
Vil du lære å seile verdens eldste fortsatt seilende 
seildampskip?  
 

DS «Hansteen» var ferdig fra Nylands Mek. Verksted som verftets byggenummer 11 i 

1867. ”Hansteen” ble bygd i brytningstiden mellom seil og damp og ble derfor utstyrt 

både med seil og dampmaskin. Skipet ble bygd bare to år etter at det første større 

jernskipet med propelldrift ble bygd i Norge. I dag er ”Hansteen” den eneste gjen-

værende representant for overgangsfartøyene. Blant andre bevarte skip over 100 fot 

er ”Hansteen” det desidert eldste – nærmere 50 år eldre enn nummer 2 på lista!  

 

 

Vi i Trondheim er privilegert som har hjemmehavna til et så unikt skip som Hansteen!  

 

 

I samarbeid med Sjøfartsmuseet setter Kystlaget nå i gang kurs på Hansteen. Målet med 

kurset er at deltakerne skal kunne inngå som seil/rigg-mannskap på Hansteen. Å være 

med seile Hansteen til sommeren, på kortere og lengre turer, deriblant en årlig tur inn 

Trondhjemsfjorden, og tur til landsstevnet i Bodø 2016.  

 

 

 

 



Onsdag 14. oktober kl. 19.00, Gulskuret  

Orientering om Hansteen ved Lene Strøm, Sjøfartsmuseet  

 Orientering om driftsansvaret som nå er overført til MiST, ved Sjøfartsmuseet, om avtalen 

mellom Stiftelsen Hansteen og MiST, og planer for framtidig drift av Hansteen.  

Orientering om kurs i rigg og seil, trinn 1. 

 Orientering om kursopplegget ved Astrid Wale, studiekontakt Kystlaget Trondhjem. 

 Orientering om innholdet i kurset ved Per Olav Lorentsen, Midtnorsk Trebåtverksted og Per 

K. Rognes, Sjøfartsmuseet. 

 Det blir satt av tid til spørsmål, og det vil bli anledning til å melde seg på kurset.  

 

Fredag 16. til søndag 18. oktober, på Hansteen  

Praktisk del kurs i rigg og seil, trinn 1  

Fredag: kl 18-20, lørdag: kl 10-18 og søndag: kl 12-18. 

 Målet for trinn 1 er å bli kjent med Hansteen og riggen. 

 Demontering av bommer/gafler og råa, samt demontering av all løperigg med blokk og 

blokker som tas inn for vedlikehold.  

 

Innhold i videre trinn av kurset 

 Kurset vil fortsette i flere bolker i løpet av høsten, vinteren og våren.  

 Kurset vil gå grunnleggende til verks med knuter, spleising, takling, kveiling og behandling av 

tauverk. Behandling av blokker, seil, stående og løpende rigg. Videre vil vi gå inn på seiling, 

både teori og praksis.   

 

Påmelding 

a-wale@online.no 93212178 eller på orienteringskvelden onsdag 14. oktober. 
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