Fellestur

KJØLENE OG FLYVRAKET
Fjellformasjonen øst for Skoddebergvannet kalles Balttovardu, som betyr Baltos
utsiktsplass. Lokalhistorien forteller at den første som bosatte seg i Balteskardet, var en mann
med navn Balto. Han var reindriftsame, og det var kanskje naturlig at han brukte fjellet som
"vardu" når han holdt øye med reinflokken sin.
Fjellet brukes fortsatt som utsiktsplass. Herfra har du fantastisk utsikt i alle himmelretninger.
Fjellet er et flott turmål og lett tilgjengelig både til fots om sommeren og på ski vinterstid.
Navnet Balttovardu brukes fortsatt, men lokalt omtales fjellformasjonen som Kjølene.
Den består av to slake koller:
Hornet, 471 m.o.h., som lokalt kalles "fremre Kjølen" eller Første-Kjølen.
Auksjonsåsen, 464 m.o.h., som lokalt kalles "bakre Kjølen" eller Andre-Kjølen
På noen kart brukes navnet Baltavardu på Andre-Kjølen. Navnet Auksjonsåsen
brukes ikke lokalt, men finnes på noen eldre kart.
Nova Turlag har turposter i sitt «Ti-på-topp» på disse to høydene.
Like under toppen av Andre-Kjølen ligger restene av et flyvrak. Det var et tysk bombefly som
ble beskutt over Harstad-området i begynnelsen av andre verdenskrig, og som ikke klarte å
komme seg over fjellet på vei tilbake til Bjerkvik.
Vi vil gi mer info om hendelsen under turen og oppholdet ved flyvraket.
Om turen:
Dato:

Søndag 18.september

Startsted:

Vagenius ved Skoddebergvatnet
Parkeringsplasser ved fv 8290, ca 17,3 km fra brua i Grov og 5,1 km fra
krysset på E10 på Herjangsfjellet

Oppmøte:

kl 09.45

Start: kl 10.00

Turens slutt: ca kl 17.00

Kort beskrivelse av turen:
Fra startstedet følger vi en kjørevei til området hvor Forsvaret tidligere hadde et
beredsskapslager (mob-lager). Derfra følger vi blå-merket sti opp og over Første-Kjølen og
videre til flyvraket på nordre del av Andre-Kjølen.
Ved flyvraket vil Gunnar Johnsen informere om flyet og hendelsene vedr flystyrten.
Fra flyvraket går turen til toppen av Andre-Kjølen (høyde 464) og turposten der. Derfra følger
vi rød-merket sti til Første-Kjølen og turposten på høyde 471. Vi følger så Kjølen nordøst til
tilbake til den blå stien og så videre ned til Vagenius og fv8290.
Turen har ingen vesentlige/lange bratte bakker, men anses som lang og middels krevende.

