
 

 

 
 
 
Til:   Medlemmer av Kystlaget Trondhjem 
«Navn» 
«Adr2» 
«Adr4_______» 
 
Kontaktpersoner i Kystlaget Trondhjem:  
Høvedsmann (leder)       Egil Eide                          416 91 512  hovedsmann@kystlaget-trh.no 
Halskar (kasserer)           Frode Frydenlund            926 33 390          halskar@kystlaget-trh.no 
Stuert           Jorunn Kristin Brandsø    454 67 618              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               Torstein Holm                  922 22 008           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 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 
Hansteengruppa    
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    Ingrid Berg                    909 14 494            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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Den grønne bybåten overlevert til kystlaget 

 
   Foto: Hilde Borgfjord 

Den Grønne Bybåten er ferdig og ble seilt inn til Fosenkaia fredag 4. september. Båten har 
en elektromotor på 10kW. Båten er bygd av Ola Borgfjord, Åge Arnold Haugan, Bendik 
Skogvoll og Einar Borgfjord på Båtskott Trebåtbyggeri med støtte fra Forbundet KYSTEN og 
Sparebankstiftelsen DNB. I løpet av de neste dagene skal båten prøvekjøres før vi ønsker 
velkommen til dåp på Fosenkaia lørdag 12. september kl 13. Det vil bli laget et båtkollektiv 
der medlemmer kan bruke båten til turer på fjorden. Meget pen og trivelig båt som vi gleder 
oss til å bruke!  
 
 

Kulturminnedag 12. september 
Lørdag 12. september kl 11 – 15 inviterer vi 
Kulturminnedag på Fosenkaia der 
kystlaget har åpne skur og stiller ut båter, 
motorer, handverksarbeid, smie m.m. 
Kulturminnedagene arrangeres over hele 
landet i høst og er en del av 
Kulturvernforbundets markering av det 
frivillige kulturvernarbeidet. 
Arrangementet er åpent for alle, og vi skal 
passe på å overholde smittevernreglene. 
Det blir dåp av Den Grønne Bybåten kl 
1300.                    Velkommen! 

Temakveld - lofotkista 
Hva trengte trønderne som dro til Lofoten i 
gamle dager?  Hver vinter seilte mange 
fiskere fra Trøndelag til Lofoten i 
fembøringer for å delta på Lofotfisket. Med 
seg hadde de hver sin lofotkiste som 
inneholdt mat, klær, sengeklær, fiskeutstyr 
og mye mer. Torsdag 8. oktober kl.1900 
kommer Einar Borgfjord fra Museet 
Kystens Arv for å fortelle hva ei lofotkiste 
skulle inneholde og om alt som skulle 
ordnes i stand for en tur til Lofoten. 



 

 

  
Lofotkiste  Foto: Museet Kystens Arv 

Kystlaget har planer om 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 i 
handverksgruppa: kari.gjerde1@gmail.com 
 
 
 

Kurs i reparasjon og 
vedlikehold av trebåter 
Småbåtgruppa arrangerer kurs i 
reparasjon og vedlikehold av trebåter. 
Kurset starter onsdag 23. september 
kl.18 i Grønnskuret, Fosenkaia. Første 
oppgave er reparasjon av en 'Hitrabåt'.  
Kursavgiften er kr. 300,- for 10 kvelder. 
Meld deg på til Jens Krystad, 
jensebert@hotmail.com eller telefon 9577 
9152. Faglig kursleder er Ola Borgfjord. 
Medlemmer av Småbåtgruppa vil også 
bistå. 
 
 

Kurs i D5L 
Torsdag 1. oktober kl 18 starter et kurs i 
D5L Fritidsskippersertifikat i samarbeid 
med Midtnorsk Båtskole. Dette er et 120 
timers kurs som inkluderer 1 – 2 dager 
praktisk trening om bord i båt. Kurset vil 
gå over 3 helger (alternativt noen kvelder + 
2 helger). Datoer for kurskvelder avtales 
med deltakerne. Ordinær pris er kr 
16.600,- og medlemmer av Kystlaget 
Trondhjem får 30% rabatt. 
For påmelding kontakt Arne R. Johnsen, 
Tlf. 456 10 407 Epost: 
post@mnbaatskole.no 
 

M/F Holger Stjern på vei tilbake 
til Trøndelag 

 
Holger Stjern på vei inn til Skansen. 

Etter nesten 40 års fravær er ferga M/F 
Holger Stjern på tur tilbake til Trøndelag. 
Som den andre ferga kontrahert av det 
opprinnelige selskapet A/S Fosenferja 
(stiftet i 1955), gikk M/F Holger Stjern på 
strekningen Skansen til Vanvikan fra 1958 
til fram til 1980. Den ble da solgt og endte 
etter kort tid i Finland hvor den siden har 
gått i rutefart som M/F Pielinen på 
innsjøen med samme navn. Våren 2020 ble 
ferga lagt ut for salg, og en gruppe 
enkeltpersoner med tilknytning til 
Kystlaget Trondhjem kjøpte ferga i august. 
 
I de påfølgende dagene har ferga blitt flyttet 
fra byen Lieksa til byen Savonlinna i 
Karelen der den skal ha et verkstedopphold 
før seilasen hjem. Målet er å bringe ferga 
tilbake til Trondheim som et museums-
fartøy som også kan brukes til 
undervisningsformål. M/F Holger Stjern er 
en viktig del av vår samferdselshistorie, 
sjøfartshistorie og lokalhistorie i Trøndelag 
og vil være et viktig flytende kulturminne 
for ikke bare Trondheim, men for hele 
Trøndelag. 
 

 
Fra øversalongen på M/F Holger Stjern 

 



 

 

Ferga har gjennomgått minimalt med 
ombygginger og utgjør dermed en unik 
tidskapsel fra 1950-tallet som er i svært 
god og original stand. Mange vil kjenne seg 
igjen i salongene ombord der selv de gamle 
norske skiltene og plakatene er beholdt. 
Følg med på Facebooksiden til M/F Holger 
Stjern for flere oppdateringer.  
 
 

Aktiviteter høsten 2020 
Alle aktiviteter er satt opp med forbehold 
om at de kan bli avlyst pga korona-
situasjonen. 
 

Aktivitetskvelder på Fosenkaia: 
Hver første onsdag i måneden serverer vi 
vafler og kaffe til alle som kommer innom 
aktivitetskveldene. 
 Onsdag 7. oktober        kl.18:00 
 Onsdag 4. november       kl.18:00 
 Onsdag 2. desember        kl.18:00 

 

Høstdugnad: 
 Fredag 9. oktober        kl.17:00 
 Lørdag 10. oktober        kl.11:00 

 

Matkvelder på Fosenkaia: 
 Havets festbord 10. oktober    kl.19:00  

(med forbehold om covid-19) 

 Julebord lørdag 5. desember   kl.19:00 
(med forbehold om covid-19) 

 

Rådsmøte: 
 Torsdag 15. oktober        kl.19:00 

 

Temakvelder: 
 Torsdag 8. oktober         kl.19:00 

Lofotkista 
 Torsdag 5. november        kl.19:00 

Tema vil bli annonsert 
 Torsdag 3. desember        kl.19:00 

Tema vil bli annonsert 
 

Kulturminnedag: 
 Lørdag 12. september kl.11:00 – 15:00 

 
 

Litt nostalgi til slutt… 

 
Skurene på Fosenkaia 1969.  

Kilde: NTNU Universitetsbiblioteket. 

Skurene på Fosenkaia har forandret seg 
lite på 50 år. Selv om bruken og innholdet 
i skurene på mange måter er ny, har 
området beholdt sin autentiske karakter 
takket være kystlagets virksomhet. 
Fosenkaia er stedet der folk fremdeles kan 
oppleve båter og lagerskur, kjenne lukta av 
tjære, og høre lyden av smia eller 
snekkerverkstedet, og kanskje en 
nyrestaurert båtmotor som startes opp. 
 
 

Husk å registrere når dere spiller 
               

 
 

 
Torsdagstreff  (inngang kr 50,-) 
Torsdag 24.09 kl 19.00: «Krigsseilere i 
hjemmeflåten. En hvit flekk i etterkrigshistorien.» 
med Bente Merete Heggvik 
 

Torsdag 29.10 kl 19.00: «Båt og bærekraft – om 
utstilling og utstillingsarbeid på Museet Kystens 
Arv.» med Ann Siri Hegseth Garberg 
 

Torsdag 26.10 kl 19.00: «Marinarkeologi på 
Svalbard» med Øyvind Ødegård, NTNU 
Vitenskapsmuseet. 


