trh.no
Ingrid Berg
909 14 494
studieveileder@kystlaget-trh.no

Motta Byblekka på e-post
Vi forsøker å få sendt Byblekka til flest mulig på e-post slik at vi sparer porto og arbeid
med frankering og utsendelse.
Ønsker du å motta Byblekka på e-post, så send beskjed til skrivar@kystlaget-trh.no

Denne uka kom gladnyheten som flere av de som restaurerer fartøy har ventet på. Fredag
offentliggjorde Riksantikvaren tildeling av tilskudd til fartøyvern. I Trøndelag fikk
"Stoksundferja" 1,25 millioner kroner, "SDS Hansteen" 1,75 millioner kroner, og
Nygaardsvollkutteren "Hermes" 528.000 kroner i tilskudd. Alle disse fartøyene har
tilknytning til Kystlaget Trondhjem og Trondhjems Sjøfartsmuseum, og vi gratulerer med
bevilgningene.
- Vi ser fram til å kunne fortsette arbeidet med restaureringen av "Stoksundferja", sier
Johan Terje Lines i Ferjegruppa. - Nå går vi i gang med å legge nytt dekk. Arnstein
Hansen i Båtlaget Hermes er også glad for tilskuddet: - Dette gjør at vi kommer i mål med
montering av motor og kan få båten tilbake til Trondheim i år.

Temakveld fredag 23. februar:
Shetlandsgjengen
Asgeir
Ueland
er
historiker og forfatter og
har skrevet bøkene om
Tungtvannsaksjonen
(2013) og Shetlandsgjengen (2017).
Foredraget vil fokusere
på
aktiviteten
på
norskekysten i perioden
1940–1945. Det blir i
foredraget lagt vekt på to ting: Det store
bildet og det lokale bildet, altså aktivitet i
og rundt Trøndelagskysten. Det er
spesielt to forhold som skiller seg ut:
Historien om skipperen Ingvald Johansen
som seilte over i tysk tjeneste og kom

tilbake som skipper på alliert båt, og det
spektakulære angrepsforsøket på Tirpitz i
Åsenfjorden. Det bli mulig å kjøpe boka i
etterkant av møtet og få den signert.
Gulskuret fredag 23. februar kl. 19:00
Gratis inngang. Salg av vafler og kaffe i
pausen!
Velkommen!

Skreikveld
Skreikvelden på Gulskuret nærmer seg.
Lørdag 3. mars er datoen, og kl 19.30
begynner festen.
Så da er det bare deg vi venter på,
velkommen skal du være!
Prisen er kr 250,-/pers. Påmelding innen
23. februar til:
Jorunn Kristin Brandsø, tlf. 454 67 618
e-post: matogfest@kystlaget-trh.no
eller på lista som henger på møterommet.

"Levende havn – levende by"
Vi har gleden av å presentere tittel og logo for landsstevnet i 2019. Et landsstevne i
Trondheim er et meget stort arrangement som vil sette sitt preg på hele byen de dagene
det pågår. Det betyr også at en mengde små og store oppgaver må håndteres slik at
Kystlaget Trondhjem og Fosenkaia får vist seg fra sin beste side. Her kan alle
medlemmene i kystlaget gjøre en
n innsats, stor eller liten.
I denne utgaven av Byblekka presenterer vi de komiteene som er satt ned og de ansvarlige
for hver komité. Det mangler fortsatt hovedansvarlige for noen komiteer, og disse bør
bemannes så snart som mulig. Ta en titt og se hvilke
hvilk oppgaver som kan passe for deg, og
nøl ikke med å ta kontakt med stevnekomiteen.

Stevneleder har som sin viktigste
oppgave å koordinere ressurser og innsats
i samarbeid med øvrig ledelse for et best
mulig landsstevne i 2019.
Helge Meyer (67):
helge@besten.no
@besten.no
– Felles innsats, felles
slagkraft!
Hvorfor er du engasjert i
arbeidet med landsstevnet
2019?
– Fosenkaia er et miljø å
trives i – en god og sterk kontrast til et
travelt nærområde. Jeg vil etter beste evne
bidra til at det Kystlaget Trondhjem
representerer av kysthistorikk og -kultur
skal styrkes, også i bybildet. Da kan en
ikke sitte utafor.
Hva
er
ditt
viktigste
bidrag
i
landsstevnearbeidet?
– To hovedområder: Som stevneleder å
koordinere og bidra til å videreutvikle
samarbeidet mot landsstevnet
stevnet i 2019 med
de mange engasjerte, interesserte og
kreative folkene vi har i kystlaget. Men vi
ønsker å sitte igjen med effekter for
Kystlaget Trondhjem også etter avsluttet

landsstevne, derfor blir blant annet
kontakt med myndighetene en svært viktig
oppgave.
Hva er din favoritt når det gjelder
kystkultur?
– Båtbyggerkunsten. For det er en kunst!
Hva skal Kystlaget Trondhjem sitte igjen
med etter landsstevnet 2019?
– Jeg håper vi skal greie å etablere
Kystlaget Trondhjem som en naturlig
hørings- og samarbeidspartner både for
Trondheim Havn og kommunen i det
videre byutviklingsarbeidet.
byutviklingsarbeidet
Komité for kultur og program har som
hovedoppgave å lage et innholdsrikt og
variert program som treffer mange
målgrupper
og
trekker
folk
til
landsstevnet. Det vil
både
bli
musikk,
håndverk, seminarer og
andre kulturinnslag.
Ansvarlig: Silje
Ans
Salomonsen (36):
– Endelig får jeg jobbe
med noe på kaia igjen!

Hvorfor er du engasjert i arbeidet med
lands-stevnet 2019?
– Jeg synes by- og havneutvikling og
debatten
omkring
dette
er
viktig.
Kystkultur og historien til havna kan fort
bli glemt i disse prosessene.

– Det viktigste jeg håper å bidra med er
god planlegging av innseiling og fortøyning
slik at landsstevnet blir en god opplevelse
både for mannskap på båtene som
kommer og publikum som kommer for å
se på båtene.

Hva er ditt viktigste bidrag i landsstevnearbeidet?
– Jeg har et stort kontaktnett og evne til å
gjennomføre ting. Jeg håper å kunne
bruke de erfaringene jeg har fra å
arrangere festivaler, og jeg liker godt å
jobbe med folk.

Hva er din favoritt når det gjelder
kystkultur?
– Sjølaksefiske med kilenot. Det er virkelig
levende kystkultur i praksis.

Hva er din favoritt når det gjelder
kystkultur?
– Svaberget (...som vi dessverre ikke har
for mye av i Trondheim).
Havnekomiteen har som hovedoppgave å
legge til rette for alle båtene som kommer
på landsstevnet. Vi håper å kunne ta imot
inntil 200 båter med smått og stort, og det
blir en utfordring å finne kaiplass til alle
som kommer. Vi skal planlegge innseiling,
plassering av de enkelte fartøyene, sørge
for landstrøm til de som trenger det, og
ikke minst sørge for at alle føler seg
velkommen og godt ivaretatt under
stevnet.
Ansvarlig: Egil Eide
(51):
– Det blir nervepirrende
å skulle sørge for å få
alle båtene vel til kai når
så mange som 200 båter
ankommer byen
samtidig.
Hvorfor er du engasjert i arbeidet med
landsstevnet 2019?
– Gjennom Kystlaget Trondhjem har jeg
fått et varmt hjerte for kystkulturen og
verdien av å formidle denne. Jeg håper at
vi kan få til et minnerikt landsstevne for
besøkende, publikum og ikke minst for
våre egne medlemmer.
Hva er ditt viktigste bidrag i landsstevnearbeidet?

Kommunikasjonskomiteen
har
som
oppgave å legge til rette for best mulig
kommunikasjonsflyt i alle ledd, både i
stevneorganisasjonen,
mellom
stevneorganisasjonen og kystlaget, og ut mot
samarbeidspartnere og støttespillere.
Ansvarlig:
Elisabeth
Farstad (65):
–
Det
er
med
kommunikasjon
som
med smøreolje: Det må
være rett mengde til
rett tid på rett plass,
ellers kan det fort
skjære seg.
Hvorfor er du engasjert i arbeidet med
landsstevnet 2019?
– Som medlem i kystlaget vil jeg gjerne
gjøre en innsats i den store dugnaden det
er å bevare og utvikle det unike miljøet på
Fosenkaia. Landsstevnet er en flott
anledning til å få vist fram Kystlaget
Trondhjem og det som foregår på
Fosenkaia.
Hva
er
ditt
viktigste
bidrag
i
landsstevnearbeidet?
– Jeg er ikke ekspert verken på seil eller
motor, men jeg kan bidra når det gjelder
organisering og kommunikasjon, som jo er
veldig viktig i et så omfattende prosjekt
som et landsstevne er.
Hva er din favoritt når det gjelder
kystkultur?
– Spyttebakken fra Bjørnsund som farfar
brukte hver dag, er en klar favoritt
(grundig rengjort). Dessuten min kjære,
velbrukte
morsenøkkel
som
var
arbeidsverktøy i mange år.

Komiteen
for
markedsføring
og
partnersamarbeid har som hovedoppgave
å skape blest om arrangementet og
inntekter. Vi skal skape et sponsorprogram som skal gi oss inntekter og
fremtidige sponsorer.
Ansvarlig: Sigmund
Henningsen (51):
– Peis på! Dette blir
herlig!
Hvorfor er du engasjert i
arbeidet med
landsstevnet 2019?
– Kystlaget Trondhjem og Forbundet
KYSTEN ivaretar viktige verdier og tar vare
på tradisjoner som det er viktig å ha
kunnskap om for fremtiden.

avgjørende for at arbeidet skal gli greit
uten at noen sliter seg fullstendig ut. Vi
har folk som er interessert i å jobbe med
frivilligorganisering, og vi har erfarne folk
utenfra som vi kan spørre til råds. Men vi
trenger en som tar hovedansvaret internt.
Trenger: Frivilligansvarlig
Martna
Vi skal ha et håndverksmarked der både
grupper
i
kystlaget
og
eksterne
håndverkere kan vise fram og selge
produktene sine. Vi trenger en som kan ta
hovedansvaret for å organisere denne
delen.
Trenger: Martnasansvarlig
Rokonkurranse

Hva er ditt viktigste bidrag i landsstevnearbeidet?
– Å bidra til å gjøre stevnet til en
minneverdig opplevelse gjennom å lede
den gruppa som skaper inntekter til
landsstevnet i 2019.
Hva er din favoritt når det gjelder
kystkultur?
– Høtten! Et utmerket redskap for å fange
“storfesk”. Og ikke minst alt det gode
håndverket som er lagt ned i utvikling av
de ulike båtene vi er med og tar vare på
gjennom kystlagene. Imponerende å se det
som er laget av ulike båttyp,r og hvordan
disse er utviklet i takt med den
teknologiske utviklingen.

Vi skal arrangere rokonkurranse under
landsstevnet.
Under
det
forrige
landsstevnet i 1997 var det innlagt
båtdrag over land fra Nidarø til Skansen,
som ble et spektakulært publikumsshow,
så her er det rom for gode ideer

Frivilligorganisering
Det vil bli behov for svært mange frivillige i
forbindelse med landsstevnet, både i
forkant og mens stevnet pågår. God
organisering og tilstrekkelig kapasitet er

Stevnekomiteen for
landsstevnet 2019:
• Helge Meyer (leder)
helge@besten.no
90 80 50 20
• Elisabeth Farstad (kommunikasjon)
elisabeth.farstad@norid.no 971 29 423
• Sigmund Henningsen (salg og sponsor)
sigmund.henningsen@gmail.com
907 73 341
• Silje Salomonsen (program)
siljesalomonsen@gmail.com 958 64 191
• Jan-Petter Huberth-Hansen (seminar)
jan.petter.huberth.hansen@miljodir.no
913 72 303
• Egil Eide (havn)
egil@navartech.no
416 91 512

Årsmøte 15. februar
Årsmøtet i kystlaget blir torsdag 15.
februar kl. 18:00 på P-Hotels Brattøra.
Umiddelbart etter årsmøtet i kystlaget blir
det generalforsamlinger i Kafé Skuret AS
og Stoksundferja AS.
På årsmøtet skal det avholdes valg, og
følgende står på valg: halskar, kaibas,
skurbas, revisor og ett nytt medlem til
valgkomiteen.
Årsmøtepapirene
er
lagt
ut
på
møterommet
på
Gulskuret
og
på
www.kystlaget-trh.no/om-oss/arsmote/

Vaffelstekere søkes
Søndagskafeen på Gulskuret kl 12 - 15 på
søndager er populært og trekker til seg
mange folk. Vi trenger flere til å steke og
selge vafler. Det kan være grupper i
kystlaget eller enkeltmedlemmer som
ønsker å gjøre en innsats. Det fins gode
instrukser og rutiner, så dette er en helt
overkommelig og ikke minst trivelig jobb.
Skriv dere opp på lista som henger på
Gulskuret eller kontakt Lillian Danielsen
på tlf. 906 07 436.

Åpen smie onsdag 7. mars

Trenger: Ansvarlig for rokonkurranse

Mat og forpleining
Alle som besøker landsstevnet – og
selvfølgelig også alle frivillige som står på
under arrangementet – skal få tilbud om
vellaget, kortreist tradisjonsmat og god
drikke. Vi skal ikke lage all maten selv,
men vi må organisere denne delen, og vi
trenger en som tar ansvaret internt.
Trenger: Mat- og forpleiningsansvarlig

Økonomi
Et vellykket landsstevne bør også ha en
sunn økonomi slik at kystlaget sitter igjen
med et overskudd, og god budsjettering og
økonomistyring er selvsagt viktig. Vi har
fått inn hjelp til budsjettering og
regnskapsføring,
men
mangler
en
økonomisjef.
Trenger: Økonomisjef

Mannskor i kystlaget

Regatta
Under
alle
landsstevner
skal
det
selvfølgelig konkurreres i seiling og godt
sjømannsskap. Her trenger vi folk som
kan planlegge og organisere kappseiling
på fjorden.
Trenger: Ansvarlig for regatta

Smedene inviterer til åpen smie under
aktivitetsonsdagen 7. mars fra kl. 18:00
og utover. Her blir det mulig for
kystlagsmedlemmer til å få prøve seg som
smed under kyndig veiledning.
- Mange ønsker å få prøve hvordan det er
å smi. Forhåpentligvis vil mange få lyst til
å ta kurs i smiing etterpå, sier smeden
Bao Quoc Le.

Vi planlegger å dra i et gang et mannskor i
kystlaget igjen. Vi har kontakt med en
som kan ta korinstruksjon, og jobber nå
med å avklare forskjellige spørsmål i
forbindelse med oppstarten. I tillegg til
lokale
opptredener
på
våre
egne
arrangementer, er målet å opptre under
landsstevnet 2019. Det er også mulighet
for at våre sangere kan gå inn i et
prosjektkor sammen med mannssangere
fra andre kor. Skjerp den rustne stemmen
og vent på invitasjon til oppstart!

Temakveld tirsdag 13. mars

Otto Sverdrup - kaptein og
polarhelt.. v/Asbjørn Aastrøm
«Denne Mand der
gikk ombord stille og
rolig – saa alt, talte
lite, men udrettet
desto mer»
– Hjalmar Johansen
Otto Sverdrup var
med Nansen på ski
over Grønland, og
var
kaptein
for
skuta
ta «Fram» under den første FramFram
ekspedisjon. Han ledet selv den andre
Fram-ekspedisjon
ekspedisjon i årene 1898-1902,
1898
og
regnes ved siden av Fridtjof Nansen og
Roald Amundsen som en av de tre store
blant Norges polarforskere.
Tirsdag 13. mars vil Asbjørn Aastrøm gi
oss
s et innblikk i Otto Sverdrups
eventyrlige liv og virke.
Gulskuret tirsdag 13. mars kl.. 19:00
Gratis inngang. Salg av vafler og kaffe i
pausen!
Velkommen!

Forbundet KYSTENs
landsdekkende seminar
I år legges Forbundet KYSTENs
landsdekkende
dekkende seminar til PP
Hotels Brattøra helga 6. - 8.
april..
Til
dette
seminaret
inviteres kystlagsfolk fra hele
landet til seminar
inar med temaet
"Maritim
Maritim stedsutvikling, kulturkultur
minner og havnemiljøer". Det er
mange
måter
å
engasjere
seg
i
stedsutvikling og delta i diskusjonen om
hvordan
vi
tar
vare
på
sjønære
kulturmiljøer. På årets landsdekkende
land
kystlagsseminar vil fokus være på
kystlagene
stlagene som viktige aktører i lokallokal
samfunnet.
Kystlaget Trondhjem
rondhjem stiller med åpne skur
med omvisning,, bar på fredag og lørdag
kveld samt lunch på søndag til deltakerne.
Dette blir en fin anledning til å møte
representanter fra andre kystlag langs
hele landet. Mer info kommer.

Nytt tak på Gulskuret
Trondheim Havn vil i vinter bytte tak på
Gulskuret. Arbeidet planlegges utført
utf
slik
at det blir ferdig før kafésesongen starter i
mai. Vi benytter anledningen til å få
montert takvindu i seglmakerloftet slik at
rommet blir enda bedre å bruke til
aktiviteter.

Kjøkkenet pusses opp

Rådsmøter:
• Torsdag 15. mars
• Torsdag 31. mai

kl. 19:00
kl. 19:00

Årsmøte:
• Torsdag 15. februar

kl. 18:00

Generalforsamling Kafé Skuret AS og
Stoksundferja AS:
• Torsdag 15. februar
kl. 20:30
Vårdugnad på Fosenkaia:
• Fredag 20. april

kl. 18:00

Nasjonal strandryddedag:
• Lørdag 6. mai

kl. 11:00

Kystens Dag 2018:
• Lørdag 9. juni

kl.11:00

Båttur på fjorden:
• Onsdag 20. juni

kl.17:00

Trøndelagsstevnet 2018:
• Kjerknesvågen
Mat & Festgruppa bruker overskuddet av
fjordårdets
ets sesong til oppgradering og
forbedring av kjøkkenet på Gulskuret.
Gulskuret Det
blir
bl.a
mer
benkplass,
elektrisk
stekeovn, revisjon av gasskomfyr og flere
elektriske kurser. I tillegg blir
bl det laget
varvindu til vinduer med enkeltglass på
Gulskuret slik at vi får
f mindre varmetap.
Alt arbeidet gjøres på dugnad.

Aktiviteter vinter/vår 2018
Aktivitetskvelder på Fosenkaia:
• Onsdag 7. mars
kl.
• Onsdag 4.april
kl.
• Onsdag 2. mai
kl.
• Onsdag 6. juni
kl.

18:00
18:00
18:00
18:00

Temakvelder på Gulskuret:
• Fredag 23.. februar
febru
kl. 19:00
Shetlandsgjengen v/Asgeir Ueland
• Tirsdag 13. mars
kl. 19:00
«Otto Sverdrup – kaptein og polarhelt»
v/Asbjørn Aastrøm
Skreikveld:
•
Lørdag 3. mars

kl. 19:30

13.
13.-15.
juli

-------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdagstreff

(inngang kr 40,-)

22. februar kl. 19:00 «Hun valgte Amerika» - om
husmannsdatteren Randi Pedersdatter Holtseteren
fra Gausdal som emigrerte i 1889. Foredrag ved
Linda Stewart, etnolog og forfatter, har skrevet
boken "Amerikabrev" utgitt oktober 2017.
2017
22. mars kl. 19:00 «Velferden» - Historien om
Statens velferdskontor for Handelsflåten 19471947
2017. Foredrag ved Roald Evensen fra Haltdalen
som er en av de tre forfatterne bak boka Velferden.
Boka har fått svært gode omtaler, og blitt godt
mottatt blant eldre sjøfolk som seilte utenriks på
1950-1970 tallet.
Historiske Trondheim»
Trondheim
26.april kl. 19:00 «Historiske
Tom Erik Sørensen og Trine Søraa er velkjente
velkje
stemmer fra NRK Radio og programmet Historiske
Trondheim. Med et vell av kunnskap og fengende
fortellerglede har de i en årrekke gitt oss muntre
gløtt inn i fortiden til Trondheim.

Forbundet KYSTENs
KYSTEN
landsstevne 2018:
Haugesund 19.-22.
19.
juli
Kystlaget
aget Kormt på Karmøy arrangerer
landsstevne sammen med kystlagene
Leirong, Utsira, Sveio og Romsa, samt
Havnedagene i Haugesund. Velkommen!
Undertittelen på sommerens stevne er
"Fra færing til supply". Vi håper mange fra
Kystlaget Trondhjem deltar på dette
stevnet for å lære og bli inspirert.

