Returadresse: Kystlaget Trondhjem, Fosenkaia Skur 40D, 7010 TRONDHEIM
Adresseendring meldes til: Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, NO-0157 Oslo
e-post: forbundet@kysten.no tlf : 22 42 42 82

Til: Medlemmer av Kystlaget Trondhjem

«Navn»
«Adr2»
«Adr4_______»
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
Sigmund Henningsen
907 73 341
halskar@kystlaget-trh.no
Audun Podsada
901 85 533
stuert@kystlaget-trh.no
-- kontakt stuert -Sten Cato Nordsæther
922 09 334
kaibas@kystlaget-trh.no
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
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
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
Dag Linhjell
902 24 183
fartoygruppa@kystlaget-trh.no
Svein Nordhammer
957 92 308
motorgruppa@kystlaget-trh.no
Johan Terje Lines
915 67 816
stoksundferja@kystlaget-trh.no
Åsmund Sæther
979 73 096
nidaros@kystlaget-trh.no
Anne Gismervik
917 40 433
handverksgruppa@kystlaget-trh.no
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

BYBLEKKA
Meldingsblad for Kystlaget Trondhjem 3/2018
www.kystlaget-trh.no

Lokomobilen fra Laksøybygda på Fosenkaia igjen etter 100 år

Under kulturminnedagen 15. september fikk vi storfint besøk av blant annet en dampdrevet
lokomobil som Traktor og motorklubben Motorkameratene har restaurert. Denne vedfyrte
stasjonære dampmaskinen ble produsert i England i 1901 av Marshall & Sons.
Lokomobilen ble i sin tid hentet fra Hegra for å drive sagbruket på Groeggen i Laksøybygda
og var i drift der fra 1918 fram til midten av 1950-tallet. I 1917 ble lokomobilen fraktet med
tog fra Hegra til Trondheim og skulle lastes fra Fosenkaia om bord på dampbåten Orkla for
videre frakt til Orkanger. Vinsjene var imidlertid ikke kraftige nok til å løfte lokomobilen om
bord, så den ble derfor stående på Fosenkaia en tid før den ble slept på lekter til Orkanger.
I september i år var den tilbake på Fosenkaia i sin fulle prakt etter et meget imponerende
restaureringsarbeid utført av Motorkameratene!

Havets festbord 13. oktober

13. oktober kl. 19.30. Pris: kr 300,- Du kan
betale med kontanter eller VIPPS.
Bindende påmelding innen onsdag 3.
oktober på lista som henger på
møterommet eller til: Jorunn Brandsø /
454 67 618 Jorunnkristin54@gmail.com
Hjertelig velkommen!

Mat- og festivitasgruppa ønsker alle
kystlagsmedlemmer velkommen til havets
festbord på Gulskuret, Fosenkaia lørdag

Temakveld 18. oktober

Egil Ulvans rederi 100 år

Temakvelden torsdag 18. oktober vil
handle om et vitalt og aktivt rederi som
feirer 100 år i 2019. Firmaet Edvard Ulvan
ble etablert i 1919 med en nybygget
fiskekutter.
Båten
ble
bygget
i
Hemnesberget og fikk navnet «Frohavet».
Etter oppstarten startet sønnene Mikal og
Edvin oppkjøp av skrei i vintermånedene i
Lofoten. De saltet ned og tørket fisken på
svabergene rundt Knarrlagsund, den
ferdige klippfisken solgte de i Kristiansund
og Ålesund. Høstsesongen kjøpte de sild,
som ble saltet ned om bord, og i hovedsak
leverte til kunder i Trondheim. Mellom
fiskesesongene drev de med godstransport.
Ivar Ulvan vil ta oss med på den spennende
historien og fortelle om rederiet i dag og
framover. Gulskuret, Fosenkaia kl 1900

Temakveld 15. november
Skipsvrak og undervannsarkeologi
På havbunnens skipskirkegårder verden over
ligger
anslagsvis
3
millioner skipsvrak.
De ligger på havets
bunn med sine historier
og hemmeligheter, og
der har mange av dem
ligget
lenge,
utilgjengelige for andre enn fisk og andre
skapninger i dypet.
Øyvind Ødegård er forsker ved Insitutt for
marin teknikk og har spesialisert seg på å
bruke avansert teknologi til å kartlegge
skipsvrak og arkeologi under vann.
– Verdenshavene er som et stort museum,
sier Øyvind. Han har nylig disputert med
avhandlingen
«Towards
Autonomous
Operations and Systems in Marine
Archaeology».
Gulskuret, kl. 1900

Høstdugnad på Fosenkaia
Årets høstdugnad blir holdt over to dager.
Lørdag 29. september kl. 11 setter vi
samme bord og benker, vasker og klargjør
dem for vinterlagring. Det blir også en del
andre små og store oppgaver innendørs.
Stuert Audun serverer kjøttsuppe kl. 14 til
dugnadsfolket. Innsetting av bord, benker
og båter blir mandag 8. oktober kl 17.

Forbundet KYSTENs landsstevne,
18-21 juli 2019 med egen side på
Facebook

Det er nå laget en egen Facebook-side for
landsstevnet
neste
år.
Søk
opp
«Fosenkaia2019» på Facebook og følg med
på oppdateringer som kommer. Husk å del
sida og trykk på «like» slik at vi får flest
mulig til å følge sida. Hjemmesida til
landsstevnet er snart klar for lansering, og
dette blir kunngjort på Facebooksida.

«Kveitangelen» til Sten Cato

Under Trøndelagsstevnet på Kjerknesvågen
i juli ble Sten Cato Nordsæther tildelt
utmerkelsen «Kveitangelen» for sitt arbeid
med å berge frakteskuta «Vågsfjell» fra
opphugging i 1997. Fartøyet som er bygd i
1924 i Selby, UK, har nå nye eiere og har
fått navnet "Gamle Nyborg". Under
Forbundet
KYSTENs
landsstevne
i
Haugesund i sommer fikk fartøyet prisen
for mest lovende restaureringsobjekt. Vi
gratulerer Sten Cato med «Kveiteangelen»!

Julebord lørdag 24. november
Årets julebord går av stabelen lørdag 24.
november. Mat og Festivitasgruppa har

allerede bestilt klippfisk som vil bli foredlet
eller aller kunstens regler til lutefisk av
ypperste klasse. Følg med på hjemmesida
og Facebook utover høsten for mer info.

Notgavlbåt 34 fot til salgs

Tilsudd fra UNI-stiftelsen
«M/F Stoksundferja» fikk i høst tildelt kr
46,000 fra UNI-stiftelsen til overhaling av
dieselpumpa til motoren. Dermed kan
motoren i følge Johan Terje Lines settes
sammen etter å ha gjennomgått en
fullstendig overhaling. Tidligere i år fikk
«Stoksundferja» midler fra Forbundet
KYSTEN til innkjøp av lensesystem med
rensing av lensevann. «Stoksundferja» skal
settes opp på slipp på Kjerknesvågen i
vinter for videre arbeid med dekket.

Valgkomiteen er i gang
Valkomiteen til kystlaget, som består av
Jorunn Brandsø (leder), Randi Nordsæther
og Stein Arne Sæther, har begynt sitt
arbeid med å finne kandidater til verv i
kystlaget. På neste årsmøte står følgende
på valg: Høvedsmann, skrivar, stuert og
skurbas. Ta kontakt med komiteen dersom
dere har forslag til kandidater. Jorunn
Brandsø / 454 67 618
Jorunnkristin54@gmail.com

Aktiviteter høsten 2018
Aktivitetskvelder på Fosenkaia:
 Onsdag 3. oktober
kl. 18:00
 Onsdag 7. november
kl. 18:00
 Onsdag 5. desember
kl. 18:00
Dugnad på Fosenkaia:
 Lørdag 29. september
 Mandag 8. november

kl. 11:00
kl. 17:00

Rådsmøte:
 Torsdag 22. november

kl. 19:00

Havets festbord:
 Lørdag 13. oktober

kl. 19:30

Julebord med lutefisk:
 Lørdag 24. november

kl. 19:30

Temakvelder på Gulskuret:
 Torsdag 18. oktober
 Torsdag 15. november

kl. 19:00
kl. 19:00

Klinkbygd seilbåt 34 fot. Opprinnelig
en
notgavlbåt. Bygd om til seilbåt 2001. Furu
hud med kobbersøm og trenagler i band. Furu
dekk som er drevet med tjæredrev og bek.
Flott familiebåt med mye dekksplass. Lett
håndterlig gaffelrigg med klyver på rull.
Rigg:12 m høy mast. Storseil, to klyvere, stor
og liten fra Brodersen Lyngør. Fokka er
omsydd fra et annet seil. Toppseil som aldri er
blitt brukt.
Fremdrift: Perkins 4.108 1978 mod,
Lugar (foran): Tre køyer + ei kortkøye.
Vedovn. Pumpe toalett, ikke septiktank.
Selger: Willy Eide, 911 59 945

Torsdagstreff

(inngang kr 50,-)

27. september kl. 19:00 «Titanic og to
verdenskriger» Foredrag ved amatørhistoriker og
forfatter Dag Bertelsen.
25. oktober kl. 19.00 "Hvite seil- skipsportrett
som historisk kilde" - om skutemalere og om
skipsportrett som historiske kilder. Foredrag ved
Gry Bang-Andersen, kulturviter ved Bergens
Sjøfartsmuseum.
29. november kl.19.00 "Titranulykken" - om de
mange tragedier og heltedåder som utspilte seg på
Titranhavet for 119 år siden. Foredrag ved
museumsformidler Hans Jakob Farstad.

