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Sommerseilas  

 
Det Gode Liv og Auskaret (Foto: Jan-Petter Huberth Hansen). 

Medlemsturen på fjorden 23. juni ble vellykket med frisk vind og gode forhold både for 
seilbåter og båter med motor. Mange medlemmer fikk en etterlengtet tur på fjorden med flere 
av båtene ved Fosenkaia.  
I sommer var flere av kystlagets fartøy på langtur. Jakta «Det Gode Liv» seilte på 
TØRRFISKTOKT fra Myken til Trondheim med tørrfisk fra Røst som høytidelig ble overlevert 
til Trøndersk matfestival. Les mer om ferden på https://www.facebook.com/Torrfisktokt/ 

 

            

Kulturminnedag 11. september 
 

 

 

 
Lørdag 11. september kl 11 – 15 arrangerer 
kystlaget den årlige Kulturminnedagen på 
Fosenkaia. Her vil kystlaget åpne skurene 
sine og stille ut gjenstander, vise 
aktiviteter, og invitere hele familien til et 
åpent og gratis familiearrangement. Det vil 
bl.a bli mulig å oppleve gamle 
semidieselmotorer, prøve seg i smia, og 
besøke håndverksrommet. Kanskje blir det 
en rotur på kanalen eller en tur med Elfryd. 
Velkommen! 
 

 

 



 

 

D/S Hestmanden til Trondheim 
28. august – 5. september 

 
 

23. september i år er det 110 år siden 
dampskipet Hestmanden ble overlevert 
Vesteraalens Dampskibsselskab og sjøsatt 
på Laxevaags Maskin & Jernskibsbyggeri i 
Bergen. Skipets historie siden den gang er 
utrolig; passasjer- og kystgodstrafikk langs 
norskekysten i fredstid, konvoifart under 
britisk flagg under første verdenskrig og 
underlagt Nortraships kontroll deler av 
andre verdenskrig.  I juni 1945 var D/S 
Hestmanden det første norske skipet som 
gikk fra Oslo til Finnmark med forsyninger 
til gjenoppbyggingen av Norge. I dag er 
skipet et viktig minnesmerke over norsk 
skipsfart og sjøfolkenes innsats under to 
verdenskriger, og ikke minst historien om 
hvordan deres opplevelser preget dem langt 
inn i etterkrigstiden. 
 

D/S Hestmanden seiler nå med ny last 
under mottoet «Fra stykkgods til 
tankegods»! Skipet er fylt med utstillinger 
og fortellinger fra krigsseilernes opplevelser 
i tekst, bilder, lyd og film samt en ny 
applikasjon kalt «Mønstre på». Gjennom 
denne appen vil spesielt yngre 
publikummere få oppleve 
krigsseilerhistorien på en ny måte. D/S  

 

Lørdag 28. august kommer D/S 
Hestmanden til Trondheim og blir liggende 
ved Strandveikaia like foran Dora fram til 
5. september. Her vil skipet være åpent for 
publikum – med gratis adgang – til følgende 
tider:  
  Lørdag      28. august: kl.12:00-18:00 
  Søndag     29. august: kl.12:00-18:00 
  Tirsdag     31. august: kl.16:00-20:00 
  Torsdag 2. september: kl.12:00-18:00 
  Lørdag   4. september: kl.14:00-18:00  
Les mer om seilasen på: 
https://www.vestagdermuseet.no/hestma
nden/seilas2021/.  
Det er en stor og viktig begivenhet når D/S 
Hestmanden nå for første gang siden 1964 
er på langtur langs kysten for egen maskin. 
Olaf T. Engvig, som eier «Værdalen» var 
sterkt involvert i å få berget Hestmanden 
fra opphugging i 1982. Skipet ble slept til 
Trondheim der det lå fram til 1992 da det 
ble slept til Bredalsholmen ved 
Kristiansand. Skipet har vært gjennom 
omfattende istandsetting og restaurering i 
flere tiår og er nå sertifisert i henhold til 
forskrift for vernede skip. Det er en viktig 
milepæl også for fartøyvernmiljøet i Norge 
at en av landets kystkulturminneskatter nå 
endelig seiler igjen. Anløper Trondheim 
fredag 27. august kl. 0830.                     

                 

«Den siste Viking» lørdag 28. 
august i Brattørabassenget 
 

Lørdag 28. august legger Den siste viking 
sin kulturseilas i Trondheimsfjorden til kai 
ved Brattørkaia i Trondheim. Du finner oss 
på samme kai som Hansteen. 
Denne dagen har vi forestillinger vi tilbyr 
vårt publikum. 
Kl. 13:00 spiller Sveinung Næss og Magnus 
Winsvold forestillingen "Førstereisgutt" 
Dette er en improforestilling for barn der 



 

 

publikum inviteres på til å bli med en 
spennende reise i ei improvisert 
sjømannsskrøne. Kveldsarrangementet 
starter kl. 19:30. Da vil skipper og 
båtbygger Einar Borgfjord fortelle om 
byggingen av jekta Tordenskiold, Per 
Mollan og Knut Ola Vang vil informere om 
neste års oppsetning av Den siste viking og 
kvelden avsluttes med forestillingen 
"Legenden om Jakob". Dette er en 
nyskrevet monolog som Mathias M. 
Rydjord skal fremføre. Forestillingen spilles 
i på flytebrygga og jekta fungerer som 
scene. 
Billetter (kr. 50,- for improforestillingen og 
kr. 300,- for kveldsforestillingen) selges ved 
inngangen.  
 

Forbundet KYSTENs 
råseilseminar til Hasselvika 

 
Jekta Tordenskjold 

Forbundet KYSTENs råseilseminar 2021 
arrangeres 23. - 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.  
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  

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

 

Aktivitetskvelder på Fosenkaia: 
 Onsdag 6. oktober                  kl.18:00 
 Onsdag 3. november               kl.18:00 

 

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

 

Rådsmøte: 
 Torsdag 23. september       kl.18:00 

 

Høstdugnad: 
Torsdag 7. oktober kl 17:00. 
Rydding av benker og bord samt klargjøring 
for vintersesongen. Det vil være enkel 
bevertning for dugnadsgjengen 

 

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

 

Søndagskafé 
Vi starter opp med søndagskafé på 
Gulskuret i løpet av høsten etter at Kafé 
Skuret har avsluttet årets sesong. Følg med 
på facebook og webside for mer info. 
 
 
 
 
 
  

 
Foredrag på D/S Hestmanden 
(inngang kr 140,-/120,-) 
Lørdag 4. september kl. 13:00: «Glemt krig og 
glemte krigsseilere. Et foredrag av Bjørn Tore 
Rosendahl om krigsseilerne før 9. april og om de 
utenlandske krigsseilerne i den norske uteflåten. 
Arrangementet foregår ombord D/S Hestmanden 
(fra Vest-Agder-museet IKS), som ligger til kai ved 
Strandveikaia i Nyhavna. 
 

Torsdagstreff (inngang kr 50,-) 
Torsdag 30. september kl. 19:00: «Norge som 
ledende havnasjon – også i fremtiden?» 
Norge har i mange tiår hatt en lederposisjon i de 
maritime næringene. Nå presser klimamålene frem 
store endringer i maritim sektor – hvilket ansvar har 
vi for å bidra til en bærekraftig maritim fremtid, og 
hva skal til for at Norge skal beholde 
lederposisjonen? v/ Siri Granum Carson, professor 
i anvendt etikk og direktør for NTNU Oceans 



 

 

 
 
 
 
«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 
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 

 
 

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 




