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

Torkel Ystgaard
Magnus Barfots veg 31
7562 HUNDHAMAREN

Kontaktpersoner i Kystlaget Trondhjem

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

Egil Eide,
416 91 512
egil@navartech.no
Frode Frydenlund, 926 33 930
frode.frydenlund@gmail.com
Audun Podsada,
901 85 533 audun.podsada@elektroskandia.no
Marius Petter Wick, 406 06 221
marius.petter@gmail.com
Sten Cato Nordsæther, 922 09 334
stencato@yahoo.no
Lillian Susann Danielsen, 906 07 436 lillian.danielsen@hotmail.com
Svein Nordhammer 957 92 308
svein.nord@hotmail.com

Aktivitetsgrupper m.m.:
Auskaran:
Båtbyggergruppa:
Dokumentasjon/arkiv:
Flytebryggegruppa:
Fløtmannsgruppa:
Færinggruppa:
Hermes Horde:
Mat og festivitas:
Fartøygruppa:
Motorgruppa:
Ferjegruppa:
"Kaptein Dyre":
Vengbåtgruppa:
Handverksgruppa:
Studieveileder:

Carsten Elfenbein
Bao Quoc Le
Per Kristian Rognes
Aksel Jørgensen
Clamer Meltzer

918 25 908
466 83 918
907 41 054
908 27 906
414 22 616

elfenbei@online.no
lebadquoc@gmail.com
prognes@frisurf.no
akseljor@hotmail.com
clamerm@broadpark.no

Arnstein Hansen
Ivar Soknes
Roger Normann
Marius Petter Wick
Johan Terje Lines
Sten Cato Nordsæther
Åsmund Sæther
Sølvi H. Brandsø
Astrid Wale

900 19 801
901 20 643
922 60 858
406 06 221
915 67 816
922 09 334
979 73 096
470 56 933
932 12 178

arnstein@oloyan.com
ivarsokn@online.no
rogernormann68@gmail.com
marius.petter@gmail.com
j-terl@online.no
stencato@yahoo.no
asmsather@gmail.com
solvi.helen.brandso@gmail.com
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
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Stor deltakelse på rigg- og seilkurset på Hansteen

Foto: Astrid Wale

I alt 18 personer deltok på første trinn av
rigg- og seilkurs på Hansteen helga 16.18. oktober. Som kjent ble kurset
arrangert av Kystlaget Trondhjem i

Temakveld 19. november kl. 1900:

Krigsseilerne

v/Bente Merethe Heggvik

samarbeid med Sjøfartsmuseet, MiST.
I løpet av kurset demonterte vi begge
bommene (gaflene), råa til breifokka og
hele løperiggen på Hansteen, dvs
løperiggen
til
fokkemasta
og
til
mesanmasta. Under instruksjon av
kurslærer Per Olav Lorentsen ble alle tau
og blokker merket, kontrollert for
eventuelle skader, og alle tau ble kveilet
på riktig vis. Deretter ble alt lagret i
skurene til Kystlaget på Fosenkaia for
vedlikehold i vinter.
På nyåret fortsetter vi med neste trinn;
reparasjon og vedlikehold. Målet er som
kjent at deltakerne skal kunne inngå som
seilmannskap på Hansteen.
Hvis du er interessert er det fortsatt
mulighet til å bli med på kommende kurs.
- Astrid Wale, studieleder i kystlaget og

kursdeltaker. Mob 932 12 178,
a-wale@online.no

Torsdag 19. november får vi besøk av
Bente
Merethe
Heggvik
som
vil
presentere et nyskrevet foredrag om
krigsseilerene. Vi får et innblikk i hvordan
den norske handelsflåten ble organisert
gjennom Nortraship og hvordan livet
kunne være for disse menneskene som
ofret
så
mye
for
landet
vårt.
Kildematerialet er basert på intervjuer
med krigsseiler Egil Magnus Berg og andre
i Trøndelag krigsseilerforening.
Hun har satt intervjuene med Egil og de
andre inn i en sammenheng, og prøver å
vise hvordan de på mange vis var en del av
et storpolitisk spill, med konsekvenser for
krigens utfall.
- Velkommen!

Regionalt seminar på Jøa

Julebord 21. november
Kystlagets tradisjonelle julebord er i år
lagt til lørdag 21. november kl. 19.30, og
tradisjonen tro blir det Oddgeirs lutefisk
med tilbehør i år også. Hvis frosten ikke
har tatt vatnet, så har vi det på huset!
Pris kr. 300,- per person.
Påmelding innen 14. november 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.

Årsmøte 18. februar 2016
Foto: Lillian Susann Danielsen

Forbundet KYSTEN inviterte kystlagene i
Trøndelag og søndre Nordland til seminar
og inspirasjonshelg på Jøa, Brakstad
hamn 25. til 27. september. Det var en
spennende helg med et flott kursopplegg
og gode verter. Det var et bredt oppmøte
fra kystlagene helt fra midten av
Helgeland.
Seminaret fant sted på Seglloftet Jøa som
var en flott kursarena, her lages det til
daglig seil, men vi var så heldige å få sitte
oppå sybordet og lære om UNESCOs
konvensjon for vern av den immaterielle
kulturarven. Det ble også en grundig
innføring i det å registrere fartøyer som
finnes
langs
kysten
på
nettsiden
lokalhistoriewiki.no/index.php/Tradisjons
båtregisteret, noe alle oppfordres til å gjøre
med sine fartøy da det er et godt verktøy
for dokumentasjon.
Kystlagene oppfordres til å arrangere kurs
både pga det økonomiske og det sosiale,
men i aller høyeste grad for videreføringen
av kompetansen som kystlagene besitter.
De fleste måltidene denne helgen ble
inntatt på den berømte Pøbben, bortsett
fra en helt eksepsjonell 3-retters middag
på Tranås jernaldergård lørdag kveld, hvor
vi feiret Jøa kystlag sitt 10-års jubileum.
Søndag ble det båttur til Abelvær med
Straumingen før det hele ble rundet av på
Pøbben med rømmegrøt.
Dette var et kjempeflott arrangement, som
med stø kurs ble styrt i havn av Jøa
- Lillian Danielsen
Kystlag.

Årsmøtet er berammet til torsdag 18.
februar 2016 kl 1800. Det vil bli sendt ut
innkalling i god tid før årsmøtet. Det skal
velges følgende medlemmer til styret i
Kystlaget Trondhjem:
- Halskar for 2 år
- Skurbas for 2 år
- Kaibas for 2 år
I tillegg skal det velges følgende:
- Studiekontakt for 2 år
- Revisor for 2 år
- Ett nytt medlem til valgkomitéen (3år)
Valgkomitéen består av: Aksel Jørgensen
(leder), Ivar Soknes og Per Kristian
Rognes.
Har du forslag til noen som bør utfordres
eller har du lyst til å stille selv, så tips
valgkomitéen.

Vellykket flatbrødbaking

Foto: Jorunn H. Brandsø

Årets flatbrødbaking 7. og 8. november var
som vanlig svært trivelig. Mat og festivitas
ønsker flere bakere velkommen til neste
flatbrødbaking 7. og 8. februar, 2016.

Aktiviteter høsten 2015
Aktivitetskveld på Fosenkaia:
• Onsdag 2. desember

kl.18:00

Temakvelder:
• Torsdag 19. november
kl.19:00
- Krigsseilere - v/Bente M. Heggvik
Rådsmøte:
• Torsdag 12. november

kl.19:00

Julebord:
• 21. november

kl.19:30

Styremøte:
• Tirsdag 8. desember

kl.19:00

Flatbrødbaking:
• Lørdag 7. februar, 2016
• Søndag 8. februar, 2016

kl.11:00
kl.11:00

Årsmøte:
• Torsdag 18. februar, 2016

kl.18:00

Ny lagsbåt til kystlaget

mast, seil (ikke helt inntakt) og annet
tilbehør.. Båten trenger litt
l
reparasjon av
esingen, men så snart denne blir ferdig til
våren, ønsker vi å gjøre båten tilgjengelig
for medlemmene av Kystlaget Trondhjem
slik at flere får muligheten
igheten til å komme seg
på fjorden. Takk til Dag Myrhaug for
gaven og takk til Ole C. Østlund som
formidlet denne gaven til kystlaget.

Undersøkelse om båt og
fartøyvern
- av Tore Friis-Olsen
Olsen, Forbundet KYSTEN

Er du interessert i tradisjonsbåt og
fartøyvern? Bli med på vår undersøkelse!
Det tar deg kun få minutter.
Vi ønsker så mange svar som mulig, enten
en
du eier båt, er aktiv i kystlag, bygger eller
restaurerer båt eller bare er interessert i
tradisjonsbåter og verneverdige fartøyer.
Målet med undersøkelsen er å få mer
kunnskap om hvem som er aktive i
båtmiljøet rundt om i landet, hvor det
bygges eller
er restaureres båter, hvilke
ønsker som finnes for bevaring og
videreføring av kunnskap og bruk, og ikke
minst hvilket behov det er for ulike kurs
og utdanningstilbud på feltet. Link til
undersøkelsen.
Undersøkelsen gjennomføres av StudieStudie
forbundet
kultur
o
og
tradisjon
og
Forbundet KYSTEN
Delta i undersøkelsen ved å gå inn på:
på
http://www.kysten.no/undersokelse
http://www.kysten.no/undersokelseom-tradisjonsbat-og
og-fartoyvern
---------------------------------------------------------------------------------------------

Foto: Ole C. Østlund

Kystlaget Trondhjem har fått overta en
flott strandebarmer fra Dag Myrhaug som
er medlem av Trondhjems Roklub. Den ble
kjøpt på brygga
ygga i Oslo i 1936 av faren
hans for kr. 150,- og er blitt brukt på
Mjøsa ved Toten i mange
ange år før den ble
flyttet til Trondheim på midten på 8080
tallet. Båten er utstyrt med 2 par årer, ror,

Torsdagstreff

(inngang kr 40,-)
• 26. november kl.19:00 «Fuglebur, parasoller og
svisker» Hva forteller tollistene om Norge og
Trondheim på 1700-tallet?
tallet? Prosjektet Historiske
toll- og skipsanløpslister gjør tilgjengelig varevare og
skipsanløpslister for norske havner gjennom et
utvalg år på 1700-tallet.
tallet. v/Ragnhild Hutchison,
førsteamanuensis og prosjektleder.
prosjektleder

