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hele med egne øjne, fx på Lånan, den største 
af edderfugle-øerne. Der arrangeres dagsud-
flugter med båd fra den lille havn i Nes på 
Vegas nordkyst, omkring fem kilometer nord 
for ”hovedbyen” Gladstad (ja, det hedder 
den). På Lånan følger du vogterne og deres 
daglige rutiner i edderfuglenes tjeneste. 
De beretter om edderfuglenes spændende 
adfærdsmønstre, om traditionerne og om 
livet som fuglevogter i den barske natur – i 
dag og i de gode gamle dage, da der boede 
hele otte familier på Lånan – året rundt. 
Detaljer om de forskellige ture, inklusive 
dem med overnatning på www.visitvega.no

 
  UTVÆRET LÅNAN

I 2007 stiftede Lånans sidste fem familier 
selskabet Utværet Lånan for på mere struk-
tureret vis at holde engagementet og tradi-
tionerne i hævd, men så sandelig også for 
at lukrere på den stigende strøm af turister, 
UNESCO stemplet har ført med sig. Utvæ-
ret Lånan har til huse i en stor restaureret 

kan begynde. Alt foregår manuelt. I august 
er arbejdet færdigt. Nu skal kvinderne i 
gang med at forarbejde de værdifulde dun. 
60-70 fugle leverer hver en ”dunpude” på 
omkring 15 gram. Det giver et kilo dun, som 
er, hvad der kræves for at lave ”verdens 
fineste edderdunsdyne”. Pris? 39.000 norske 
kroner, som i parentes bemærket er stort set 
nøjagtig det samme som 39.000 danske kro-
ner. Ikke noget at sige til al det postyr, der 
engang var i den danske kulørte presse, da 
salige Simon Spies mistede sin helt person-
lige edderdunsdyne – vistnok i Gambia.

Du kan læse mere om verdensarven og 
Vega og edderfugle og kvindernes rolle på 
www.verdensarvvega.no

  FUGLEVOGTERNE PÅ LÅNAN
Edderfugledriften foregår på flere af de 

små øer. Ingen af dem er længere beboede 
hele året rundt. Fuglevogterne er der sam-
men med edderfuglene, og i perioden fra 
juni til august har du mulighed for at se det 

 • Det måtte undersøges. Vi tog en 
afstikker fra Brønnøysund på vores 
vej langs Helgelandskysten (se REJS 

11). Fra Horn, 15 kilometer nord for Brøn-
nøysund, tog vi motorfærgen M/F Torgtind 
(plads til 50 biler) til Igerøy på Vega - 45 
minutters overfartstid – se boks for detaljer.

Vegaøerne er en fælles betegnelse for et 
ørige (og en kommune) med mere end 6.500 
øer, holme og skær. Kun 60 af øerne har 
været eller er beboede. Området ligger ud 
for Helgelandskysten, syd for Polarcirklen, 
og er på 1.037 kvadratkilometer (lidt mindre 
end Lolland). Den overvejende del af kom-
munens 1.400 indbyggere bor på Vega, med 
sine 159 kvadratkilometer den største af 
øerne og et levende lokalsamfund baseret 
på fiskeri, landbrug og turisme – og edder-
fuglene i de specielle edderfuglereservater 
på udvalgte øer. 

 
  EDDERFUGLENE

Samspillet mellem natur og mennesker 
siden stenalderen var kernen i UNESCOs 
bedømmelse, som blev officiel ved Dronning 
Sonjas indvielse i april 2005. For at supplere 
indtægterne fra fiskeri har man på øerne 
gennem mere end 1.000 år haft en tradition 
for edderfugledrift – og fremstilling af alt i 
edderdun – og her kommer kvinderne ind i 
billedet. Særlige fuglevogtere sørger for, at 
edderfuglene har det godt, bygger reder til 
dem og forsøger at holde sultne rovdyr på 
afstand. Til gengæld kommer fuglene tilbage 
i maj måned - år efter år – for at yngle næste 
generation. 

  KOSTBARE DUN
Fuglevogterne går to daglige runder for 

at passe på det hele. Edderfuglene plukker 
egne dun for at beskytte og varme deres æg i 
rederne. Jo koldere det er, jo mere dun. I juni 
måned forlader de første fugle rederne. Ind-
samling og rensning og sortering af dunene 
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NORMALT ER UNESCOS WORLD HERITAGE (VERDENSARV) 

LISTE OVER BEVARINGSVÆRDIG NATUR OG KULTUR IKKE 

NOGET, DER FÅR OS TIL AT BEGIVE OS UD PÅ STORE OMVEJE 

I SELSKAB MED ALLE DE ANDRE TURISTER, DER HAR FÅET 

SAMME IDE. VI GJORDE DOG EN TODAGES UNDTAGELSE 

MED VEGAØERNE I NORDNORGE, ALENE AF DEN ÅRSAG, 

AT UNESCOS BEDØMMELSE ”LAGDE SÆRLIG VÆGT PÅ 

EDDERFUGLE OG KVINDERNES BETYDNING FOR AT UDVIKLE 

ET ERHVERV ........."    TEKST OG FOTO: BENTE COLBERG OG SØREN MILHOLT

Dunpuderne vejer 
15 gram hver

Havnen i Nes

Norge og UNESCO

Vi har fire steder på verdensarvslisten: 
Jellingestenene, Roskilde Domkirke, Kron-
borg og isfjorden i Ilulissat på Grønland. 
Norge har syv attraktioner på samme liste:

Vega
Helleristningerne i Alta
Bjergminebyen Røros
Urnes stavkirke
Bryggen i Bergen
Geirangerfjorden og Nærøyfjorden
Struves meridianbue (Hammerfest)

VEGAS VERDENSARV 
- EDDERFUGLE 
OG KVINDER

Vandring langs kysten med 
klippeøen Søla som kulisse
Vandring langs kysten med 
klippeøen Søla som kulisse
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det nydelige og relativt fine Vega Havhotell 
i Viksås, omkring 10 kilometer nordvest for 
Gladstad, som ligger midt på øen og 11 kilo-
meter vest for færgehavnen Igerøy. Detaljer 
på www.havhotellene.no

Vi boede på kajen i den lille idylliske 
havn Nes - i "Gavlen-brygga", en nybygget 
rorbu, beliggende midt mellem Lille Lånan 
og E-huset. Nemmere kunne det ikke være. 
Gavlen-Brygga er en lejlighed i to etager 
med stort badeværelse, køkken og stue med 
udsigt til havn og hav og livet på kajen i 
stueplan og to soveværelser og toilet oven-
på. Perfekt for en familie på fire eller to par. 
Usædvanligt smukt indrettet og en ovenud 
behagelig ramme for vore to nætter i edder-
fuglenes verden. Forespørgsler og booking – 
både ”Gavlen-Brygga” og andre rorbuer - på 
www.visitvega.no

  HIMMELKROKEN
De fleste overnatningssteder på Vega er 

baseret på det nordmændene kalder ”selv-
hushold” – du har selv det hele med eller 
du frekventerer øens to supermarkeder i 
Gladstad. Eller du går på restaurant – og 
de kan tælles på en hånd! Vi ankom sent, 
supermarkederne var lukkede og slukkede 
og desperationen var til at tage og føle på. 

des flere steder - www.vegaopplevelsesferie.
no er blot en af flere udbydere.

  HVOR SKAL JEG BO
Vega tilbyder overnatningsmuligheder 

i de fleste kategorier. Lige fra camping til 

både, på egen hånd eller sammen med lige-
sindede og med eller uden eksperter til at 
hjælpe med udstyr og gode råd. Du kan leje 
robåde, gummibåde, alt udstyr til dykning, 
motorbåde med GPS og ekkolod, kano og 
kajak – enere og toere - og kajakkurser tilby-

og nu og naturligvis en detaljeret udstilling 
om traditionerne omkring edderfuglen som 
husdyr og hele dunprocessen fra rede til 
dyne. Se mere - også åbningstider – på www.
visitvega.no

  18 VANDRERUTER
Vega er andet end edderfugle. Hovedøens 

100 kilometer veje svinger sig rundt i det 
smukke landskab og runder de mange små 
havne, beboelser og strande. Det yderst 
cykelvenlige terræn er fladt (efter norske 
forhold) og højdeforskellene er til at overse. 
Cykler kan lejes på det lokale turistkontor i 
Gladstad og på flere overnatningssteder. 

Hovedøen tilbyder også 18 skiltede og 
mærkede vandreruter af varierende svær-
hedsgrad og længde – fra korte ture langs 
stranden til en fire-fem timers udfordrende 
”bestigning” af øens højeste punkt Trollvas-
stind, 799 meter over havets overflade. Vi 
nøjedes med at prøve to af de let tilgænge-
lige - Guristraumen (rute nr. 11), to timer og 
5,6 kilometer tur og retur langs klipperne 
og havet mod øst fra Nes - og rute nr. 4 fra 
Sundsvoll 15 kilometer vest for Nes, halv-
anden time med havet og klippeøen Søla 
(432 moh) på den ene side og bjergmassivet 
Gullvågsfjellet på den anden side. Kort over 
alle ruterne fås på turistkontoret i Gladstad 
og en oversigt kan ses og downloades på 
www.vega.kommune.no – klik ind på fanen 
”Turløyper” til højre.

  UD PÅ HAVET
Havet frister naturligvis mange og 

udbuddet af aktiviteter er stort. Du kan 
komme på ørnesafari med kig til øernes rige 
fugleliv. Du kan få opfyldt drømmen om en 
stor fiskefangst på havet - i små eller store 

rorbu (norsk for en fiskerhytte) helt nede 
ved kajen i Nes. Bygningen huser en gratis 
udstilling om verdensarven i ord og billeder, 
og i lokalet ved siden af finder du selskabets 
forretning ”Lille Lånan” med alt om edder-
fugle og merchandising galore.

Her kan du bestille en udflugt og naturo-
plevelse i edderfuglenes rige, og det er her, 
du bestiller din egen skræddersyede edder-
dunsdyne, som naturligvis ledsages af et 
bevis på dunenes ægthed, en bog om Lånans 
historie og en lille edderdunsprøve, som 
viser indholdet af netop din dyne. Utroligt så 
meget man kan få for 39.000 kroner. Du kan 
også bare nøjes med at investere i en lille 
hovedpude til 1.500 kroner eller hvad med et 
par luffer til 1.300-1.400 kroner. Bliv klogere 
på www.lanan.no

  MUSEET E-HUSET 
Genbo til Lille Lånan er E-huset, ”verdens 

eneste edderfuglemuseum”, som det stolt 
hedder i Vegas brochuremateriale. Edder-
fugle hedder ”ærfugle” på norsk – og på den 
lokale helgelandske dialekt blot ”e” – derfor 
”E-huset”.

Rammerne er ganske undselige, og du 
skal kigge godt og grundigt efter skiltet for 
ikke at gå forkert. Det hænger nedenunder 
det store gamle gule blikskilt ”Petterøe’s 
Tobak”, et bevis på bygningens fortid som 
agtværdig landhandel i Nes. Og handel er 
der stadig inden døre, hvor souvenirs og 
farvestrålende postkort, gaveartikler, lokalt 
håndværk og litteratur om Vega langes over 
de gamle købmandsdiske af smilende unge 
ekspedienter omringet af rariteter fra tidli-
gere tiders detailhandel.

Museumsdelen har kun åbent i som-
mermånederne med fotografier fra Vega før 
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Museet E-huset

På opdagelse i kajak

Et par luffer til 
1.400 kroner ”Gavlen-Brygga”

Eli og Emrik

Utværet Lånan og fuglevogterne på Lå-
nan har brugt meget energi på udgivelsen 
af bogen om to små edderfugleungers 
opvækst på Lånan. Nu er ”Eli og Emriks 
eventyrlige sommer på Lånan” kommet 
på gaden med tekst af Trine Gansmoe og 
illustrationer af Ingerlise K. Kongsgaard. 
En god lille bog at blive klog på. Målgrup-
pen er helt klart børn, men det forhindrer 
ikke os voksne i at lære en hel masse om 
edderfugle og edderdun.

Vi var heldige at deltage i lancerin-
gen, hvor forfatterne og Utværet Lånans 
daglige leder Hildegunn Nordum tegnede 
og fortalte - og signerede eksemplarer af 
bogen, som for øvrigt koster 200 kroner 
– også den engelske udgave. Se mere på 
www.lanan.no
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Xpersonalet at fremtrylle en familiefavo-
rit - en frugtig og spændstig 2011 Graacher 
Himmelreich (det ene skal vel svare til det 
andet) Riesling fra kendte Dr. Loosen i Bern-
kastel i Mosel. Pris? Efter norske forhold 
latterligt lave 280 kroner. Der var ikke et øje 
tørt!

MEN – 10 skridt fra Gavlen-Brygga fandt vi 
Himmelkroken, et særdeles fremragende 
drikke- og spisested, der kom til at sørge for 
to dages måltider til to taknemmelige danske 
turister. Åbent dagligt i sommersæsonen fra 
klokken 11 til 23 – og helt til 03.30, hvis der 
er gæster nok til at holde liv i køkken og bar. 
Absolut sidste drink serveres dog kl. 03.00!

  SUPER MAD OG VIN
Fiskesuppen til rimelige 125 kroner blev 

serveret i en pragtfuld stor gammel hvid dyb 
tallerken. Desværre for den evige skelen til 
kalorier var den, som så meget andet i det 
norske køkken, flødelegeret til den helt store 
guldmedalje, men dog himmelsk velsma-
gende og med store gedigne lunser fisk og 
skaldyr. 

En anden favorit var kokkens store gril-
lede lunser laks med tilbehør af en (overra-
skende) let og luftig kartoffel-grøntsagsmos. 
Vinkortet var beskedent, men det lykkedes 
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Norske færger

Fartplan for færgen mellem Horn og Ige-
røy på Vega finder du på www.tts.no – hvor 
du kan downloade detaljer i PDF-format. 
Plads kan, uvist hvorfor, ikke bestilles på 
norske færger, så kom i god tid i sommer-
sæsonen og find din plads i køen. Fra Horn 

er der 2 færger, så vælg den rigtige kø! 
Lokale eksperter anbefaler, at man møder 
op en time før planlagt afgang. Vi var med 
seks færger på vores tur. Vi kom i rigtig god 
tid til alle afgange og kunne efterfølgende 
konstatere, at med én undtagelse var vi også 
kommet med - selvom vi først var kommet 
fem minutter før afgang! 

Undtagelsen var fra Horn til Igerøy på 
Vega – grundet en aflyst afgang - og på bil-
ledet ses de biler, der ikke kom med, men 
til gengæld nu havde gode pladser i køen 
til næste færge to timer senere. Servering 
ombord er relativ spartansk, og med én und-
tagelse (i Forvik) er der heller ikke noget at 
købe ved færgelejerne, så medbring lidt vådt 
og tørt til ventetiden.

Rejsen dertil

Vegaøerne er forbundet med bilfærge 
fra Horn og hurtigbåd (kun passagerer) fra 
Brønnøysund.  Luftfartsselskabet Widerøe 
har daglige flyforbindelser fra København 
til Brønnøysund via Bodø eller Trondheim.

Turistkontor finder du i byen (300 ind-
byggere) Gladstad, som også har øens to 
supermarkeder. Detaljer om alt, hvad der 
foregår på øen, finder du på hjemmesiden 
www.visitvega.no

Grillet laks med tilbehør 
og Dr. Loosens den bedste

Himmelkroken


