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Dugnad gjør Halten til et levende kulturminne.

Styreleder i Stiftelsen Halten 
NDM, Stig Klomsten, er 
imponert over det store   
engasjementet for Halten på 
tvers av generasjoner, alder 
og samfunnslag.
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Historisk foredrag i Krykkja på Haltendagen. Fra v: Styreleder Stig Klomsten 
og Guttorm Reppe fra Bjugn historielag. Foto: Kristin Rabben.

-Det har vært en utrolig morsom 
Haltendag, sier styreleder Stig 
Klomsten.  Sammen med kona 
opplevde han sin første Haltendag 
i sommer. Det som imponerer han 
mest, er den utrolig store bredden i 
engasjementet for Halten.

Haltendagen gjennomføres på 
dugnad. Fra Bjørneviks transport 
av artister, til servering, over-
natting, vakthold og rydding. 
Enkeltpersoners  og nærings- 
drivendes engasjement for Halten 
er imponerende, sier han.

Stig Klomsten,
Styreleder i Stiftelsen Halten NDM  
er Trondheimsgutt, oppvokst på 
Byneset med et sterkt forhold til 
sjøen. De siste fire år har han inne- 
hatt vervet som styreleder i Styret 
for Stiftelsen Halten NDM. Han 
er oppnevnt av Sør-Trøndelag 
fylkeskommune, og utpekt for 
fylkesstyreperioden 2012-2015. 
Sør-Trøndelag fylkeskommune er 
en av andelshaverne i Stiftelsen 
Halten Nekolai Dahls minne. 

 
Eiere og forvaltere av Halten
Etter at Halten ble fraflyttet, 
besluttet daværende eier disponent 

Torstein Erbo i firmaet Nekolai 
Dahl å avhende eiendommene i 
Frøya, og bød fram Halten for salg.  
For å sikre et Halten i offentlig eie, og 
med full tilgjengelighet for all-
mennheten i framtida ble det opp- 
rettet en offentlig stiftelse. 
Stiftelsen Halten Nekolai Dahls 
minne overtok eiendommen i 
1991.  

De største andelshaverne i stift- 
elsen er Sør-Trøndelag fylkes- 
kommune og kommunene Frøya, 
Hitra, Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord 
og Roan. Rådet, som består av alle 
med eierandeler i stiftelsen, er 
den øverste myndighet i Stiftelsen 
Halten NDM, og det er rådet som 
foreslår medlemmer til styret, i alt 

5 styremedlemmer. I inneværende 
periode er det Stig Klomsten som 
er styreleder for dette styret.
Styreleder er ansvarlig for den 
daglige driften av Stiftelsen Halten. 
Alle viktige veivalg avstemmes 
med Rådet. 
 
Det er vedtatt en utviklingsplan 
som viser retning for utvikling av 
Halten. Hovedretningen er å satse 
på kunnskapsbasert reiselivs- 
turisme hvor kjøperen er en aktiv 
del av produktet.

-Å besøke Halten er en reise i tid, 
og opplevelsen av bo på brygga er 
en kontrast til dagens hyttestandard, 
sier Stig Klomsten.

Halten 
Havmandel
dukker stadig opp

Mindre partier 
selges enkeltvis
Henv. Edmar
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Med ujevne mellomrom velger vi 
å reise til Halten og Haltendagen, 
et sted vi synes er fantastisk flott; 
uansett vær. 

Åfjord Janitsjar ble stiftet i 1979 
med dagens janitsjarbesetning. 
Vi er et voksenkorps som øver i 
Åfjord, men bestående av muntre 
musikanter fra flere kommuner 
både på og utenfor  Fosen. Her 
er det plass til alle som er glad i å 
spille sammen med andre, og som 
ellers liker å spre glede for folk 
som liker å oppleve korpsmusikk. 

Vi dro til Halten første gangen i 
2006, og har siden vært der i 2009, 

2011, 2012 og 2015, tilsammen 
har vi vært der 5 ganger, og flere 
vil det nok bli. Vi legger sommer- 
turen til Halten de årene hvor vi 
ikke reiser på en lengre korpstur.
 
Det å komme til Halten er en fan-
tastisk opplevelse. Da “stopper” 
vi klokka og lever uten stress og 
hverdagslige forpliktelser. Vi har 
det trivelig sammen som gruppe, 
samtidig som vi har det fantastisk 
sammen med andre besøkende. Vi 
har også et veldig godt inntrykk av 
de som har hytter på  Halten, her 
føler vi oss veldig velkommen. 
Mottagelse og avskjed på brygga 
med bølgen, synes vi er helt herlig. 

Halten er et sted vi lar oss fasci-
nere av og har blitt veldig glade i. 

Det er flere av våre medlemmer 
som synes sjøen er et utrygt sted 
å være, men det hindrer oss ikke 
i å bli med tilbake de årene det er 
Halten som er målet for sommer-
turen. Vi får et veldig godt samhold 
som gruppe under slike turer, men 
opplever også at vi har god kontakt 
med alle  de vi møter der ute. 

Til og begynne med hadde vi med 
oss alt av mat selv, men etterhvert 
som vi skjønte at det var mulig å 
kjøpe de aller fleste måltider der 
ute, har vi kun tatt med litt nattmat.

Åfjord Janitsjar 

Når våren er i emning våkner virkelig korpsene til liv, og slik er det også med vårt korps. Da 
er det tid for å vise seg frem utenfor øvingslokalet, og spille for flere enn oss selv. 



Slitarposten

 Side 3         Lørdag 26. september 2015                                                                                       Slitarposten
(vi er som Krykkja). Slike naturk-
refter  finner vi det naturlig å få 
med oss, både soloppgang og 
solnedgang, når det  er mulig. Vi 
har ofte vært heldige med sola, 
selv om vi også har friskt i minne 
heftigere vær fra en av våre 
turer, føler oss privilegerte som får 
mulighet til å komme tilbake hit 
når vi  ønsker det. 

. Vi reiser aldri til Halten på måfå, 

vi er der ute for å bidra til felles- 
skapet, og for å praktisere det vi 
liker best. Vi er der for å spille, 
marsjere og ha det gøy, selv om 
det også faller oss veldig naturlig å 
delta i allsang når anledningen byr 
seg. 

Vi ankommer tidlig fredag kveld, 
med standsmessig båtskyss be- 
sørget av vår hovedsponsor Ole T. 
Bjørnevik. Vi fyller båten med in- 
strumenter og bagasje, og alt det vi 
har behov for denne helga.

Når vi kommer frem til Halten, 
pakker vi ut av båten og inn på 
rommene som vi leier. Når alle har 
fått hver sin seng, møtes vi til en 
kort øvelse bare for å kjenne at det 

1. Hjemreise 2015. 

Kjære leser 
av Slitarposten..
Ja da tiden flyr… En sommer er 
over og vi tar fatt på en vinter, 
skrotten formelig strutter av D- 
vitaminer og vi er klar for å finne 
fram piggdekk, refleksvest og 
støvler. I heimen skal elgkjøttet i 
hus, soppen plukkes, spekesilda 
skal i salte og laksen skal røykes. 

Men like årlig som det foran-
nevnte arrangeres det høstdugnad i 
Halten. Og er det dugnad så er det 
like årevis at den samme gjengen 
stiller opp.  

Reise til og fra høstdugnaden 
på Halten kan være en krevende 
øvelse, da vi er prisgitt at tøtta i Ut-
frovær stiller med brukanes vær på 
overfarter med tung last. Vi har 
ei lang liste på denne turen også, 
men vi tar det vi rekker og det er 
garantert ingen som tar det fra oss 
i vinter.
 
En spesiell takk til Ole T, som 
holder motoren i gang på Tagaya 
og bjørkeveden som varmer oss fra 
Stranda aktivitetssenter.
Ønsker dere en flott dugnad og ha 
ei fin helg!!

Kjell

er like fantastisk å spille her ute 
som vi husker fra sist vi var her.  

Når rutebåten kommer, stiller vi på 
kaia og tar imot passasjerer som 
har funnet veien til dette paradiset. 
På lørdag, Haltendagen, spiller og 
marsjerer vi fra brygga og opp til 
Fiskarheimen. 

Der spiller vi litt ute, før vi går inn 
og nyter grøt og spekemat sammen 

med de andre der ute. 

Vi har også pleid å ha en liten 
minikonsert inne på Tørrfiskrom-
met. Ellers nyter vi naturen, freden 
og roen der ute. 

Vi har et ønske om å få med oss et 
“vennskapskorps” utover om ikke 
så lenge, da dette er et fantastisk 
sted som vi som Fosninger er stolte 
av, og gjerne vil vise frem. Utover 
dette er vi ivrige fotografer; våre 
linser blir aldri lei av motivene og 
lyset her ute. Så plutselig er vi til-
bake igjen.

Tekst/foto: 
Sissel Blix Aaknes



Har dere vært på Halten før?

Wenche, Emilie, Malin, John, Eli og Solveig fra 
Gimsan Songlag har vært på Halten mange ganger 
før. Atmosfære, natur, kultur og folk er topp.
-Har du ikke opplevd Halten, har du ikke opplevd 
stort, sier de og anbefaler Halten varmt til andre.

Jonah Samuel Vogelsang, 4 år, er vei til Halten for 
første gang sammen med far Bjørn Vogelsang. På 
spørsmål om hva han skal gjøre på Halten svarer 
Jonah at han skal bygge litt, og han synes at andre 
også godt kan dra til Halten.

Gunn Werkland, Age & Bente Lervold Werkland, 
Asbjørn Werkland, Wiviann Werkland og Harry 
Rekkedal. Denne gjengen har vært på Halten mange 
ganger før. Haltendagen er årets høydepunkt. -Her 
er vi hvert år, sier de. Halten er finaste plass på jord 
sier Wiviann og Asbjørn som er født på Halten.

Malin Wahl, 18, fra Lysøysund har vært på Halten 
før, men for Håvard Bruholt 17, fra Rennebu  er det 
første tur. De skal utover å jobbe dugnad under Hal-
tendagen. Malin anbefaler Halten varmt til andre. 
-Det er magisisk stemning og gode folk. Alt er godt 
på Halten, sier hun.

Pikene på Posthusplassen

En liten rettelse
I siste Slitarposten sto det om posten på Halten. Der 
sto det blant annet at posten ble flytta ned på brygga. 
Det stemmer ikke. Posten var i huset vårt (Sykehu-
set) mens mamma hadde den, helt til den ble lagt 
ned. Bjørg Støen

På bildet til venstre. Munch har tre piker på broen, 
og Slitarlaget har fire piker på benken på Posthus-
plassen. Disse flotte jentene besøkte Halten for første 
gang, og de forelsket seg i naturen og den gode 
atmosfæren på Halten.
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Tekst/foto: Kristin Rabben



En vakker sommerdag sto vår tro-
faste haltenslitar Bjørg Hulsund 
utenfor Skanklåna og kikka utover 
mot Likholmen og mente at der 
burde det vært en gapahuk.

Gapahuk på Likholmen? 
Vi skjønte ingenting.

Over en hyggelig kaffekopp nå i 
høst spør jeg Bjørg hva hun egen-
tlig mente. Bjørg forteller om sin 
fantastiske nye hobby, som går ut 
på å besøke så mange gapahuk-
er som mulig. De fleste hun har 
besøkt hittil befinner seg på Fosen, 
og hun har snart kommet opp i et 
antall på 70, og det bare på et år!

Hun forteller om fantastiske tur-
opplevelser, og at folk stadig tips-
er henne om nye steder hun bør 
besøke.

Vi blir enige om at en gapahuk på 
Likholmen er lite sansynlig, men 
idet kaffekoppen er tom blir Bjørg 
fjern i blikket, og utbryter:

«Men einn i steinbruddet, da, der 
må det værra ein gapahuk!»

                                   
 Anne1

I år som i fjor hadde jeg gleden av å 
kunne dra langt ut på Frohavet for 
å stille som vertskap på årets Hal-
tendag. – Men i år var det ikke nok 
med bare en helg. Jeg sa til kona 
mi at i år ville jeg bli en hel uke, og 
det ble jeg og vel så det. I hele 10 
dager var jeg vertskap på Halten, 
og jeg hadde med meg sønnen min 
Jonah Samuel på 4 år.

Oppholdet på Halten var like fan-
tastisk og minnerikt som familiens 
tre ukers ferietur i Nord Amerika 
tidligere i år.

-Å være vertskap på Halten, enten 
alene eller med famile, anbefaler 
jeg på det varmeste. 

Hver dag er det nok å gjøre, men 
det er ikke noe stress. Rekker du 
det ikke i dag, så får du en ny 
mulighet i morgen.

I de 10 dagene jeg var vertskap, 
traff jeg mange hyggelige men-
nesker. Hele 25 ganger hadde jeg 
med meg besøkende på fyret, og 
jeg fikk også æren av å guide en tur 
på tysk. Selv om det er morsmålet 
mitt, var det overraskende vanske-
lig for meg.

Jeg kunne sikkert skrive mange 

sider om hvordan det er å være 
vertskap på Halten, men jeg an- 
befaler dere å prøve selv.- Meld 
dere som vertskap på Halten neste 
sommer.

Jeg må fortelle om en artig opp- 
levelse jeg hadde på Halten.

På søndag etter at alt besøket fra 
Haltendagen hadde dratt, kom 
Hans Borgfjord og Stein Ekset 
med Kaldtoa. Mandag morgen 
satt vi alle i Skankelåna og spiste 
frokost sammen. Sønnen min 
Jonah ville ikke spise opp brødski-
va si, og Stein Ekseth sa til Jonah 
at han måtte spise opp hele brød- 
skiva si for da ble han like STOR 
og STERK som Stein.

-Jonah så først opp på Stein, og så 
så han opp på meg og sa:  - Pappa 
jeg vil bare bli like stor som deg.

Dessverre kan jeg ikke være med 
på høstdugnaden denne gangen. 
Jeg sliter med ryggen min og må ta 
hensyn til den. Men dere må kose 
dere og nyte vakre Halten. Så ses 
vi på vårdugnaden. Jeg er glad i 
alle Slitere som har et stort hjerte 
som banker for Halten

Hilsen Bjørn Vogelsang 

Vertskap på Halten

 Side 5     Lørdag 26. september 2015                                                                                         Slitarposten
Gapahuken 
på Likholmen

Foto: Bjørn Vogelsang Foto:  Bjørg H.Tekst/foto: Kristin Rabben
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Daglig drift av fiskeværet 
Halten
Driften av Halten er en halvprofesjonell 
virksomhet i den forstand at mye 
av driften skjer på dugnad. - Det 
er en utfordring fordi det er mange 
formelle krav å forholde seg til 
når det gjelder mat, overnatting og 
skjenking. Det er derfor nødvendig 
å ha en formell ansvarshavende på 
plass, sier Stig Klomsten.

For fire år siden ble det opprettet 
en 40 % stilling som daglig leder. 
Stillingen gikk med til operativ 
gjennomføring om sommeren. I 
fjor vår ble det besluttet å opprette 
en hel stilling. Det har tatt tid å 
få en daglig leder på plass, men i 
mai 2015 takket Ragnar Grønås 
fra Bjugn ja til stillingen som er et 
treårig prosjekt. 

 

Dugnad gir god økonomi
Stiftelsen har en grei økonomi. 
Målet er, i løpet av en treårsperiode, å 
få til en omsetning som kan dekke 
lønn til daglig leder i hel stilling.

Selv med en daglig leder i selv- 
finansiert full stilling vil det være 
behov for dugnadsinnsats fra
andelseiere, næringsliv og ild- 
sjeler som medlemmene i Halten 
Slitarlag. Dugnadsinnsats i form 
av vertskapsrolle, vedlikehold av 
bygningsmasse og sponsing av 
materialer, drivstoff  m.m. vil være 
viktige bidrag.

·Stiftelsen Halten er avhengig av 
et bredt engasjement av ildsjeler 
både fra næringslivet og enkelt- 
personer, sier Stig Klomsten.

Tekst: Kristin Rabben

Sommarkveld 

Den varme sommardagen går  
mot kveld. Det er blikk stilla 
og innpå havet ligg en enslig  
båt, bare det store havet på alle 
kanter. 

Det er så lydløst stilt. Fra 
ingensteds kommer en liten 
skoddbanke 
og legger seg over øyene, det 
er bare så nettopp at sol
skinner i gjennom og 
en skimter fyret 
og husa på holmen. 

Tida står stille. Så bryter 
sola i gjennom ,skoddtoppen 
forsvinner dit den kom fra og 
fortryllelsen er brutt. 

En lett kveldsbris kommer .Det 
lir mot solnedgang. Utfrovær 
vises klart og tydelig. 

Takk for en  magisk kveld.
Hans Borgfjord

Halten yngre
Slitarlag (HYS)

søker flere medlemmer

Henv.
Jørgen Grinnen

Små og store ildsjeler. Jonah (bilde t.v.),  Hans og Stein.

Foto: Bjørn V.

 

Halten havn

MS Tagaya er ventet til Halten 
havn denne lørdagen.


