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Helgelandskysten 
i Norge kan byde 
på verdensarv, man
stadig både kan se
og røre ved: Ø-riget
Vega, hvor
kvinderne siden
vikingetiden har
brødfødt deres
familier ved at holde
edderfugle som
husdyr og bruge 
de fine dun til dyner.

Af Eva Baré
Dagbladenes Bureau

Her bor kun 1300 sjæle,
selvom hele skærgården
spreder sig over i alt 6.500
holme, vær og små øer. Til
gengæld har alle elgene på
øerne halsbånd på, og hele
molevitten er i 2004 kom-
met på Unescos’ liste over
verdenskulturarv som et
helt og aldeles unikt om-
råde.

Vi er på besøg på Vegaø-
erne. Et mindre kendt sted
end den nordligere liggende
ø-gruppe Lofoten, men ab-
solut mindst lige så smukt
og interessant.

Lokaliteten er det nord-
lige Norge, bedre kendt som
Helgelandskysten og en af
Norges smukkeste kyst-
strækninger med et væld af
seværdigheder af den an-
derledes slags end lige store

monumenter og arkitekto-
nisk skaberkraft.

Vegaøerne er nemlig ver-
densarv. På grund af  et fan-
tastisk samspil mellem
mennesker og barsk natur,
som har pågået i mere end
1.500 år. Lige siden vikinge-
tiden har kvinderne her i
det uvejsomme landskab
samarbejdet med og levet af
naturen, uden at skade den.
Tværtimod har de hjulpet
den ved at bygge beskyt-
tende huse til de mange ed-
derfugle på øerne, og
fuglene ved at kvittere med
at give dun. De allerfineste
dun i  hele verden - til ed-
derdunsdyner.

Naturens rytme
På Vegaøerne lever man

livet langsomt. Og har altid
gjort det.

I tidernes morgen drog
mændene af sted til Lofotfi-
skeriet og lod kvinderne
alene tilbage på øerne. Med
ansvar for husholdning,
mad, børn og eneforsør-
gelse i de måneder fiskeriet
varede. 

Men kvinderne fandt
hurtigt på råd og skabte en,
efter datidens målestok,
storstilet industri ved at
lave dyner af edderfuglenes
fine dun. Blandt andet la-
vede Vega-kvinderne dyner
til Europas rigeste adel og
omkring år 1900 blev der
fremstillet omkring 15.000
dyner årligt. I kroner og
ører udgjorde salget af dy-
nerne mere end halvdelen
af en families indtægt.

I dag laver de stadig 
edderdunsdyner på Vega-

øerne. Nu dog i langt min-
dre målestok end tidligere,
men måden er den samme,
og erhvervet er i dag opret-
holdt af 16 familier, som
hver sommer vogter edder-
fuglene på de yderste ø-vær
i sommerhalvåret.

Sporene efter liv
Et ø-vær er er en gruppe

af beboede og ubeboede
øer, som tilsammen udgør
en social enhed, og i alt 59

af de mange små øer i Vega-
ø-gruppen har igennem ti-
derne været beboede. De
sidste familier flyttede til-
bage til hovedøen Vega i
1980’erne, og en fin lille
foto-udstilling i museet E-
huset i fiskerlejet Nes for-
tæller historien om disse
familier, og samtidig viser
udstillingen de forskellige
redskaber, som kvinderne
brugte dengang og stadig
bruger, når dunene skal

renses. Alt i alt en tanke-
vækkende udstilling om et
anderledes liv i pagt med
naturen.

De yderste ø-vær, hvor
edderfuglene rugede og sta-
dig ruger bærer navne som
Lånan, Hysvær, Skærvær og
Øksøya. Øerne er i dag ube-
boede, på nær om somme-
ren, hvor man som turist
kan komme ud og bo sam-
men med fuglevogterne, og
dermed se og prøve denne

helt specielle livsstil og det
specielle håndværk.

De mange edderfugle,
som siden stenalderen har
levet i området, lægger
oprindeligt deres æg i den
fri natur, på den bare jord
og er dermed et oplagt
bytte for rovdyr. Så for at få
fat på dunene har kvin-
derne altid bygget små huse
til edderfuglele, hvor de har

På ferie i en verdensarv

Dyr, mennesker og natur
har altid spillet sammen 

på Vegaøerne.

Når edderfuglens æg er udruget, og ungerne er væk, samles de efterladte fjer og bruges til eksklusive edderdunsdyner.

Fortsættes næste side
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Skønt dobbeltværelse med egen terrasse, 
150 m. fra Bornholms bedste badestrand. 

Opvarmet pool, have og restaurant.

• 4 overnatninger
• 2-retters menu på ankomstdagen
• Morgenbuffet hver dag
• Færgen Ystad-Rønne (1 personbil)

Pris før 06.08: kr. 2.850,- pr. person i db.vær.
Pris fra 07.08: kr. 2.125,- pr. person i db.vær.

Hotel Balka Strand
Tel.: 5649 4949

www.hotelbalkastrand.dk

SOMMER FRIDAGE PÅ BORNHOLM

MINIFERIE I HØJER
Sønderjylland, 5 km fra Schackenborg Slot. 
7 km fra grænsen ved Rudbøl. Værelser med 
bad og tv. Tre overnatninger for to personer 
inkl. morgenkomplet.   I alt kr. 1.920,00

Tlf. 74 78 28 18 
www.motel-hoejer.dk

12

FRA KR. 845.-
Øvrige kanoture: fra 380.- pr. dag. pr. kano

vegaøerne

Hvordan: Widerøes Flyveselskap har daglige

forbindelser fra Brønnøysund via Bodø eller

Trondheim,www.wideroe.no. Fra Brønnøysund

går der bilfærge eller hurtigbåd til Vega. Se

mere på www.visitvega.no. 

Cykler eller bil kan lejes enten i Brønnøy-

sund Turistinformation  eller på Vega Turistin-

formation Her kan også købes og bestilles

udflugter.

Overnatning:Vega Oplevelsescenter,

www.vegaoplevelsesferie.no, Vega Havhotel,

www.havhotellene.no eller kontakt turistinfor-

mationen, som kan fortælle om mange flere

overnatningsmuligheder, hytter, camping eller

privat indkvartering, www.visitvega.no

Edderdunsdyner kan ses og bestilles på

www.lanan.no.

helgelandskysten

Helgelandskysten strækker sig fra Sand-

nesssjøen i nord ned til Brønnøysund. Er man i

bil, kan man undervejs mod Vega bl.a. opleve

bjerg-formationerne »De Syv Søstre«, besøge

digterpræsten Petter Dass¥s Museum ved Al-

stahaug, www.petterdass.no, eller bestige fjel-

det Torghatten med det berømte hul,

www.visittorghatten.no.. Frokost eller middag

kan indtages på Hildurs Uterarium,www.utera-

riet.com, et »privat« hjem med en fantastisk

urtehave. Og kaffen kan nydes på verdens aller-

nordligste kaffebrænderi ved Handelsstedet

Forvik, www.avec.as

kunnet ruge trygt. Og kvin-
derne har efterfølgende let
kunnet samle dunene fra
rederne, når ungerne havde
forladt dem. Derfor er også
fuglehusene et spor, og en
verdensarv ligesom med
beboelseshusene.

Dyne til 40.000 kr.
En edderfugl skaber sin

rede og giver sine æg varme
ved at plukke de fineste dun
fra sit eget bryst. Jo koldere
omgivelser hunnen ruger i,
jo flere dun giver hun. Sam-
spillet mellem kvinderne og
fuglene er derfor unikt,
fordi kvinderne på intet
tidspunkt begår vold imod
dyret, men tværtimod hjæl-
per det i rugesæsonen og
bagefter så kan høste du-
nene fra reden, som er ble-
vet forladt.

Edderdun har til forskel
fra ande- og gåsedun små
modhager, som gør at du-
nene holdes sammen på en
måde, som giver en isola-
tionsevne i absolut top-
klasse. Intet er varmere end
en edderdunsdyne, men
alene til en enkelt dyne skal
bruges et kilo dun, sva-
rende til dun fra ca. 65
reder, og det siger sig selv,
at sådan en dyne er dyr. I
omegnen af 40.000 kroner
er prisen på en edderduns-
dyne i dag, men så kan den
også holde i 100 år, siger
eksperter med forstand på
den slags.

Vinterbarsk
Man kommer til Vegaø-

erne med båd fra Brønnøy-
sund. Sejler i godt en time
og har undervejs udsigt til
et besynderligt landskab. Et
utal af flade, smukke,
grønne øer, skær og holme
spreder sig gavmildt i havet
og danner et landskab, som
ikke blot skal ses, men føles
og opleves.

Husene er lave og ligger
spredt, få veje fører ud til de
yderste bittesmå »byer«, og
om vinteren er klimaet så
uvenligt, at langt de fleste 
af øboerne ferierer langt
borte.

Grundet manglen på lys
og varme drager de til Gran
Canaria eller længere væk -
til Thailand måske, men når
forår og sommer melder
sig, kunne de ikke drømme
om at være andre steder
end på deres særegne øer.

Så kommer den store
skærgård til live, med mid-
natssol, blomster på de
bløde, grønne bakker, og tu-
risterne holder deres ind-
tog: Ror i kajak, bor på
campingplads eller hoteller
indrettet i fine gamle fisker-

Indtil 1980 boede 
der stadig fuglevogtere 

permanent på de øde,
yderste øer. I dag kan 

man om sommeren 
prøve at overnatte 

på øerne og 
vogte edderfuglene.

NYHEDER
24 timer i døgnet
nordvestnyt.dk

Kajakundervisning, ridning, vandring, cykling. Mulighederne for udendørsaktiviteter er
mange på Vegaøerne.

Havhotellet i Viksås er tv-løst. I stedet står der en kikkert ved vinduet på alle værelser.

Fortsat fra forrige side



huse (rorbuer), vandrer,
bader, fisker og bliver eet
med den natur, som er øer-
nes hovedattraktion.

For naturelskere
Det er ferie af den ander-

ledes slags at tage til Vegaø-
erne. Og for familier med
børn er der masser at tage
sig til. Men det er ikke vand-
rutsjebaner og tivoli-gøgl,
det handler om. På Vega
handler ferien om udeliv og
fornuftigt påklædning, når
man blandt andet skal på
elg- eller ørnesafari.

Oprindeligt har der ikke
været elge på Vegaøerne,
men i 1985 svømmede et
par stykker alligevel over og
skabte den bestand, som
kan ses i dag. Derfor går alle
elge med  halsbånd på, for
de store dyr her er de mest
udforskede elge i verden, og
det kan blandt andre elg-
jægerne Ole Arne og Didrik
fortælle interessante hi-
storier til turisterne om.

Er det blomster som
trækker, tilbyder Vegaøerne
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SOMMERENS RESTPLADSER
med dansk rejseleder

Lyngby - Lemvig - Tlf. 70 11 47 11 - www.riisrejser.dk

Stemning og natur i særklasse 

MOSEL - COCHEM
Dejlig sommerrejse til den smukke og levende middel-
alderby Cochem. Vi bor på det dejlige Hotel Brixiade 
beliggende ud til Moselpromenaden. Busrejse, hotel 
med halvpension, rejseleder og udfl ugter er inkluderet.
Rejs med 12/8 eller en senere afgang.

6 dage ved Mosel. Fra kr . . . . . . .  3.995,-
Fantastisk rundrejse

SKOTLAND
12 dage rundt til de store skotske seværdigheder. 
Oplev Glasgow, Isle of Skye, Loch Ness, Glenfi ddich,  
Edinburgh mm. Busrejse, gode hoteller med halvpen-
sion, udfl ugter og dansk rejseleder er inkluderet. 
Rejs med 29/7, 5/8, 12/8.

12 dages rundrejse. Fra kr . . . .  .  9.495,-

Mere sommer
Alsace - Strasbourg
7 dages busrejse på godt hotel.
Rejs 19/8.
Fra kr. . . . . . . . . . .  4.295,-
Paris
7 dages busrejse i byernes by.
Rejs 22/7 el. 19/8.
Fra kr. . . . . . . . . . .  4.495,-
Toscana
9 dg. Bus, hotel og halvpension.
Rejs 25/8.
Fra kr. . . . . . . . . . . . 5.241,-
Stk. Petersborg
8 dg. Bus, skib, hotel og ½ pens.
Rejs 26/8.
Fra kr. . . . . . . . . . .   7.495,-
Berlin
4 dages busrejse, centralt hotel.
Rejs 27/8.
Fra kr. . . . . . . . . . .  2.295,-
Alle rejser er med dansk rejse-
leder og udfl ugter.

Bestil katalog 

på 70 11 47 11 

eller 

riisrejser.dk

Edderfuglehuse 
på øen Lånan. Husene er en

del af verdenskulturarven
ligesom øernes 

gamle beboelseshuse.

orkidé-safarier, og er det
fugle der interesserer, kan
man komme på ørnesafari
og studere disse mærkelige
rovdyr på nærmeste hold.
Vil man motionere, kan det
foregå til hest eller jernhest
- for Vega kan naturligvis
også ses fra en cykelsaddel,
og trækker det våde ele-
ment, findes der kurser i
kajak og naturligvis et utal
af bådture ud til de allery-
derste ø-vær, hvor hele fa-
milien kan komme i
Edderfugle-skole. Og på øen
Hysvær kan man overnatte
i ophøjet »ensomhed« - her
har en enkelt mand (den
eneste, der bor der) indret-
tet en cafe med overnat-
ningsmuligheder, og når
mørket sænker sig, vil han,
siges det, fortælle fantasti-
ske historier om livet på de
barske øer fra både før og
nu.

Hele foråret og somme-
ren igennem arrangeres der
på Vegaøerne et væld af na-
turoplevelser for hele fami-
lien, som under ferien
naturligvis også kan bo rig-

tig godt og også spise helt
fantastisk. Vegamad- alt
godt fra det omkringlig-
gende hav og den rige natur
er et begreb i vide kredse,
og sidstnævnte kan opleves
blandt andet på Havhotellet
i Viksås, hvor man i øvrigt
også har afskaffet alt tv-kig-
geri.

Her har værtsparret i ste-
det stillet en kikkert i vin-
duet på samtlige værelser.
En ide, som taler for sig selv,
for på Vegaøerne lever man
livet langsomt og sammen.

Gamle fiskerhuse (rorbuer)
er bygget om 

til gode turisthoteller.




