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Årsmøte i Båtlaget Nidaros 

 
 
 
 
 
 
 

 
For Nidaros startet sesongen 2007 med 
mange uker på et motorverksted og ble 
avsluttet med en storslagen 
jubileumsfest. Imellom var det mange 
uker med ivrig seiling. Her kommer det 
en liten blekke hvor vi allerede gleder 
oss til neste år! 
 
Årsmøtet i Båtlaget Nidaros avholdes onsdag, 
30.januar på Skuret kl.19.00. 
Innkalling og årsmøtepapirene sendes ut i 
januar. 
Forslag til endringer av vedtekter må sendes 
styret senest tre uker før årsmøtet, dvs. 9 januar. 
Har du en sak du ønsker å ta opp så er det lurt å 
melde den inn før 9 jan. Dermed vil den komme 
med sakspapirene som sendes ut før møtet. 
 
 

 

Nyttårsnikkersballet  
 
er blitt tradisjon istedenfor Julebord. 
Dette er en fin anledning å møte seilvennene, 
mimre om gamle seilturer og fantasere om nye. 
I mangel av båt vinterstid spenner vi på oss 
skiene og går inn til Damhaugen, ei lita hytte i 
Bymarka, hvor vi dekker på med god mat.  
Antrekk: nikkers eller andre stilige turklær, 
innetøffler eller sokker til dans 
 
Lørdag 26 januar kl 18 
 
Påmelding innen onsdag 23 jan til 
festkomiteen: 
  Ellen Arneberg 73515338 93267128 
  Eli Haugen 73940506 48020095 
  Christine Seyferth 73518583 90072558 
 

 
 
Mer info kommer i januar per mail. 
 

 
Nyttårsnikkersball 2008 
på Damhaugen onsdag, 30.januar kl.19  
lørdag, 26. januar kl. 18 på Gulskuret  

Kystlaget informerer: 
• Lørdag, 19.januar kl.12.00  blir det 

dugnad på Gulskuret. Rydding på 
loftet står på dagsorden. 

• Det blir IKKE arrangert kurs i 
båtførerprøven i vinter 



Storseglet 
 
Det nye storseglet begynner å bli ferdig. Vi har 
vært på Fosen folkehøgskole hver høst fra 
2005-2007 og sydd seglet som del av et kurs. 
15 personer har da jobbet ca 400 timer over 3 
helger / 2 år. 
 
Stoffrullen var 1m bred og det blei lagt ut 7 
baner som blei tapet midlertidig til gulvet. 
Seglet blei målt opp, merket opp og klipt til. 
 
Halslengde: 16 alen (10.05m) 
Planlagt segl: 
bredde = 630 cm (ca 3/5 halsl.) 
høyde = 660 cm (ca høyde) 
råbredde = 440 cm (ca 2/3 br.) 
 
Målene avviker litt fra gammelseglet så det blir 
spennende å se forskjellen. Det nye seglet er 
også tynnere duk, 550g mot kanskje 700g. 
 
Banene blei sydd sammen – først to og to, og så 
alle sammen til slutt. Fallet blei sydd og så hald 
for søftband for 1 og 2 søftet. Hull til råband 
(løyert) blei sydd på øverst. 
 
Telna blei sydd på (liking) rundt kanten av 
seglet. Det følges et skjema der seglet krympes 
etter en viss prosent under syinga (skyting). Det 
syes med dobbel søm der det trengs 
forsterkning. 
Det blei laget løkker til telna til bolinefestene 
og klohullene. 
Det blei slått eget tau til råband og søftband. 
 
Og ikke nok med det - vi har også fått ferdig 
nytt toppsegl og råduk. 
 
Vi har fått god veiledning av kurslærer Vegard 
Rye Carlsen. Vi har også hatt god nytte og 
glede av matstellet på FHS og fått overnatting 
på skolen. Dette har spart oss for mye tid. 
 

Frode Frydenlund 
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Nidaros i hus 
  
Første helga i oktober fikk vi båten vel i hus. 
Oppsettet på Stadsbygd gikk unna effektivt som 
aldri før. Men knapp flo klarte vi akkurat å få 
den langt nok opp på lunnene. Denne gangen 
var det ingen andre båtlag som skulle ha 
oppsett, så vi allierte oss med nabo Helge 
Fossbakk som stilte med traktor. Dermed kunne 
de 16 dugnadsfolkene nøye seg med å støtte 
båten inn i naustet. 
Alt arbeidet ble gjort, inkludert smøring inn- og 
utvendig og lange matpauser, på åtte timer.  
For øvrig har naustet nå fått brannvarsling, 
koblet til anlegget for resten av museet. Det 
innebærer nytt lås. Styret har fått tildelt tre 
nøkler. 

Stein Arne Sæther 
 

 
 
10-års-jubileumsfesten. 
 
Det er ti år siden Nidaros ble satt på vannet 
første gang, og dette måtte selvfølgelig feires 
stort. Jubileumskomiteen bestående av Gunnar, 
Øyvin og Berit inviterte til fest 3. november.  
 
Festen skulle være på Skuret og i snekker-
verkstedet, og undertegnede var selv med på å 
fjerne bøtter og spann med underlige og 
stinkende ting i, samt vaske med sterke og 
helsefarlige vaskemidler før snekkerverkstedet 
var klart for pynting. Deretter pyntet pynte-
komiteen med Hjørdis i spissen vakkert til fest.  
 
Så begynte festen. Det var god stemning fra 
første stund. Vi fikk musserende drikke, og fikk 
se en fin billedrekke fra byggingen av Nidaros, 
byggingen av naustet, fra dugnader og seilturer, 
behørig kommentert av de som kjente igjen seg 

selv og hverandre. Deretter ønsket Øyvin oss 
velkommen og vi satte oss til bords.  
 
Middagen var fabelaktig, blåskjell til forrett og 
elggryte til hovedrett, begge deler tilberedt av 
Kostas, som jeg jo har hørt kan trylle fram 
fantastisk mat også på den elendige gassgreia 
om bord på Nidaros. 
 
Det var mange taler både før, under og etter 
middagen, og talene ble strengt regulert av 
toastmaster Berit som gav tydelig utrykk for at 
ingen taler bør vare for lenge. Lena Börjesson 
var første taler, og hun sa at Nidaros er det aller 
beste båtlaget, det er i alle fall slik jeg husker 
det. Neste taler var Einar Borgfjord. Jeg gledet 
meg stort til å høre ham fortelle hvordan en 
bygger vengbåt, ja, alle hemmelighetene om 
 

 
 
Nidaros og hvordan den ble til. Her ble jeg nok 
skuffet ja, for Einars tale var underholdende 
nok, men han røpet absolutt ingen 
hemmeligheter om båtbygging.  
 
Flere talere fulgte. John Hermansen fortalte om 
flyttingen av naustet og den kontroversielle 
striden om hvor naustet skulle stå. Det kom 
også fram at i den tiden John skrev haugevis av 
brev til kommunen angående naustet, var det 
ikke uvanlig å tro at kvinner burde lage vafler, 
mens menn burde lage naust og utføre annet 
praktisk og tungt arbeid knyttet til Nidaros. 
Ellen skal ha uttrykt seg noe skeptisk til denne 
underlige tankegangen, og det skal ha hjulpet. 
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Det var selvfølgelig en rekke kulturinnslag på 
jubileumsfesten. To av høydepunktene var 
Bjørn som spilte fint og ekstremt høyt på skotsk 
sekkepipe, og Stein Arne som framførte 
Nidaroslåtene sammen med Stein Arne-band og 
halve symfoniorkesteret.  
 
Stein Arne holdt også tale, og han uttrykte 
misnøye med at det var så lite krangling i 
båtlaget nå om dagen. Ingen nauststrid, for 
eksempel. Men der så folk ut til å ta opp-
fordringen, for utover kvelden kunne man høre 
tilløp til god gammel naustkrangel, og den ene 
etter den andre tok også ordet for å krangle om 
når Nidaros sin jomfrutur var. Dette var etter at 
festdeltakerne hadde blitt utsatt for en kviss der 
mange spørsmål var veldig vanskelige (blant 
annet om når jomfruturen var), mens andre svar 
ga seg selv (som når Aksel åpent og ærlig inn-
rømmet at han bare hadde spist pølser på en hel 
sommerseilas). Noen ville også krangle om at 
de ikke var de eneste som hadde gått på grunn 
med Nidaros. Kanskje ble det slåsskamper utpå 
natta, men det er ikke godt å si. 
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Helt sikkert er det i hvert fall at jubileums-
komiteen delte ut velfortjent jubileumspris til 
en fantastisk blid, iherdig og dyktig Frode 
Frydenlund, som fikk flott staværingshuv og 
langvarig applaus for sin store innsats for båten, 
motoren, pengebingen og alle oss i båtlaget.  

 
 
Og så gikk vi løs på kakene og kaffen og 
dansinga, og stemningen dalte ikke akkurat av 
det, alle de 33 festmenneskene var nesten like 
lykkelige som de er når de får heist råseil i frisk 
bris en sommerdag på fjorden. 

Monika Jacobsen 
 
 
Også ønsker vi alle: 
  

God Jul og et godt nytt år! 
 

Hilsen Styret 
 
 
Styret: 
Stein Arne Sæther, leder 
adresse: Jonsvannsveien 3, 7016 Trondheim 
telefon: 73940506 (p), 95198678 (mob) 
epost: stein.arne.sether@adresseavisen.no 
Frode Frydenlund, kasserer 
adresse: Sjøvegen 21, 7053 Ranheim 
telefon: 73914405 (p), 92633930 (mob) 
epost:frode.frydenlund@sintef.no 
Monika Dybdahl Jakobsen, medlem 
adresse: Aaengveien 17, 7020 Trondheim 
telefon: 73528458 (p), 99505829 (mob) 
epost: monikadybdahl@gmail.com 
Ingunn Limstrand, båtansvarlig 
adresse: Nøst, 7100 Rissa 
telefon: 91577096 (mob) 
epost: ingunn.limstrand@norkart.no 
Christine Seyferth, sekretær 
adresse: Roald Amundsensvei 4, 7018Trondheim 
telefon: 73518583 (p), 90072558 (mob) 
epost: tineseyferth@hotmail.com 
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