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Haltendagen 2015
Programmet finner du på side 6.

Posthusplassen

Fra venstre: Inge Tellefsen, Anne Folvik, Evelyn Altø, Richard Dybfest, 
Kjell Skjelvik, Ove Leseth, Anne og Rolf Leirvik. Pust i bakken etter at 
siste terrassebordet er på  plass. Foto: Rabben

Avis på døra
Kunsten å leve lykkelig er å gjøre 
sine gleder enkle, har en vis mann 
sagt for lenge siden.

Redaksjonen i Slitarposten har 
enkle gleder, og en målsetting 
om å levere Slitarposten på 
døra til haltenværingene 
på  utgivelsesdagen. Helst så 
tidlig at morrafuglan får den til 
morrakaffen. 

Heldigvis for oss fant vi en 
haltenværing vi kunne levere 
avisen til under vårdugnaden.

Tekst: Rabben

Gimsan songlag
Tradisjon tro stiller Gimsan songlag 
opp på årets Haltendag. Les mer 
om songlaget i kulturbilaget. 
(Første gang publisert i SP 3/2014)

Rabben

I 1874 oppførte Borthen ei lån 
med forretning og bestyrerbolig 
på Skanken på Husøya, her ble 
det første poståpneriet opprettet 
i 1889. Fyrassistent Edvard Wold 
var den første poståpner på Halten. 
Senere ble poståpneriet flyttet til 
brygga, og det var her post-
kontoret, 7289 Halten, holdt til da 
det ble lagt ned i 1988. Borghild 
Støen var den siste poståpneren på 
Halten. I 22 år, fra august 1956 til 
november 1988 var hun poståpner 
på Halten.

I perioden 1997-2001  ble det, på 
dugnad,  reist ei ny trønderlån på 
tuftene av den gamle låna som 

brant ned på 60-tallet. Halten 
Slitartlag har i de siste årene holdt 
Nekolai Dahl`s kjøkkenhage i 
hevd. Under vårdugnaden i  år 
ble det bygd platting i lånveggen 
ved hagen.  Plattingen ligger 
like inntil sørveggen til det 
første poståpneriet, så navnet på 
plattingen sa seg selv. Det måtte 
bare bli Posthusplassen.

Her, i solveggen, i le av låna, inntil 
Nekolai Dahl`s kjøkkenhage er 
godplassen til alle som er hekta 
på Halten.  Posthusplassen ble 
høytidelig innvidd med trekkspill, 
allsang og dans under vårdugnaden.

les mer på side 4

I nesten 100 år, fra 15. januar 1889 til 18. november i 
1988, var det poståpneri på Halten. 

Ragnar Grønås leverer 
Slitarposten på døra til Tukthuset. 

Foto: Rabben

Fiskarheimen
sommerens

beste 
rømmegrøt 
får du her.
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Kompost

Rabarbra
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Rødbeter

Ruccola

Gulrøtter
Blandet 
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Purreløk
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sådd og plantet salat

omplantet

VANNTANK

Et våkent øye, på skattejakt i Nikolai Dahl`s kjøkkenhage 
kan komme over uvanlige vekster som ikke er avmerket på 
dette kartet.

POSTHUSPLASSEN

Nikolai Dahls kjøkkenhage
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Vallersund 19. mai 2015

Nekolai Dahl`s 
kjøkkenhage.

Jeg vil fortelle om når Nekolai 
Dahl`s kjøkkenhage ble anlagt.

Det er min far Leif Olsen som 
kan fortelle følgende:

Jeg jobbet på fraktebåten M\K 
Monitor hvor min svoger 
Magnar Utsetø var skipper. 
Året var 1946, og vi gikk i 
fast frakt for Nekolai Dahl. 
Han hadde jo mange anlegg 
på Trøndelagskysten. Vi hadde 
med oss materialene til det 
som i dag er fiskemottaket fra 
Steinkjer. Etter vi hadde losset 
lasten, begynte vi å gjøre reint 
på berget der pålene for 
fundamentet skulle stå.

Nekolai Dahl var da selv 
tilstede, og han beordret at 
vi skulle ta vare på matjorda 
som vi skrapte av bergene.

Matjorda ble lagt i sildekasser 
og fraktet til der kjøkkenhagen 
ligger i dag.

Min far Leif Olsen, er 88 år 
gammel nu.

Med hilsen
Bjørn L. Olsen

Posthusplassen under bygging. I bakgrunnen våronn i hagen. Hans 
Borgfjord passer på at det går riktig for seg. Foto: B. Vogelsang

25. april 2015: Våronn i hagen, foran Evelyn Altø, bak fra venstre 
Line Dahl og Edmar Bakøy. 29 forskjellige vekster er plantet og 
sådd. Foto: Bjørn Vogelsang

12. juli 2015: En frodig kjøkkenhage sørger for at vertskapet på 
Halten har friske grønnsaker tilgjengelig når gjestene kommer. 
Foto: Bjørn Vogelsang.



I Poststeddatabasen til Post-
museet finner du følgende 
informasjon om  7289 Halten:

“HALTEN poståpneri, i 
Aafjorden herred, Fosen fogderi, 
under Trondhjem postkontor, 
ble inntil videre underholdt fra 
15.1.1889 under fisketiden hvert 
år i tiden fra 15.1. til mars måned. 
I denne tiden ble det utført 6 
stk 14-daglige biposter til/fra 
Valdersund poståpneri. Sirk. 29, 
28.12.1888. 

Fra 1900 ble det alternativt un-
derholdt poståpneri på SØR-
BURØEN utenom fisketiden. 
(Se SØRBURØEN. Sørburøren 
var ikke i virksomhet i den 
tid HALTEN virket.) Sirk. 53, 
20.22.1899. 

Ved etablering av nye poststeds-
grupper ble poståpneriet fra 
1.11.1973 benevnt underpostktr., 
Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 
1.1.1977 status av postktr. C., 
Sirk. 35, 10.12.1976. 

7289 HALTEN postkontor C ble 
lagt ned fra 19.11.1988. Ny post-
adresse: Halten, 7260 SISTRAN-
DA.( Sirk. 38, 16.11.1988.) 
Datostempel av 2-rings vanlig 
type ble tilsendt i 1889. 

(7289) 
Poståpnere/styrere: 
Fyrass. Edvard Wold 29.12.1888, 
tiltrått 1.2.1889. 
Fyrvokter C. Løvold 9.5.1895. 
M. Hansen 15.1.1898. 
Fyrvokter C. Løvold 15.1.1899. 
Værbest. J. P. Jægtvig 2.6.1908. 
Væreier Eyvind Chr. Borthen 
1.9.1912. 
Værbest. T. Wiig 1.10.1915. 
Johan Tofta 15.11.1936. 
Victor Abelsen midlt. 1.3.1944. 
Ds.eksp. Olaf Dyre midlt. 
16.3.1945, fast 15.10.1945 
(f. 1913). 
Handelsbest. Hermann Anker 
Almaas midlt. 15.11.1946, fast 
1.3.1947 (f. 1907). 
Ds.eksp. Ingmar Margion Tellef-
sen 1.12.1949 (f. 1914). 
Borghild Helmine Støen 1.8.1956 
(f. 1932). “

7289 HALTEN  
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Jørgen  

Jørgen Grinnen Klausen (15) er 
yngste slitar under vårdugnaden, 
men innsatsen er en voksen kar 
verdig.

Han bidrar til ny platting, ny trapp 
og nytt rekkverk ved flytebrygga. 
Han skrur terassebord på 
Posthusplassen, fisker og skjærer 
filet.

Etter mange lange arbeidsdager 
ute i stiv kuling er det lov å flate 
ut på Kontoret med nyvottene som 
han vant på Slitarlagets loddsalg 
under årsmøtet.

Foto: B. Vogelsang/K. Rabben

Jørgen Grinnen Klausen sørger for trygg trapp ned til flytebrygga.
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Oddmund Graneng startet 
vårdugnaden allerede i vinter med 
å rydde nedfallstømmer i skogen til 
Bjørg Teksdal i Bjugn. 8 granstolper 
ble kvistet og kappet i passe lengder 
før de ble fraktet ned til gården 
Svartvik/ Rømma. Her ble stokkene 
barket og lagret i påvente av skyss 
til Halten. Også tidligere er det tatt 
ut tømmer til hjellstolper på Halten i 
denne skogen. For noen år siden startet 
Hans Borgfjord og Martin Kjøren 
det viktige kulturminnearbeidet å 
restaurere fiskehjellene på Skanken. 
Vinterens tømmerhogst er en bit 
av dette kulturminnearbeidet, og 
stolpene skal brukes til vedlikehold 
av fiskehjellene.

Før vårdugnaden fyller Idar 
SæterhaugTagaya med dugnadsfolk 
og de henter hjellstolpene i 
Svartvik. Jorunn Graneng byr hele 
dugnadsgjengen på deilig middag før 
Tagaya setter kursen mot Vallersund 
og Halten.

På Halten blir tømmeret i første 
omgang heist opp på kaia for så å bli 
lempet på sjøen igjen. Jan Tørum står 
i fjæra, tar i mot stokk for stokk og 
binder dem sammen. Martin tar i bruk 
fyrbåten for å fløte hjellstolpene til 
Skanken.

Fra fjæra ved Skanken drar Oddmund 
og Ragnar stokk for stokk opp 
av sjøen, over berget og veien til 
fiskehjellene. 

Her overtar Oddmund og Jan. De 
skifter ut råtne stokker på hjellene, 
drenerer rundt stokkene på bakken, 
rydder bakken for rask, rot og 
gammelstokker. Alt gammelt ble 
hugget opp og stablet i en flott 
vedstabel like ved moloen. 

Det går med noen dugnadstimer 
på Halten. Hvor mange fører ikke 
slitarlaget regnskap over. 

Belønningen er å få være med på 
meningsfull samhandling i godt 
selskap på Halten.

Tekst: Rabben

Oddmund 

QUIZ
Hvem er det som maler, snekrer, 
vasker, lager mat, hogger tømmer, 
frakter folk, gjør unna våronn, 
rydder, spiller trekkspill, synger, 
skriver, reparerer møbler og tar 
vare på kulturminner på Halten?

Riktig svar: Halten Slitarlag

Jan Tørum, Oddmund Graneng, Edmar Bakøy, Ragnar Grønås og 
Martin Kjøren sørger for tømmer til fiskehjellene. 
Foto: Rabben (bildet er redigert)

Anne Folvik

Karen Grinnen og Idar Sæterhaug Kristin Rabben

Reidar Holden
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Ansvarlig utgiver:
Halten Slitarlag co
www.stiftelsenhalten.no

Redaksjon:
Bernt Jørgen Stranden
Karen Grinnen, Kristin Rabben

Soloppgang: kl. 03.50

Solnedgang: kl. 22.57

Flo:      kl. 01.35   276 cm

            kl. 14.01   260  cm

Fjære:  kl. 07.09     35 cm

            kl. 14.01      51cm

Nedbør: 0 mm

Vind:     6 m/s

    Skipsfart:      Været:
Lørdag 18. juli 2015     

HALTENDAGEN 2015

Lørdag 18.07
Guidede turer til fyret
med transport fra flytekaia.
Åpen kiosk/butikk på Brygga.
Vafler og kaffe.
Salg av rømmegrøt og spekemat 
på Fiskarheimen.
Gimsan songlag underholder 
og drar i gang allsang på Skanklåna.
Salg av grillede fiskeburgere ved Brygga
Historisk “kåseri”, fiske i Halten 
med Guttorm Reppe.
Allsang på Halten med 
Ådne Røkkum  og Jan Ove Berdal
Fest på Tørrfiskrommet til musikk av Ådne 
Røkkum og Jan Ove Berdal
Inngang kr.200, barn under 15 år gratis.
Salg av pølser, mineralvann, øl og vin.
Frøycruise går fra Halten.

 Søndag 19.07
 Salg av rømmegrøt på Fiskarheimen 
(hvis det er igjen)
 Avgang MS Frovær

 

12.00-16.00

13.00-16.00

13.00-18.00

16.00

17.30
18.30-19.30  

20.00-21.00 

20.00-02.00 

01.00

12.00

14.00

Hjertelig velkommen!

Arrangører: 
Stiftelsen Halten NDM og 
Halten Fiskarheims Venner

      Annonser:

Grillede fiskeburgere 
av utsøkt kvalitet 

selges 
ved Brygga.

Halten Slitarlag 
Halten Slitarlag er en ideel 
organisajon som, gjennom 
dugnadsinnsats, har som formål å 
ta vare på fiskeværet Halten.

Dette gjøres i nært samarbeid med 
styret for Stiftelsen Halten NDM 
og daglig leder i stiftelsen.

Laget avholdt sitt første ordinære 
årsmøte under vårdugnaden. Kjell 
Skjelvik ble valgt til leder. Med 
seg i styret har han Karen Grinnen, 
Bjørn Vogelsang, Martin Kjøren 
og Line Dahl.

Ønsker du mer informasjon om 
Halten Slitarlag, ta kontakt med
leder Kjell Skjelvik eller en av de 
andre i styret.

Ved å gi din grasrotandel til Halten 
Slitarlag, kan du være med å støtte
kystkulturarbeidet på Halten.

Kristin Rabben

 
Halten havn
Det er ventet stor trafikk til Halten 
havn denne lørdagen.
Rutebåter lørdag 18. juli
MS Frøycruise ankomst kl. 18.00
Rutebåter søndag 19. juli
MS Frøycruise avgang   kl. 01.00
MS Frovær ankomst       kl. 11.55
MS Frovær avgang         kl. 14.00


