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Solglitter over 
det nye rådet.

Les mer side 2

ÅretsÆres-Slitar
Halten Slitarlag  hedrer sin andre 
æres-slitar .

Les mer side  3

- og mat skal de ha!

Aslaug Werkland i gulrotskrelling på 
kjøkkenet i Skankelåna.
Foto: Anne 1

Aslaug Werkland er ei skikkelig 
”kokarkjærring” og hun har kokt 
mang ei fiskesuppe i sitt liv. Her er 
hun i gang med forberedelsene til 
en ny omgang. God kraft, gulerøtter, 
purre, seleri,  masse fløte og masse 
fisk….. + noen hemmeligheter?

Vi kan ikke tenke oss hun får mange 
klager på maten. 

Tekst: Anne 1

Reisverket for hjellene er rankvokst 
gran fra Rissa, hogd, kvistet og fraktet 
utover til Kvithylla av Jomar Leira. 
Derfra tok erværdige M/K Bjugnskjær 
over stafettpinnen.  FosenKraft stilte 
velvilligst en container med utskiftet 
høgspent-wire til fri disposisjon.  På 
spørsmål om vi kunne få noen meter 
til å bruke utpå Halten, kom svaret 
spontant:  “Vælsegne dæ gut!  Kårr 
mang kjilometer vil du ha?”  Kjappe 

“Nystemt fiskehjell klar til innsats” . Høstdugnaden i 2010 og vår-
dugnaden i 2011 sørget for at ca 1 km hjellestreng nå er klar for 
henging av nytrukket og kortreist fisk fra bankene rundt Skanklånna.

ungdommer lette fram rett dimensjon 
og kalkulerte lengden på buntene ved 
å bruke den gamle formelen Lengde 
= diameter på bunten x antall kveiler 
x 3,14.  Tagaya sørget for sikker frakt 
utover.  Arbeidsvillige dugnadshender 
skiftet ut reisverk og wire, og strammet 
det hele opp ved hjelp av “froskkjeft” 
og wirestrammer utlånt fra Kraftlaget.  
Ja da Gimsan Songlag, hjellene ble 
stemt opp fra G- til A-dur.  

reiser seg på ny

- fortsetter side 2

PRIMA FISK
kjøpes til gode 
priser.
Henv: HSL

Halten-katedralene

Martin og Edmar 
sørger for nytt reisverk og  nye strenger. Foto Kristin
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Skipper Idar Sæterhaug, som vanlig 
smilende, rolig og trygg.  I 1994 kjøpte 
Idar  ”Tagaya”, som til da hadde gått 
som legeskyssbåt på Frøya. ”Tagaya” 
ble bygd i 1968 av brødrene Å i Hien, 
og eides av Åsmund Hammervold, en 
riktig Haltenveteran. 

Vi haltenfrelste ser fram til hver tur 
med Idar og Tagaya, især hvis været 
innbyr til å sitte på akterdekket. 

Tekst: Anne 1

Solglitter over det nye rådet

Fotfolket ankom lørdag, bestående av 
Martin Kjøren, Aslaug Werkland og 
Anne1. Vi skulle forberede fiskesuppe 
og øvrig forpleining, for det var ikke 
noe lite selskap som skulle komme. 
Noen utålmodige sjeler ville komme 
allerede søndag, og de hadde uttrykt 
ønske om uer, så Martin måtte straks 
på havet. Ønskene ble selvfølgelig 
oppfylt!

Da Frøyfart kom med gjestene mand-
ag strålte sola fra skyfri himmel, og 
selv om det var bare et par svært så 
kjølige varmegrader, framsto Halten 
slik vi liker å vise det fram. Flere av 
de nye rådsmedlemmene hadde aldri 
vært der før, og det er ingen 
overdrivelse å si at de ble ”hekta”.

Etter en enkel lunch ble rådsmøtet 
avholdt, også med deltakelse av fire 
trivelige herrer fra kystverket til 
stede.

Festmiddagen ble servert på tør-

rfiskrommet, og nyvalgt styreleder 
Stig Klomsten ønsket de 34 til-
stedeværende velkommen. 

Under middagen framførte råds-
medlem og amatørskuespiller Stein 
Åge Nesdal den sterke monologen 
fra sin rolle som Arnt Åsan i spelet 
”Den siste viking”. Det var et flott og 
bevegende kulturinnslag, som Nesdal 
høstet stående applaus for.

Det sosiale samværet fortsatte i låna, 
og stemningen var varm og trivelig. 
Martin og styremedlem Anders 
Marstrander trakterte henholdsvis 
trekkspill og fele, og vakte allmen 
jubel.

Tirsdag var det alminnelig oppbrudd, 
og flere av de nye rådsmedlemmene 
var allerede i full gang med å plan-
legge neste besøk.

Tekst: Anne 1

Blå himmel, glitrende hav og Aslaug sin fiskesuppe gjorde 
inntrykk da Stiftelsen Haltens nye råd og styre avholdt sitt første 
møte på Halten mandag 16. og tirsdag17. april. 

Martin Kjøren og Andres Marstrander trakterer trekkspill og fele.
Foto: Oddmund Grøttan

Hvor mange dagsverk som samlet har 
gått med til hjelle-sjauen, regnes det 
fortsatt på i ledige stunder.

Helga 4.-6. mai planlegges det vår-
fiske på Halten med påfølgende heng-
ing på hjell.  Kjeungen Kystlag er 
scramblet og utfordret til full utror for 
å lande såpass store fangster av lokal 
herkomst at sommerens vertskap på 
Halten kan tilby kortreist fisk fra egne 
hjeller.  I tillegg kjøres full våronn i 
Nekolai Dahl-hagen, slik at måltidene 
kan toppes med kulinariske tilsnitt av 
egen produksjon.   Oddmund Graneng 
har jobbet i skogen i vinter og kjørt 
fram ytterligere gran-stokker som 
bringes utover sammen med Tagaya 
og dugnadsfolket.  Vi tar ikke sjansen 
på å komme i manko med fiskehjel-
ler til årets vårfiske.  Mere om denne 
happeningen i neste utgave av Sli-
tarposten.

Tekst: Edmar/Bernt J

Fortsetter fra side 1

Foto: Anne 1

Idar og Tagaya
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Hans Borgfjord en Æres-Slitar

Under vårdugnaden mottar han 
Halten Slitarlag’s hedersbrev der han 
utnevnes til Æres-Slitar og behenges 
samtidig med Slitarlagets høyt-
hengende hedersmerke Goill-hytt’n.

Hans Borgfjords overgang fra aktiv 
bonde til aktiv kårkaill falt i tid sam-
men med at Stiftelsen Halten Nekolai 
Dahls Minne ble etablert og overtok 
ansvaret for eiendommen på Halten 
i 1991.   Timingen kunne ikke ha vært 
bedre, hverken for Hans eller for Stiftelsen.  
Vi siterer fra Stiftelsen Halten NDM’s 
hjemmeside:  “Arbeidet med å ruste 
opp bygningene startet ganske snart 
under ledelse av Hans Borgfjord. Han 
hadde med seg arbeidsledig ungdom 
fra Fosen. Det var sikring av kaia og 
skifting av vinduer og bordkledning 
på brygga som hadde første prioritet. 
Senere starta arbeidet med innredning 
og oppussing av rommene på brygga.”  
Resultatene av denne innsatsen og 
påfølgende dugnader ser vi rundt oss 
her på Halten i dag.

Ost-Indien er en annen av Hans sine
realiserte kongstanker utpå Halten.  Han 
ville gjerne sette opp ei referansebu, 
som viste hvordan fiskerne bodde og 
virket på Halten rundt 1900.  Veien 
fram til mønsåskainna var lang og 
og til tider tornefull.  Et gammelt bur 
på Nes - “preget av slit og elde” - ble 
utpekt som potensiell rorbu.  En av 
synfarerne uttalte ved synet av buret: 
“Æ går itj itu bil’n.”  Men Hans så 
seg ikke forbala.  Han ryddet, merket, 
plukket ned (bokstavelig talt) og fraktet 
hjem til Joberget for restaurering.  Ved 
hjelp av tømmer fra ei anna gammel 
stua og gode hjelpere fra Budalen og 
Sjetnemarka reiste Ost-Indien seg som 

en fugl fønix opp fra mått-dungen og 
komposten.  Skokker av gode hjelpere 
samlet seg fra fjern og nær i 2009 da 
tømmerkassen ble demontert, fraktet 
utover med Bjugnskjær og satt opp på 
tomta der den opprinnelige Jøssund-
bua sto i sin tid.  Ei stor opplevelse for 
alle som var med.

Hans gikk ut av Rådet i Stiftelsen i år 
etter å ha vært med siden starten. Nå 

er det museet på Halten han brenner 
for.  Han venter på at Sverresborg skal 
komme med en plan for arbeidet.  Om 
ikke noe skjer snart, regner vi med at 
ting skjer likevel - i kjent Hans-stil.  

Halten Slitarlag gratulerer sin nyut-
nevnte Æres-Slitar.  Divanen på Hans-
loftet ønsker deg velkommen utover i 
mange år enda. 

Tekst: Bernt J

Det var Hans som startet det hele.  
Med over 20 års innsats til beste 
for vår nære kystkultur generelt 
og fiskeværet Halten spesielt er 
Hans både super-senior og super-
slitar utpå Halten.

Slik satt karene i svala i 1900, og slik knipset vi Hans i et rolig øyeblikk i 
Ost-Indien. Foto: Kristin

Gamle fiskehjeller skiftes ut med nye.  
Mange vendinger for en vant dugnads-
arbeider. Foto: Kristin

Dette hadde du ikke ventet, Hans?  
Knytting av beinnel med sjølavla korn på 
Halten.  Artig opplevelse! Foto: Anne 1
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Jobb søkes
Erfaren halskar søker båtlag
Bill.merk: Sjøsterk

Soloppgang: kl. 04.37

Solnedgang: kl. 21.52

Flo: kl. 11.39 og kl. 00.06

Fjære: kl. 05.34 og kl. 17.56

Nedbør: 1,1 mm

Vind: 6 m/s

SkarvnekAnnonser:

SELGES
Et parti tørrfisk. selges til h. 
bydenede. Henv. Halten Slitarlag

STILLING LEDIG
Erfaren fiskevraker søkes. Lønn 
e.a. Tiltredelse når fisken er tørr. 
Henv. Bernt J Stranden

      Været:
Lørdag 5.mai Selv om fjordårets beholdning av 

Skarvnek gikk unna som varmt hvete-
brød, vil vi ikke satse på produktet i år 
da lønnsomheten er marginal.  

Tekst: Kristin

Gruppen har de to siste år arrangert 
såkalte førte vandringer i Trøndelag. 
En sådan ført vandring består av en 
gruppe vandrere, med en 
leder. Disse går så en rute samlet.

Gruppens forkvinne (!), Per H. Sæbø, 
uttaler til Slitarposten at det er stor 
interesse for arrangementet. Ca 60 er 
påmeldt, og det har vært nødvendig å 
sette tak på deltakerantallet pga forleg-
ningskapasitet. Han sier også at han er 
stor Haltenentusiast, etter at gruppens 
Stormester, Joar Birkelund, overtalte 
han til å bli med på en fisketur dit i 
vengbåten «Hildring» i 2006.
Vandringen, som finner sted 18. au-
gust, blir ledet av 

Turmarsj på Halten.
For første gang i historien vil det bli arrangert turmarsj  på 
Halten. Arrangør er Nordenfjeldske Sang og Spacer Gruppe, også 
kjent som NSSG.

Noen av NSSG’s medlemmer på tur-
marsjen “Tur-Retur Hell” på Stjørdal. 
Fra v: Forkvinnen, Lausgjenger 1, Anne 
Folvik, Wim van der Poel, Stormesteren 
og Oppsangersken.

ovennevnte Stormester, og de fleste 
av gruppens medlemmer vil delta. 
Det ryktes at gruppens Marchand-
ice, Astrid Svelmoe, vil åstedsbe-
fare Halten under vårdugnaden 4-6 
mai. 

Vandringen er en IVV marsj, dvs 
tilsluttet det Internasjonale 
Folkesportforbundet.

Vi sier som prinsesse Martha Lou-
ise før bryllupet i 
Trondheim: 
«Vi glær oss»!

Joar

Kunngjøringer:
Fra 01. juni er det påbud om bruk 
av kjøkkenforkle med smekke ved 
arbeidsopphold på kjøkken i Skan-
kelånna og på Bryggeloftet.

vvv

Ny oppvaskmaskin blir utplassert 
på kjøkken i 2.etg på Bryggeloftet. 
Maskinen vil bli merket og kommer 
ikke til å utgjøre noen fare for allmenn 
ferdsel på området.

vvv
Rådet har besluttet å kjøpe inn nye 
lenestoler til Erbo-stua. Innkjøpet er 
betinget av at de gamle stolene brennes 
og ikke blir tatt i bruk i Lygarkroken 
eller andre steder på brygga.


