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Terje Langaas døde 13. Juli 2017. 
 

Med det er en kunnskapsrik og avholdt person borte. 

 

De gode ordene kommer lett når en skal beskrive Terje og alt det han var for Malvik 

båtforening. Terje var en til å stole på, en som var ærekjær og som fant løsninger på 

det meste. En rolig og avbalansert person. Han var en drivende kraft for foreningen 

og sørget for at det meste ble gjort effektivt og greit, oppsett av vindskjerming på 

opplagsplassene, bygging av arbeidsplattform, vedlikehold av havneanlegget hvor 

han produserte brygger og utriggere, opplegg og drift av vannanlegg og oppsett av 

båthallen, likeså med bygging av ny lagerhall hvor han også donerte en betydelig 

gave til foreningen. Han var en av flere som fungerte som vaktmester på foreningens 

anlegg. Han var også en habil sjåfør på hjullasteren. Terje var med i styret i 

foreningen som nestleder og leder havnekomiteen. På grunn av sin store innsats i 

foreningen ble han utnevnt til æresmedlem. 

 

Han kom til verden en novemberdag i 1940 og sine aller første skritt tok han nok på 

Hundehammeren, der han vokste opp og der familien drev kiosk.  

 

Terje var utdannet som industrirørlegger. Han arbeidet en stund på Svalbard men 

jobbet resten av sin yrkeskarriere som rørlegger hos K. Lund i Trondheim. 

 

Tidlig ble interessen for båt vekket og i sin tid hadde han også en fiskebåt som han 

blant annet holdt på med dykking fra. Terje har også vært en ivrig jeger og hadde tre 

fuglehunder og det var B-gjengen: Bobby, Boss og Balder.  

Båt og båtliv har definitivt vært en viktig ingrediens i livet til Terje og han har opp 

igjennom livet hatt flere båter. Og etter at han ble pensjonist fikk han tid til å dyrke 

båtinteressen. Han meldte seg inn i Malvik båtforening og fikk med det båtplass og 

en av båtene han hadde var en Norline 8000 på 26 fot som han kjøpte i Kristiansand. 

Han satte stor pris på sjølivet. Båtinteressen ble vekket allerede på 1960 tallet, med 

utgangspunkt i familiens hytte på Frosta, og interessen holdt seg livet ut. Etter at han 
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ble pensjonist så ble han ikke sittende i godstolen foran tv`n. Terje dro til båthavna 

hver eneste dag og jobbet der i mange timer.   

 

 

Det er ca. 2 år siden at Terje oppdaget at han hadde blitt kreftsyk med alt det som 

følger med. Han hadde en enorm stå på vilje i sykdommen. Huset ble solgt og han 

kjøpte seg leilighet på sjøsiden Hommelvik. Her fikk han bo bare 11 dager før han 

måtte inn til St. Olav, og dessverre døde han samme dag som han kom på 

sykehuset.  

 

Ta godt vare på gode minner fra tiden sammen med Terje. 

 

Morten Brustad Wiig 
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