
 
 
 
Til:   Medlemmer av Kystlaget Trondhjem 

«Navn» 
«Adr2» 
«Adr4_______» 
 
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 
Småbåtgruppa   Ulf Kristiansen     413 11 181      smaabaatgruppa@kystlaget-trh.no 
Hansteengruppa   Vladimir Voracek       483 30 625            v.voracek.trd@gmail.com 
Båtlaget Hermes   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 
"Nidaros"    Åsmund Sæther      979 73 096            nidaros@kystlaget-trh.no 
Handverksgruppa   Jorunn Kristin Brandsø  454 67 618      handverksgruppa@kystlaget-trh.no 
Levende kanalhavn   Trygve Gjermstad      995 41 805    levendekanalhavn@kystlaget-trh.no 
Studieveileder    Ingrid Berg                     909 14 494            studieveileder@kystlaget-trh.no 

 
 

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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www.kystlaget-trh.no 
  

Rekordstor kursaktivitet i kystlaget 
 

 
Foto: Lillian Susann Danielsen 

Denne høsten arrangeres det rekordmange kurs i Kystlaget Trondhjem. Alt fra 
heldagskurs i metallurgi, kurs i flatbrødbaking, sying av rull, kurs om åfjordsbåten, til 
kurs i toving og filting går av stabelen i høst. - Det er ekstra gledelig at vi kan få til så 
mange kurs i kystlaget, sier studieleder Ingrid Berg. - Vi har en stor kulturarv å 
videreføre, og det meste av kystkulturen må læres videre gjennom å øve opp praktiske 
ferdigheter. Mange av våre medlemmer sitter inne med mye kunnskap og erfaring som de 
gjerne deler videre. Vi satser derfor på flere kurs framover vinteren og våren. Kursene er 
åpne for alle interesserte, og dette er en fin måte å bli kjent med kystkulturen og kystlaget 
på. Kursene gjennomføres etter kursplaner som er godkjent av Studieforbundet kultur og 
tradisjon. For oversikt over kurs, datoer og påmelding, se: www.kystlaget-trh.no/kurs 
 

 

Temakveld 23. november 
Trondheim - Oslo med åfjordsfæring 

 
Lørdag 20. mai kl. 2100 startet Clamer 
Meltzer i åfjordsfæringen "Ærora" fra 

Fosenkaia på det som skulle bli en rotur 
på hele 755 nautiske mil (1400 km) før 
han kunne legge til kai i Oslo 16. august. 
Clamer rodde over flere åpne og beryktede 
havstykker på turen slik som Stadt, 
Sletta, Fensfjorden og Boknafjorden. På 
temakvelden torsdag 23. november vil 
Clamer vise bilder og fortelle fra den 
eventyrlige turen i sommer. Gulskuret 
torsdag 23. november kl. 19:00. 

    -Velkommen! 



 

 

Forbundet KYSTENs 
landsstevne 2019  
"Levende havn – levende by" 

 
Under tittelen «Kystlaget Trondhjem – et 
bykystlag i Trøndelag», ga Bård Paulsen 
interessant historisk tilbakeblikk fra 
starten i 1989. Der kommenterer han også 
landsstevnet i 1997: «Men Fosenkaia og 
kanalhavna var blitt gjenoppdaget og blitt 
en del av byen igjen». Og han siterer 
Adresseavisen, som laget et stort oppslag 
under overskriften «En ny bydel er skapt». 
Vi har med andre ord mye å være stolte 
av, og et solid grunnlag å bygge videre på 
når vi igjen skal være vertskap for 
Forbundet KYSTENs landsstevne i 2019. 
 

Om knappe to år kan vi på nytt hilse båter 
og gjester fra fjern og nær velkommen til 
vårt flotte miljø i et historisk interessant 
område på Fosenkaia. Da kan vi vise fram 
kystkultur- og fartøyvernarbeidet som et 
solid bidrag til økt forståelse og interesse 
for nettopp denne viktige arven. 
Stevneledelsen jobber mot to mål for 
landsstevnet i 2019. For det første å gjøre 
stevnedagene til en minnerik opplevelse 
for laget, deltakerne og andre besøkende. 
Men minst like viktig: å bruke 
anledningen til å synliggjøre den mange-
fasetterte verdien av Kystlagets 
tilstedeværelse og aktiviteter for 
Trondheim by og for hele Trøndelag.                 
 

Det har skjedd store endringer i 
Trondheim siden jubelsommeren i 1997. 
Byens befolkning har økt med over 30 
prosent, noe som gjenspeiles i 
arealdiskusjoner og -prioriteringer. Vi har 
fått utbyggingen av Nedre elvehavn, 
Pirbadet, hoteller både ved Nidelven og 

fjorden, og  mer til. Er det grunn til å tro 
at denne utviklingen avtar? Neppe. 
Nyhavna står for tur, og det blir 
spennende å følge med hva som skjer der. 
Vil utbyggingen stoppe der? Tror ikke det! 
Derfor er det etter min oppfatning all 
mulig grunn til offensivt å framheve 
verdien av de aktivitetene og den kulturen 
vi representerer for byen, og vise at dette 
krever plass. Det er ingen tvil om hvilken 
del av den maritime aktiviteten i 
Trondheim som trekker folk!     
 

I 1972 kom den materielle kulturarven på 
dagsordenen som en konvensjon i 
FN/UNESCO, blant annet med fokus på 
bevaring av bygninger og gjenstander. Vel 
30 år seinere ble fokus rettet mot den 
immaterielle kulturarven, der synliggjøring 
av tradisjoner og håndverk har sin plass. 
Norge var litt seint ute og rapporterte for 
første gang til UNESCO i 2014 om 
implementering av konvensjonen. Men da 
vi først kom i gang og Kulturrådet skulle 
velge en illustrasjon for å synliggjøre vår 
immaterielle kulturarv, ble den hentet fra 
kystkulturen. Vi skal samarbeide med 
myndighetene for å forsterke dette før, 
under og etter landsstevnet i 2019.  
 

Men «de’ e’ itjnå som kjæm ta sæ sjøl». Vi 
trenger hoder og hender for å gjøre dette 
landsstevnet til en minnerik opplevelse og 
til noe som skaper verdi for havna og 
byen. Vi har kommet et stykke på vei med 
å etablere en stevneorganisasjon, og har 
allerede flere fagansvarlige på plass, men 
vi må bli mange flere. Her er det plass til 
alle som vil gjøre en innsats, stor eller 
liten. 
 

Du som nå kjenner at du ikke kan motstå 
fristelsen til å være med på denne 
dugnaden med å få fram et fantastisk 
landsstevne i 2019: Ta kontakt med meg 
eller en av de andre i stevnekomitéen. Du 
kan også sende en e-post til 
innspill@fosenkaia2019.no eller legge en 
lapp i forslagskassen til landsstevnet på 
møterommet i Gulskuret. 
 
Med ramsalt hilsen 
Helge Meyer, stevneleder                      
tlf. 908 05 020   helge@besten.no 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julebord med lutefisk 
lørdag 25. november kl.19:00 

Nå begynner alle brikkene å falle på plass. 
Fisken er i hus, og på lørdag skal 
stampen for vatning i tre - 
Deretter skal den lutes i like lang tid før 
den igjen skal vatnes inn mot lørda
julebordet. Også flatbrødet er på plass, det 
ble bakt sist helg av en bakevillig skare av 
kvinner og menn.  Så nå er det igjen å 
handle inn resten av maten, salte på 
flesket, lage ertestuingen, og til slutt, sette 
i stand til årets kveld på Fosenkai
Så da er det bare deg vi venter på, 
velkommen skal du være! 
  Prisen er kr. 300,-/pers. Påmelding 
innen 18. november til: 
  Ivar Soknes, tlf. 901 20 643 
  e-post: ivarsokn@online.no 
eller på lista som henger på møterommet.
 

Ny brannalarm på skurene
Kystlaget har fått midler fra UNI
til innkjøp av brannvarslingsanlegg for 
Gul- og Grønnskuret. Audun Podsada er i 
full gang med monteringen. Med et nytt 
anlegg får vi direkte varsling til 
brannvesenet, og dette vil være et viktig 
tiltak for å sikre de verneverdige skurene.

Stevnekomitéen for 
Landsstevnet: 
• Helge Meyer (leder)           
• Elisabeth Farstad (kommunikasjon)
• Sigmund Henningsen (PR/marked)
• Silje Salomonsen (program) 
• Jorunn Kristin Brandsø (martna) 
• Egil Eide (havn)   

 

Epostadresse:         komite@fosenkaia2019.no

Julebord med lutefisk 
 

Nå begynner alle brikkene å falle på plass. 
Fisken er i hus, og på lørdag skal den i 

 fire døgn. 
Deretter skal den lutes i like lang tid før 
den igjen skal vatnes inn mot lørdagen og 

brødet er på plass, det 
t sist helg av en bakevillig skare av 

kvinner og menn.  Så nå er det igjen å 
handle inn resten av maten, salte på 
flesket, lage ertestuingen, og til slutt, sette 
i stand til årets kveld på Fosenkaia.  
Så da er det bare deg vi venter på, 

/pers. Påmelding 

eller på lista som henger på møterommet. 

Ny brannalarm på skurene 
tlaget har fått midler fra UNI-stiftelsen 

øp av brannvarslingsanlegg for 
rønnskuret. Audun Podsada er i 

full gang med monteringen. Med et nytt 
anlegg får vi direkte varsling til 
brannvesenet, og dette vil være et viktig 

de verneverdige skurene. 

Søndagskafé med vafler
Kystlaget har sønd
kl.12:00-15:00 i Gulskuret
søndagsturen innom og nyt
med kaffe og varme vafler attåt!
Vipps og kontant.       
 

Aktiviteter vinteren
 

Aktivitetskvelder på Fosenkaia:
• Onsdag 6. desember
• Onsdag 3. januar
• Onsdag 7. februar
• Onsdag 7. mars 

 

Temakvelder på Gulskuret:

• Torsdag 23. november             k
Trondheim - Oslo med åfjordsfæring

 

Kurs i kystlaget: 
• 14. november: Åfjordsbåten teori, 
praktisk bruk og vedlikehold

• 18. november: Grunnleggende 
metallurgi.   

• 9. og 10. desember. Sy ribberull/ 
sylterull + bakedag 

Påmelding:  www.kystlaget
 

Julebord med lutefisk
Lørdag 25. november    
 

Rådsmøter: 
• Torsdag 9. novem
• Torsdag 25. januar

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

Torsdagstreff   (inngang kr 40,
 

30. november kl.19:00 "
Foredrag ved forfatter Birger Sivertsen
 
25. januar kl.19:00 "Torpedo på babord"
torpederingen av M/S M

østkysten av USA. For
pensjonert førsteamanue
 
22. februar kl.19:00 «Hun valgte Amerika»
husmannsdatteren Rand

fra Gausdal som emigrerte

Linda Stewart, etnolog og fo
boken "Amerikabrev" utgitt oktober 2017

908 05 020    
Elisabeth Farstad (kommunikasjon)971 29 423  
Sigmund Henningsen (PR/marked) 907 73 341 

958 64 191 
 454 67 618 

416 91 512 

komite@fosenkaia2019.no 

Søndagskafé med vafler 
ndagskafé hver søndag 

i Gulskuret. Legg gjerne 
nnom og nyt god atmosfære 

med kaffe og varme vafler attåt!  Vi tar 
       Velkommen :-) 

viteter vinteren 2017 
Aktivitetskvelder på Fosenkaia: 

Onsdag 6. desember               kl.18:00 
Onsdag 3. januar        kl.18:00 

. februar        kl.18:00 
        kl.18:00 

Temakvelder på Gulskuret: 

Torsdag 23. november             kl.19:00 
Oslo med åfjordsfæring 

14. november: Åfjordsbåten teori, 
praktisk bruk og vedlikehold.  kl.19:00 
18. november: Grunnleggende 

      kl. 09:00-17:00 
9. og 10. desember. Sy ribberull/ 
sylterull + bakedag         kl.10:00 

www.kystlaget-trh.no/kurs/ 

med lutefisk:  
ber                  kl.19:00  

vember               kl.19:00 
Torsdag 25. januar        kl.19:00 

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

 
(inngang kr 40,-) 

00 "Storsmuglere fra Frøya" 
forfatter Birger Sivertsen. 

Torpedo på babord" - om 

 Modanger i juni 1942 utenfor 

oredrag ved Bjørn Sagdahl, 
uensis ved Nord Universitet. 

«Hun valgte Amerika» - om 

ndi Pedersdatter Holtseteren 

emigrerte i 1889. Foredrag ved 
Linda Stewart, etnolog og forfatter, har skrevet 
boken "Amerikabrev" utgitt oktober 2017.    


