Hela denna bilaga är annons för KOMMUNERNA GRATANGEN, LAVANGEN, IBESTAD, SALANGEN OCH SKÅNLAND
Foto: Liss Hennie Hansen
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Inte långt borta
och olikt allt annat
Utgivare
Den här annonsbilagan är utgiven
som ett samarbete mellan:
Gratangen kommun
Årstein, 9470 Gratangen
Tlf +47 77021800
postmottak@gratangen.kommune.no
Lavangen kommun
Postboks 83, 9358 Tennevoll
Tlf +47 77176500
postmottak@lavangen.kommune.no
Salangen kommun
Postboks 77, 9355 Sjøvegan
Tlf +47 77172000
postmottak@salangen.kommune.no
Ibestad kommun
9450 Hamnvik
Tlf +47 77099000
postmottak@ibestad.kommune.no
Skånland kommun
Postboks 240, 9439 Evenskjer
Tlf +47 77089510
post@skanland.kommune.no

Ansvarig utgivare
Bjørnar Storeng
Gratangen kommun
Tlf +47 77021803
bjornar.storeng@gratangen.kommune.no
Redaktör
Linda Flaaten-Stokkan
Gratangen kommun
Tlf +47 77021868
linda.flaaten-stokkan@gratangen.
kommune.no
Produktion
Ole Kristian Severinsen
Sessan Consult AS
Tlf +47 95742312
ole.kristian@sessan.no
Journalister
Gunnar Lund
Sandstrand, 9445 Tovik
Tlf +47 99108024
Yngve Paulsen
9470 Gratangen
Tlf +47 91602222
Översättning
Hans Olov Ohlson, Luleå

Kontaktinformation
Om du har frågor som du inte hittar svar på i den här tidningen, försök då att ringa till
de kontaktpersoner som står angivna i annonser och artiklar.
Du kan också prova att leta sig fram på www.blafjorder.no som har mer detaljerad
information på flera områden.
• Du hittar en kalender som är uppdaterad med de senast planerade arrangemangen. Ibland är kalendern svåröversiktlig. Du kan då använda kategori som alternativt sökbegrepp.
• Du hittar nyheter om arrangemang och annat som är av intresse för besökare.
• Du hittar beskrivningar och platsangivelse för de flesta arrangemangsställena.
• Du kan skicka förfrågningar till redaktionen på www.blafjorder.no
Det är självklart också möjligt att ringa kommunerna i området. Se särskild lista med
kontaktupplysningar vid kartan.
Förbehåll
Utgivaren tar inte ansvar för skrivfel eller andra fel som kan ha uppstått i samband
med produktionen av material till den här bilagan. Utgivaren tar inte heller ansvar
för om kontaktinformation, arrangemang och angivna tider ändras efter att bilagan
har producerats. Kontrollera därför alltid informationen innan du åker iväg genom att
besöka hemsidan eller genom att ringa.

Foto
Många fotografer har bidragit
med bilder i den här tidningen:
Yngve Paulsen
Alvin Jensvold
Deltagarna i tävlingen Blå foto
Ole Kristian Severinsen

Grafisk form
Erja Persson
Norrbottens Media AB, Luleå
Tryck
Tryck i Norrbotten AB, Luleå
Papper
60 grams miljövänligt
Upplaga
60.000 ex.

Området vi bjuder in dig till ligger inte så
långt bort som du tror – och det liknar inte platsen
där du bor.
Vi bor vid havet, vid fjordarna och i dalarna. Våra
förfäder livnärde sig på fiske och jakt och jordbruk.
I dag är här moderna samhällen med samma
arbets- och kulturutbud som i andra delar av våra
nordiska länder.
Fortfarande fiskas det, men en ny näring har tillkommit – laxodling. Fortfarande jagas det, men numera
är det mest jakt för upplevelse, husbehov och viltvård. Och fortfarande brukas den frodiga jorden.
Vi bjuder in dig till ett område som har många namn.
Några kallar det Havlandet, andra Astafjorden, ytterligare andra Blåfjorder.
På kartan består området av fem kommuner
– Skånland, Gratangen, Lavangen, Salangen och
Ibestad, som omsluter Astafjorden.
Statistiken visar att vi i början av 2010 var totalt
8 636 innevånare. Vi är alltså inte så många, men har
i stället stora utrymmen för alla sorters upplevelser
– totalt 440 kvadratkilometer. Eftersom de flesta
av oss bor vid kusten finns det goda möjligheter till
långa turer i orörd natur.
Från Skånlands kommuncentrum Evenskjer längst i
väst till Salangens kommuncentrum Sjövegan längst
i öst är det 60 km fågelvägen, medan bilvägen är
116 km. Det är en väg som slingrar sig längs vackra
fjordar och över idylliska bergspass.
Vi har tillräckligt att erbjuda av upplevelser och aktiviteter för att vara ett gott resmål. Om du planerar din
semester i god tid kan du uppleva festivalyra, spännande havsfiske och lugnet på fjället. Samtidigt kan
du lära dig lite om hur folket levde här i forna tider.
Du kommer att möta gästfria människor som
gör sitt bästa för att du ska känna dig som hemma.
Har du andra resmål är det ändå troligt att du reser
genom vårt område. Är du till exempel på väg till
Lofoten längs E10 passerar du vårt område i väst
längs Tjeldsundet och över Tjeldsundsbron. Då borde
du i alla fall stanna och uppleva Tjeldsundsbrons
krog och hotell med sitt goda kök, och kanske följa
ett av turförslagen på sista sidan.
Kommer du från söder eller norr längs E6 som är
huvudleden i vår landsdel passerar du också vårt
område. Då är det möjligt att göra en avstickare och
uppleva vacker kustnatur. Kanske har du också tid att
stanna och äta lunch på något av våra kaféer.
Välkommen till Nordnorge!

ANNONSSIDA

ARRANGEMANG

BLÅFJORDER

ANNONSSIDA

Foldvik i Gratangen är platsen
där du kan uppleva saltstänkt, norsk
kustkultur. Den 15-18 juli arrangeras nämligen Förbundet
kustens riksfestival med 200-300 äldre fartyg från hela kusten på plats.

Saltstänkt
kustkultur
På eftermiddagen torsdag den 15 juli söker sig
en samlad konvoj in till Foldviks hamn för den
officiella öppningen av riksfestivalen, som beräknas dra 15 000–20 000 besökare.
Gratangen Kustlag är värd för Förbundet kusten, en kulturskyddsorganisation som arbetar för
användningen och bevarandet av äldre fartyg och
kustmiljö i Norge.
Kustkultur och marknad
– Kustkulturen kommer naturligtvis att prägla mötet, men det blir också ett livfullt marknadsområde med traditionella bodar, försäljning av mat
och dryck, och underhållning – sånt som publiken
är van på Foldviksmarknaden. Vi väntar oss också
många hantverkare som bland annat kommer att
demonstrera hur man tätar skrov och hur man
bygger en skinnbåt och sjöbodar, berättar Ole
Magnus Ellefsen, medlem i huvudkommittén för
arrangemanget.

Foldviks hamn består av flera bryggor, kajer
och torkställningar för nät. Den var hemmahamn
för de båtar från Gratangen som bedrev sillfiske
och ishavsfiske. Den gamla hamnmiljön har
behållit sin ursprungliga form.
Världens äldsta skonare
– Fredag den 16 juli arrangeras två konvojer med
möjlighet för publiken att delta. Annars blir det
många aktiviteter för barn: Eliasbåter, rodd, fisketurer, hästriding och -körning, repslagning, båtturer, lekaktiviteter på gammalt vis och mycket
annat, säger Ole Magnus Ellefsen.
Bland de anmälda finns Anna Rogde, sannolikt världens äldsta seglande skonare, ett år äldre
än den välkända Cutty Sark. Hon är den femte
största segelskutan i Norge och är en stolthet
både för landsdelen och hemstan Harstad.
Hela programmet finns på
www.gratangen-kystlag.no

Gratangens musikfestival
I fjol drog Gratangens musikfestival
storpublik och blev en succé. I år arrangeras festivalen den 6-8 augusti.

Arrangemangsarenan Gratangen Lyd är en gammal ombyggd lagård som omfattar mycket.
Ljudstudio, pub, serveringslokaler, livescen
och ett stort utomhusområde bildar ram för allt
som sker. Festivalen har fullständiga rättigheter
vad gäller servering av alkohol.
Gratangen Lyd ligger på landet, på Moan
i Gratangen, så besökarna kan uppleva fin
bygdekultur, musik och härlig stämning. Många
bra band och artister uppträder och det utlovas
varierad musik från lokala, regionala och riksbekanta band från hela Norge. Dessutom kommer
ett italienskt band.
Precis som i fjol blir det festligt för både unga
och de lite äldre. Det blir massor av aktiviteter
– men det är främst musiken som står i fokus.
Se även: www.gratangenlyd.no

Svensk
blues på
Evenskjerdagarna
Också i år blir det häftig blues
under Evenskjerdagarna.
Två professionella svenska
bluesband spelar i stortältet i
Evenskjer centrum lördag den
19 juni.
Evenskjerdagarna bjuder på både marknad och underhållning koncentrerat till
två hektiska dagar – den 18 och 19 juni.
Tätorten ligger vid det vackra Tjeldsundet, några få minuters körning från Kung
Olav Vs väg/E10 – Europavägen som går
mellan Luleå och Å på Lofoten.
– Här ska det ske någonting hela
tiden, från det att festivalen startar på fredag tills den avslutas natten till söndag.
I fjol var det närmare 600 i publiken i och
runt festivaltältet under blueskonserten.
Det blir knappast färre i år. Jag tror att vi
har funnit en musikalisk nerv som tilltalar
många, både lokalt och regionalt. Banden
är professionella. Det ena kommer
direkt från London via Oslo till oss. Det
är nästen otroligt att vi har lyckats locka
hit dem, säger festivalgeneralen Gunnar
Johnsen.
Både fredag och lördag blir det massor av aktiviteter för stora och små.
Isbadstranden är en mötesplats både för
sjörövare och barn som deltar i spännande skattjakter.
– Vi har parkeringsplatser för såväl
personbilar som husbilar och husvagnar.
Så gillar du blues, ta turen till Evenskjer i
Sör-Troms, säger Johnsen.
Aktuell info finns på
www.blafjorder.no
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Sommar i
Ibestad – fes
t
i
v
a
l
för de flesta
Tour de Andörja – Triple Challenge arrangeras
i år från fredag den 9 juli till söndag den
11 juli. Då kan du delta i terränglopp, cykeltävling och backtävling upp på Årbostadtinden
– 1 181 m ö h.

Sommar i Ibestad arrangeras från den 30 juli till den 1 augusti.
Festivalen avslutas med en guidad tur på ön Rolla.
– Årets dagar kommer att spegla lite av kommunens spännande historia.
Ibestad IL fyller 90 år och det vill vi markera med aktiviteter, liv och rörelse. Här
blir det aktiviteter för alla – för den som vill fotografera, äta god mat och dansa.
Sommar i Ibestad är ett arrangemang som fångar de flesta, berättar Aina Mathisen i arrangörskommittén.
Årets program startar med fotoutställning onsdagen den 28 juli, plus en
fototävling med fina priser. Arrangör är Ibestad Fotoklubb.
Under festivaldagarna blir det dessutom arrangemang på Hamnvik Handelsplats, Donseanläggningen (en bevarad handelsplats från 1794), familjearrangemang och grillfest vid Kobbetjönna friluftsområde, marknad vid Ibestadhallen
med aktiviteter för hela familjen och utefest med stortält, öl- och vinservering.
– Söndag den 1 augusti bjuder vi in till en gemensam tur i området. Erfarna
turguider tar oss med på en tur runt Rolla. Turister är naturligtvis välkomna att
delta. Det är ett bra sätt att bli bekant med människorna, kulturen och naturen,
säger Aina Mathisen.
För mer info, kontakta Aina Mathisen, tlf. 94059960 eller Grete Danielsen,
tlf 992 72 043. E-post: post@ibestadil.no

Positiva möten på
Morgans fest
Morgans Skepp är världens största mobila träskulptur, skapad av den världskände svenske multikonstnären Calle Örnemark.
Skulpturen är Calle Örnemarsk fantasi av fregatten Oxford, som
kapten Henry Morgan seglade i Karibien på 1600-talet.
– Morgans Skepp är också en gåva och en dröm, en symbol
för utveckling, lärande, lokal mobilisering, kompetens och vilja,
säger Paul Håvard Zylla och talar för alla som har jobbat med
skulpturen.
– Varje år arrangerar vi Morgans fest på Lilla Jamaica,
med fokus på konst, bakverk, musik, Karibien och positiva
möten mellan människor.
I år hålls Morgans fest lördagen den 14 augusti.
Välkommen!
För mer information – se www.morgansskip.no.

ANNONSSIDA

5

Samisk kultur på
världens finaste
festivalområde
Tour de Andörja
– en tuff utmaning

Under festivaldagarna blir det bl a arrangemang på Hamnvik Handelsplats.

ANNONSSIDA

– Arrangemanget sträcker sig över tre dager och erbjuder
både kultur och idrottsliga aktiviteter. 2006 arrangerades
NM i landsvägscykling på Andörja med toppcyklister från
hela Norge. Årets arrangemang har en sportslig och social
inramning som är anpassad för såväl elitidrottsutövarna
som motionärerna och barnen, berättar Aina Mathisen på
uppdrag av arrangören.
Tour de Andörja startar med ett väg- och terränglopp i
Engenes på fredag. Där har de minsta då sitt eget lopp.
Lördag är det cykel som står på programmet när nästan
hela ön ska cyklas runt. För de minsta arrangeras också
Barncykelloppet.
Det sportsliga avslutas på söndag med en backtävling
uppför Årbostadtinden, som reser sig 1179 meter över
havet. Uppförsbackarna är långa och sega, men utsikten
över havet, fjordarna och fjället är fantastisk!
– 2009 hade vi under de tre dagarna cirka 1 800 deltagare på sportarrangemangen. På bryggfesten deltog mer
än 1 000 människor. Nytt för i år är att Tour de Andörja
också blir en konstnärlig begivenhet. Fem konstnärer
kommer att utforma skulpturer och installationer längs
cykelvägarna, säger Mathisen.
Det kulturella utbudet under arrangemanget sker annars i huvudsak på kvällstid efter att dagarnas sportsliga
utmaningar är avklarade. På fredag blir det barnkonsert för
de minsta och kulturkväll med räkafton för de lite äldre.
På lördag blir det underhållning för barnen på dagtid och
bryggfest för de över 15 år på kvällen.
Det slutliga programmet läggs ut på hemsidan så fort
det är klart.
Läs mer på Tour de Andörjas hemsida:
www.letour.no

Márkomeannu kultur- och musikfestival i Ofoten och SørTroms på den norska sidan av Sápmi är känd som festivalen
med världens finaste festivalområde.
För att uppleva vidden av den samiska kulturen
är ett besök på festivalen ett måste. Här samlas
”hela” Sápmi, både unga och gamla i skön
förening.
Med naturen som kuliss, midnattssolen
som värmekälla, gott humör, samisk mat och
strålande artister skapas en rik, gemytlig och
exotisk festival.
I år arrangeras Márkomeannu för tolfte
gången – från torsdag den 29 juli till lördag den
31 juli.
Festivalen är den enda i sitt slag i norra
delen av Nordland och Sør-Troms.
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Den speciella stä
De sistnämnda brukar kallas de första
popstjärnorna från Sápmi och i höst uppträder
de tillsammans igen, 30 år sedan förra gången
– till stor glädje för publiken.

Artister på frammarsch

Márkomeannu är i övrigt uppbyggt på ett starkt
och varierat program för barn och ungdom,
samt utsällningar, två dagars marknad, kurser,
seminarier, ett eget festivalbibliotek, historievandring, teater, boklanseringer, volleybollturnering och andra festivalspektakel.
För ett ”spektakel” är det. På norska betyder
Márkomeannu just ”spektakel i naturen”.
Så blir det också i år igen, med ett mer varierat program än någon gång tidigare.
Festivalens stora styrka är att den både är en
favorit för dem som vill uppleva samefestligheter och en barnvänlig familjefestival.

Festivalen vill lyfta fram samiske konstnärer och
har därför ”jagat” runt i Sápmi efter artister på
frammarsch. Årets konsertprogram är spännande med nya, unga och fräscha inslag.
Den svenska delen av Sápmi har historiskt
sett nära anknytning till Ofoten- och Sør-Tromsregionen, så därifrån kommer det flera artister.
I spetsen för dem kommer ÁRA med jojkaren Simon Marainen från Soppero, Karesuando- och Piteårockarna i Nammalahpan, samt
lulesamiske Jarnna från Jokkmokkområdet.
Dessutom kan Márkomeannu presentera Arvidsjaursbandet Glesbygd’n, som räknas som

Någonting för alla

Mer info finns på www.markomeannu.no

Miljonfisken väntar på dig
Miljonfisken 2010 kan bli
din!
Men då måste du anmäla
dig till fisketävlingen i Salangen som startar torsdag
den 1 juli och avslutas söndag
den 4 juli.
Under arrangemanget kan deltagarna
fiska varje dag, undantaget kväll och natt.
Fisket får ske inom begränsade områden
i två lokala fjordar och i Salangälvens alla
vatten till gränsen mot Bardu. I fjol deltog
1 200 personer från Norge, Sverige, Tyskland, Holland och USA i tävlingen. I år räknar
arrangörerna med 2 000 besökare.
– Du kan åka med en stor fiskebåt, hyra
en liten båt så långt de räcker, ha med egen
båt eller fiska från land. Det kan fiskas med en
handrev eller ett fiskespö per fiskekort. I fjol
togs den största fisken faktiskt från land, säger
Morten Mikalsen, kontaktperson för Miljonfisken 2010.
1 miljon norska kronor
Maxpriset på en miljon norska kronor får
den som klarar att dra upp en havsöring på
en förutbestämd vikt mellan 1,0 och 4,0 kilo.
Vikten måste stämma så gott som exakt, bara
plus/minus 10 gram.
Svårt, förstås, men inte omöjligt!
– Vi har laddat upp med ett prisbord med garantipriser på runt 600 000 kronor. Bland annat

Sommarhelg .
i Grovfjord

Huset i Havet är också i år platsen för Sommarhelg i Grovfjord i Skånland kommun. Här blir
det många aktiviteter från fredag den 2 juli till
söndag den 4 juli.
I år kommer Grovfjord Idrottslag, Astafjord Kustlag, Grov
Sjukvårdsförening och Ungdomslaget att dra igång den
femte Sommerhelgen.
Helt enligt traditionen kommer det att vara utställning
”på loftet”. I år kommer utställningen att handla om lekar
– ”Vi leker oss genom tiderna”. Den handlar om hur vi lekte
ute och lekte inne – pojkar som flickor.
Som vanligt blir det många arrangemang på bryggan vid
Huset i Havet. I fjol deltog cirka 750 personer som var med
om kvällskonserterna och bryggdansen fredag och lördag.
Följ E10 från Riksgränsen på Björnfjäll till RV 829 mot
Grovfjord. Turen tar cirka en halvtimme med bil från Riksgränsen. E10 fortsätter hela vägen till Å på Lofoten.
Mer info på www.grovfjord.net

Lavangsveckan .
– en fin upplevelse
Lavangsveckan 2010 arrangeras den 19-26
juni. Lokala lag och föreningar står för programmet.

Lycklig pristagare från förra året.

ingår en ny Ford Fiesta 1,6 diesel värd 215 000
kr, som går till den som får den största fisken,
säger Mikalsen.
Från den 1 april kostade det 400 kronor för
ett kombinerat fiskekort och festivalpass. Från
den 1 juni kostar det 500 kronor
– Som underhållning har vi många band och
andra artister på plats. Huvudattraktionen blir
det världskända bandet Smokie från England
som spelar lördag den 3 juli och som garanterat
kommer att skapa god stämning.
Mer info på www.millionfisken.com och
på Facebook.

Bland erbjudandena kan nämnas utdelnng av kulturpris, tur
till en kåta, jakt på gamla historiska namn, fotbollsturnering, turmarsch, topptur och båttur med MK Havgutten.
– För besökare från Norrbotten tror jag att både båtturen och toppturen till Spanstinden (1 457 m ö h) kan
vara fina upplevelser. De ger goda möjighetheter att möta
nordnorsk natur och kustkultur, säger kulturchefen Anne
Strömmesen.
Toppturen till Spanstinden leds av guider från Lavangen
Fjällvandrarlag. Laget har en egen hemsida – www.blafjorder.no – där man hittar turprogrammet för 2010.
– Årets extremtur kräver en del träning! Vi ska gå opp 1
702 höjdmeter och ned 2 077 höjdmeter, säger hon.
Som avslutning på Lavangsveckan 2010 blir det konsert på
Fjellkusten med Intrigue, ett samiskt band från Karasjok
som sjunger på samiska och engelska, och WigWam, ett
hårdrockband från Halden. WigWam representerade Norge
i Eurovision Song Contest 2005.
Mer info på www.lavangen.kommune.no
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Fantastiskt
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Garsnes - perlen i Sagfjorden!
RESTAURANT, PUB, BÅTPLASSER

Elvelund Camping ligger idylliskt till
vid Salangsälvens utlopp.
Här myllrar det av aktiviteter under
sommaren – speciellt under fiskefestivalen Miljonfisken (se särskild text).
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Blåfjorder är ett område för spännande havsfiske under trygga förhållanden.
Våra fjordar ligger skyddade och väderförhållanden är sådana att man sällan tvingas ligga i land.
Samtidigt är det nära till öppnare vatten för den som önskar mer spänning.
Vi har fiskerika fjordar med goda bestånd av torsk och sej.
Du kan också få andra fiskar som stenbit, hälleflundra,
kolja, kungsfisk, lubb, makrill och håkäring.
I området finns det flera turistföretag som erbjuder
havsfiske med övernattning i fiskestugor. Principen är att du
hyr stuga och båt, men har med dig egen fiskeutrustning.
Anläggningarna ligger i området, nära fiskeplatserna, så
det är lätt att hitta fram efter anvisningarna.
Båtarna är 16-20 fot med passande utombordsmotorer,
tillräckliga för förhållandena i området. Anläggningarna har

flytbryggor så att det blir enkelt att ta sig ner i båtarna – och
att ta i land de stora fångsterna!
Om du önskar att fiska i öppnare vatten rekommenderar
vi starkt att du tar med en guide de första gångerna – både
för fiskets skull och för säkerheten. De flesta anläggningarna kan skaffa guider.
Det är stort intresse för havsfiske och hårt tryck på de få
anläggningar som finns. Vi föreslår att du tar kontakt i god
tid för att boka plats.
Mer information finner du på www.blafjorder.no.

Blåfjorder har fiskerika fjordar med goda
bestånd av torsk och sej.

nnie H
ansen

iss He

Mer information på
www.aagaard-lavangen.no.

Foto: L

Aa-gårds eleganta högstandardsstugor är en bra
utgångspunkt för att starta fisketuren på fjorden.
Där kan man fånga många olika sorter, från
traditionell torsk och sej till mer ovanliga fiskar.
En dag på fjorden ger ofta en och annan överraskning för den fiskefrälste eftersom det finns
tiotals arter.

– Lugn är ett nyckelord hos oss på Aa-gård,
säger Tor-Erik Lind. Här är det inget stök och
ingen stress. Från att du kommer körande in
genom grinden kan du mötas av får och andra husdjur. Här finner du en fridfull, skyddad
och lantlig idyll med fjorden alldeles intill
och med utsikt över både fjord och fjäll.
– Önskar du ombyte från livet på fjorden
kan du ta en tur i fjällområdet med fina
fjällturer och toppbestigningar. Du kan
också göra utflykter till andre sevärdheter
och aktiviteter i närområdet, säger Lind.

En pärla .
i Sagfjorden

Hjemmeside: garsnes.no

Inte långt från Sjövegan i Salangen – på
östra sidan av fjorden – ligger Garsnes, i
idylliskt läge på nedre sidan av vägen mot
havet.
Till Garsnes kan du komma med egen båt
för att fiska och veta att du har en plats att
lägga till när du har varit på fisketur. Eller så
kan du bara komma och hyra båt.
– Sagfjorden och Salangen längre ut
ger många fina fiskemöjligheter, säger den
ansvarige Andreas Utstöl. Dessutom har du
alla tiders möjligheter till andra aktiviteter
också i närområdet – fjällturer, grottvandringar och museer. Du kan också fiska i
vattendragen runt Salangen, där det går upp
röding.
– Vårt ställe här står inför en viktig utveckling, berättar Utsöl. Vi ska ge plats för
en marina och vart eftersom en del annat
utbud.

Camping
Catering
Café med middagsalg
Kun 10 km til Polar zoo
VELKOMMEN!
www.lapphaugen.no
+47 77 17 71 27
N-9357 Tennevoll

Elvelund camping

Mer information: web.mac.com/garsnes.

Mer än bara havsfiske
Foldvik ligger i fjorden Gratangen, cirka 15 km från
E6 om du kommer norrifrån eller 53 km från E10
(Tjeldsund).
Här hittar du Foldvik Bryggeferie som är en ny
och modern stuganläggning med sex fiskestugor på
cirka 60 kvadratmeter. Varje fiskestuga har ett större
rum, kök, badrum och tre sovrum med plats för sexåtta personer.
– Foldvik Bryggeferie ligger alldeles på stranden,
strategiskt placerat i förhållande till fina fiskeställen,
säger den ansvarige Geir Lundberg. Du har direkt
förbindelse med kaj, flytbryggor och hyrbåtar. På
kajen vid flytbryggorna finns det ränsrum med el
installerad. Intill finns Foldvik Brygger och butik.
Foldvik Brygger har restaurang, pub, nyupprustade tvättrum och toaletter. Det är öppet från maj
till september, eller enligt bokning. Man arrangerar
julbord och andra företagsfester. Det finns bra
möjligheter till konferenser.
I butiken är det ett bra utbud av varor, bland annat i form av apotek, drivmedel, gasol, fiskeutrustning och dagligvaror.
– Foldvik är historiskt känt för fisket och ishavs-

fångsten, krigshändelserna under andra världskriget
och Foldvik Marknad, berättar GeirLundberg. I övrigt
finns här Nordnorskt Fartygsbevarandecentrum,
Foldvik Brygger och laxuppfödningsanläggning. Det
är en bra utgångspunkt för att krydda fisket med
andre upplevelser.
Mer information på www.foldvikbryggeferie.no

9350 Sjøvegan – Tlf. 77 17 18 88
web: www.elvelund-camping.no

ret Guve

Aa-gård ligger vid fjorden Lavangen
som kallas ”en av Norges vackraste
och snällaste fjordar”.
Lavangen är känd för sitt goda fiske
och oerhört populär bland sportfiskare
i många länder.

För mer information
– se www.elvelund-camping.no.

Telefon +47 40210918
mail: garsnes@mac.com

Foto: Marga

Eldorado för havsfiske

– Vi kan erbjuda semester i en lugn omgivning med bedårande utsikt, vacker natur och
Norges bästa rödingvatten som närmaste
granne, berättar värdparet Beathe och ThorArne Cruickshank.
Förutom fisket i Norges bästa rödingvatten
kan de till exempel erbjuda en guidad tur i
Sagelvas spännande grottor, eller en kajaktur i
midnattssol.
– I kaféet säljer vi kioskvaror, kaffe och
bröd, förutom middagsmat. Kaféet har blivit
riktigt populärt, både bland campinggäster och
lokalbefolkning, säger Cruickshank.
Här finns också goda möjligheter till
havsfiske i Sagfjorden och Salangen. Elvelund
Camping samarbetar med Garsnes Camping
om båtuthyrning.
Den som är intresserad av att vandra har
många möjligheter till det.
Det går också att få hjälp att utforska grottsystemet Sagelvas grottor.

Høsten 2010 starter bygging av marina,
molo, rorbuer, stornaust.
Vi har også ferdig
regulerte hyttetomter
for salg.

Events, Konserter, Lydstudio, Seminarer
Unike selskapslokaler med mange muligheter.

Gratangen Musikkfestival 6-7 aug 2010
Naturskjønne omgivelser! Campingmuligheter.
Ta kontakt, tlf +47 90104546
Mail: post@gratangenlyd.no | www.gratangenlyd.no
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HISTORIA

Många spännande
museer att
besöka

gården Söndre Steinsland – belägen vid Tjeldsundsbron – ingår som delar av ett traditionellt
hemman. I stora delar av Norges kustområde var
det en vanlig gårdsform. I våra dagar är gårdssamlingar som på Steinsland en sällsynt syn. Här finns
en utställning med 2 000 föremål i en autentisk
atmosfär från runt 1920.

Helleren kraftstation är en viktig del av vår
industrihistoria. Kraftstationen togs i bruk 1958.
Maskineriet, turbin och generator från 1907 och
1905 är unika i landet.

Krambuvika bygdemuseum. Huvud-

byggnaden Sverrebrygga är ett brygghus med
kafé, en gammal butik och skomakarverkstad på
första våningen. På området finns också flera andra
byggnader: Nothuset Arthurbrygga, Jennystugan,
ett båthus med flera äldre båttyper, en tjänstebostad och en komplett inredd smedja, Halmarsmedjan. I Krambuvika är det flera arrangemang under
Lavangsveckan den 19-26 juni.

Lundbrygga ligger mitt i centrum av Sjö-

vegan. Den är uppförd under mellankrigstiden på
platsen där det fanns en äldre brygga. Här kan

man njuta en kopp nybryggt kaffe i maritim miljö.
På första våningen finns delar av den ursprungliga butiksinteriören. På andra våningen finns en
utställning som visar nordlandsbåtar, fiskeredskap
och annan utrustning med anknytning till fisket och
fiskebondens vardag.

Nordnorska Fartygsbevarandecentrum
i Gratangen i Sör-Troms är ett av tre
nationella fartygsbevarandecentra.
Båtmuseet öppnade 1990 och skildrar
nordnorsk kustkultur.
Fartygsbevarandecentrumet ligger inte långt
från Foldvik, där Förbundet kustens landsmöte
arrangeras i juli. Båtmuseet finns i Gratangsbotn, några få kilometer från fartygsbevarandecentrumet.
– Båtmuseet har fasta öppettider för
besökare från den 10 juni till den 20 augusti.
Fartygsbevarandecentrumet erbjuder visningar
för bokade grupper, men alla är välkomna. På
arbetstid träffar man alltid folk här som jobbar
med olika projekt, säger administrationskonsulent Tone Bruvoll.
Till de flesta platserna längs norska kusten
kom leveranserna förr med båt. Frakt-skutorna
fick inte vara för stora för hamnarna, men
måste ha tillräcklig kapacitet för att turerna
skulle löna sig ekonomiskt. De här skutorna
höll liv i många ösamhällen där vägförbindelser

vid den tiden var en utopi. Men vägen kom
och då försvann grundvalen för fraktskutornas
verksamhet. De flesta boplatserna på öarna
längs kusten är nu övergivna och fraktskutorna
har försvunnit – men ändå inte helt…
Nordnorska Fartygsbevarandecentrum
bevarar och för vidare hantverkskunskap om renovering, drift och underhåll av äldre båtar och
fartyg efter antikvariska principer, forskning,
dokumentation, förmedling och upplärning.
Fackområden är semidieselmotorer, skeppselektronik, tekniska installationer, nordnorsk
och samisk båtbyggartradition. Centrumet ligger i Hellarbogen, Gratangen, i Sör-Troms.
Nordnorska Fartygsbevarandecentrum jobbar med många projekt. Museets båtbyggare
Björn Lillevoll har varit på Island och byggt båt
med sina vänner Björn Jonsson och Örlygur
Ristfinnson i Siglufjordur. Som pilotprojekt
byggde de en ”tre rums spetsbåt” i Gratangen.
Bygget filmades och redigerades till en liten
snutt som du hittar på hemsidan: tre rums
spisse på 1-2-3.

– Hamnviks handelsplats är en omfattande och skyddad miljö
med totalt 14 byggnader, berättar ägaren Einar Johan Dons.
De äldsta delarna är från 1794. Stället har varit i släktens
ägo sedan den tiden. Hotellet från 1896 är fortfarande under
restaurering och det ska så småningom återuppstå med
rumsuthyrning.
Handelsplatsen har upplevt medgång och motgång i takt
med konjunkturer och krigshändelser ute i Europa. Ställets
storhetstid kulminerade i slutet av 1800-talet, men det drevs
aktivt fram till 1960-talet.
Flera prominenta personer har besökt stället. Ludvig Filip,
senare kung i Frankrike, tog in här 1795 – anonymt och på
flykt från revolutionen. Det rum där han bodde kallas i dag
Ludvig Filip-rummet.
I samband med kröningsfärden 1873 var kung Oscar II
gäst i stugorna på Hamnviks handelsplats.
Ägarna har de senaste åren gett stället ett lyft genom att
underhålla byggnaderna och gett dem det skick som de har
i dag. Donsebryggan är öppen på beställning och i samband
med arrangemang.
Aktuella aktiviteter är servering, pub, utställningar, konserter, teater, föreläsningar med bildvisning och hemslöjdsbutik.
Om du är intresserad att göra ett besök, ta kontakt på
telefon +47 41806970.
Hemslöjdsbutiken kommer i sommar också
att vara turistinformation.

Centrumet har en bra och informativ
hemsida med mycket text och bilder:
www.nnfa.no

om krigshä

ndelserna

i Narvik 19

Sör-Troms Museum visar
i sommar utställningen
”Narvik 1940 – Krigshistoriskt landskap” på
Trondenes Historiska
Center i Harstad.

Salangen Bygdemuseum ligger på
Prestbakken i Övre Salangen i ett vackert och
bördigt jordbruksområde. Hit kom nybyggarna söderifrån och började bruka jorden i slutet av 1700talet. Gårdssamlingen består av sju byggnader, alla
flyttade från sin ursprungliga miljö och uppsatta på
gården. Här finns våningshus, lagård, härbre, lada,
bod, smedja och kvarn.

Salangsverket är både en påminnelse om
järnmalmsäventyret, och den ”Klondykestämning” som rådde, och om att allt är förgängligt.
På en udde längst inne i Salangen står de enorma
huskropparna från det gamla Salangsverket. Det är
öppet för besökare året runt. Fri entré.
– Om jag ska lyfta fram några av anläggningarna
så får det bli Lundbrygga, Helleren kraftstation och
Krambuvika bygdemuseum, som på olika sätt kan
vara intressanta, säger Hansen.

Hamnviks handelsplats i Ibestads kommun
är en av de handelsplatser i Nordnorge som har
bevarat sin gamla bebyggelse och karaktär.
Delar av bebyggelsen är från slutet av 1700-talet
och i gott tekniskt skick. Det mesta av den gamla
inredningen och bohaget är intakt.

ther

d e r. n o

Steinslans gårdar. Museibyggnaderna på

i generationer

Utställning

De delar som ingår i Regionmuseet är:

Mer information och bilder på
www.stmu.no – Regionmuseet.
Här hittar man också en karta där
alla anläggningar är markerade.
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Salangen bygdemuseum är en
del av Sör-Troms museum.
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Sör-Troms Museum har ansvaret för en rad intressanta museer i Sör-Troms – samlade
under det gemensamma namnet Regionmuseet i Sör-Troms.
– De är alla väl värda ett besök, säger Frode Hansen, avdelningschef vid Regionmuseets kontor i Sjövegan i Salangen.
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Utställningen är en påminnelse
om det som skedde och de som deltog
i krigshändelserna våren 1940.
I vårt område kämpade nästan 40 000
soldater under svåra förhållanden – i ett
nästan två månader långt ställningskrig.
När tyskarna slogs tillbaka vid Lapphaugen fick det stor uppmärksamhet i medier
världen over. En månad senare skedde den
tyska återerövringen av Narvik.
Utställningen består av flera skärmar
som berättar historien runt ”Narvik 1940”
och om de sex monument som finns resta
i Skjomnes, Björnfjell, Bjerkvik, Öse, Lapphaugen och Bardufoss.
På www.blafjorder.no kan du läsa mer
om var minnesmärkena är uppsatta och
om historien bakom dem.
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Björnungar och närkontakt
med vargar.
Det kan du uppleva på Polar
Zoo – ett exotiskt resmål som
barnen älskar för alla spännande upplevelser.
Polar Zoo har under lång tid utvecklat
ett brett utbud som tilltalar besökare i
alla åldrar.
Björnungarna Salt och Peppar
föddes för ett och ett halvt år sedan
och har blivit starka dragplåster för
djurparken.
Den ljusa brunbjörnen Salt och
brorsan Peppar som har den mer
normala brunfärgen är båda charmtroll
som besökarna tar till sina hjärtan.
– Besöket i själva djurparken blir
en vandring på bra stigar där du i lugn
och ro kan uppleva djuren i sina naturliga miljöer, berättar verksamhetsledaren Cato Haakseth. Har du bråttom
föreslår jag den guidade tur som ingår
i inträdesavgiften. Den startar kl 13.00
och tar ungefär en timme.
– Förutom Salt och Peppar har
Polar Zoo de djurarter som av tradition
finns i våra skogar och på fjället, säger
Haakseth. Här finns varg, järv, lodjur,
fjällräv, älg och ren.
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Spännande
grottvandring
Sagelvas grottor är ett spektakulärt grottsystem beläget på
Lavangseidet mellan Lavangen
och Salangen.
Under tiotusentals år har Sagälven
bildat flera grottor på sin väg mot
havet.
Redan 1957 utforskades
grottorna av fransmän och
ungrare.
Det finns beskrivet hela
26 olika grottor i varierande
storlekar och svårhetsgrader. Det rör sig om
grottsystem som är allt från 5 till 400 meter.
– Vid våra guidade grotturer besöker vi två eller tre
av de mest kända bland Sagelvas grottor, säger TorArne Cruickshank. Hur långt man kommer in i grottorna beror vid varje tidpunkt på vattenståndet i älven
och på hur stora utmaningar deltagarna själva önskar.
Av säkerhetsskäl är det väldigt viktigt att man rör
sig försiktigt i grottorna. Det är inte heller tillåtet att ta
med sig någonting ut från grottorna.
En vandring på barmarken mellan de tre grottorna
är en upplevelse
i sig. På flera ställen rinner älven ner i marken – för att
komma upp på en annan plats.
Både naturen och grottorna är fantastiskt fina, så
turen är verkligen att rekommendera!
Mer information om den här spännande attraktionen finner man på www.elvelund-camping.no.

Foto: A
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www.blafjorder.no
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Björnarna charmtroll
på exotiska
Polar Zoo
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Det är en tendens till
minskade möjligheter
till isklättring i Centraleuropa.

De sista åren har grupper
med internationella klättrare
därför kommit till våra breddgrader i sitt sökande efter is
– till de kalla regionerna i norra
Norge, långt ovanför polcirkeln.
– I år inbjuder vi världen till
de inre delarna av Troms och till
Senja, berättar Tor Lyngmo på
Fjällkusten.
Närheten till havet, den tidvis
kalla vinden som kommer in
från Barents hav och breddgraden – det ger förutsättningar för
isklättring i världsklass över en
längre säsong än vad som är går
att hitta söderut. I kombination
med en väl fungerande i infrastruktur i anslutning till klätterställena,
uppfattas området därför som extra
attraktivt.
Spansdalen skär in i landet från
fjorden Lavangen och är känt som
ett paradis för isklättrare. Här finns
flera spännande klättringsmöjligheter
inom ett ganska avgränsat område.
Mest känt är Henrikkaforsen och
Söyleforsen med klättervägar av
varierande svårighetsgrad och upp till
300 m långa.

MEET THE WOLVES

Barnens Guidetur
För barnen är det ofta minst lika intressant med parkens trevliga husdjur
och de spännande lekmöjligheterna.
Det finns också en egen Barnens
Guidetur då de får uppleva får, getter,
höns, kalvar och kaniner. Vissa tillfällen
är det också hästridning för barnen.
– Vi har inte gjort så att det går
att ”dansa med vargar”, men det är
möjligt att ta en tur in till vargarna, berättar han. Vargarna är vana människor
och kommer springande för att kolla
när någon kommer på besök. Då kan
det hända att du får en kall vargnos
med blöt tunga i ansiktet, en hälsning
på vargars vis…

Polar Zoo har de djurarter som
av tradition finns i våra skogar
och på fjället. Här finns varg,
järv, lodjur, fjällräv, älg och ren.

Salangsdalen
9360 Bardu
Phone: +47 908 749 60

www.polarzoo.no
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Topptur till Novafjället
Nova Turlag arrangerar en allmän
tur till Novafjället (1 280 m ö h)
lördagen den 28 augusti.
Samlingen sker vid bommen på vägen in
till Försvarets anläggning i Vassbotn i södra
änden av Skoddebergvann. Starten är planerad till kl 09.00.
Efter att ha gått en bit efter den asfalterade vägen följer vandringen en markerad
stig, Petter Hansa-vägen, till Dalelva där
vandringen fortsätter upp i Novadalen. Det
blir rast vid Niibejavre.
En mer detaljerad beskrivning av turen
till Novafjället och andra fina turmål
i Grovfjordområdet finns att läsa på
www.novaturlag.no. Där finns också
turprogrammet för 2010/2011.

En tur till Novafjället kräver bra väder.
Skulle det vara dåliga väderprognoser för
lördagen flyttas turen fram till söndagen den
29 augusti.
Blir det fint väder hela helgen är det inte
otänkbart att det blir två toppturer: Novafjället på lördag och Revtind på söndag.
Aktuell information finns hela tiden på
www.novaturlag.no.

.
dringsleder är märkta
Harstad Turlags van

Harstad Turlags vandringsled från Tjeldsundsbron, Skånland, till Öse, Gratangen, innebär tre-fyra dagars vandring
med möjligheten till övernattningar i två av turlagets
stugor.
Leden går i en varierad terräng med delvis krävande
partier.
Under turen rekommenderas ett besök på den gamla
restaurerade skogssamiska boplatsen Vilgesvarre/Blåfjäll.
Här kan du övernatta i kåta och få samisk mat serverad.
Avstickaren till Vilgesvarre/Blåfjäll innebär en extra
vandring på 3 km tur och retur. Det kan därför vara klokt att
ta kontakt med platsen via www.vilgesvarre.no för att vara
säker på att det är någon som tar emot dig.
Mer information om hela turen finns på Harstad turlags hemsida www.harstad-turlag.no där du också hittar en utförligare beskrivning av lederna och stugorna.

www.blafjorder.no
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En topptur blir ock
så en toppentur…
Belöningen är att
ha nått toppen.

Sugen på att bestiga en fjälltopp?
Då är det ett gott alternativ att komma till Lavangen Fjällvandrarlag.
Där finns guider till många fina upplevelser.
Fjälltopparna står och väntar.
Spanstind (1 457 m ö h) reser sig högst i området, men Årsteinhornet (1 193), Skavneskollen (1
196), Trosen (1 247) och Reitetind (1 077) är andra
alternativ för att få vackra vyer ut över nordnorsk
natur
Hos Lavangen Fjällvandrarlag får man vägledning och guidning. Fjällvandrarlaget fyller 20
år i år och hoppas att så många som möjligt tar
chansen att ge sig ut på tur för att nyttja och njuta
av naturen.
Turgänget är rutinerat och var det första turlaget som bildades i en Tromskommun.

Det är nedlagt mycket möda och arbete för att
turen i naturen ska bli en fin upplevelse.
Cirka 80 kilometer leder är markerade, broar
och spångar har byggts, det är satt upp informationsskyltar, det finns vinskydd och en särskild
turkarta är framtagen.
Aa-gård och Fjällkusten samarbetar med fjällvandrarlaget om guidade turer för sina gäster.
Fjäll- och toppturer
I årets turprogram finns både fjäll- och toppturer.
Det finns också andra upplevelser som att paddla
kanot i stilla älvar, att njuta naturens stillhet på

Foto: Lavangen Fjellvan

drerlag

turer med olika teman eller historiska vandringar.
Fjällvandrarlaget har en egen redovisning av
turer, utspridda under hela 2010.
Man kan också gå från stuga till stuga längs
det nät av leder som organiseras av DNT, Den
Norska Turistföreningen.
De lokala lederna finns utmärkta på kartan
vilket gör det möjligt att även vandra dem på egen
hand.
Turprogrammet för 2010 har med många fina
bilder från området.
Övrig information finns på www.fjellvandrerlaget.no.

Fjällkusten – naturbasen
I Lavangen ligger gästhuset Fjällkusten – med utsikt över en av
Norges vackraste och lugnaste
fjordar.
Fjällkusten byggdes 1988 som en koja.
Gästhuset går i ett med naturen och är
nästen osynligt vid första anblicken.
Tittar man närmare uppenbarar sig
ett ställe med spännande och oanade
möjligheter.
Gästhuset Fjällkusten är en gynnsam
bas för friluftsaktiviteter, bl a fågelskådning. Det är inte helt omöjligt
att du kan se en pärluggla.

– Med sitt läge är gästhuset en gynnsam bas
för friluftsaktiviteter, säger föreståndaren Tor
Lyngmo.
På nära håll finns möjligheter till vildmarksliv, fjällklättring, grottvandringar, fjällturer, rodd,
ridning och fiske.
– Just nu arbetar vi med att utveckla ett
nytt koncept, nämligen fågelskådning, berättar
Lyngmo. Vi har satt ut ett stort antal fågelholkar,
gjort artregistreringar och andra observationer. Vi
ska dessutom bygga fotoskjul på lämpliga ställen
för att man ska kunna få vara med om olika fågelaktiviteter i skog och mark och vid sjön. Vi siktar
på att göra den här produkten tillgänglig för våra
gäster till nästa vår, 2011.
Mer information på www.fjellkysten.com.

• Overnatting i idylliske
omgivelser
• Merkede turløyper
• Rikt fugle og dyreliv.
• Grottevandring
• Havfiske
• Havørnsafari
• Mange spennende
vinteraktiviteter
...og mye, mye mer.
Ta kontakt: Tlf +47 47924792 | post@fjellkysten.com | www.fjellkysten.com

Bestig ett landmärke
Från Sjövegan kan du mot norr se Årbostadtind resa sig mot himlen med sina 1
181 meter.
Under Tour de Andörja den 9–11 juli
handlar del 3 av The Tripple Challenge
om att springa från havsnivå till toppen
på fjället.
Det är ett formidabelt kraftprov!

Men du behöver inte vara med i den
spännande tävlingen för att göra turen.
En beskrivning av leden finns på
www.letour.no under rubriken Årbostadtindloppet.
Det är alltid bäst att göra en sådan
tur i fint väder. Då kan du fullt ut njuta
av den fantastiska utsikten från toppen.
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TURFÖRSLAG

Biltur 1
1. Start

Korsningen E10-RV829 - ca 16
km från Bjerkvik, 43 km från
Teldsundsbron. Kör RV829 mot
Grovfjord.

2. Vassbotn
Sträcka 6 km, totalt 6 km
I södra änden av Skoddebergvattnet. Här korsar man turleden
från Tjeldsund, Skånland till Öse,
Gratangen. Krävande turled i fin
fjällterräng.

3. Skoddebergvattnet

Vägen slingrar sig på östsidan av
Skoddebergvattnet i storslagen
natur. I väst reser sig Novatinden
(1 281 m ö h) och i nordostlig
riktning syns Revtinden (1 219).

4. Turleden Revvattnet
Sträcka 6 km, totalt 12 km
Från Krokälven i norra änden av
Skoddebergvattnet går en utmärkt turled till Revvattnet. Leden är lätt att gå i vacker terräng.

5. Sletta idrottsplats

Grovjords idrottslags gräsplan.

6. Saltvattnet

Vägen slingrar sig längs den
östra stranden av Saltvattnet.

7. Hellaren kraftstation
(museum)
Sträcka 8 km, totalt 20 km
Innerst i Grovfjorden ligger Helleren kraftstation, Regionmuseet

av hemslöjd och brukskonst. Du
kan också köpa kaffe och tilltugg.

8. Grov

Sträcka 6 km, totalt 37 km
Bensinstation med stor utbud av
matvaror.

Tätort vid avsmalningen av Grovfjorden. Grov är en aktiv plats
med två mekaniska verkstäder
med maritim inriktning.

9. Veiskille
Sträcka 5 km, totalt 25 km
I korsningen RV829-RV825 tar
du till vänster över bron mot
Tjeldsundet. Speciell beskrivning
finns av turen mot Gratangen.

10. Balteskard

Vi klättrar uppåt, genom en kort
tunnel. Direkt efter den syns
Elvegård camping nere till höger
med campingstugor och båtuthyrning för de som som vill
fiska. Här finns en bra kafeteria.

11. Rensådalen
Sträcka 6 km, totalt 31 km
Väl över Balteskard och ned i
Krokmyrdalen kommer vackra
Rensådalen med Rensåälven
och Rensåvattnet med gott om
lax - fiskemöjligheter. Kontakta
Statoil Tovik, +47 77087810.

12. Ebbestugan

Ebbestugan ligger idylliskt till i
Tovik. Ett restaurerat nordlandshus från 1854 i Tovik. Försäljning

Biltur 2
1. Start (Langmyra)

Produktion av block för byggvarumarknaden och regional
distribution av cement, murbruk och andra byggvaror.
Sträckan från Sandstrand
till Tjeldsund är väl lämpad
för att uppleva midnattssolen.

18. Sju magiska tecknen
Sju magiska punkter är en av 33

9. Gratangen kyrka

3. Vägskälet

6. Gratangen lyd
Sträcka 3 km, totalt 8 km
Fortsätt vidare på FV142 och du
kommer till Gratangen lyd som
är platsen för Gratangen musikfestival 6-8 aug.

7. Ateljé Jensvold
Sträcka 5 km, totalt 13 km
Kör tillbaka till RV825 och kör
700 m. Du ser Ateljé Jensvold
uppe till vänster.

Sträcka 6 km, totalt 19 km
Fortsätt på RV825, kör in på
FV141 över Årsteinbron, kommuncentrum i Gratangen.
Kyrkan har en dominerande plats
på höjden vid Årsteinbron. Kyrkan är byggd 1971 i betong och
glas och har en modern form.
Arkitekt: Oskar Norderval.

10. Morgans skepp
Sträcka 16 km, totalt 35 km
Den här imponerande ”skutan”
finns på Grösnes ytterst i Gratangen. Astrid Högmo fick den här
säregna skulpturen av svenske
konstnären Calle Örnemark. Folk
från trakten har gemensamt jobbat för att få landmärket på plats.
Det står ytterst på Klemneset

museum

och Laksebotn +47 7717 1888.

12. Sjövegan
Sträcka 1 km, totalt 31 km
Administrativt centrum i Salangens kommun.

2. Spansdalen-Runggu

Sträcka 0,5 km
Bygdemuseet öppet söndagar
kl 17-20 under säsong. Här finns
flera arrangemang i samband
med Lavangsveckan 19-26 juni.

8. Åter till vägskälet
Solöy

I centrum av Sjövegan finns det
här museet som sorterar under
Distriktsmuseet i Sör-Troms.
Museet öppet under säsong och
fungerar även som turistinfo.

3. Henrikkaforsen
Totalt 7 km. Uppe till vänster
syns forsen störta ned för fjällsidan. Spansdalen och särskilt
Fredrikkaforsen är känt som ett
eldorado för isklättring vintertid.

4. Vägskälet
Sträcka 5 km, totalt 12 km
Turen går längs RV84 till höger,
men vi svänger av en tur till
Tennevoll.

Sträcka 1 km, totalt 17 km
Ta till vänster in på RV84.

9. Fjällkusten
Sträcka 1 km, totalt 18 km
Exotiskt gästhus med många
spännande aktiviteter och upplevelser knutna till naturen.

10. Sagälvens grottor

5. Tennevoll

Sträcka 7 km, totalt 25 km
Spektakulärt grottsystem. Kontakta Elvelund camping +47
77171888 Sjövegan för att boka
guidning.

6. Vägskälet

11. Elvelund camping

Administrativt centrum i Lavangens kommun.
Sträcka 3 km, totalt 15 km
Vid vägskälet på Solöy, ta till
vänster mot Lia.

7. Krambuvika bygde-

Vi närmar oss Tjeldsundsbron,
ute till höger syns en fin, vit
sandstrand. Campingplatsen
ut mot Kvitnes drivs i dag som
asylmottagning.

20. Tjeldsundet

Tjeldsundet med Steinslandsströmmen ligger ute till höger
när vi passerar under Tjeldsunds

bron. Det är
starka tidvattenströmmar
i sundet vilket gör det till en
attraktiv fiskeplats.

21. Steinslands gårdssamling
Sträcka 8 km, totalt 53 km
Kör rätt fram efter bron och
passera under E10. Steinslands
gårdssamling ligger 800 m efter
passagen på vänstra sidan av
vägen, en del av Regionmuseet i
Sör-Troms.

22. Tjeldsundsbrons
Krog och Hotell
Sträcka 1 km, totalt 54 km
Efter gårdssamlingen svänger
du till vänster in på E10 mot
Tjeldsundsbrons Krog och Hotell
– rundturens slutpunkt.

och ska lysa upp mörka kvällar.
Morgans fest 14 aug.

11. Tillbaka till RV 825

Vi följer FV141 tillbaka och
svänger till höger in på RV825.

12. Hellarbogen
Sträcka 21 km, totalt 56 km
På Hellarbogen finns Nordnorskt
fartygsbevarandecentrum som
har som syfte att bevara och föra
vidare hantverkskunskap kopplad
till renovering, drift och underhåll
av äldre båtar och fartyg.

13. Foldvik
Sträcka 2 km, totalt 58 km
Foldvik är platsen för Förbundet
Kustens landsmöte 15-18 juli.

14. Foldviks kvarn

I Foldvik svänger du av från
RV825 och hittar Foldviks kvarn.
Mer info på www.blafjorder.no

15. Foldviks bryggor

På andra sidan av RV825 mot
havet hittar du Foldviks bryggor,
centrum för Förbundet Kustens
landsmöte 2010 och för Foldviks
marknad andra tider på året.

16. Rastplatser

Vidare längs RV825 finns fina
rastplatser, varav en med toalett.

17. Stræte krog och
tunnbrödsbageri
Sträcka 17 km, totalt 75 km
Här hittar du ett trevligt kafé
med god mat. Värt ett besök.

18. Grov
Sträcka 5 km, totalt 80 km
Här kommer du in på tur 1 och
kan välja att köra mot E10 längs
havet till Tjeldsund eller in i
landet mot E10.

Från Fossbakken till Tjeldsundsbron är det 87 km längs E10. Det här spännande
turförslaget är ungefär 124 km och för dig till platser som är väl värda att besöka.

1. Start (Fossbakken)

Samisk bygd i Lavangsdalen.

Alla

.bla
www

Den här turen kopplas samman med sista delen av turförslag 1 som går längs kustriksvägen till
Tjeldsund och E10. Turen är 80 km med avstickarna och med delar av tur 1 från Grov blir turen
110 km, mot 68 utan avstickare - att jämföra med körsträckan längs E6 och E10, som är 72 km.

Vid sidan av museet står flera
minnesmärken som påminner
om händelser från början av
andra världskriget.

Korsningen E6/RV84 i Fossbakken - 29 km från Setermoen, 29
km från Bjerkvik. Kör längs RV84
ned genom Spansdalen.
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19. Kvitnes

5. Minnesmärken

Biltur 3
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17. Tenneviksälven

Totalt 3 km. Kyrkbygge med
skola och internat. De sista som
bodde här var finska flyktingar
1939. I dag är det bibliotek och
kontor.

Sträcka 1 km, totalt 5 km
Nordnorskt båtmuseum förmedlar maritima traditioner, fiskeoch båthistoria med utgångs-
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På väg ut från Sandstrand passerar du Nord-Norsk
Aluminium AS som producerar
alluminiumprodukter för byggvarubranschen.
Sträcka 8 km, totalt 45 km
Innerst i Tenneviken mynnar
Tenneviksälven. En relativt liten
älv med strida strömmar och
forsar, här finns lax. Fiskekort
kan köpas på Statoil Tovik, +47
77087810.
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skulpturer i
Skulpturlandskap Nordland. Vid RV 825 ca 8 km från
Sandstrand. Finske konstnären
Martti Aiha, Helsingfors har
skapat skulpturen. Platsen är
skyltad. Parkering finns.

2. Eliborg

4. Nordnorskt båtmuseum

no

der.
fjor

15. Sandstrand

8. Årstein

Sträcka 1 km, totalt 4 km
Vägskälet mellan RV825 och
fylkesvägen (FV) 142. Sväng in
på FV142.

Sträcka 5 km, totalt 30 km
Campingen ligger vid Salangsälvens utlopp. En mycket populär
fiskeälv. Campingplatsen säljer
fiskekort till både Salangsälven

Hos oss kan temperaturen och
väderförhållandena variera kraftigt
på kort tid. Det gäller därför att
vara väl förberedd.
En semester i våra trakter inbjuder
till en del uteaktiviteter. För att
kunna njuta av dem i alla förhållanden är det klokt att ta med sig
varma och vindtäta kläder. Du bör
också ha bra skor – joggingskor eller
vandringskängor. Men det kan också
finnas behov av lättare kläder som
shorts och badbyxor/baddräkt.
Då du planerar längre turer på fjället
är det ännu viktigare att du har med
dig passande kläder och skor. Det finns
så många olika uppfattningar om vad
som är bäst, så vi ger inga råd – men på
www.blafjorder.no kan du få bra tips
från andra som packar för fjällturer.
Om du ska ut på havet för att fiska är
en bra flytväst den viktigaste klädseln.
Det är också då viktigt med varma och
vindtäta kläder, men kom ihåg att om
du får fisk så kan kläderna bli kladdiga i
samband med att du rensar fisken.

14. Leca Maxxit Tovik

16. Nord-Norsk
Aluminium AS

13. Lundbrygga

14. Vägskälet
Sträcka 10 km, totalt 41 km
Fortsätt vidare från Sjövegan
på RV84 och ta till vänster in på
RV848 mot Andörja.

15. Grötlandsraset
Sträcka 10 km, totalt 51 km
Ett ras av stor blocksten från
fjället i bakgrunden. I stenraset
mellan vägen och fjorden finns
en liten grotta med besöksanteckningar från 1920-talet.

16. Mjösundet
Sträcka 3 km, totalt 54 km
Sundet mellan fastlandet och
Andörja är ett populärt fiskestäl-
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Kläder och
utrustning

13. Statoil (Elvevold
Handel och Service)

punkt från vår unika samling av
nordlandsbåtar, traditionella
nordnorska ro- och segelbåtarna.
Samlingen är en av landets
största.

Korsningen mellan E6 och RV825
på Langmyra – 43 km från Setermoenm ca 14 km från Bjerkvik.
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Tar man sig direkt från startpunkten till Tjeldsundbron
längs E10 är det ca 42 km. Det här turförslaget ger
dig 12 km extra och många spännande upplevelser.

i Sör-Troms. Kraftstationen är
öppen hela året efter förhandsbokning på +47 77018380 eller
booking@stmu.no.

ANNONSSIDA

le, både från stränderna och från
båt. Här hittar du en rastplats
med toalett precis vid bron. Det
finns även rastplats efter bron.

17. Sörvik

Andörja är platsen för Tour de
Andörja 9-11 juli. Önskar du
utforska ön på egen hand gäller
vägskälet där du kan ta FV132
norrut till Engenes och Årbostad.

18. Ibestadstunneln
Sträcka 18 km, totalt 72 km
Ibestadstunneln binder samman
öarna Andörja och Rolla. Tunneln
är 3 396 m lång och går som djupast 112 m under havet. Tunneln
öppnades 2 dec 2000 och är en
del av FV848.

19. Hamnvik
Sträcka 5 km, totalt 77 km
Administrativt centrum för Ibestads kommun.

20. Gammelbanken

Byggd 1919, som en av de första
bankbyggnaderna i i Nordnorge.
Byggd med lokal marmor under
ledning av svenskt fackfolk. Arki-

tekt: Helge This, stilen är jugend.

21. Hamnviks handelsplats

Handelsplats med anor från
1794. En samling av 14 byggnader. ”Dons brygga” har restaurerats. Vill du göra ett besök ring
+47 41806970.

22. Sörrollnes
Sträcka 17 km, totalt 94 km
Färden går vidare härifrån med
färja till Stangnes, Harstad.

23. Stangnes

Turen med färjan tar ca 40 min.

24. Harstad
Sträcka 5 km, totalt 99 km
Fortsätt RV848 och ta till höger
in på RV83. Upplev Harstad
med Hurtigruttens angörning,
snabbåtsförbindelse med
Tromsö och inte minst Festspelen i Nordnorge 19-26 juni.

25. Tjeldsund E10
Sträcka 25 km, totalt 124 km
Från Harstad går återfärden
längs RV83 till Tjeldsundsbron
och E10.

Fisket i havet
Vårt land är beroende av de resurser vi
finner längs kusten.
Fisken i havet är vår gemensamma
egendom och vi är angelägna att bevara
fiskbestånden för framtiden.
Du är välkommen att fiska gratis i havet i
Norge, så länge du följer de här föreskrifterna:
• Utländska turister får bara använda
handhållna fiskeredskap för att fiska i
havet.
• Du få bara föra ut 15 kilo fisk som du
har fiskat själv och en hel troféfisk ur
landet.
• När du fiskar måste du vara minst 100
meter från närmaste laxodling.
• Utländska turister får inte sälja sin
fångst.
• Observera också bestämmelserna om
minimimått i tabellen nedan (fisken ska
mätas från spetsen av munnen till änden
av stjärtfenan).
Fisk
Minilängd
Hälleflundra
80 cm
Torsk – norr om 64° nord
47 cm
Kolja – norr om 64° nord
44 cm
Rödspätta – utanför
Skagerak
29 cm
Minimimått gäller inte för sej som fiskas
för husbehov eller för agnanvändning.
De här reglerna gäller för sommaren
2010. Önskar du mer information, kontakta Fiskeridirektoratet – telefon +47
800 30 179 eller www.fiskeridir.no
Havet kan vara hårt och vädret kan skifta
snabbt. Kolla därför väderprognoserna
innan du åker iväg – via mobilen på
m.yr.no
Det är klokt att ta reda på lokala förhållanden genom att fråga lokalbefolkningen
på stället där du ska fiska.

Fisket i
älvar och insjöar
Inlandsfisket i älvar och insjöar är mer
komplicerat än fisket i havet.
Några viktiga skillnader:
• Det är markägarna som har rätten till
fisket i älvar och insjöar. Den rätten kan
de hyra ut genom att sälja fiskekort.
• Det skiljer mellan vattendrag som är
laxförande (lax, havsöring och röding)
och vattendrag med så kallad stamfisk.
Det kan verka komplicerat, men det viktiga är att informera sig lokalt där du ska
fiska. Om du är osäker på vilka regler
som gäller, ta kontakt med lokalbefolkningen. Den lokala bensinstationen eller
campingplatsen är bra ställen att börja
med.
Vid fiske efter lax måste du komma
ihåg:
• Det är bara tillåtet att fiska med spö
eller handrev.
• Ta reda på fisketiderna och andra fiskeregler som gäller för varje vattendrag.
• Köp fiskekort eller skaffa fisketillstånd
hos fiskerättsinnehavaren.
• Lös fiskeavgift till staten för fiske efter
lax, havsöring och röding.
• Det är inte tillåtet att rycka fisk.

Midnattssolen
Hos oss befinner du dig långt norr om
Polcirkeln. Det säregna här är därför midnattssolen som vi kan se från ungefär
den 22 maj till den 18 juli. Det är dessutom ljust hela dygnet redan från början
av maj till början av augusti.
Förutom molntäcket är terrängförhållandena avgörande för hur du kan se midnattssolen. De mest idealiska områdena
för att se midnattssolen är nordlägen och

Vädret hos oss
Vi har ett fantastiskt klimat. Det märks
tydligt på vegetationen, som är extra
frodig.
Vår sommar är kort och hektisk. Medeltemperaturen i juli ligger runt 16 grader,
men det är inte ovanligt med temperaturer på över 25 grader. Midnattssolen gör
sitt till för att temperaturen inte varierar
så mycket mitt på sommaren. Medeltemperaturen är självklart lite lägre i juni
(+10) och augusti (+12).
Solen skiner ofta och inbjuder till uteaktiviteter. Antalet riktigt fina dagar med sol
dygnet runt kan variera, men det är inte
ovanligt med fem-sju sådana dagar i juli.
Vi har relativt lite nederbörd sommartid,
jämfört med andra kuststräckor. Väderstatistiken visar att det normalt varierar
från 37 mm i juni till 58 mm eller mer i
augusti. Fast verkligheten kan förstås
vara både bättre och sämre.
Vindförhållandena här är relativt lugna på
sommaren. Tjeldsundet, Vågsfjorden och
Astafjorden är för det mesta tillgängliga
för trevliga familjeaktiviteter i båt.

Ditt naturlige
stoppested...

...når du trenger hvile

Vid fiske efter inlandsfisk måste du
komma ihåg:
• Det finns inga generella bestämmelser
om redskap och fisketid, men vanligen
gäller användning av spö och handrev.
På många platser gäller lokala fiskeregler
(till exempel i vattendrag med laxöring).
• För fiske efter inlandsfisk i vattendrag
där det också går upp lax, havsöring och
röding gäller i huvudsak samma regler
som för fisket av de arterna.
• Köp fiskekort. Du behöver inte
betala fiskeavgift för det här fisket.
Ungdomar under 16 år (20 år på
statens mark) fiskar gratis.
Den här summeringen är inte fullständig. Kompletterande information
kan du hämta hos Direktoratet för
naturförvaltning www.dirnat.no
Lokala förhållanden får du snabbast
kunskap om genom att ta kontakt med
lokalbefolkningen.
Fiskekort för vatten som ligger på
statens mark kan lösas på www.inatur.
no Här kan du också betala avgiften till
staten om du ska fiska lax, havsöring
och röding.

högre
liggande
områden. På några
ställen kan du se midnattssolen ”toucha” havet.
Det eviga ljuset gör oss energiska och
livsglada. Turer på fjället, fiske på natten
och festivaler frestar oss att förlänga
dagen. Vi tror att du vill göra likadant och
slå följe med oss.

...når du er sulten og tørst

Vi e her for dæ
360 daga i året

Harstad
Evenes Lufthavn
Lofoten

...for flotte opplevelser

Narvik

9440 Evenskjer • Tlf. 770 89 300
post@tkh.no • www.tkh.no
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Den här kalendern innehåller en
översikt över guidade toppturer
och turer till högt belägna punkter
i området. Det är turlagens egna
turer som är angivna.
Notera att toppturerna är väldigt
väderberoende. Vi rekommenderar
därför att du alltid tar kontakt med
arrangören för att kontrollera vad
som gäller.

Den här kalendern är en
översikt över de största och
viktigaste arrangemangen i
regionen i sommar.
Du kan få mer detaljer under temat Arrangemang på
annan plats i den här tidningen.

Onsdag 23 juni

St Hans-tur med eld i
Vakkerstadlia

Samling vid Grovfjord Handel kl 18.00
Lätt tur
www.novaturlag.no

Vi föreslår att du alltid kontrollerar uppgifterna på det
angivna stället på nätet eller på www.blafjorder.no där
du även hittar färskare nyheter om olika arrangemang.

18 – 19 juni

Evenskjerdagarna

4 – 11 juli

29 – 31 juli

Lokalt projekt med samtidskonst
Andörja i Ibestad.
www.letour.no/site-specific

Samiska fyrverkerier och
upplevelser.
Gállogieddi friluftsmuseum
i Evenes.
www.markomeannu.no

Márkomeannu

Arctic Challenge
Site Specific

Varumässa med underhållning
och blueskonserter.
Evenskjer i Skånland.
www.blafjorder.no

19 – 26 juni

9 – 11 juli

Lavangsveckan

30 juli – 1 augusti

Tour de Andörja 2010

Lokala lag och föreningar inbjuder
till kulturvecka med mångfald.
Tennevoll i Lavangen.
www.blafjorder.no

1 – 4 juli

Miljonfisken 2010

Tripple Challenge med terränglopp, cykellopp och backtävling.
Gratis för barnen.
Andörja i Ibestad.
www.letour.no

Sommar i Ibestad

15 – 18 juli

Gratangen Musikfestival

Förbundet Kustens
landsmöte

Anmäl dig till en spännande
fisketävling.
Sjövegan i Salangen.
www.millionfisken.com

Gratangen kustlag hälsar välkommen till en helg med kustkultur
och festivalaktiviteter.
Foldvik i Gratangen.
www.gratangen-kystlag.no

2 – 4 juli

Sommarhelg i Grovfjord

Lokala lag och föreningar inbjuder
till utställning, aktiviteter
och bryggdans.
Grovfjord i Skånland.
www.grovfjord.net

Fredag 25 juni
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Langlitind, Andörja
– Nord-Europas högsta öberg

1 277 m ö h
Samling i Straumbotn på Andörja kl 20.30
Den första av totalt elva planerade lätta/
medelsvåra turer
www.letour.no

Fredag 25 juni

Spanstind, Lavangen

Sommarfestival som omfattar ett
vitt spektrum av aktiviteter
Ibestad.

1 457 m ö h
Samling på Bukkemyra kl 18.00
Medelsvår dagstur, 5,8 km till toppen
www.fjellvandrerlaget.no

6 – 8 augusti

Söndag 18 juli

Musikfestival med genuin bygdekultur och musikalisk stämning.
Gratangen Lyd i Gratangen.
www.gratangenlyd.no

14 augusti

Morgans fest

Toppen av Henrikkafossen,
Lavangen

Samling vid Kommunhuset på Tennevoll
kl 10.00
Medelsvår dagstur, ca 13 km totalt
www.fjellvandrerlaget.no

Lördag 24 juli

Fest med fokus på konst, mat
och musik, Karibien och positiva
möten mellan folk.
Lille Jamaica vid Grösnes i
Gratangen.
www.morgansskip.no

Spanstind (öst- och västtoppen),
Lavangen

28 – 29 augusti

Lördag 31 juli

Gårdsmarknad
vid Ebbestugan

Lokal marknad med matprodukter
från hela regionen och kafé.
Tovik i Skånland.
www.blafjorder.no

1 457 m ö h
Samling på Bukkemyra kl 10.00
Krävande övernattningstur, ca 22 km totalt
www.fjellvandrerlaget.no

Fjälltur Grov-VakkerstadliaHilleshamn

Samling vid Grovfjord Handel kl 10.00
Medelsvår tur
www.novaturlag.no

Lördag 7 augusti

Rivtinden, Lavangen
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Så h hit
du dig
Det finns självfallet många sätt att
ta sig till vårt område.
Många väljer nog att komma med
bil. Då har du eget transportmedel
och kan vara mer flexibel.

Från Luleå till Riksgränsen är det
47 mil längs fina svenska vägar.
Avstånden från Riksgränsen till
de mest aktuella platserna i vårt
område syns i tabellen nedan:
Evenskjer............................98
Hamnvik............................ 144
Sjövegan........................... 100
Tjeldsundsbron.................. 101
Tennevoll.............................82
Årstein................................66

km
km
km
km
km
km

En annan möjlighet är att åka
tåg från Luleå till Narvik. Det går
två dagliga turer och restiden är
knappt sju timmar.
Du kan naturligtvis också ta flyget.
Från Luleå går det flera dagliga
flygavgångar till Harstad-Narviks flygplats Evenes. Restiden
ligger på sex-sju timmar med två
flygbyten.
När du väl är på plats här kan du
ta dig mellan de olika platserna
med buss, men det är kanske mer
flexibelt med hyrbil.

1 452 m ö h
Samling på p-platsen vid Lapphaugvannet
kl 11.00. Krävande övernattningstur, 14 km
upp till toppen
www.fjellvandrerlaget.no

Lördag 28 augusti

Novafjellet, Skånland

1 280 m ö h
Samling vid bommen på vägen in till försvarets anläggning i Vassbotn i södra änden av
Skoddebergvann kl 09.00
Medelsvår tur på åtta-tio timmar
www.novaturlag.no

