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Naustet i Ringvebukta – kystlaget signerer 20-års 
leiekontrakt med Trondheim kommune  

 

 
Naustet i Ringvebukta. 

Ringvebukta er en del av det antikvariske kulturlandskapet på Lade, sammen med 
Sponhuset (kafé), Adrianstua, og ikke minst det gamle naustet. Eiendommen, inkludert 
naustet eies av Trondheim kommune og er regulert til friområde.  
Kystlaget har hatt en avtale med kommunen om å leie naustet i flere år. Nå har vi sikret oss 
en ny leieavtale for 20 år, hvor kystlaget tar på seg å renovere og vedlikeholde bygget.  
Naustet benyttes til vinterlagring av tradisjonsbåter. Det er plass til to til tre færinger. 
Gjennom kystlagets bruk ivaretas naustet som et autentisk bygg som forteller om båtens og 
fjordens betydning gjennom tidene. Dette er i tråd med Kulturminneplanen for Trondheim 
(2013-2025), og målet om vern gjennom aktiv bruk. Nettopp hva Forbundet KYSTEN og 
Kystlaget Trondhjem jobber for! 
Men det stopper ikke der. Naustets beliggenhet tett inntil den meget populære Ladestien, 
hvor hundrevis av folk passerer daglig, gjør også naustet til en "destinasjon". Mange tar en 
pause i naustveggene eller på områdene rundt. Dette vil kystlaget utnytte, og i anmodningen 
om forlenget leieavtale la kystlaget derfor fram ideen om å benytte naustet som 
"formidlingsplattform". Konkret er det tenkt at naustveggene benyttes til informasjon. 
Kystlaget vil i forståelse med kommunen utarbeide informativ og tilpasset informasjon om 
lokal kystkultur og tradisjonsbåter.  
Styret i kystlaget har den fortløpende kontakten med kommunen, mens vi internt vil gi 
småbåtgruppa v/Jens Krystad, og storfæringlaget v/Ellen Arneberg ansvaret for planlegging, 
gjennomføring av renoveringen, samt fortløpende vedlikehold av naustet.  
Forbundet KYSTEN invitert tidligere i år til et felles krafttak for naust og sjøhus. Vi tok den 
utfordringen og har søkt forbundet om midler til å sette i stand naustet. Så snart vi får svar 
på søknaden fra "naustfondet" og får gjennomført en befaring med byantikvaren, vil styret ta 
initiativet til et oppstartsmøte for det videre arbeidet. Spennende! 

           Jan-Petter Huberth Hansen 



 

 

Nidaros på sjøen igjen 
 

 
 

Tradisjonen tro var det vårlig utsett av 
«Nidaros» ved Prestelva på Stadsbygd. Årets 
dugnad ble gjort lørdag 1. mai med cirka 25 
deltakere. Dermed klarte vi å bære ut båten 
uten hjelp av andre. Det selvbygde naustet 
i stavlaft ligger «midt i smørøyet» på 
museumsområdet der det er flere andre 
tradisjonsbåter og båtbyggerverkstedet der 
Einar Borgfjord for snart 25 år siden bygde 
«Nidaros». 
Båten ble båret ut på fjære sjø, og mens vi 
ventet på floa, ble innved, ballast og rigg 
gjort klar. Samtidig ble det god tid til 
matpause og samvær. Så fort masta var 
reist og alt var på plass, gikk båten ut det 
trange elveløpet og ble seilt til 
hjemmehavna på Fosenkaia. Her blir den 
brukt til seilaser hver onsdag kveld, bare 
avbrutt av noen ukers sommerseilas. Sjekk 
nettsiden vår www.nidaros.batlag.no for 
mer informasjon. Ny medlemmer ønskes 
velkommen! 

Stein Arne Sæther, styreleder 
 

Seilgruppa – ny gruppe i kystlaget 
 

 
Auskaret under fulle seil. 

Seilgruppa er nyoppstarta i år. Vi er en 
intensjonsgruppe. Ingen medlemsavgift, vi 
har ikke ansvar for noen båter. Målet vårt 
er å få seilt mest mulig med de båtene som 

har seil i laget. Alle er velkomne enten de 
har båt eller ikke. De som har båt kan via 
seilgruppa få tilgang på mannskap fra 
andre båter eller båtløse. Seilgruppa vil 
etter hvert ha en fast seildag. Vi setter også 
opp en hjemmeside hvor folk kan melde seg 
på seilaktiviteter. I og med at vi følger vær 
og vind, vil det bli endel spontane turer på 
kort varsel. Vi vil da sette opp båtene som 
skal seile. Og folk kan melde seg på den 
båten de vil være med.  
Leder i gruppa er Bao Quoc Le. Nestleder er 
Aksel Jørgensen.  
De som ønsker å bli medlem kan melde seg 
inn på epost seilgruppa@kystlaget-trh.no 
 

Matkvelder til høsten 
En liten melding fra Mat og Festivitas 
gruppa: Havets festbord blir 9. oktober 
2021. Lutefisk-kvelden blir 27. november 
2021. Alt avhenger om covid 19 smitten er 
på retur.     Hilsen Jorunn, Leder i Mat og Fest.                    

                 

Skansen bru åpner i sommer 
likevel! 

 
 

I forrige utgave av Byblekka skrev vi om at 
BaneNor planlegger et omfattende 
vedlikehold på Skansen bru sommeren 
2021 og at brua ville bli stengt fra 4. juni.  
Kystlaget har deltatt på møter med 
BaneNor sammen med båtforeningen, 
seilforeningen, flere næringsaktører på 
Vestre Kanalhavn samt båteiere og forklart 
at ei brustenging midt i båtsesongen ville få 
store negative konsekvenser både for 
båtfolket og for næringsaktørene.  
Den glade nyheten er at BaneNor og 
entreprentøren lyttet til våre innsigelser og 
har vedtatt å utsette stengingen av 
Skansen bru til 14. august slik at vi berger 
mesteparten av sommersesongen. Brua 
har et prekært vedlikeholdsbehov, og det er 
viktig for bruas framtid at det tas et 



 

 

skikkelig grep nå. Flere kritiske bolter og 
stag må byttes, og hele konstruksjonen 
skal sandblåses og males.  
 

Båttur for medlemmer 23. juni 
Etter en lang vinter med pandemi og 
restriksjoner inviterer vi til båttur for 
medlemmer på selveste St.Hans-aften 
onsdag 23. juni der de som ønsker det kan 
får være med en av båtene ved Fosenkaia 
på en kveldstur på fjorden. 
Oppmøte blir på Fosenkaia kl. 1630 med 
avgang kl 1700 slik at båtene kan komme 
ut ved bruåpning kl 1710. 
Vi satser på å komme tilbake til 
bruåpningen kl 2115 - 2140. 
Ta med egen mat, solkrem og drikke 
(alkoholfri), og gjerne redningsvest hvis du 
har. Turen er gratis. 
NB: På grunn av corona-situasjonen må vi 
begrense antall medseilere på hver båt. Vi 
vil lage påmelding via Doodle der du kan se 
hvilke båter som går og hvor mange de kan 
ta med.  
 

Sen sesongåpning for Kafé Skuret 
Det heter seg at en god dag kommer aldri 
for sent. Vi har tro på at en etterlengtet 
sesongåpning av Kafé Skuret vil bringe med 
seg gode dager på kaia for de som vil nyte 
lukta av tjære og gamle båtmotorer, drikke 
kortreist øl, nyte fish & chips - og snakke 
om livet. 
Gitt situasjonen får kafeen i år ha litt 
begrensede åpningstider. Det blir dessverre 
få om noen konserter da det har vært for 
stor risiko for driverne å booke artister. 
Men god drikke, god atmosfære og kanskje 
noe nytt på matfronten kan driverne skilte 
med. – Og kystlaget får som kjent en andel 
av omsetningen. Vi oppfordre medlemmene 
til å nyte denne unike kaféen! Ta gjerne 
med venner og familie også! 
 

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

Båttur på fjorden: 
 Onsdag 23. juni        kl.16:30 

 

Aktivitetskvelder på Fosenkaia: 
 Onsdag 1. september              kl.18:00 

 Onsdag 6. oktober                  kl.18:00 
 Onsdag 3. november               kl.18:00 

 

«Hendelser på Nyhavna» 
 Lørdag 4. september                

 

Kulturminnedag på Fosenkaia: 
 Lørdag 11. september kl.11:00 – 15:00               

 

Rådsmøte: 
 Torsdag 23. september       kl.18:00 

 

Matkvelder på Gulskuret: 
 Havets Festbord 9. oktober     kl.19:00 
 Lutefisk-kveld 27. november   kl.19:00 

 

Forbundet KYSTENs 
råseilseminar til Hasselvika 

 
Jekta Tordenskjold 

Forbundet KYSTENs råseilseminar 2021 
arrangeres torsdag 23. til søndag 26. 
september i Hasselvika/Hysneset ved 
utløpet av Trondheimsfjorden. Temaet er 
jektesegling. Einar Borgfjord fra 
Båtbyggeriet ved Museet Kystens Arv 
forteller at det blir lagt opp til seiling med 
jekta Pauline, jekta Tordenskjold, og 
vengbåten Ottar. Vi får også høre foredrag 
om Nordlandsfarten og jektas historie ved 
Erika Søfting fra Jektefartmuseet, Jekta 
Paulines historie ved Arne Fossum, og 
byggingen av jekta Tordenskjold ved Einar 
Borgfjord. Siden seminaret handler om 
jekteseiling, legger vi også opp til økter om 
og med seil. Et detaljert program blir 
presentert senere. 
Overnatting i «Kommandanten» (befals-
messa på Hysneset). Priser: Dobbeltrom kr. 
350,- pr natt, enkeltrom kr. 700,- pr natt. 
Påmelding til e-post: tore@kysten.no  



 

 

 
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 
Seilgruppa      Bao Quoc Le  466 83 918                    seilgruppa@kystlaget-trh.no 
Dokumentasjon/arkiv   Per Kristian Rognes      907 41 054               arkiv@kystlaget-trh.no 
Flytebryggegruppa    Bengt Finstad                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   Egil Eide     416 91 512    levendekanalhavn@kystlaget-trh.no 
Studieveileder    Jorid Østvik                   926 27 518            studieveileder@kystlaget-trh.no 

 


