Høstturen –
blir en dagstur til Vesterålen den 29. august 2015.

Kjøreplan:
Kl. 08.00
" 09.00
" 10.00
" 11.30
" 12.00
" 12.40
" 13.00
" 14.00
" 16.00
" 16.30
" 18.00
" 18.30
" 19.30
" 20.30
" 21.30
" 22.30

Start fra Harstad
Ferge fra Refnes
Sortland. Kulturfabrikken, Fotoutstilling
Avreise til Nyksund
Kort stopp på Myre
Ankomst Nyksund
Lunsj på Nyksund
Galleri/bruktbutikk/omvisning Nyksund
Kjøring til Alsvåg
Museum, fiske-fangsttradisjoner m.m.
Avreise Alsvåg
Jennestad handelsted
Avgang med kaffe på buss
Kåringen. Stopp for mat
Avreise til Harstad
Tilbake til Harstad

Første stopp blir på ferga Refsnes- Flesnes og de som ikke har fått seg frokost, kan få kjøpe
seg ei av de kjente svelene her.

Reisestopp 1: Kulturfabrikken
Sortland har fått nytt kulturhus, kalt Kulturfabrikken fordi den ligger der Vesterålens
Hermetikkfabrikk en gang holt til. Kulturfabrikken er blitt et allsidig kulturhus med Bibliotek,
Galleri og kafe m.m. Biblioteket har åpent og annonserer med eventyrstund denne dagen, og
Galleriet har ei historisk fotoutstilling om er åpen til og med denne lørdagen.
http://www.museumnord.no/event/ei-fotografisk-tidsreise-sommerutstilling-pa-sortlandmuseum/
Reisestopp 2: Myre
Vi kan få en orientering fra Gunnar Klo om Myre som et av landets største fiskevær og Klofirmaet sin drift av mottaksanlegg for tiden på Stø, men før på Nyksund.

Reisestopp 3: Nyksund
Dette fiskeværet ytterst ute i Vesterålen, bygd opp i mellomkrigstida da fiskerne stort sett bare
brukte åpne båter. Havna ble for liten til trålerne, men har nå fått ny renessanse som en
turistmål på lik linje med fiskeværene Henningsvær og Stamsund. Her er 3 flotte gallerier og
3 berømte spisesteder. Og det er en bruktbutikk, drevet av Atle Valland som har skrevet «De
som bygde Nyksund». Vi kan få lokalkjente folk til å fortelle om livet her i gamle dager.

Reisestopp 4: Alsvåg
Herfra kommer Stor-Johan og her ligger Øksnes museum. Museet gir oss et godt innblikk i
fangstmetoder og historia til folket i Vesterålen, fra steinalder til i dag. Vi får omvisning i
Alsvåggården og gammelbutikken.

Reisestopp 5: Jennestad
Jennestad er det lengst eksiterende og best bevarte handelstedet. Tiden har stått stille her siden
det ble nedlagt i 1982. Krambua har et autentisk miljø med isenkram. Dronninga har hatt sin
utstilling på Galleri Jennestad frem til 16.august i år.
Reisestopp 6: Kåringen
Vi trenger en kvil og får muligheten til matpåfyll om vi trenger det. Vi tenker rett og slett et
oppsummeringsmøte før vi returnerer til Harstad. Denne stoppen kan tas på Viltkroa i
Langvassbotten om vi vil ta ferga i stedet for den lange kjøreturen.
På turen vil det bli gitt noe informasjon og fortellinger inne i bussen under kjøring. For vi vil
kjøre forbi flere interessante steder med rik folklore-fortellinger.
Turen vil komme på kr. 1000,- for medlemmer og kr. 1200,- for andre. Da er buss, ferge,
innganger og mat på Nyksund med i prisen.
Bindende påmelding må være Harstad historielag i hende senest den 19.august.
En betaler ved påmelding til konto nummer 4730.30.80798, og gjerne en e-post til
kasserer Gunnar Ag: gunnaag@online.no

Holmvik Brygge som er Nyksund kystrestaurant med gjestehus, var det første spisestedet,
startet av tyskerne.

Den lyse brygga til høyre er «Ekspedisjonen Restaurant». Den var den andre restauranten og
her er galleri for den lokale kunstneren som har sitt verksted oppe i bakken bak brygga.
Brygga hvor seilbåten ligger er det tredje spisestedet. Det er Nyksund Gjestehus.

Dette bildet kan sees på Nyksund Brygge sammen med flere bilder av Jarle Hammer.
Til sammen kan en finne 11 kunstnere som har fått utstillingsplass her. Brygga er restaurert etter 2
orkaner på under ett år. http://www.nyksund.as/

For styret i Harstad historielag
Frode Bygdnes
Nestleder

