Velkommen til Utværet Lånan. Lånan er det største
egg- og dunværet i Vega-øyene. Hos oss blir den gamle
tradisjonen med ærfugldrift holdt i hevd.
1. juli 2004 ble Lånan, som en del av Vega-øyene, innskrevet på UNESCOs
prestisjefulle verdensarvliste. I komiteens begrunnelse heter det:

Ord og utrykk på Utværet Lånan
Ea = ærfuglhunnen
E-kallen = ærfuglhannen
E-bane = bolig hvor det bor flere ærfugl sammen
Steinhus = enebolig for ærfuglen
Harpe = renseredskap for edderdun

«Vega-øyene viser hvordan generasjoner av fiskebønder gjennom de siste 1500
år har opprettholdt en bærekraftig levemåte i et ugjestmildt øyrike nær polar
sirkelen. Den nå unike ærfugldriften har vært en sentral næringsvei drevet av
kvinner. Derfor er innskrivingen i verdensarvlisten også å regne som en hyllest
til deres innsats.»

E N H ISTO RISK
S MAK E BIT
Historien til de som i dag er grunneiere på Lånan
går tilbake til midten av 1800-tallet.

Fra da og frem til 1960 var det stor aktivitet på Lånan. På det meste bodde det
rundt 50 mennesker på denne lille øya. De levde et godt liv, preget av omsorg,
nestekjærlighet, en sterk gudstro og takknemlighet for naturens gaver.

Foto av Helge Wold

Nå er det ingen helårsboende på Lånan, men aktiviteten og engasjementet
for historien og ærfugldriften er større enn noensinne.

Alida Nilsen bodde på Lånan til 1980

SESONGEN PÅ LÅNAN
Menneskene og ærfuglene på Lånan har alltid hatt et nært forhold.
Fuglevokterne lager reir og verner fuglene for farer i hekketiden.
Til gjengjeld kommer fuglene tilbake til Lånan år etter år og gir vokterne
verdifullt edderdun, egg og uforglemmelige naturopplevelser. I midten av
april reiser vi til Lånan og starter klargjøringen av reirene. E-baner og steinhus
repareres og ny tørket tang legges på reirene. I mai kommer ærfuglen på land
for å velge seg bolig. De velger gjerne samme sted år etter år. Fuglevokterne går
daglige runder på øya for å passe på ærfuglene.
I juni forlater fuglene reirene og vi starter arbeidet med dunsanking og rensing
av dun. Dette er tidkrevende arbeid. Dunet må renskes for rusk og tang, så skal
den tørkes, ristes, harpes og til slutt finplukkes. Alt gjøres for hånd for å beholde
dunets naturlige spenst og unike varmeegenskaper.
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I august avslutter vi sesongen på Lånan. Da kan produksjonen av verdens
beste edderdunsdyner starte.

Foto: Cyril Ruoso

Alle foto på på siden av Cyril Ruoso
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LÅNANDYNA
Naturlige, håndlagde edderdunsdyner.
Håndlagde edderdunsdyner er noe av det mest eksklusive som finnes i verden.
Edderdun er tilnærmet vektløst, og har en unik evne til å holde deg passe varm
uansett om det er sommer eller vinter. Våre dyner er en kombinasjon av høy
kvalitet og sterke norske tradisjoner gjennom generasjoner.
Våre edderdunsdyner er 100% håndlaget. Ærfuglhunnen bruker dunet til
å varme eggene når hun ligger på reiret. Når hun forlater reiret, plukker vi
dunet, renser det og lager dyner. Denne symbiosen mellom den ville fuglen
og fuglevokteren har eksistert i generasjoner, og sikrer tilgang på en
unik råvare. Vi skreddersyr dynen etter dine ønsker og behov.
Størrelse og dunmengde bestemmer du selv.

HELÅR SDY NE
_

SOMMER DY NE
_

Dynen passer for de fleste
og kan brukes hele året

En lett dyne
for sommerbruk

VI NTER DY NE
_

BABY DY NE
_

Dynen er ekstra varm for
den kalde årstiden

Gi det kjæreste du har
en lun start på livet

E D D ERD UNS VOTTER

Varm dunvott med vanntett ytterstoff

Edderdunets fantastiske varme egner
seg godt også til andre produkter.
Vi kan tilby sofistikerte dunvotter
basert på moderne norsk design og gamle
håndverkstradisjoner. Disse holder deg
garantert varm på hendene, selv
på de kaldeste dager!

Fotobok med historier om ærfuglsesongen

Illustrert barnebok,
boken finnes også på engelsk

Edderdunsvottene leveres
i en nydelig gaveeske.

A N DR E PR ODU KTER
FR A U TVÆR ET LÅ N A N

Babyvotter

S M YK K E R
Vi selger nydelig smykke i sølv formet
som et egg. Velg mellom lærreim
eller sølvlenke.
Smykke i emaljert sølv

Vi jobber kontinuerlig med å utvide vårt produktsortiment. Interessen for det
vi driver med er stor både i Norge og i utlandet, og mange ønsker seg
et minne fra Lånan.

Besøk vår nettbutikk på lanan.no

Lånan ligger ca. 3 mil ut
i havet, nordvest for
øya Vega i Nordland
fylke. Nærmeste
byer på fastlandet er
Sandnessjøen og
Brønnøysund,
begge med
Lånan
regionale
Vega
flyplasser.

BO P Å L ÅNAN
Hva hadde du tatt med deg til en øde øy?
Vi anbefaler eventyrlyst, nysgjerrighet og gode sko.
På Lånan lever vi helt i pakt med
naturen. Øya har ikke strøm eller
båtforbindelse. Det gir oss en helt
spesiell ro i sjelen å vite at vi opplever
øya akkurat slik som ærfuglene.
Hvis du er som oss, kan du bo hos
Hildegunn og Erik mens ærfuglen ligger
på reir, og om du ønsker kan du delta i
vårt daglige arbeid som fuglevokter for
en dag. Du får nærkontakt med fuglene,
og får føle på spenningen hver gang
vi kikker inn i et nytt reir på jakt etter
verdens mest ekslusive dun. Dersom
ærfuglen har forlatt redet, plukker vi
dunet og legger det til tørking. Når
dunet, som har holdt små e-unger
varme og trygge, er ferdig tørket får det
nytt liv som en helt ekte Lånandyne.

Dersom vær og vind tillater, tar vi en
oss en tur på havet for å prøve fiskelykken. Det er lite her i verden som
kan måle seg med smaken av fersk
fisk, egenfisket på «Bøkselodden».
Klokka er ikke noe vi forholder oss til,
så maten serveres når vi gjør landhogg
tilbake på Lånan. Når tiden er inne for
å krype til køys, får du selvsagt ligge
og drømme under edderdun i en helt
ekte Lånandyne, nesten som e-ungene
utenfor.
Hos oss er intet opphold likt, vi
skreddersyr din tur etter dine ønsker
og etter vær og vind. Koselig får vi det
uansett. Ta kontakt med Hildegunn for
nærmere informasjon. Tlf. 45 27 26 54
eller send en e-post til info@lanan.no
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