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Vesterålenin saaristo sijaitsee n. 200
km pohjoiseen napapiiriltä. Siihen
kuuluvat saaret Langøya, Andøya,
Hadseløya, Hinnøyn länsipuoli ja
Austvågøyn koillinen osa. Tässä saa-
ristossa asuu yhteensä 35.000 hen-
keä. Lännessä kohoaa merestä pikku-
saarien ja luotojen suojaama alppimai-
sema terävine vuorenhuippuineen.
Idässä on Vesterålen kääntänyt lappe-
amman puolensa laivareittiä kohden;
täältä löydämme alavia rantapeltoja ja
asutuksen, joka muodostaa taajoja ky-
läkuntia. Viljeltyjen alueiden takana le-
vittäytyvät mahtavat suoalueet.
Vesterålenissa on rikas lintukanta ja
vaihteleva kasvisto.

Liikenneyhteydet
Vesteråleniin on päivittäiset reittilaivayh-
teydet Risøyhamniin, Sortlandiin ja
Stokmarknesiin. Viisi siltaa yhdistää saa-
riston, sekä toisiinsa että mantereeseen.
E 6:een on lauttavapaa yhteys
Bjerkvik/Narvik-seudulla ja tätä kautta on
yhteys myös Ruotsiin uuden Kiirunan tien
kautta. Ilmateitse voi Vesteråleniin lentää
päivittäin Andenesin tai Stokmarknesin
lentokenttien kautta. Evenesin lentokent-
tä on myös sopivan matkan etäisyydellä.
Alueella on hyvät linja-auto yhteydet.
Myös rautateiltä Narvikista ja Fauskesta
on linja-autoyhteys Vesteråleniin. Etelästä
päin tullessa on lauttayhteys Bognesista
Lødingeniin. Lofooteille pääsee lautalla
Melbu–Fiskebøl.

Ennen vanhaan...
Toistaiseksi tiedämme verrattain vähän
alueen vanhimmasta historiasta, mutta
arkeologiset kaivaukset kartuttavat tieto-
jamme jatkuvasti. Vanhimmat tunnetut
asuinpaikkalöydöt Vesterålenissa ovat vii-
denneltä vuosituhannelta e.Kr. Saarten
ensimmäiset asukkaat elivät kalastukses-
ta ja metsästyksestä ja muuttivat asuin-
paikkaa vuodenajan mukaan.
Viljankasvatusta ja karjanhoitoa tiedäm-
me esiintynen n. 1400-luvulla e.Kr.
Kristuksen syntymän ajoilta on löydetty
jälkiä asutuksesta, jolle oli ominaista, ette
asuinrakennukset ja karjansuojat sijaitsi-
vat samassa pihapiirissä. Talot oli raken-
nettu puusta, mutta vuorattu seinissä ja
katolla mullalla ja kivilaatoilla. Asutus lisä-
äntyi huomattavasti ensimmäisellä vuosi-
tuhannella j.Kr. Seka maanviljelysalueet
ette tyypilliset kalastussatamat, kuten
Gaukværøy Bøssä, saivat taajan asutuk-
sen. Viikinkiajalla (800–1050) alkoi tilojen
pihapiiri pysyä samalla paikalla, kun taas
aikaisemmin sitä oli muutettu useasti.
1100–1200-luvulla alkoi kuivakalakauppa
Bergenin kanssa ja tätä seurasi siirtymi-
nen osittaiseen rahatalouteen. Asuma-
alueiden sijainnissa seurasi tietty muutos,

kalastus sai suuremman merkityksen.
Myöhempi keskiaika oli kasvukautta.
Kuivakalakauppa kasvoi Hansakauppi-
aiden välityksellä. Tänä aikana väestö al-
koi keskittyä kalasatamiin, m.m.
Andenesiin ja Langenesiin.
Tältä ajalta on säilynyt kirkkotaidetta, joka
on peräisin Hollannista ja Pohjois-
Saksasta. Erityisesti alttaritaulu Hadselin
kirkossa vuodelta 1520 on näkemisen ar-
voinen. Kuivakalakauppa oli tehnyt
Vesterålenin riippuvaiseksi kauppasuh-
teista Euroopassa ja alhaiset kalahinnnat
ja korkeat viljan hinnat vaikeuttivat elino-
losuhteita 1500ja 1600-luvuilla. Silti myös
tänä aikana tapahtui ajoittain taloudellista
kasvua ja suuria väestönmuutoksia. Joka
kesä ja talvi kyläjahdit purjehtivat
Bergeniin lastinaan kuivattua kalaa ja
kalanmaksaöljyä, ja palasivat takaisin tu-
oden mukanaan jauhoja, suolaa, olutta,
vaatteita ja muita kulutustavaroita.
Kaupankäynt tuotti säännölliset yhteydet
muuhun maailmaan.1700-luvulle saakka
oli Bergenillä ja Trondheimillä monopoli
kaupankäyntiin Nordlandissa, mutta itse-
näisempi kauppatoiminta alkoi 1770-lu-
vulla kestikievaritoiminnalla. 1785 perus-
tettiin Vesterålenin ensimmäinen sairaala
Varvikissa Eidsfjordenissa. Runsas silli-
kalastus vaurastutti aluetta 1800-luvun
loppupuolella. Useita sillinuottakuntia ja
höyrylaivayhtiöitä perustettiin tähän ai-
kaan. Etelä-Norjasta muutti alueelle uutta
väestöä.1891 oli väkiluku kohonnut 18
678:aan, kun se 1769 oli ollut vain 3850.
1893 aloitti Vesteraalens Dampskibs-
selskap höyrylaivallaan «Vesteraalen»
ensimmäisen viikottaisen rannikkolaiva-
reitin Trondheimin ja Hammerfestin välil-
lä.

Rakennustyylejä
Ensimmäiset asumukset Vesterålenissa
olivat eräänlaisia maa- ja turvemajoja.
Hirsitaloja ruvettiin rakentamaan 1600-lu-
vulla, jonkin verra myöhemmin kuin man-
tereella, sillä saarien puusto ei sovellu
hirsien tekoon. Vanhimmissa hirsiraken-
nuksissa oli täysi korkeus vain ensimmäi-
sessä kerroksessa, ja taloissa oli 2–3
huonetta. Ullakolla oli mahdollista seisoa
vain harjaparrun alla. Sisäänkäynti oli si-
joitettu tuulensuojaan ja johti suoraan
keittiöön. Myös vauraamman väen talot
olivat melko vaatimattomia ja vain harvoin
kaksikerroksisia. Koska hirret useimmiten
olivat melko lyhyitä olivat useimmat talot
pitkiä ja kapeita ja huoneet olivat läpi ta-
lon leveyssuunnassa.1800-luvun loppu-
puolelle käytettiin katon kattauksessa tur-
vetta. Ennen 1800-luvun puoliväliä oli
seudulla vain harvoja rakennuksia, jotka
olivat saaneet vaikutteita kansainvälises-
tä arkkitehtuurista. Rakennustyyli mää-
räytyi ilmaston ja rakennustarpeiden pe-
rusteella enemmän kuin tyylisuuntien pe-
rusteella. Yksi poikkeuksista on Melbo-ti-
lan empiretyylinen päärakennus. 1800-lu-
vun lopulla saivat kansalliset tyylisuunnat
sijaa rakentamisessa myös
Vesterålenissa. Muutokset rakennustyy-
lissä olivat ilmaisuja siitä, ette teollinen
yhteiskunta levittäytyi koko kuningaskun-
taan, ja vähän kerrallaan syövytti ja hei-
kensi paikallista omaperäisyytää.

Maisema ja maaperä
Yksi Euroopan vanhimmista kivilajeista,
tumma gabbroniitin tapainen kivilaji, esi-
intyy Vesterålenissa, Bøssä. Tämä kivilaji
on iältään n. 3500 milj. vuotta. Suurin osa

Vesterålenista on vanhaa peruskalliota,
yli 600 milj. vuotta. Vain Andøyllä esiintyy
myös uudempia kivilajeja. Dverbergin ja
Skogsvollvatnetin välillä on 400–600 milj.
v. vanhoja esiintymiä ja kapea vyöhyke
Ramsån ja Haugnesin välillä on 100–150
milj-v. Viimeksimainittu on Norjan nuorin
maalla oleva kallioperä. Nuorimmissa ki-
vilajikerrostumissa on runsaasti fossiileja,
m.m. simpukoita, mustekalankuoria ja ka-
laliskoja. Täällä on myös Norjan ainoa hii-
liesiintymä. Osa tuntureista on pinnaltaan
tasaisia tai heikosti aaltoilevia, esim.
Stavheia Andøyllä. Merenpuolella ja pai-
koittain Andøylla ja Langøyn saarella ovat
vuoret terävähuippuisia ja rosoisia. Reka-
tunturi Eidsfjordin luoteispuolella ja tuntu-
rit Staven ja Bleikin välillä ovat tyypillisiä
esimerkkejä. Tunturien ja rantaalavan vä-
lillä on useimmiten tyypillinen jyrkkä rin-
ne. Rantatasangot, jyrkät rinteet ja monet
laaksot ja rotkot ovet jäätikköjen muovai-
lemia, kun taas tunturylängot säilyivät
melko muuttumattomina jääkauden aika-
na. Paikoittain kohoaa rantatasangosta
eroosiosta piittaamattomia vuorijäänteitä,
kuten Bleiksøya ja Gaukværøy.
Korkeimmillaan on meri ollut 20–25 me-
trin korkeudella Hadselvuonossa, ja
Sortlandin ja Risøyn salmissa 30–40 m.
korkeudella. Viimeisen jääkauden jälkeen
n.15–20 000 vuotta sitten muodostui
Andøyllä, Langøyalla ja Hinnøyn pohjoi-
sosassa huomattavia moreenialueita.

Kukat ja kasvit
Suurin osa Vesterålenista tarjoaa huonon
kasvuympäristön jyrkkine ja varjoisine
rinteineen ja maaperineen, joka muodos-
tuu happamista kivilajeista. tunturien var-
joisissa ja kivisissä notkoissa kasvaa
konvumetsää ja pohjakasvisto muodos-
tuu variksenmarjoista ja sianpuolukoista.
Puurajan yläpuolella kasvaa enimmäkse-
en varpukasveja, erilaisia heinäkasveja ja
tunturikämmekkää. Andøyn pohjoiskär-
jessä on erittäin ruusaslajinen kasvisto
Ramheialla ja Røykenissa, 400 m:n kor-
keudella. Näkemisen arvoisia ovat lento-
hiekka – alueet Bleikissa Andøyalla ja
Bøssä Langøyalla. Niityt ovat täällä hei-
näkuun lopussa täynnään valkoista ku-
minanleukaa, joukossa kasvaa myös
kauniskukkaisia tunturiohdakkeita, kis-
sankelloja ja kämmeköitä. Lähellä rantaa,
missä tuuli ajaa lentohiekan maallepäin,
kasvaa sinivihreä rantakaura vyönä kel-
taisten rantamaiteja vaaleanpunaisten jä-
ämerenretiisiyhdyskuntien joukossa.
Bleikin lentohiekkadyyneillä kasvaa sara-
kasveja, jotka ovat ehkä jäännöksiä jää-
kauden ajalta Andøyllä olleelta jäävapaal-
ta alueelta. Endlevatnin ja alemman
Æråsvatnin pohjasavikerroksista on voitu
tutkia kasviston historiaa melkein 20 000
vuotta taaksepäin. Erityisesti
Risøysalmen, Sortlandin salmen ja
Hadselvuonon varrella on laidunmaille
usein istutettu lehtikuusi- tai kuusimetsiä,
jotka lisäävät maiseman rehevyyttä ja
vihreyttä. Muuten huolehtivat lampaat sii-
tä, ette kasvisto pysyy matalana ja avoi-
mena. Täällä esiintyy ilmastollisesti vaati-
via lajeja, villisipulia ja koiranruusuja.
Laajat suot leimaavat myös maiseman
omalla tavallaan Ravintoköyhimmät alu-
eet esiintyvät paikoilla, missä turveker-
rokset muodostavat kuperan pinnan.
Dverbergin suoalue on Vesterålenin kau-
neimpia. Sellavoll-tunturilta voi nähdä,
kuinka mättäät muodostavat kehänmuo-
toisia kuvioita, ja ravintoköyhässä maa-

perässä kasvaa myös kitukasvuista män-
tyä. Sigerfjord on kuuluisa kauniista ja
hyvinhoidetuista pihapuutarhoistaan.
Siellä kasvaa suuria ja vierasperäisia pu-
ulajeja, jotka antavat aavistuksen suotui-
sasta ilmastosta. Entisaikaan oli pappilan
puutarha Hadsel-saarella tunnettu suu-
rista kokoelmista erilaisia esikkokasveja.

Linnusto
Vesterålenin pohjoinen sijainti ja vaihtele-
va luonto varmistaa rikkaan ja monipuoli-
sen linnuston. Ravintorikkaat merialueet
tarjoavat elinmahdollisuudet monille me-
rilinnuille, esim. lunneille ja merimetsoille.
Tunnetuimmat lintuvuoret ovat Nykan
Bøssä ja Bleiksøya. Talvella täällä on hy-
vät talvehtimismadollisuudet ruokeille,
ankkalinnuille ja merikiisloille. Vesterålen-
issa pesivät kaikki lintulajit. jotka ovat om-
inaisia näillä leveysasteilla. Matkustajia
eniten kiinnostavia ovat ehkä tunturialu-
eet, tunturikoivumetsiköt ja suuret suoa-
lueet, erityisesti Andøyllä.
Harvinaisuuksista voimme mainita erään
kuovilajin, joka on tavallinen etelämmäs-
sä Euroopassa, mutta Norjassa pesii vain
Andøyllä.
Petolinnuista on merikotka tavallinen
näky tuntureilla ja meren läheisyydessä.
Osa Vesterålenista on hanhien vaellusrei-
tin varrella, esim. valkoposkihanhet py-
sähtyvät lepäämään täällä. Myös idästä
päin tulleita lintulajeja, kuten pikkutikkoja
ja närhiä tavataan Vesterålenissa.

Elämää meressä
Pohjois-Norjan tavallisimmat kalalajit esi-
intyyät myös Vesterålenissa: turska, seiti,
kolja, puna- ahven, pallas, silli ja lohi.
Rannikkokalastus voi ajoittain olla hyvin-
kin runsasta. Talvinen turskanpyynti on
merkityksellinen myös Vesterålenissa
missä kalastetaan melkein yhtä paljon
kuin Lofooteilla. Golf-virran ansiosta
Norjan rannikolla on suhteellisen leuto il-
masto. Golf-virta ei tuo mukanaan vain
lämmintä, se tuo tullessaan myös kaloja
ja merieläimiä, joita tavallismmin esiintyy
vain eteläisemmissä vesissä.
Vesterålenin luona kulkee Golf-virta lä-
hellä rannikkoa, ja täällä löytyy pyydyksis-
tä usein vesialueillamme harvinaisia ka-
lalajeja. Myös syvänmeren kaloja on löy-
detty Vesterålenissa. Jäärokki ja tikarikala
ovat harvinaisuuksia, joita Norjan ranni-
kolla on tavattu vain Vesterålenin ulkopu-
olella. Muita vähemmän harvinaisia lajeja
ovat mustakala, morsiankala, meriahven,
meriankerias ja eräät muut varsinaisesti
trooppisten vesien kalalajit. Jos sinua on-
nistaa saada tällainen kala koukkuusi,
niin lähetä se Tromssan museoon.

Lunni

Tinden Øksnesissa



RETKIEHDOTUKSIA
Andøyan ympäri

Kestoaika: n. 5-6 tuntia ruokatauon kanssa
Matkaa alkaa Hinnøyan länsipuolelta ja
jatkuu Risøyhamniin ja sieltä jatketaan
Andenesiin. Dverbergenin kahdeksan-
kulmainen puukirkko, vuodelta 1843,
kannattaa käydä katsomassa. Myös
Ramsåfeltet, jossa on jälkiä muinaisajan
elaimistä (liskoja). Andeneesissa kan-
nattaa käydä valaskeskuksessa,
Polarmuseossa ja elkä kiivetä 153 rap-
pusta Andenesin majakkaan. Majakka
on vuodelta 1859. Matka jatkuu saaren
ympäri Bleikin kalastuskylään ja Bleikin
hiekkarannalle, joka on yksi Norjan pis-
impiä. Bleiksøya-saari on ihan lähollä, ja
on erittäin tunnettu lintusaari. Matka jat-
kuu Andøyan länsipuolta takaisin
Risøyhamniin ja takaisin Sortlandiin.

Hadsel
Kestoaika: n. 4 tuntia ruokatauon kanssa.
Matka kulkee Stokmarknesin kautta ja
suosittelemme käyntiä Hurtigrute-muse-
ossa. Matka jatkuu Hadseløyan ulkopu-
olta pitkin josta avautuu mahtavat näky-
mät Lofoteneille, seka Bøalueelle ja
Gaukværøyalle. Melbussa sijaitsee
Melbu-tila ja Vesterålen-museo ja
Kalastusmuseo jotka kaikki ovat näkemi-
sen arvoisia. Kesälla järjestetään tunne-
tut KäsaMelbu kultturifestivaalit.

Øksnes
Kestoaika: n. 5–6 tueta ruokatauon kanssa
Matkaamme Nyksundiin joka sijaitsee
Øksnesissa. Nyksund on asumaton ka-
lastuskylä, jolla on ainutlaatuinen arkki-
teletuuri ja historia. Nyksundia kutsutaan
usein eläväksi kummituskyläksi.
Käymme myäs pienessä Støn kalasus-
kylässä ja Alsvågintilalla joka on yksi po-
hjois-norjan vanhimpia puusta rakennet-
tuja tiloja, n. 1700-luvulta. Rakennukset
ja puutarha ovat täysin kunnostettujan.

Jennestad ja Bø
Kestoaoka: n. 5 tuntia ruokatauon kanssa 
Jennestadenissa alkoi kaupankäynti jo
1860, mutta vasta 1870 Jennestad sai
kauppakeskus nimityksen ja on yksi
Nordlandin monista suurista, tämän vuo-
sisadan alusta olevista kauppakeskuk-
sista. Aika on seisonut paikallaan kaup-
pakeskuksessa ja Knut Hamsunin muis-
tot Nordlandista kertovat tästä «saikkai-
lusta». Matka jatkuu rannikkoalueelle
Bøssä jossa voit nähdä Skarvågenin,
Straumsjøenin, Nykvågenin, Hovdenin ja
Utskårin kalastuskylät. Nykvåg on yksi
alueen vanhimmista kalastuskylistä jos-
sa myös sijaitsee lintuvuori jossa linnut
pesivät keskellä asutusta.

Venematka Øksnesin
Vestbygdenissä

Kestoaoika: n. 5 tuntia 
Matka tehdään paikallisvenellä, jota
usein kutsutaan nimellä «Bygderuta» ja
matka alkaa paikkakunnalta nimeltä
Myre. Tämän matkan aikana saat nähdä
miten ihmiset elivät saaristossa meren
armoilla. Vene pysähtyy monissa näke-
misen arvoisissa paikoissa, joista yksi on
nimeltään Tinden-kauppakeskus, joka
on aito pohjois-norjalainen kauppakes-
kus viime vuosisadalta ja joka yhä on toi-
miva. Tilauksia matkalle ei tehdä etukä-
teen.

Lofoten
Kestoaika: n. 11–12 tunita ruokatauon
kanssa.
Lautta Melbusta Fiskebøliin ja autolla
Svolværiin ja Kabelvågeniin.
Ehdotamme käyntiä Lofotakvariossa.
Matka jatkuu Leknesiin, Napp-tunnelin
kautta paikkaan jonka nimi on Å.
Ehdotamme käyntiä ihanteelisessa
Nusfjordenissa, sekä Sundin sepän että
Vikten lasinpuhaltajan luona. Myös ka-
lastusmuseo Åssa on näkemisen arvoi-
nen. Mahdollisuuksia on monia.

Päivämatka 
hurtigrutenilla

Kestoaoka: n. 14 tuntia
Astu laivaan Sortlandissa kl. 14.00.
Ehdotamme käyntiä Hurtigrute-museos-
sa, Stokmarkneesissa pysähdyksen ai-
kana. Hurtigrute matkaa kapean ja idylli-
sen Raftsundenin läpi ja jatkaa matkaa
tunnettuun Trollfjordeniin. Hurtigrute saa-
puu Svolværiin kl. 18.00 jossa jää aikaa
mukavalle oleskelulle Lofotenien «pää-
kaupungissa» kunnes matka jatkuu po-
hjoiseen menevällä Hurtigrutenilla kl.
22.00 (Hurtigrute saapuu Svolværiin kl.
21.00). Tällä tavalla saat nauttia luonnos-
ta myös yöaikaan.

Møysalen
Kestoaika: n. 9 tuntia laivamatkan kanssa
Lahtopaikka: «Hennes molo» 
Kelloaika: kl. 09.00 
Hinta: n.150,- NOK aikuiset, n 75,- NOK
lapset alta 14 vuotta.
Sesonki: Lauantait ja tietyt sunnuntaita-
jalla 17.06.–30.09.
Opastettuja matkoja Møysalen-tunturille,
1262m meren yläpuolella. Mahdollisuus
yöpymiseen. Ruokatarjoilua, venevuo-
krausta ja ratsastusta. Yksityismatkoja
järjestesään.
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Eteläisten kalalajien löytyminen ei ole
vain kiinnostavaa sinänsä, se antaa tieto-
ja olosuhteista meressä. Sukeltajille
Vesterålen on eldorado. Vesterålen on lä-
hella äyriäisten – taskuravun ja humme-
rin, pohjoisrajaa ja merenpohjalta löytyy
monenlaisia herkkuja kuten kampa- ja O-
simpukoita. Sinisimpukoita sinun ei tarvit-
se edes sukeltaa. Siellä, missä joet ja pu-
rot laskevat mereen, voi tavallisesti lasku-
veden aikaan löytää sinisimpukoita.
Jännittävää merikissan pyyntiä kannattaa
kokeilla. Rasvakalan uinnin seuraaminen
levien keskellä lähellä rantaa on myös ki-
ehtovaa ajankulua. Jyrkät merikalliot
täynnä merianemoneja, sieniä, ja meri-
makkaroita, ovat mielenkiintoinen elä-
mys, puhumattakaan suuresta «pehmeä-
korallista», – Luurangon kädestä.
Myös joissa ja järvissä on hyviä kalastus-
mahdollisuuksia. Älä unohda kalastus-
korttia makean veden kalastukseen!
Vuoroveden ero on Vesterålenissa n.2 m
ja laskuveden ja nousuveden vällilä on 5
1/2 tuntia. Virransuunta vuonoissa ja sal-
missa vaihtelee vuoroveden mukaan.

Ruokatapoja
Entisaikaan ruokalista sisälsi pääasiassa
silliä ja perunoita, maitoa ja puuroa, sekä
kalaa ja perunoita. Niin silli sekä puuro
ovat vanhoja norjalaisia ruokalajeja, ja
pakanaaikainen jumalatarusto kertoo sil-
listä ja kaurasta jumalten ruokina.
Peruna, joka yleistyi käytössä1800-luvun

alusta, oli lahja viljaköyhässä
Nordlandissa.Yleisesti voidaan sanoa ra-
vinnonsaannin olleen hyvän vanhempina
aikoina. M.m. tuoretta kalaa oli saatavana
useimmissa paikoissa ympäri vuotta.
Vanhoissa käsikirjoituksissa mainitaan
ongelmana huono kahvi. Kahvikauppiaat
eivät vain sekoittaneet kahviin sikuria,
vaan myös muita lisukkeita, esim. jauhet-
tuja tiiliskiviä! On kyseenalaista oliko tällä
seoksella suurtakaan virkistävää tehoa.
Nykypäivinä eivät ruokatottumukset
Vesterålenissa eroa suurestikaan muusta
Norjasta. Tuore kala on yhä tärkeä osa
ruokalistasta, ja vihanneksien korkea hin-
ta vaikuttaa ehkä osaltaan asiaan.
Talvikalastuksen aikana pidetään vielä
perinteellistä «møljaa», kunniassa. Se
koostuu tuoreesta keitetystä turskasta,
maksasta ja mädistä sekä näkkileivästä.
Rav ja rekling – perintörikas herkku val-
mistetaan ruijan paltaasta. Evät ja uloim-
mainen rasvakerros sekä vähän kalanli-
hasta leikataan irti reunoista, siten että
selkä- ja vatsaevät ovat kiinni pyrstössä.
Tämä suolataan ja pannaan kuivumaan.
Rekling, joka oli tehty rasvaisimmista
evistä sai nimen rav, ja sitä pidettiin ka-
loista kallisarvoisimpana.

Elinkeinot
Elinkeinoelämä Vesterålenissa on verrrat-
tain monipuolista. Täällä on useamman
alan yrityksiä, kalastusta, kalanjalostus-
teollsuutta, rakennustoimintaa ja puuta-
varateollisuutta, kuljetus- ja shippingalan
liikkeitä, kirjapainoja, turisti- ja hotellialaa,
maanviljelystä ja maanviljelystuotteiden
jalostusta, konepajoja ja muoviteollisuut-
ta. Julkiset laitokset – koulut, terveyden-
huolto ja armeija työllistävät huomattavan
määrän ihmisiä. Samoin kauppa ja muut
palveluelinkeinot. Verrattuna yrityksiin
koko maassa, täytyy yrityksiä
Vesterålenissa pitää pieninä, muutamia
keskikokoisina. Työntekijöiden lukumäärä
vaihtelee ja on suurimmillaan n. 250 hen-
keä. Kalastus on tärkein elinkeino alueel-

la, vuosittainen maihin tuotu kalamäärä
on n. 95 000 tonnia. Useimmat kalastajat
ovat päätoimisia ammatissa, ja perinteel-
linen yhdistelmä kalastajan ja maanviljeli-
jän ammattien välillä on heikentynyt huo-
mattavasti. Maanviljelyksen ja jonkun
muun ammatin yhdistäminen on vielä ta-
vallista eräillä alueilla, esim. Bøn kunnas-
sa. Se, ettei siirtyminen päätoimiseen
ammattiin ole tapahtunut yhtä nopeasti
kuin keskeisimmillä seuduilla, johtuu
sekä perinteistä että työpaikkojen puutte-
esta.
Vesteraalens Dampskibsselskap on yksi
alueen tunnetuista yhtiöistä. Se aloitti
rannikkolaivaliikenteen ja pitää vielä 6.ää
liikenteen 11:sta laivasta. Vesterålen
Hermetikkfabrikk valmistaa Vesterålen
kalapullia, joita useimmat norjalaiset ovat
varmasti maistaneet. Kalanviljelys on tu-
lossa huomattavaksi elinkeinoksi alueel-
la. Lohi ja taimen ovat tavallisimmat kas-
vatetut lajit, mutta nk. Arctic Queenin,
merinieriän kasvatuksen odotetaan myös
lisääntyvän.

Kulttuuri ja urheilu
Monet kuoro- ja musiikkiyhdistykset ovat
ominaisia Vesterålenin kulttuurielämälle
Musiikin harrastus on erittein aktiivista, ja
ulottuu perinteellisistä koulusoittokunnis-
ta dixieland jazzbändeihin ja klassilliseen
musiikkiin.
Työpaikkaurheilutoiminta on kiitettävää ja
joukkueet Vesterålenista ovat pärjänneet
hyvin m.m. lentopallossa. Jalkapallo, pyö-
räily ja hiihto ovat suosittuja. Monella
paikkakunnalla on uimahalleja ja talvisin
ovat valaistut ladut ja slaalommäet suu-
ressa suosiossa.

Ilmasto ja vuodenajat
Vesterålenin ohitse virtaa lämmin Golf-
virta ja siksi ilmasto on leuto myös talvel-
la. Alueella on erittäin vaihteleva ilmasto
ja myös suuria paikallisia eroavaisuuksia.
Lämpimimmät kesäkuukaudet ovat hei-
näja elokuu, jolloin keskilämpötila on

12–14°. Korkein mitattu lämpötila on
30,8°. Heinäkuu on kuivin kuukausi.
Syksy on verrattain leuto koko
Vesterålenissa, syyskuun keskilämpötila
on n.9° ja lokakuun n.5° . Sademäärä on
korkeimmillaan elokuusta joulukuuhun, ja
lokakuussa sataa tavallisesti eniten.
Tammi-, helmi- ja maaliskuussa on sade
tavallisesti lumisadetta ja keskilämpötila
on 0:n alapuolella, ÷1° tai ÷2° paikkeilla.
Alhaisin mitattu lämpötila on 19°.
Myrskyisin kuukausi on tammikuu, jolloin
esim. Andenesissa on keskimäärin 13 ko-
van tuulen päivää ja yksi myskypäivä.
Kevät tulee yht’äkkiä Vesterålenissa,
vaikkakin eri aikaan eri puolella saaris-
toa. Koivu puhkeaa hiirenkorvalle tavalli-
sesti toukokuun puolivälin jälkeen, ja hy-
vinä vuosina voi jo toukokuun lopulta olla
kesäistä. Toukokuun 24.p. ja heinäkuun
24.p. välisena aikana ei aurinko laske lai-
sinkaan Vesterålenissa. Vastakohtana va-
loisalle vuodenajalle on Vesterålenissa
kaamosaika joulukuussa ja osassa tam-
mikuuta. Tänä aikana ei aurinko kohoa
horisontin yläpuolelle. Tämä erikoinen va-
laistus saa maiseman usein näyttämään
hiilipiirrokselta: kuohuva tumma meri, val-
koinen hanki ja musta metsä. Kirkkaina
talviöinä voit nähdä kiehtovat revontulet.

Telttailu/Matkailu 
Veslerålenissa

Me Vesterålenin asukkaat olemme erittä-
in ylpeitä kauniista luonnostamme.
Jokapäiväinen luonnon käyttäminen tuo
kuitenkin mukanaan kulumisilmiöitä, vau-
rioita, saastumista ja luonnon roskaamis-
ta joka aiheuttua vaurioita sekä kasvisto-
on että eläimistöön. Toivomme etta näin
ei kävisi ja siksi pyydämme kaikkia vierai-
tamme osoittamaan suurinta varovaisuut-
ta luonnossamme. Melkein kaikilla kunnil-
la on varatut paikat roskien tyhjentämistä
varten, tämä koskee myös linja-autojen,
asuntoautojen ja henkilöautojen «jättei-
tä». Tietoa saa turistinformaatioista.

Trollvuono Hadselissa


