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Fra redaksjonen:    
 

Da kan vi se tilbake på en lang og flott sommer, som 

startet 16. mai og - med enkelte unntak - varte helt til 

midtveis i september!  Slikt får man overskudd av, og det 

blir ikke riktig så vemodig når høsten kommer. Den kan 

forøvrig være utrolig vakker. Klar høstluft og et spill av 

naturens egne farger, er det mange som setter pris på. Vi 

vet at mange koser seg med innhøsting av bær, sopp, egne 

poteter osv. Videre, så er jo årets lam også alltid noe å 

glede seg til. Atter andre har sikret seg vilt fra årets 

høstjakt. Nam-nam. 

 

På Steinrøys har det vært stille i sommer, men nå starter 

vi opp med diverse aktiviteter, og det kan du lese mer om i 

denne utgaven av Heimhug. Det burde være noe av 

interesse for liten og stor, så kom og bli med!  

 

I dette nummeret frisker vi også opp gode minner fra de 

begivenhetene som har funnet sted siden siste Heimhug 

kom ut til påske.  

 

Vi ønsker alle våre lesere en riktig fin høst! 

 

Hilsen fra Marion og Britt Nancy   

       

       

       

        

 

 

 

      

 

LEFSEKURS på Steinrøys – tirsdag 12. nov.fra kl. 1800. 

 
Vår trofaste kursholder Målfrid Bustnes, lærer oss å lage 

BONDELEFSE eller HARDANGERLEFSE. Hva vil du lære? 

 

Kun 10 plasser totalt – så skynd deg og meld deg på! 

 

Kursavgift kr. 300 pr. person. Avgiften inkluderer 

ingredienser til bakinga, samt kaffe i pausen.  

 

Du må ha med deg: Rørebolle, steketakke, kjevle og spøe. 

 
Påmelding til Britt Nancy – se kontaktinformasjon øverst på 

denne siden. 

 

 

 

Heimhug utgis av: 

U.L. Daggry 

Alternesveien 1 

8616 Mo i Rana 

 

I redaksjonen: 

Marion Brun 

e-post: marion.brun@sismo.no 

tlf.: 977 39102 

og 

Britt Nancy Westgaard 

e-post: britt.westgaard@nb.no 

tlf.: 906 34943 

 

Hjemmeside: www.uldaggry.no 

 

Planlagt neste utgivelse: 

Desember 2013 

 

Opplag:  

70   (trykt utgave)  

260 (distribuert med e-post) 

 

Bilde på forsiden:  

mailto:marion.brun@sismo.no
mailto:britt.westgaard@nb.no
http://www.uldaggry.no/
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 
 

Gårdsgudstjeneste på Bustneset St.Hansaften 

Vi har sakset fra Nord-Rana menighetsblad: 

«Det er en gammel tradisjon å ha gudstjeneste 

på Bustnes om sommeren. I år inviterte Målfrid 

og Oddmund Bustnes oss til å ta denne 

tradisjonen opp igjen. Det ble en vellykket 

formiddag med gudstjeneste, frodig musikk, 

kirkekaffe og mat, og St.Hansbål. Stor 

tilstrømning av folk!» 

 
På bildet ser vi fra venstre:  

Torgils Aurdal, Målfrid og Oddmund Bustnes.  
 

Foto: Per Arne Bustnes 

 

Korrigering: Alternkalenderen 2013.                    

 

Teksten til november bildet av reinflytting: Anders M. Kristensen var ikke den 

siste som drev med tamreindrift i dette området. Han sluttet i 1943, og 

beiteområdet ble da overtatt av Jakob Steinfjell. Han drev reindrift helt frem 

til 1962.  

Opplysninger: Cecilie Steinfjell. 

Opprinnelig tekst på originalbildet:” Samen Anders Kristensen, Hemnes, med sin 

renflokk ved Lillealteren. H. Alterhaug.” 

 

Noe nytt inventar - For en billig penge har 

Steinrøys overtatt en del møbler og en ny bar til 

restaurantdelen (sistnevnte fra gamle Bamse Bar). I 

tillegg har vi fått flotte brukte dører til toalettene. 

Dette tror vi blir et betydelig løft. Takk til 

vedkommende som tipset oss om saken, og takk til 

de som har hjulpet til i arbeidet med befaring, 

frakt, bæring og montering! 

 

Vi har også overtatt ei flott gammel klokke fra gruva. Den har 

fått fin plass i restaurantdelen av huset. Artig å tenke på at 

«tiden fra gruva» skal fortsette å gå på Steinrøys! 
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Alterenkalenderen 2014 - Alterenkalenderen har nå 

kommet ut to ganger - og vi er stolte i ungdomslaget 

over å ha en egen kulturkalender som dokumenterer 

fragmenter av bygdas eldre og nyere historie. 

Redaksjonen prøver å finne en balanse i presentasjon 

av bilder/tekster fra hverdagsliv, arbeid og fritid. 

 

Også i år er det jobbet med en kalender for kommende år - 2014. Hvis det ikke 

kommer hindringer i veien, er det håp om å få den ferdig til første helga i 

november når både julemessa og høstbasaren blir arrangert. 

 

 

Medlemskap 2013 – Vi er glad for å kunne fortelle at medlemstallet i UL Daggry 

har økt, også i år! Vi har hele 141 medlemmer fordelt på 29 familiemedlemskap, 

32 enkeltmedlemskap + 9 NU-medlemskap. Det vil si at ca 70 husstander er 

representert blant våre medlemmer. Tusen takk for tilliten, det varmer oss som 

jobber aktivt for et aktivt ungdomslag! Vi minner om at de som er medlemmer 

får 500 kr i avslag når de leier Steinrøys en helg. 

 

 

Grasrotandelen – Vi har et stabilt antall grasrotgivere, noe vi er 

kjempefornøyde med. Tusen takk til alle dere som har valgt UL Daggry som 

mottaker! Den flotte ordningen bidrar til økt aktivitet og muligheter. Få gjerne 

med enda flere! På siste side i Heimhug finner du det som trengs - når du går til 

en Norsk Tipping-kommisær.  

 

 

Pubaften i forbindelse med revyen 

Det var en herlig gjeng som ble igjen på pubaften etter fredagens 

revyforestilling. Tror jammen de bør bli spesielt invitert neste gang! Stor 

stemning hele kvelden. Og som bonus fikk de som var til stede med seg et 

ekstranummer fra revygjengen. Et stilig sang og dramanummer, designet Vebjørn 

Sletten – ble presentert rundt midnatt. 

 

Dugnad – Verket 

Seks personer i ungdomslaget bidro på årets Verket-festival, og bidro til 

nærmere 3.000 kr i inntekter.  

 

Takk til dere! 
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‘Sånn sett’  
Revy oppsatt av UL Daggrys teatergruppe, 18.-
21.april 2013 
 
Et stykke ekte Alteren-kultur! Ja – det var det som ble lovet i programmet 

som ble lagd i forbindelse med teatergruppas revy i 2013. Og kultur ble det!  
 

En revy skapt i fellesskap, sammen med en passe dose galskap, entusiasme, 
humor og tro på egne krefter. Som ballast har teatergruppa 100 års 
teatertradisjon med tidligere tiders bondekomedier, kabareter, barneteater og 

underholdningskvelder. I mange år har det vært satt opp revy annet hvert år. 
I tillegg har det vært jevnlige samarbeidsprosjekt med Alteren skole der barn 

og unge får erfaring i teaterarbeid.  
 
Og hva ble det? 

 
Jo en herlig blanding der blant annet 
leder i næringsforeningen, coop’en, 

effektivisering i hjemmehjelpssektoren, 
nsb, fylkesordfører, NAV, røykere og ikke 

røykere, ordførere og nabokommuner 
fikk noen velmente verbale spark. Ja til 
og med flåtten fikk markert seg som 

verdens farligste dyr – som til og med slo 
ut selveste Monsen…. 
 

En nyskrevet Helgelandsopera avsluttet 
revyen med brask og bram! Ensemblet 

hadde fått nye og flotte kostymer – se 
bildet på forsiden av Heimhug.  
 

Forestillingen gikk for 5 fulle hus, og 
etter en intens øvingsfase og spillehelg, 

kunne teatergruppa si seg fornøyd med 
årets revy.  

 

 
 
Fantastiske tilbakemeldinger 

etter et slikt stunt, hjelper til at 
de som lever intenst i prosessen, 

glemmer slitet i løpet av et års 
tid – og da er det på tide med 
nye planer til revy 2015 – eller 

ke dokk sei??? 
 

 

Ikke alle var like fornøyd med at næringsforeninga gikk i 
spissen for at julegrana skulle tennes i november... 

De tre bukkene bruse - eller var det ordførerne - i 
nærkommunene... 
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17.mai 2013 

 
En flott dag lå foran oss alle! Med eget korps for anledningen kunne vi nyte 

frokosten i fulle drag, for så å finne frem bunadsstasen og være klar for 
avmarsj i 11-tida på skola. Luksus – når vi tenker på fjoråret og avmarsj kl 
09.15…….  

 
Et arrangement i tradisjonell stil: tog, tale, leker, kaffe, matfat, konkurranse 
og god prat.  

 
Toget tok runden fra skolen til Granhekken og retur. Morten Growen ledet 

an med flagget i front, og etter kom vi andre og ropte hurra i flokk!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korpset hadde øvd siden 1.mai på 3 marsjer og ‘Ja vi elsker’. Enkelte trøblet 

med pusten og kondisjonen underveis, men tamburmajorene i front holdt 
oppe trykket og ledet alle trygt tilbake til skoleplassen. Vel blåst!!!! 
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Tale for dagen ved: Martin Vist, Anette Almli og Emma Rølvåg Sivertsen fra 
6.klasse ved Alteren skole.  
 
Velkommen til 17.mai-feiring ved Alteren Skole! 
 
Vi er vokst opp i en tid med mange nye impulser og store forandringer. På 

flere områder ser vi annerledes på ting enn foreldre – og 
besteforeldregenerasjonen. Mye de strevde hardt for å oppnå, har vi fått 
gratis.  

 
Allikevel håper og tror jeg vi unge har mange gode tanker og ideer å tilføre 

samfunnet. Det er jo vi som er Norges- og verdens fremtid. Det er vi som skal 
bære drømmene videre og utvikle samfunnet til det beste for alle mennesker.  
 

17.mai er en festdag med lange og spesielle tradisjoner i Norge. Vi har på 
denne dagen markert vår stolthet over å være en fri og uavhengig nasjon. 

Korps og 17.mai hører sammen, og i år har tidligere korpsmusikere her på 
Alteren stablet på beina et eget korps. Dette er et tiltak som vi setter veldig 
pris på.  

 
I år fyller Norges grunnlov 199 år. I løpet av denne perioden har mye skjedd, 
og i norgeshistorien kan vi lese om hvordan landet vårt har utviklet seg, fra å 

være et fattig u-land til å bli en del av verdens fremste nasjoner når det 
gjelder økonomi og levestandard.  

 
Vi bør bruke vår framgang og suksess til å hjelpe også andre land til å 
utvikle seg til å bli velferdsstater. På denne måten bidrar vi til å lage et 

verdenssamfunn der hver nasjon kan beholde sin kulturelle identitet og sine 
særegenheter, samtidig som alle folkeslag kan samles i det som kalles et 

fargerikt fellesskap. 
 
Ja, for vi vil vel alle være en del av et fellesskap, og i et moderne samfunn 

burde dette være en selvfølge.  
Men det finnes mange mennesker som gruer seg til en ny dag. Dersom en 
ikke har et støttende nettverk rundt seg av venner, kollegaer og familie, kan 

hverdagen virke hard. Dette er et problem som hver og en av oss må gå inn 
for å hindre. Alle må gå i seg selv og se hva en kan gjøre for å hjelpe andre. 

Hjelpeaksjoner blir ofte forbundet med penger, men slik vi ser det, er det 
enda viktigere å gi medmenneskelighet. Strekk ut en hjelpende hånd, si noen 
vennlige ord. Mer skal ikke til for å tenne livsgnisten og gleden hos et 

menneske i motgang.  
Alle mennesker er likeverdige og fortjener lik behandling, og det målet når vi 
bare ved at alle gjør en innsats, og ved samarbeid.  

 
Haldis Moren Vesaas sier det slik:  
Det heiter ikkje eg – no lenger. Heretter heiter det vi.  

 
Og da gjenstår det bare en ting å si:  

HURRA FOR 17.MAI OG GRATULERER MED DAGEN! 
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Rapport fra: GRILLFESTEN FOR SMÅBARNSTREFFET 
 

Mens snøen enno lå på toppan var det reine skjære sydenstemninga 

på Stibergan, den 5. juni. Ungan bada og hyla av glede over at 

tynnulla va lagt bort (for ei lita stund i allefall). Vi som var badevakte 

måtte innrøm at vi har kjent varmere badetemperatura, men ingen 

kun minnes å bad så tidlig i Ranfjorden.  

En trivelig ettermiddag vart det,for både foreldra og unga nedpå 

Alterneset. Grilling sammen med trivelige sambygdninga og unga som 

stift nye bekjentskap er virkelig å anbefale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste småbarnstreff blir arrangert  

i det Heimhug er i ferd med å gå i trykken. 

Reportasje fra Høsttreffet  

kommer vi tilbake til i julenummeret av Heimhug. 
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Stemmerettsjubileet varer ut året 
 

I den forbindelse trykkes et bilde av et flott broderi vi fant i  

«Lokalhistorisk nytt: Rödö Herred» 

 
I fall det skulle være vanskelig å lese teksten, så står det følgende:  

 

«Veloppdragne kvinner skaper sjelden historie» 
 

Så vet vi det! 
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ISFISKEKONKUR-

RANSE PÅ 

LANGVATNET – 

SNEFJELLÅGA 
 
Årets isfiske-konkurranse 

bød de ca 70-80 

frammøtte på et vakkert 

vær. Idrettsgruppa med 

bistand fra velvillige folk i 

Snefjellåga – hadde lagt 

forholdene til rette med 

stemningsfullt bål og kafé 

med salg av kaffe og pølser m.m. (Bilder og resultater finnes på 

http://www.uldaggry.no/idrettsgruppa/isfiskermesterskapet/

isfiskermesterskapet-2013/  

 

Ann-Marit Flågeng og MayBritt Meisfjord satset også i år på 

komfort. Med iherdig innsats tryllet de fram den fineste 

«design-sny-sofa-borg»! De etterlyste en konkurranse på 

temaet… tips til Idrettsgruppa.  

Øyvind Snefjellå humpet rundt med krykker og brukket fot. 

Tiden som ufrivillig sofasliter, kunne han røpe også ble 

benyttet til å lese manus til årets revy. Gipsen skulle vekk like 

før premieren! 

 

På isen konkurrerte store og små om gjeve priser for «mest- 

og størst fisk». Langt fra hovedfeltet av folk fant vi 

engasjerte, lokalkjente unger/ungdom – som hadde lagt ned 

mer kløkt i planlegginga enn de fleste andre.  

 

 

Ved hjelp av nettstedet http://norgeibilder.no/ hadde de funnet 

GPS-koordinater til marbakke på vannet. De fulgte sin strategi, og 

det resulterte i at en på laget – nemlig Erik Sønvinsen Snefjellå, 

kunne skilte med dagens største fisk på 38,6 cm og mest fisk, til 

sammen 60,6 cm i juniorklassen. Vi gratulerer! Erik kunne røpe at 

han kunne tenkt seg å selge storfisken – både for å tjene penger, 

men også for å slippe å spise den… 

Nærmere 60 var påmeldt og flere fikk fisk. Vi tror at Albert 

Lantz-Juløy var en av de første som fikk fisk opp av hullet, og 

gleden og jubelen var umiskjennelig. 

Takk til de som sørget for et trivelig arrangement!  

Familien Aasen fra Lillealteren hadde  ordnet seg med flott fiskeplass 

Albert Lantz-Juløy med fangsten 

Johan Sønvinsen Snefjellå, Ole Martin Snefjellå 
og Erik Sønvinsen Snefjellå dannet troppen 
med moderne strategi 

http://www.uldaggry.no/idrettsgruppa/isfiskermesterskapet/isfiskermesterskapet-2013/
http://www.uldaggry.no/idrettsgruppa/isfiskermesterskapet/isfiskermesterskapet-2013/
http://norgeibilder.no/
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Altermesterskapet 2013 
 

Dagen etter isfiskekonkurransen på Langvatnet, inviterte 

Idrettsgruppa til det tradisjonelle Altermesterskapet (i 

nyere tid også omtalt som Alterenmesterskapet). 

Flotte løyper på Bakkamoan og strålende vær, kan de bli 

likar? 

 

Ca 50 personer deltok i rennet og minst like mange var 

publikummere, så det kan man si seg fornøyd med! Etter 

løpet møttes de involverte på Steinrøys hvor Per Arne og 

Britt Nancy bl.a. hadde hjemmelaget lapskaus og dessert 

på menyen. 

 

Det ble ei spennende premieutdeling for både innsatsen i 

cupen, isfiskekonkurransen samt dagens Altermesterskap. 

Trekning i lotteri med mange flotte gevinster førte i tillegg til at de fleste 

kunne forlate huset med premier og gevinster på kjøpet. 

 

Store smil og stolte mottakere skinte om 

kapp. Et par eksempler ser dere her. 

  

Resultatliste fra vinterens skiaktiviteter 

finner dere under Idrettsgruppas fane på 

UL Daggrys hjemmeside. 

 

 

 

Det er stas å kunne ha felles vinterlige 

uteaktiviteter på Alteren, det kan vi takke 

Idrettsgruppa med hjelpere for! At så 

mange benytter tilbudet, er også til stor 

motivasjon for de som sørger for flotte 

løyper m.m. 
 
 

 

 

Henrik Sandhei Stanghelle får medalje av Robin Andersen  

 

Erik Sønvinsen Snefjellå med diplom og 
premie som viser at han har fått heder for 
stor og mye fisk, blant annet. 
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Alteren Andeløp 2013 
Årets andeløp ble arrangert lørdag 15. juni. Været var slett 

ikke verst, om ikke så fint som de to foregående år. Minst 150 

mennesker i alle aldre, var møtt opp for å følge sine 

veddeløpsender. 

 

Eli Redal Alterås, som de fleste av oss kjenner fra lærerstaben 

ved Alteren skole, var også til stede. I barnevogna hadde hun 

med seg sitt yngste barnebarn. Anda til Eli merket seg ut mot 

slutten av løpet, og målbevisst tok den de endelige frasparkene som skulle til for å sikre Eli 

førstepremien – et reisegavekort til verdi av 25.000,- kr. 

 

Vanligvis tar det mindre enn en time fra endene slippes til de første er i mål. Men, gpa lav 

vannføring i Slettaelva denne dagen, ble det liten framdrift i feltet. De gule tok all den tid de 

trengte, man kunne nesten mistenke dem for å være på søndagsutflukt! Før alle vinnerne kunne 

kåres, hadde det gått minst det dobbelte av stipulert tid. 

 

Arrangementskomiteen består av mange frivillige i UL Daggry og Alteren skytterlag. Vi fant dem 

som for eksempel fotograf, parkeringsvakter, elveoppsyn, «andeslipptraktorbetjent», lodd-

selgere, kafébetjening, barne-

aktivitører, kommunikasjonsteam 

som forer sjefsanda Ingvild med 

opplysninger fra ståa i løpet lengre 

opp i elva, som igjen informerer 

videre til publikum ved kulpen. I 

målområdet finner vi sekretariatet 

ansvarlig for korrekt målgang og 

gevinstutdeling. 

Av ulike grunner ble det ikke 

arrangert AfterDuck på Steinrøys 

i år, men det ryktes om et lokalt 

erstatnings «EfterAndeløpet». 

Utover det, har ikke et eneste 

KVAKK lekket ut. 

 

 

Det viser seg hvert år at enkelte ender fra løpet kommer seg forbi sluseområdet og derfra går 

sine egne veier. Vi oppfordrer publikum som kan ha tatt vare på rømte ender i fjæra – enten øst 

eller vest for kulpen, om å levere disse til arrangørene. 

 

 

 

Da gjenstår det å gratulere Eli Redal Alterås 

med hovedpremien, og ønske henne og 

reisefølget riktig god tur til sydligere strøk til 

neste år! 
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Her følger en oversikt årets vinnere: 

1. VIA Tours reisegavekort, verdi 25.000 kr. -  And nr. 722 – Eli Alterås 

2. Brillehuset Ytteren, gavekort 5000 kr. -   And nr. 821 – Mia Loftfjell 

3. Skjærvik scooter og Mc, gavekort 1500 kr. -  And nr. 400 – Stian Aasen 

4. Mestergull Meyer, gavekort 1000 kr. -   And nr. 1404 – Audun Strand 

5. NOKAS A/S, gavepremie (GPS) -   And nr. 124 – Dennis Thomassen 

6. Gavekort 1000 kr. -     And nr. 323 – Linda Blikø 

7. Felleskjøpet, gavekort 1000 kr. -   And nr. 605 – Berit Hauknes 

8. Statskog, Nord-Helgeland, gavekort 1000 kr.  And nr. 188 – Arild Jensen 

9. Tools Løvold, avd. Mo i Rana, gavepremie -  And nr. 525 – Stig Salamonsen 

Lucky Duck, Gavekort fra Coop Obs 5000 kr  And nr. 1007 – Veronica Eriksen 

 

Styret i Alteren Andeløp gratulerer vinnerne og takker alle som har bidratt til et vellykket 

arrangement! 

Takk til Tonje Lillealter Eilertsen, som har tatt årets andeløpsbilder. En hel serie med flotte 

bilder ligger på hjemmesiden til UL Daggry - http://www.uldaggry.no/alteren-andelop/  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.uldaggry.no/alteren-andelop/
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KURS I REGI AV UNGDOMSLAGET I HØST 
 

EKSKLUSIVT FOTOKURS - 8 TIMER 

 

Vi er så heldige å ha en ressurs på området i bygda, nemlig Pål Bikset, som kursleder. 

 

«Kurset henvender seg til ungdom og voksne med spesiell 

interesse for fotografering og som har lyst til å lære å ta 

kontroll over kameraet sitt». 

Nybegynnerkurs med fokus på den enkeltes utstyr og hvordan ta 

kontroll over kamera, komposisjon og småtriks. 

Deltagerne stiller med speilrefleks + bruksanvisning og  evt stativ. 

Penn, papir og klær for å være ute! 

 Kurssted:      Alteren skole 

 Tidspunkt:     tirsdag 15. oktober og tirsdag 22. oktober kl. 1730-2130 

 Pris:             kr. 750,- pr person 

Spørsmål vedrørende innholdet i kurset kan rettes til Pål Bikset på mobil 907 85 864  

Påmelding til Britt Nancy - se kontaktinfo på side 2.  INNEN MANDAG 12. OKTOBER. 

 

 

HELGEKURS I SWING FOR NYBEGYNNERE   

Instruktør fra "Kom og dans". Vi har god erfaring i deres opplegg fra 

tidligere kurs. Artig og god trim! Kom deg ut av godstolen og benytt deg av 

den eneste sjansen i år! Utfordre naboen! Ta med ei venninne/kompis – eller 

inviter den du bor i lag med! Endelig kan dere stille godt forberedt på neste 

fest… 
 

 

 Kurssted:     Steinrøys  

 Kursdager:  lørdag 23. og søndag 24. november kl. 1200-1500. 
 Pris:  kr. 250,- pr person 

 

Påmelding til Britt Nancy - se kontaktinfo på side 2.  INNEN MANDAG 18. NOVEMBER. 

 

 

Lefsekurs - se side 2. 
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MIMRETREFF FOR PENSJONISTER 

OG ANDRE DET MÅTTE PASSE FOR 

 
 

Vårens planlagte formiddagstreff ble avlyst på grunn av 

få påmeldte, men vi prøver igjen: 

 

Onsdag 16. oktober kl. 11.30-14.00  

inviterer vi til ei trivelig stund på Steinrøys.  
Innhold: 

 Foredrag og kanskje litt allsang?  

 Kikking i album/protokoller som er på huset.  

 Kaffe og enkel servering.  

 Vil du ta med strikking eller snakke om ei god bok?  

 Har du bilder fra forna dager som kan være av interesse for kommende 

Alterenkalendre eller som du trenger hjelp til å finne 

ut av navnene på?  

 Ta gjerne med noen bilder som vi kan se på sammen! 

 

Vi satser på et uformelt og fleksibelt opplegg, som blir til 

mens formiddagen skrider fram... 

 

Kjenner du andre Alteren-venner eller utflyttede Alterenværinger som ikke 

leser Heimhug, så oppfordre dem også til å melde seg på. 

 

Arrangementet koster ingenting, men vi ønsker påmelding slik at vi kan 

forberede og ta fri fra jobb og å kunne planlegge litt i forkant. 

 

Frist for påmelding til Mette eller Britt Nancy: Søndag 13. oktober. 

 

Telefonnumrene våre er:  

 

 Mette:    456 34 853  

 Britt Nancy:  906 34 943  

 

 

Velkommen! 
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Sosial helg på Steinrøys 2.- og 3. november 

for hele familien.  
 

Lørdag blir det førjulsmesse – faktisk et lite 

jubileum – da det er fem år siden den første ble 

arrangert. Da blir det salg av supre håndlagede 

produkter – som du enten kan skjemme deg selv 

bort med, eller du kan være smart og få unna en del 

av julegavehandlinga! Vi har mange ulike utstillere, 

så det vil være mye å velge i.  

Som om ikke det var nok kan du kjøpe deg middag 

eller kaffe med noget attåt – innimellom all 

kikkinga, handlinga og den gode praten med familie, 

naboer og venner.  

Åpningstider førjulsmesse: lørdag 2. nov.: kl. 1100-1700.  

 

Søndag blir det tradisjonell høstbasar – Det blir åresalg og man kan vinne flotte 

gevinster, det meste gitt av bedrifter og av folk i bygda. Enkelte gevinster blir også 

kjøpt. Fra kjøkkenet blir det solgt kaker, vafler, brus, kaffe m.m. til en rimelig 

penge.  

Det vil bli et underholdningsinnslag i pausen.  

I forkant av høstbasaren kommer det folk på dørene for å selge lodder, ta godt i 

mot dem! 
 

Vi håper også i år å motta gevinster – hjemmelagede eller kjøpte -fra dere i bygda!  

Disse kan enten leveres til Alf Arne Eide på Alterneset, Mette Røbergeng i 

Røbergenget, Elisabeth Bakken i Snefjellåga eller Merete Soleglad i 

Rognhaugbakken. Dersom det passer bedre å ta gevinsten med på basaren går det 

selvsagt helt fint!  
 

Høstbasaren 

arrangeres  

søndag 3. 

november  

fra kl. 1700.  

 

Velkommen alle 

sammen!   
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Alteren skole 2013 / 2014 
 

Fra rektor Berit Bratland ved Alteren skole har vi fått følgende rapport i forbindelse med 

skolestart i høst: 

 

Kontaktlærere:  

1.-2.klasse: Vigdis Åsheim 

3.-4.klasse: Marit Gruben 

5.-6.klasse: Anne-Lise B Storbakk 

7.klasse:     Svenn Arne Nilsen.  

 

Timelærere: Helen Aslaksen, Wenke Johannessen og Ørjan Ravnåmo.  

SFO:            May Eilertsen og Linda Guttormsen 

Renhold:       Anne Grete Lund 

 

Vi har 65 elever i år (61 ved skolestart i fjor), 9 flotte 1.klassinger! 

 

Satsingsområder: Leselos der vi arbeider videre med lesing av fagtekster, og fokuserer på 

læringsstrategier. Vi viderefører arbeidet med Respektprosjektet, Miljøprisen og Trivselsledere 

i friminuttene. Vi er fremdeles med i Lærende nettverk i friluftsliv der geologi er temaet i de 

neste to årene. I tillegg skal vi sammen med FAU og politiet ha fokus på nettvett, og vi skal 

arbeide for at Alteren skole skal bli en helsefremmende skole( både psykisk og fysisk).   

 

Jeg vil berømme foreldregruppa på Alteren, de er meget aktive og står på for oss!! I år har vi 

fått bygget en flott gapahuk i skolegården som vi snart skal ha en storstilt åpning av. De har 

også kjøp et flott bordtennisbord som skal monteres i leskuret i skolegården, supert tiltak! 

Klatrejungelen som vi fikk laget for noen år siden, er litt slitt, men også der skal foreldrene ha 

doning i høst. 

 
Oddvar Alterskjær har sponset 1-2kl med blinkereflekser, slik at de skal vises godt i mørket. 

Elevene har laget tegninger til han som takk.  

I vår fikk 5-7.kl en dag på golfbanen sammen med golfklubben, dette skal vi fortsette med, et 

flott tiltak. 

 

Heimhug ønsker elever, ansatte og FAU ved skolen et godt og givende arbeidsskoleår! 

 

 

Fra FAU har vi fått følgende 

bilde og hilsen:  

 
Hei! Endelig er bordtennisbordet til 
skolen på plass. Tusen takk til 
ungdomslaget for medvirkning til 
ervervelsen!  
 
Mvh  
for Alteren FAU  
Morten Growen  
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Kurs i plantefarging. 
 

I regi av Nord Rana Bygdekvinnelag ble det den 8 og 9. juni holdt et grunnkurs i farging av 

ullgarn med plantefarger. Kurssted: naustet hans Oddmund på Bustnes. (Populært kalt 

Bustnes Brygge, men uten sammenligning for øvrig!) 

Kursleder var Siv Larsstuvold, og for de som følger med, vet at hun pleier å  demonstrere 

plantefarging på Stennesdagen for Husfliden på Mo. 

Først fikk de 6 deltagerne en teoretisk innføring i ymse planters og kjemikaliers egenskaper, 

og så ble vi satt til å dele garnet opp i hesper a 50 gram. 

 
Dette fordi det i et fargebad på 3 – 5 liter er passelig med 3 hg garn. Etter å ha bløtt garnet i 

lunkent vann, ble det lagt i en blanding av alun og vann til ”beising”. Dette tar en time og 

temperaturen må ikke overskride 90 grader. Beising gjør at ullfibrene utvider seg  sånn at 

garnet lettere tar fargen til seg, og den sitter bedre. Samtidig kokte vi bjørkelauv som var 

plukket samme dag. En luguber blanding å se til! Men gjett hva som skjedde? Etter at garnet 

var beiset, ble det lagt i den avsilte bjørkesaften, og fargen begynte å komme frem. Det mange 

overveldede utrop etter hvert. Fargeprosessen tar også en times koking ved 85 – 90 grader, så 

det ble mye venting. Garnet fikk en nydelig dyp gulfarge. 

 
Og så var det å putte oppi en ny porsjon ferdigbeiset garn, denne gang ble det blandet jern i 

bjørkelauvsuppa. Og, simsalabim, en helt ny farge oppsto: vakkert mosegrønn. 

Etter en liten matpause på naustloftet, samt oppvarming av kalde rumper, (været var ikke det 

aller beste), var vi klare til ny dyst. Nå gikk vi løs på lusa! Riktignok kommer ikke lus inn 
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under begrepet plante, men denne typen, kochenille, lever på en kaktusart i Mexico og har 

vært bruk til farging i uminnelige tider. Den er en vesentlig del av fargen i leppestift f. eks. 

Samme prosedyre som med bjørkelauvet: koking i 90 grader en time under flittig røring. Det 

ble en dyp, burgunderrød farge på de første garnhespene. I andre bad ble garnet mer lilla. Vi 

ble etter hvert så ivrige at vi glemte tiden, og plutselig var klokka 5 og kursdagen slutt. 

På søndag startet vi med å lage et fargebad av ettersleppet av kochenillen, og dette ga en lys 

lilla farge. Plantene som vi brukte på søndag var steinlav og krapprot. Krapprot vokser ikke i 

Norge, men tilhører maurefamilien som har mange arter her i landet. Her skulle fargebadet 

ikke overskride 70 grader, så vi måtte passe nøye på! Fargen ble rødgul i det første badet, og 

rosa i det andre. Nyyydelige farger. Ved farging i steinlav skal garnet ikke beises først. Her 

gikk fargen i gylne brunfarger. 

 
Det er nesten så at vi ikke har sett så fine farger før. Da får det ikke hjelpe at vi nesten tømte 

brønnen på Bustnes fordi vi brukte så mye vann. Det var sannelig verdt det! Og så blir 

spørsmålet, hva skal vi bruke alt dette nydelige garnet til? Tja, undertegnede har lagt hespene 

i den fine gamle flatbrødkorga hennes mor og syns det er en riktig flott dekorasjon. Takk for 

to trivelige dager, selv om det var innmari kaldt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger – Anne. 
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Til Heimhug! 

 

I forbindelse med et dypdykk i en kommodeskuff, kom jeg over denne artige visa som ble 

laget i forbindelse med en utflukt til Lurøy i juni 1980. Visa,  som er ganske artig lesing for 

oss som var med, er stort sett forfattet av Harriet Alternes, men jeg tror det var en del andre 

som også bidro med ville ideer! 

Det jeg etterlyser i den forbindelse er bilder fra utflukten, som var som en avslutning på 

skuespillturneen med ”Simen Mustrøen”. Vi har masse bilder fra selve skuespillet, men ingen 

fra  utflukten til Lurøya. Det var en ”herrens grøde” med folk med på turen, så kanskje noen 

tok et og annet blinkskudd der uti ”øyan”! 

 

Fra Inger-Anne Sletten 

 

 

SKUESPILLUTFLUKT TIL LURØY 20 – 21 OG 22 JUNI 1980. 

 

Mel: Ned ved Youngstorvets basar. 

 

Når sesongen vår e slutt vi til øyan reiser ut 

For for siste gang å skuespillet feire. 

Det vart Lurøy denne gang, nå vi dikte vil en sang  

For at seinar vi kan minnes turen beire. 

 

Fredag vi fra Altern dro i en buss vi leid fra Mo, 

den va pakka full av folk og rekvisitta. 

Simen Mustrøen var med, med stab og skrot og komite, 

Telt og soveposa fram bak setan titta. 

 

Været det var varmt og flott, Stig han kjørte støtt og godt, 

Klokka tjue var vi kommet frem til Nesna. 

Mange Tuborg vi fekk kjøpt, mens på ferga vi mått vent 

Og de tørste kunne strupen sin få leske. 

 

Ut på havet var det vind, mens vi beundra Tommatind, 

i salongen var det varmt og godt å sitte. 

Men fra dekket fikk vi sjå Træna, Lovund i det blå, 

Vi mått stadig opp på dekket for å titte. 

 

Så til Onøya vi kom; traff Bjørn som vist  oss vei og rom.. 

Mange leita seg en teltplass opp i enga. 

Vi dekka bord med masse mat, Jensens ost og servelat, 

Det vart lenge før de siste kraup i senga. 

 

Lørdag kom og den var god, berre lår og joggesko, 

Han Per Harald og Nils Henning laga stappa. 

Den gikk ned for full musikk, mens vi øva på replikk, 

Og han Pål han va og datt utføre trappa! 
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Klokka nærma seg snart sju, kjem det folk i kveld  mon tru? 

Dog dessverre kom det berre seksti sjela. 

Men aktøran dem va god, folk dem klappa og dem lo, 

mens Hans Dunder attmed brennvinsekken knela. 

 

Tel slutt applausen la seg ned, folk gjekk ut og vi fikk fred. 

Platespillern ha vi med og den vart starta. 

Komiteen ordna mat, både fort og delikat, 

Snart bjynt folk å kom , og nån va godt i farta. 

 

 Underskuddet lå på lur for vår Mustrø-utfluktstur, 

men så strømma det inn folk i store massa. 

De kjøpt kaffe , de kjøpt brus, det vart rektig kjempesus, 

og det klang så liflig nedi pengekassa. 

 

All slags folk vi nå fekk sjå, frå helt ung til gammel grå 

og dem dansa og dem skrytt uta musikken. 

Då vi klokka tre sku slutt ville noen ikke ut, 

det var vanskelig for oss å steng butikken. 

 

Imens festen foregikk oppå frysern  hang en klikk 

som sku få den herre visa tel å rime. 

Nåkka vart nok ganske sprøtt, men Per Harald han vart født. 

”Leve” skråla vi, for han vart førtifire! 

 

Søndag kom, vi var litt matt, men rydding, vasking, alt gjekk glatt. 

Snart var bussen lasta, vugga kom på taket. 

Vi vår husleie betalt, fire hundre det var alt. 

Så kom regnet som fikk bussen til å skake. 

 

En gjeng på tur vart søkke våt, men det flira alle åt, 

Været letta mens tel Onøya vi kjørte. 

Der vart frøsen pølsa svidd på ei rest og mange spidd, 

og vi flira mens på pølsesnakk vi hørte. 

 

Endelig sku ferga gå, nesten sju var klokka då, 

sia e det ganske lite å berette. 

Heile turen den gikk bra og vi var fornøyd og glad, 

men til slutt var alle sammen ganske trette.  

 

Summen er ”en kjempetur”. At vi for vi var så lur. 

”Simen Mustrøen” e no behørig feira. 

Karrieren hans er slutt, ska vi smell a ein salutt? 

U. L. Daggry har jo atter en gang seira! 
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” Et eventyr langs leia ”. 
Reisebrev om jekta Gjertruds ferd fra Hemnes til Bergen sommeren 2013 

For jektebygger Gunnar Bjørnvik var det en drøm å kunne bygge ei jekt, slik 

hans tippoldefar fra gården Sletten på Alteren gjorde.  Med god hjelp av folk 

som kunne kunsten - og med eget pågangsmot klarte han det, og i 2001 sto det 

en 40 fots klinkbygd vaterbords 

nordlandsjekt ferdig i fjæra i 

Bjynnbærvika. Da hadde prosjektet 

vart i 27 år. Båten ble døpt Gjertrud 

etter Gunnars oldemor og ble etter 

hvert sjøsatt. Den fikk en liten motor 

og et segl laget av en presenning, og 

fikk heimehavn i marinaen på Hemnesberget. Jekta 

fikk mange venner og ble tatt godt vare på av en 

entusiastisk gjeng med båtfolk i hovedsak fra Korgen 

og Hemnesberget. De dannet i 2008 foreningen  

”Gjertruds venner”. Formålet var bl.a. å ta vare på og vedlikeholde jekta og bruke den for å 

bygge opp lokal identitet, samt skape stolthet og kunnskap om lokal båtkultur. Den fartet i 

noen år rundt på Helgeland i sommerhalvåret, var sågar over Vestfjorden og besøkte 

Kabelvåg. Men hele tiden var der en annen drøm som lå på lur. Det var drømmen om å kunne 

ta Gjertrud langs leia til Bergen, i kjølvannet etter de mange jektene som dro fra Nordlandske 

bygder til byen i vest. Lastet med tørrfisk , tran og andre varer – og hjem igjen med bl.a. mel, 

krydder, sukker, kavring og kringler, hamp og tøyer  til bruk i de mange små samfunn her 

nord.  

Jeg ble med i foreninga i 2010 for å støtte opp under arbeidet med å ta vare på et viktig stykke 

kystkultur. Er jo i slekt med jektebyggeren, han og min far er firmenninger og dermed føler 

jeg også et slektskap til ho Gjertrud    Har bestandig hatt en dragning til sjøen, og de seinere 

årene hadde det blitt lite båtliv, så sommeren 2011 meldte jeg meg på en medlemstur til 

Meløya utenfor Ørnes. Trivelig tur med trivelige folk, og for en følelse det var å seile med den 

båten … Nå var det gjort, jeg var hekta – på jekta!   

Ble etter hvert med i styret, og høsten 2012 ble det gjort et styrevedtak på at foreningen skulle 

organisere tur til Bergen sommeren 2013. Ansvarlige høvedsmenn av foreningens egne rekker 

stilte opp, og alle medlemmer kunne melde seg på som mannskap. For å kunne gjennomføre 

dette måtte man ha et økonomisk fundament, det var behov for mye vedlikehold og 

opprusting av båten skulle det være forsvarlig å legge ut på en slik tur. Det var behov for nytt 

seil, mast og rigg. Dette skulle være en historisk seilas, med frakte-oppdrag for å bringe 

tørrfisk fra Nordland til kunder i Bergen. Vi skulle også reklamere for distriktet vi kommer fra 

i form av lokal kultur og lokale matvarer. Komiteer ble satt i sving, kontakter ble etablert, og 

etter mye jobbing av medlemmene for å skaffe penger, samt sponsing og andre økonomiske 

bidrag fra velvillige venner av jekta både i Rana og Hemnes, var nyseilet på plass og 

reparasjonene utført.  

20.juni kunne Gjertruds mannskap legge ut fra marinaen på Hemnesberget med kurs for 

Bergen. 

Og det ble en spennende seilas, med mange uforutsette hendelser. Slik det sikkert var i gamle 

dager også. Da måtte de bare ligge og vente på været dersom det ikke var seglvind, mens vi 

hadde motor og kunne stampe i motvind med den om nødvendig. Men motoren var ikke helt 

enig idet bestandig…den begynte nemlig å krangle rett etter at man hadde vinka farvel .  

Og sånn var det med jevne mellomrom langs heile leia. En del av ferden gikk med til å 

reparere ymse deler som fant det for godt å protestere – og med mye motvind var det behov 

for en motor som stampa mot bølgene når man ikke kunne ha seglet oppe.  Mannskapet 
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varierte i antall, fra 4 til 8. Når seglet skulle heises var det behov for 

handmakt, og man skulle klare brasene og følge med på vær og vind og 

ride på  bølgene slik at båt og last kom trygt over både smule farvann og 

åpne havstykker. For meg som stilte med null erfaring med å seile, ble 

det en bratt læringskurve da vi var bare 4 stykker fra Rørvik til Måløy 

på sørtur. Over både Hustadvika, Folla og Stadthavet fikk man bryna 

seg. En ting var å være mannskap som fulgte ordrer og hang i seglet og 

”festet skautet og dro i halsen” og surra tau alt ettersom. Og man kunne 

stå til rors og følge kursen som var satt når vær og vind var med oss. 

Men det måtte heile tiden være en stødig høvedsmann på vengen når det 

blåste opp, og vi hadde mye vær på disse 32 døgnene det tok å komme 

seg opp og ned til Bergen!  

Man var helt avhengig av å ha noen som kan kunsten å seile opp mot båra og kjenne båten og 

hvordan den beveger seg i sjøen. Ketil Tverrå og Bjørn Vatnan fra Korgen var høvedsmenn 

på denne turen, og det sjømannskap de to utviste er det bare å ta av seg kasjetthuva for.  

De hadde et stort ansvar for å få båt med last og mannskap trygt over brenning og skjær, de 

skulle lese kart og stikke ut kursen. Sjøl med nymotens utstyr som kartplotter, må man ha 

sjøkart i fall teknikken svikter. Nå kan man jo i sin uvitenhet si at hvem som helst kan jo seile 

til Bergen. Men å stampe ei åpen 1700-tallsjekt med råsegl er noe helt annet enn å seile en 

nymotens seilbåt. Den som tror noe annet kan bare prøve seg… Det er ikke noe man gjør uten 

å inneha den kunnskap og erfaring og ikke minst det mot som skal til. Så når motoren stoppa 

midt på Folla på sørtur - med stiv kuling i kastan, store båra og motvind, da sa Ketil rolig som 

alltid : ” No har vi en utfordring ”. Vi leita fram VHFen og nummeret til redningsskøyta og 

var klare til det meste. 

Så snudde plutselig vinden på mirakuløst vis, Bjørn 

kommanderte ”opp med seilet ” og dro i tauene, sprang rundt 

på vantan og styra med brasan, Ketil sto til rors og det øvrige 

mannskap som på det tidspunkt besto av to lettmatroser i sin 

beste alder bidro som best vi kunne med å feste rokka og 

springera og signata og ka det no hette alt i hop. Og dermed 

kunne vi i felleskap seile inn til smulere farvann og begynne å 

skru motor. For motoren var som sagt ikke alltid 

samarbeidsvillig. Og de før nevnte herrer hadde også kunnskap 

om det faget. En dyd av nødvendighet på en slik tur. Eg så 

beundrende på med store øyne og fikk erfare at det er enkelte 

ting man bare MÅ ha med seg på en jektetur: Hammer og 

slegge, hesjestreng, aluminiumsfolie, Zalo og ikke minst et 

stort ordforråd av passelig bannskap til bruk når skruer nekter 

å la seg løsne eller en pakning er gjenstridig. 

Sjøl om det var mye vær og vind langs leia på ferden, med våte seil og våte soveposer og  vått 

mannskap, så var det en eventyrlig tur på alle vis. Det var vakre solnedganger og 

soloppganger, det var blikkstille hav og sol og det var seglvind. Det var møtende båter av alle 

slag som fløyta og vinka når dem fikk se ho Gjertrud. Det var fine havner og vakkert 

landskap, det var små koselige plasser med hyggelige og gjestfrie kystfolk som stilte opp og 

bidro dersom man trengte hjelp med noe. Det var samarbeid om bord og godt kameratskap, 

det var latter og hurramegrundt og en god dose galskap innimellom. Det var å lage middag når 

man ankret opp ved kai for natta, sette opp presenning over råa og lage seg natteleie ute på 

dekk. En utvalgt fikk sove i den ene køya som var ledig inne i byssa, og den var så lita og 

trang at man måtte kle den på seg, og det var bare å glømme å skulle snu seg i løpet av natta 

for da fikk man en stor skrue midt i ryggen … Men er man sliten nok, så sovner man hvor 
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som helst. Krype i soveposen og håpe at det ikke kjem altfor mye regn inn gjennom 

presenningen. Sjøl lå eg stort sett under bordet som sto ute på dekk. La bare over regnklær 

hvis det regna, og om man fikk en ufrivillig dusj så tålte man det.  Verre var det med all 

snorkinga, hahaha.  

Ullklean var på stort sett heile turen, både dag og natt. Det gikk på enkel kost, det var å gnage 

i seg kamkaka og rengakaka og havregraut oppe på vengen eller 

ute på dekk. Innimellom vart det også herremåltider av både 

saltsei, baccalao og kjøttkaker i brun saus. Og når vi lå ved kai 

noen dager så kunne vi ta oss et måltid på land også.  Godt å 

spise uten å svaie. Vi led såvisst ingen nød i matveien. 

 

I Florø kom vi til våre egne så å si. Holger Einride Aasen fra 

LitjAltern m/ frue stilte opp på kaia – og ønsket oss velkommen 

med balkongflagget som ellers blir tatt fram bare på 17. mai! Og 

de svinga opp med fiskesuppe til sultne jektefarere, og eg som en 

venn av huset fikk overnatte hos dem på beste vis. Mjuk madrass 

og dusj om morran, snakker om luksus – takk Holger og Heidi! 

 

Men oppdraget vårt som fraktebåt var klart, vi hadde med oss 

tørrfisk i lasten, 175 kilo fra tørrfiskprodusent A. Johansen på Røst.  

Fisken var sendt fra Røst til Nesna med ymse velvillige fraktefartøy, hentet med henger av 

arbeidsomme Gjertrudsvenner og vel plassert ombord i jekta under tett presenning. Vi måtte 

passe godt på, legge over presenningen når det var vått, åpne den når det ble sol og vind, og 

sørge for at tørrfisken hadde det bra i kartongene.  50 kilo skulle vi selge sjøl på turen, det 

andre skulle leveres på Dramshusets kai 4. juli kl. 13.00 for å være helt nøyaktig.  3. juli om 

kvelden ankom vi bygda Litle Bergen, der nordlandsjektene fra gammelt av hadde stopp natta 

før de ankom Bergen by. Gjestfrie folk ga oss hus så vi fikk dusjet og fikk tørket klær. Vi 

skulle tross alt representere både Rana og Hemnes kommune, og måtte fikse på fasaden før 

sjarmøretappen. Jektebygger Gunnar Bjørnvik og Gjertruds bestevenn Harald Johansen, 

hadde tatt fly og kom om bord i jekta for å være med  båten det siste stykket.  

 

Vel framme i Bergen fikk vi en 

fantastisk velkomst, som overgikk alle 

våre forventninger. Rett nok var det 

avtalt at noen skulle stå og ta imot 

oss, men en ting er sikkert; 

bergenserne de vet å lage fest!  I 

Sandviken ble vi møtt av følgebåten 

”Enigheten” med 8 roere og 

høvedsmann. De løftet årene og ropte 

3 x 3 hurra før de rodde foran 

Gjertrud inn mot Dramshusets kai 

innerst i Vågen. Og der sto 

velkomstkomiteen klar. Masse folk 

med flagg som ropte hurra og sang 

Bergenssangen, og da vi kasta trossa 

på land vart det trompetfanfare. Der var representanter for Bergen kommune, Hordaland 

fylke, Bergen museum og Hanseatisk museum. Der sto mange medlemmer av Bryggens 

venner og tørrfiskens venner ikledd hanseatiske kostymer, og der var Bergens tidende som 

knipsa bilder og skulle prate med oss. Vi som var om bord i Gjertrud vart både rørt og stolt. 
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Tenk vi gjennomførte drømmen, kom oss til Bergen, no var vi her som representanter for 

heimplassen vår, for Helgeland. Det hele var litt uvirkelig faktisk, vi hadde ikke forventet en 

sånn velkomst. Og de som hadde stått og sett på da jekta kom sigende inn vågen og la til kai, 

sa i etterkant at det var en majestetisk og spesiell opplevelse å være vitne til. Det var som et 

pust fra gamle dager, da hele vågen var fylt opp med jektene fra nord som brakte tørrfisk, og 

dermed velstand og vekst, til Bergen by.  

 

Sjøl ble eg skikkelig glad og rørt over at Merethe mi og barnebarna Even og Helle hadde tatt 

turen med toget fra Asker til Bergen og overrasket bestemor med å stå på kaia og vifte med 

flagg.   

  

Så kom vi på land, og fisken ble overlevert til kundene. Det var foreningen Tørrfiskens 

venner, Hanseatisk museum og restaurantør Eric Saudan . Hans mesterkokk skulle foredle 

varene og lage mange nye retter av tørrfisk.  Tørrfiskvrakeren, en meget viktig person for 

både selger og oppkjøper, sjekket partiet og det ble godtatt som prima vare etter litt 

akkodering ifølge gammel tradisjon. Så vart det kjøpskål og munter prat med de mange 

frammøtte. Hele mannskapet ble første kvelden invitert til fin middag i gamle ærværdige 

Putterstuen i Bergen gamle brygge. Vertskap var Bryggens venner og Tørrfiskens venner. Da 

var det å sette seg på finklan så de ble så noenlunde glatte, og kvelden forløp med 4-retters 

middag, god drikke, taler, sanger og overlevering av ymse gaver oss imellom. Ketil Tverrå 

hadde med gaver fra Hemnes kommune, mens eg tok noen ranværingstoner. Alt ble godt 

mottatt, og vi skjemte ikke ut verken oss sjøl eller ho Gjertrud.  

 

Vi ble liggende ved kai i Bergen i 4 dager og fikk mye besøk av både lokalbefolkning og 

turister. Mange med røtter fra Hemnes og Rana var også innom, det vart koka mye kaffe og 

Helgelandskosten vi hadde med fikk bein å gå på. Vi solgte tørrfisk, og rengakaka og 

kamkaka så det vart nesten tomt i esker og spann. Vi måtte heimover. 

 

Ferden mot nord starta på samme måte som mot sør, motoren stoppa - og vi vart ligganes og 

rek uti Puddefjorden. Men heldigvis blanke stilla og ingen båter kom imot. 

Fram med verkstøyskrinet og Ketil og Bjørn måtte i gang og skru. Men uansett hva de gjorde 

så peip det i instrumentpanelet oppe på vengen. Løsninga tilslutt ble å slit ut ei ledning, då 

vart det stilt. Så var det å starte opp motoren, forsiktig - ingen våget å trekke pusten… men 

Gjertrud seig framover og vi kom oss til Litle Bergen der vi la til ved ei kai og  fikk 

gjennomført en større ”operasjon Yanmarmotorsjekk”. 

 

Velvilllig lokalbefolkning dukka opp og bød fram overnatting, men nå var det los heimover så 

ferden gikk snart videre. Det ble medvind og dermed også mye seiling på nordovertur, og da 

vi nærma oss Trøndelag fikk vi selskap av flere tradisjonsbåter som i likhet med oss skulle til 

Trøndelagstevnet på Jøa den helga.  

 

Langs kysten kom åttringer og nordlandsbåter med glade seilere, samt den digre 1800-

tallsjekta Pauline av Inderøy som var et majestetisk syn på havet med sitt store rødbrune seil.  

 

Det var gjestfrie folk på Jøa og vi ble tatt godt imot da vi 

ankom Brakstad havn. Og seilmaker Frode Bjøru fikk se at 

seilet han hadde sydd til ho Gjertrud var vel på plass på råa. 

 

Det vart ei trivelig helg med mange opplevelser sammen med 

andre båtfolk, og Gjertrud fikk vandrepremie for lengst 
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reisende båt . Oppholdet ble forlenget med et døgn da vinden bidro til at man rett og slett 

måtte legge tau og anker over sundet på kryss og tvers for å berge kaianlegget fra å blåse på 

land med alle båtan.  Det var mange som skulle videre til kyststevnet i Sandnessjøen. Da vi la 

ut på opprørt hav siste stykket over Folla til Rørvik på nordtur vart det et skikkelig klafsan for 

å si det sånn. Det kneka og knaka i jekta som pløyde seg gjennom bølgene inn mot smulere 

farvann. Det var eneste gangen på hele turen at eg lurte på ka eg hadde gitt meg ut på ???  

Men det gikk bare godt - med godt mannskap og stødige høvedsmenn på vengen som kunne 

styre rett med båra. 

 

I Sandnessjøen ble det ei knalltrivelig helg med mange andre båtfolk fra hele kysten. Vi fikk 

masse besøk om bord, også av Alternværinger .. Og det regna og regna, men vi hadde likevel 

både sang og spill og prat og tjo og hei både dag og natt.  Men både Gjertrud og resten av 

mannskapet syns det var godt å sette kursen heimover etter endt stevne. Da vi nærma oss 

Hemnesberget letta tåka, regnet holdt opp og regnbuen kom fram. Og da vi for forbi Kvitneset 

fikk vi jammen salutt etter endt ferd! Det var nok nisser og dverge som fikset den biffen  

 

Vi kom heim med 3 rengakake og 4 kamkake  – 

vi hadde med oss litt ” Linjetørrfisk ” , samt 

masse skitne og våte klær. Og ikke minst: Et lass 

med gode minner og opplevelser som det for 

meg vil ta minst en lang vinter å fordøye. Når 

jeg i ettertid har tenkt på hva som står sterkest i 

minnet, så kan det være så mange ting.  Først og 

fremst den naturopplevelsen det var å seile langs 

kysten i skiftende vær og vind, og se landskapet 

forandre seg alt etter hvor ferden gikk. Følelsen av å være i ett med elementene når jekta red 

bølgene med seglet oppe, suset av vinden og havet. Og det å oppdage en flokk vågehval som 

lekte seg rundt båten da vi var over Folla på sørtur. Ikke hverdagskost  

 

Og kameratskapet og samholdet blandt oss som var mannskap underveis. Galgenhumor og 

evne til å stå han a - uansett ka som oppsto av komplikasjoner og forandring i planene.  

 

Og sist, men ikke minst, alle de trivelige og hjelpsomme folkene vi møtte. Alle de historiene! 

 

Det får eg fortelle mer om på foredraget eg skal lage, for historien om Gjertruds ferd til 

Bergen er enda mer enn det som står her. Og det skal deles til alle som vil høre på.  

En ærverdig gammel dame som henne trenger mange venner  Du kan gå inn og like oss på 

facebook, eller du kan kikke på heimesia vår . 

 

Takk for oppmerksomheten  og velkommen som 

Gjertruds venn. 

Med hilsen:  

Mette Røbergeng, lettmatros på Gjertrud av Ranen. 

 

(red.anm:  

Ho Mette ha no vært i Sandrigo (Italia) på tørrfesk-

festival og holdt foredrag om turen til Bergen – på 

engelsk….Ryktene sier at det gjekk kjempegodt!!!) 
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Det ble en flott og intim konsert for de av oss som hadde møtt opp på 
Steinrøys tirsdag 24.september. Konserten var et arrangement i regi av Rana 

Folkeakademi, og vi fikk et eksklusivt møte med dikteren Elias Blix via 
Snorre Magnus Sivertsen (gitar og ukulele) og Marian Børli Sivertsen (sang).  
 

‘Himmelske Fader’ med melodi av Olav Sande var starten på en time med 
sang, musikk, en god porsjon historie og innføring i forskjellen mellom dur 
og moll.  

 
Alle Blix-tekster er skrevet på nynorsk og handler mye og himmel, jord og 

lengsel. Andre særtrekk ble presentert på en humoristisk og lett måte av de 
to som har reist rundt med denne konserten i hele Nordland.  
 

Konserten ble avrundet med allsang til ‘Å eg veit meg et land’ – og vi gikk 
hver til vårt med ny kunnskap om våre sang-skatter!  
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Det bi – det bi….. 
Hvis lykken står den 
heldige bi….. 
 
Vi leste denne 

artikkelen med stor 
interesse i Rana Blad 

den 23.september 
2013.  

Gang- og sykkelvei fra 
Gamle Nesnavei til 

Sletten er på 

sakskartet i 
fylkeskommunen.  

Vi gleder oss!!!!! 
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Hjemme hos – Heimhug på farta igjen!  

Denne gangen er det rykter fra observasjoner hos ‘søta bror’ som bringer oss 

til dette nummerets ‘Hjemme hos’! En av Heimhugs journalister har selv 

vært å inspisert det nye glassmagasinet i Hemavan, og observerte kjente. Nå 

lurer vi: Ble det noe handling??? 

Kristoffer Bakken – mer kjent som Krestoffer på Bakken – er 

en sindig kar som raskt parerer spørsmålet med: ‘Nei – det 

vart ikkje nokka besøk på polet der inne – det vart ikkje ainna 

einn røykaflesk’. Noe større handelslekkasje til Sverige klarte 

vi ikke å oppspore, ettersom både han og journalisten endte 

opp med kun svenskflesk og noen pølsesnabber.  

Vi ankom Bakken akkurat etter at middagskoppene var tatt 

hånd om, og vi kunne bare danne oss bildet av kveitemiddagen de hadde 

inntatt. Kristoffer måtte amputere nederste del av en fot for en tid tilbake, 

men han er kar med stå-på-vilje og godt humør, så han er tilbake i småbåten 

som ligger nedenfor landet. Nå har han hatt ute kveit-garn og fått fin fangst. 

Journalisten i fra Litj-Alteren får ei rask innføring i maskestørrelse og 

garntyper, og kan konstatere at garnene hun har hengende i garasjen 

hjemme kanskje passer for blankfisk…..og ikke for 5 kg kveite – selv om hun 

har en kreativ ide om å klippe sund annenhver maske….. 

Vi fekk også ei kjapp oppdatering på forskjellen på tørrfesk, kleppfesk og 

boknafisk. Alt er tørket fisk, men kleppfesken er salta før tørking – så da er 

det oppklart! 

Kristoffer er født og oppvokst på Bakken. Han har ei søster (Astrid Karlsen), 

og hun flytta i eget hus lenger ned i bakken etter hvert. Kristoffer startet i sin 

første jobb da han var 15 år. Da skulle det ryddes kraftlinje utover mot 

Utskarpen, og han ble ansatt i Kraftlaget til dette. Etterpå jobbet han på 

sagbruket hos Markus Jensen og i gruva i Altermark som laster og minerer. 

Han overtok gården på Bakken i 1969 og drev den helt til sønnen Jostein 

overtok. Samtidig som han drev gård, var Kristoffer postmann i bygda – ja 

det var tider da – då fekk vi posten i leselig tid….. Vi må jo bærre spør: 
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‘Postmainn ha oppigjønna tida fått skylda førr mange – ke mange har du?’ Vi 

veit ikkje om vi fekk nokka klart svar, men vi trur ikkje det kain va snakk 

om mange… Heldigvis tåler han en spøk, den karen!  

Kristoffer ble gift med Magny (fra Sletten) og etterhver fikk de 4 barn: Marit 

(1952), Torill (1955), Josten (1960) og Berit (1969). Etter hvert er det også 

kommet 9 barnebarn og 10 oldebarn. Slekta vokser, og Kristoffer fabler om å 

måtte bygge ut for å huse alle på besøk på en gang. På veggen har han 3 

forskjellige årganger med flyfoto av gården hengende, og her ser vi hvordan 

det har sett ut.  

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg til hus, heim, barn og fjøs, har Kristoffer vært et aktivt medlem i 

ungdomslaget i alle år. Da ungdomslaget ble truet av nedlegging, ble det han 

som steppet inn og fikk det på fote igjen. Han har vært med på et spelstykke 

- da var han nykonfirmert og stykket het ‘Sjokoladepudding’.  

Altern-kvarteret er et kjent begrep: Noen kommer bestandig for sent til møter 

og avtaler. På Alteren er det minst et kvarter…..Kristoffer forteller om en 

gang det skulle være møte på Steinrøys; og det var som vanlig kun Mary 

Oline som var presis. Ingen dukket opp til kl 19 og kl 19.10 avsluttet de 

møtet, låste døra og la veien ned Steinrøysbakken, Der traff de noen andre 

som skulle på møte, og de fikk klar beskjed: Møtet er ferdig – god kveld!. Det 

ryktes at flere var presis neste gang   
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Kristoffer ble enkemann, men livet hadde en hyggelig overraskelse på lur til 

han. Anna bodde på Alterneset og var også alene. I dag har de vært et 

offisielt par i ca 12 år, og vi spør om status – ja dokk veit sånn som de skriv 

på Facebook. Vi gjorde et fremstøt på å lansere ‘samholdere’ som status, 

men nei: her er de klar: de er ‘særboere’! De har to hus og kan bo for seg selv 

og sammen når de vil. Når de 

innimellom er hjemme sier vi; 

for de er ute mye på turer. I 

sommer har de vært flere 

steder, ja som nevnt også 

observert i nabolandet 

Sverige, og til helga har de 

planer om Hattfjelldal. Som 

ikke det er nok: 22.januar 

reiser de til Puerto Rico og blir 

der i en mnd. Etter mange år på samme hotell dernede, skal de nå prøve noe 

nytt. Mon tro om de nye hotelleierne også blir bestukket med røykalaks som 

de forrige??? 

Vi må rundt på vårt faste sjekkpunkt på 
hjemmebesøkene: Duk-skuffa. Ja – den skal vi få 
se, men da må vi først stryke duken som henger til 

tørk på badet får vi beskjed om. Vel – duken henger 
trygt den, for to utearbeidene husmødre biter ikke 
på den…..Men bildet kan vi ta for 

dokumentasjonens skyld!  
På turen ut på badet, blir vi oppmerksom på en 

praktisk innretning: Det henger en tråd/tau ned fra 
toppen på dørbladene, 
som igjen er tredd 

gjennom en ring 
øverst i dørkarmen. 

Hva skal nå det være godt for? Joda – hjemme 
bruker Kristoffer rullestol for å bevege seg 
rundt i huset, og da er det kjekt å dra døra 

igjen med snøret som henger ned. Det va så 
lurt, at her har nok han Kjell Ivar i Skjærvika 
(utnevnt tel Petter Smart i teatergruppa) en stor 

utfordrer!  
Vi takker for kaffen og gode rundstykker med svenskflesk og heimelaga 

syltetøy! Heldigvis så overlevd også katta besøket. Katta va for øvrig ei 
mindre skremmende utgave av arten einn ei mannbisk gammelkatta – han 
Røder som vart 22 år og sett klørn i mange besøkende. Ein av journalistan - 

heldigvis dein letteste a di – klart nesten å sett seg på ho…..ikkje lett å sei 
kem som vart mest redd….  

Dagens journalister: Ingvild og Marion 
 



Side 32 av 32 

Heimhug nr 2 2013 

 


