
Da vi tok tyvene om bord i ” Gamle Salten”

Denne hendelsen var fra sommeren 1980. Vi eide en fin båt på 16 fot, og vi hadde også 
båtplass i havna. Denne dagen hadde vi vært på tur forbi Nygårdsjøen og mot Kjellingbrua. 
Vi var på land der og hadde bål i fjæra, vi fisket også litt fra land og hadde det veldig 
trivelig. Med på turen var Eva, Kate og Asgeir, og Kate var 15 år og Asgeir 14 år. Vi kom 
tilbake om kvelden, og like ved der vi skulle fortøye båten lå ”Salten” fortøyd ved kaien. Vi 
så snart at det var noe som skjedde om bord der. To mann var i ferd med å bryte i stykker 
låsen på døren fra fordekket og inn i båten. Vi var snar å få vår båt fortøyd, og med det 
komme oss opp på kaia for å se om det som skjedde var det vi trodde. Først var det helt 
stille, men så fikk vi se i hårluggen på en som kom smygende bortover dekk fra broen, og vi 
forstod nu at disse var redd for at vi skulle se hva de holdt på med. 
Nu begynte det å bli spennende, ingen av oss hadde vært med på å fange tyver tidligere. Vi 
kjørte nu rett til politihuset, som den gang var nederst i Sjøgata; men politiet var litt treg, og 
før de kom seg ut på moloen så var tyvene forduftet. Men vi var ikke ferdig med det; jeg ble 
tatt med i politibilen og kjørt omkring i byen for å se om vi kunne finne tyvene. Vi vet ikke 
enda hva de hadde fått med seg fra båten, men det var vel mest trolig at det var 
medisinskapet de var ute etter. Vi hadde fått med oss at den ene av dem hadde en mørk rød 
T-skjorte, og det var et bra signalement. Asgeir, Kate og Eva skulle være nede i havna for å 
se etter der, og nu blir det for alvor spennende. Politibilen som jeg satt i var litt oppe i byen 
og da kommer det beskjed om at Kate og Asgeir hadde funnet tyvene i kø ved pølsebua til 
Mathisen gatekjøkken. Vi kjørte med en gang nedover, men jeg måtte ut av politibilen før de 
kunne ta dem.
Takket være Kate og Asgeir sitt detektivarbeid ble de funnet med en gang, og det nyttet ikke 
å nekte fordi den ene av disse to som var med på innbruddet i båten hadde en lugarnøkkel 
fra ”Salten” i lommen. 
Denne fisketuren var mer spennende enn vi hadde ventet da vi dro ut, og jeg tror Kate og 
Asgeir var veldig stolte av at de klarte å spore opp tyven i pølsekøen.
Noen måneder etter denne hendelsen måtte jeg vitne i retten for denne forbrytelsen, og jeg 
mener å huske at de fikk hver sin bot på 600 kroner. Begge var fra Oslo og avtjente sin 
verneplikt her i Bodø.

Til slutt vil jeg nevne at den gang hette båten ”Salten”, men i dag er navnet ”Gamle Salten”.
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