Turforslag 2
Denne turen går fra krysset mellom E6 og RV825 på Langmyra, Gratangsbotn. Denne turen kobles sammen med siste del av biltur nr 1 langs RV825 som er
kystriksveien til Tjeldsund og E10. Ruta er 80 km lang med avstkkerne og med siste del av tur nr 1 fra Grov blir turen 110 km mot 68 km uten avstikkere.
Sammenlignbar kjørelengde langs E6 og E10 er 72 km.
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Nr Etter (km) Totalt (km) Beskrivelse
1
Krysset mellom E6 og RV825 på Langmyra ‐ 43 km fra Setermoen og ca 14 km
fra Bjerkvik.
2
3
3 Kirkebygget kombinert med skole og internat. De siste som bodde her var finske
flyktninger ‐ i 1939. I dag bibliotek og kontorer.
3
1
4 Veiskille mellom RV825 og fylkesvei (FV) 142. Sving inn på FV142
4
1
5
Nordnorsk båtmuseum formidler maritime tradisjoner, fiske‐ og båthistorie
med utgangspunkt i vår unike samling av nordlandsbåter, de tradisjonelle
nordnorske ro‐ og seilbåtene. Samlingen er en av landets største.
Ved siden av museet står flere minnesmerker som markerer ulike hendelser fra
5
starten av annen verdenskrig.
6
3
8 Fortsett videre på FV142 og du kommer til Gratangen lyd som er
arrangementssted for Gratangen musikkfestival den 6.‐8. august.
7
5
13 Du kjører til tilbake til RV825 og kjører 700 meter. Du ser Atelier Jensvold opp til
venstre.
8
6
19 Du fortsetter videre på RV 825 og kjører inn på FV141 over Årsteinbrua. Årstein
er kommunesenteret i Gratangen.
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Kirken har en dominerende plassering på høyden ved Årsten bru. Kirken er bygd
i betong og glass og har en moderne form. Arkitekten heter Oskar Norderval og
byggeåret er 1971.
35 Denne imponerende "skuta" finner du på Grøsnes ytterst i Gratangen. Astrid
Høgmo fikk denne særegne skulpturen ‐ Morgans skip ‐ fra den kjente svenske
kunstneren Calle Örnemark. Folk fra hele bygda har løftet i fellesskap for å få på
plass landemerket, som står ytterst på Klemneset og skal lyse opp på mørke
høst‐ og vinterkvelder. Her er det Morgans fest 14. august.
Vi følger FV141 tilbake til og svinger til høyre inn på RV 825.
56 På Hellarbogen finner vi Nordnorsk fartøyvernsenter som har til formål er å
bevare og videreføre håndverkskunnskap knyttet til istandsetting, drift og
vedlikehold av eldre båter og fartøy.
58 Foldvik er arrangementssted for Forbundet Kystens landsstevne, som går av
stabelen 15. ‐18. juli.
I Foldvik svinger du av fra RV 825 og finner Foldvik Mølle rett fram. Mer info på
www.blafjorder.no.
På andre siden av RV 825 mot havet finner du Foldvik brygger som står sentralt i
arrangementet Forbundet kystens landsstevne 2010 og Foldvikmarkedet ellers
om årene.
På veien videre langs RV825 finner vi to gode rasteplasser hvorav 1 med
toiletter.
75 Her finner du en koselig kafeteria med god mat. Denne er verd en stopp.
80 Her kommer du inn på tur nr 1 og kan velge å kjøre mot E10 langs havet til
Tjeldsund eller inn i landet mot E10.

