HØSTTUREN

Harstad historielag sin høsttur i år ble en dagstur til Nyksund. Det ble en opplevelsesrik tur for de 19
som ble med. Kl. 08 gikk Evensen-bussen fra Sama parkeringsplass og var tilbake vel 12 timer senere.
Da hadde vi vært innom Sortland, Nyksund og Alsvåg og fått glimrende orienteringer og fantastisk
god mat.
Allerede på bussen vartet Asbjørg Raanes opp med toska-kake og kaffe. Til Sortland kom vi kl. 10.00,
riktig nok en time for tidlig i forhold til åpningstidene på museet. Men så fikk vi sett oss om på den
nye kulturfabrikken på Sortland, med et flott bibliotek, mens andre nyttet anledninga til å shoppe.
Kl. 11.00 fikk vi se fotoutstillinga museet hadde satt opp i sommer. Det var siste dagen. Denne viste
både fotografiets utvikling og her var lokale bilder og fotografer. Leder av museet, Åsa Elstad fortalte
flittig og viste oss rundt. Her ble det handlet litt litteratur og.

Et av bildene, var foto av Harstad Tidende med bl.a. oppfordring om å drøye rasjonene under krigen:

Fra Sortland kjørte vi direkte til Myre hvor leder av Alsvåg museum, Trond Torgvær, kom på og ga oss
orientering om både Øksnes kommune og Nyksund mens vi kjørte utover til målet vårt. Bussen kunne
ikke kjøre ut til selve fiskeværet, så det ble vandring over moloen. Litt vind var det, men ikke noe
regn. Vi stilte oss i le for vinden og Torgvær berettet om Nyksund.

Bak til venstre ser vi Christiansen-brygga. Den var på tur i havet, men er nå restaurert og har funger
som museum og for tiden som Galleri. Det er den som går under navnet Nyksund Brygge.

Her ser deltagerne på bebyggelsen opp i bakken. Vi står nå foran den legendariske smia i Nyksund.
Etter en del orienteringer om storbrannen som var i Nyksund på 30-tallet, gikk vi inn for å spise på
Ekspedisjonen.
På bussen hadde folk fått velge om de ville ha kveite eller villsau, og bestillinga var sendt inn. Nå var
maten klar. Først fikk vi en nydelig fiskesuppe som flere sa var den beste de hadde smakt. Så kom
hovedretten, nydelig anbrakt og smakte fortreffelig. Avslutningsvis ble det karamellpudding og kaffe.
Dette var turens høydepunkt, så litt tid måtte vi sete av til den kulinariske opplevelsen. Vi anbefaler
maten til Monja og Ringo på Ekspedisjonen, Nyksund.

I restauranten hadde Sigrid Szetu utstilling. Foran et av bildene som kunne kjøpes til kr. 55.000,-,
satte Bjørg og Bendiks Norman seg ned. Sigrid har atelier-huset sitt i Nyksund og bruker
Ekspedisjonen til utstilling.

Etter maten ble det en tur til bruktbutikken til Atle Valland. Noen bøker, krus og duker fikk han
omsatt til historielaget. Atle har selv skrevet hefte «De som bygde Nyksund». Butikken er i With &
Walland-brygga. Brygga er reist etter brannen og hoveddelen er laget av den karakteristiske
Nyksund-steinen som ble produsert i Nyksund.

Det ble ikke tid til å besøke de to neste galleriene. Vi fikk heller ikke tid til å gå over på Ungsmaløya
en gang. Vi fikk rett og slett for dårlig tid og måtte dra for å få tid til å rekke våre avtaler på Alsvåg.
Når en drar til Nyksund, må en ha god tid. Flere av deltagerne snakket om at de skulle ta seg hit på
egen hånd.

På Alsvåg fikk vi kaffe og vafler som noen inntok i finstua på lensmannsgården. Det var frivillige til
museet som sto for matlaginga her. Da denne gården, som opprinnelig var et handelshus, skulle
restaureres, ble det funnet 7 lag med tapet. For å finne tidsriktig tapet, ble det inngått et samarbeid
med Røkenes gård. Dette tapetet her skal ha vært brukt på Røkenes gjestehus også.

Vi fikk mer vafler, men plansjene fra skolestua i denne gården anbefalte grovbrød. Og fra kampen
mot tuberkulose, var oppfordringa om at vi måtte få nok søvn også. Vi tok hintet og takket for oss.

Leder Asbjørg overrakte årboka til Harstad som takk for meget inspirerende, informativ og
levendegjort fortelling om Øksnes historie.
På heimturen, stoppet vi raskt ved Stor-Johan Arnt Bredesen sin bauta på Alsvåg. Denne kjempen var
2,14 meter høy og veide 177 kilo. Han døde i 1904 bare 45 år gammel.
Vi rakk ferga og var heime i god tid. Riktignok kunne vi ha vært flere deltagere. 19 stk var i minste
laget til å gjennomføre turen, men siden den hadde vært avlyst sist høst, valgte vi å gjennomføre
den. De nitten som deltok, fikk i hvert fall et godt utbytte av turen.

