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Halten slitarlag stiftet!Stamnseglet var 
slitarn sitt segl.

De’ va’ itj æ
Fra en av Slitarlagets standhaftige 
medlemmer som nettopp har 
begynt  å  p løye  b låmyra  har 
redaksjonen mottatt følgende 
korte, men konsise melding:  
“De’ va’itj æ!”

Les mer på side 9

Fugleåret 2014
på Halten - Hva kan jeg skrive om høst-

dugnaden som ikke har blitt 
skrevet før? 

Det var fullt opp av ivrige arbeids-
maur, slik det bruker å være. Det 
ble jobbet høyt og lavt, sent og 
tidlig, som vanlig. Det ble ryddet, 
malt, snekret og fikset overalt.  For 
den som tok seg tid til å rusle en tur 
mellom de forskjellige prosjektene 
var trivselen tydelig. Folk prata og 
koste seg med arbeidet, historier 
ble utveksla, og latteren satt løst.
Kjøkkenhagen ble høsta, rydda og 

gjort klar for vinteren, og Nekolai 
Dahl sin hage har blitt en kjempe 
-suksess. Kjøkkengjengen satte 
som vanlig sin ære i å servere kort- 
reist, vakker og velsmakende mat, 
og når det høres ut som en eaflokk 
rundt bordet, da er alt bra.

Hva var det da som var spesielt med 
denne dugnaden?  Jo, den offisielle 
stiftelsen av Halten slitarlag. Etter 
middag lørdag var stiftelsesmøtet 
satt, og de tilstedeværende kom 
greit til enighet om oppgaver og 
veien videre.  Les mer på side 3.

Fra venstre. Slitarlagets første styre består av leder Kjell Skjelvik, 
Bjørn Vogelsang, Karen Grinnen, Line Dahl,  og Martin Kjøren. 
De har allerede lagt ned et stort arbeid. Foto: Kristin Rabben.

Halten har lenge vært kjent for et rikt 
fugleliv. Totalt 5405 observasjoner 
er rapportert inn siden 1965.

Les mer på side 6.

Stamnseglet er foreslått brukt som 
mal til Slitarlagets fane.

Les mer på side 8

En innholdsrik høstdugnad
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Kjære slitar.

Da er vi snart  kommet til det første 
årsmøtet i Slitarlagets historie. Vi 
har vært aktive i et halvt år. Vi har 
klart på en stormfull aften å samle 
mange av lagets medlemmer på 
Brekstad til et medlemsmøte, hvor 
vi koste oss med sang, god mat, 
drikke og ikke minst gode historier. 
Gode ideer kommer bestandig når 
slitere samles og vi håper å kunne 
realisere noe av dette i tiden som 
kommer. 

Slitarlaget styre har hatt tre styre- 
møter, og møtene har hatt tema 
som: Konstituering, planlegging 
av medlemsmøte og planlegging 
av vårdugnad. 

Undertegnede, Martin og Karen 
fikk gleden av å møte deler av styre 
i Stiftelsen. Tema for møtet var den 
uløste situasjonen om daglig leder. 
I det øyeblikket dette skrives er det 
intet nytt i saken om daglig leder. 

Slitarlaget har vært klar på at vi 
håper flere slitera stiller opp ei uke 
i sommer som vertskap, men det 
må være på betingelser som vi kan 
godta. Styret har fått klare tilbake-
meldinger om hvordan dette skal 
foregå. I hovedsak vil dette være at 
vi slipper skjenking og at vi slipper å 
koke til alt fra noen få til fullt hus. 
Vi har satt sammen et forslag til 
årsmøtet som regulerer medlem-

menes forhold til Stiftelsen som 
lag, men også på individuelle for-
hold. Håper vi får en god diskusjon 
rundt dette både på årsmøtet og ikke 
minst i dialogen med Stiftelsen.

Handlingsplanen for kommende 
periode er noe som egentlig styret i 
laget skal legge fram for årsmøtet. 
Du er herved invitert til å komme 
med forslag til hva vi skal finne 
på. Vi har fått inn: kran på kaia, 
egnarbu i nærheten av Ost-Indien 
og ikke minst den fortløpende 
dugnaden.

Som leder kunne jeg tenke meg å 
ha slitera fra flere kommuner. Det 
må være en utfordring at hver sliter 
får med minst to nye, som kan være 
kandidater for å være med i la-
get, som dugnadsfolk eller som 
vertskap.

En antagelse jeg har, er at flere av 
rådets medlemmer leser Slitarpos-
ten. Til dere er det å si at de som 
virkelig bryr seg om Stiftelsens 
framtid, bør også få sitte ved det 
bordet der avgjørelsene tas. Det 
er å håpe at laget får mere å si på 
hvordan Stiftelsen drives og at sty-
ret i framtiden består av folk som 
bruker av ferie, avspasering eller 
annen fritid på og for Halten blir 
hørt. 

På dugnadslista er det mye som 
er gjennomført når dette leses og 

innsatsen har også i år vært upåklagelig. 
Som leder håper jeg at alle rundt 
bordet bidrar en runde på kjøkken-
et, spesielt etter kveldsmåltidet i 
kveld, når grunnstoffet selen og 
jod herjer i kroppen og det «å sove 
blåmåse» frister mest. En kjempe-
viktig jobb gjøres på kjøkkenet og 
vi er helt avhengig av at Line og 
resten av de som er på kjøkkenet 
får en pust i bakken.

Med det ønsker jeg dere alle en 
flott helg på Halten og husk PF11!

Kjell Skjelvik
Lagfører

Halten Slitarlag

Lagfører
har ordet

Gi grasrotandelen 
din til Halten Slitarlag, 
og hjelp oss i arbeidet 
med å bevare og 
videreutvikle 
dette spesielle stedet.
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En arbeidsgruppe hadde forberedt 
over tid, og la fram forslag til ved-
tekter som ble vedtatt etter en del 
små justeringer. Vi valgte et styre 
som skal arbeide med samarbeidsavtale 
med styret, forberedelse til dugnader, 
sponsing og mye mer. 

Lagets fane er under arbeid, og i 
skrivende stund har vi for lengst 
blitt registrert på grasrotandelen. 

En annen ting ingen haltenslitar har 
opplevd før: Martin Kjøren ruslen-
de med hendene i lomma kom med 
følgende uttalelse: «Æ skjønne 
ingen ting. Æ går da bære her å 
spankulere, dæm fikse da alt!»

Stor og høytidelig markering av 
«nye» Krykkja, med de store, 
vakre bildene som hadde fått flott 
belysning. Man har da elektrikere, 
må vite. Sjampanje og tale, og en 
stolt Hans Borgfjord var ikke den 
eneste med litt blankt i øyet. Litt 
arbeid gjenstår med lyset, men 
Krykkja har fått et staselig uttrykk. 

En flott sangkultur har utvikla seg 
i slitargjengen, og i de sene kveld-
stimer synges det mye ved lang-
bordet. Ikke nødvendigvis vakkert, 
men med liv og lyst. Med trekkspill 
og gitar blir det til og med en 
svingom innimellom.  

Les mer på side 4

“Æ går da bære 
her å spankulere, 
dæm fikse da alt!

“
Martin Kjøren

En innholdsrik høstdugnad forts. fra side 1

Fra stiftelsesmøtet. Bernt Jørgen Stranden legger fra forslag om 
vedtekter som ble vedtatt etter en del småjusteringer. Foto: Rabben

Stor og høytidelig markering av Krykkja. Hans Borgfjord er godt 
fornøyd med ledlysene som Steinar Dypfest har montert. Med riktig 
belysning kommer de flotte bildene til sin rett. Dette er en viktig 
dokumentasjon av livet på Halten. Initiativtaker til utstillingen er 
Hans Borgfjord. Foto:Evelyn Altø



Det er besluttet at slitarlaget skal 
ha sin egen sangbok, og i den 
redaksjonen sitter Per H. Sæbø, 
Joar Birkelund og Anne Folvik.  
Den vil antakelig bli prøvesunget 
ved årets høstdugnad. Boka vil 
ikke være til salgs, og hører heime 
på Halten.

Nå er det jo slik at allting har en 
ende, så også en høstdugnad. Vi 
skulle heim igjen, noen med segl-
båten «Sunshine» på søndag, 
og de resterende med «Tagaya» på 
tirsdag. Været var ganske urolig på 
søndag formiddag da Rikhard og 
Steinar Dypfest med tre passasjerer 
la i veg mot land. Passasjerene var 
nybegynnere i denne typen båt, og 
var ganske spente. Det var faktisk 
vi andre også, som sto og bivånte 
turen ut fra havna. I ettertid fikk vi 
høre om en fantastisk seilas.

På søndag kom en betenkt skipper 
Idar og hadde sett værmeldinga. 
Heimturen med Tagaya måtte 
fremskyndes til mandag, for vinden 
økte på.  Det ble en urolig tur på 
mandag, til og med undertegnede 
måtte søke inn i styrhuset. Der så 
jeg en konsentrert og dyktig skipper 
gjete hver eneste bølge for å få 
oss trygt i land, med minst mulig 
ubehag. 
     
   Anne1
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En innholdsrik høstdugnad forts. fra side 1

På Halten er det ei tid for alt. Tid for arbeid, tid for lek og tid for en 
pust i bakken med muntre historier og gode samtaler. Foto: Rabben
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Halten Fyr i Frøya kommune har 
registrert værobservasjoner siden 
september 1983. Her ble alle de 
meteorologiske paremeter avlest. 
De målte da både sikt, vær sky-
høyde og skytyper, og de ringte 
inn til Værtjenesten på Ørland, 
som formidlet de videre til Mete-
orologiske Institutt. Men etter au-
tomatiseringene i Fyrvesenet, ble 
det bare vind og nedbør som ble 
registrert. Måleplassen ligger 16 
meter over havnivå.

Værrekorder 
Den kraftigste middelvinden ble 
målt både i januar 1992 og januar 
1993. Da ble det registrert hele 
33,4 m/s i snitt på 10 minutter. 
Ellers finnes 4 registreringer på 32, 
4 m/s. De sterkeste vindkastene 
(snitt på 3 sekunder) er målt både 
i januar i 1989 og 1992 og februar 
1989 og 1997 med hele 43,7 m/s. 
Mest nedbør på en måned ble 
registrert i november 1983 med 
215,8 millimeter. 1 millimeter tils-
var 1 liter pr kvadrat meter.
Temperaturrekorden skriver seg 

fra juni 2002 med 25,9 grader, 
mens juli 2014 er en god nr 2 med 
25,1 grader. Høyeste middeltem-
peratur på 1 måned er fra juli 2014 
med en snitt på 16,0 grader. Nest 
varmeste måned er fra 2002 med 
15,7 grader.

Siste 12 måneder
Høyeste temperatur siste 12 mnd 
er 25,1 gr den 9.juli 2014. Laveste 
temperatur siste 12 mnd er -3,6 
gr på julaften 2014. Den sterkeste 
middelvind siste 12 mnd er 27,4 
m/s den 7. februar 2015, mens den 
7. mars ble det målt middelvind på 
25,7 m/s.

Siste 30 døgn
Snitt-temperaturen siste 30 døgn 
er 4,6 grader, som er 1,5 grader 
høyere enn normalt. Høyeste av-
leste temperatur i samme periode 
er 8,7 grader den 17. mars. Lavest 
siste 30 døgn er -1,3 grader den 21. 
mars. Høyeste vindhastighet siste 
30 døgn er 24,4 m/s

Hilsen
Thor Bretting

Meteorologikonsulent
Værtjenesten

Ørland Hovedflystasjon

Vindskala:
Målt i Beaufort styrke

Benevnelse m/s        Knop

Liten Kuling 10,8-13,8- 27
Stiv kuling 13,9-17,1- 33,8
Sterk kuling 17,2-20,7- 40,9
Liten storm 20,8-24,4- 47,1
Full storm 24,5-28,4- 55,1
Sterk storm 28,5-32,7- 63,1
Orkan  32,8-  64-

Bildet er fra høst-
dugnaden 2014, og får 
stå som et illustrajons 
bilde til Beauforts 
vindskala.

Det blåste sterk kuling 
søndag formiddag.
Da Sunshine satte 
kursen mot Dypfest, 
hadde det løyet til liten/
stiv kuling.
Foto: Ragnar Grønås

Været på Halten Fyr
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Halten har lenge vært kjent for et 
rikt fugleliv. Allerede i 1954 publiserte 
A. Gisvold en artikkel i tidsskriftet 
Naturen som beskriver fuglelivet 
på Halten. Dette er det eneste stedet 
i fylket hvor krykkje og lunde 
hekker i dag. Videre er det ingen 
andre steder i fylket hvor man kan 
oppleve teist og toppskarv på 
samme måte som på Halten. 
Enhver som har vært her kan ikke 
unngå å legge merke til det rike 
fuglelivet, og konserten fra krykkjene 

Figur 2. Fordeling gjennom året for alle observasjoner som er innrapportert fra Halten til databasen artsob-
servasjoner.no. Her fremgår tydelig at det er perioden mai til oktober hvor det er gjort flest observasjoner.

Figur 1. I de siste ti årene er det gjennomsnittlig rapportert omkring 500 observasjoner av fugl årlig 
på Halten. Fjoråret ruver over foregående år med sine 709 observasjoner. Det er verd å merke seg 
at flere har hentet fram gamle notater og lagt inn observasjoner fra tiden før basen oppsto i mai 2008.

FUGLEÅRET 2014 PÅ HALTEN  
Tekst og foto: Georg Bangjord

og koret fra teistene gjør et spesielt 
inntrykk på de fleste. Artene krykkje, 
teist og lunde vil bli særskilt omtalt i et 
senere nummer av Slitarposten. 

Fugleinteresserte folk reiser ofte 
til Halten for å studere fuglelivet 
og da spesielt i trekktidene da mer 
sjeldne arter oftere opptrer. Under 
spesielle værforhold i trekktidene 
kan det forekomme betydelige 
mengder spurvefugl på øyene i 
Halten. Familien Støen bidro på 

1970 tallet til at Halten ble kjent 
for hyppige opptrender av sjeldne 
fugler (blant annet flere nye arter 
for landet) gjennom små notiser i 
tidsskriftet Trøndersk Natur. 

Halten er for øvrig et av de beste 
stedene i fylket for å kunne op-
pleve havsfugl og andre vann-
fugler på trekk. Med teleskop kan 
man se havsfugl og stormfugler 
som opptrer langt sjeldnere langs 
fastlandskysten. Det gjelde spesielt 
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havsule, havhest, grålire, havsvale, storms-
vale, storjo og polarjo. 
I 2014 ble det innrapportert 89 arter fugl på 
Halten i perioden mai til oktober 2014 (kilde: 
artsobservasjoner.no). Hauksanger og fjelljo 
var ikke tidligere rapportert og disse regnes 
derfor som nye for lokaliteten. Den samlede 
artslista pr. 31.12.2014 er på 187 arter. I 2014 
var det 28 personer som tilsammen rapporterte 
709 observasjoner av fugl på Halten. Totalt er 
det 79 personer som til sammen har bidratt 
med 5405 observasjoner fra denne lokaliteten 
i perioden 1965 til dd. (jf. figur 1). 

Halten og er blant de ti lokalitetene i fylket 
hvor det er registrert flest arter fugl. Gaulosen 
med sine 237 arter ligger øverst på fylkeslis-
ta, men dette området er vesentlig større enn 
Halten og innehar en rekke naturtyper som 
ikke finnes på Halten. Hadde Halten vært lettere 
tilgjengelig for de som ønsker å studere fugle-
livet, ville langt flere ha besøk lokaliteten 
og således ville artslista blitt utvidet av den 
grunn. Titran er lettere tilgjengelig og her 
samles en rekke fuglefolk hver høst for å se 
på fuglelivet. Det har medført at de også har 
funnet arter som ikke tidligere er sett i Norge. 
Artslista for Titran teller i dag 230 arter.

En ung rosenfink hadde tilhold på Halten en lang periode 
høsten 2014. Fuglen ble oppdaget  av Bjørg Støen.

En av nykommerne på artslista for Halten i 2014 var hauk-
sanger. Her fotografert etter  ringmerking 10. september.

 Sangsvane
 Kortnebbgås
 Grågås
 Brunnakke
 Ærfugl
 Havelle
 Svartand
 Sjøorre
 Siland
 Smålom
 Havhest
 Havsule
 Storskarv
 Toppskarv
 Gråhegre

Til sammen ble det innrapportert 89 arter fugl på Halten i databasen artsobservasjoner.no i 2014. Her listet 
i systematisk rekkefølge. I tillegg ble ytterligere to arter sett ved falla utenfor Halten.

 Havørn
 Tårnfalk
 Dvergfalk
 Vandrefalk
 Tjeld
 Sandlo
 Heilo
 Fjæreplytt
 Myrsnipe
 Brushane
 Kvartbekkasin
 Enkeltbekkasin
 Svarthalespove
 Småspove
 Storspove

 Rødstilk
 Strandsnipe
 Steinvender
 Tyvjo
 Fjelljo

 Hettemåke
 Fiskemåke
 Sildemåke
 Gråmåke
 Polamåke
 Svartbak
 Krykkje
 Makrellteme
 Rødnebbteme

 Storjo

 Lomvi
 Alke
 Teist
 Lunde
 Tyrkerdue
 Turteldue
 Tårnseiler
 Sanglerke
 Sandsvale
 Låvesvale
 Taksvale
 Trepiplerke
 Heipiplerke
 Skjærpiplerke
 Linerle

 Gjerdesmett
 Rødstrupe
 Svartstrupe
 Steinskvett
 Ringtrost
 Svarttrost
 Gråtrost
 Måltrost
 Rødvingetrost
 Hauksanger
 Tornsanger
 Hagesanger
 Munk
 Gransanger
 Løvsanger

 Fuglekonge
 Svarthvit fluesnapper

 Kråke
 Ravn
 Stær
 Gråspurv
 Bjørkefink
 Grønnfink
 Bergirisk
 Gråsisik
 Rosenfink
 Lappspurv
 Snøspurv
 Sivspurv

Tabell 1.
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Stamnseglet
flu-segl, skott-segl, røvar-segl og steinbit-rigg !
Det er i prinsippet et lite sprisegl som er uten 
stag og vant, og brukt på færing. Mastra stikkes 
ned mellom fotstøa og stamn, og kviler på 
lottet. 

I sterk vind kunne masterfoten presse remma 
( bordet nærmest kjølen) ut så det vart lekkasje!

Steinbitriggen unngikk dette ved å feste ei 
toft med hol for mastra over skottronga, og
en jarntein under mastra til et hol i skottronga. 
Da kunne man også ha vant på mastra.

Røvarseglet kom i bruk først på 1900-tallet og 
skal ha vært vanlig fra Sør Helgeland til Nord-
møre. Det var vanlig å ro eller hamle i tillegg 
til seglet, så det var på en måte slitar`n sitt segl! 
Fordi han rodde, var det vanlig å feste skautet i 
en keip. Ei vindrosse kunne da bli farlig etter-
som han ikke rakk å løyse knuten. Det kunne 
også bli farlig å komme seg heilt fram til stamn 
og få ned mastra når bølgene auka på.

Mange laga seg slike segl av lerret fra import-
erte kveitemelsekker, der fargerike emblem fra 
mølla pryda seglet! 

Ikke ulikt en fane!

Tekst og illustrasjon:
Reidar Holden

Stamnseglet er foreslått som mal for Slitarlagets fane.        Kjært barn har mange navn:
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Slitarlagets skårunge innen maritim 
sektor har hatt en rimelig bratt lærings- 
kurve etter at kontorpulten ble forlatt da 
julefreden senket seg over stall og stue 
i fjor.  Rett over nyttår mønstret jeg på 
i Bodø, medbringende skipssekk og 
“Skogsmatrosen” av Jon Michelet. Fra 
eldste sønn Sverre som har betydelig 
lenger fartstid i rom sjø enn sin fader fikk 
jeg følgende råd før avreise fra heimen:  
“Du stille itj ombol me røggsækk, d sei 
æ dæ!”  

Lopphavet, Vestfjorden, Folda, Hustadvika 
og Stadt’n i januar og mars kan være en 
utfordring på flere måter .....  Jeg så for 
meg flere scenarier, som det heter.  Så 
langt ser det ut for at det IKKE blir noe 
oppsving i krabbefisket til høsten basert 
på egne leveranser over ripa.  Heftige 
opplevelser på tur til og fra Halten i all 
slags vær kan ha hatt en 
preventiv langtidsvirkning.

Skipets faste besetning skal ha all mulig 
honnør for å ha utvist en engels tål-
modighet med den nyankomne landkrab-
ben.  Prøver jo selvsagt å gå minst mulig 
i veien til enhver tid.  Håper at jeg gjør 
litt gagn for hyra etter hvert.  Som eneste 
agronom ombord sørget jeg tidlig for å 
få hengt opp bilde av både budeie og ku 
på lugaren, klippet ut av en ledig melke-
kartong.  Litt markering av revir må til!

Det som har avstedkommet de heftigste 
tilbakemeldingene fra fjern og nær var 
oppholdet i fjæra på Hemnskjela rett før 
påska ble ringt inn.  Vi havnet på tørt 
land rett over midnatt.  Jeg hadde frivakt 
og sov på lugaren.  Kjappere oppvåkning 
har jeg ikke opplevd.  I slike situasjoner 
ser en verdien av grundig opplæring, 
rutinemessig sjekk av utstyr og drill av 
rutiner.  Det som spesielt imponerte meg 
var roen og profesjonaliteten i kontakten 
mellom brua og berørte faginstanser på 

De`va`itj æ
Slitarposten ser ikke bort i fra at meldingen kan ha sammenheng med bildet som fulgte med

land.  Der har vi i Norge et godt utbygd system som fungerer 
utmerket.  Nordgående hurtigrute tok kontakt ved passering og 
redningsskøyta var på pletten innen rimelig tid.  Skuta sto stødig i 
fjæra og alt gikk bra med mannskap, fartøy og last.

Derimot var det en tjeld der i fjæra som hadde lagt ned mye flid og 
innsats i å bygge et passe rede som han skulle imponere sin utkårede 
med.  Så kom vi i 10 knops fart og la oss til rette i tangskåren, rett 
over tomta hans.  Det likte han dårlig, og det fikk vi klinkende klar 
tilbakemelding om.  Håper det ordnet seg for han.  Forøvrig trives 
jeg kjempegodt som kadett.

BJS

- Livet i fjæra på Hemnskjela er litt oppskrytt, sier Bernt 
Jørgen Stranden til Slitarposten. Foto: Andre Nilsen
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Ansvarlig utgiver:
Halten Slitarlag co
www.stiftelsenhalten.no

Redaksjon:
Bernt Jørgen Stranden
Anne Folvik, Kristin Rabben

Soloppgang: kl. 05.13

Solnedgang: kl. 21.21

Flo: kl. 04.59 og kl. 17.43

Fjære: kl. 11.41 og kl. 23.57

Nedbør: 0 mm

Vind: 5 m/s

     Takk for støtte:

      Været:
Lørdag 25. april

Vårdugnad

     Skipsfart:
Halten havn
Følgende båter er ventet 
til kai  i dag:

Tagaya, med skipper Idar
Sunshine, med skipper Steinar           
Gubben 2, med skipper Martin
Kaldtoa, med skipper Stein

Uten næringslivet hadde vi ikke hatt mulighet til å gjennomføre de prosjekter 
vi opp gjennom tiden har satt i gang. Vi hadde heller ikke kunne reist ut 
dit hadde det ikke vært for Ole T og Idar. Tusen hjertelig takk til dere. På 
denne turen er det en del bedrifter fra Ørland og Trondheim som har stilt 
opp slik at vi kan realisere noen prosjekter denne gangen også. Vi håper 
dere alle kan bli med oss utover en gang å oppleve Halten. 

Vi takker dere alle!
Kjell S.

aVegg på brygga mot havna 
males
aBeslag øverst på Tørrfiskrom-
met skiftes
aFugelhuken ferdigstilles
aTinetanken fylles og gjøres 
klar for sesongen
aBåter gjøres klar for sesongen
aSkadd portstolpe ut mot kaia 
skiftes
aUnder brygga må stolper og 
treverk inspiseres/repareres.
aRekkverk ned mot flytebrygga 
skiftes. Det lages nytt fundament, 
aTrappa  er skummel. Der må 
det gjøres noe lurt så ingen detter 
ned.
aBygging av terrasse, øst i ND`s 
hage 
aKlargjøre alle rom for ses-
ongen Lånna / Brygga
aTaket på Lånna må sjek-
kes(Takblikk/stein og takrenner)
aVåroinn i Hagen
aRydding i Keila
aNytt landfeste til flytebrygga 
må lages
aRustsliping og maling av for 
tøyningspullerter på kaia


