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På Sommarøya i Øksnes finnes en nærtur  

som passer de fleste. 
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Ved årsskiftet innførte 
Vesterålen Turlag boo-
kingordning på alle 
våre hytter, dog unn-
tatt Skavlnes skole som 
eies og drives av Øksnes 
Maritime Leirskole AS. 
Det var en lang prosess i 
forkant for beslutningen 
hvor vi innhentet erfarin-
ger fra andre foreninger 
og ikke minst drøftet 
hvordan dette kunne 
fungere i Vesterålen. Sjøl 
om vi hadde en besøks-
kalender tidligere hvor 
større grupper kunne føre 
seg opp, så var dette en betydelig endring 
i bruken av hyttene. Mange var skeptiske, 
og enda flere var spente på hvordan bookin-
gen ville oppleves for brukerne. Ville det bli 
færre hyttebesøk med innføring av booking, 
sjøl om man fremdeles kan gå på hyttene 
uten å ha kjøpt seng?

Vi valgte å gå nærmest «all in», og la ut 
nesten alle sengene i bookingsystemet, og 
fikk merket køyer, soverom og hytter ved 
årsskiftet. Etter fem måneders drift begyn-
ner vi å få en følelse med hvordan det har 
gått. Selve overnattingsstatistikken vil ikke 
være endelig klar før ved neste årsskifte, 
men det er overveldende mange som har 
uttrykt tilfredshet med muligheten for å 
booke egen seng, spesielt barnefamilier. 
Men også de med hund finner trygghet i 
å kunne kjøpe seng i de hyttene hvor hund 
er tillatt. Noen ytterst få har uttrykt skep-
sis til systemet, og det har vært en hand-
full henvendelser omkring nettløsningen 
og hvordan man legger inn og betaler for 

bookingen. Og vi kjenner til at det har vært 
uklart hvilken seng folk har kjøpt da de ikke 
har hatt med seg kvitteringa som viser hva 
man har booket. Om man glemmer denne 
og heller ikke har med kvitteringsmailen 
man fikk, kan det sjølsagt oppstå uklarhet 
om hvem som skal sove hvor. 

Foreløpige tall viser at langt mer enn 
halvparten av hyttebesøkene har brukt boo-
kingsystemet. Bare i april ble det betalt inn 
over 40.000 kroner via bookingordningen. I 
hele 2018 var det 350.000 kroner i inntekter 
på hyttedrifta. Det betyr at turlaget hurtig 
og enkelt får inn oppgjør for besøk, og det 
blir følgelig færre som glemmer å betale 
med tilhørende purrearbeid for kasserer. 
I et hyttedriftsperspektiv for turlaget har 
innføringa av hyttebooking vært en suksess.

Og så lenge det store flertall av brukere 
i tillegg synes å være fornøyde, er hytteboo-
kinga kommet for å bli!

God tur!
TROND LØKKE, LEDER

SortlanD aS
Telefon 76 12 49 40 Sortland Senter

Den gode turen
starter hos oss!

Gode rabattavtaler 
får du hos oss.

Nøkkelutlån Guvåghytta.

Leder

HYTTEBOOKING 
KOMMET FOR Å BLI 

FORSIDA:
Gossesanden er 
en flott sandstrand 
på nærturen på 
Sommarøya. På 
rækvedstokker kan 
man sette seg ned 
på for å nyte utsik-
ten. (Foto: Bengt 
Stian Nilsen)

Postadresse: Pb. 20, 8401 Sortland
Bankgiro: 4570.17.07676
Hjemmeside: vesteralen.dnt.no

Kontaktperson medlemsbladet: 
Inger Merete Elven, inger@blv.no
Ragna Renna, ragna.renna@gmail.com

Styret
Leder: Trond Løkke tlf. 976 01 906
Nestleder: Berit Hansen tlf. 970 19 797
Kasserer: Heidi Ellingsen tlf. 992 27 109
Styremedl.: Willy Vestå tlf. 917 70 769
 Bård Yngve Klausen tlf. 955 52 780
 Stine Bakken tlf. 977 51 195
 Bengt Stian Nilsen tlf. 951 70 945
 Sunniva Birkeland tlf. 970 84 056

Kontaktperson Snytindhytta: 
Trond Løkke tlf. 976 01 906 
e-post: trond.lokke@vkbb.no

Kontaktperson Guvåghytta: 
Hans Jørgen Jørgensen tlf. 952 57 037

Kontaktperson Trollfjordhytta: 
Trond Løkke tlf. 976 01 906

Kontaktperson Ingemannhytta: 
Asle Hansen tlf. 958 22 099

Kontaktperson Turlagsstua: 
Karl Erik Birkeland tlf. 970 84 056

Nøkkelutlån Guvåghytta:  
(DNT-nøkkel)
Visit Vesterålen • ESSO Havna, Sortland • Statoil, 
Sortland • Sport 1, Sortland • Statoil Børøya, 
Stokmarknes • Statoil Straume, Bø • Guvåg 
Camping, Bø. (Arvid Thorsen) Depositum kr. 100,-

Nøkkelsalg Trollfjordhytta:  
(DNT-nøkkel)
Visit Vesterålen • Destination Lofoten • Snarkjøp 
Digermulen kr. 100,-

Nøkkelutlån Turlagsstua:  
(egen nøkkel)
Visit Vesterålen. Depositum kr. 500,-

Hyttebooking og priser
Se www.vesteralen.dnt.no for informasjon  
om priser og bruk av hyttebooking.

Viktige hytteregler 
Skriv deg i protokollen straks, først da har du ret-
tigheter på hytta! Teltere betaler overnattingsavgift 
når hytta benyttes etter kl. 18.

Innbetaling
Betal hytteopphold i din nett- eller mobilbank til 
konto 4570.17.08060.
På Snytindhytta og Trollfjordhytta kan du også 
betale kontant i konvolutt som legges i kassen.
På vår hjemmeside vesteralen.dnt.no kan du tegne 
og betale medlemskap, og dermed få medlems-for-
delene allerede nå. Se også nettsiden for betaling 
med Vipps og Pay Pal.

Mat og søppel på hyttene
Sett ikke igjen mat og søppel på hyttene! Det blir 
det bare problemer av. Det du har båret opp, klarer 
du å ta med deg ned!

Hund på hytter
Allergiplager er blitt en folkesykdom, og mange er 
redd hunder. Hold hunden konsekvent unna de 
hundefrie hyttene!
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Om du vil besøke denne perlen, tar du hurtigbå-
ten fra Myre eller Smines til Øksnes. Etter noen 
få minutter vandring forbi kirka og prestegården 
(leirstedet) kommer du til Skavlnes skole.
Skolen hører til Øksnes Leirsted, men Vesterålen Turlag har avtale 
om bruk av den som turlagshytte. Den er låst med DNT-nøkkel. 
Skolen er nylig rundvasket. Der er godt med overnattingsplasser; 
25 senger og mange tilleggsmadrasser.

Det er strøm, og kjøkkenet har bra med utstyr. Dusjer og toalet-
ter er der også. De fleste rommene har kunstferdige dekorasjoner. 
Disse ble malt i 2004 av «Nordisk og norsk akademi for dekora-
sjonsmaling.» Like nedenfor skolen ble det nylig anlagt ei splitter 
ny flytebrygge.

Leirstedet jobber med å få til en praktisk ordning, slik at turlags-
besøkende kan låne båter og kanoer.

Når du går i land fra hurtigbåten, kan du la freden senke seg. 
Øya er omtrent bilfri, og veistrekninga på cirka fire kilometer fra 
Øksnes er velegnet for turgåing - forbi Breistrand, Tunstad og til 
Hjellsand. Der er mange fine, små strender med ypperlige forhold 
for leik i fjæra. Lysvika nedenfor Skogum kan anbefales.

Fra hurtigbåtkaia kan du gå langs sjøen på østsida og nordover 
mot Tilset-Fjellgrimstad-Frivågen.

Vil du mer opp i høyden, er det mange muligheter. Ved Skogum 
kan du ta av på sti mot Breistranddalen med Breistrandvatnet 
og videre til Tekkelskarvatnet. Fra Tekkelskaret ser du ned mot 
Nordsandvatnan og det er fullt mulig å gå helt til Nordsand. Eller du 
kan ta til høyre ovenfor Skogum og gå opp på Øksnesheia (476 moh.).

Steindalstinden (540 moh.) og Skredtinden (432 moh.) er også 
fine turmål. Stigkollen (707 moh.) er bokstavelig talt toppen av 
kransekaka. Fra Hjellsand går du videre til Hjellsandvika, opp den 
bratte lia til Solskaret og så til toppen, der utsikten er mektig.

På Sørsand – som egentlig ligger mot vest – kan du nyte 
livet på ei skikkelig flott sydenstrand, men for å komme dit må 
du ha båt, dersom du da ikke tar turen over skaret fra de nevnte 
Nordsandvatnan. 

Dersom du har spørsmål eller noe å rapportere ved bruk av 
skolen, kan du ringe leirstedets daglig leder på tlf 991 09 750. For 
informasjon om booking av leirstedet, se nettsida til turlaget.

Oppfordringa blir; senk skuldrene, la hverdagens mas bli borte 
og nyt tilværelsen på denne fredelige øya som rommer både flott 
natur og historie du kan finne ut av. 

God tur!
GUDRUN RASMUSSEN

SKOGSØYA - EN PERLE

(Foto: Gudrun Rasmussen)

NYTT STYRE
På årsmøtet 15. ble det valgt inn to nye med-
lemmer i styret. Stine Bakkan fra Øksnes 
og Camilla Lauksund fra Sortland gikk ut 
av styret. Disse ble erstattet av Bengt Stian 
Nilsen fra Øksnes og Sunniva Birkeland 
fra Sortland. I tillegg ble det opprettet en 
ny årsmøtevalgt rolle utafor styret som 
administrasjonssekretær, og Ragna Renna 
ble valgt til denne. Nestleder Berit Hansen, 
kasserer Heidi Ellingsen, Christian Bakken 
og revisor Jul-Are Pettersen ble gjenvalgt. 
De øvrige var ikke på valg.

Det nye styret, fra venstre Willy Vestå, leder 
Trond Løkke, nestleder Berit Hansen, 
Christian Bakken, kasserer Heidi Ellingsen, 
Sølvi Mathisen (turkoordinator, ikke styremed-
lem, men møter fast på styremøtene), Sunniva 
Birkeland og Bengt Stian Nilsen. Bård Yngve 
Klausen var ikke tilstede. (Foto: Ragna Renna)

SLIK BOOKER DU HYTTE
• Finn din hytte og seng på ut.no eller  

turlagets hjemmeside.
• Kjøpte senger vises ikke i booking- 

løsningen, kun ledige senger/rom/hytter.
• Husk medlemskort, medlemsnummer 

kreves ved booking for å få medlemspris.
• Skriv ut eller lagre kvitteringa på mobilen, 

dette er din dokumentasjon på hytta.
• Kommer du på hytta etter klokka 19, kan 

andre ha tatt senga di. Men du har betalt 
for overnattinga allerede, og kan ta en 
annen ledig seng.

• Skriv deg uansett inn i hytteprotokol-
len, både av statistikkhensyn, og for å få  
rettigheter på hytta (gjelder uansett hvor-
dan du betaler).
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14., 21. eller 28. juli kan du ta turen til øya. 
Først en båttur med «Krasen» fra Vinjesjøen til 
Nakling og så en fottur på øya.

Øyas historie, som blir fortalt av en engasjert turleder, og vandringen 
på ei lita øy i en storslått natur ute havet vil gi deg en dag du aldri 
vil glemme. Det kan Vesterålen Turlag garantere.

Gaukværøya var et økonomisk senter på 1500-tallet. 
Beliggenheten ga folket gode muligheter til fiske, med fiskefelt 
i roavstand fra land, hele året igjennom. I 1591 blir Gaukværøya 
beskrevet som ett av tre fiskevær i Vesterålen og tidlig på 1900-tallet 
rodde rundt 400 fiskere ut fra øya under sesongfisket.

I tillegg til fisket kunne gårdsdriften gi kjøtt, melk, potet og 
grønnsaker til innbyggerne. Var det lite om gress, ble tang fra fjæra 
og gress fra fjellet brukt som tilleggsfôr. Også dun og egg ga mat 
og rikdom.

I 1910 var det 130 fastboende her, fordelt på 20 hus. De 20 
husene var fordelt over de fire gårdene Været, Nakling, Vågen 
og Skjerdingstad. På øya fantes hovedgård, butikk, skole, kapell, 
radiostasjon og posthus.

Under andre verdenskrig flyttet mange, og butikken forsvant. I 
1951 ble skolen og fiskekjøpet lagt ned. I 1953 tok de siste familiene 
med seg sine hus og flyttet til «fastlandet».

TURLAGSTUREN TIL GAUKVÆRØYA:
Båtturen og fotturen ledes av kjentmann Ola Olaisen. Han kjenner 
hver stein og hver tuft, og kan fortelle historien om livet som var 
– mens du vandrer langs stien som går fra Været lengst nord, forbi 
Nakling og Vågen og tilslutt følger  skoleveien  til Skjerdingstad.

Du finner mer informasjon om blant annet påmelding på tur-
lagets hjemmeside. 

SØLVI MATHISEN

VÆRØYA I BØ ELLER  
GAUKVÆRØYA – TA TUREN!

NETTBETALING PÅ TURER MED 
DELTAKERAVGIFT
Som omtalt tidligere blir flere av årets turer lagt ut med kun 
påmelding via turprogrammet på nettsiden. De fleste av turene 
i regi av Vesterålen Turlag er gratis å delta på, men fire av årets 
turer inkluderer båtskyss og de har en deltakeravgift. Som oftest er 
det forskjellig pris for medlem og ikke-medlem, og barn/ungdom 
får rabattert pris. Selve påmeldingen har flere trinn, og skulle 
være ganske selvforklarende. Dersom du er pålogget turistfore-
ningens «min side» vil opplysninger være forhåndsutfylt. Hvis 
ikke vil du vil bli bedt om å legge inn navn, epostadresse, evt. 

medlemsnummer. Som betaling legger du inn bankkortnummer 
og kortets utløpsdato. Som siste trinn er det viktig å krysse av i 
boks for å «godkjenn vilkår» og bekrefte dette. Bestillingen er ikke 
komplett før dette siste steget er gjennomført og du har mottatt 
en bekreftelse på epost. Det kan være greit å ha medlemsnum-
meret og bankkortet for hånden når du skal bestille båttur med 
Vesterålen Turlag i sommer.  Det går tre turer til Gaukværøya 
og en tur til Trollfjorden i juni og juli 2019. Se programmet på 
https://vesteralen.dnt.no/aktiviteter/ for mer info om hver enkelt 
tur og påmelding.

CHRISTIAN BAKKEN

Turen starter nord på øya 
i Været, her er det flest 
tufter etter bosetningen 
som var frem til 1953. På 
vestsiden følges skoleveien 
mot Skjæringsstad. Det 
er vanskelig å forestille 
seg hvordan skoleungene 
kunne ta seg frem til sko-
len vinterstid. (Foto: Ola 
Olaisen)

Kan det være ørn eller sauer i fjellet disse to karene ser på? Det er mange 
ting å forundre seg over på Gaukværøya. (Foto: Vesterålen Turlag)
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RYPE-RÆPP 
I VINTERFJELLET

SORTLAND: Denne livate gjengen fra 
Sortland sørget for underholdning på 
Snytindhytta den siste helga i vinterferien. De 
sto bak flere egenskrevne og -komponerte 
sanger, og her framfører de sin rype-ræpp. 
Fra venstre Tiril, Frida og Aurora, med 
Amund i forgrunnen under landing. (Foto: 
Willy Vestå)

UTMERKELSER PÅ ÅRSMØTET
På årsmøtet fikk Berit Hansen Vesterålen Turlags hederspris 
«Møysalprisen» for sitt mangeårige engasjement i turlaget, fra byg-
ging og drift av Guvåghytta til de senere års nestlederrolle i styret.

Karl Erik Birkeland og Sunniva Birkeland fikk «Peis-på pri-
sen» for sitt store engasjement de senere år ved realiseringa av 
Turlagsstua som et nytt hyttetilbud som ble åpnet høsten 2018. I 
tillegg har de vært ansvarlige for utviklinga av friluftsanlegget på 
Lomtjønnåsen i Sortland.

Bengt Stian Nilsen og Ragna Renna fikk «Peis-på prisen» for 
det store arbeidet som ble lagt ned fram mot og under «Monsen 
minutt for minutt» sommeren 2018. Bengt Stian som koordina-

tor for aktivitetene og turen 
i Øksnes, og Ragna for rollen 
som frivilligkoordinator for 
hele prosjektet. Rundt 80 fri-
villige og 4.000 dugnadstimer 
ble nedlagt i forkant og under 
innspillingsuka. Berit Hansen 
var forøvrig koordinator for 
aktivitetene og turen i Bø.

TROND LØKKE

Fornøyde prismottakere, fra ven-
stre Bengt Stian Nilsen, Ragna 
Renna, Berit Hansen, Karl Erik 
Birkeland og leder Trond Løkke. 
Sunniva Birkeland var ikke tilstede.

Nå er det seks år siden Trond 
Løkke ga turprogramkomi-
teen ei utfordring om å lage 
et arrangement som gikk over 
ni, eller helst ti fjelltopper. Ni 
fordi det var viktig å ha minst 
like mange topper som Bergen 
eller Bodø sine turlag hadde, 
og ti fordi det beste var å ha en 
topp mer.

Han mente videre at Søndre Langøya var et 
utmerket sted. Her ligger fjelltoppene på 
rekke og rad. En turglad gjeng i Hadsel tok 
utfordringen, og siden har den første sønda-
gen i september vært arrangementsdagen.

Også i år satser vi på å legge arrange-
mentet til første søndag i september, altså 
1. september, men i tilfelle værmeldingen 
lover et bedre vær på lørdagen, så blir vi å 
gjennomføre 10-toppersturen lørdag den 31. 
august. Senest onsdag 28. august vil hjem-
mesiden og Facebook-siden til turlaget være 
oppdatert på hvilken dag som velges. Så da 
er det bare å hive seg i turskoen og starte 
treningen, merk av helga på kalenderen, 
så ses vi!

Årets 10-topperstur følger samme rute 
som i 2013, men hele løypen er merket med 
navneskilt og røde T-er. Den merkede stien 
over de 10 fjelltoppene på Søndre Langøya, 
fra Markmarka via Storbåtsegga og Kjølen 
ned til Markmarka igjen, er hovedruten. 
Alternativt kan en også velge merket sti over 
fem fjelltopper eller være med på familietu-
ren med natursti. På turlagets hjemmeside 

finner du mer informasjon om arrangemen-
tet.

Uansett hvilken rute du følger trenger du 
ikke å melde deg på. Møt opp mellom  klok-
ken åtte og ti, ta med deg en god turkamerat 
eller kollega og ta turen. Den lengste løypa 
krever at du har noen fjellturer i føttene fra 
før, men 5-toppersen eller familieløypa er 
en fin søndagstur. 

SØLVI MATHISEN

En glad gjeng damer som i kveldingen etter 
det første 10-toppersturarrangementet i 
2012 var veldig fornøyde. På bildet ser vi Sølvi 
Mathisen, Anne Rita Nygård, Anita Higraf, 
Ann Britt Bastesen og Gro Rundfloen. Turbo er 
også med, for Barnas Turlag hadde camp ved 
Finnurvannet. (Foto: Vesterålen Turlag)

10-TOPPERSTUREN,  
LØRDAG ELLER SØNDAG
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MER STRØM TIL SNYTINDHYTTA

Årets påskekafé i Sortland-
marka var godt besøkt, men 
hadde nok litt færre gjester 
enn tidligere år. Omtrent 350 
personer var innom de dagene 
kaféen var åpen. Mye dårlig 
vær og sein påske med smel-
tende skispor må nok ta litt av 
skylda for at færre tok turen 
innom i år.

For de som stod bak disken var det flott å 
ha et nytt kjøkken som er bedre tilrettelagt 
for å lage mat til mange. Vi kan anbefale 
hytta brukt til små og litt større grupper som 
ønsker seg en nærtur med muligheter for 
matlaging med fire bluss og stekeovn.

Hytta har vært brukt til flere kurs og 
sammenkomster i turlagets regi, den nystar-
ta lokalavdelinga av DNT Ung har hatt flere 

vaffelsamlinger der. Følg med på DNT Ungs 
sider!

Den nye gapahuken rett vest for hytta 
har også vært mye brukt. Her er det bålpan-
ne og benker med liggeplass til en familie 
eller vennegjeng som vil ligge i sovepose 
under nesten åpen himmel. Gapahuken skal 
beises i løpet av sommeren, og det kan være 
lurt å være oppmerksom slik at man ikke får 
ødelagt klær og utstyr på våte flater.

Den 6. juni arrangerte Ensemble Blå 
klassisk konsert på Turlagsstua, med serve-
ring av fiskesuppe. Dette er tredje gang hytta 
er brukt som konsertarena, og vi synes det er 
kjekt at hytta brukes til slike arrangementer.

Tidlig i september planlegges det 
LitteraTUR til hytta i regi av Sortland biblio-
tek. Her blir det feiring av at det er 500 år 
siden den første boka kom til Norge. Kanskje 
får vi på plass et lite hyttebibliotek?

Til høsten planlegges det utbedring av 
demningen som regulerer Presttjønna ned-

enfor hytta. Demningen er i dag lekk, slik 
at vannspeilet er en god del lavere enn det 
var tidligere. Demningen planlegges tettet, 
slik at vannspeilet kan heves et par meter 
fra dagens nivå. Kanskje kan vi få tilbake et 
vann som kan brukes til fiske og rekreasjon.

Turlagsstua har egen nøkkel. Nøkkelen 
fås lånt av medlemmer hos Visit Vesterålen 
(turistkontoret) på Sortland, mot deposi-
tum.

KARL ERIK BIRKELAND

NYTT FRA TURLAGSSTUA

De siste månedene er strømforsyninga på 
Snytindhytta fornyet og styrket. Sist helg 
ble et nytt 300 W solcellepanel fraktet på 
pulk til hytta i Blokkenfjellan, og etter noen 
timers arbeid var nyvinninga i drift, forteller 
Vesterålen Turlags leder Trond Løkke.

Strøm-anlegget fra 2006 er utviklet i 
flere trinn, med blant annet vindmølle fra 
2012. I januar i år måtte batteribanken byt-
tes, og kapasiteten er nå økt fra 400 Ah til 
500 Ah.

– Solcellepanelet på 100 x 200 cm var 

for stort å ta med i helikopter, og da ble løs-
ningen rett og slett pulk. Eller rettere sagt to 
pulker koblet i bredd, forteller Løkke, som 
sjøl dro pulkene til fjells.

Flaskehalsen for strømforsyninga på 
Snytindhytta er i perioden november, 
desember og januar hvor sola er borte. Det 
nye, store panelet tar vare på det lille lyset 
som kommer i perioden før og etter mør-
ketida. Sammen med vindmølla gir det nok 
strøm til lys, avtrekksvifte, radiolytting og 
lading av mobiltelefoner.

Elektrisk lys på turlagets hytter er et vik-
tig tiltak for å øke brannsikkerheten.

WILLY VESTÅ

Lurer du på hvor du finner hula i 
Øvergårdsfjellet ved Myre? Svaret finner 
du i den flotte turboka «På tur i Vesterålen og 
Lødingen», sidene 106–107. Hula er innteg-
net på flyfoto, og teksten forklarer nærmere 
hvordan du finner fram.

Den flotte turboka er spekket med nyt-
tig informasjon om alle mulige og umulige 
turopplevelser som bare ligger der og venter 
på deg.

Har du ikke anskaffet den allerede, så løp 
til en av distriktets bokhandler og kjøp boka! 
Eller bestill på postordre til bestillingvt@
dnt.no. Boka koster 398 kroner.
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Å, kom og føll mæ te mine tijnna,

te fjeill og flye og stup og skar

en kveill i juni når sola jyille,

så ska du se førr ei øy æ har!

Å, kom og føll mæ te mine dala,

der vatten kveskre og vijnnan søng

og vaugge myruilla mjukt på tuva

og stryk så mijllt meilla lauv og løng.

Å, kom og føll mæ te ysste oiddan,

der båra banke i vestli vêr.

Der vi bli små fræmfør hav og himmel,

men stor av undring førr ailt som skjer.

Å, kom og føll mæ te vijntervijdda!

Der står ei stjerna te kver en sti.

Å, kom og føll mæ dein lange veien –

å, kom og føll mæ te øya mi!

 Arvid Hanssen
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på tur i vesterålen
og lødingen

9 788299 523646 >

BOKA SOM HAR SVAR PÅ DET MESTE

Inngangen til hula på Øvergårdsfjellet kan være litt van-
skelig å finne. Her er ei som fant fram. (Foto fra «På tur i 
Vesterålen og Lødingen»: Remi Vangen)

«På tur i Vesterålen og Lødingen» er 
verktøyet du trenger for å få de beste 
turopplevelsene i sommer. Boka fås 
kjøpt i distriktets bokhandler.

Vesterålen Turlags leder Trond Løkke sto sjøl 
for installasjonen av det nye solcellepanelet på 
Snytindhytta. (Foto: Ragna Renna)
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– Haakonsbu imponerer med 
moderne fasiliteter og et fantas-
tisk fellesrom med store vindus-
flater der man kan sitte med en 
varm kaffekopp og skue ut over 
fjellandskapet. Jeg får følelsen 
av å sitte midt ute i naturen.

Det sier Espen Myrstad fra Harstad. Vi 
traff ham på Harstad Turlags nyeste hytte 
i november, før snøen kom. Sammen med 
turkamerat Magnus hadde han gått opp fra 
Fiskefjorden til Toralfsbu via Bollfjellet, 
overnattet, og så tatt ei lettere dagsvand-
ring til Haakonsbu. Turen tilbake til 
Fiskefjorden gikk via det som heretter skal 
hete Kronprinsruta: Gjennom Steindalen, 
langs de øverste Vesterforsvatnene, og ned 
Norddalen. En tretimers tur eller så.

Nyhytta på Haakonsbu ble åpnet av 
kronprins Haakon den 20. mars 2019, og 
ruta han brukte fram dit er en attraksjon 
både sommer og vinter.

NYHYTTA EN SUKSESS
– Det å kunne sitte inne i all slags vær, og se 
ut i nesten alle himmelretninger, må bare 
oppleves, sier Kristian Jakobsen. Den utflytta 

melbuværingen har vært primus motor for 
nybygginga på Haakonsbu, og vi treffer ham 
i full gang med byggedugnad på badstua i 
november.

Et halvt år seinere er han enda sikrere 
på at Harstad Turlag har truffet blink. – 
Gjestene opplever dette som meget luksu-
riøst, om man kan si det slik. Soloppganger, 

solnedganger, midnattsol, fullmånelandskap 
– det er til å ta og føle på. Vinduene bidrar 
dessuten til oppvarming. På tre dager i påska 
ble det ikke fyrt en eneste vedkubbe. Sola 
varmer opp hytta, slår Kristian fast.

Harstad Turlag tar med seg erfaringene 
til nye Toralfsbu, nabohytta i sør som også 
vil få store vindusflater i oppholdsrommet.

INNE OG UTE PÅ SAMME TID

Luftig oppholdsrom i nye Haakonsbu. Den intime hyttefølelsen er ofret til fordel for nærkontakt med fjellet. (Foto: Willy Vestå)

Godt med lemen i fjellet i fjor høst. Her en liten tass vi traff øverst i Kongsvikdalen. (Foto: Willy Vestå)
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Med 12 sengeplasser i nyhytta og 4 sen-
geplasser i gammelhytta er Haakonsbu rus-
tet for mye større trafikk enn før. Den gamle 
hytta lå på rundt 120–130 overnattingsdøgn 
i året. Hittil i år har anlegget allerede passert 
200 overnattingsdøgn. 

TORALFSBU
På Toralfsbu er det i dag 8 sengeplasser på 
hovedhytta og 4 sengeplasser på sikrings-
hytta. Harstad Turlag arbeider nå med å få 
ervervet et ekstra tomtestykke for bygging av 
ny hovedhytte. Den nye hytta skal etter pla-
nen ligge mellom sikringshytta og Kvitelva. – 
Dette vil bli ei storstue i Jonsheimen med 18 
sengeplasser, og anlegget får dermed totalt 
22 sengeplasser med sikringshytta. Håpet 
er å kunne bygge i 2020, forteller Kristian 
Jakobsen. Det vil også bli plass til egen til-
synsdel, legger han til.

SMÅ SOVEROM
Tida for de store sovesaler er forbi. På nye 
Haakonsbu er det kun tre soveplasser i hvert 
rom. – Vi tror at nye generasjoner turfolk 
vil sette pris på mindre soverom med færre 
sengeplasser. Dette erfarer vi allerede både i 
Harstad Turlag og Vesterålen Turlag. Både på 
Toralfsbu og på Snytindhytta er det soverom 

med kun to sengeplasser. Rommene er popu-
lære og blir ofte først booket, sier Kristian, 
som er godt kjent også i vesterålsfjellene.

WILLY VESTÅ

Haakonsbu, f.v. gammelhytta, badstua og nyhytta. Harstad Turlags hytter er låst med DNTs standardlås. (Foto: Willy Vestå)

Bildet viser parkeringsplassen nesten innerst i Kongsvikdalen, cirka fem kilometers vei fra E10. 
Herfra er korteste vei til Haakonsbu, knappe to timers marsj. I Fiskefjorden er det god parkerings-
plass innerst i fjordbotnen dersom du heller vil gå Kronprinsruta opp Norddalen til Haakonsbu. 
(Foto: Willy Vestå)

HAAKONSBU
Haakon Rønning – ildsjel, æresmedlem 
og mangeårig kasserer i Harstad Turlag 
– har gitt navn til Haakonsbu. Les mer 
om Jonsheimen og rutene og hyttene 
der på sidene 20–23 i boka «På tur i 
Vesterålen og Lødingen».



På Ræk  2.19        9

På Kronprinsruta fra Fiskefjorden til Haakonsbu mens det ennå var skiføre i mai. I bakgrunnen fra 
venstre Strandstinden (1076 moh), Fiskefjordtindan (999 moh) og Snytinden (980 moh).
(Foto: Steinar Kjeldsen)

Litt innenfor parkeringsplassen i Kongsvikdalen treffer du disse skiltene. Herfra kan du følge en god 
ATV-vei oppover lia til du treffer merket sti som leder deg til Haakonsbu. Alternativt kan du følge 
umerket sti fra innerenden av Kongsvikdal-veien (Dalbotnen) et stykke sørover mot Vesterforselva, 
og så sti langs ryggen på nordsida av elva opp til Nedre Vesterforsvatnet (306 moh). Videre oppo-
ver dalen til Øvre Vesterforsvatnet, og så nordover via Steindalen til Haakonsbu. (Foto: Willy Vestå)

JONSHEIMEN
Jonsheimen, fjellene der Haakonsbu og Toralfsbu ligger, har navn etter reineieren 
Jon Anders Jonsen Omma (også kalt Jo, Jofinn, Finn-Jo). Jo var født i Karesuando 
sogn i 1841, og har satt mange spor etter seg i fjellene på Andøya og Hinnøya. Han 
forsvant i fjellet innenfor Aspenes i Kvæfjord vinteren 1903, trolig omkommet i 
snøskred. Etter noen år ble skiene funnet, og en gang etter 1910 ble levninger funnet 
ved et vatn i Langdalfjellene, ikke langt fra dagens Haakonsbu. (Årbok for Kvæfjord 
2004 samt 2005) 

DUGNAD  
– EN RISIKOSPORT?
Du kan risikere:
• Å bli kjent med noen hyggelige mennesker
• Å lære noe nytt
• Å få brukt kroppen
• Å samarbeide med nye folk
• Å spise et trivelig måltid sammen
• Å se resultat av jobben
• Å sovne godt om kvelden
• God samvittighet!
 
Ta sjansen og kom på dugnad, inne og ute 
på Guvåghytta! Årest sommerdugnad er  
29. juni. Påmelding til Anne Røstberg tlf.  
994 69 170.

NYE AMBASSADØRER
Vesterålen Turlag har nå fått sju nye, flotte 
DNT-ambassadører. På et tre timers-kurs 
har de fått kunnskap om DNT og Vesterålen 
Turlag som organisasjon. Samt om vårt 
aktivitetstilbud, hytter og ruter og til slutt 
om om allemannsretten og friluftsloven. 
Kurslederne Christian Bakken og Ragna 
Renna var svært godt fornøyde med den 
engasjerte gjengen. 

Kursdeltakerne var Leif Hansen, Jens August 
Sundquist Hansen, Lise Eide, Liv Andreassen, 
Hans Jørgen Jørgensen, Amilde Angell og 
Marthe Lind (ikke på bildet). (Foto: Trond Løkke)
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Satsinga på ei egen ung-
domsgruppe i Vesterålen 
Turlag bærer allerede fruk-
ter. Turglade tenåringer i 
Vesterålen har i løpet av 
seinvinteren vært samla til et 
knippe varierte aktiviteter med 
stor oppslutning. I tillegg har 
Vesterålen Turlag vært repre-
sentert på Landsmøtet i DNT 
Ung for første gang. Det blir 
neppe den siste. 
For første gang har ungdom i Vesterålen 
fått sitt eget turprogram, et program som 
med stor bredde tar sikte på å favne alle 
ungdommer som liker å være aktiv i vesterål-
snaturen. Revelokk, aketur, ambassadørkurs, 
plastplukking på lokale strender og overnat-
tingstur med bålkos og spill; dette er bare 
noen av aktivitetene den ferske gruppa har 
rukket å delta på siden oppstarten i februar. 

KORTREIST AKEMORO
Ei snørik vinterhelg i mars setter en gjeng 
glade ungdommer kursen for Turlagsstua 

i Sortlandsmarka med fredagstaco’n i sek-
ken. Akeforholdene rundt hytta er legenda-
riske, og stemninga i gruppa likeså. I løpet av 
helga sørger de for å holde humøret ved like. 
Dessuten har de sjøl ansvaret for alt under 
oppholdet. Ingen voksne står for golvvask, 
taco-mekking eller oppvarming. Latteren sit-
ter løst når tacoen er fortært etter aketuren 
og brettspillene finnes fram. Natta blir ikke 
så mange timer lang, men såpass tåler man 
på DNT Ung-tur! 

– Det er fantastisk artig å kunne holde 
på med det man liker best, sammen med 
andre som liker det samme, sier Thomas 
Rindahl Steiro (15), og får støtte av Amilde 
Holand Angell (16).  

Thomas og Amilde er nybakte styremed-
lemmer i DNT-ung Vesterålen, og en av ini-
tiativtakerne bak ei egen ungdomsgruppe i 
Vesterålen Turlag. 

ISKALDE FORNØYELSER 
Ungdomsgruppa ledes av Amilde, som siden 
hun var liten har likt å utforske det naturen 
og nærmiljøet har å by på. Sammen med et 
knippe andre tenåringer fra regionen deltok 
hun på ambassadørkurs i regi av Vesterålen 
Turlag sist vinter, og fikk sammen med 

Thomas delta på Landsmøtet i DNT Ung 
på Meråker i april. Her fikk de to nyvalgte 
representantene for ungdomsgruppa bli 
kjent med likesinnede fra hele landet, og 
de fikk være med på å stake ut veien videre 
for DNT Ung, og fikk dessuten opplevelser 
for livet. 

– Vi bygget igloo sammen med en humo-
ristisk fyr som åpenbart visste hva han holdt 
på med og kunne teknikkene. Det var mye 
morsommere og mer interessant enn det 
jeg hadde trodd. Jeg hadde aldri innbilt meg 

SUKSESS MED UNGDOMSGRUPPE
(Foto: Bea Fjellheim Holm)

Amilde på Ung-landsmøte i Meråker.  
(Foto: privat)
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at det var så komplisert å lage en igloo, og ser fram til å lære det bort til 
andre, sier Thomas. 

Både han og Amilde trives i høyden, og var begge med på landsmøtets 
ekspedisjon til Rypetoppen klatrepark.

– Klatreparken var bokstavelig talt et høydepunkt. Vi måtte forsere 
bratte fjellvegger for å komme til den mest spektakulære zip-linen, som var 
230 meter lang, og gikk over et juv med fossefall. Jeg trodde ikke jeg skulle 
tørre, men vil aldri angre på at jeg kastet meg i det! sier en begeistret Amilde.

ORGANISASJONSERFARING
Sjøl om det var mange saker på den formelle møte-agendaen, syntes de to 
representantene at landsmøtet var både lærerrikt og spennende. 

– Det har gitt meg enda større innblikk i hva DNT er, og hva organisa-
sjonen står for, sier Thomas, som har deltatt på sommerleirer i regi av DNT 
Trøndelag siden han var ni år. Til høsten skal han begynne på friluftslinja 
ved Knut Hamsun VGS på Hamarøy.

– Jeg håper at jeg sjøl kan være med å lede flotte turer og være med å 
organisere leire for unge heime i Vesterålen, sier han. 

Amilde på sin side setter pris på alle bekjentskap hun fikk på landsmøtet.
– Den beste erfaringa jeg tar med meg heim til Vesterålen er at det ikke 

spiller noen rolle om du er 14 eller 20, sier Amilde. 
– Vi er ungdommer som er glade i å være ute i aktivitet, være på tur, 

og ha det fint sammen. Det er det det handler om. 

REVELOKK OG Å LOKKE MED SEG ANDRE
Både Amilde og Thomas synes det er artig å planlegge turprogram i et 
område som Vesterålen, som har så mange forskjellige opplevelser å by 
på. De har et brennende engasjement for å skape et godt fellesskap for 
ungdom, med naturen som utgangspunkt og fellesnevner. 

– I løpet av året skal vi både ha tur til Møysalen, og vi har hatt kurs i 
revelokk, forteller Amilde. 

På ønskelista står både kajakkpadling og fjellklatring. Styret håper at 
alle turinteresserte ungdommer tar kontakt, og gjerne kommer med andre 
forslag og ønsker til aktiviteter som de tror kan fenge ungdom i regionen.  
Send gjerne epost til dntung.vesteralen@gmail.com

– Vi håper at det skal være et tilbud for alle, sånn at de som liker å være 
sammen med andre ungdommer ute i naturen kan hive seg med. Her er 
alle velkommen! 

VIKTIG RYDDEJOBB I 
KRINGELFJÆRA

DNT Ung Vesterålen inviterte til søppel-
rydding i Kringelfjæra i Sortland 9. mai. 
Ti ungdommer samt ordfører Tove Mette 
Bjørkmo møtte opp. De gjorde en kjempe-
innsats! Resultatet ble flere sekker med plast 
og mye annet som ikke hører til i fjæra og 
som kan skade dyrelivet.

Kvelden ble avslutta med velfortjent 
grillmat sponset av Reno-Vest. Tyra ble truk-
ket ut som den heldige vinner av en dags-
tursekk fra Sport1. Tusen takk til Morten og 
Anita som stilte opp med bålpanne og lån av 
uteplass til både oss og søppelet.

Stor takk til Thomas, Tyra, Sigve, Trym, 
Nora, Kristin, Erling, Bea, Amilde og Solveig 
for innsatsen.

(Foto: Ragna Renna) 

Gjengen inne på Turlagsstua. (Foto: Amilde Angell)

(Foto: Elin Rindahl Steiro)
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Øksnes kommune har mot-
tatt 500.000 kroner fra 
Miljødirektoratet til prosjektle-
delse og tiltak for å utbedre og 
sikre dronningruta. Arbeidet 
med utbedring og sikring av 
stien planlegges utført i løpet 
av 2019.
Prosjektet er et samarbeid mellom Øksnes 
kommune, Vesterålen Regionråd, Vesterålen 
Turlag og andre (grunneiere, SVV, Reno-
vest, Næringsliv og velforeninger). Øksnes 
kommune leder og koordinerer arbeidet, og 

Vesterålen Turlag skal bidra med råd og vei-
ledning om vedlikehold og sikring av stien.

I 2019 er det planlagt å gjennomføre 
tiltak for å utbedre og sikre stien. Det plan-
legges å legge ut rundt 800 meter med 
klopper mellom Skipssanden og vestsiden 
av Langvadalen, nærmere bestemt til der 
oppstigningen til Nyksundskaret starter. 
Siste del av denne strekningen har størst 
behov for klopper.

Arbeidet med å legge ut klopper planleg-
ges utført av fire ungdommer engasjert i 
sommerjobb. I tillegg vil en person fra kul-
turkontoret i Øksnes kommune lede arbei-

det. Arbeidet planlegges utført i tidsrommet 
juni–juli. 

Vesterålen Turlag er forespurt om å bidra 
med rådgivning i forbindelse med kartleg-
ging av hvilke områder som bør kloppes, 
valg av kloppemetode og valg av materialer. 
Turlaget er også forespurt om å delta i opp-
startsfasen av arbeidet.

I tillegg til klopping, planlegges det å 
bytte ut tauene som er montert på de utsat-
te plassene på stien fra Nyksundskaret og 
opp til Finngamheia, med kjetting i 2019. 
Foreløpig er ikke dette arbeidet planlagt 
nærmere. 

BENGT STIAN NILSEN

PROSJEKT DRONNINGRUTA 
– NASJONAL TURISTSTI

GAPAHUKEN PÅ 
KJERRINGSTRANDA 
FLYTTES
Den nye gapahuken på Kyststien i Bø ble dess-
verre tatt av storstormen i vinter. Det resulterte 
i at Friluftsrådet i april inviterte til dugnad for 
å reparere skadene. De viste seg å være større 
enn antatt, og hele gapahuken måtte flyttes til en 

lunere lokalitet et lite stykke unna. På dugnaden 
møtte sju sterke kvinner og menn opp og fikk 
gjort mesteparten av flyttinga. Ny dugnad var 
planlagt i slutten av mai. Vi ser fram til at gapa-
huken kommer opp igjen, til glede for turgåere 
langs den vakre Kyststien.

BERIT HANSEN
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FORNYER PÅ LOMTJØNNÅSEN
Turlaget er i gang med for-
bedringer på Lomtjønnåsen i 
Sortlandmarka. 

Materialer er båret opp, slik at man kan gå i 
gang med å bygge ny lavvo på Lomtjønnåsen. 
Flere lass med materialer av sitkagran hogd 
i Djupfjorden må til for å bygge den nye.

– Den gamle lavvoen er nå helt råtten og 
ubrukelig, sier Jan Reinertsen i Vesterålen 
Turlag. 

Arbeidet er i regi av turlaget, der også 
Barnas Turlag er med. Utfartsstedet blir mye 
brukt nettopp av barnehager og skoler. 

– Det er bra at vi får opp en ny lavvo 
snart, sier Kenneth Glad, som hjalp til med 
materialtransporten. 

Selve byggedugnaden var satt til Kristi 
Himmelfartsdag og påfølgende helg. 

– Jeg håper vi får kjørt opp materialene 
til da og at det melder seg interesserte til 
dugnaden. Vi trenger iallfall seks til åtte 
personer for å få dette gjort, sier Reinertsen.

Han regner med at lavvoen blir satt opp 
på et par dager. 

HILDE JØRGENSEN

SOMMERDUGNAD PÅ 
SNYTINDHYTTA
Årets sommerdugnad på Snytindhytta ble avviklet 24.-26. mai. 
Hyttene ble støvsuget, nedvasket, diverse detaljer ble malt etter 
vinterens herjinger og alle sengeklær byttet og båret ned for vask. 
Ved for neste år og øvrig forbruksmateriell vil bli føyet opp senere 
i sommer.

(Foto: Thomas Stigen)

Gapahuken er av nyere dato, mens leirstedet på Lomtjønnåsen ble bygd opp av Vesterålen Turlag for mange år siden. (Foto: Hilde Jørgensen)

Odin Engamo, Jan Reinertsen og Kenneth 
Glad bærer materialer som skal brukes til å 
bygge ny lavvo på Lomtjønnåsen.  
(Foto: Hilde Jørgensen)
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Nord på Sommarøya i Øksnes 
kommune finnes det en flott 
tursti. For de som bor på 
Sommarøya og på Myre, er 
dette å regne som en nærtur 
der man kan gå til startpunktet 
uansett hvilket punkt i løypa 
man velger å starte turen fra. 
Trenger man å bruke bil for å 
komme frem til startpunktet, 
er det gode muligheter for 
å parkere ved Løftingen på 
Sommarøya.
 
Stien går i et variert terreng som omfatter 
kyst og fjell, har svært lav terskel og kan 
brukes hele året.

FAKTA OM TUREN:
• Lengde: Cirka 3,9 km inkludert en avstik-

ker opp til Sommarøyas høyeste punkt. 
Tar man ikke denne avstikkeren vil turen 
være rundt 3,5 km.

• Tid: Cirka en time, alt etter om man velger 
toppunktet eller ikke.

• Høyde: Topppunktet – Sommarøyas høy-
este punkt – ligger på 106 moh. Velger 
man å ikke ta turen opp dit, er løypas høy-
este punkt cirka 70 moh.

• Vanskelighetsgrad: Gjennomførbar for 
de aller fleste. Dette er å regne som en 
lavterskeltur.

• Årstid: Hele året.

BESKRIVELSE AV TUREN:
Parker ved Løftingen på Sommarøya, og følg 
Heimsommarøyveien cirka 300 meter til du 
kommer frem til krysset til Gossenveien. Her 
tar du av veien, og følger stien som starter 
i krysset oppover mot ryggen.

Etter rundt 150 meter deler stien seg. 
Her kan du velge å holde til høyre for 
så å følge stien cirka 200 meter opp til 
Sommarøys høyeste punkt, som ligger 106 
moh. Her kan du nyte en fantastisk utsikt 
over Myre, Sommarøya, samt nordover- og 
sørover Prestfjorden. Om vinteren kan man 
følge med på aktivitetene i en av Norges vik-
tigste fiskerihavner, og man kan se et mylder 
av båter som seiler inn og ut av havna.

Ønsker man ikke å ta turen opp til top-
punktet holder man til venstre når stien 
deler seg. Stien følges vestover ryggen, og 
man kan nyte en flott utsikt sørover mot 
Øksnes Vestbygd.

Ytterst på ryggen finnes det et par flotte 
utsiktspunkt, der man har 180 graders utsikt 
over Prestfjorden. Her er det absolutt verd 
å sitte ned litt for å nyte solnedgangen en 
sen sommerkveld.

BLI MED PÅ  
KVELDSMATTUR
Barnas Turlag arrangerer flere kveldsmat-
turer gjennom sommerhalvåret. Her er noen 
glimt fra tidligere turer, en i Øksnes og en i 
Hadsel. I tillegg til kveldsmat, settes det av 
tid til mange spennende aktiviteter.

SØLVI MATHISEN

Turen til Skomakersteinen i Hadsel er alltid 
populær. Enkle leker må vi ha, og her er det 
en konkurranse i tautrekking. Det ble fort mer 
alvorlig når foreldrene deltok. (Foto: Sølvi 
Mathisen)

En oppgave var å finne ut hvor mange unger 
som går i en kubikkmeter. De største laget 
meterstaver, tapet disse sammen og så fylte vi 
opp med barn og resultatet ble 10 barn på en 
kubikkmeter. (Foto: Sølvi Mathisen)

Her har Elin Nilsen tatt ungene med på skat-
tejakt. En bilderebus, der forbokstaven på hvert 
bilde skulle gi løsningsordet for hvor skatten lå 
gjemt. Nå er det bare å søke rundt og satse på å 
være den heldige vinneren. (Foto: Bjørn Eide)

NÆRTUR
PÅ SOMMARØYA

Mot turens høyeste punkt. (Alle foto: Bengt Stian Nilsen)
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Turfolk

Hans Jørgen Jørgensen
Eg er 41 år gammal, født på Stokmarknes 
og vaksen opp på Sortland. Barndommen 
blei prega av aktiv leik og utforsking – båe 
i trygge og mindre trygge omgjevnadar. Det 
er viktig for meg å la barn og ungdom få lære 
kor fin naturen er, men også forstå kor farlig 
han kan vere. 

Eg var innom ulike idrettar, men det var 
alpint som skulle bli min idrett. I ein alder 
av 20 starta eg med sykling i tillegg. Båe 
idrettane blir dyrka den dag i dag, om ikkje 
på fullt så høgt aktivitetsnivå. Ein kjem til 
eit punkt i livet kor ting blir satt i perspektiv. 
Snøras i fjellet og stygge sykkelulukker på 
vegen har fått meg til å søke mot dei trygge 
omgjevnadene i fjellheimen og i fjærestei-
nane. Då eg såg at Vesterålen Turlag søkte 
etter ny tilsynsleder på Guvåghytta, søkte eg 
og fekk rollen. Medlemskapet mitt i turlaget 
har vore litt til og frå, alt etter kor mykje eg 
har nytta turisthyttene. Eg har også i fleire 
år vore aktiv i Sortland Raude Kross, og 
mange kjenn meg nok att frå skitrekket i 
Ånstadblåheia.  

I tre år har eg vore lærar for ei friluftsliv-
gruppe på ungdomsskulen på Sortland. Her 
har eg blitt ekstra godt kjent med elevane 
som har vore med på tur. Eg har lært elevane 
mine førstehjelp og bruk av hjertestartar. 
Dei har fått opplæring i bruk av snøskred-
utstyr og korleis dei kan sjekke fareforhold 
i fjellet.

Eg får mykje igjen for å vere frivillig i 
turlaget. Eg likar å bygge, rydde, ordne, og 
ikkje minst snakke med andre medlemmar 
og besøkande. Det er fascinerande å lese 
korleis folk levde før i tida, utan straum og 
Internett. Nokre gonger drøymer eg meg 
tilbake i tid og ser for meg korleis steinal-
derfolka satt ved bålplassen på Oksneset og 
laga fangstvåpen av eld og stein. 

Når eg møter besøkande på Guvåghytta, 
er det først og fremst barna eg snakkar og 
leikar med. Det fell meg naturleg. Eg har 
ikkje eiga barn, men elskar lærarjobben. Å 
få vere med å påverke vala dei skal ta i livet 
ser eg på som ei gåve.  Alle burde bruke natu-
ren meir. For mange er ein sundagstur nok, 
medan for andre er det kanskje ein veg inn 
til ei meir aktiv fritid og betre helse. 

Fra utsiktspunktene går stien ned mot 
Skjåneset. Herfra og inn til Kattneset føl-
ges stien cirka 800 meter helt nede ved 
sjøen. På slutten av stien kommer man til 
Gossesanden – en flott sandstrand. Her er 
det lagt rækvedstokker som man kan sette 
seg ned på for å nyte utsikten. 

Stien ender ut i Terminalveien som 
følges til Bolstadveien og videre tilbake til 
Løftingen.

God tur!

BENGT STIAN NILSEN

Variert natur.

Utsikt over havna på Myre. 

I de neste numrene av  
På Ræk vil vi presen-
tere nærturer rundt om i 
regionen. Dette er lavter-
skelturer som alle kan ha 
mulighet til å prøve.
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Med jevnlige vindkast på 35 m/s og toppno-
tering på 46 m/s, og snø som klebet seg over-
alt, var det rimelig friskt på Snytindhytta sist 
lørdag. Det melder Vesterålen Turlags leder 
Trond Løkke. Han kan ellers berette at det 
ble satt «personlig» rekord på Snytindhytta, 
med en vindhastighet på 64 m/s, den 16. 
februar i år. Det var altså orkan ganger to. 
Den gamle rekorden var på 62 m/s fra mars 
2011. 

(Foto: Trond Løkke)

På grunn av mye besøk på Trollfjordhytta 
av brukere som er ukjente med vårt hyt-
tesystem, er vi på utkikk etter folk som 
ønsker å bruke noe av ferien som hyt-
tevert. Helst minst en uke om gangen, 
fra slutten av juni og til medio august. 
Det vi kan tilby er gratis opphold i eget 
kvarter med seng, kjøkken og vedovn, og 

hyttevertens rolle er å veilede besøkende 
og blant annet se til at de registrerer seg 
i protokollene. Du må ha kjennskap til 
DNT, Vesterålen Turlag og hyttedrift for 
å kunne ivareta oppgavene på en tilfreds-
stillende måte. Interesserte kan ta kontakt 
med Trond Løkke trond.lokke@vkbb.no 

I ROKK OG FOKK OG IS

Neste gang du er på Trollfjordhytta må du 
ta en kikk på stativet til vannkjelen. Den er 
laget i syrefast stål med «Trollfjordhytta» 
skåret ut i bunnen sammen med T-logoen. 
Dens make finnes ikke på noen turlagshytte 
i kongeriket. Vi sender en stor takk til Kjell 
Tore Bygdnes som har fått skåret ut delene 
på CRC-maskin og sveist det hele i hop.

Løft av vannkjelen på Trollfjordhytta og dette 
flotte arbeidet åpenbarer seg! 
(Foto: Berit Kjøll)HYTTEVAKT PÅ TROLLFJORDHYTTA I SOMMER?

VANNKJELEHOLDER 
TROLLFJORDHYTTA

Returadresse:
Vesterålen Turlag
Postboks 20
8401 Sortland

TRYM IVAR BERGSMO 
PÅ TROLLFJORDHYTTA

Over sofaen på nye Trollfjordhytta henger et 
180 cm bredt vintermotiv av Hadsel innland 
og månen over Møysalen. Sjølsagt måtte det 
signeres, og ganske nylig kom Trym i ens ærend 
til fjells for å signere bildet der det henger på 
Trollfjordhytta! (Foto: Trond Løkke)


