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Historisk 1.mai feiring på Halten
Arbeidets dag markert på Halten, med stiftelsen av ”Halten 
Slitarlag”.
Søndag 1. mai ville vi gå i tog. 
Siden det ikke er, og ifølge Arthur 
Johansen aldri har vært noe ar-
beiderlag på Halten, ble ”Halten 
slitarlag” stiftet. Laget er partinøy-
tralt og uregistrert.  Fane ble laget, 
og motivet var to korslagte høtter. 
”Duskene” besto av to utslitte ar-
beidshansker. Parolene var: 

      -- Nei til pøls! 
      -- Nei til skjørbuk!og
      -- Ja til kortreist havmandel! 

Toget gikk på Reinsøya, fra båten 
opp til fyret.

Siden var  det  molovandring 
med Hans Borgfjord som guide, 
og det var spesielt viktig, fordi 
flere av dugnadsdeltakerene var 
”førstereis”.

Etter lunch  ble alle dører lukket 
og låst, og Tagaya tok oss gjennom 
solglitteret heim. En fornøyd 
dugnadsgjeng konstaterte at en 
passende blanding av leik og arbeid 
er nødvendig for det gode livet.

Innbyggerne på krykkjeveggen var 
så opptatt med sitt at de ikke en-
gang vinka oss av gårde.(A1)

 

Årets
vårdugnad

Æres-Slitar
Halten Slitarlag har hedret sin 
første æres-slitar.

Les mer side 4

Årets vårdugnad på Halten ble av-
viklet 29.april -1. mai. Denne dug-
naden er et arrangement mange 
gleder seg til, og 19 forventnings-
fulle arbeidsmaur fikk en vakker 
tur i solglitteret fredag kveld. Idar 
Sæterhaug med den gamle leges-
kyssbåten Tagaya tok  utover. Selv 
om gradene var få, kledde mange 
på seg godt for å kunne sitte på 
dekket. Spenningen er alltid stor 
når man kommer på høgde med 
Melsteinen og får det første glimtet 
av eventyrlandet der ute. 

Lørdagens oppgaver var mange. 
Den nye fiskehjellen skulle ferdig-
stilles, de gamle demonteres. Ar-
beid ble gjort på Ostindien, brygga 
og i låna. (A1)

Les mer  side 3

Våronn
Så var det våronn! Komposten var 
ferdig, så jorda i ”Guriåkeren” ble 
ytterligere forbedret samt kalket 
med medbragt skjellsand. Det ble 
sådd eller plantet salat, reddik, tim-
ian, gulrot, basilikum, løpstikke og 
gressløk, ei rad med gullauge, og 
havre til planlagte julenek.(A1)

Les mer side 2
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Gammelsalta 
Sei

Prima vare
Sekunda ikke

Henv.  
Martin Kjøren
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Annonse:

En herværende jordbrukssjef i sving 
uten lue med perserkløver og havre 
som grunnlag for økt næringstilgang 
og velfylte julenek.  Skriftens ord 
kom oss i hu:   
“Det et menneske sår, skal det også 
høste.”  Apostelen Paulus’ brev til 
galaterne -  6. kap, 7. vers  (BJ)

Såkorn av beste kvalitet fra Harold på 
Mandal’n i skjønn forening med urter 
og grønnsaker levert av Mette i Svartviken.  
Høyest rager kjærlighetsurten.  I kom-
binasjon med inntak av østers og sei-
lever sikres tilgang av nye dugnads-
arbeidere i mange år framover.(BJ) Oddveig & Eva-Mari serverer gyldne 

dråper som inspirasjon til våronn-
arbeiderne ogutmerket eksempel på 
hva poteten i ytterste konsekvens kan 
foredles til.  Vinkelen på føttene til 
arbeidsfolket kan tyde på at kold-
jomfuene kom “just in time” (BJ)

Anne konstaterer at fjorårets ny-
ervervelse kompostbingen funger-
er utmerket og produserer potetjord 
av beste kvalitet.  Jordsmonnet syd 
for Skanklånna vokser i takt med 
inntaket av gammelsalta sei og 
nykokt lever. (BJ)

Våronnlaget etter velgjort gjerning flankert av Murer-Thomas og Magne Fanejunker.(BJ)  
Foto: Kristin

HAVMANDEL
Et parti Havmandel 
selges til høystbydende.

Henv. Halten Slitarlag 
v/ Bernt J. Stranden
Tlf.41609801

Foto: Anne1
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Rekordtidlig våronn
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Med gode hansker og stålsatt vilje 
bunter Martin, Bjørg og Ingar opp 
gammelstrengen for transport til 
gjenvinning og et nytt liv som enten 
spiker eller armeringsjern kanskje?(BJ)

Rasering av
kulturminner?
En viktig post på arbeidsprogrammet 
var demontering av de gamle fiske-
hjellene vest på øya. Det var hardt 
arbeid å få buntet flere hundre kilo 
rusten streng, demontering av stokker 
og frakting til brygga. Enkelte kritiske 
røster mente de gamle hjellene burde 
stå, men siden nye er reist og de gamle 
var i svært dårlig forfatning var det en 
naturlig å få dem fjernet. Strengen er 
levert til gjenvinning (!) og stokkene 
vil gi mange timer med god varme i 
”åfjordingen”.(A1)

Liv sørget for poteter. Andre hadde 
vært ute på havet og høsta middag, så 
jammen ble det mat denne kvelden 
også. Desserten besto av rabarbra-
grøt kokt på Halten-rabarbra, og 
vaniljesaus kokt på lettmelk. (!)

(A1)

Ikke alt skal bort.  Ved hjelp av “frosken” fra Kraftlaget strammer Roger og 
Oddmund opp wirene på den nyrestaurerte fiskehjellen syd for Skanklånna.  
Etter innstendig anmodning fra Gimsan Songlag ble hele fiskhjellen stemt opp 
ett knepp fra G-dur til A-dur. (BJ)

I Ost Indien sørger Reidar for at det blir satt opp “pipe-beskyttelse”
og Hans monterer nye, vakre, håndsmidde dørbeslag.(K)

Uten mat og drikke duger Slitar`n ikke.

Foto: Kristin Foto: Kristin
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Det var høgtid i Skanklånna da 
seniorene Hans, Oddmund, Martin 
og Ingar i tur og orden deklamerte 
samtlige 42 vers av Henrik Ibsen’s 
“Tærje Viigen”.  Et mektig epos og 
en framføring som var den store 
nasjonalpoet verdig.(BJ)

Tærje Viigen

KJØPES
Pent brukt selvbinder ønskes 
kjøpt. Henv. Halten Slitarlag

Soloppgang: kl. 08.06

Solnedgang: kl. 18.02

Flo: kl. 01.55 og kl. 14.12

Fjære: kl. 07.50 og kl. 20.12

Nedbør: 3,4 mm

Vind: 7 m/s

Gammeltraktor`nAnnonser:

SELGES
Et parti “Skarv-nek” selges til h. 
bydenede. Henv. Halten Slitarlag

STILLING LEDIG
Erfaren landbruksmekaniker 
søkes. Lønn e.a. Tiltredelse snar-
est. Henv. Martin Kjøren

      Været:

 Nytt om navn:
Martin Kjøren en Æres-Slitar
Hvor mange arbeidstimer han har lagt ned for Stiftelsen 
Halten NDM er det vanskelig å forestille seg.

Lørdag 15.oktober

Martin Kjøren spiller opp til dans. 
(Arkivfoto)

Gammeltraktor’n ble etter sigende 
trillet ut fra brygga og parkert på ut-
sida.  Det må være ei god stund siden.  
Kjentfolk mener å dra kjensel på en 
Case modell 1936 eller 38.  Det søkes 

etter “erfaren landbruksmekaniker” i 
dagens utgave av Slitarposten.  Tiden 
vil vise om Case’n atter putrer over sti 
og svaberg, medbringende salt fisk på 
vei til eller fra fiskehjellene.(BJ)

Martin Kjøren er en superslitar utpå 
Halten.  Hans mangeårige og mangs-
lungne innsats til Haltens fremme kro-
nes nå med tildelingen av Goill-hytt’n 

Foto: Anne 1

og Halten Slitarlag’s Hedersbrev der 
Martin utnevnes til Æres-Slitar.
Det er et samrøystes Presidium som 
i Hedersbrevet meddeler almuen at 
høystvelbårne Martin Kjøren utnevnes 
til Æres-Slitar i laget med virkning fra 
dags dato og med de herligheter og 
rettigheter som følger av dette.  Den 
høytidelige og symbolmettede over-
rekkelsen av lagets ettertraktede og 
høythengende æresbevisning Goill-
Hytt’n vil finne sted i Skanklånna 
ved første anledning.  Goill-Hytt’n 
utarbeidet av Slitarlagets hytt-knekt 
Reidar er dekt av bladgull og vil bli 
oppbevart forsvarlig nedlåst på ukjent 
sted inntil overrekkelsen har funnet 
sted. Det vakre Hedersbrevet er kom-
ponert av lagets grafiker Kristin. Takk 
også til Austråtthistoriker Terje Brat-
berg for tunge faglige innspill.(BJ)

Foto: Kristin


