
LFS Trøndelag på Fosen-tur 

Lørdag 28. mai var det tid for en ny dagstur i regi av LFS Trøndelag. Denne gangen var det 

Fosenhalvøya som var målet. 

Vi møttes på Moholt, som vanlig, denne formiddagen, der Jon Normann Tviberg og Arctic Buss 

hentet oss. Været var med oss, og det lå an til nok en flott tur. Første mellomstasjon var ferja 

mellom Flakk og Rørvik. Vi benyttet anledningen til en kafferast i bussen mens MF Tresfjord tok 

oss over Trondheimsfjorden. Styreleder Hildes hjemmebakte rundstykker smakte fortreffelig. 

På den andre siden av fjorden ble vi møtt av vår lokale guide, Johan Rein, som hadde enorm 

lokalkunnskap og historisk kunnskap. Han tok oss først med til Stadsbygd og museet Kystens arv, 

der han orienterte om museet og historien om prestegården. Selve museet er for tiden stengt 

på grunn av ombygging, men vi fikk allikevel et innblikk i museets historie. Underveis fikk vi høre 

mye om gårdene, kjendiser og ikke minst om historien bakover i kongerekka og om konger og 

jarler som holdt til på Fosen. 

Turen gikk videre mot Rissa, og det ble en kort stopp ved forfatteren Johan Bojers hjemsted. 

Guiden vår fortalte om forfatteren og hans familie, før vi dro videre. Vi stoppet også ved Botn, 

der Rissaraset gikk i 1978. Raset som tok med seg 20 bygninger og krevde ett menneskeliv, var 

det største kvikkleireraset i Norge på 1900-tallet. Neste stopp var Rein kirke. Kirka som ble 

bygget i 1932, etter initiativ fra Johan Bojer. Bojer stilte også penger til disposisjon for å få kirka 

bygd, og satte også av et fond til vedlikehold. Kirka kalles da også Bojerkirka til daglig.  

Så var det tid for konsert. Turen gikk til Hasselvika og Hysnes fort. Tyskerne bygde opp et 

kystfort der under andre verdenskrig, og inne i fjellet var det et stort nett av ganger og 

lagerrom, der det ble lagret ammunisjon og annet utstyr. En av lagerhallene brukes nå til 

forskjellige kulturelle formål, og inne i fjellhallen fikk vi en flott konsert med trubaduren Asbjørn 

Mosleth, en konsert som spente fra “Frieriet hans Ola Husmann” til “Amazing Grace” og “You 

raise me up”. Det ble en flott opplevelse i spesielle omgivelser. 

Siste stopp var Råkvåg, med den berømte bryggerekka. Der fikk vi servert kjøttkaker og riskrem 

på Marthakafeen på brygga.  Turen gikk derfra tilbake via Haugsdalen og Skaudalen til Vanvikan 

og Rørvik. MF Korsfjord tok oss over fjorden, og vi var tilbake i Trondheim ved 19-tiden, etter 

nok en flott tur. Alle de 28 som var med ser allerede frem til neste tur. Gledelig var det å se flere 

nye ansikter blant deltakerne på turen. Misforstå meg rett – det er ikke gledelig at flere får slag, 

men når de først er rammet, så er det gledelig at de tar del I foreningens aktiviteter. 
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