
 
 
 
Til:   Medlemmer av Kystlaget Trondhjem 

Torkel Ystgaard 
Magnus Barfots veg 31 
7562 HUNDHAMAREN 
 
Kontaktpersoner i Kystlaget Trondhjem  
Høvedsmann (leder)       Egil Eide,                 416 91 512                             egil@navartech.no 
Halskar (kasserer)           Frode Frydenlund, 926 33 930     frode.frydenlund@gmail.com 
Stuert:           Audun Podsada,      901 85 533 audun.podsada@elektroskandia.no 
Skurbas (skuransvarlig)  Marius Petter Wick, 406 06 221              marius.petter@gmail.com 
Kaibas (kaiansvarlig)      Sten Cato Nordsæther, 922 09 334                      stencato@yahoo.no 
Skrivar (sekretær)           Lillian Susann Danielsen, 906 07 436   lillian.danielsen@hotmail.com 

Kaibas-vara                   Svein Nordhammer  957 92 308                 svein.nord@hotmail.com 
 
 

Aktivitetsgrupper m.m.: 
Auskaran:   Carsten Elfenbein        918 25 908            elfenbei@online.no 
Båtbyggergruppa:      Bao Quoc Le    466 83 918       lebadquoc@gmail.com 
Dokumentasjon/arkiv:  Per Kristian Rognes    907 41 054            prognes@frisurf.no 
Flytebryggegruppa:    Aksel Jørgensen   908 27 906                    akseljor@hotmail.com 
Fløtmannsgruppa:     Clamer Meltzer     414 22 616                 clamerm@broadpark.no 
Færinggruppa:               
Hermes Horde:   Arnstein Hansen    900 19 801        arnstein@oloyan.com 
Mat og festivitas:  Ivar Soknes   901 20 643           ivarsokn@online.no 
Fartøygruppa:   Roger Normann   922 60 858     rogernormann68@gmail.com 
Motorgruppa:   Marius Petter Wick   406 06 221           marius.petter@gmail.com 
Ferjegruppa:   Johan Terje Lines      915 67 816                                  j-terl@online.no 
"Kaptein Dyre":   Sten Cato Nordsæther  922 09 334                          stencato@yahoo.no  
Vengbåtgruppa:    Åsmund Sæther   979 73 096      asmsather@gmail.com 
Handverksgruppa:   Sølvi H. Brandsø      470 56 933          solvi.helen.brandso@gmail.com 
Studieveileder:    Astrid Wale                    932 12 178                    a-wale@online.no 

 
(Evt. feil/mangler i lista meldes skrivaren.) 

 

Motta Byblekka på epost 
 

Vi forsøker å få sendt Byblekka til flest mulig på epost slik at vi sparer porto og arbeid 
med frankering og utsendelse. 
Ønsker du å motta Byblekka på epost, så send epost til lillian.danielsen@hotmail.com 
  

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 
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Kystlagtes båter overvintrer i Brattørabassenget 
 

 
Foto: Knut Skaun Sveen 

   Som mange sikkert har lagt merke til er det tomt for båter langs Fosenkaia. I forbindelse 
med mudring i Kanalen vil alle båtene ligge i Brattørabassenget i vinter mens arbeidene 
pågår. Det er prosjektet Renere havn som organiserer mudring og tildekking av 
havbunnen i Kanalen for å få isolere miljøgifter.  Kystlaget flyttet sine båter i en felles 
dugnad lørdag 23. august. Flyttingen fikk stor mediadekning og mange tilskuere takket 
være godt PR-arbeid fra prosjektet Renere havn.  Les mer på: www.renerehavn.no 
   I mellomtiden får vi venne oss til å gå langs Fosenkaia uten at det ligger båter der.  - Det 
var uvant og nesten skremmende å gå langs Fosenkaia, uttalte høvedsmann Egil Eide kort 
tid etter flyttinga. - Jeg følte at jeg skulle falle utenfor kaikanten hele tida! 
Men fortvil ikke, vi legger opp til mange aktiviteter i kystlaget i vinter, og ved påsketider 
kommer alle båtene tilbake med brask og bram. 
 

 

Temakveld 22. oktober kl. 1900: 
Med åfjordsfæring langs 
vestlandskysten 

 
Foto: Knut Skaun Sveen 

Fredag 12. juni startet Clamer Meltzer på  
sin lange rotur fra Trondheim til Bergen. 

februar. Det skulle bli en barsk tur med 
mye motvind og dårlig vær, men også 
mange morsomme og flotte opplevelser. 
Clamer vil vise bilder og fortelle om en 
rotur utenom det vanlige.     - Velkommen! 
 
 

Flatbrødbaking  
Høstens flatbrødbaking blir lørdag 7. og 8. 
november, begge dager kl. 11:00 på 
Gulskuret. Ta med kjevle og kom!  
Påmelding til Berit Opsal, tlf. 913 24 335. 



 

 

Smia i Blåskuret er åpen 

 
Foto: Simone Balzer Le 

Etter at smia i Blåskuret ble høytidelig 
åpnet av varaordfører Knut Fagerbakke i 
sommer, har Bao og de andre smedene 
kommet i gang med smiinga. Foreløpig er 
det 3 aktive smeder: Bao, Martin og 
Vladimir.  
Martin er skulptør og tusenkunstner. Han 
kommer til å lage endel interiør og diverse 
skulpturer i gjenbruksmetall. Vladimir er 
tjekkisk og har lært å smi av sin bestefar. 
Han liker å smi rustninger og 
middelalderutstyr. Bao smir kniver, økser 
og diverse eggverktøy. Akkurat nå 
produserer Bao drivjern, noe som han 
regner med er etterspurt av trebåteiere.  
- Sammen klarer vi nok til å smi mye på 
bestilling, forteller Bao. - Når vi har fått 
rigget oss litt bedre til, tar vi gjerne 
bestillinger og kommer til å fordele oss slik 
at vi smir hele uka.  
På torsdager mellom kl. 1200 og kl. 1500 
smir alle tre samtidig, og dørene til smia 
vil være åpne for den som har lyst til å se 
på.  Senere på høsten vil det bli arrangert 
kurs i smiing.  
Følg med på www.kystlaget-trh.no 

Skalldyraften 10. oktober   
Årets skalldyraften blir arrangert lørdag 
10. oktober kl. 19:30.  
Pris kr. 250,- per person. 
Påmelding innen 3. oktober til: 
Anne Mari Frendal, tlf. 909 41 208 
e-post: jfrendal@online.no eller 
Ivar Soknes, tlf. 901 20 643 
e-post: ivarsokn@online.no 
eller på lista som henger på møterommet. 
 
 

Valg 2015 – Hva sier partiene 

om planer for gangbru over 
Kanalen? 
Kystlaget Trondhjem har utfordret de 
forskjellige partiene som stiller liste ved 
kommunestyrevalget i Trondheim 2015 til 
å si hva de tenker om planer for eventuell 
gangbru fra Ravnkloa til Fosenkaia. Les 
svarene på: www.kystlaget-trh.no 
 
 

Lyst til å lære å seile med 
Seildamskipet Hansteen? 
Vi ønsker nå å lodde stemningen først og 
fremst blant Kystlagets medlemmer. 
Dersom det er nok interesse, vil vi starte 
opp med kurs/opplæring for å kunne seile 
Hansteen. Første trinn i opplæringen vil 
være grunnleggende tauarbeid og noe 
riggarbeid i løpet av oktober/november. 
Nærmere dato vil bli annonsert seinere. 
Neste trinn vil bl.a. være vedlikehold av 
riggen vinteren 2016, og grunnleggende 
seiling våren 2016. Målet er at vi (en del 
av kursdeltakerne) skal kunne være med 
og seile Hansteen nordover til Kystens 
landsstevne i Bodø 2016. Kursansvarlig vil 
være Per Olav Lorentsen med lang fartstid 
på jekta Pauline. 
Kontaktpersoner: 
 Lene Strøm, Sjøfartsmuséet,  977 37 329 
 Astrid Wale,     902 12 178 
 Per Kristian Rognes,    907 41 054 
 

Med vennlig hilsen  
studieansvarlig i Kystlaget Astrid Wale 



 

 

Stoksundferja til 
Kjerknesvågen 

Foto: Knut Skaun Sveen

Stoksundferja ble slept av Kaptein Dyre til 
Kjerknesvågen i begynnelsen av 
for videre restaureringsarbeid. Med friske 
penger i form av tilskudd fra 
Riksantikvaren vil det bli utført 
trearbeider på skroget samt at resten av 
kjølboltene skal byttes ut. L
ferjegruppa Johan Lines forteller at
er å få gjort mest mulig restaurering i 
løpet av 2016 mens ferja er på 
Kjerknesvågen. 
 

Aktiviteter høsten 2015
I høst starter vi opp med felles  
aktivitetskvelder første onsdag i måneden 
der gruppene legger sine aktiviteter til 
Fosenkaia og inviterer nye til å bli med. 
Stuerten serverer kaffe og vafler 
 

Aktivitetskvelder på Fosenkaia:
• Onsdag  7. oktober          
• Onsdag  4. november       
• Onsdag  2. desember       

 
Temakvelder: 

• Torsdag 22. oktober        
Med åfjordsfæring langs V

• Torsdag 19. november       
- Tema annonseres senere 

 
Foto: Knut Skaun Sveen 
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 til alle. 

Aktivitetskvelder på Fosenkaia: 
      kl.18:00 
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      kl.18:00 

    kl.19:00 
Med åfjordsfæring langs Vestlandet 

    kl.19:00 
 

Rådsmøter: 

• Torsdag 17. september
• Torsdag 12. november

 

Matkvelder på Gulskuret

• Skalldyrkveld     
• Flatbrødbaking 7. novembe
• Flatbrødbaking 8. november  
• Julebord         21. november

 

Høstdugnad på Fosenkaia:

• Fredag   2. oktober
• Lørdag   3. oktober

 

Styremøter: 

• Tirsdag 15. septembe
• Tirsdag 13. oktober
• Tirsdag 10. november
• Tirsdag   8. desember

 

Høstdugnad 
Fredag 2. oktober kl. 17:00 og lørdag 3. 
oktober kl. 11:00 er det høstdug
Fosenkaia. Da rydder vi opp bord og 
benker etter kafésesongen, og flere båter 
skal settes inn i hus. 
 

Husk å registrere Kystlaget 
når dere spiller

Torsdagstreff   
•  24. september kl.19:00 

Kanalhavna er et av de mest spennende 
byrommene i Trondheim der en 
pulserende båtliv, maritim aktivitet og 
kystkultur. v/Kystlaget Trondhjem

Torsdag 17. september      kl.19:00 
november      kl.19:00 

Matkvelder på Gulskuret: 

  10. oktober   kl.19:30 
Flatbrødbaking 7. november   kl.11:00 
Flatbrødbaking 8. november   kl.11:00 

21. november   kl.19:30 

ugnad på Fosenkaia: 

Fredag   2. oktober          kl.17:00 
3. oktober          kl.10:00 

september            kl.19:00  
oktober         kl.19:00  

10. november       kl.19:00  
Tirsdag   8. desember       kl.19:00 

Høstdugnad  
Fredag 2. oktober kl. 17:00 og lørdag 3. 
oktober kl. 11:00 er det høstdugnad på 
Fosenkaia. Da rydder vi opp bord og 
benker etter kafésesongen, og flere båter 
skal settes inn i hus. Velkommen! 

Husk å registrere Kystlaget 
når dere spiller 

 

 
   (inngang kr 40,-) 

24. september kl.19:00 Levende kanalhavn. 
analhavna er et av de mest spennende 

byrommene i Trondheim der en kan oppleve 
maritim aktivitet og levende 

v/Kystlaget Trondhjem 


