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Naustet på Ringve ferdig restaurert! 
 

 
Foto: Gunnar Austrheim 

 

Naustet på Ringve er ferdig restaurert på dugnad av kystlagsmedlemmer. Siste kronen på 
verket er en informasjonsplakat om naustet og Kystlaget Trondhjem som Stein Arne Sæther 
har utarbeidet. Mange turgåere legger turen innom, og det er alltid folk innom og ser på når 
båtene settes ut og inn. Legg gjerne turen til Ringve og se hvor fint det ble! 
 

 

Temakveld 1. desember -Bachke 
& Co. -byens ukjente rederi 
 

 

 

10. januar 1872 etablerte Halvard og Fritz 
Martin Bachke firmaet Bachke & Co. som 
ble byens nest største rederi. Gjennom 150 
år har søsterbedriftene Bachke & Co. og H. 
& F. Bachke hatt stor aktivitet flere steder 
i Trøndelag innen handel, skipsfart, 
bergverk, eiendom og logistikk. Selskapet 
som holdt til i Fjordgata, er 150 år i år. De 
seilte over hele verden, mer enn tusen 
trøndere har vært mannskap ombord på 
båtene. Fargerik - og rik - familie som også 
eide gruver og havneterminaler. 
Stein Arne Sæther, medforfatter av 
jubileumsboka om Bachke & Co., forteller 
og viser bilder. 1. desember kl. 1900. 
Åpent for alle interesserte. Velkommen! 



 

 

Kystlagets julebord 2022 
Lørdag 26. November 2022 kl 19:00 
 

 
Mat- og festivitasgruppa ønsker herved alle 
kystlagsmedlemmer velkommen til årets 
julebord. Kvelden arrangeres på Gulskuret 
hvor vi serverer egenprodusert lutefisk på 
tradisjonelt vis. 
Pris: kr 350,- inkl. velkomstgløgg. 
Bindende påmelding gjøres ved enten å: 
 - betale inn til konto 0539.44.30317 
 - eller til VIPPS nr. 131083 
innen søndag 20. november. Begrenset 
antall plasser, så først til mølla! 

Hjertelig velkommen! 
 

Nidaros i vinteropplag på 
Stadsbygda 22. oktober 
 

 
Foto: Jan-Petter Huberth Hansen 

Hver høst samles båtlaget Nidaros på 
Museet Kystens Arv for å få vengbåten i 
naust ved utløpet av Prestelva. Oppsett (og 
utsett) på Stadsbygd har vært årlige 
ritualer siden båtlaget fikk en avtale med 
museet om nausttomt i 2000. Flere 
storbåter har plass i naustrekken. Oppsett 
i år var sammen med båtlaget Munin. Mye 
jobb, men mange folk bidrar. Dugnaden går 
unna på 6-7 timer inkludert lunsj og 
vaffelpauser. En annen tradisjon er besøk 
av elever fra Fosen Folkehøgskole som 
bidrar til å løfte båten inn etter at floa har 
satt den øverst i tidevannsonen.  
 

Absolutt en stor opplevelse når 25 til 30 
rygger løfter i takt, og store drog synges inn!  
Båtlaget Nidaros har siden oppstarten i 
1997 hatt et stabilt medlemsantall på ca. 
50- 60 personer. Rundt 20-30 av det mer 
aktive slaget. Vedlikehold og drift er 
organisert gjennom styret og ulike 
arbeidsgrupper. Her inngår motorgruppa 
som i år fikk seg en overraskelse da båten 
kom på land. Propellen til ca 20.000 var 
borte! Heldigvis fikk vi hjelp av dykkere fra 
Havsport dykkersenter som fant propellen 
i Brattørabassenget. Litt flaks skal man ha. 
Stor takk til dykkeren! 
Båten er ellers i god stand, også fordi vi har 
et godt samarbeid med Einar Borgfjord og 
Båtskott trebåtbyggeri på Stadsbygd. I 
vinter skal det gjøres en jobb med tetting 
rundt propell. Det meste av vedlikeholdet 
skjer ellers på dugnad inkludert fornying 
av segl og rigg. Nytt storsegl ble ferdig før 
sommerseglas i år (med viktig økonomiske 
støtte fra Kystlaget). Denne vinteren er 
planen et nytt toppsegl. Men først skal vi 
feire at det er 25 år siden Nidaros ble 
sjøsatt og døpt på Fosenkaia i 1997. Alle 
gamle og nye medlemmer er hjertelig 
velkommen til middag og fest på Gulskuret 
lørdag 3. desember! 
For Båtlaget Nidaros Gunnar Austrheim - Skrivar 
 

Nye snekkermaskiner 

I forbindelse med bygging av nytt 
havteknologisenter på Tyholt fikk Kystlaget 
Trondhjem overta noen flotte 
snekkermaskiner som blir satt opp i 
snekkerrommet. Det er bl.a ei ny stor 
stasjonær sirkelsag, avretter- og 
dimensjonshøvel og båndsag. De gamle 
maskinene vil bli lagt ut for salg. Følg med 
på kystlagets facebookside… 



 

 

Boktips 

 
Denne jubileumsboka om et av Trondheims 
kjente rederier er ført i penna av Svein Inge 
Meland og Stein Arne Sæther. Bachke & 
Co. vokste siden etableringen i 1872 til å bli 
byens nest største rederi. Selv om 
rederidriften er lagt ned, er bedriften 
fortsatt høyst levende og har flere ben å stå 
på – både i Trondheim og på Hitra. 
Boka inneholder også miniportretter av 
sentrale personer, reportasjer, komplett 
flåteliste og over 300 bilder. Kjøpes hos Ark 
Bruun i Nordre gate. 
 

Kurs i knuter og spleis 

 
I januar starter et meget nyttig kurs for alle 
som skal ferdes i båt eller har behov for 
kunnskap og ferdigheter innen tauverk. 
Som instruktør har vi fått den garvede 
sjømannen Marius Petter Wick som 
behersker kunsten til det fulle. Kursdager 
er onsdag 18.01.23, onsdag 25.01 og 01.02 
alle kvelder kl.19.00-21.00. Påmelding til 
studieveileder@kystlaget-trh.no 

Ungdomsseilas 2023 

 
Det blir ungdomsseilas for tredje år på rad 
i regi av Forbundet KYSTEN ung også neste 
sommer. Denne gangen håper vi på å også 
få til en tokt i Nord-Norge. Mer informasjon 
om datoer og påmelding kommer etter 
hvert. 
 

Aktivitetskalender 
 

Temakvelder: 
 Torsdag 1. desember           kl.19:00 

 

Aktivitetskvelder med vafler: 
 Onsdag 7. desember            kl.18:00 

 

Rådsmøter: 
 Torsdag 17. november             kl.19:00 

 

Julebord med lutefisk: 
 Lørdag 26. november              kl.19:00 

 

Søndagskafé (fra og med 25. september): 
 Søndager         kl.12:00-15:00 

 

Årsmøte 2023: 
 Torsdag 16. februar            kl.18:00 

   

 
 

Torsdagstreff (inngang kr 50,-) 
Torsdag 24. november kl.19:00: «Rett i garnet»  
Et foredrag om livet til fiskerne i gamle dager med 
et ekstra fokus på fiskerdrakten. Her får du også 
muligheten til å lære strikkeoppskrifter! 
Line Iversen er konservator og fagansvarlig for 
tekstil i Viti og har jobbet i 20 år på Sunnmøre 
museum, primært med samlingsforvaltning. Hun 
har skrevet flere artikler om samlingene i 
museene, med utgangspunkt i gjenstandene, deres 
tradisjon og bruk. 



 

 

 
 
 

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   John Eilif Hermansen   414 32 461            hermes@kystlaget-trh.no 
Mat og festivitas  Roald Nakstad     917 41 799        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    Adam Krupicka     461 10 509            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 
 

 

Kystlaget Trondhjem er med sine 430 medlemmer ett av 126 kystlag 
tilknyttet Forbundet Kysten. Kystlaget har sin base på Fosenkaia i Trondheim der 
laget forvalter flere båter og bygninger (skur) på kaia. Disse brukes aktivt til 
medlemsaktiviteter og til vedlikehold og drift av tradisjonsbåter og veteranfartøy.  
Kystlaget har flere aktivitetsgrupper der en kan lære og praktiskere alt fra seiling, 
smiing, håndverksarbeid til restaurering av gamle motorer. 
 

En kan bli medlem av Kystlaget Trondhjem ved å melde seg inn i Forbundet 
KYSTEN og velge Kystlaget Trondhjem som lokallag. Medlemskontingen er kr 
500/år for ordinære medlemmer og kr 75/år for husstandsmedlemmer. 
Ungdomsmedlemmer betaler kr 250/år inntil fylte 26 år. 
Bli medlem ved å gå inn på: https://kysten.no/bli-medlem 


