
Samningen 9Torsdag 22. september 2016

For at me skal 
sleppa å gå alle 

dei 418 trappetrinna 
er Kjell gentleman 
og køyrer oss til 
utsiktspunktet.

 “TURNEMNDA til Samnanger 
Pensjonistlag tinga denne turen 
bortimot eit år på førehand – for 
å sikra at turen vart lagt til au-
gust månad, all den tid me skulle 
ha med oss kystsamfunnet før 
hauststormane sette inn. Men et-
ter som tida gjekk hang turen i 
ein tynn tråd. Berre ti personar 
frå bygda hadde meldt si interes-
se, med to som ikkje har bustad 
her. At eldre folk ikkje vil dra på 
langtur har me forståing for, men 
når det er bussavgang nær sagt 
ved porten til personar i heile 
bygda, gir det eit godt signal på 
at dette er noko samningane ik-
kje har interesse av, og nemnda 
må ta dette til etterretning.
 I år har me ny turoperatør 
som er Kjell Gytri. Han har teke 
over firmaet til Henry Nilsen, og 
me skulle få den same guiden 
me har hatt i ei årrekkje, Hildur 
Villanger. Når me så måtte avbe-
stilla turen, kom dei med gode 
råd. Dei ville prøva å få med 
pensjonistar frå andre lag, og 
slik blei det. Den eldste her var 
92 år med ein livsgnist som ein 
kan misunna, og med stor innle-
ving og interesse for alt me fekk 
med oss av kultur og historie.

TURANE laget legg opp til er 
ikkje berre køyreturar frå A til Å. 
Og når turoperatør har eit inn-
hald av historie og kultur på dei 
stadene me vitjar, blir dette eit 
minne for livet. Med guide un-
dervegs som fortel i passe dosar 
om bygdene me køyrer gjennom, 
og når lokale guidar fortel histo-
rie frå dei stadene me er innom, 
vert det heile til opplevingar ein 
elles ikkje ville vera i nærleiken 
av å nå i.
 Etter ein regnfull sommar 
hadde me på denne turen det fi-
naste vêret me nokon gong har 
hatt. Når ein kvar dag vakna til 
skyfri himmel og blikkstille heilt 
ute i havgapet, skulle ein berre 
ynskje at dagene varde endå len-
gre. Ein må berre lagra havblik-
ket for det indre auga.

PENSJONISTANE er tidleg 
ute, og sit og ventar på bussen 
som køyrer via Bergen for å ta 
dei andre personane med. Så ber 
det mot Oppedal – Lavik, som er 
den einaste ferja på denne turen. 
Etter lunsjstopp på Thon Hotel 
Jølster fortset me til Byrkjelo og 
over Utvikfjellet. Ein liten stopp 
i Innvik, og så køyrer me vi-

dare langs Hornindalsvatnet og 
Kvivstunnellen, som er ca 17 km 
lang og den lengste av Kvivs-
vegsambandet. 

Når me er komne litt lenger, for-
tel guiden vår om korleis det var 
under bygging av denne vegen, 
og om nordpadda som hadde sin 
trasé rett over vegen. Dette måtte 
dei gjera noko med for å bevara 
bestanden, som er på ca 15000 – 
20000 individ. Det er laga pad-
detunnellar under vegen slik at 
padda kan koma seg trygt fram. 
Tidleg på våren kryp hannane 
opp på ryggen til hoa og klam-
rer seg fast , medan ho ber han 
vidare ned mot Lisjevatnet. Me 
måtte ta ein liten stopp for å sjå 
på den store statua av padda.

ME KØYRER VIDARE gjen-
nom Eiksundtunnellen med 
djupne på 287 meter, som er ver-

das djupaste vegtunnell. Det nye 
Eiksundsambandet bind saman 
Hareidlandet med fastlandet i 
Møre og Romsdal. Me er komne 
til Ulsteinvik, som ligg ca 5 mil 
før Ålesund, og sjekkar inn på 
Quality Ulstein Hotel, som ligg 
vakkert til ved sjøkanten.

ETTER FRUKOST neste dag 
er det Ålesund og øyane rundt 
som står på programmet. Ein 
kort ferjetur til Sulesund før 
me når Ålesund. Etter ein rund-
tur i byen er det Aksla som står 
for tur. For at me skal sleppa å 
gå alle dei 418 trappetrinna er 
Kjell gentleman og køyrer oss 
til utsiktspunktet. Tenk å vera på 
Aksla ein slik flott dag, med ut-
sikt utover skjergarden og Sunn-
mørsalpane. Heldige er me som 
får oppleva noko slikt.

ME DREG så ut til øyane med ver-
das lengste undersjøiske tunell- 
samband, tre undersjøiske tunel-
lar og ei bru. Me stoppar ved 
gamle Giske kyrkje frå ca 1130, 
eit byggverk i marmor, som har 
ca 130 sitjeplassar. Ca 700 per-
sonar bur det på Giske. Det er 
fire øyer som tilhøyrer Giske 
kommune med kommunesenter 
på Godøya. 
 Turen går vidare til Alnes fyr-
stasjon, bygd i 1876, som fram-

leis er i full drift, men automa-
tisert i 1982. Det er lett å koma 
hit, då det er køyreveg heilt 
fram. Det går mot lunsjtider, og 
pensjonistane lengtar etter fiske-
suppa me skal innta i Atlanter-
havsparken (Ålesund akvarium), 
og ho var vel verd å venta på. 
Det skal vera sikkert. 
 Etter måltidet er me tilsko-
darar når pingvinane og selane 
skal matast. Med utsikt rett mot 
storhavet er dette ei oppleving 
ein sjeldan er med på. Før me 
forlet Atlanterhavsparken er me 
òg med på dykkarshow – og ser 
på når ein dykkar matar torsk og 
småsei. Ein finare dag på nor-
dens største akvarium går det 
berre ikkje an å ha.

ME ER KOMNE til dag tre, og 
utflukta i dag går til Ishavsmu-
seet i Brandal som første stopp. 
Denne bygda har rike tradisjonar 
på selfangst og anna virke i po-
lare område. Museet vart stifta 
i 1981 for å heidra desse sanne 
kvardagsheltane, som kjempa i 
skruis og uvêr. Forlisa var man-
ge. Det var fleire større ulukker. 
Den siste i 1952, då 5 skuter og 
78 mann kom vekk. Frå 1924 
til 1939 forliste 115 skuter. Det 
stod å lesa «Det var skuter av tre 
– mannskap av jern». 
 Den lokale guiden var ein el-

dre mann som sjølv hadde vore 
med på fangst på 50-talet. Han 
fortalde om eit tøft arbeid i kul-
de med nedising, inga legehjelp 
som han sjølv hadde trengt sårt 
til på ein av turane, men over-
levde, som han sa. Den skuta han 
viste oss rundt på bar namnet 
Aarvak, og hadde sin siste tur på 
selfangst i 1981. Same året over-
tok Ishavsmuseet skuta og fekk 
henne verna som kulturminne. 
Vernebygget over Aarvak vart 
opna i 2009. Inne i hovudbygget 
var det utstillingar om selfangst 
og mangt, mangt anna.

ME TEK TUREN vidare til    
fugleøya Runde. På den eine 
sida av øya lever folket, og på 
den andre sida er det fuglane 
som rår. Nydeleg skjergards- 
natur får me med oss hit ut. Run-
de er den sørlegaste av store nor-
ske fugleøyar, ytst ute i havga-
pet. Øya har ca 150 fastbuande, 
så det er god plass både for folk 
og fuglar. 
 Me er innom Herøy Kystmu-
seum, som held til i den gamle 
bygningen frå 1800-talet. På sta-
den er det kyrkjeminne heilt frå 
1100-talet og ein gravplass. Lo-
kal guide dreg oss gjennom his-
torikken frå Herøy, som tidleg-
are var tingstad. Lunsj inntek me 
på Kafe Lanternen til fars kjøtt-
kaker, som er akkurat dobbelt 
så store som mors. Vi får også 
nydeleg dessert og kaffi. Må seia 
at sunnmøringane serverer store 
porsjonar med mat, så dei unner 
oss alt godt, noko dei stadfesta 
då me takka for maten.

NESTE DAG er det å ta farvel 
med Quality Ulstein Hotel, eit 
hotel som skårar høgt på service 
og miljø. Det er ny køyrerute på 
heimattveg som gjer køyreturen 
svært interessant. Me har  lunsj-
stopp på Leikanger Fjord Hotel. 
God mat og ein triveleg stad å 
vera, så her kunne me greitt ha 
teke ei overnatting. Men det ber 
videre, ferje frå Hella til Vangs-
nes og over Vikafjellet via Voss 
til Samnanger. Alt har ein ende, 
også denne turen.                           
 Hjarteleg takk til alle som 
deltok. Tusen takk til Hildur 
og Kjell for eit flott opplegg og 
gjennomføring. Turen er gått 
over i historia som ein av dei  
beste.

Solveig K. Vassenden

Ferdaminne frå 
Nord-Vestlandet

ÅLESUND: Frå Aksla er det 
panoramautsikt over den vakre 

byen. Arkivfoto: Hallvard Tysse

TURDELTAKARANE hadde ein svært interessant og innhaldsrik tur i strålande vêr.


