
Stormgjengen på helgetur, Sommarøy-Tussøy-Edøy-Hekkingen 5. – 7. sept 2008 
 

       
 
Taxi sjåføren snøvlet ett eller annet om at alt var galt i Norge og at Frp snart måtte 
komme til makten og få orden på dette landet samtidig som han fjernet Statoilkoppen sin. 
Jeg orket ikke late som om jeg brydde meg engang. Jeg var utslitt og vanvittig klar før å 
ta helg. Bare legge meg ned på sofaen og sove til mandag morgen. Men neida, det var 
noe helt annet som sto på planen. For mens Statoil koppen min sakte fylte seg med litt 
ferdigbetalt oppkvikkingsmiddel begynte jeg å se for meg hvordan parkeringsplassen på 
Eide handel kom til å se ut. Og noe av trettheten forsvant. Jeg nærmest smilte da jeg gikk 
ut i min ventende bil og kastet et blikk på lasten på taket og visket stille til den at ”snart 
er vi igjen ute på blåmyra”.  
 
I det jeg satte meg inn i bilen fikk jeg denne ekle følelsen av å ha glemt noe. Selve 
pakkingen av denne turen hadde foregått etter prinsippet om at alt går ned i en kajakk og 
ta med litt av det og litt av noe annet så holder det sikkert. Men det var altså ett eller 
annet som gnagde og grov i kroppen om at noe var glemt.  
 
Samme følelsen etter å ha handlet på Rema, hva manglet? Hmmm… Så med ett, på 
toppen av brua til Kvaløya slo det meg at jeg hadde glemt å kjøpe brød….Men nei det 
glemte jeg på Rema, så hva var det jeg hadde glemt før Rema…. Mer gnaging og groving 
mens jeg handlet polarbrød på Spar på Kvaløysletta. Men når jeg skulle kjøre ut på veien 
igjen forsvant all gnagingen for der suste det forbi to biler med kajakker på taket. Ai ai og 
for en herlig helg dette skulle bli og akk så morsomt det blir å se Eide full av disse lekre 
små slanke farkostene og ikke minst alle de lekre smilende ansiktene til de som skulle 
være med, for det var nemmelig Stormgjengen tur til Tussøya og jeg har til gode å møte 
et surt ansikt i denne forblåste gjengen. Nå var i hvert fall trøtthet og drømmen om en 
myk sofa visket vekk. Herregud som jeg gledet meg og jeg gledet meg over att jeg snart 
skulle møte mange flere som gledet seg like mye, så som dere skjønner, det var meget 
med glede i bilen der jeg rolig kjørte utover mot Eide handel. 
 
Og synet som møtte meg ble ingen skuffelse. Masse kajakker og inne i butikken sto det 
en stor ring med mennesker jeg dro kjensel på, i hvert fall noen av dem. Der de sto og 
smilte til hverandre og diskuterte ett eller annet om pærer, jeg valgte å ikke hive meg inni 
diskusjonen da jeg ikke skjønte så veldig mye og valgte å spise litt pølsegryte sammen 
med noen andre isteden. Etter hvert samlet vi oss ute i regnet for å diskutere hva vi skulle 
gjøre, og da kom gnagingen tilbake… Men nok om den, det er jo ikke den jeg skal skrive 
om selv om jeg ikke skal nekte for at den kanskje vil komme til å bli kommentert litt 
senere.  
 



Nu vel, vi skulle jo til Tussøya og Tåfjorden, men så var det alle disse værtjenestene på 
nettet som spådde meget med vind. Kuling hadde enkelte sett på diverse meldinger og 
masse regn i ytre strøk av Troms. Samt at klokken var over seks og faktum var at vi gikk 
mot mørkere kvelder og at denne mørkeproblematikken kunne ”sluke” oss ganske så fort. 
Så etter en kort rådslagning ble det bestemt at vi skulle prøve oss på en strand på 
Hillesøya. Alle smilte og gledet seg til vi skulle sette opp teltene om en liten stund. Så ut 
fra Eide Handel forsvant 15 kajakker fordelt på noen biler. 
 
På Hillesøya ble det fort tydelig at den planlagte stranden kanskje ikke var ett kjempe 
godt alternativ, så vi bestemte oss for å ha basecamp i Sandvika. Like mange kajakker og 
like mange biler og like mange smilende ansikter snudde og kjørte tilbake littegranne. På 
parkeringsplassen til Sandvika blei de samme blide ansiktene enige om at det kanskje var 
litt langt å bære ned dit, så vi bestemte oss for å heller satse på den siste stranda før brua 
over til Sommerøya. Bilene som returnerte mot Sommerøya var fortsatt fylt med 
smilende ansikter, selv om noen kanskje lo litt av oss selv der vi som ”miljøturister” 
kjørte rundt i flere timer for å komme frem. Men frem kom vi og frem kom også det 
meldte regnværet, og da tok gnagingen og grovingen slutt. For da jeg så alle de andre dra 
på seg regntøy, gore-tex jakker og bukser og andre vannavstøtende klær slo det meg hva 
det var jeg hadde glemt. Regntøy selvfølgelig. Herregud at jeg aldri lærer. Det regner 
nesten alltid nær jeg er på tur, men allikevel klarer jeg å overbevise meg selv uten å være 
klar over det selv at, jeg ikke trenger regntøy. Så hva var resultatet? Jo, kliss våt bukse, 
våtere jakke, genser og t-skjorte og våttsokker på føttene og jeg følte at alle de ekte 
nordlendingene så foraktelig på meg og nærmest spyttet ut ”idiotiske søring” med 
blikkene sine. Men jeg står han av. Jeg kan si måse og båre og hæstkuk og er nordlending 
så god som noen, jeg har bare ikke skjønt at dette været her oppe ikke alltid er på min 
side. 

     
 
Etter att to lavvoer og seks telt var kommet opp, var det på tide med litt mat for noen og 
etter hvert samling i ”den blå lavoen”. Stemningen var høy fra første sekund. En i-pod 
surret og gikk i bakgrunnen, vedovnen sprutet ut varme og smilene satt lettere en 
overmodne epler på høsten. Så tok Tove ansvaret for å sette i gang en presentasjonsrunde 
av alle inne i teltet. Tror ikke det sømmer seg å skrive alt som ble sagt så vi nøyer oss 
med navn og litt annet. Lavo-eier Rune fikk æren av å begynne å presentere seg, og etter 
en stund var alle blitt presentert og vi kunne si at ”alle kjente alle litte grann” . Vi var 
totalt 15 stykker foruten lavoeieren var vi Bjørn, Marianne, Synnøve, Anne, Nina, Tove, 
Oddgeir, Jarle, Kjetil, Brit, Bente, Karine, Hilde samt undertegnede. Her var det padlere 
med lang erfaring og padlere med mindre erfaring, men felles for alle var et ønske om 
god padling og hyggelig stemning hele helga. Og som Rune så riktig sa etter 
presentasjonen er læringskurven i padling bratt og alle har noe å lære og ikke minst har 



alle noe å lære bort. Enten det gjelder padleteknikk, utstyr eller teltliv. Og spesielt det 
siste er viktig på en slik tur for med så mye mennesker med så mye forskjellig erfaring 
fra turer kan alle plukke opp noe. Selv skjønte jeg at det faktisk går an å lage litt mer 
spennende mat en Snurrings… 

 
 
For den videre beretnings skyld kan det være lurt å nevne at kanskje noen navn vil bli 
nevnt igjen senere i historien, da de på finurlig vis klarte å gjøre seg noget bemerket med 
enten kromspring eller andre ting. Så Bjørn les videre med forsiktighet. 
 
Nuvel, stemningen den steg og steg parallelt med varmen i lavoen, ute pøs regnet det, 
inne ble ganene fylt med fuktig drikke med og uten alkohyler. Snart ble det mekket 
finnbiff av Karine som fikk i hvert fall meg til å angre på at jeg hadde spist noe kjedelig 
like før. Men Karine hadde med seg såpass mye blåbær og vaniljesaus at alle som ville 
fikk smake på desserten. Og kan man si annet enn mmmmmmmm. Karine, du har rett, 
maten er halve turen og kanskje desserten den viktigste delen? 

 
 
Noen tok til vettet og tok en forholdsvis tidlig kveld, mens det ryktes om at lystige toner, 
herlig latter og røyk fra ovnen steg ut fra den blå lavvoen til en god stund etter leggetid. 
 
Jeg minnes lørdagsmorgen meget godt. Jeg våknet av at ”the Balsfjord brothers” , 
Oddgeir og Jarle våknet i sju tiden og småpratet litt seg i mellom og gjorde klart til å 
krype ut av teltet. Jeg tenkte med meg selv at ”det var da som pokker så godt og varmt 
det var nedi posen min, men jeg står jo opp for å få med meg dagen”. Så med ett kom det 
en trommevirvel at dimensjoner mot teltduken min og regnet begynte å pøse på igjen…. 
”Nei så synd” tenkte jeg og la meg over på en eller annen side og sov godt og varmt i en 
time eller kanskje litt mer. Og når ”the Balsfjord brothers” igjen begynte å snakke var 
trommene borte og sovehjertet mitt var fornøyd og magen skrek etter frokost. Perfekt. 
 



Vi kom oss ut etter hvert og samlet oss litt sånn her og der for dette visstnok ”dagens 
viktigste måltid”, frokost. Og her ble jeg minnet på dette med mat igjen, for der satte 
Hilde seg til og stekte pølser, mens jeg dytta i meg noen ekstremt kjedelige polarbrød 
skiver…. Men nå har jeg lært at også frokosten min har voldsomme 
forbedringsmuligheter. 

 
 
Noen av leserne lurer kanskje på om det ikke snart kommer noe om padling, og til dere 
kan jeg si at jo det kommer om ikke så veldig lenge, men vi kan jo la Bjørn få lese litt 
mer før vi begynner å fortelle om den. 
 
Men, folket i den blå lavvoen kom også sigende ut tilslutt og mens vi andre kledde oss i 
tette tørrdrakter og forberedte avreise fikk de spist sin frokost. Men lykken sto oss bi og 
siden ”morgenkvist padlerne” var litt sånn bedagelig anlagt når det gjaldt tempo og ”blå 
lavvo folket” slurpet i seg frokosten kom vi oss av gårde i samlet flokk. Målet var 
Tåfjorden på Tussøya, været var bra og ting lå til rette for en flott tur, og en flott tur ble 
det. Vi ble enige om å gå til sør vest spissen av Tussøya for å ”føle litt på været ” der før 
vi bestemte oss for å dra inn Tåfjorden.  
 
Ved dette punktet ble vær og bølgeforhold vurdert til å være meget gunstige og hele 
gjengen la seg på årene og padlet videre. Det ble etter hvert dønninger som var store og 
fine syntes vi, eller de fleste av oss. For det viste seg at ”blå lavvo folket” ble noget mer 
preget av bølgende enn oss andre og Synnøve husket også plutselig hvorfor hun ikke helt 
har blitt bitt av denne padlebasillen da hun lider av noe som nærmest kan kalles kronisk 
sjøsyke. Så den ene etter den andre av dem ble stivere og stivere i padlestilen, ansiktene 
ble hvite som enkelte av skumtoppene før ansiktsfargen gled over i den grønnfargen som 
blir når vann ligger over sandbunn og det ble raskt klart at ekspedisjonen måtte deles i to 
for å ha noe håp om en hyggelig lørdagskveld.  
 

     
 



Det var ni som forsatte til Tåfjorden og seks som returnerte, ikke alle seks var preget av 
bølgetoppene da noen måtte kunne fortelle om returgruppens opplevelser etterpå. Og jeg 
vet ikke Bjørn, skal jeg vente litt? OK jeg gjør det. 
 
Undertegnede var blant de med normal ansiktsfarge og kan berette om en herlig padletur 
inn Tåfjorden, med strandhugg på den søndre stranden etter mange artige surfer innover. 
I kajakken hadde Bente-Merethe fra ”byen” i midt-Troms, Finnsnes tatt med seg en god 
mengde ved og ikke lenge etter strandhugg satt Marianne, Oddgeir, Jarle, Kjetil, Brit, 
Bente-Merethe, Nina, Anne og undertegnede og koste seg med lunsj mens bålet knitret så 
vakkert der innerst i Tåfjorden. Og ”The Balsfjord Brothers” disket opp med stekt egg og 
annet snadder til seg selv som ga dem mange misunnelige blikk, mens jeg kun fikk 
foraktlige blikk da jeg stekte opp min boks med surrings….. Akk for en urettferdig 
verden. Vi avsluttet seansen med å hive en kavel på bålet. Dette skapte meget god varme, 
masse svart røyk og fotografene blant oss fikk noen herlige motiver. 
 

            
 
Været holdt seg bra hele tiden, solen tittet frem av og til også faktisk. Men vi kjente 
vinden komme og bestemte oss for å ”head back to base”. Ut fjorden bar det i behagelig 
motvind. Vel ute så vi at været kanskje ikke var så veldig bra i resten av verden, men at 
vi lå godt plassert. Så alle ni ble enige om å kaste seg i det og padle mot dønningen og 
bølgene som kom fra storhavet og gå mot Hillesøya og komme inn i sundet mellom 
denne og Sommerøya.  
Dønningene var store, og vi anslo noen av dem til å være på opp mot to meter. Og det er 
ganske sprøtt det å sitte i sin lille farkost og se at de andre plutselig er borte bak en vegg 
av vann, før du plutselig ser ned på alle sammen når du sitter på toppen av denne veggen 
to sekunder etterpå. Akkurat da kan jeg skjønne at folk synes at det virker skummelt å 
padle på havet, samtidig som jeg føler meg 100% trygg og vet at de tar feil. Padling er 
ikke skummelt så lenge du eier litt fornuft og lytter til dine egne ferdigheter og signaler 
og gir deg når de sier at nå er du kanskje litt over det du behersker. Og når vi er inne på 
dette med padling så vil jeg bare få lov å skrive at av og til så kan jeg få en sånn vanvittig 
lykke følelse når jeg sitter der og duver opp og ned og hører bølgene bruse og åren slippe 
taket i vannet og kaste opp små dråper som treffer det samme vannet og lager helt 
uhørlige lyder men som du vet er der….. Når du setter årebladet på høyre side i vannet og 
du kjenner at båten din beveger seg fremover uten at du bruker så vanvittig mye krefter 
på det før du må sette venstre åreblad i vannet og du igjen kjenner at båten går frem til 
det punktet uten at du brukte mer krefter før du må sette høyre åreblad osv osv… Da er 



det veldig veldig deilig å la tankene bare forsvinne dit de vil. Borte er all stress fra jobb 
eller skole, borte er bekymringer for det ene eller det andre, det er kun deg, din kajakk, 
dine åretak og havet…. Å herre min hatt for en lykke det er…. Men ok, jeg skulle skrive 
om en Stormtur og ikke mitt syke tankesett når det gjelder lykke, men jeg tipper kanskje 
at noen andre også har det på samme måte…. 
 

     
 
Vi kom nå oss alle over og noen fikk prøvd seg på noe de ikke hadde gjort før med så 
høye bølger og så langt havkryss. Vi padlet derfra og ut på utsiden av Hillesøya, gikk i 
land på den lekre stranden på sydsiden for strekking av ben og tømming av tanker samt 
den uoffisielle konkurransen i ”hvem-har-best-peanøtt-rosin-sjokolade”  blanding. Jeg 
turte ikke ta frem min polly turmix blanding i konkuranse med blandinger som var blitt 
lagd med kjærlighet og omtanke av myke kvinne hender. Det ble umulig å kåre en vinner 
da alle hadde sine styrker. Bente-Merethe hadde melkesjokolade i sin, Brit hadde noen 
gode nøtter og Nina hadde blandet inn de herlige Non-stoppene fra de gule posen samt 
skikkelig salte peanøtter… Akk så godt man kan ha det på tur. En ting var sikkert, Nina 
sin forpakning av blandingen ble en sikker vinner som mange kommer til å kopiere i 
tiden som kommer. 
 

 
 
Tilbake til padlingen, vi skulle prøve å gå rundt Hillesøya og like før vi når ut i havet blir 
vi møtt av to ribber som er ute med turister for sjørafting. De ble nok litt overrasket av å 
treffe oss der da det viste seg at det var godt med bølger der ute. Så vi skrinla planen om 
å gå rundt Hillesøya og padlet tilbake til basecamp og sosialt liv der isteden. Og hvilket 
liv det blei. 
 
Men først skal vi fortelle litt om hvordan den returnerende gruppen hadde hatt det. For 
det viste seg at enkelte skulle bli enda mer sjøsyke enn da vi skiltes. Vi skal ikke nevne 
navn her, men kan si såpass at dette gjelder en person med et navn som ofte kan 
forveksles med et dyr…. Et stort dyr som Lars Monsen ofte treffer på når han er på tur. 
Nei jeg tenker ikke på laks eller elg, heller ikke ulv, men….Å herregud da, må jeg si det? 
Nei dere skjønner sikkert hvilket dyr jeg tenker på… Et hint til..bamsebrakar…. Sånn. Da 



er taushetplikten vi ble enige om overholdt i hvert fall, jeg har i hvertfall ikke sagt at det 
var Bjørn som spydde fra kajakken.  
Fra nå av måler ikke Stormgjengen bølgehøyden i meter lengre, men i antall ”Bjørn”. For 
eksempel ”bølgehøyden vil bli halvannen til to bjørn” eller ”det vil i området være 
moderat til en halv Bjørn”.  
Denne personen som vi ikke skal nevne navn på har lovet alle som er med i stormgjengen 
et aldri så lite lynkurs i ”spying fra kajakk”. 
 

 
 
Vel hva skjedde så videre. 
Jo da vi samlet oss etter hvert lavvoen. Batteriet på I-poden blinket illevarslende, og med 
undertegnedes ekstremt dårlige evner til å være dj forsvant de enda fortere, men 
stemningen var god allikevel. Og vi fyret som det skulle ha vært starten på en istid der ute 
og det kunne virke som om lavvo eieren håpet på et riktig så frekt strippe-show fra den 
kvinnelige deltakerdelen, men han måtte når natten kom skuffet innrømme at han kun 
fikk sett Bjørn sine nakne ben to ganger da stillongsen måtte av.  
 

     
 
Etter en stund ble det gjort klar for grilling. Været var toppers, eller egentlig var det på 
grensen til å begynne å regne hele tiden vi satt der rundt bålet, men vi hadde stygg flaks 
for vi for ble tørre hele gjengen.  
Rundt bålet ble det fortært de lekreste retter, hvalbiff, grillspyd, pepperbiffer, 
fløtegratinerte poteter og masse annet som jeg ikke klarte å skjønne hva var. Selv var jeg 
så stappmett at da jeg så at Karine fylte flere bananer med sjokolade og pakket de inn i 
folie håpet jeg for guds skyld at hun ikke skulle tilby meg å smake på det. Jeg hadde 
tørna helt tror jeg.  
Men jeg slapp bare unna halvveis for noen hadde en plan. For da vi samlet oss i teltet 
igjen satt Kjetil ved åpningen og rigget opp et kjøkken. Pærene som alle hadde stått og 
diskutert på Eide Handel og som alle hadde kjøpt, unntatt meg, skulle til pers. Så mens 
Kjetil puttet rare ting og fløte i en flaske mens 13 par øyne stirret på håndverket som 



utspant seg der ved åpningen inne i en lavvo, på en strand ytterst på Kvaløya, og lukten 
av anis spredte seg i den nevnte lavvoen, fikk jeg åpnet en knapp i buksa mi slik at det 
skulle være plass til en dessert som jeg skjønte ville komme. Og hadde jeg hatt flere 
knapper skulle jeg gjerne ha åpnet flere og spist alt selv, for dette var snadder. Ekstremt 
godt. ”Stekte pærer møter Kongen av Danmark og bader i en herlig krem så smakfull at 
det kunne vært en evergreens” ville det ha stått i menyen på en gourmet restaurant.  
 

       
 
Etter mer tøys og tull satte lavvoeier Rune øyne i oss alle samme, samtidig, og sa at ”nei 
her var det mange trøtte fjes” og minnet oss alle om at det var en dag i morgen også. Da 
skjønte vi at lavvoen var stengt og at her skulle det soves. Og egentlig var det helt greit. 
Jeg gledet meg allerede til neste dag og neste tur og neste frokost og alle de nye tingene 
jeg sikkert kom til å lære. Så jeg gikk villig inn i ”Villa Hilleberg” og krøp ned i posen og 
sovnet behagelig inn mens små forsiktige trommevirvler spilte på teltduken. Akk så 
deilig det er å ligge i telt. Var bare litt misunnelig på Hilde som sov på et sånt 9 cm tykt 
liggeunderlag som jeg har så lyst på…. 
 
Søndagen kom den og vi hadde nok en morsom stund rundt frokostene våre. Og ganske 
så raskt kom vi oss i kajakkene. Turen ble bestemt å gå ned mot Brennsholmen og derfra 
over til Edøya hvis været tillot det. Og det gjorde det. Havet ble etter hvert helt flatt. 
Paddeflatt, som å padle i olje vet dere. Ikke en krusning, bare små, bitte bitte små bølger 
på 0,1 bjørn, så her var det helt trygt å padle.  
 
Etter å ha sett noen kjempe stor ørner rastet vi på Edøya og ”the Balsford brothers” klinte 
nok engang til med mat en divisjon over oss andre. Pannekaker da gitt….. Når vi satt der 
å spiste lunsjen vår ble det klart for meg hvorfor jeg alltid legger på meg når jeg er ute å 
padler. For det er jo så mye hyggelige folk som har med seg så mye godt å tygge i, og 
som de så villig vekk deler med andre. Poser med twist ble sendt rundt, sjokoladekjeks av 
ymse herlige slag gikk samme runden, fruktnøttsjokolader, karameller og jeg vet ikke 
hva. Så når vi har padlet i halvannen time og forbrent noen kallorier så er de tilbake etter 
en halvtimes lunsjpause, og kanskje det har kommet noen flere. Men hvem bryr seg? De 
har kommet på tur. Vi har smilt og ledd og husk at en god latter forlenger livet, så jeg 
tipper at vi der ute på Edøya i hvert fall la til noen ekstra år på livene våres. 
 

   



 
Etter lunsjen fordelte vi oss i to grupper. De fleste benyttet dette paddeflate havet til å dra 
til Hekkingen, mens Nina og jeg valgte å dra tilbake til basecamp. Hekkingen forsvinner 
ikke med det første. Det skulle vise seg at gjengen som dro til Hekkingen spaltet seg og 
en gruppe tok turen over og tok på Senja. 
 
For Nina og min sin del så kan vi nevne at vi med nesten 98,5% sikkerhet tør påstå at vi 
kanskje muligens så en hval. Selv om ingen trodde noe særlig på oss når vi fortalte det. 
 
Siden vi hadde delt oss i tre så ble avreisen litt sånn delt den også. Men alle var kommet 
til land før de første forlot stedet. Det ble sagt farvel og takket for en fin helg sammen. 
Og jeg tør ikke å si noe 100% sikkert men jeg har en sterk følelse av at alle var fornøyd 
med helgen. Alt fra padleturer til sosialt til vær var folk fornøyd med, og slik jeg ser det 
kan jeg ikke si meg mye uenig. Jeg vil faktisk si det så sterkt at jeg gjerne skulle vært 
tilbake til det tidspunktet der jeg stod bak den taxi-sjåføren og hørte hans jabb og 
tingenes tilstand, vært trøtt og sliten og bare ønsket meg en sofa å ligge på, kun for å 
oppleve helgen en gang til. 
 
Til alle dere som var med; takk for en meget flott helg og beklager at jeg hadde så mye å 
skrive at det ble på fem sider ☺ 
 

 
Magnus 


