
 

 

 

BYBLEKKA 
Meldingsblad for Kystlaget Trondhjem 4/2021 

www.kystlaget-trh.no 
 

Naustprosjektet er i gang  

 
Dugnadsgjeng foran nausted i Ringvebukta. 

Kystlaget har fått midler fra Forbundet KYSTEN til å sette naustet i Ringvebukta i stand. På 
første dugnaden i slutten av september stilte 9 friske mennesker med nødvendig redskap fra 
hakker-spader til vafler. Jobben med å rense for gress og jord ble gjort, og området gruset. 
Planen er å få skiftet taket før vinteren.  Ta kontakt med Torstein Holm 
torstein.holm@gmail.com hvis du har lyst til å være med på dugnadene framover.  

 

            

Julebord 27. november 
 

 
 

Endelig er det klart for kystlagets julebord 
med lutefisk! Jorunn fra Mat & Fest melder 
om at råstoff til lutefisk er ankommet og at 

forberedelsene er i gang. Julebordet blir på 
Gulskuret lørdag 27. november kl. 19:30. 
Pris kr. 350,- Bindende påmelding ved å 
betale inn til konto 0539.44.30317 eller til 
Vipps nr 131083 innen påmeldingsfristen 
mandag 22. november. NB. Begrenset 
med plasser, så først til mølla. Påmelding 
etter fristen blir ikke godtatt. Hjertelig 
velkommen! Husk at egen drikke må 
medbringes, for øvrig har vi masse kaldt 
vann i springen! 

Jorunn Brandsø, tlf. 454 67 618. 
jorunnkristin54@gmail.com   



 

 

Temakveld om Lofotkista 

 
Torsdag 21. oktober var det endelig 
temakveld igjen på Gulskuret. På denne 
kvelden ga Einar Borgfjord fra Museet 
Kystens Arv en levende beskrivelse av noe 
av det som måtte til for å utruste fiskerne 
som skulle den lange veien til lofoten. Alt 
fra ullklær, sjøklær av skinn (seinere 
oljehyre), flere sett med undertøy, skjorter, 
bukser, lester, strømper, sjøvotter, 
handlingsvotter, tettvevde vadmelsklær, 
smør, flatbrød m.m.  Einar hadde med seg 
gjenstander, klær, kiste og matbomme som 
har vært i familiens eie i mange 
generasjoner. 
Kystlaget har et prosjekt der vi vil lage 
kleskiste og matkiste, og kanskje det blir en 
utstilling av det. Kjenner du til om dine 
beste- eller oldefedre seilte og rodde til 
Lofoten? I så fall er Kystlaget Trondhjem 
interessert i informasjon du kan sitte med. 
Kontakt Kari Gjerde hvis du har noen tips 
handverksgruppa@kystlaget-trh.no 

 
                  

Temakveld torsdag 11. november 
 

Denne kvelden skal vi se den nye filmen 
«Båtbyggerne» som Forbundet KYSTEN har 
fått laget. «Båtbyggerne» er en vakker 

dokumentarfilm om trebåtbygging, laget av 
Forbundet KYSTEN og Oslo Filmkompani. 
I filmen møter vi tre unge båtbyggere og 
deres læremestere, og kommer tett på deres 
refleksjoner rundt tradisjonen, kunnskaps-
overføringen og betydningen av båtene.  
 

Nordiske klinkbåttradisjoner er nominert 
til UNESCOs representative liste over 
menneskehetens immaterielle kulturarv.  
 

I tillegg vil Egil Eide presentere NTNUs nye 
ferga «milliAmpére2» som etter planen skal 
settes i prøvedrift fra Ravnkloa til Vestre 
kanalkai til sommeren. 
Gulskuret, torsdag 11. november 
kl.1800 
 

Høst = tid for oppsetting av båter 

 
Søndag 3. oktober ble vengbåten Nidaros 
satt inn i naustet på Stadsbygda.  20 
personer løftet og bar den 39 fot lange 
åfjordsfembøringen på nærmere 2 tonn inn 
i naustet. Når mange løfter i flokk med god 
koordinering, er det utrolig hva en får til 
med muskelkraft. Båtlagets steingode 
vafler ble servert mens man ventet på fjære 
sjø. Da er det bare å glede seg til utsetting 
i mai. Ta kontakt med styret i Nidaros hvis 
du har lyst til å være med. styret@batlag.no 
 

  



 

 

Auskaret fikk en heller bratt oppstigning 
fra flytebrygga da det var lavvann da båten 
ble satt opp. Med god hjelp fra trekk-
kroken på en bil og mange hjelpere gikk 
hele operasjonen fint og Auskaret kom i 
hus for vinteren. 
 

  
 

Også Stoksundferja har kommet på land på 
slippen i Kjerknesvågen. Midtnorsk 
Trebåtverksted går i gang med å sluttføre 
restaurering av rekke, skansekledning og 
overbygg. Vi gleder oss til å få ferga tilbake 
til Fosenkaia når den blir ferdig. 
 

Julegavetips 
 

 
Operasjon TITLE var et forsøk på å senke 
det tyske slagskipet «Tirpitz» ved hjelp av 
såkalte menneskelige torpedoer i slutten av 
oktober 1942. «Tirpitz» lå på den tiden i 
Fættenfjorden. 

Fiskeskøyta «Arthur» la ut fra Shetland 26. 
oktober 1942. Om bord var fire mann fra 
Shetlandsgjengen og seks briter. På dekk 
hadde de to CHARIOT undervanns-
farkoster med et stridshode på 300 kg. 
Målet var slagskipet «Tirpitz». Etter 
angrepet skulle «Arthur» senkes, og 
mannskapet skulle ta seg over til Sverige. 
Boka forteller historien om mot, 
oppfinnsomhet og vilje til å bruke ny og 
uprøvd teknologi i en desperat situasjon, 
samt flukten gjennom det okkuperte 
Trøndelag. Historiker Frode Lindgjerdet 
beskriver planleggingen, gjennomføringen 
og flukten etter det mislykkede angrepet. 
Museumsforlaget (kr 390,-)  
https://museumsforlaget.no/produkt/ope
rasjon-title/ 
 

Aktivitetskalender 
 

Temakvelder: 
 Torsdag 11. november           kl. 18:00 

Autonom ferge. Visning av filmen 
«Båtbyggerne».  

 

Matkvelder på Gulskuret: 
 Julebord 27. november          kl.19:30 

 

Nye åpningstider for Skansen 
bru til våren 
Det ligger an til nye åpningstider for 
Skansen bru til våren. BaneNor har innkalt 
brukerne av kanalen til møte for å drøfte 
hvordan en kan få til åpningstider som er 
til beste for aller parter. De signaliserer at 
de ønsker å få til litt lengre tidsluker med 
mer fleksibilitet i åpningstidene. Styret i 
kystlaget følger opp og deltar i prosessen. 
 
 

 
 

Torsdagstreff (inngang kr 50,-) 
Torsdag 25. november kl. 19:00: «Trondheim 
som handels- og sjøfartsby» 
De gamle handelshusene i Kjøpmannsgata var 
byens ledende bedrifter. Her var den økonomiske, 
politiske og ikke minst sosiale makten samlet. 
Handelshusene gikk stort sett over ende i 1870-
årene. Foredraget holdes av historiker Terje 
Bratberg. 



 

 

 
 
 
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   Sverre Steen    934 06 429                    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    Marius Petter Wick       406 06 221                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 

 


