
Nyheter → 

Mandal Seniortur besøkte Lordehytta: – Det var 
en helt fantastisk tur 

Hver onsdag gjennom hele året arrangerer Mandal Seniortur 
utflukter. Tidligere denne måneden gikk turen til Lordehytta 
i Åseral, etterfulgt av 80-årsfeiring. 

 
Mandal Seniortur gikk den åtte kilometer lange turen til Lordehytta i Åseral 8. september. 

Eldste deltaker i turfølget var 84 år. FOTO: PRIVAT 

Kristian van Pelt 

Sist oppdatert: 22. september 2021 (12:58) 

– Vi var totalt 35 personer som var med på turen til Lordehytta onsdag 
8. september. Eldstemann var 84 år, sier Einar Myrseth i Mandal 
Seniortur. 

Ifølge Myrseth tok de spreke seniorene først buss til Breland, deretter 
gikk veien videre på en ny anleggsvei opp til Svartevann. 

– Der parkerte vi bussen, før vi ble hentet i tre båter som lå klare. 
Turen ble arrangert i samarbeid med Eikerapen Gjestegaard, som 

https://www.l-a.no/nyheter/
mailto:kristian.van.pelt@pmsor.no


gjorde en god jobb med å legge til rette med båter og lokal guide, sier 
han. 

 

 

Inviterer til musikalske minner fra 50- og 60-tallet 
 

 
Totalt 35 personer deltok på turen til Lordehytta. FOTO: EINAR MYRSETH 

– En helt fantastisk tur 

Myrseth legger til at fotturen opp til Lordehytta i Åseral var på fire 
kilometer. 

– Det var en helt fantastisk tur, og terrenget var knusktørt. I et 
brukbart turistforeningstempo, brukte vi vel rundt halvannen time 
opp til hytta, sier han. 
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Tok med 130 eldre på båttur i skjærgården 
 

Myrseth påpeker imidlertid at distansen har blitt noe redusert med 
årene, og forteller at de tidligere gikk fra Røysland, noe som tilsvarer 
22 kilometer tur-retur. 

– I gamle dager, da vi gikk samme turen, var det gjerne snakk om tre-
fire timer hver vei, så det har blitt noe redusert, sier han. 

 
Einar Myrseth i Mandal Seniortur beskriver turen i Åseral som fantastisk og forteller at 
terrenget var knusktørt. FOTO: EINAR MYRSETH 

Reist av Lord Salvesen 

Hytta, som ble reist av Lord Salvesen tidlig på 1900-tallet, ligger et 
godt stykke inni fjellheimen i Åseral. 

– Firmaet Gustav Olsen AS bygde hytta for Lord Salvesen først i 
Mandal, og demonterte den før han fraktet den opp til Åseral. Olsen 
hadde også ansvaret for vedlikehold av bygget på fjellet, sier Myrseth 
og legger til: 

– Det som er litt synd er at Gustav Olsen AS nylig ble kjøpt opp. De som 
kjøpte firmaet gikk etter kort tid konkurs. I den anledning gikk også 
arbeidstegningene av hytta til spille. Disse tegningene skulle vi i 
Mandal Seniortur gjerne hatt tak i. Vi håper de finnes i boet. 
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Tilbyr livsglede på buss: – Dette er noe vi aldri har gjort før 
 

 
Ved Svartevann ble turdeltakerne hentet i tre båter som sto klare og ventet på dem. FOTO: 
EINAR MYRSETH 

Feiret 80-årsdagen 

Etter at pensjonistene hadde lagt bak seg fire kilometer på hjemturen, 
var det duket for middag på Eikerapen gjestehus. 

– Der feiret vi 80-årsdagen til Liv Jorunn Blørstad. Hun ville heller feire 
bursdagen sin på tur med oss i stedet for å være hjemme med familien, 
legger han humoristisk til. 

Blørstad fikk bursdagssang og et ekstra stort kakestykke til kaffen. 
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Ønsker velkommen til fjellheimen 
 

Aktivitetsforeningen i Mandal har i mer enn 20 år holdt tradisjonen 
ved like med turer hver onsdag. De har registrert mer enn hundre 
forskjellige turer i nærmiljøet. 

– Hver onsdag hele året arrangerer vi gåturer, og det er noe vi gjør 
uansett vær. Vi bruker å være mellom 50 og 80 deltakere, men dette er 
selvfølgelig litt væravhengig, sier han og legger til at eldste deltaker er 
88 år. 

Turdestinasjonene er nøye planlagt fra uke til uke. 

– Vi forsøker å strekke turene fra Lindesnes fyr til Åseral, så det er mye 
fint å se gjennom alle årstidene, avslutter Einar Myrseth. 
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