Villmarksdagan 2018:
Årets Villmarksdaga ble preget av øsende pøsende regn på søndagen og et heller labert
oppmøte da, selv om det på lørdagen var flott vær og masse folk. Beiarelva var rekordstor
som følge av alt regnet med over 300m3 vannføring. Men siden dette var andre dagen det
regnet under arrangementet på 21 år, så skal vi ikke klage.
Lørdagen ble det solgt ca. 2200 billetter og søndagen var det ca.200 solgte billetter. En god
del mindre enn i fjor, men vi skylder på det dårlige været på søndag.
89 utstillere sørget for mye spennende å se på og handle.
T-skjortene var i år gule og sponset av Coop Nordland - tusen takk til de.

Villmarksdagan ble som vanlig åpnet av ordfører Monika Sande og programmet videre ble
ledet av Tarjei Skare. Fra scenen fikk vi flott trekkspillmusikk og sang av Bodø
Trekkspillklubb, allsang med Einar og John og låter fra siste utgivelsen til Igor Kill. Hallstein
Sandvin styrte lyden på en utmerket måte begge dagene!

Trygve Flatebø stilte opp i lag med Hanzo og Dag Rønnebu og det ble smidd og banket fra 2
feltsmier. De samlet mange interesserte rundt smi-aktivitetene i år også. Inger Larsen lærte
bort neverfletting bak garasjen. Nytt av året var et stortelt på 8x12m som Bondelagskokken
Nils Henning Nesje og lokalmatentusiast Gunnar Nagel Dahl serverte nydelig småretter av
lokale råvarer fra. Det ble servert retter av kjekjøtt, lam, elg og laks i lag med byggotto og
nydelige sauser fra Bondens Restaurant. De holdt også kurs i laging av saus.

Lokalmat var litt i hovedfokus på årets Villmarksdaga og den yngre generasjonen gjorde også
en flott innsats med salg av selvplukka ripd og blåbær.

Jan Inge Rødahl & co hadde også i år spent opp en over 100 meter lang taubane oppe i
akebakken som fikk det til å kile godt i magen til alle de som torte å prøve den.
Beiarn Jeger- og Fiskerforening stilte også i år opp med løpende elgbane. Ellers var det
aktiviteter som laging av steinbilder, bordveving og pjoning med Husflidslaget, røyking av
laks, lafting, baking i steinovn, villmarksgudstjeneste.

John Åge Hansen fra Bodø stilte opp og bedømte gevir.
Oppfordringen om å finne lokale fuglenavn ble godt mottatt og i ettertid fortsatte
engasjementet på facebook. Det endte med ei lang liste over lokale navn godt hjulpet av
arbeidet som Per Pedersen hadde lagt ned tidligere.

Hermann Sotkajervi hadde et foredrag og viste bilder fra sine opplevelser med bjørn for ca.
50 stk på søndag. Dette foredraget måtte flyttes innomhus pga regnsværet.

Verdens beste møsbrømlefse som ble kåret under Jazzcampen for 10 år siden, ble solgt under
Villmarksdagan sammen med rømmegrøt, vårruller, pannkaker, sellkaker, reinskav og annen
grillmat. Bondens Marked kunne også by på mye god lokal mat. Trond Steen stilte også opp
med et rikt utvalg av høstens sopper.
Rundt gullgraverkassa var det mange spente fjes å se; Frank Haugen med medarbeidere hadde
ansvar for den.

Aksel Skoglund og medhjelpere tent mila allerede på fredag kveld i frykt for vinden som var
meldt på lørdag. Det ble en magisk kveld uten et vindpust og hvor røyken steg rett til værs!
Resultatet ble 60 liter tjære av særs god kvalitet. Aksel ble også hedret for en flott innsats
med en tegning av seg selv, tegnet av Matti Jäntti.

EN STOR TAKK TIL ALLE FRIVILLIGE SOM STILTE OPP OG GJORDE DISSE
TRIVELIGE DAGENE MULIGE; TAKK OGSÅ TIL UTSTILLERNE OG ALLE
BESØKENDE !

