
Naturopplevelser for livet

MED VESTERÅLEN TURLAG N
R

. 3
    

    
    

    
    

    
    

    
  1

9
. Å

RG
AN

G
2

0
1

9

vesteralen.dnt.no 

KORTE TURER TIL 
KORTE DAGER  

SIDE 7–9

EVENTYRLIG VINTERTUR  
TIL MØYSALEN

SIDE 12–13

SAMLET TURGLADE  
UNGDOMMER

SIDE 6



2        På Ræk  3.19

Er det verk å skjæ-
re skilt i fjellet 
ned, og hærverk 
å sette dem opp? 
Spørsmålet kom 
opp etter at skiltet 
i Memuruskaret 
ble satt opp igjen 
tidlig i september, 
etter tidligere å 
ha blitt skåret 
ned med baufil 
og ligget på bak-
ken et par års 
tid. Vi kjenner 
ikke motivet for 
denne «jobben», 
ei heller de skyl-
dige. Men ett mulig motiv kan være at noen 
har sett på dette som et fremmedelement, 
og har tatt med seg baufil til fjells. Et par 
kommentarer på sosiale medier kan tyde 
på at det kan ha vært et motiv. Men for alle 
de mange titalls andre som har kommentert 
saken, har det vært hoderystende undring 
til at et slikt veiviserskilt i et sentralt veidele 
skjæres ned. 

Det har kommet opp mange nye skilt de 
siste ti årene i Vesterålen, først og fremst 
gjennom Telltur-prosjektet til Vesterålen 
friluftsråd. Dette har definitivt fått mange 
vesterålinger til å utforske nye områder i 
Vesterålen. Skiltinga her ble riktignok av 
flere oppfattet som overdreven med høye 
skiltstenger på toppene merket med både 
Telltur og fjelltoppens navn. Etter en god 
dialog som Vesterålen Turlag har hatt med 
Vesterålen friluftsråd, er mye av skiltinga 
på fjelltoppene redusert i den senere tid. 

Skiltinga til Vesterålen Turlag er i all 

hovedsak ved innfallsportene til våre hytter, 
samt i veideler som Memuruskaret, Midtre 
Møysalvatn og Løbergsskaret. Skilt som viser 
retning og kilometer. Solide skilt boret ned 
i fjell for ikke å bøye av for vær og vind, og 
dermed ha lang levetid. Vesterålen Turlag 
har tillatelse til å merke og vedlikeholde 
løypene gjennom Møysalen nasjonalpark. 
Det innbefatter primært varding samt rød 
T eller prikk på noen varder, og på stein der 
vardene ikke står over tid på grunn av snø-
sig og snøras. Skilting av veideler er en del 
av hvordan standarden «Merkehåndboka» 
beskriver at arbeidet skal utføres. Det er 
vanskelig å fullt ut forstå motivet med ned-
saginga av skiltet i Memuruskaret. Dermed 
fremstår det rett og slett som uforståelig 
hærverk, og vi får håpe både dette og våre 
øvrige skilt får stå i fred i tiden som kom-
mer!

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

VERK ELLER  
HÆRVERK? 

FORSIDA:
Fra Haugnyken 
en tidligvinter-
dag. (Foto: Erling 
Dreyer)

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
 Christian Bakken tlf. 907 45 945
 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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HYTTEBOOKING 
FUNGERER
I januar innførte Vesterålen Turlag mulig-
het for å booke senger på alle turlagets 
hytter. Så langt tyder alt på at dette er en 
suksess som vil bli videreført. Noen få har 
hatt problemer med å få gjennom bookin-
ga, og det har vært tilfeller med usikkerhet 
om hvilken seng man har på hytta når 
man har glemt kvitteringa heime. Men 
tilbakemeldingene fra brukerne er i sum 
overveldende positive til å kunne sikre seg 
en seng på hyttene. For Vesterålen Turlag 
krever ordningen lite administrasjon, og 
det kommer nå mer penger på bok uten 
at vi må purre unnasluntrere og dårlige 
betalere. Det er betydelig mer inntekter 
totalt de første ni måneder fra hyttedrifta 
sammenlignet med samme periode i fjor, 
og mer enn 50% av inntektene kommer 
alene via bookingordningen. Dog er det 

først ved årsskiftet etter opptelling av alle 
overnattinger at et nærmere regnskap kan 
gjøres opp. Og det resultatet vil bli pre-
sentert i årsmelding og ganske sikkert her 
i medlemsbladet i marsutgaven.

TROND LØKKE

Vesterålskalenderen 2020 er 
klar, og forsida prydes denne 
gangen av et bilde fra Bø. 
Kristin Green Nicolaysen er 
fotografen bak blinkskuddet fra 
Spjelkvågen – på kyststien i Bø. 
Forsida røper også at prisen 
på kalenderen er blitt høyere, 
og det skyldes ganske enkelt at 
skattemyndighetene har skrudd 
moms-skruen kraftig til.

Turlagets bilde- og Facebook-redaktør Kristin 
gleder oss stadig med fine turbilder på nettet, 
og denne gangen slår hun til egenhendig 
med forsida i Vesterålskalenderen. 

FEMTI FOTOGRAFER
– Neste års kalender blir vår 28. kalen-
der-utgivelse, og den ivaretar det beste i 
kalender-tradisjonen. Over 50 fotografer 
har levert til sammen mer enn 200 foto-
bidrag, og de 13 bildene som er valgt ut til 
kalenderen holder gjennomgående meget 
høyt nivå, lover prosjektleder Willy Vestå.
Gjennom Vesterålskalenderen når turlaget 
tusenvis av vesterålinger – hele året. Salget 
holder seg stabilt på mellom 3.000 og 4.000 
eksemplarer årlig, og kalenderens bilder 
speiler hele distriktet.

MER MOMS
Nytt av året er at Skattedirektoratet har ved-
tatt å stramme til moms-regimet overfor 
Vesterålen Turlag. Dette betyr at et fullsten-
dig dugnadsbasert non profit-produkt nå skal 
skyfle inn enda mer penger til AS Norge. 
Dermed har turlaget måttet øke stykkprisen 

fra 100 til 120 kroner for å få regnskapet til 
å gå opp.

Willy Vestå oppfordrer alle vesterålske 
amatørfotografer til å tenke kalender når 
de tar bilder ute i naturen. – Og husk at det 
nytter ikke å komme med bilder som står på 
høykant! understreker han.

KALENDEREN HØYT SKATTET

NY LAVVO PÅ 
LOMTJØNNÅSEN
Lavvoen på Lomtjønnåsen i Sortlands-
marka har denne sommeren gjennom-
gått store forandringer. Dugnadsleder Jan 
Reinertsen fikk, i samarbeid med Kenneth 
Glad og andre frivillige, revet den gamle 
lavvoen og oppført en ny på samme sted. 
Den nye lavvoen er noe større enn tidligere 
og lufterør til bålplassen i midten er bygd 
inn i konstruksjonen.

Bygget skal stå ferdig til bruk i løpet 
av høsten 
2019, mel-
der Jan 
Reinertsen. 

SUNNIVA 
BIRKELAND

Vesterålskalenderen 2020

K r  120 , –

Ved Spjelkvågen på kyststien i Bø. Utsikt på Haversandøya og Åsandfjorden. Nykan i bakgrunnen. (Foto: Kristin Green Nicolaysen)

Naturopplevelser for livet  |  v e s te ra l e n . d n t . n o

Vesterålskalenderen, nå underlagt rikets strengeste momsregime. Dermed øker prisen noe, men 
den flotte kalenderen er verd hver eneste kroner. Forsidebildet er fra Bø. Utsyn fra Spjelkvågen mot 
Åsandfjorden og Nykan. (Foto: Kristin Green Nicolaysen)

På regionmøtet i Hammerfest la Trond Løkke 
fram statistikk om Vesterålen Turlags gode 
erfaringer med hyttebooking. Mye tyder på 
at du vil møte dette tilbudet over hele lands-
delen snart. (Foto: Willy Vestå)
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Endelig slo været til og laget ei 
suveren ramme for et vellykket 
10-toppersturarrangement. 
Alle var så fornøyde og kvit-
terte med at vi kommer tilbake 
til neste år. Medhjelperne som 
jobbet i sekretariatet, med par-
kering eller var fjelltoppvakt 
fikk så masse gode tilbakemel-
dinger fra fornøyde turgåere, 
at vi hadde problemer med å 
lande. Årets arrangement ble 
en opplevelse og en suksess.

Deltakerlista forteller oss at det kommer 
turgåere fra alle vesterålskommunene og i 
alle aldersgrupper. 41 store og små tok turen 
til Nils Persavannet. Alle barna løste opp-
gavene langs naturstien opp til Kleksura og 
en liten premie ble utdelt. Ved campen var 
det fisking, bading, grilling, spikking og kos 
i det nydelige været. 

Flest deltakere er fra Hadsel og Sortland, 
men vi hadde godt besøk fra Harstadområdet 
og noen fra Lofoten, Lødingen, Narvik og 
Tysfjorden også. Lista forteller at 51 turgåere 
gikk 5-toppersturen og 230 gikk 10-toppers-
turen. 355 deltok og i tillegg sto 20 frivillige 
på fra tidlig morgen. Vi har dessverre ingen 
oversikt over alderen til deltakerne, men 
yngstemann som gikk hele 10-toppersruten 
var fem år gamle Jørgen Kristiansen. Skulle 
gjerne visst hvem den eldste var? I sekre-
tariatet synes vi det er stor stas når ei godt 
voksen dame som har vært deltaker i alle år, 
Riborg Olsen, kommer klokken halv åtte på 
morgenen og er klar for tur. Da skjønner vi 
at nå er vi i gang!

På en godværsdag er det en premie i seg 
selv å kunne vandre i den varierte og sær-
egne vesterålsnaturen. Etter å ha tatt stig-
ningen opp på den sørlige enden av Langøya 
ser man nye øyer, fjell og fjorder tilhørende 
alle vesterålskommunene. På returen lig-
ger fjellkjedene med Vesterålsalpene og 
Lofotfjellene rett imot. Mange nevner at 
det er en egen opplevelse å gå «alene», men 
samtidig se 100 andre på tur. Så er det en 
god følelse å komme i mål sliten og kjem-
peglad for å ta tatt turen. Små premier ble 
delt ut, tilsendte fra DNT, og i tillegg ble 
åtte turbøker trukket på deltakernummeret.

De heldige vinnerne var: Michael 
Hagerup, Kjell Nilsen, Marianne Solvang, 

Elida Berge Gjertsen, Andrine D. Johnsen, 
Sandra Skagtun, Steinar Vangtun og Lone 
Hagen Pedersen.

Store arrangement som 10-toppersturen 
er helt avhengig av gode medarbeidere. Det 
er mange av dem. Mange stå-på-kvinner og 
stå-på-menn som fortjener en stor takk for 
innsatsen. 

I år vil jeg spesielt nevne Jan Ivar 
Ellingsen som alltid begynner med et større 
arbeid to-tre uker før. Det kan være å gruse 
teltplassen, bygge lagerplass for utstyr, lage 
grillplass eller parkeringsplass, merke løyper 
eller som i år: bygge ei skikkelig solid bru 
over Finnurelva. 

På spørsmål om hva som motiverer ham 
for å stå på i timesvis med dugnadsarbeid 
for turlaget, svarer han at han har alltid vært 
medlem av Vesterålen Turlag og det skal 
han være resten av livet. Han synes turlaget 
gjør en god og viktig jobb for å få folk ut 
i marka, og kan han bidra med turledelse 
eller tilrettelegging, så gjør han gjerne det. 
I tillegg synes han det er artig å oppleve at 
så mange deltar på 10-toppersturen og at de 
setter pris på å få en slik turopplevelse og for 
den tilretteleggingen vi gjør. Jan Ivar synes 
dette er inspirasjon nok for å gå i gang med 
en arbeidsoppgave som krever mye fritid. 

I tillegg setter han stor pris på at mange 
andre ser verdien av å gjøre et arbeidsstykke 
sammen og nevner også bonden som låner 
oss mark og grunn og sier at «dere gjør som 
dere vil». Vi er helt avhengig av positive 
grunneiere og gode naboer i Markmarka.

SØLVI MATHISEN

SUKSESS FOR 10-TOPPERSTUREN

Årets 10-topperstur satte ny deltakerrekord. (Foto: Inger Merete Elven)

Et nytt og stort byggverk krever ei verdig åpning 
for allmennheten. Her har to av byggmestrene 
Jan Ivar Ellingsen og Arild Paulsen foretatt snor-
klipp. (Foto:  Asbjørn Øverleir)
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Vesterålen Turlag får 15.000 
kroner fra Sortland kom-
mune til sitt prosjekt Kortreist. 
Pengene fra kommunen skal 
brukes til å redusere utgiftene 
ved klasseturer eller forenings-
turer der barn og unge får dra 
på hyttetur og oppleve naturen 
på nært hold.
– Løp og søk! oppfordrer prosjektleder 
Willy Vestå. – Ta gjerne kontakt med oss 
på vesteralen@dnt.no, oppfordrer han. 
Pengene fra Sortland kommune er med og 
styrker søknader fra Sortland, men prosjek-
tet Kortreist har penger til tiltak også fra 
andre kommuner.

Leder Amilde Holand Angell i DNT Ung 
Vesterålen er blant de mange som gleder 
seg over Sortland kommunes støtte. – Turer 
ut i naturen er med og styrker samholdet, 
sier hun. Og Sortlands ordfører Tove Mette 
Bjørkmo supplerer: – Det er så mye lettere å 
møtes i det fri. Vi er mer nedpå, og terskelen 
for kontakt blir lavere.
Tove Mette ser på turlagets arbeid for barn 
og unge som viktig for folkehelsa.

INKLUDERENDE
– Bruk av Turlagets hytter gir lite klima-
avtrykk og gode, inkluderende friluftsopp-
levelser for barn og unge. Pengene fra kom-
munen vil anspore til å søke de beste opp-

levelsene i lokalmiljøet, og lære oss å bruke 
nærområdene, uttaler turlagets Sunniva 
Birkeland, en av pådriverne for Turlagsstua.
– Foreninger og skoler i Sortland har lenge 
brukt turlagets hytter, men det er plass til 
flere. Og det er særlig vårt nye tilbud på 
Turlagsstua i Sortlandsmarka som har aktua-
lisert kommunal deltakelse. Vi ser der hvor-
dan ganske små støttemidler kan gi store 
utslag for klassemiljø og naturopplevelser, 
sier Willy.

BREV FRA EI MOR
Her er utdrag fra det ei mor skrev til 
Vesterålen Turlag etter at klassen i barne-
skolen ble støttet med 1500 kroner for at de 
skulle få råd til turen:

«Turopplevelser, fellesskap og det å 
møtes i helt andre omgivelser enn i klas-
serommet sammensveiser ungene og gir 
næring til et godt klassemiljø. Nye venn-
skapsbånd knyttes og styrkes.»

TAKK FRA STOKMARKNES
Nylig var en 10. klasse fra Stokmarknes på 
Snytindhytta med støtte fra Kortreist. De 
rapporterer: «Takk for ei fantastisk hytte 
og et flott område å ferdes i.»

– Vi opplever det igjen og igjen: Gode 
friluftsopplevelser gir enkeltelever mest-
ringsfølelse, og klassesamholdet styrkes, 
slår Sunniva fast.

WILLY VESTÅ

– LØP OG SØK!
STØTTE TIL BARNE- OG UNGDOMSTURER

Ordfører Tove Mette Bjørkmo (t.v.) med særdeles gode nyheter til barn og unge som vil på tur: 
Sortland kommune støtter Vesterålen Turlags prosjekt Kortreist med 15.000 kroner. Videre på bil-
det fra venstre Amilde Holand Angell og Bea Fjellheim Holm fra DNT Ung Vesterålen og Sunniva 
Birkeland fra Vesterålen Turlag. (Foto: Willy Vestå)

Før oppstigninga av Lauklitinden valgte 
Jørgen å ta en pause og se over turbin-
goen. (Foto: Katrine Kristiansen)

EKTE TURGLEDE
Jørgen Kristiansen var den yngste delta-
keren på årets 10-topperstur. Ved start 
var han litt usikker på om det ble fem 
eller ti topper, men ved målstreken 
kunne 5-åringen ivrig fortelle at han 
hadde gått hele turen. Det beste med 
turen var for det første turbingoen. Han 
liker godt å løse oppgaver underveis og 
kan godt sette seg til rette midt på stien 
for å tenke over om han i det hele tatt 
vil finne ei jordbær på denne turen. 
Dernest syntes han at det var godt å 
tenne bål og steke pølser på Torghatten. 
Da var han litt sliten. Å ha tid til å lage 
mat på bål hører med til ekte turglede.

SØLVI MATHISEN
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– Vi angrer ikke ett sekund 
på valget, sier 15-åringene 
Thomas Rindahl Steiro og 
Solveig Birkeland. 

De to ungdommene fra Sortland har 
begge valgt å gå friluftslinja på Oppeid på 
Hamarøya. Nærmere bestemt ved Knut 
Hamsun videregående skole, som er den 
eneste i landet med dette tilbudet.

– Vi er mye ute, og har noe som heter 
friluftslivsfag. Da kan man enten velge 
«aktiv» eller «ressurs». De som velger res-
surs driver med fisking, jakt og høsting, og 
utnytter ressursene i naturen. Vi har begge 
valgt aktiv, og får drive med blant annet klat-
ring, padling, grottevandring og fjellturer, 
sier Solveig.

I tillegg har de et fag om friluftslivslære, 
der de blant annet lærer å orientere seg i 
naturen, pakke sekken og annen grunn-
leggende tur-kunnskap. Når de starter på 
andreåret får de også faget folkehelse. I til-
legg har de «vanlige fag», slik at de ender 
opp med generell studiekompetanse etter 
de tre årene på Hamarøya.

Thomas sier han ble overbevist etter å ha 
vært på Knut Hamsun videregående skole 
på hospitering, for å se om friluftslivslinja 
kunne være noe for ham:

– Etterpå var det ingen tvil hos meg. Det 
er et kjempeflott og inkluderende miljø ved 
skolen, der alle omgås alle – uansett alder, 
sier han.

De er 13 elever i klassen, noe de synes 
er akkurat passe. 

– Det er veldig sosialt. Vi bor i hybelhus 
ved skolen, der man blir godt kjent, fortel-
ler Thomas.

– Jeg ville nok blitt lei og sliten om jeg 
bare skulle hatt vanlig skole. Når vi er på tur 
får jeg lyst til å dra på enda flere turer, og 
det gir meg samtidig mer lyst til å jobbe i de 
vanlige skolefagene, sier Solveig.

Hun forteller at hun alltid har gått på 
tur, og at valget av videregående skole der-
med ikke var så vanskelig. Selv om hun 
brukte store deler av sommerferien til å 
grue seg litt til det nye kapitlet. Som blant 
annet innebar å skulle flytte heimefra alle-
rede som 15-åring. 

Thomas hadde tre år med valgfaget fri-
luftsliv på Sortland ungdomsskole. Dette 
var noe av bakgrunnen for at han dro på 
hospiteringa på Knut Hamsun videregående. 

– Frilufts-valgfaget ga mersmak, fortel-
ler han.

Skolen på Hamarøya er det eneste vide-
regående-tilbudet i Norge med friluftslinje. 
Det betyr at elevene som går der kommer fra 
hele landet. I tillegg går det ei jente der fra 
Sveits, opplyser Solveig og Thomas. 

Hva har de så tenkt å bruke lærdommen 
til?

– Vi lærer å gå tur, å være ute og ta vare 
på naturen. Det kan man alltids ha bruk for. 
Og så får vi jo vanlig studiekompetanse som 
gir mulighet til høyere utdanning, sier de. 

Den siste helga i september brukte de for 

øvrig på DNT Ung-samling i Sortlandmarka, 
med Turlagsstua som base. 

– I går var vi turledere for resten av grup-
pa opp Bøblåheia – i et kjempefint høstvær, 
forteller de. 

Søndagen ble litt travel. Solveig og 
Thomas måtte komme seg ned fra marka 
for å rekke bussen mot Hamarøya, der flere 
turer ventet.

– Vi angrer ikke ett sekund på valget. 
Vi anbefaler flere å gå friluftslinja. Og det 
er ikke noe skummelt å flytte hjemmefra, 
forsikrer de.

INGER MERETE ELVEN

Solveig Birkeland og Thomas Rindahl Steiro trives godt på friluftslinja ved Knut Hamsun videregå-
ende skole. Siste helga i september var begge på Sortland for å delta på DNT Ung-samling. (Foto: 
Inger Merete Elven)

TAR VIDEREGÅENDE I FRILUFT

 
Lørdag og søndag 28. og 29. sep-
tember møttes 11 ungdommer på 
Turlagsstua. Henrikke Ulvund fra 
DNT var engasjert og hadde god 
kontroll på det faglige. Vesterålen 
Turlag har et inderlig ønske om å 
inspirere ungdommer til å møtes 
i marka, på havet, i fjellet eller 
kanskje lage middag på stranda. 
Ungdommene har nå laget et for-
slag til et aktivitetsprogram for 
2020. Her mangler det ikke på 
variasjon. I tillegg til å lære om 
organisering av DNT-ung har de 
lært om turledelse, overnatting 
ute, bruk av kart og innholdet i 
tursekken.

SØLVI MATHISEN 

INSPIRASJONSSAMLING FOR DNT-UNG

Lørdag ettermiddag ledet Solveig og Thomas an til 
tur på Bøblåheia. På bildet ser vi Sander, Sara, Jacob, 
Solveig, Thomas, Vegard, Amandus, Ragnhild og i 
midten Henrikke. (Foto: Sigrid Angell)
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Du trenger ikke å gå langt og 
bratt for å oppnå høyfjells- 
følelsen. På korte og kalde høst- 
og vinterdager frister de mange 
turmulighetene som  
ligger under 300 moh.  
Som for eksempel Skorpheia 
(187 moh) i Bø.

På den sure og glattskurte berggrunnen her 
er vegetasjonen fattig, men utsikten desto 
rikere.

– Dette er en lett tur som passer både 
for barn og voksne. Start fra bilveien (par-
kering i gammelt grustak) mellom Skorpa 
og Kvernfjorden. Herfra kan hele ryggen 
følges nordover et par kilometer til toppen. 
Og tilbaketuren går sørover i samme leia, 
sier Erling Dreyer, hadselværing med sterk 
tilknytning til Bø.

– Med gode pauser og rolig tempo er 
dette en tur som tar sine to timer. Og her 
skal turen nytes. Fra Skorpheia er det vakker 
utsikt mot Jørnfjorden, Kvernfjordvatnet, ja, 
store deler av Bø – og Tindstinden i Øksnes 
lengst nord. Ellers utsyn mot Breitinden, 

Vesterålsfjorden og Hadseløya. Ingen tvil: 
Skorpheia er kommet på turmenyen for å 
bli!

MELBU
Og med det samme vi har Erling i tale gir 
han til beste ei anbefaling fra heimtraktene 
på Melbu. Her er Haugnyken (260 moh) 
favoritten på korte dager. Dette er en ganske 

TIL FJELLS PÅ KORTE DAGER
Det mangler ikke vakre vyer fra Skorpheia, her mot Jørnfjorden, Vesterålsfjorden og Hadseløya. Se forøvrig kart på side 152 i «På tur i Vesterålen og 
Lødingen». (Foto: Willy Vestå)

Det er lett å forstå hvorfor så mange finner veien til Haugnyken. Se ellers flyfoto på side 210 i «På 
tur i Vesterålen og Lødingen». (Foto: Erling Dreyer)
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lett tur, med startpunkt oftest ved skianleg-
get i Litj-Brækka. – I rolig tempo bruker man 
cirka en halv time opp til toppen, sier Erling.

– Turboka på toppen forteller om 
mange besøkende. Og utsyn er det fra og 
med Husby til og med Haug på Hadseløya. 
Ellers utsikt mot Hinnøya, Austvågøya med 
Strøna som blikkfang mot sør og Lofotfjella 
vestover. Det karakteristiske fjellet Hoven på 
Gimsøya er lett å se fra Haugnyken, forteller 
melbuværingen.

– Jeg møter ofte barn og ungdom på 
klassetur til toppen. Det er oppmuntrende, 
synes Erling.

HAUET ELLER HUET
Påvirkning fra østlandske dialekter har gjort 
at det fine turmålet Andhauet (288 moh) 
ofte omtales som Andhuet. Vi skal la nav-
nestriden ligge, og ganske enkelt slå fast at 
Andhauet er et perfekt sted å oppsøke på 
korte dager. Her kan bilveien til Ramnan 
følges et stykke, og så er det en grei avstikker 
mot nord til Andhauet.

– Dette er en fin tur å gå hele året, for-
teller Bjørg Nina Markussen. – Gjerne med 
isbrodder om vinteren. Og er det mye snø, 
er truger tingen.

– Og vil du ha en lengre ekspedisjon, er 
det fint å gå Andhauet, Røyken og Ramnan 
på én og samme tur, anbefaler Bjørg Nina.

MEKTIG MINSTEMANN
Gossen er den laveste toppen vi besøker på 
vår lille rundtur i distriktet. Men når det 
gjelder mektige vyer står den ikke tilbake 
for noe.

Noah på ettermiddagstur til Andhauet. Utsikt fra toppen, mot Andenes. Se gjerne flyfoto på sidene 52 og 85 i «På tur i Vesterålen og Lødingen». 
(Foto: Bjørg Nina Markussen)

Gossen er såvidt over 100 meter, men ustikten er det ingenting å si på. Her mot Gossesanden og 
Skogsøya. Se også flyfoto på sidene 102 og 104 i «På tur i Vesterålen og Lødingen».  
(Foto: Trond K. Johansen)

I de neste numrene av  
På Ræk vil vi presentere nær- 
turer rundt om i regionen.  
Dette er lavterskelturer som alle 
kan ha mulighet til å prøve.
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Utsikt fra Rundheia. Kjenner du igjen top-
pene på Hinnøya? Kvalsauktinden, Strandheia, 
Blåheia, Galten, Stortinden? Se også flyfoto på 
sidene 188 og 192 i «På tur i Vesterålen og 
Lødingen». (Foto: Willy Vestå)

– Fra en høyde på 106 moh kan du skue 
ut over Myre havn som er ei av Norges 
største fiskerihavner, forteller Bengt Stian 
Nilsen. Han tar rett som det er turen til 
Gossen, og blir ikke lei av utsikten. – Retter 
du blikket nordover, kan du følge båttrafik-
ken i Prestfjorden. Ser du mot øst, vil du se 
Alsvåg og Alsvågfjella. Andøya synes i det 
fjerne.

Og fra krysset mellom Heimsommarøy-
veien og Gossenveien er det ikke mer enn 
400 meter på god sti opp til toppen.

RUNDHEIA
Det er ikke alle navn som så lett lar seg for-
klare som Rundheia, der den ligger så god 
og rund vest for Sortland sentrum. Her er 
høyeste punkt 278 moh, før du bikker ned 
mot Turlagsstua 250 moh. Noen vil vel mene 
at Rundheia er passert før du kommer opp 
til slike høyder, men undertegnede holder 
fast på det utvidete Rundheia-begrep.

Prestdalen, Heiveien («Plantefeltet»), 
Koven, Linken, Hoppbakken… Det er inn-
ganger nok for den som vil opp på Rundheia. 
Hvorfor ikke prøve noe nytt? Ta av fra lysløy-
pa omtrent der den når sitt høyeste like sør 
for Skibua. Derfra følger du rabbene sørover 
mot foten av Rundheia, og dreier vestover 
idet du stiger oppover og følger saustiene der 
det passer. Når landskapet begynner å åpne 
seg og flate ut, kan du brekke av nordover. 
Nå er du like vest for Koven, og langs kanten 
her har du god utsikt mot byen. Går du et 
par hundre meter lenger vest, kommer du 
mer inn på «høyfjellet», byen forsvinner 
under heikanten, og det er lettere å feste 
blikket på Hinnøyas mange heier og tinder.

Rundheia er et kortreist alternativ til 
den mektig populære Steiraheia. Og du kan 
faktisk risikere å gå på tur en time eller to 
uten å treffe andre enn skyggen av en ori-
enteringsløper på sin post!

WILLY VESTÅ

En nydelig sommerkveld tidlig i juni var det 
klassisk konsert på Turlagsstua. Her fikk vi 
høre Ensemble Blå som spilte musikk av 
Maurice Ravel, Claude Debussy, Manuel de 
Falla, Astor Piazzolla, Edvard Grieg og tre 
Kleztmer-låter (jødisk folkemusikk).

Ensemble Blå består av de profesjonelle 
distriktsmusikerne i Vesterålen Lisa Isabel 
Holstad på cello, Anna-Sofia Ulfsax fiolin og 
Sindre Myrbostad på piano. For de nærmere 

40 fremmøtte var det en stor opplevelse å 
få musikk av så god kvalitet servert utenfor 
den vanlige konsertarenaen, med velvalgte 
musikkstykker som fant gjenklang i den like 
så mektige vesterålsnaturen.

I tillegg til konsert bød impressarioet 
til musikerne (les: kona til pianisten, ho 
Astrid) på nydelig hjemmelaget fiskesuppe 
til de fremmøtte. 

SUNNIVA BIRKELAND

I sommer har det vært vertskap på 
Trollfjordhytta i 3-4 uker. Dette for å både 
følge med bruken av anlegget samt rettlede 
og informere besøkende om hytta, beta-
ling og blant annet turmuligheter.  Hytta 
er besøkt av mange turister uten spesiell 
kunnskap om hvordan DNT-systemet fun-
gerer, og erfaringene fra denne sommeren 
er såpass gode at ordningen vil bli videreført 
til neste år. For å være hyttevert må man ha 
god kjennskap til DNT, Vesterålen Turlag og 
til systemet med ubetjente hytter. Det ytes 

ingen lønn, men til gjengjeld får man bo i 
tilsynskvarteret. Noe som rett og slett er luk-
sus i seg selv og vil være en unik ferie. Utpå 
vinteren vil turlaget informere nærmere om 
når det er behov for hytteverter, og hvordan 
ordningen er tenkt organisert. Primært vil 
det være ønskelig at hyttevertene er minst 
en uke hver for å unngå for mye administra-
sjon for turlaget. 

TROND LØKKE

VERTSKAP PÅ TROLLFJORDHYTTA

KLASSISK 
I NATUREN

Slike dager kan man ha som vertskap på Trollfjordhytta. (Foto: Trond Løkke)
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Til å begynne med dukket seni-
orturene spredt opp i turlagets 
fellestur-programmer. Alltid 
på en onsdag. Etter hvert økte 
antallet, og fra 2012 ble ture-
ne ført opp som egen avdeling.

Øksnes kommune ser ut til å ha vært først 
ute med å arrangere seniortur. Nå fins de i 
alle vesterålskommunene. Noen fellesturer 
med seniorer fra Lofoten turlag er det også 
blitt. Den ferskeste, i september, sto Lofoten 
for, og den gikk fra Liland i Austnesfjorden. 
Der deltok 10 fra Vesterålen.

   Seniorer går selvsagt på tur av samme 
grunner som andre aldersgrupper. Men etter 
som man blir eldre, er ikke turgåing like 
uproblematisk for alle. Mange kjenner seg 
ikke lenger sterk eller rask nok til å delta på 
fellesturer. Enkelte har ikke overskudd til 
å komme seg av gårde på egen hånd, og da 
er det farlig lett å bli sittende i den trygge 
sofaen.  Andre mister ektefellen og dermed 
den gode turkameraten. For disse gruppene 
kan en annonse om en seniortur være det 
vennlige puffet i ryggen som får en til å ta 
fram turskoene likevel.  

    Noen eldre kvier seg for å gå alene i 
marka, og det føles utrygt å utforske nytt 
terreng på egen hånd. For dem er det blitt en 
super løsning å delta på seniortur. Det fins 
ikke noe bedre for eldres helse enn å være 
sosial på tur i marka. Effektivt middel både 
mot isolasjon og diverse vondter.

Det flotte med seniorturene er at de ikke 
setter store krav til fysisk form. Her er ikke 
noe pes om å slite seg først opp på en høy 
fjelltopp. Turene er ganske korte, varer 2-3 
timer og går i rolig tempo, for det meste i 
lavlandet. Det blir både tid til å stanse for å 
nyte utsikten og for å nyte matpakken på en 
dertil egnet stein. Stadig flere snakker om 
det positive ved å bli med på seniortur. Jeg 
hørte en gang en deltaker si at hun unngikk 
å gjøre andre avtaler de onsdagene det er 
seniortur.  

    På en del av turene møtes man først i 
sentrum, så samordnes kjøringen til turens 

egentlige startsted. Det er ei fin ordning som 
gjør at folk ikke selv må ha bil for å bli med.  
Etter som årene går, blir det alltids flere som 
slutter å kjøre. Turer med slik samordnet 
kjøring kan det gjerne bli flere av.

   Det som setter en spiss på turen, er 
når det fins noe spesielt som turleder kan 
fortelle om underveis. Noe å se på. Noe som 
har skjedd der en gang i tiden. Eller et sagn 
knyttet til stedet. Ofte kan deltakere sup-
plere med egne historier eller erfaringer. 
Artig for alle parter!   

   Det er ikke mange seniorer fra innvan-
drermiljø med. Har noen den oppfatningen 
at turene er en greie bare for nordmenn? 
Kjenner du en aktuell person her, kan du 
oppfordre han eller henne til å bli med neste 
gang. Si at det er fine turopplevelser som 
passer for alle, også for de som ikke har tra-
disjon for å gå på tur bare for turens skyld.

   Seniorturene har ei slagside: De har 
for stor overvekt av kvinnelige deltakere. 
Det er synd at mennene er så dårlig repre-
sentert, det skal da ikke være dameturer. 
Sitter mannfolka heime eller velger de å gå 
alene? Ikke gå alene akkurat på onsdag når 
det er seniortur! Herved oppfordres flere 
mannfolk til å komme. Hvis noen er redd 
de må prate for mye, er det feil. Det er lov 
til å forholde seg ganske taus. Samværet og 
turen kan likevel føles så bra at man ønsker å 
gjenta det, og kan hende velger man å bidra 
med noe en vakker dag. 

   Uten tvil er seniorturene for mange 
blitt en ny giv til å komme seg ut, og for alle 
er de en trivelig avveksling i hverdagen. Vi 
ser gjerne enda flere annonser om senior-
turer i nærområdet. 

ANNE MARGRETE TORSETER

Ingen grunn til å sitte heime. Fra årets seniortur på Teigan 28. august.  
(Begge foto: Anne Margrete Torseter)

POPULÆRE 
SENIOR- 
TURER
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LITTERATUR PÅ 
TURLAGSSTUA

Sortland bibliotek inviterte til LitteraTUR 
i september i forbindelse med marke-
ringa av Bokåret 2019. I samarbeid med 
Vesterålen Turlag, Sortland Litteraturlag og 
Kulturminnedagan gikk arrangementet av 
stabelen i selve friluftslivsuka på Turlagsstua 
og området rundt.

Med poesi langs ruta, en såkalt PoeSti, 
fikk deltakerne en annerledes tur opp 
Prestdalen denne dagen. På hytta venta bakst 
og kaffe til høytlesning av novella Kraft av 
Mikkel Bugge, som Liv Harriet Kolve leste. 
Samt nydelig musikk ved Sigrid Randers 
Pehrson og Rasmus Johansen som framførte 
E du nord av Ola Bremnes.

Det var ei koselig stund på Turlagsstua 
denne høstdagen. Ida Walenius ledet stun-
den som konferansier. 

I tillegg til LitteraTUR benyttet bibliote-
ket anledningen til å innvie et hyttebibliotek 
på Turlagsstua. Vesterålen Turlag takker for 
initiativet og flott samarbeid under arran-
gementet. 

SUNNIVA BIRKELAND

Dette diktet fant gjenklang hos publikum 
under LitteraTUR-arrangementet. Det er 
skrevet av Ruth Nyvold:

"Noen sover 
på fjellene,  
og tenker sitt." 

For seks år siden ble det montert løype-
skilt i Memuruskaret som viser vei til 
Lonkanfjorden, Møysalen og merket rute 
til Snytindhytta. Skiltet fikk stå i tre-fire år 
før noen utrolig nok, og av alle ting, saget av 
de 22 mm tykke fjellboltene til stangfestet 
med baufil. Undersøkelser har ikke klart å 
avdekke hvem som har utført eller motivet 
bak dette meningsløse hærverket, og i mel-
lomtiden har folk forsøkt å støtte opp skiltet 
med stein. Uten at det fungert tilfredsstil-
lende i vær og fokk. Onsdag 12. september 
svettet Lars Rask og Trond Løkke seg opp 
Memuruskaret med 20 kilo tunge sekker 
inneholdende fjellboremaskin og verktøy for 
å få nytt fjellfeste på plass. Skilt ble montert 
opp igjen, og vi får håpe at det blir stående 
denne gangen. 

TROND LØKKE

Har du fått nye bekjentskaper i året som 
gikk? Kanskje noen fra andre steder i lan-
det som du ønsker å vise distriktet vårt? Da 
er den flotte turboka «På tur i Vesterålen 
og Lødingen» julegaven som er garantert 
suksess. Den flotte turboka er spekket med 
nyttig informasjon om alle mulige og umu-
lige turopplevelser som bare ligger der og 
venter på din nye venn. Løp til en av distrik-
tets bokhandler og kjøp boka! Eller bestill 
på postordre til bestillingvt@dnt.no. Boka 
koster 398 kroner.

WILLY VESTÅ
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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 >

VEIVISERSKILT SAGET NED

Det gamle skiltet ble satt opp igjen med nytt fjellfeste. Mye arbeid og tungt verktøy måtte bæres til 
fjells for å ordne opp i tuillskapen. (Foto: Trond Løkke)

 Bare tomta er igjen etter det gamle skiltet, og 
det nye er boret inn i fjell rett bak det forrige 
fjellfestet. (Foto: Trond Løkke)

JULEGAVEN TIL NYE BEKJENTE

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

BLI MED PÅ LAGET
Har du lyst til å være med på dugnadsarbei-
det til Vesterålen Turlag? Vi ønsker særlig 
kontakt dersom du har kunnskap om digitale 
løsninger og bildebruk. Ta gjerne kontakt via 
Facebook eller på mail: vesteralenturlag@
gmail.com

TURPROGRAM 2020
Har du en tur i Vesterålen du drømmer om? 
Den vil vi høre om! Kanskje den kommer på 
turprogrammet for neste år. Ta kontakt på 
Facebook eller på mail: vesteralenturlag@
gmail.com
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Prolog. En kald og klar januardag. Det ver-
serte rykter om at sola var å se, men da 
måtte man høyt opp. Det er fascinerende 
hvor solhungrig man kan bli etter måneder 
i skyggen, og vi bestemte oss for å holde 
nøye oppsyn denne dagen. Tiden gikk 
men noen sol var ikke å se. Eller vent litt?  
Var det ikke noe som glimtet langt der oppe? 
Så var det borte. Vi kom raskt til enighet, 
omtrent som i ønsketenkning, at det var 
sollys vi hadde sett. Det eneste problemet 
var at reisen opp dit ville bli en langtrek-
kelig affære. Vi ville møte både kulde og 
mørke på vår vei, og veien ville tidvis være 
bratt og krevende. Så gjorde vi noe som man 
så ofte gjør, vi bagatelliserte, og kom til en 
unison konklusjon. Vi skulle til topps på 
Møysalen. Værmeldingen var stabil og kald, 

så når helgen kom pakket vi sekkene, kjørte 
til Ingelsfjorden og tråkket i vei innover den 
lange Forkledalen. Seks solhungrige sjeler 
under en dimmet formiddagshimmel. Lyset 
takket etterhvert for seg og snart kom et 
dypt mørke over oss. Vi kalte det en dag. 
Teltleir ble reist, kuldegroper ble gravd, 
med kommuniserende kanaler mellom tel-
tene. Etter det herlige arbeidet var vi både 
slitne og sultne, det var nå av stor viktighet 
å få i seg kalorier. Middag ble kokt på 2000 
watt og gikk ned på høykant, og ikke lenge 
etter begynte de første å utvise atferd som 
antydet påtrengende søvnbehov. Svalbard 
3 er vintertelt for 3 meget «nære» venner. 
Det ble derfor en hel jobb å komme seg i 
posen; en venn om gangen ble sendt inn, 
det lød krafsende og stønnende lyder, og så 

snart man fikk høre «det er klart» måtte 
nestemann åle seg inn. Omsider kunne en 
lang arm strekkes ut fra dypet av en varm 
sovepose, zippe igjen teltet, før den hutrende 
trakk seg tilbake til varmen. Sild i tønne. 
Man innså der og da at at den siste kaffikop-
pen var unødvendig.

Opp til kulde og mørke kl 05. En spekket 
stjernehimmel kastet svake skygger over dra-
matiske fjellformasjoner rundt oss. Jeg trakk 
på dunjakka, fant fram dagstursekken og 
sjekket innholdet; Vann, nistepakke, sjokola-
de, kart, kompass, spade, søkestang, skreds-
øker, stegjern og isøks. Da gjenstod bare å få 
på fellene. Snart syntes seks sveipende hode-
lykter på vei oppover i mørket. Det ble høy-
dekurver til frokost denne dagen. Dagslyset 
kom sakte sigende og bekreftet at vi var på 

EN VINTERFORTELLING

Vi er i gang innover Forkledalen.

Mørket kommer fort, det nærmer seg tid for telt! Telting i spektakulære omgivelser. Kaffi'n står på kok.
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riktig kurs, de to dramatiske «møyene» tår-
net over oss ved «salen’s» ruvende side. Det 
så kaldt ut der oppe, jeg håpet på litt varme 
fra oven. Av med skia på breen før vi tok 
oss opp på Møysalryggen. Der lot vi fjellskia 
ligge for nå skulle det bli betydelig brattere. 
Det var duket for stegjern og isøks! Snøen 
virket kompakt og stabil, faren for skred ble 
vurdert minimal, men utglidning kunne bli 
i overkant spennende.

En fot foran den andre. Banke øksa inn 
i snøen. Fokus oppover, det er ikke så langt 
ned når du ikke ser ned. Pust! Pes! Den 
knirkende lyden av kald snø. Ikke se ned. 
Et av av de bratte hengene var forsert og 
toppen var nær. Det var kommet et rødlig 
skjær i lufta over oss, det kunne minne om 
et kjent og kjært lysfenomen, var det virke-
lig..!? Mine spørsmål ble besvart idet jeg 
bykset over kanten av det siste bratte henget. 
Jeg løftet blikket langs breen foran oss, opp 
mot den majestetiske toppen av Møysalen, 
den lå badet i sol. 

Fem timer senere. Praten går løst og 
stemningen er nær euforisk. Vi er tilbake i 
leiren, alle seks trykket sammen i et Bergans 
Helium Dome 3. Varme føtter. Noe trangt 
er det, men desto mer varmeutveksling. 
Jobb og hverdag er langt borte, mobilen 
er uten dekning og dagens bragder sitter 
friskt i minne. Euforien tas til nye høyder 
når rykende varm kaffi serveres. Det forblir 
usagt, men likeledes er det ingen tvil; dette 
er velvære av ypperste sort. 

Vinteren byr på et helt genuint frilufts-
liv. Vesterålen har noen flotte turlagshytter, 
men skal du virkelig kjenne friluftslivet på 
kroppen så velger du teltet. Tenk å ha sitt 
eget lille krypinn på vinterfjellet hvor enn 
du finner det for godt! Når mørket kommer 
og kulda biter er det deilig å kunne trekke 
inn i et lunt telt og en varm pose, lage mat i 
et fullverdig kjøkken og ta et slag yatzi med 
en kaffikopp i hånda. Taperen vasker opp. Og 
selv ikke det sure tapet i yatzi kan rokke ved 
følelsen du sitter med. Følelsen av mestring.

Det viktigste i vinterfjellet er å ferdes på 

en trygg måte. Sjekk skredvarslet (varsom.
no) og hold deg unna bratt terreng dersom 
faregraden tilsier det. Dernest må du ha en 
plan om uværet skulle komme. Godt bar-
dunerte vintertelt tåler sterk vind, spesielt 
med en levegg foran, men skulle det virkelig 
blåse opp så graver du deg heller ned. Det er 
fascinerende hvor lunt og temperert det kan 
bli i en snøhule. Endel utstyr er nødvendig, 
noe er kjekt-å-ha og noe er simpelthen geni-
alt. Her er noen personlige betraktninger:

Bekledning. Vindtett og helst vanntett 
ytterst. Ull på kropp og dunjakke til pau-
ser. Ett ullskift holder som regel. Nesa er 
en prominent kroppsdel og blir fort frossen, 
en nesevarmer kan varmt anbefales, sys best 
selv. Vindvotter med innervott av tovet ull 
er varmest. Fotposer er kjekt å ha i teltlei-
ren. Plages du av frosne tær? Fotvarmere 
fås kjøpt i sportsbutikk, puttes i skoene og 
varer timesvis. Men er det for trangt i skoen 
fungerer de dårlig. Googles for uvær og vind. 
Solbriller glemmer man bare ikke. Og husk: 
Fuktige klær tørker best nedi soveposen.

Telt. Mange valgmuligheter, men velg 
et telt med stormklaffer og god plass i for-
teltet. Forteltet fungerer som kuldegrop, 
kjøkken og lagringsplass. Ved ønske om 
komfort burde man vurdere et telt med 2 

innganger og god takhøyde, da kan man sitte 
oppreist uten å stange i taket. Sitte spør du? 
Det stemmer, med et stoltrekk til det opp-
blåsbare liggeunderlaget sitter du like beha-
gelig som i godstolen hjemme. Uvurderlig!

Liggeunderlag. Oppblåsbare liggeunder-
lag er behagelige, men isolerer ikke godt 
nok mot kulda, dette løser du ved å supplere 
med et «foam» underlag som «therm-a-rest 
Z-lite» eller det tradisjonelle «Bamse». Da 
har du også en backup ved punktering. Og 
ikke minst en fullverdig seng!

Sovepose MÅ være av varmeste type. 
Dun er lett (og dyrt), men mister isolasjons-
evnen ved fukt, noe som kan bli et problem 
på lengre turer. En pose bestående av både 
dun og kunstfiber er et godt valg. 

Brenner. Må kunne brenne bensin, gass 
egner seg ikke på vinter. Test den før tur, 
og bruk renset bensin (eventuelt 4 takters 
gressklipperbensin som er billigere). Ikke 
glem reparasjonssett.

En god termos gir varm lunsj. Anbefaler 
rett-i-koppen og polarbrød.

Nalgene-drikkeflaske. Solid flaske som 
tåler juling. Ypperlig som varmeflaske i 
soveposen.

Hodelykt og ekstra batterier. 
Leatherman, tynt nylontau og ducktape 

kan fikse det meste! Men går det riktig galt 
må du kanskje ta fram førstehjelpsutstyret.

GPS som et supplement til kart & kom-
pass. En god duppeditt når uvær eller mørke 
vanskeliggjør navigering.

Spade skal med. Skredutstyr dersom du 
ferdes i bratt lende. 

Ørepropper 
Og ikke glem tannbørsten..
Epilog. Etter en lang dag på tur er det 

igjen tid for å slå leir. Alt går som smurt, 
helt til du tar fram den medbragte vinen 
og oppdager at den er bunnfrossen! Da skal 
du ikke fortvile for vinen er bare godt kon-
servert. Slik vin har et eget navn når den 
er behandlet riktig, nemlig «Vino Tino». 
God tur!

GEIR MYKJÅLAND

Det går bratt opp langs Møysalryggen. 

Toppen er nådd. O' salige solstråler!Forfatteren i noe som ligner en golfsvingpositur, muligens i spontan gleds-
rus grunnet de gjeldende omstendigheter.
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Ruta fra Austpollen til Trollfjordhytta 
ble ryddet, merket og klopplagt i august. 
Dermed er ruta tryggere og tydeligere for 
hyttegjester som kommer med båtskyss inn 
Sløverfjorden.

Løypa starter på sørsida av elva i 
Austpollen, der det er så nærdjupt at båter 
kan gå rett inn til berget og landsette folk. 
– Fra sjøen til hytta er det 4,5 km, og du 
kan beregne rundt tre timer på turen, sier 
Vesterålen Turlags leder Trond Løkke. –  
Man må opp i 500 meter over havet på det 
høyeste, før man går ned til hytta som ligger 
på cirka 400 moh. 

Området midt mellom øvre og nedre 
vatn i Austpolldalen er vått, og det ble 
klopplagt ei helg i slutten av måneden. Ti 
personer deltok på kombinert dugnad for 
ved, vinterforsyninger, rundvask og klopp-
legging, og med hjelp av helikopter kom 200 
sekker ved til hytta og 3,5 tonn med klopper 
der de skulle legges.

Så nå er det bare å alliere seg med noen 
som har båt og planlegge en sein høsttur til 
Trollfjordhytta. 

WILLY VESTÅ

MERKET OG KLOPPET LØYPE
AUSTPOLLEN–TROLLFJORDHYTTA

To små bruer ble laget som en del av kloppe-prosjektet. Fra venstre Torbjørn Høve, Tor Kolstad, 
Ulrik Reinholdtsen og Jan Paulsen. (Foto: Trond Løkke)

Løypa er ryddet, vardet og merket med turla-
gets røde T-er. (Foto: Ragna Renna)

VEDLIKEHOLD AV RUTER
I sommer er flere av løypene til turla-
get vedlikeholdt. Den merkede ruta fra 
Løbergsbukta til Snytindhytta er ryddet for 
skog, samt remerket og vardet der det var 
nødvendig. Også regionens flotteste fjelltur 
fra Snytindhytta til Sigerfjord har fått fris-
ket opp både maling og varder i sommer. 
I tillegg er det klopplagt ca 50 våte meter 
av starten fra Storvatnet i Djupfjorden og 
mot Snytindhytta. Mellom Trollfjorden og 
Trollfjordhytta er det kommet på plass et 
par nye bruer.

To nye enkle og solide bruer er på plass mellom 
Trollfjorden og Trollfjordhytta. (Foto: Trond Løkke)

 Ny «Sherpasti» på tur til uthuset ved 
Trollfjordhytta. (Foto: Ragna Renna)
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Turfolk

Navn: Torbjørn Høve
Alder: 53 år
Bosted: Liland, Sortland kommune

ROLLE I TURLAGET: Jeg har vært med-
lem i turlaget i flere år, og for vel ett år siden 
ble jeg med som tilsyn på Ingemannhytta. 
Der har jeg vært mye som barn sammen med 
mine foreldre. Faktisk helt fra da Ingemann 
eide hytta. Så dette er ei hytte jeg har et 
langvarig og godt forhold til, og da jeg fikk 
muligheten til å være med i hyttetilsynet, 
slo jeg til. Jeg var også med på dugnad på 
Trollfjordhytta i år, og jeg ser ikke bort fra 
at det blir flere dugnadsoppdrag fremover.  

FAVORITTUR-OMRÅDE: Det er 
Godfjordbotten og Ingemannhytta. Særlig 
er fjellskiturer på Bogheia og Onilsatinden 
flotte opplevelser. En av mine mest min-
nerike turer var den jeg gikk i Alpene fra 
Chamonix til Zermatt med gode venner. 
Men jeg har også hatt fine turer i Norge på 
Hardangervidda, i Jotunheimen og i Indre 
Troms. 

HVORFOR ØNSKER DU Å VÆRE 
ENGASJERT I TURLAGET:
Jeg ønsker å engasjere meg fordi jeg synes 
turlaget gjør en fantastisk jobb, både med 
å holde hyttene i god stand og med tilret-
telegging av stier.  For eksempel i form av 
klopping. Det gir meg mye å være med og 
hjelpe, samtidig som jeg treffer nye og posi-
tive mennesker.

Johan Borgos, Strand i 
Sortland, fylte 80 år i sommer. 
Historikeren har avsluttet de ufat-
telige løftene det har vært å skrive 
bygdebøker for Øksnes, Andøy 
og Sortland. Men fortsatt er han 
aktiv skribent og foredragsholder, 
og kviler slett ikke på laurbærene 
etter den høyst fortjente Kongens 
fortjenstmedalje.
Pedagogen fornekter seg ikke. Hans munt-
lige framstillingsevne har ikke tapt seg med 
årene, og han trekker fulle hus med sine 
foredrag. Ganske særlig har hans innsats 
for å synliggjøre den sjøsamiske historia 
i Vesterålen, Lødingen og Kvæfjord vek-
ket interesse. Johan har utvilsomt bidratt 
sterkt til at så mange søker – og finner – sine 
samiske røtter.

Hvis jeg med ett ord skulle karakterisere 
jubilanten, måtte det være hjelpsom. Og da 
tenker jeg på alle de gangene jeg som avis-
menneske og foreningsmenneske – eller pri-
vat – har trengt ei handsrekning fra Johan. 
Han har vært god å ty til, ikke minst når 

man trengte en pålitelig kilde innen vår egen 
historie, her ute mot havet. Hos Johan får 
du ikke falske nyheter.

Johan er så mye vi gjerne skulle vært, 
noen hver av oss: Glimrende pedagog, his-
toriker, musiker, data-ekspert (ja, han er sin 
egen programmerer) og forfatter.

Som historiker og forfatter har Johan 
gitt plass og liv til hverdagshelter og dis-
kriminerte. Som forfatter kjenner vi ham 
først og fremst for bygdebøkene. Men også 
for utallige populærvitenskapelige artikler, 
noveller, visetekster og revytekster. I turlaget 
kan vi takke Johan som kjentmann og fortel-
ler på mange turer, men først og fremst som 
inspirator, medforfatter og viktig kilde for 
våre turbøker.

Det er vel omtrent utenkelig med et 
Bladet Vesterålens julenummer uten en 
novelle eller artikkel fra Johans hånd. Ofte 
skinner hans bakgrunn i Øksnes-utkanten 
Skogsøya gjennom, og fra denne rota henter 
han stadig næring. 

Vi trenger deg som kunnskapsbase og 
-formidler, støttespiller og venn, Johan.

Gratulerer med dagen! 
WILLY VESTÅ

JOHAN GJØR  
TUROPPLEVELSEN RIKERE

Beste tidspunkt for fullmåneturer i mør-
ketiden er dagene like før månen er helt 
full. Månen kommer nemlig senere og 
senere opp på kvelden utover i perioden, 
og ikke mange dagene etter fullmåne står 
den først opp litt utpå kvelden. Og da har du 
lite hjelp av månelyset om du skal gå på en 
fjelltopp eller til en hytte på ettermiddagen. 
Beste helger utover høsten og vinteren for 
måneskinnsturer på ettermiddagen er såle-
des 8.–10. november (fullmåne tirsdag 12. 

november), 6.–8. desember (fullmåne tors-
dag 12. desember, dog vil også påfølgende 
helg 13.–15. desember fungere greit), 10.–12. 
januar (fullmåne fredag 10. januar) og 7.–9. 
februar (fullmåne søndag 9. februar). 

TROND LØKKE

PLANLEGG FULLMÅNETUREN NÅ

Unn sinn og sjel en fullmånetur i vinter. Her er 
Snytindhytta under fullmånen. Foto: Trond Løkke
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Ragna Renna fra Vesterålen Turlag er valgt 
inn i landsstyret i Den Norske Turistforening 
(DNT). I minst tre år framover skal Sortland-
kvinna være med og prege arbeidet for det 
enkle friluftslivet, også på riksplan.

– I landsstyret vil jeg blant annet arbeide 
for å styrke frivilligheten – det er ei hjerte-
sak for meg, sier Ragna. Og hun er faktisk 
den eneste av de 12 landsstyremedlemmene 
som kommer fra ei forening uten ansatte. 
I alt har DNT 57 medlemsforeninger og 
300.000 medlemmer.

I Vesterålen Turlag gjøres alt på dugnad, 
og Ragna har de siste årene vært en av de 
flittigste frivillige i laget. Hyttedrift, utdan-
ning av turledere, utgivelse av medlemsblad 
og utvikling av digitale løsninger er bare 
noen av oppgavene hennes. 

Men 47-åringen har et stort engasjement 
også i yrkeslivet. Hun er utdannet kreftsy-
kepleier, og arbeider nå som rådgiver innen 
pasient- og pårørendeopplæring på sykehu-
set på Stokmarknes.

WILLY VESTÅ

VESTERÅLEN I DNT-TOPPEN

Returadresse:
Vesterålen Turlag
Postboks 20
8401 Sortland

Vesterålen Turlag og DNT markerte seg med 
store DNT-flagg på tre topper på vesterålse-
tappen til sykkelløpet Arctic Race lørdag 17. 
august. Det var på Steiraheia på Sortland, 
Hallartind i Hadsel og Stavtind i Øksnes. 
Flest deltakere var det på Stavtind der 15-20 
personer var med. Men alle toppene ble 
filma og vist på direktesendt fjernsyn. 
(Foto: Bengt Stian Nilsen)

To representanter fra Nord-Norge er med 
i DNTs landsstyre: Gunn Elin Fedreheim 

(t.v.) fra Harstad Turlag og Ragna Renna fra 
Vesterålen Turlag. I midten styreleder i DNT, 

Per Hanasand. Bildet ble tatt under DNTs lands-
møte i Svolvær forleden. (Foto: Trond Løkke)

VESTERÅLEN 
TURLAG VISTE 
SEG FRAM


