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Kontaktpersoner i Kystlaget Trondhjem  
Høvedsmann (leder)       Egil Eide                          416 91 512  hovedsmann@kystlaget-trh.no 
Halskar (kasserer)           Frode Frydenlund            926 33 930          halskar@kystlaget-trh.no 
Stuert:           Audun Podsada                901 85 533             stuert@kystlaget-trh.no 
Skurbas (skuransvarlig)  Marius Petter Wick         406 06 221         skurbas@kystlaget-trh.no 
Kaibas (kaiansvarlig)      Sten Cato Nordsæther       922 09 334           kaibas@kystlaget-trh.no 
Skrivar (sekretær)           Lillian Susann Danielsen  906 07 436          skrivar@kystlaget-trh.no 
Kaibas-vara                   Svein Nordhammer          957 92 308  kaibas-vara@kystlaget-trh.no 
 
 

Aktivitetsgrupper m.m.:     
Auskaran:   Carsten Elfenbein     918 25 908                  auskaran@kystlaget-trh.no 
Båtbyggergruppa:      Bao Quoc Le  466 83 918    baatbyggergruppa@kystlaget-trh.no 
Dokumentasjon/arkiv:  Per Kristian Rognes      907 41 054               arkiv@kystlaget-trh.no 
Flytebryggegruppa:    Marius Petter Wick     406 06 221                flytebrygga@kystlaget-trh.no 
Fløtmannsgruppa:     Clamer Meltzer       414 22 616                     flotmann@kystlaget-trh.no 
Færinggruppa:               
Hermes Horde:   Arnstein Hansen      900 19 801            hermes@kystlaget-trh.no 
Mat og festivitas:  Ivar Soknes     901 20 643        matogfest@kystlaget-trh.no 
Fartøygruppa:   Roger Normann     922 60 858             fartoygruppa@kystlaget-trh.no 
Motorgruppa:   Oddmund Nygård     934 34 980            motorgruppa@kystlaget-trh.no 
Ferjegruppa:   Johan Terje Lines         915 67 816              stoksundferja@kystlaget-trh.no 
"Kaptein Dyre":   Sten Cato Nordsæther     922 09 334               kapteindyre@kystlaget-trh.no 
Vengbåtgruppa:    Åsmund Sæther      979 73 096            nidaros@kystlaget-trh.no 
Handverksgruppa:   Jorunn Kristin Brandsø  454 67 618      handverksgruppa@kystlaget-trh.no 
Studieveileder:    Astrid Wale                    932 12 178            studieveileder@kystlaget-trh.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 skrivar@kystlaget-trh.no 
  

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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Stor trivsel under Trondheim maritime fest 

 
  Foto:Trondheim kommune,  Renere havn       Foto: Egil Eide 

Det var folksomt på Fosenkaia under Trondheim Maritime Fest lørdag 4. juni. Kystlaget 
hadde åpne skur og mange aktiviteter for hele familien - fra båtdam for fjølbåter til 
semidieselmotorer til glede for ruste herrer. Mange av gruppene i kystlaget hadde stands 
og viste fram aktvitetene sine for publikum. Redningsselskapet var tilstede på Fosenkaia 
med Eliasbåter og markerte sitt 125-års jubileum i godværet. - Dette var en trivelig dag da 
vi fikk satt kystkulturen på dagsorden samtidig som vi viser byen hvor viktig og verdifullt 
det er at vi har ei levende og aktiv kanalhavn, sier høvedsmann Egil Eide. - Det er spesielt 
hyggelig at familier med barn finner veien ned til Fosenkaia og er med på aktivitetene. 
Dagen før markerte Trondheim havn og Trondheim Kommune at prosjektet Renere Havn 
var vel i mål. Varaordfører Hilde Opoku kappet den blå tråden som for anledningen var 
strukket over kanalen. "Kaptein Dyre" og "Harry Borthen" defilerte langs kanalen og 
avfyrte salutt med kanoner. 
 

 

Temakveld torsdag 15. september 
Stedstap langs kysten 
v/Inga Elisabeth Næss 

 

Turisme og utbygging truer kultur-
landskap og kulturminner langs hele 
kysten vår. Et stort og alvorlig stedstap 
forårsaket av gjenbygging, gjengroing og 
endring i artsmangfoldet truer miljøer 
langs hele norskekysten. Trår man feil, 
kan kulturarven ende opp som tom 
kulisse for masseturisme. Forfatteren, og 
kulturarbeideren Inga Elisabeth Næss er 
født på Vega i Nordland og bor i 
Trondheim. I 1997 grunnla hun og ledet 
arbeidet med ærfuglmuseet E-huset på 
Vega.             Sted: Gulskuret kl. 1900 
Åpent for alle interesserte.  -   Velkommen! 



 

 

Medlemstur på fjorden 
onsdag 17. august kl. 1700 
Vi har gleden av å arrangere båtur på 
Trondheimsfjorden for kystlagets 
medlemmer onsdag 17. august kl. 1700. 
Flere av kystlagets båter vil gå ut ved 
bruåpning kl. 1740 for en hyggelig tur i 
augustkvelden. Vi satser på godvær og 
returnerer ved bruåpning kl 2130. Prisen 
er den nette sum av kr. 100,-. Påmelding 
til: hovedsmann@kystlaget-trh.no 
 

Sjørøvertur til Munkholmen 
for barn lørdag 27. august. 
Lørdag 27. august slår Nidaros til med 
brask og bram og arrangerer piratseilas 
for små og store sjørøvere. Vi ser for oss et 
hyggelig familiearrangement med utgangs-
punkt i medlemmene av kystlaget. 
Vi trenger å vite hvor mange som kunne 
tenkt seg å delta på dette. Nidaros har 
begrenset kapasitet, men invitasjonen er 
ment å gå ut til hele kystlaget så vi håper 
vi kan få rekruttert andre båter.  
Det blir avreise fra Fosenkaia så vi 
kommer ut ved bruåpninga klokka tolv. 
Varighet blir selvfølgelig noe væravhengig, 
men vi satser på å spise middag ute i det 
fri - etter at skatten er funnet! 
 - Stein Tore & Jon Petter - the Jolly Rogers  
 

Storm Weather Shanty 
Choir på Kafé Skuret 

Fredag 16. septemer og lørdag 17. 
september kl 2100 blir det konserter med 
Stom Weather Shanty Choir på Kafé 
Skuret. Årets siste store konserter er 
"hånd i hanske" så det holder! 
"Rockekoret" fra Stord synger utelukkende 

sjantier (havets folkemusikk), og har hatt 
store konserter i både inn og utland.  
Kystlaget har fått reservert 40 billetter til 
sterkt redusert pris (kr. 100,-) for 
medlemmer fredag 16. september, og vi 
har fått reservet salongen fra kl. 1800 slik 
at vi kan kjøpe og spise middag. 
Førstemann til Audun får kjøpe billetter: 
stuert@kystlaget-trh.no 
 

Havets festbord 1. oktober 

 

Mat&Festgrupa inviterer til en 
nyskapende høstfest lørdag 1. oktober kl 
19:30 der sjømat står på menyen. I stedet 
for den tradisjonelle skalldyrskvelden vil 
det bli et festbord som bugner av havets 
delikatesser som fiskegryte, røkt fisk og 
sild, skalldyr, blåskjell og mye mer.  
- Havet er fullt av godsaker på høsten som 
bare venter på at vi smaker og nyter dem, 
sier Ivar Soknes i Mat&Festgruppa. - Vi 
ser fram til å møte mange gamle og nye 
medlemmer på denne kvelden. - Prisen er 
kr. 200,-/pers, og vi lover mye valuta for 
pengene. Påmelding innen 24. september 
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. 
 

Åpne aktivitetskvelder første 
onsdag i måneden 
Første onsdag hver måned kl. 1800 er det 
åpne aktivitetskvelder på Fosenkaia hvor 
det i tillegg serveres kaffe og noe å bite i. 
Motorgruppa og Handverksgruppa er 
meget aktive grupper hvor medlemmer 
samles hver onsdag nesten hele året for å 
utføre reparasjoner, vedlikehold og å holde 
i hevd handverkstradisjoner gjennom 



 

 

praktisk bruk av kunnskapen.
kveld er onsdag 7. september.  
Velkommen! 

 
Temakveld 20. oktober: 
- Sagbruk, fraktefart og 
eventyr på Svalbard  
v/Per Johnson 

Da Jon Michelet skrev thrilleren "Orions 
belte" i 1977, var det etter inspirasjon fra 
å ha vært mannskap på Per Johnsons 
frakteskute "Sandsvalen" rundt Svalbard 
året før. Torsdag 20. oktober kommer Per 
Johnson til kystlaget og forteller fra tiden 
han drev med fraktefart, is-knusing og 
sagbruk på Svalbard.  
Sted: Gulskuret kl. 1900 
Åpent for alle interesserte.    - Velkommen!
 

Aktiviteter høsten 2016
 

Aktivitetskvelder på Fosenkaia:

• Første onsdag i måneden     
 

Medlemstur på fjorden: 

• Onsdag 17. august      
 

Sjørøvertur for barn til Munkholmen:
• Lørdag 27. august             

 

Temakvelder: 
• Torsdag 15. september       
Stedstap langs kysten v/Inga Næss

• Torsdag 20. oktober        
Sagbruk, fraktefart og eventyr på 
Svalbard v/Per Johnson 

• Tirsdag 15. november        
 

praktisk bruk av kunnskapen. Første 
        - 

 
Sagbruk, fraktefart og 

 

 
Da Jon Michelet skrev thrilleren "Orions 
belte" i 1977, var det etter inspirasjon fra 
å ha vært mannskap på Per Johnsons 
frakteskute "Sandsvalen" rundt Svalbard 

Torsdag 20. oktober kommer Per 
Johnson til kystlaget og forteller fra tiden 

knusing og 

Velkommen! 

2016 
på Fosenkaia: 

       kl.18:00 

      kl.17:00 

Sjørøvertur for barn til Munkholmen: 
      kl.11:30 

      kl.19:00     
Inga Næss 
      kl.19:00 

Sagbruk, fraktefart og eventyr på 

      kl.19:00 

Rådsmøter: 

• Torsdag 25. aug
• Torsdag 10. november 
 

Matkvelder: 

• Havets festbord 
Lørdag 1. oktober

• Julebord med lutefisk 
Lørdag 19. november 

 

Høstdugnad: 
• Fredag 23. september
• Lørdag 24. september

 

Håndverksgruppa har
24. august i Blåskuret
 

Vellykket seminar onsdag 8. juni
Byutvikling og levende 
havnemiljø 
Onsdag 8. juni arranger
Trondhjem og Forbundet KYSTEN et 
landsdekkende seminar på P
Fosenkaia der vi fokuser
utfordringene i spenningsfeltet 
byutvikling og ønsket om å ha ei 
og funksjonell havn
besøkt med over 90 deltakere. 
til foredragsholderne kan lastes ned fra
vår hjemmeside: 
www.kystlaget-trh.no
 

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

Torsdagstreff 
29. september kl. 19:00 
som bare så muligheter
Kristiansund, via rutebåtskipper
Trondheim. Foredrag ved Odd W. Williamsen, 
regionkonservator/årbokredaktør og sosiolog ved 
Nordmøre museum. 
 

27. oktober kl. 19:00
vikingskip og litt til"
Godal, tradisjonsformidler
 

24. november kl. 19:00
hav" Handelsflaggets historie 1720
Foredrag med Jakob Maliks, historiker og 
førsteamanuensis i samfunnsfag ved NTNU.

august         kl.19:00    
Torsdag 10. november        kl.19:00    

rd  
Lørdag 1. oktober         kl.19:30    
Julebord med lutefisk  
Lørdag 19. november        kl.19:30    

. september       kl.18:00 
september       kl.10:00 

har første møte onsdag 
i Blåskuret. - Velkommen! 

eminar onsdag 8. juni:  
Byutvikling og levende 

Onsdag 8. juni arrangerte Kystlaget 
Trondhjem og Forbundet KYSTEN et 
landsdekkende seminar på P-Hotels, 
Fosenkaia der vi fokuserte på 
utfordringene i spenningsfeltet mellom 

og ønsket om å ha ei levende 
havn. Seminaret var godt 

besøkt med over 90 deltakere. Innleggene 
til foredragsholderne kan lastes ned fra 

trh.no/levende-kanalhavn/ 

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

 
Torsdagstreff   (inngang kr 40,-) 

kl. 19:00 "Dyre Halse - mannen 
som bare så muligheter" Fra skolegutt i 

via rutebåtskipper, til grosserer i 
oredrag ved Odd W. Williamsen, 

regionkonservator/årbokredaktør og sosiolog ved 

kl. 19:00 "Kollsegling med 
vikingskip og litt til" Foredrag med Jon Bojer 

disjonsformidler. 

kl. 19:00 "Identitet på de sju 
Handelsflaggets historie 1720 - 1844. 

oredrag med Jakob Maliks, historiker og 
førsteamanuensis i samfunnsfag ved NTNU.  


