
 

 

 
 
 
 
«Navn» 
«Adr2» 
«Adr4_______» 
 
Kontaktpersoner i Kystlaget Trondhjem:  
Høvedsmann (leder)   Jan-Petter Huberth Hansen 913 72 303  hovedsmann@kystlaget-trh.no 
Halskar (kasserer)       Frode Frydenlund               926 33 930           halskar@kystlaget-trh.no 
Stuert       Ingrid Kojen                      917 38 746      stuert@kystlaget-trh.no 
Skurbas                       Torstein Olsen   950 54 687           skurbas@kystlaget-trh.no 
Kaibas                         Svein Nordhammer            957 92 308              kaibas@kystlaget-trh.no 
Skrivar           Sverre Steen                     934 06 429            skrivar@kystlaget-trh.no 
Kaibas-vara               Per Kristian Rognes            907 41 054     kaibas-vara@kystlaget-trh.no 
 
 

Aktivitetsgrupper m.m.:     
Auskaran   Erling Stenhaug    452 09 082                  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    Bengt Finsta                  934 66 784                flytebrygga@kystlaget-trh.no 
Småbåtgruppa   Jens Krystad     957 79 152      smaabaatgruppa@kystlaget-trh.no 
Smedgruppa   Håvard Wilson     476 68 408                               smia@kystlaget-trh.no 
Båtlaget Hermes   Bård Paulsen      982 45 188            hermes@kystlaget-trh.no 
Mat og festivitas  Jorunn Kristin Brandsø 454 67 618        matogfest@kystlaget-trh.no 
Fartøygruppa   Dag Linhjell     902 24 183             fartoygruppa@kystlaget-trh.no 
Motorgruppa   Svein Nordhammer     957 92 308            motorgruppa@kystlaget-trh.no 
Ferjegruppa   Johan Terje Lines         915 67 816              stoksundferja@kystlaget-trh.no 
Båtlaget Nidaros    Stein Arne Sæther     951 98 678            nidaros@kystlaget-trh.no 
Håndverksgruppa   Kari Gjerde       900 91 069      handverksgruppa@kystlaget-trh.no 
Levende kanalhavn   Astrid Wale     932 12 178    levendekanalhavn@kystlaget-trh.no 
Studieveileder    Jorid Østvik                   926 27 518            studieveileder@kystlaget-trh.no 

 
 

Motta Byblekka på e-post 
Vi forsøker å få sendt Byblekka til flest mulig på e-post slik at vi sparer porto og arbeid med 
frankering og utsendelse. 
Ønsker du å motta Byblekka på e-post, så send beskjed til skrivar@kystlaget-trh.no 
  

Returadresse: Kystlaget Trondhjem, Fosenkaia 10, 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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Ny høvedsmann i Kystlaget Trondhjem 
 

 
Jan-Petter Huberth Hansen ombord i Nidaros. 

På årsmøtet 23. mars ble det gjennomført valg av nye medlemmer til styret for kystlaget. Vi 
har fått ny skrivar (Sverre Steen), ny stuert (Ingrid Kojen), og ny høvedsmann er Jan-Petter 
Huberth Hansen. 
- Jeg er opprinnelig fra Nøtterøy fra en familie med stort innslag av sjøfolk, krigsseilere og 
marinen. Som aktiv speider i mange år har jeg ofte vært på turer i Nøtterøy-
Tjømeskjærgården med ulike farkoster. Jeg kom til Trondheim i forrige århundre for å 
studere og har vært med i båtlaget «Nidaros» og kystlaget siden 2001. Sommerseilaser med 
«Nidaros», også med barna før de fant andre kurser. Jeg deltok i planlegging/gjennomføring 
av Landsstevnet i 2019. Har også andel i en færing.  Jeg jobber i Miljødirektoratet med 
internasjonalt miljøvernsamarbeid og våtmarker. Dette har medført oppdrag i mange land, 
foruten Svalbard og Jan Mayen. De siste åtte årene ledet jeg et naturmangfoldsprosjekt i 
Myanmar, samt arbeid med våtmarks-konvensjonen (Ramsar) som bl.a kobler vann/våtmark 
og kultur. 
- Jeg gleder seg til å ta fatt på oppgaven som ny høvedsmann med kompetente folk i 
styret og en herlig mangfoldig gjeng av folk med brennende interesse for og erfaring med 
tradisjonsbåter og kystkultur! Jeg ønsker særlig å vektlegge formidling, få med flere barn og 
unge, samt gjennomføre andre prioriterte forslag fra kystlagets seminar i 2020 i samarbeid 
med de ulike gruppene.  
 

Vi ønsker styret og høvedsmannen lykke til og oppfordrer alle medlemmer til å bidra til 
aktiviteter og utvikling av kystlagsarbeidet framover! 
 



 

 

Dugnad på M/F Stoksundferja 
 

 
 

Lørdag 24. april inviterer vi til dugnad på 
M/F Stoksundferja som ligger på 
Kjerknesvågen. Dugnaden er fra kl. 09:00 – 
utpå ettermiddagen. Man bruker ca 1 time 
og 3 kvarter fra byen til Kjerknesvågen så 
om man da kjører fra byen like over kl. 
07:00 har man god tid. 
Folk kan melde seg på til Audun Podsada – 
SMS til 901 85 533. Vi har ikke felles 
transport, så folk må organisere kjøring 
selv. Jekta Pauline er tilgjengelig for lunch 
og spiseplass. Vi ordner lunsj og kaffe.  
 

Jobben som skal gjøres er noe skraping av 
skutebunn og påføring av nytt bunnstoff. 
Dette blir en unik sjanse til å få sett hvilken 
enorm innsats Midtnorsk Trebåtverksted 
har lagt ned siden 2015, samt få innblikk i 
hvilken utfordring Kystlaget får i årene 
framover med daglig drift og vedlikehold. 
Ferga begynner å nærme seg ferdig etter 
mange års restaureringsarbeid utført ved 
Midtnorsk Trebåtverksted. Les mer om 
restaureringen av Stoksundferja: 
https://trebatverksted.no/stoksundferja.html 
 

Strandryddedag 
 

Lørdag 8. mai kl. 10:00 planlegger vi 
strandryddedag i nærområdet omkring 
Trondheim. Vi planlegger som tidligere år å 
rydde utvalgte deler av strandlinja mellom 
Ila og Flakk. Vi bruker båt der det er 
hensiktsmessig, men det er også mulig å 
delta fra landsida der det er mulig. 
Oppmøte på Fosenkaia. Oppmøte på 
Fosenkaia kl. 10:00. Håper mange vil være 
med denne dagen og bidra til at vi kan 
redusere mengden av plast i havet. Ta med 
matpakke og kaffe som kan nytes ute i det 
fri hvis været tillater det. 

  
Fra strandryddedag 2017. Foto: Egil Eide 

 

Vårdugnad på Fosenkaia 
Torsdag 22. april og fredag 23. april tar vi 
vårdugnad på Fosenkaia for å feie opp, 
rydde og gjøre det fint på Fosenkaia før 
sommeren. Vi begynner også å ta ut båter 
benker og bord fra Gulskuret. Dugnaden 
begynner begge dagene kl. 17:00. Ta med 
feiekost og spade hvis du har. 
 

Skansen bro stenges i sommer 
 

 
 

For litt over en ukes tid siden fikk vi 
melding om at Bane NOR planlegger å 
stenge Skansen bro fra 4. juni til og med 
15. oktober for vedlikeholdsarbeid. Etter 
det vi erfarer er det omfattende male- og 
vedlikeholdsarbeid som skal utføres. 
En slik stenging vil ha dramatiske 
konsekvenser for fritidsbåter og for 
næringsdrivende i kanalhavna. Flere 
aktører har lagt inn protester allerede, og 
kystlaget vil jobbe videre sammen med 
disse for å fremme en felles uttalelse. 
 

Kystens Dag lørdag 5. juni 
Etter en lang vinter med pandemi og 
restriksjoner håper vi at det kan bli mulig 
å arrangere Kystens Dag lørdag 5. juni kl. 
11:00 – 15:00. Planleggingen har kommet i 
gang, og vi legger opp til en gratis 



 

 

familiedag med ulike aktiviteter. 
Arrangementet vil bli utendørs og lagt opp 
slik at vi kan overholde bestemmelsene for 
smittevern.  Mer informasjon om 
arrangementet vil bli gitt på Rådsmøtet 29. 
april. 

 
 

Båtkollektivet Elfryd 

 
 

Det er fremdeles mulighet for medlemmer 
av Kystlaget Trondhjem å bli med i 
båtkollektivet «Elfryd» slik at en kan få 
tilgang til å bruke børsabåten som er 
utstyrt med elmotor. Opplæring og utsjekk 
tar ca. 1 time og gjøres etter avtale. 
Les mer om båtkollektivet og reglene for 
bruk av båten på:   
https://www.kystlaget-trh.no/elfryd/ 
For påmelding til opplæring send epost til: 
elfryd@kystlaget-trh.no 
 

Nidaros - utsett lørdag 1. mai 
Vengbåten Nidaros bæres ut av naustet på 
Stadsbygd og seiles til byen lørdag 1. mai. 
Dette er en veldig hyggelig og sosial 
aktivitet. Vil du være med?  
Se http://www.nidaros.batlag.no -eller 
kontakt styret - styret@batlag.no  
 

Aktiviteter våren 2021 
Alle aktiviteter er satt opp med forbehold 
om at de kan bli avlyst pga korona-
situasjonen. 
 

Rådsmøte: 
 Torsdag 29. april (Zoom)       kl.19:00 

 

Vårdugnad: 
 Torsdag 22. april            kl.17:00 
 Fredag 23. april        kl.17:00 

 

Dugnad på Stoksundferja: 
 Lørdag 24. april                      kl.09:00 
   (Kjerknesvågen, Inderøy) 

 

Kystens Dag 2021: 
 Lørdag 5. juni        kl. 11:00 - kl.15:00 

 

Båttur på fjorden: 
 Onsdag 23. juni        kl.17:00 

 

Ravnkloa 1956 

 
Ravnkloa 1956 med Munkholmbåten på tur ut fra kai. 
Fotograf er Kåre Halse. Kanskje noen kjenner igjen 
dampskipet og frakteskuta i bakgrunnen? 
 

 
Torsdagstreff (inngang kr 50,-) 
Torsdag 27. mai kl. 19:00: «Forlis, funn og foto.» 
ved dykker og fotograf Nils Aukan. Foredraget tar 
for seg utgravningen av fregattskipet «Perlen» som 
forliste ved Ladehammeren i 1781, skatteskipet 
«Akerendam» fra Holland, som forliste i mars 1725, 
og regalskipet «Kronan» på 2000 tonn med 120 
bronsekanoner som eksploderte og sank i kamp med 
den Dansk/norske/hollandske flåte ved Øland, 
Sverige i 1676. Foredraget viser frem fantastisk 
funn og historier knyttet til disse skipsforlisene. 
 


