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Vestlandsfanden • Torkjell Berulfsen
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Sjørøvertokt • Trubadurer • Utvær • Arvvas
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Gratangen kystlag, frivillige lag- og foreninger, samt næringslivet, stiller også i år opp for å kunne ta deg med tilbake i tid og
oppleve kystkulturen på nært hold.
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Alt for barna

En salig miks av forskjellige håndverkere, utstillere, dyr, båter,
artister og foredragsholdere, gjør Markedet helt unikt.
Som gjest håper jeg at du får oppleve Gratangen fra sin beste
side.
Markedet er 30 år i år, og det er takket være ditt besøk. Fortsett
å besøke oss, gi oss tilbakemeldinger og skryt av de flinke frivillige som står på for deg gjennom hele helgen.
OBS OBS! Se opp for pirater i helgen. De ankommer plutselig
med et smell.
Vennlig hilsen
RUBEN ÅKENES
Leder Gratangen Kystlag

Velkommen til Gratangen kommune og årets begivenhet i Foldvik Marked og Kystkulturfestival. Dette
fantastiske arrangementet har gitt gode opplevelser
til store og små innbyggere og gjester i over 30 år!
Her står ildsjeler og frivillige på i flere uker for å
skape den magiske følelsen av en tidsreise i gammel
kystkultur i august hvert år. Kystlaget, næringsaktører og ildsjeler har allerede i år løftet kystkulturen
til nye høyder gjennom deltakelse i festivalen
Semaine Du Golf i Frankrike. Her ble Gratangen
kommune behørig satt på kartet internasjonalt gjennom franske riksmedier, og det skal bli spennende å
se effekten av denne begivenheten.
Det er imponerende at vi som en liten kystkommune i Nord-Norge klarer å løfte kystkulturen,
som er en del av hele Norges historie, til sentrale
deler av Europa. Dette er mulig fordi ildsjeler som
Agnar Kalseth og Sverre Nordno aldri har gitt opp
sin lidenskap og sitt utrettelige arbeid for vår felles
kultur. Når vi andre er ferdige etter det årlige markedet så fortsetter ildsjelene sitt arbeid med å hegne
om kulturen og historiene gjennom årelangt arbeid.
Tusen takk Sverre og Agnar! Vi takker også alle
som støtter opp om arrangementet med dugnader
og viktig engasjement, for uten alle dere så har
dette ikke vært mulig gjennom 30 år. Jeg vil også
benytte anledningen til å takke deg som gjest som
gjennom ditt besøk og gode opplevelser skaper et
positivt omdømme for vår kommune. Hver og en av
dere er viktige personer og gjennom deres besøk
så formidles den viktige historien om vår fortid og
overleveres til neste generasjon, det er grunnpilaren
og drivkraften for flere Foldvikmarkeder i årene som
kommer.
Beste hilsen fra
EVA OTTESEN
Ordfører i Gratangen

Vi heiser flagget

May K Fjell, prøver seg som redaktør

Margaret Guve, gammelredaktøren

Tove Bjørklund, prosjektleder

Ny redaktør
Skomaker bli ved din lest, var et gammelt ord. Man skulle holde på med det
man kunne, og ikke rote seg borti nye
ting man bare dumma seg ut på. Og
som man vet, håndverk i gamle dager
gikk ofte i arv fra de eldre til de yngre.
Slik beholdt man dybdekunnskap og
finesser i hvert fag.
Sånn sett er det en snev av gammel
tanke med å velge den her sittende
redaktør. Jeg - eller skal jeg si VI, som
redaktører bruker å gjøre, - har nå
kommet tilbake til sitt opprinnelige
yrke, som ble forlatt for et par-tre tiår
siden. Så det er jo et lite vågestykke å
pekke rust av gammel storhet og håpe
at faget skal skinne igjen. Blant annet
er jo den teknologiske utviklinga de
seinere år svimlende, så det kan bli noe
klabbeføre underveis. Ikke desto mindre
har vi forlatt startpunktet og nærmer
oss hoppkanten. Svevet og nedslaget er

den markedsavisa du holder i hendene
nå.
Det er på sin plass å takke gammelredaktøren Margaret Guve. Ei ihuga, iherdig, dyktig, kreativ, kunnskapsrik, varm
og flott dame som har skjøttet vervet
traust og trutt i 15 år. Hun har utviklet
konseptet i samarbeid med Gratangen
Kystlag og gitt denne avisen et så hyggelig preg. Hun har gitt etterfølgeren
noe å strekke seg etter. Takk for det!
Og så har vi en arbeidssom, dyktig
og utholdende prosjektleder. For tredje
gang på rad har hun loset utallige forespørsler og utfordringer fram til resultat
på en blid og hyggelig måte. Takk til
henne også!
Gratangen Kystlag og flere gode
krefter i denne kommunen og med forbindelser langt ut over land og strand

har løftet kystkulturen ut fra en truende
glemsel til virkelig å bli en faktor å
regne med å være stolt av. Gratangen
Kystlag var nokså alene om å arrangere
marked/martna her nord i moderne tid
da de starta i 1989. Slik er man til og
med de moderne markeders mor, vel og
merke markeder og stevner som omfatter og tar vare på vår nære spennende
kultur. Og i sommer -igjen! - er laget ute
og markerer NORGE i en tilsvarende
festival, eller nærmere sagt, kystkulturstevne, i Vannes i Frankrike. Bare så
mye mye større målestokk. Det er bare
å løfte kasjetthua og rette på skautet,
for dyktighet hos de erfarne menn som
atter en gang har tatt fatt. Dette kan du
lese om her i avisa. Og god fornøyelse
til alle som deltar på markedet, utstillere, håndverkere, publikum, musikanter, alle! Vi ses!

Havnesjefens hjørne
og møtes ved havet!

Har du hørt at det er gratis inngang
for alle under 15 år på Foldvik Marked
og Kystkulturfestival?
- Ja, til og med de under 15 år som
kommer med egne båter slipper å
betale havneavgift!

ÅRETS MARKEDSAVIS
Ansvarlig utgiver: Gratangen Kystlag
Redaktør: May Kristin Fjell
Bilde forside: May Kristin Fjell
Opplag: 32 500
Grafisk produksjon: Amedia Ressurs Harstad as
Trykk: Polaris Trykk Harstad as
Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer.
For oppdatert informasjon, se www.gratangen-kystlag.no

VAKTHOLD
Foldvikmarkedet er et familiearrangement der sikkerheten blir
godt ivaretatt. Det vil være 30
personer med oppgaver knyttet
til service og vakthold i tillegg til
innleide vektere. Sanitetspersonell
fra Skånland Røde Kors, Security
og politi. Brannvaktene er på vakt
til søndag morgen kl 0800.

Foldvik Marked og kystkulturfestival
har samlet folket siden 1989.
Dette året er det en glede å ønske
alle velkommen til det 31.året på rad,
og spesielt til alle båtfolk da jeg skal ha
æren å ta over som havnesjef etter Geir
Lundberg.
Her i Gratangen er alle veldig flinke
på dugnad, og da Geir spurte om jeg
kunne hjelpe til med båtene så var det
veldig kjekt å svare ja.
Jeg har opplevd markeds helgen bare
fåtall i forhold til mange som kommer til
Foldvik tredje helgen i august. Så det er
godt å vite at man er i godt selskap når
alle skal ha en trivelig helg her.
Enten du kommer som fembøring,

sjark, russisk lodje, ferge, kutter, redningsskøyte, ishavsskute, robåt, skonnert, lokalbåt, fiskeskøyte eller nyere
lysbåter i ulike størrelser, alle er hjertelig
velkommen.
Her har vi mye kystkultur og formidle,
og jeg gleder meg til og se hvem som
stevner inn Gratangsfjorden for og
oppleve denne helt fantastisk flotte
plassen.
Jeg er og nå på telefon 950 17 041 for
og bistå med hjelp eller uansett hva du
skulle trenge.
Velkommen til nok et trivelig arrangement i dette unike og kystkulturelle
miljøet.

Med vennlig hilsen
TOM-HELGE KONRAD ANDREASSEN
Havnesjef
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FOLDVIK MARKED OG KYSTKULTURFESTIVAL 2019
TORSDAG 15. AUGUST

LØRDAG 18. AUGUST

Kl. 13.00 Vi tar imot utstillere, håndverkere og båter
Kl. 15.00 Informasjonsbua åpner
Kl. 19.00 Informasjonsbua stenger
Foldvik Brygger Restaurant og bar holder åpent

Kl. 09.00

FREDAG 16. AUGUST
Kl. 09.00
Kl. 12.00

Kl. 13.00
Kl. 15.00

Kl. 16.00
Kl. 17.00

Kl. 18.30
Kl. 19.00

Kl. 20.00

Informasjonsbua åpner
Billettbua åpner
Minibanken i Informasjonsbua åpner
Ungdomshuset til UL.Astøingen åpner for
middagsservering og enkel uteservering i teltet
Foldvik Brygger restaurant og bar åpner
Bodene åpner med husflid, handverk,
kunst, kjøtt, fisk, grønt, bakverk m.m.
Sveleboden åpner med salg av kaffe og
verdens beste sveler
Gammelbutikken åpner med søtt og godt,
kasjetter og sydvester, tønner, stamper,
is og souvenirer
Mekal Nilsabrygga åpner med kaffe, kaker
og vafler og utstilling med «Kvinnene fra
havet» (Se egen omtale)
Verdensmesterskapet i kausekasting og
kausekasting for barn og unge starter
Offisiell åpning på Utescenen med unge
sangtalenter
Kystgrillen og Breiflabben åpner med
rikholdig meny
Bryggepuben åpner
Uteteltet ved Ungdomshuset stenger
Avslutning og kåring av dagens beste
i kausekasting
Bodene stenger for dagen
Mekal Nilsa Brygga stenger for dagen
Billettbua stenger for dagen
Sveleboden stenger for dagen
Gammelbutikken stenger for dagen
Ungdomshuset til UL.Astøingen avslutter
servering og stenger for dagen
Minibanken i Informasjonsbua stenger
for dagen
Kystgrillen, Breiflabben, Bryggeloftet
og Bryggepuben holder åpent hele
ettermiddagen og kvelden

Trubadurmusikk på området
Gamle Lofotferga ligger ved Foldvik Brygger hele helga
Kvæfjord Kystlag og skøyta Sjøliv ligger ved flytebrygga
hele helga
Redningsskøytene R/S Dagfinn Paust og R/S Simrad
Færder ligger ved flytebrygga hele helga
M/K Folkvang ligger ved flytebrygga hele helga
M/K Havblikk ligger ved flytebrygga hele helga
M/K Viken ligger ved flytebrygga hele helga
KVELDSARRANGEMENT
Aldersgrense 18 år
Kl. 21.00 Lasse Ingebrigtsen spiller i Bryggepuben
Kl. 22.00 Vestlandsfanden - konsert på Utescenen
Kl. 01.00 Informasjonsbua stenger
Kl. 02.00 Kystgrillen og Breiflabben stenger
Bryggepuben stenger
Kl. 02.30 Området stenger
NB! Avgang for Heimfarerbussene. En buss til Årstein
og utover fjorden så langt det er behov, den andre til
Gratangsbotn og rundt Moan. Rimelig billett.

Billettbua åpner
Informasjonsbua åpner
Minibanken i Informasjonsbua åpner
Kl. 09.30 Kystgrillen og Breiflabben åpner med
rikholdig meny
Markedsmarsjen 2019 starter i Grovfjord
og kommer ned i Foldvik utover dagen.
(Se egen omtale)
Kl. 10.00 Bodene åpner med husflid, handverk,
kunst, kjøtt, fisk, grønt, bakverk m.m.
Mekal Nilsabrygga åpner med kaffe,
kaker og vafler og utstilling med «Kvinnene
fra havet» (Se egen omtale)
Sveleboden åpner med kaffe og
verdens beste sveler
Ungdomshuset til UL.Astøingen åpner
med kafé inne og ute
Gammelbutikken åpner med søtt og godt,
kasjetter og sydvester, tønner, stamper, is
og souvenirer
Kl. 10.30 M/K Folkvang holder åpen båt for publikum
med kaffe og vafler på flytebrygga
Kl. 11.00 Eliasbåtene starter kjøring ved flytebrygga
Barneridning er i gang på plassen ved
Utescenen
Sildebua åpner med rikholdig meny
Bryggepuben åpner
Kl. 11.30 Verdensmesterskap i kausekasting og
kausekasting for barn og unge starter
Kl. 12.00 Foredrag: «Utvær i Andfjorden» ved
Svein Torgersen på Mekal Nilsabrygga
(Se egen omtale)
Ungdomshuset til UL.Astøingen åpner
for middagsservering
Avslutning på åpen båt med M/K Folkvang
Kl. 13.00 Sjørøvertokt – vi samles ved Gammelbutikken
Foldvik Brygger restaurant og bar åpner
Kl. 14.00 Konsert med våre unge talenter på Utescenen
Kl. 15.00 Kom og møt Bjørnis på Utescenen,
se han svinge seg og ta bilde med han
Eliasbåtene avslutter kjøring ved flytebrygga
Avslutning av barneridning ved Utescenen.
Kl. 16.00 Arvvas - konsert på utescenen
(Se egen omtale)
Kl. 17.00 Kåring av beste bod og beste produkt
blant bodfolket utenfor Gammelbutikken
Markedmarsjbussen går til Grovfjord.
Avgang utenfor Jokerbutikken
Uteteltet ved ungdomshuset til
UL.Astøingen stenger
Kl. 17.30 Avslutning og kåring av dagens beste i
kausekasting
Kl. 18.00 Foredrag: «Brennevin er sunt» ved
Torkjell Berulfsen i Bryggepuben
(Se egen omtale)
Kl. 18.00 Bodene stenger for dagen
Sildebua stenger for dagen
Mekal Nilsa Brygga stenger for dagen
Kl. 19.00 Sveleboden stenger for dagen
Gammelbutikken stenger for dagen
Ungdomshuset til UL.Astøingen
avslutter servering og stenger
Minibanken i Informasjonsbua stenger
for dagen
Kl. 20.00 Middag for bodfolk i restauranten
på Bryggeloftet
Kystgrillen, Breiflabben, Bryggeloftet og Bryggepuben
holder åpent hele ettermiddagen og kvelden
Trubadurmusikk og annen musikk på området hele
dagen og kvelden
Gamle Lofotferga ligger ved Foldvik Brygger hele helga
Kvæfjord kystlag og skøyta Sjøliv ligger ved flytebrygga
hele helga
Redningsskøytene R/S Dagfinn Paust og R/S Simrad
Færder ligger ved flytebrygga hele helga

M/K Folkvang ligger ved flytebrygga hele helga
M/K Havblikk ligger ved flytebrygga hele helga
M/K Viken ligger ved Mekal Nilsabrygga/flytebrygga hele
helga
KVELDSARRANGEMENT
Aldersgrense 18 år
Kl. 21.00 Lasse Ingebrigtsen spiller i Bryggepuben
Kl. 23.00 Daisy Duke Dawgs spiller opp til dans
Kl. 01.00 Informasjonsbua stenger
Kl. 02.00 Kystgrillen og Breiflabben stenger
Bryggepuben stenger
Kl.02.30 Området stenger
NB! Avgang for Heimfararbussene. En buss til Årstein
og utover fjorden så langt det er behov, den andre til
Gratangsbotn og rundt Moan. Rimelig billett.

SØNDAG 19. AUGUST
Kl. 09.00

Billettbua åpner
Informasjonsbua åpner
Minibanken i Informasjonsbua åpner
Kl. 09.30 Kystgrillen og Breiflabben åpner med
rikholdig meny
Kl. 10.00 Bodene åpner med husflid, handverk,
kunst, kjøtt, fisk, grønt, bakverk m.m.
Mekal Nilsabrygga åpner med kaffe,
kaker og vafler og utstilling med «Kvinnene
fra havet» (Se egen omtale)
Sveleboden åpner med kaffe og verdens
beste sveler
Ungdomshuset til UL.Astøingen åpner
for kafé inne og ute
Kl. 11.00 Gammelbutikken åpner med søtt og godt,
kasjetter og sydvester, tønner, stamper,
is og souvenirer
Eliasbåtene starter kjøring ved flytebrygga
Sildebua åpner med rikholdig meny
Bryggepuben åpner
Kl. 11.30 Verdensmesterskap i kausekasting og
kausekasting for barn og unge starter
Kl. 12.00 Tonje Unstad - barnekonsert på Utescenen
(Se egen omtale)
M/K Folkvang holder ”Åpen båt” for
publikum med kaffe og vafler
Ungdomshuset til UL.Astøingen åpner
for middagsservering
Kl. 12.30 Foredrag: Nordnorske sagn og skrømt på
Mekal Nilsabrygga (Se egen omtale)
Kl. 13.00 Arvvas – konsert på Utescenen
(Se egen omtale)
Foldvik Brygger restaurant og bar åpner
Kl. 14.00 Avslutning av ”Åpen båt” på M/K Folkvang
Kl. 14.30 Avslutning og kåring av dagens beste
i kausekasting
Kl. 15.00 Finale i Verdensmesterskap i kausekasting.
Eliasbåtene avslutter kjøring ved flytebrygga
Billettbua stenger
Kl. 16.00 Bodene stenger
Markedet slutter kl 16.00.
Takk for i år og velkommen tilbake!
Trubadurmusikk på området.
Gamle Lofotferga ligger ved Foldvik Brygger hele helga
Kvæfjord Kystlag og skøyta Sjøliv ligger ved flytebrygga
hele helga
Redningsskøytene R/S Dagfinn Paust og R/S Simrad
Færder ligger ved flytebrygga hele helga
M/K Folkvang ligger ved flytebrygga hele helga
M/K Havblikk ligger ved flytebrygga hele helga
M/K Viken ligger ved Mekal Nilsabrygga/flytebrygga hele
helga

PRISER
Foldvik Marked og
Kystkulturfestival 2019
HELGEBILLETT:

HAVNEAVGIFT:

For besøkende uten båt: Voksen 500,- / Pensjonist 400,Helgebilletter kjøpes i Infobua.
Billetten gir adgang til området på dagtid og kveldsarrangement.
Inkluderer konserter, utstillinger og foredrag.
Gratis inngang for alle under 15 år.

Båt: 200,Veteranbåter: Gratis!
Helgebillett voksen med båt:
Enkeltperson 400,- / Junior med båt (15-17 år): 100,Her er det samme avgift uansett liggetid fredag til søndag.

HELGEBILLETT DAGTID:
For besøkende uten båt:
Voksen: 300,- / Junior (15-17 år): 100,Helgebilletter kjøpes i Infobua.
Billetten gir adgang til området på dagtid.
Inkluderer konserter, utstillinger og foredrag.
Gratis inngang for alle under 15 år.

PARKERING
OG CAMPING
Markedsomådet blir trangt med så mange
aktører og gjester. Det er derfor satt av et
stort område i Hellarbogen industriområde
til parkering av din bil. Parkeringsvakter
geleider deg til riktig plass. Det er viktig å
følge anvisningene, feil parkerte biler vi bli
tauet bort for eierens regning.
Mellom parkeringen her i Hellarbogen og
markedsområdet går det buss kontinuerlig.
Trenger du mer informasjon om parkeringen i Hellarbogen og ved markedsområdet
kan du kontakte bilparkeringsansvarlig i UL
Astøingen, som er
Hans Erik Johansen tlf 92608001,
Jøran Furås tlf 48300288.
Ansvarlig for campingen er
Arild Myrvang tlf 90669798
Adrian Bjørkli 95768627.

FØLG ANVISNING

SØNDAG:

UL Astøingen er ansvarlig for parkering
og camping. Først-til-mølla gjelder de som
skal campe. Ingen reserveringer. Det er ikke
vann og strøm. Tømmeplass er på anvist
sted inne i Foldvikøya.
Campingavgift betales på Ungdomshuset
fra fredag kl 1200 og ut dagen. Lørdag fra
kl 0900 og ut dagen.
Priser: Campingvogn/bobil kr 100 pr døgn.
For telt kr 50 pr døgn.
UL Astøingen ber dere instendig om
å følge de anvisninger som blir gitt av
vaktpersonell for de ulike områdene. Vi vil
unngå uhell og ønsker at alt blir smidig og
trivelig for alle.

Områdeavgift dagtid: Voksen 100,- / Junior (15-17 år): 50,Gratis inngang for alle under 15 år.

MINIBANKEN

FREDAG:
Områdeavgift dagtid: Voksen 100,- / Junior (15-17 år): 50,Gratis inngang for alle under 15 år.
Områdeavgift kveld: Voksen: 350,Kveldstid: Aldersgrense 18 år.

LØRDAG:
Områdeavgift dagtid: Voksen 150,- / Junior (15-17 år): 50,Gratis inngang for alle under 15 år.
Områdeavgift kveld: Voksen: 300,Kveldstid: Aldersgrense 18 år.

ed
Foldvik Maltrk
rog Kystku u
festival

Minibanken stenger fredag kl 2000
Og kl 1900 lørdag
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UTSTILLERE

Sveler, nye steikes uavbrutt i bua. Klar til kos!

FOLDVIK MARKED OG KYSTKULTURFESTIVAL 2019
ANETTE NORDHUS
Dekorasjoner for hus og hjem,
store hjerter, troll m.m.
ANN ELISABETH MANDELID
Hjemmelagde glass-smykker
BELINDA OG JANN BAKKEID
Blomster (stauder) og vårruller
BERIT MIENNA
Samisk håndverk; ullkartanker, sennasåler,
ullbukser, skinnluer, tøfler, reinskinn,
samekniver m.m.
BJØRG MYRHAUG
Strikkede produkter, vevde matter m.m.
BJØRN SANDBERG
Hjemmelagde kniver
BOK I NORD AS V/RONNY TRÆLVIK
Lokale nordnorske bøker,
mye om båter og kystkultur
BRITH TRUDE RIST
Malerier, olje-, akryl og akvareller
D.I. SPEKEMAT
Spekemat, spekepølse, lakris og smågodt
DAGMAR BERTEUSSEN
Strikkede produkter, ullbukser,
lester, votter m.m.
DANDÉLIA AS V/LONE AMUNDSEN
Unike smykker og tilbehør med
nordnorsk design
DEN SORTE GRYTE V/JORUNN OG SVEIN
MAGNE HUSJORD
Brun geitost, Hvit geitost, Camembert,
Frisk bris, Karveost, Salatost, Karamellpudding
av geitmelk, ostekaker m.m.
EDEL HOLSTAD
Brukt og antikk
ELLA JONSSON
Hjemmelagde filleryer,
strikkede produkter m.m.
ERNST NILSEN
Dreiing av teprodukter, treskjæring
GAPAHUKEN FISKE OG FRITID
V/ROGER LUNDE
Fiskeutstyr og fritidsklær
GRATANGEN HUSFLIDSLAG
Husflidsprodukter, ulike aktiviteter som:
Spikke minkepinner, purkefeler og
strikkepinneholdere
GRATANGEN KOMMUNE
Profilerer kommunen
HEGE MONICA SAMUELSEN
Håndarbeid, strikking og hekling,
smykker m.m.

HENGEKØYEMANNAN V/STEFAN LYONS
Hengekøyer, hatter, hestesaler, malerier m.m.
HJØRDIS KLETTE NILSEN
Diverse treskilt og trykk på klær
HUSFLID NORD V/JULIE NIKOLAISEN
Gratangsgenseren m/tilbehør og
Gratangsteppet
INGER LISE MELLEM
Strikk, håndarbeid, lappeteknikk m.m.
JORIDS LEFSEBAKERI
Lefser
JORUNN HANSSEN
Hjemmelagde lefser av ulike slag,
strikkede produkter, garn m.m.
KARI MYHRE
Hjemmeproduserte fleecedresser til barn,
strikk, dukkeklær, dåpskjoler, tights i
stretch m.m.
KARL ERIK HANSEN
Håndlagde og dekorerte skjærefjøler og
spisebrett i furu, stråkostholdere og
nøsteholdere for de som strikker/hekler
KATHRINE WITZØE
Morsomme dørskilt i treverk, småhus,
t-skjorter m/trykk og forskjellige
nordnorske gaveideer
Kvinnene fra havet:
ALVELAND V/RITA KING
Såper
Kvinnene fra havet:
ARCTIC TATTOO V/SUSANNE WINTHER
Tatovering
Kvinnene fra havet:
BETTY´S TESALONG
V/ELISABETH FAUSKE
Kafé og te

Kvinnene fra havet:
SJOKOLADEROMMET
V/JANETT HAUG LARSEN
Sjokolade
LAILA KAMPEN
Lester, votter og diverse strikkede produkter
LANULLVA V/KIRSTEN SOLEM
Lanullva produkter, klær til baby, barn og
voksne i 100 % merinoull
LENA INGEBRIGTSEN
Gravering på glass, stål og keramikk
LHL - LANDSFORENINGEN FOR
HJERTE- OG LUNGESYKE
Promotere LHL, selge lodd
LIV NYHEIM
Tova votter/lester, treprodukter, sylte- og
kjøttrullpresse, nissedekorasjoner og godis
LYKKE ELISE DESIGN
V/BERIT KJELDSTRUP
Strikkedesign av cap, drakter, jakker og skjørt
MARVIN NKULULEKO MHLONGO
Malerier
MASKERADE BARNESTRIKK
V/ELI FREDHEIM WINGE
Strikka barneklær
MERETE SANDELIN ÅRSAND
Egendesignet baby og barneklær, + luer,
bukser, kjoler, hårbånd, smekker,
luer m/tekster m.m.
MOLUNDS SMÅBRUK
V/DAGRUN OG PER MOLUND
Lammeskinn og skinnprodukter av villsau,
hjemmespunnet garn av lammeull,
bestilling av høstens lammeslakt.

RUNE FALCH PRESTØY
Tegninger og akvareller av
ishavsskuter/eldre fiskebåter
SISSEL HAUAN
Strikkede produkter, tova sitteunderlag,
øredobber, rekvedbilda med decopage m.m.
SISSEL MARTINUSSEN
Strikkede produkter, lappeteknikk, luer,
pannebånd, barneklær, bodyer m/trykk,
broderte håndklær og duker
SVEIN GRANLY
Hjemmeproduserte treprodukter
SVETLANA EINARSEN
Bakevarer, lefser, Børek, vårruller
m/scampi, kyllingspyd
TATJANA OG JURI STRESKO
Duker, løpere, russiske souvenirer m.m.
TEGOURMET V/BÄRBEL PAETSCH
Te og tilbehør
TIK SPEKEMAT V/INGEMAR WARVIK
Spekepølser, flatbrød, lakris, gele, fenalår,
honning, tørket reinkjøtt og gavepakker
m/spekemat, fjøl og kniv
TONE ELVEBAKK
Ansiktsmaling for barn, strikkede produkter,
tova- og sydde produkter, dekorasjoner m.m.
TORIL SIMONSEN - TROLLKJÆRRINGA
Nisser og troll, tova ting m.m.
TORUNN TOLLEFSEN
Malerier
TREPRODUKTER / ASMUND MIKALSEN
Treprodukter, barnemøbler, bruksting til
hjemmet m.m.

NH-REIN V/NILS HEIKA OSKAL
Reinkjøtt, tørket rein og varm mat av rein

UNNI GENTILE
smykker, steiner og sikkerhetsutstyr

Kvinnene fra havet:
GALLERI UVÆR V/SIV JOHANSEN
Kunstglass

NORD NORSK MEDIA IMPORT AS
V/SVEIN HAIKA
Grillhytte og lysthus

Kvinnene fra havet:
KUNSTPAUSEN KERAMIKK
V/GRY A.STRØMSNES
Keramikk

NORDIC SPAS AS
Jacuzzi

VERONICA SKJERVAGEN
Håndstrikkede produkter, vevde matter,
sydde dukkeklær, kort med scrappemotiv,
julekalendere m.m.

Kvinnene fra havet:
NORDTUN GÅRD V/MAY JOHANNESSEN
Kafé og ost
Kvinnene fra havet:
RANNVEIG GJEVRE
Strikkede produkter
Kvinnene fra havet:
SILVIA V/GULLSMED SILVIA REHNLUND
Smykker

NORSKE BUNADER V/VIBEKE EILERTSEN
Bunader og tilbehør
OLGA DUBIK
Malte treprodukter; kaketiner, vinkassetter
m.m., strikkede produkter, gaveartikler
REDNINGSSELSKAPET
2 rednngskøyter ved kai, vestesjekk,
salg av vest, båtknutekurs på standen,
kjøring av Elias-båter for barn, m.m.
ROBERT INNES
Lokalprodusert mat fra Målselv: Målselvnepe,
knutekål, sweetball, brokkoli, blomkål,
årets potet, gulrot m.m.

WENCHE LORENTZEN STENHAUG
Wenches ting og tang, strikkede og
heklede produkter, snekrede produkter
YNGVE OLSEN
Fiskehandler: tørrfiskprodukter,
egenprodusert boknafisk, klippfisk,
røkt blåkveite m.m.

Sveleboden, her må alle innom!

Sveler i svevet!
- Ikke akkurat. Sveler betyr sitt ned, trekk
et ekstra pust inn over den gode duften,
synk litt sammen over synet av den runde
herligheten med ost og eller rømme og eller
syltetøy. Eller bare en av ingrediensene.
Sjekk at kaffekoppen er med. En skvett
melk oppi?
Sveler hører med til de litt ulovlige, men akk
så deilige matsyndene. I svelebua i Foldvik
står det en flokk flotte damer og blander
og lrører og lager den fineste konsistens for
sorten. Steiketakka er passe varm, og liflige
dufter oppstår når røra legges på og fester
seg til en svele, etter noen minutter akkurat
passe stekt.
Steiking av sveler er åpenbart et kvinnedo-

mene. Godt overvåket av Hilbjørg, Ona og
noen andre fra den første begynnelse i dette
med sveler på markedet. Beskjedent nok vil
ingen framheves, her er det felles innsats for
de gode ting på markedet. Og en god følelse
av fellesskap og «det sosiale» som man sier.
Innsatsen har ikke bare gitt godt i munnen,
gode smil og fint selskap ved svelebua. Det
klinger kroner i kassa, over årene har minst
halvannen, kanskje to millioner blitt talt inn
i kassa til fordel for Gratangen Kystlag og

derfra pløyd videre til begivenheter og tiltak
for dette markedet.
Da Gratangen viste kystnorge i Frankrike for noen uker siden, var svelebua med.
Franske folk flokket seg rundt disken, og var
magnifice! Imponert over enkelt men akk så
smakelig spise.

Du skal ikke gå sulten fra markedet. Her er
Matsteder:
mat for alle, fra sveler, som vi ser, til sild, til
og smømat for en hver smak, og drikke
• Breiflabben fisk
til. I kystgrillen går det for seg med kjøttmat
og herlige hamburgere. Frivillige folk i kystlaget regi tar sine tak for at du skal kose deg,
• Kystgrillen
så, gjør det!
• Sildebua
• Krambua /gammelbutikken
• Ungdomshuset

Berulfsen
Man trenger vel ikke si mer. Han er
kjent. Kjent for utallige programmer på
radio og på fjernsyn. Siste runde med
han etter det denne redaktøren husker
(!) var om de edle dråper. Berulfsen,
Torkjell til fornavn, har skapt programmer, ledet programmer, alene og for
eksempel sammen med Knut Borge.

Torkjell Berulfsen kommer med god viten om brennevinets betydning i menneskenes historie.

Legendariske jazzprogrammer, hadde
de. Det fører for langt å nevne alt fra
denne journalist, komiker og satiriker,
vi går rett på at nå kommer han til
Foldvik Marked og kystkulturfestival.
Også her er det edel vare han skal
snakke om. Eller sagt på en annen
måte, historien knyttet til brennevin.

Dette er ikke noe han eller vi tar lett
på, for brennevin har fulgt historien til
menneskene til alle tider.
Han har fått plass i kroa nede på
kaia, et utmerket sted for Berulfsens
foredrag.
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Kvinner opp av havet
Kreative opp over støvleskaftene, bevæpnet med
sjokolade, strikketøy, te,
smykker, skulpturer, ost
og nær sagt: hva ikke,
kommer de til Foldvik
marked og kystkulturfestival.

Kremer og dufter fra Rita iAlveland

Skulpturer og annen keramikk
fra Gry i Kunstpausen

I den tradisjonsrike Mekal Nilsabrygga vil de ha
tre hele dager til ende med håndverk og kunst.
Damene presenterer seg som grundere,
designere og håndverkere med egne bedrifter.
Noen med heltids bedrifter og noen jobber på
deltids basis.
Til daglig befinner de seg i hver sine verksteder i Vesterålen og Lofoten. Nettverket «Kvinnene fra Havet» fyller behovet til de ni damene for
kollegialt fellesskap hvor de kan drøfte ideer og
løfte og inspirere hverandre. Fellesskapet gjør
dem modigere.
Så - hva kan du oppleve med å besøke brygga
der disse kvinnene fra havet holder til i markedshekga. Her finnes Bettys Tesalong hvor du
øyeblikkelig får tilfredsstilt søtsuget med te og
heftige kaker.
Så stiller ho May fra Nordtun Gård med påsmurt mat med oster fra eget ysteri. Smaksprøver gis samt «helgekos-pakker» med alt mulig
godt i. Og du kan få permanent kroppspynt av
tatovør Susanne Winther fra Arctic Tattoo. Du
kan gi deg over i flott fargerik strikk, det er jakker, sjal og kjoler, blant annet. Den som lager så
flotte strikkevarer heter Rannveig Gjevre. Behovet for å bli velluktende kan du oppnå ved å besøk Rita fra Alveland som har massasjehjerter
og såper. Venter du på beskjed om sjokoladen?
Den kommer her: Sjokolade fra et lite sjokoladeri. Her får vi, ved å spise godsakene, dempet
stress og uro med kahluhabar med marsipan og
havsalt på toppen. Janett fra Sjokoladerommet
står bak denne kreasjonen til å fylle smaksopp-

levelsen med. Og dette tar ingen ende, for Silvia
kommer med smykker som har design av «boat
and arrow», motivene har inspirasjon av jakt og
fisketradisjon på vår kyst. Silvia er også kjent
for sine vakre søljer. «Hut dæ inn» og «God nok
jul» kommer fra nok en kunstner, det er Gry fra
Kunstpausen som gir til beste skilt med slike
inkluderende tekster, og skulpturer av jenter i
farta og bærekraftige kvinner. Så er det Siv. Hun
varter opp med barnebok om kosesauene sine,
og fargerike kunstglass inspirert av naturen.

Et fint tauarmband kan man jo få flettet til seg. Og
det skaper kontakt. Kulturkontakt, mon ami!

Hekla Stålstrenga hørtes godt utover områder da
det var Norges dag. Gratangen dag, der ute.

En bølge for hånden

SKRØMT!

Agnar ror.

Vel - helt sånn foregår det jo ikke i formalitetenes verden. Men det ser sånn ut. Så er
det på nytt å bygge opplegg for svelebu,
båtskott og naustgamme til presentasjon av
mat, båtbyggerkunst og bo/oppbevaringskonstruksjon, treskjærerkunst og tauknyting.
Pluss pluss.
Sverre Nordmo og Agnar Kalseth gikk på
nytt i spissen for Norge i Verden, dvs Vannes
i Frankrike.
Landsbyen, bygd heime, tatt ned og satt opp igjen
i Vannes, spectaculere! for publikum.

Ei fiskehesje - en fiskehjell! Vekker oppmerksomhet der ute i verden, og trekker folk til seg. Og folk
snuser i lufta-hva lukter det egentlig her?

Kake fra Bettys Tesalong

Når gamle Norge skal ut i verden og
fortelle noe om hvem vi er, ringes
det til Gratangen. «Hallo, vi vil
vise oss fram på den der messa i
Vannes, Frankrike. Kan dåkker
ta den jobben?»

Hvordan de får til alt dette er nesten ikke til
å fatte, men at det blir liv og tett på fine ting i
Metal Nilsa-brygga, er sikkert.

Ost i metervis fra May på Nordtun gård

Sjokolade lages av Jeanett i Sjokoladerommet
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Der vi ikke var…

Kortreist ost, klar for smaksløkene

Sølv med sjømotiv fra Silvia.
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Strikk fra Rannveig Gjevre

Buhu! Det skal fortelles om skrømt og andre spennende ting. På brygga.
Hvem som blir å fortelle, er en hemmelighet. Så du må komme dit på rett tid,
stille og rolig, minst mulig styr. For skrømt og fortellere som skal snakke om
skrømt må ikke skremmes. Tør du?

Hva er nå Vannes, da?
Vannes er en by inne i en stor bukt i Frankrike. Byen er liten etter fransk målestokk
med 50000 innbyggere, Men om sommeren
sveller den opp mangedobbelt på grunn av
en ukelang festival. Festivalen feirer maritime
tradisjoner fra hele verden. Markeringsområder i år var Venezia og Norge. Altså Gratangen. Her trenger man ikke være smålåten.
Bare det at man kommer med selvbygde
boder vekker oppsikt blant de hundrevis av
hvite spisstelt de andre utstillerne og deltakerne viser seg fram i. Gratangsværingene
stiller attpåtil opp en ti meter høy fiskehjell,
og den vekker oppsikt og blir et landemerke
i den norske landsbyen og langt utenfor. At
man setter opp husene på stedet og går i
gang med ei ukes lang handverkervirksomhet, får tusenvis til stoppe opp.

Mon tro det er samme fascinasjonen vi ser
for markedet i Foldvik? At det er heimelaga,
tradisjonell, kvalitet?
Vel kommen heim oppsummerer Agnar
Kalseth at det spesielle med «vår» landsby fra
Gratangen var luktene: Folk luktet på treverk,
snuste inn duft av sveler, tjære og ikke minst
tørrfisk på hjell.
Lydene kom ikke fra noen annen streaming
enn helt analog klinking på båten og god
stemning fra god prat og de mange spørsmål fra folk som flokket seg. Svelene er klart
populært spise, men det ble også servert
fenalår fra Kuvaas og Arctic Wraps fra Fjellkysten. Flatbrød ble bakt på stedet. Tørrfisk
ble banket og forsøkt… Her var garantert
dufter og smaker for de parfymevante og
cuisine-franske neser og smaksorganer! Aktiviteter for barn hadde de også med knytting
av tauverk og noen små konkurranser.
Man dro av gårde med seks musikere, dvs
Hekla Stålstrenga og 23 frivillige. Klare for å
formidle kultur fra nord. Tolker som hjalp til
underveis var Anne og Olivier Venner, gamle
gratangsvenner, og Inger Nicolas fra Mandal,
som bor i Vannes og ble en meget god hjelper til alt mulig.
På den norske dagen var aktiviteter lagt til
skipet «Hydrograaf» hvorfra Hekla Stålstrenga spilte for tusenvis av tilhørere rundt
hele kanalen der ………. Lå. Det ble vist film fra

Lofotferga
kommer

Den trivelige gamle lofotferga kommer til markedet i år. Kom om bord og kjenn litt
på hvordan de gamle fergene var - fra den gang før bruene. Lofotferga som kommer
her, er den første bilferga i Lofoten. Det var i 1956, altså i nokså moderne tider. Hun
trafikkerte Napp-Lilleeidet fram 1970. Da hun gikk ut som offentlig transportmiddel,
ble den brukt som arbeidsferge. Så ble hun tatt vare på av Kalle AS, og oppgratert
til passasjerbåt for 85 passasjerer. I 2001 fikk hun status som verneverdig skip av
riksantikvaren. Hun er medlem i Norsk Forening for Fartøyvern, og hun har fått
Olavsrosa av Norsk Kullturarv. Hun er et av de fremste eksemplarene av kulturvern
gjennom bruk og har som mål å gi passasjerene en opplevelse for sjel og gane.
Miljøfaktor er her også, ingen engangsartikler benyttes om bord.

En så vakker ferge, fra før bruene.

området Sør-Troms regionen, fra Narvik, og
fra Kystens landsstevner. Til og med var det
bjerkvikinger som utmerket seg. Familien
Klausen kledte seg i vikingutstyr og satte sitt
preg på arrangementet. Tilsammen var 16
personer med å markere vikingene midt oppe
i det hele.
Transporten fra Gratangen til Vannes ble
utført av Kjell Hansen Shipping fra Bjerkvik,
folkene ellers leide felles stor bil og andre tok
seg fram selv. Overnatting på billigste måte,
for det meste i kloster uten bad. Kanskje like
bra at det lukta tjære og tørrfisk i landsbyen
de representerte!

Gammen med neverdekning virket magisk.
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Utvær i
Andfjorden
inn på brygga
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu.

Der vi urbaniserte kanskje suser forbi med
litt av et hekkaggregat bakpå, og aner ikke
hva vi passerer. Men nå på Mekal-Nilsabrygga kan Svein Torgersen fra Kvæfjord
sette oss inn i sakene.
Saken gjelder utvær. Altså ikke uvær, sjøl
om akkurat det vil være godt kjent der ute i
utværene.
Torgersen skal fortelle om utværene i
Andfjorden. Det var altså bosettinger på
små øyer i den vidåpne fjorden, registrert
å være der for flere hundre år tilbake. Man
kan kanskje tenke seg til livene til menneskene her, helt prisgitt hva havet kunne by
på. Og en knapp jordvei. Om det finnes spor
etter disse første bosettingene, vet jeg ikke.
Men på 1860-tallet skjedde det noe som
definitivt har satt spor som ennå står, og
imponerer. Midt i havgapet, bokstavelig talt.
Der ingen i dag skulle tenke seg å bosette

seg. Årsaken til oppblomstringen var kjente
faktorer som mengder av sild som seg inn.
Og mengder av skrei helt opp i fjæresteinene. Det ble et Klondyke av oppblomstring!
Svein Torgersen har satt seg grundig inn
i denne fortellingen og viser flotte bilder fra
tuftene og faktiske, meget gode havneanlegg som ble bygd i alle uværene i Andfjorden. Den tids månelanding?

Svein Torgersen
kan veldig mye
om samfunnene
som var der ute i
Andfjorden

– Vi fremmer kystkulturen
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Sara Marielle Gaup møter Steinar Raknes og de to smelter
sammen joik, vokal og amerikana basert jazz rock - og hvordan
skal nå dette bli? Det vil vi finne ut og oppleve på deres konsert
under markedet i Foldvik. Her skal vi få både lyd og syn for sagn.

Arvvas - elver som flyter sammen
Vi gleder oss særlig til denne begivenheten.
Særlig fordi vi tror den utfordrer, utfordrer på
en måte som man trenger.
Musikken de skaper sammen er energisk
kontrastfull. Raknes skaper med sin raspe
stemme og nyskapende krumspring på
kontrabass som et orkester helt for seg selv.
Den mykere, dog ikke krevende, kontrasten
kommer via Gaup. Hun fra tradisjonen med
joik, nå utviklet i samspill med jazz rock.
Som to elver som møtes, og går inn i en ny
mangfoldig enhet.
Dette gjøres uten store fakter og krumspring, musikken er vakker, flytende melodiøs
og ikke uten spontanitet og lekenhet. Som ild

og is, som varme og kulde. Noen legger inn
ord som lyn og torden når de skal beskrive
musikken som kommer ut av disse to. Får ikke
hjelpe. Om undertegnede har vakt i sildebua
da konserten går - så blir sildebua stengt. Jeg
skal ha med med disse, om noe, på markedet
i år.
Litt mer om hver av musikerne:
Sara Marielle Gaup, født 1983. En av de
fremste unge joikerne i dag, som med sin
karismatiske tilstedeværelse på scenen og
unike måten å bruke sitt instrument stemmen
på, lett setter sitt merke på lytterne. Hun har
sterk musikals arv fra sine foreldre, familie og

generasjonene før henne. Hun behersker og
blander tradisjonell joik med ny joik.. Utenom
Arvvas leder hun workshops, gjør soloopptredener og deltar i en prosjekter med en
rekke musikere.
Sara Marielle er kjent og anerkjent fra
arbeidet i bandet Adjagas, som også blander
joik med flere moderne påvirkninger. Hun
har turnert over hele verden, og har mange
år som artist ettersom hun begynte i aldeles
ung alder.
Steinar Raknes, født 1975. Markert blant
de fremste kontrabassister, vokalister og låtskrivere. Han sammenlignes med størrelser

som Charles Mingus, og hans vokal får mange
til å sammenligne med Tom Waits og Bruce
Springsteen. Samspillet med Chick Corea i
Trondheim Jazzorkester ble betydningsfullt
for utviklingen av norsk moderne jazz. Han
har fått en spellemannspris, har samarbeidet
med Ola Kvernberg Trio og The Core. Raknes
har vært lærer på musikkonservatoriet i
Trondheim, før han samarbeidet med Inga
Juuso.
Raknes er etterspurt og brukt på festivaler
på alle kontinenter og med kremen av musikere overalt. Nå, i Foldvik, Gratangen.

Kystlaget, et lag
det er godt å være i

Utvær, midt i matfatet lå sterke samfunn.

Havkunst
Denne her kan vi ikke si mye om.
Denne lages på stedet, nytes på stedet, og g jemmes som et minne langt
der inne hvor ingen andre når.

Marius Verbaan er sjefen for kunst på sjøen foran bryggene i markedshelga.

Det er snakk om et havkunstprosjekt. Bare ett eksemplar
i verden, kan ikke kopieres. Bare deles…kanskje? Denne
gang gror det opp på sjøen foran rorbuene i Foldvik i
løpet av dag og kveld og inkluderer etter hvert mangslungent med lys og skygger. Forutsigbart og ikke. Magisk.
Denne må ses etter mørkets frambrudd ( i den grad vi har
mørke i august, da).

Opplegget for skulpturen er ved Marius Verbaan og han
er sjefen. Han har fått med seg flere kompiser, høyskoleutdannede og kreative folk som bor i Gratangen. Blant
dem Freddy Unge, erfarne folk som vet hva de gjør. Dette
blir kjekt, og kan ses i amfiet mellom Nessebrygga og fra
flytekaia der gjestebåtene ligger. Kanskje du finner en
venn å ro ut med for å se hendelsen fra sjøen?

Gratangen kystlag ble stiftet for 30 år siden, som
resultat av Forbundet kystens landsstevne.
Opp gjennom årene har vi hatt ulike aktiviteter å
tilby for våre medlemmer. Medlemsmassen har ligget stabilt på mellom 50-60. Som eneste kystlag i
Norge kunne vi i fjor tilby alle 10.klassinger i kommunen gratis medlemskap i kystlaget/forbundet
kysten. Et tilbud flere benyttet seg av. Visste du at
når du er medlem, tilbakeføres nesten halvparten
av kontingenten til ditt eget kystlag, slik at vi kan
videreføre et positivt arbeid for lokalsamfunnet.
I tillegg til å arrangere markedet, drive Straumnes, Grytir og vedlike småbåter, bygninger og
naust tilbyr vi også våre medlemmer ulike kurs i
samarbeid med Studieforbundet kultur og tradisjon.

I 2018 var vi et av de kystlagene i landet med
flest kurs. ( vi er 125 kystlag, noen med en medlemsmasse på over 600, som Bragdøya kystlag) I
Gratangen kystlag er vi 61 medlemmer.
Nytt av året. Vi kommer til å tilby alle barn/unge
i kommunen til å ta roknappen. I tillegg vil vi tilby
Marmelpasset på begge skolene, en aktivitetsbok/
pass med hovedvekt på ferdigheter både i fjære
og til havs.

Mat i det fri

Navigering er artig og spennende!

Ta det med ro! Ta ro-knappen!

Fine småtterier å lære og være med på også

Kurs før jul:
Vedlikehold av Nordlandsbåt
Akvarellmaling
Flatbrød og lefser
Naustlykt
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Årets håndverkere er:
Sonja Iversen, Strønstad, Farmors lefser
Per Edv Paulsen, Russevåg, Senja, smed
Arthur Johansen, Strønstad, trearbeider, tauverk
Lisbeth Skranes, Lillesand, ullarbeider, grafisk trykk
Rasmus Steinfinnstad, Bardu, tredreiing, tresløyd
Jota skinnfell, Lødingen, sying og trykk på skinnfeller

Mandal Husflidslag, greneveving, ullarbeid
Svein Erik Johansen, Beiarn, tredreiing
Bjørn Sandberg, Reipå, knivmaker
Heidi Johansen, Efjord, smykker
Gratangen husflidslag, strikk, tekstil, mange slags teknikker

Håndverkerne på
Foldvikmarkedet
Håndverkerne på Foldvikmarkedet er sentrale når det gjelder å bære tradisjonene våre.
Med bruk av øvde hender og kunnskapsrikt
hode bringer og følelser for tradisjon og fag,
arbeider de fram de fineste ting. De kan lage
bruksting som kniver, vesker, seletøy, hus,
bilder, båter…ja ikke den ting de ikke kan.Og
de kan lage pynt og smykker. Håndverkere
er fenomenale folk. Løsningsorienterte og
givende.
Sånn har det alltid vært.
For eksempel når:
-båten skulle bygges og riggesnår hesten skulle ha seletøy og utstyrnår futen og presten skulle ha sine kofferter
og taskernår kjøkken, stue og loft skulle utstyres,
for ikke å snakke om kjørler og alt på en gård
som skulle tilog når vogga ønsket velkommen en ny
verdensborger og når kista ble nødvendig så var håndverkerne tilkalt.

For nesten ikke å snakke om mat! Men om
mat må du se på side 6.

Vestlandsfanden

Vestlandsfanden: Musikanter med trøkk, på Utescenen iFoldvik, fredag 16. august.

Håndverkertorget på Foldvikmarkedet er
godt kjent. Hit kommer duganes håndverkere
fra fjernt og nær. Hit kommer folk langveisfra
for å kjøpe eller bestille kvalitetsprodukter.
Det å se ting blir til er dessverre blitt et
sjelden opplevelse. Å være tilstede å
sanse materialene, som på Foldvikmarkedet, og lukte-smake-se og høre mens produktene lages er en sjeldenhet. Og kanskje får du
mulighet til å prøve litt selv. Bare spør.

Reidar Brendeland &Vestlandsfanden kommer til markedet og
er med å skape en flott start på det hele fredag kveld. Dette
er erfarne folk. Siden 1979 har de gjort nærmere 4000 spillejobber og gitt ut 16 album. De spiller for alle, intet mindre,
og som de sier 14 i Narvik og 50000 i Hong Kong. De spiller
på alle arenaer: Folkets Hus, festivaler, firmafester, fengsel,

Det norske skolevesenet har i flere årtier
iherdig prøvd å fjerne gleden av forming/
sløyd i skolen.
Nå holder dette feilgrepet på å snu. Det er
kø for å ta utdanning i håndverksfag. Ungdommen tar tak i håndens verk igjen!

Gratangen kystlag er svært
fornøyd med at vi har fått
Vestlandsfanden hit til markedet.
Det har vært mulig fordi
sponsorer har stilt opp.
Sponsorene er:

Bjørn på kniven
Kniv må man ha. Kniv i slire i beltet var en nødvendighet, og godt besunget i gamle viser. Et strålende
verktøy - skarp og god, men også farlig blinkende i en
illmanns hånd.
Bjørn Sandberg fra Reipå blei hekta på kniv da han
litt tilfeldig fant et knivblad på ei messe, et knivblad
han likte. Han begynte å lage kniver som en hobby, ut
utviklet hobbyen til fagmessig kvalitet.
Det har gått så langt at han har fått presentert sine
verk for både konge og dronning da de var på besøk
i Nordland fylke. Nå er det Bjørn med knivene som
kommer på besøk, til markedet i Foldvik.
Sitt daglige virke har Bjørn Sandberg hatt som
arbeidsleder ved snekkeravdelingen ved Meløy
Arbeidstreningssenter. Men på fritida var det å bearbeide riknuter av bjørk og valbjørk til de fineste skaft.
Bjørn Sandberg vinner priser for sine handverkskniver. Nå stiller han på markedet i
Foldvik.

boreplattformer, bygdedanser, brygger og bedehus. Vestlandsfanden har attpåtil veldig lyst til å komme til Gratangen
og Foldvik.
De kommer med frisk musikk i sjangeren rock-pop-country
og mener sjøl at de skal blåse hvem som helst av banen…eller
til garderoben. Der det er noen.

L I N M O

A S

9 4 7 0

Gode musikalske kjenninger som «Plukka plommer i Hardanger» «Livets glade gutter» og alle de andre sviskene blir
å høre. Sanger for vanlige folk, kassadamer, anleggskokker,
prester, sjåfører, vinnere og tapere som vi alle er.
Bandet trives på jobb selv etter 40 år i bransjen og de gir
friskt ut et nytt album i år.

G R A T A N G E N

positiv energi

BJERKVIK

OUTLET

Skippern på brygga, Veronica
Veronica Dinessen er en drivanes person. Med røttene i Foldvik,
lang tid borte og rundt i verden, er hun tilbake og driver Brygga,
Notloftet, er Veronicas skip.
Vi lar Veronica presentere seg sjøl:

Turer i skog og mark har hatt sin egen dimensjon,
leting etter emner. Et godt lager under tak har gitt
emnene fin lagring de to-tre årene som trenges for at
emnet skal bli perfekt.
Snakk om kniv minutt for minutt!
Også mannen selv har «lagring» dvs har har tilegnet
seg knivmakeriet gjennom lesing og atter lesing i
håndverksbøker om temaet.
Han kjøper knivbladene og læret. Så er resten
handverk. Og ingen kniv er lik den andre, sier han.
I tillegg til vakre kniver kommer varer som pynt til
damer og andre som vil ha ørepynt, disse av elgtenner! - tretopper og mini minikniver til pynt og kaffeposer av skinn. Siden han nå er pensjonist kan han
vie mye tid til sin hobby/handverk, og det får vi nyte
av når han kommer til markedet.

Veronica Dinessen, skipper på brygga

Fløtta tebake te Gratangen, Foldvik for 3 år sia. Tebake te
heimbygda. Bodde før det i Oslo i siste 11 år, og før det Australia i 4 år. Der studerte æ grafisk design og kunst (skulptur).
Både før og etter Australia va æ innom Trondheim. I Oslo
jobba æ bla på Ikea kundesenter, Litteraturhuset, hjemmesykepleien, og de siste åran som salgs-koordinator i et dataforlag (Computerword).
Har reist en del innimellom, bla mye te Thailand, kor æ åsså
studerte thai-massasje. India e et anna land som æ va heldig å
få oppleve. I min ungdom da æ enda bodde i Gratangen, va æ
mye nede på Brygga og jobba. Da stod æ på kjøkkenet og fikk
opplæring i matlaging av min kjære far.
Han lærte mæ bla at me en skvett fløte, bli det meste godt:)
Så fort æ hadde fløtta, tok æ kontakt med daværende driver Kurt Andre Jensen. Han hadde behov for en person som

kunne ta rollen som daglig leder.
Og no e det altså blitt oppstart av eget AS, og æ sjøl som
styre skuta der nede. Det e viktig å understreke at æ har go
støtte fra slektof venner og ikkje minst flotte folk som jobbe
ilag me mæ! Generelt mye positiv støtte fra folk som ønske at
det her ska gå bra!
Det e fint å gå i min fars fotspor og prøve å være like flink
som han på både mat, og det å være positiv og skape en plass
for samvær og hygge.
Det e åsså fint å være me å skape arbeidsplassa i kommunen. Så får tiden vise om det e liv laga å drive en kafe/restaurant/pub i lille Foldvik. Foreløpig har det gått veldig bra. Æ
håpe at folk tar turen på Brygga, så plassen og miljøet rundt
blir brukt og har goe levevilkår! Brygga har en historie og sjel
som fortjene å bli ivaretatt!
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Nye «Odd Lundberg», familierederiets nye stolthet.

MacGregor RAPP & TRIPLEX brands:
- Komplette vinsj- og håndteringsløsninger
til fiskebåter, fish farming og forskningskip.
Våre produktnyheter:
-

RAPP Elektrisk Kombinasjonsvinsj
RAPP Elektrisk Fiskepumpe 14” - 20”
TRIPLEX Elektrisk Fiskepumpekrane
TRIPLEX Elektrisk Nettvinsj

For kystens verdier
For kystens verdier
For kystens verdier
Nyhet! RAPP & TRIPLEX sammen om service

RAPP Products:
+47 922 17 376 or +47 905 20 132
TRIPLEX Products: +47 922 40 431

Telefon: 77 66 01 00
www.rafisklaget.no

Designed to perform with the sea

www.macgregor.com

Telefon: 77 66 01 00
www.rafisklaget.no
Telefon: 77 66 01 00
www.rafisklaget.no

Sales & service representative of
Howden Compressors Ltd.

Nyhetsbrev Nr. 37

2018 Juni

NY ORDRE : RSW ANLEGG TIL MS HARDHAUS

Referanser

Rederiet Hardhaus AS i Austevoll har inngått
kontrakt med Cemre Shipyard i Tyrkia, om
bygging av en Snurper/tråler, designet av Salt Ship Design.
Vi har inngått kontrakt med verft/rederi om levering av
2 x 1238 kW Øyangen Compact Flux RSW/NH3 Anlegg.
Vi takker for oppdraget og ser frem til leveransen.
Vi blir å treffe på vår stand S808
under
Nor Fishing Trondheim 21-24.08

MS M. Ytterstad
MS Trønderbas
MS Lilly Johanne
MS Selvåg Senior
Celiktrans/Grandi
Celiktrans/Grandi
MS Norderveg
MS Prowess
MS Manon
MS Slaatterøy
MS Nordstar
MS Martin Sæle
MS Stokke Senior
MS Northguider
MS Kingfisher
MS Bømmelbas
MS Hunter
MS Qavak
MS H. Østervold
MS Firda Savior
MS Scombrus
MS Hardhaus
Optimar AS
Optimar AS
Optimar AS

Høy
dieselpris?
Vi leverer moderne motorer med lavt forbruk.

2016-2018

2 RSW Anlegg
2 RSW Anlegg
2 RSW Anlegg
2 RSW Anlegg
2 RSW Anlegg
2 RSW Anlegg
2 RSW Anlegg
Fryseanlegg
2 RSW Anlegg
1 RSW Anlegg
Fryseanlegg
2 RSW Anlegg
1 RSW Anlegg
Fryseanlegg
Fryseanlegg
1 RSW Anlegg
Brine fryseanlegg
2 x RSW Anlegg
2 x RSW Anlegg
1 x RSW Anlegg
1 x RSW Anlegg
2 x RSW Anlegg
Ismaskin 20 tonn
Ismaskin 12 tonn
Ismaskin 20 tonn

IVECO: fra 100Hk - 1300Hk

VI LEVERER DET DERE HAR BEHOV FOR TIL FISKERI OG HAVBRUK PÅ LAND OG VANN

FRYSEANLEGG – ISMASKIN – PROVIANTANLEGG – PLATEFRYSERE – VARMEPUMPER – KJØLEANLEGG – RSW

NYE ORDRE: ISMASKINER TIL OPTIMAR AS
Vi har inngått 3 kontrakter med
OptimarAS om levering av
Ismaskin på kapasitet fra 12-20 tonn

Nysalg/Service/Reservedeler
Kontaktpersoner:
Nyanlegg/prosjekt
Adm/Service
Teknisk Sjef/prosjekt
Reservedeler/komponenter

Bernhard Øyangen
Kåre Lynghjem
Kjell Arne Røssevold

+47 90 06 60 94
+47 90 36 67 89
+47 46 92 12 88
+47 70 10 06 90

ØYANGEN AS

bernhard@oyangen.no
klynghjem@oyangen.no
kar@oyangen.no
office@oyangen.no

Aarsæthervegen 3, N6006 Ålesund, Norway
Phone +47 70 10 06 90 - E -mail: office@oyangen.no - www.oyangen.no

Lombardini marine engines
Fra 13Hk - 240Hk

Ta kontakt for en
hyggelig motorprat!

Tlf: 916 57000 - Web: www.habis.no
Russevikveien 4, 9408 Harstad

NYE ODD LUNDBERG
fra KARSTEINSEN
SKIBSVERFT
Geir Lundberg,
daglig leder.

Ny Odd Lundberg- klar til å vise seg fram på Foldvikmarkedet? Noen jobber så svetten siler - håper
vi - for å få nybåten heim til Foldvik og markedet
tredje helga i august. For da blir det åpen båt for
alle som vil se det nyeste, det sikreste og fineste
innen fiskebåt.
Vi overlater ordet til rederiet sjøl:
Odd Lundberg AS har frem til i dag leid
tilbake båten Odd Lundberg som de solgte tiĺ
Austevoll i januar 2018. Denne båten heter i
dag Morten Einar. Rederiet driver med kombinert trål- og notfiske, hvor trålfisket primært
består av tobis i Nordsjøen og kolmulefisket
vest av Irland. Øvrig fiskeri etter primært sild,
makrell og lodde drives med not. Det nye
fartøyet skal drives efter samme prinsipper.
Familierederiet ble etablert tilbake i 1918,
og i dag er det fortsatt Lundberg-familien
som eier og driver selskapet. Tredje generasjon består av brødrene Geir og Tore Lundberg, hvor Geir er daglig leder av rederiet.
Rederiet er allerede fremtidssikret, i det Geir’s

to sønner også er særdeles aktive i rederiet.
Mats seiler som skipper og Stian er maskinsjef ombord. Nye ”Odd Lundberg” vil bli
rederiets fjerde nybyggingsprosjekt.
Rederi og verft har jobbet sammen gjennom en årrekke i forbindelse med reparasjon og vedlikehold av eksisterende skip.
Rederiet er tilfred over å være i mål med
denne avtalen med Karstensens Skibsværft,
og gleder seg til overlevering av nybygget.
Karstensens Skibsværft er glad for den tillit
Odd Lundberg har utvist, og ser frem til å
fortsette det konstruktive samarbeidet med
rederiet.
I likhet med de øvrige pelagiske fartøyene
som verftet har under bygging til redere i

Fartøyets hoveddimensjoner:
Lengde overalt.................. 69,99 m
Bredde moulded .............. 15,20 m
Dybde shelterdek............ 9,20 m
Øvrig teknisk data:
Hovedmotor........................ MAN 3600 KW Cummins, 1 x 992 kW / 2 x 567 kW
Vinsjeanlegg....................... Rapp Marine / Elektrisk
Sidepropeller...................... Brunvoll 1 x 950 KW / 1 x 850 kW
RSW-anlegg......................... Johnson Controls, 2 × 1100 kw

Skottland, Irland, Sverige og Danmark, er
også nye ”Odd Lundberg” av eget design.
Karstensens Skibsværft har med nye ”Odd
Lundberg”, i alt 16 pelagiske fiskefartøy i ordreboken for levering i løpet av de kommende
tre årene.
Design, innretning og arrangementer er
blitt til i et meget nært samarbeid mellom
rederi og verft. Rederiet har vært opptatt av
innovative løsninger, og det er lagt spesielt
stor vekt på å optimere arbeidsforhold, sikkerhet og komfort for besetningen. Dette er
blant annet tilgodesett ved at ”Odd Lundberg” vil ha hele lastedekket gjort vanntett.
Det øker sikkerheten, og fribordet økes med
nærmere tre meter.
Videre har rederiet valgt å satse på en
framtidsrettet løsning for vinsjeanlegget, som
vil bli elektrisk drevet. Dette for å tilfredsstille det eksterne og interne miljøet med et
lavere støynivå. Også fiskepumpen vil være
elektrisk drevet. Rapp Marine skal levere den
komplette vinsjpakke, mens CFlow leverer vacumpumpesystemet. Nye ”Odd Lundberg” vil
også bli levert med elektrisk drevet nothaler.

Super sonisk
baugbulp styrer
mot markedet i
Foldvik, og ellers
fiske i mange
farvann.

Kran- og nothalerutrustningen skal leveres
av Triplex.
Framdriftsanlegget vil bestå av en MAN
Diesel & Turbo hovedmotor på 3600 kW med
2-speeds gear- og propellanlegg fra Brunvoll
(tidligere Scana Volda). En rekke øvrige leverandører har blitt valgt ut, alle ut fra kriterier
som kvalitet, innovasjon og driftssikkerhet.
Nye ”Odd Lundberg” vil bli levert i august
2019.
Som et kuriositet kan det nevnes at Karstensens Skibsværft ble etableret i 1917, og at
dette selskap drives i dag også av tredjegeneration.
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Ikke det mest alvorlige, like fullt er det nødvendig. Å kaste med
kauser er ingen spøk, man trenger klar bane, skarpt blikk, kropp i
dårlig eller god form, og anledning.
Her er anledningen: VM i kausekast under foldvikmarkedet. Det
dreier seg om å utfordre tidligere vinnere og seg sjøl. Folk fra et
bredt stykke av landet har deltatt og vunnet, til og med ibestadværinger. Den statistikken må det gjøres noe med. Er det DU som
tar seieren hjem i år? Det er faktisk en premie på kroner 15000
kroner i skarp kontrast til deltakerpenger for hver på kroner 50.

Konsentrasjon, ikke lett
med så mye folk rundt

NORGES
SILDESALGSLAG

TAKES CARE OF YOUR VALUES

HVERT ÅR FISKES DET
SILD & MAKRELL FOR

MILLIARDER

AV KRONER!

Vi er stolte av å få levere
vakuumlossesystem til nybygget

ODD LUNDBERG

Vi ser frem mot et videre godt
samarbeid med verft og rederi,
og gleder oss til å se den flotte
båten ferdigstilt.

NORGES SILDESALGSLAGS MARKEDSPLASS SIKRER FRI KONKURANNSE OG HØY VERDISKAPNING FOR NORSK FISK

Foto: Eivind M.Sævik/EMSphoto
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Lasse
trubadur

Lasse kommer. Lasse Ingebrigtsen, trubadur,
kommer for å gi sitt beste til oss som skal kose
oss på puben fredag og lørdag kveld i foldvikmarkedet. Her blir det skikkelig pubstemning
med nokså høy irsk faktor, etter det vi skjønner.
Han har vært her før.
Han er viden kjent for sin store stemme og
brede repertoar. Som en av de fremste i landet
synger han på kroer og puber over hele landet.
Og ikke bare i egne konserter, denne mannen
har sunget på Queen show, i tribute to Michael
Jackson og andre store oppsetninger. Han har
vært solist når koret Mollis fra Nordreisa har hatt
en av sine store forestillinger.
Lista er lang med artister han har spilt sammen
med: Chris Thompson, Paul Young, Leo Sayer,
Grahan Goldman og til Jørn Hoel.
Lasse har spilt i bandet O.J and the Simpsons,
med folk som har musikalske fingre innom de
store på scene og stream her i verden.
Samarbeid på høt plan har det også vært med
Stage Dolls, Royal Jam med de sterke kreftene
der. Nå i det siste har glam/rockbandet Glimmer
hatt Lasse som vokalist. Og utallige kor har hatt
gleden av Lasses stemmestøtte

For åttende gang går - bokstavelig talt - markedsmarsjen fra
Grovfjord til Foldvik. Denne utfordringen har selv seksåringer
tatt laus på, og g jennomført,
regnes som en familietur.

Markedsmarsj
for g jengangere
og nykommere
Markedsmarsjen er blitt en egen institusjon i Foldvik marked og Kystkulturfestival.
Påmelding skjer til Nova turlag.
Leden går på stier opptråkket av folk fra
de tider da det ikke var bygd bilvei rundt
fjellmassivet mellom Grov og Foldvik. Folk
trengte å møtes av så mange grunner: Det
kunne være det å treffe slekt, å bytte varer,
kanskje gå med noe slags post. Til og med
frierføtter har trådt spent, lett og med
besluttsomhet og tvil, steg for steg den ene
eller andre veien. Og man kan tenke på så
mangt der man går, den ene eller den andre
veien, over alle «Tinder», så og si.

Turen er gratis, det er ingen avgift å betale.
Den kan vare fra tre til seks timer alt etter
vær og føre og form hos den enkelte. Og det
er null stress, man tar så mange pauser man
vil.
Framme i Foldvik får man premie sponset av Troms Fylkeskommune, samt gratis
inngang til markedsområdet.
Startpunktet er Saltvann grendehus, den
tidligere skolen i grenda, 5,8 kilometer sør for
Grov. Kommer man via E10 er det 16,6 kilometer fra krysset oppe på Herjangsfjellet.
Vanskelighetsgraden regnes som middels
selv om det fra starten går noe bratt oppover
fra 40 mot til 600moh i løpet av 3,5 km.
Høyeste punkt er 650 meter.

Resten derfra er så godt som «unnafuring» og bare herlig lett gange. Du kan få en
nærmere løypebeskrivelse på Nova Turlag sin
hjemmeside.
Som sagt, barn går denne turen lett som
bare det, står det om i tidligere beskrivelser
av denne ture,
Starten er i tidsrommet fra kl 0930 og en
time fremover.
Når man vel og vakkert er kommet i gang
kan man raste hvor man vil det er mange passer underveis å slå seg ned. Halvveis i løypa
ligger Eidevannet hvor mange nyter en god
pause med å lage seg bålkaffe til medbrakt

nistemat. Man tar sjøl med utstyr for denne
kosen.
Det er god sikkerhet for turen, lagt opp av
turlaget. Førstehjelpskyndige og andre funksjonærer er klare langs løypa om noe skulle
oppstå. De bærer knallgule/grønne vester.
Vi trenger vel ikke å nevne det, men turlaget har selvfølgelig værforbehold. Som vi
håper det ikke blir bruk for.
Kontakttelefon er 91594900

Ka man g jør uten trubadur? Nei, det skulle bli triste saker. En trubadur som
synger livene våre på godt,
på spøk, på alvor og det
som er inni hjerterota. Den
romantiske kjærligheten,
og når det går ad undas
med hele…sj..en.

Middagsservering – Fastfood
– Lefser – Kaker m.m
Catering! Selskap og andre tilstelninger
– ring oss gjerne utenom åpningstiden!
Catering bestilling tlf: 906 82 530

Åpningstider
23.06. – 31.08
Alle dager 12.00 – 20.00

Holder åpent alle søndager og helligdager
året rundt!

Meny lørdag:
Saltkjøtt m/kålrabistapp
Meny søndag:
Saltkjøtt m/kålrabistapp
Lammesmåsteik
Egen barnemeny

Han har satt tonen på markedet
siden tidenes morgen. Blid kar,
gode sanger alt fra Anna Lovinda
til Skomværsvalsen og alle de gode
sangene som har levd med oss fra
50-tallet og forbi det.
Ronald Forså med sin stemme og
kasjettlue, sitt trekkspill og «Haltan
og Hilton» skaper stemning så det
holder rundt omkring på plasser og
boder.
Treffer denne redaktøren på han,
blir han plaga med påtrengende
«allsang», for man må bare nynne
med etter stemme i. Vi gleder oss,
Ronald!

Framtiden er mer sortering
HRS gjør sorteringen enklere.
Vi leverer avfallsløsninger med høy
kvalitet både til private og
næringsdrivende.
Takk for at du bryr deg.

Soft-is
Slush

– Tradisjonell hjemmelaget mat!

Du er velkommen til oss.
Les mer på vår nettside www.okoraad.com
Dere finner oss på Evenskjer
kontaktperson: Finn johnsen
Autorisert regnskapsfører
vi nås på:
Økoråd Evenskjer AS
Postboks 113, 9439 EvEnSkjER
Telefon: 90685342 epost: finn.johnsen@okonor.no

Tlf: 479 17 788 e-post: post@j-en.no
www.j-en.no
Tlf: 479 17 788 e-post: jense@jensen-entreprenor.no
www.jensen-entreprenor.no

Ronald
alltid
med

Ronald, evig markedstrubadur.

På kystriksveien mellom Grovfjord og Gratangen

Vi hjelper til med:
• Stiftelse av selskaper
• Budsjetter
• Regnskapsførsel
• Årsoppgjør
• Annen konsulent/rådgivning

ØkoRÅd EvEnSkjER AS

Autorisert Regnskapsførerselskap
Medlem av nARF- norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
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Fokus på lokal verdiskaping
BJERKVIK

Tlf. 76 95 26 60
Faks 76 95 23 17
E-post: info@bjerkvik.byggern.no
www.byggern.no
Åpningstider.
Mandag-fredag 0800-1600
Lørdag 1000-1400

Astafjord Slakteri

Astafjord Smolt

Kvalitetsfôr
gir kvalitetsfisk
www.ewos.no
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Idyllisk plassert i fjellsiden.

Autorisert forhandler

Middagsservering kl. 12.00-19.00 hele helga
Kafè fra kl. 08.30 lørdag og søndag
Enkel uteservering i teltet kl. 10.00-17.00
hele helga

Din byggepartner i ETS!
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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Nybygg
Reparasjoner
Utbygging
Vedlikehold
Kvalifiserte og
godkjente
håndverkere

Meny
Saltkjøtt m/potet og kålrabistappe
Lapskaus
Grillet laks m/tilbehør
Rømmegrøt
Pølse m/mos eller brød
Nystekte vafler og hjemmelagde kaker
Kaffe og brus

Grovfjord Bygg AS
Astafjordveien 500
9446 Grovfjord
Tlf. 770 88 210, 992 79 705
www.gb.no
Epost: post@gb.no
en datterbedrift av
Grovfjord Båtbyggeri A/S

Øl og vin servering inne og ute
Vi tar ikke bankkort, kun kontantsalg
eller Vipps!

Arr U.L Astøingen

Jogakurs med spektakulær utsikt.

Ny start for
gammelt hotell
«Noget underbemannet og overrumplet» står det i ei telefonmelding vi
fikk fra Hilde og Magnus. De er lederparet på Gratangen Fjellhotell, ny av
året. Satsingen i de gamle erværdige lokalene har gitt fin suksess med
mye folk og aktivitet, derfor «overrumplet».

Storøs Auto A/S
• Aut.Bilverksted og
Tectylverksted
• Oppretting og Lakkering
• Bytte av frontruter
– reparasjon skader
• Dekkservice
Du finner oss i Salomonsvei 21
Bjerkvik tlf 76 95 21 66

Ingenting er jo bedre enn det! «Gratangen
Turiststation» som i sin tid før krigen ble
bygd av rikingene fra nybakte Narvik by, har,
må man si , hatt sine opp- og nedturer. Historiene sitter i veggene og på veggene i form
av bilder og minner fra forna Dar.
De nye driverne er
Hilde Tendeland, tidligere rektor fra Øksnes,
og Magnus Strand,
internasjonalt sertifisert
tindeveileder fra Stockholm.
De presenterer nyåpningen oppi lia slik:
-Drevet Gratangen
Fjellhotell siden januar
2019. Vår visjon er å være
bærekraftig senter for

folk som vil røre seg i naturen av egen kraft,
og bruke hotellet som en base for aktiviteter.
Det være seg toppturer, isklatring, terrengløp/sykling, fotturer, å oppleve Midnattsol og
nordlys. Hotellet er tilrettelagt for aktivitetsturisme med egen inngang til skiftegarderobe og oppbevaring av utstyr og tørkerom for
klær og utstyr. To badstuer og dusjer hører
til, det ligger i kjelleren.
Gjenbruk og bærekraft går igjen i hele
driften. Vi har gjenbrukt møbler, utstyr og
material fra gamle fjøs til innredning. Vi
jobber for å bli miljøsertifisert og plastfri i
størst mulig grad, og bruker et minimum av
engangsartikler.
Vi har en koselig bar og restaurant med
flott utsikt over fjell og fjord, dette gir litt ekstra når du skal nyte et måltid. Mat og drikke
er i størst mulig grad basert på økologisk,
lokale off nordnorske råvarer.
Vi har 38 rom, 24 med fjordutsikt. Renovering tar vi etter hvert.
Sier de nye vertene, overrumplet, håper vi
av mottakelsen de får fra folk fra nær og ikke
minst fjernt.

Vertsparet Magnus og Hilde.
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Lisa

Hun synger «overalt» og er ungt talent like så godt som de to
andre jentene i denne artikkelen. Lisa har sine famiierøtter
både i Gratangen og Bjerkvik. Det er en glede å presentere
hennes sangmeritter: Solist i Kjølenkoret flere ganger, deltatt
spå UKM, opptrer med sang i kirka både til bryllup og konfirmasjoner. To ganger tidligere har hun sanglig bidratt ved den
offisielle åpningen av Foldvik marked og kystkulturfestival.

Dansen lørdag kveld blir ingen spøk.
Derimot moro med Daisy Duke Dawgs.
Et passelig rått og freskt country
rock-band fra kyststroka utafor,
nemlig Lofoten.
Det vil si, som kystflokk for øvrig, har bandmedlemmene avstamming over en strekning
fra Trøndelag til Finnmark. Beroligende, spør
du meg.
Bandet har spilt sammen siden 2013. Sist
november slapp de sin første singel. Den med
navn «Am I excused». Siden da har de gått videre med materialet sitt og de tenker å slippe
et helt album til høsten, med denne singellåta
som ett av innslagene.
Grunnstammen i musikken er rett og slett
godt kjent amerikansk country rock. Oppå
dette ligger deres egne låter som mottas
meget godt både i inn- og utland.
På scenen er det energi og spilleglede som
teller, og det musikalske nivået er høyt.
Bandet ble allerede i 2013 sendt til Bandwagons regionfinale i Tromsø med sin egen
låt «Girl and Gun». Derfra har de reist land og
strand rundt på festivaler og treff.
I Foldvik skal de altså trekke opp stemningen og dansegleden lørdag kveld under
markedsdagene. De som kan linedance må
jo bare kjenne sin besøkelsestid! Noen som
legger seg i trening?

Marita
synger

Marita Olsen

Lisa Naomi Eidissen

Yrla

Når du hører Marita synge bør du ha ei hand å holde i. Marita
synger så bra! Unge låter dras opp fra repertoiret og gis
ut med en stemme og en innlevelse du ikke kommer til å
glemme. Marita er niendeklassing fra Bjerkvik, og har sunget
all sin dag. Når hun skal framføre, vet alle i Bjerkvik at der
er konsertens høydepunkt. Ikke til forkleinelse for de andre.
Men hun er unik. Hun holder seg til ballade/rock- genren, men
hvem vet, kanskje hun har noe annet på lur også?
Nå slipper hun til på markedet i Foldvik sammen med sin
mangeårige sanglærer, Tor Erik Nergaard og med musikanter
for øvrig som stiller opp og gleder seg til samarbeid med
henne.
En litt skjult skatt fra sørsida av eidet, vi gleder oss til å se
og høre henne fra utescenen.

Alt
Alt ii forbruksvarer!
forbruksvarer!

De som spiller er; Håkan Fjerdingen, vokal og gitar. Geir Inge Johnsen, gitar, banjo og kor. Lena Vildem, fiolin, tangenter og kor. Bengt Ronny Lorentzen, gitar og
kor. Kjell-Ivar Bugge, bass og kor. Ben-Josef Snøhaug, trommer.

Yrla Sjåfjell Ellefsen

Alt i forbruksvarer!

Etter som sommeren har kommet på, har det også
kommet på flere sangtalenter.
Yrla Sjåfjell Ellefsen er en av dem. Hun er 14 år og
skal begynne i 10 klasse nå i høst, på Gratangsbotn
skole. Hun liker de rolige sangene og pop. Hun
spiller piano og er kjent for det i musikkmiljøet i
Gratangen.

I år blir alle tre jentene å bidra under den offisielle åpningen. Det arbeides i kulissene med det mål
å få en egen konsert hvor de får fritt leide for sine talenter fra utescenen. Redaktøren håper på det.
Uansett er det ikke siste ganger vi vil se og høre fra Marita, Yrla og Lisa.

Alt i forbruksvarer!
RESTAURANT & PUB

Åpningstider på Brygga under Marknaden:
Torsdag: 14.00-21.00.
Fredag:12.00-02.00.
Lørdag: 12.00-02.00.
Søndag: 12.00-20.00.
Matservering til kl 21.00 fredag & lørdag

Åsmyrveien 3

Lefsetypene
er nå:er nå:
Lefsetypene

I år som i fjor kommer gutta fra Smaksverket, og menyen blir:

Tynnlefse,
rømmelefse,Balsfjordlefse,
balsfjordlefse, mørlefse,
Tynnlefse,
Rømmelefse,
Mørlefse,diabetiker
Diabetikertynnlefse,
tynnlefse,
potetlefse,
krinalefse,Usmurte
usmurte mandelpotetlefse
mandelpotetlefse, glutenfrie
lefse,lefse.
Potetlefse,
Krinalefse,
og Glutenfrie
laktosefrie lefser, glutenfrie lefser og laktose- og glutenfrie lefser.

_confitert kje m/ røkt potetstappe, primører, glace/saus & karse
_hvit bacalao m/ dill, heimsnekkra loff og piska smør
_chili con carne m/rømme, nachos & spansk kjørvel
I tillegg blir det bestemors kaker og kaffe.

Alle rettigheter!

Jorids Lefsebakeri AS

Grytting

Stokmarknes
8450 Stokmarknes

Tlf. 97 40
4040
402121

Velkommen til marknadshælg!
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ungdomslag
fartøyvernsenter
jakt

havbruk

fotballturnering

fiske

Morgans Skip

kystkultur

idrettslag

fotball fiskeri barnehage ski

skole studiesenter båt

Foldvik brygge
vannscooter

båtmuseum

grunder

mekanisk industri
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Tonje, melk
og musling

judo entreprenør pub natur

snøscooter

turløyper

frihet
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Alle vet hvem Tonje «æ ror aleina» er. Nå
er hun ikke oppå vannet, men under! Ja,
i fantasien, altså. Og det blir koselig å se
og høre. Hun skal ta oss med for å møte
vakre sjøstjerner, spennende børstemakk
og de rare maneter og andre litt mystiske
skapninger fra sjøens univers. Og tror du
ikke, her er en sjørøver, her også! Han seiler
rundt der nede i havet og er også denne
gang i kontakt med og på jalt etter det som
glimrer og glitrer.
Vi må jo bare lure veldig på hva for show
dette er, og der det er, dit går vi. Blir du
med?

toppturer

stillhet fiskevann sentralt galleri
kreativitet musikkskole feskarbonde laks smolt
lakseslakteri positivitet samhold fjord bibliotek
jordbruk villsau kunst musikkstudio bredbånd fjell
bølgeskvulp ro kompetanse rekruttering frisk luft
næringsklynge næringsareal tomter bolig kajakk
ungdomsråd hav sykehjem frivillighetssentral
off-piste

ungdomsklubb motorsport spire

Fargerikt
www.gratangen.kommune.no

Det er jo så artig å sminke seg! Få
litt ekstra farge, føle seg fin. Så
da er kanskje helmaling av fjeset
absolutt noe for deg? Vil du være
tiger? Løve? Krokodille….men det
går kanskje ikke, tror jeg. Men
katt?
Kanskje bare rosa, et lyn, sol?
Det er uante muligheter til å bli
skikkelig fin når du går til plassen
der ansiktsmalingen foregår. Bare
for artighet.

Et dyreskue
På bildet ser du geitene Konstanse Gurine Gucci og Amanda Armani. Den blonde
er Konstanse. De to er ett år gamle og profesjonelle plenklippere hos Edel her i
Foldvik. Det må man kalle plenklipping med sjarme-faktor! Og nå opptrer de på
Foldvikmarkedet og vise gress-spising i første divisjon. Eller kanskje til og med
eliteserien. Og så kan de klappes på og bare være søte å se på. Andre dyr i denne
dyreskuen kan også forekomme, så det blir fint å se og ta kontakt med i den lille
skogen mellom bilettbuia og utescenen.
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Barnas
marked
Velkommen! Ekstra hyggelig for oss å tilby
dere barn og unge gratis opplevelser på
markedet her i Foldvik. Det vi byr på er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sjørøvere!
Det er jo unødvendig å si, når du ser på bildet her.
Barnas egne sjørøvere - litt skumle og farlige, men
mest snille og artige. De hører med. Det kan jo ikke
finnes et kystkulturstevne uten, og her i Foldvik
sprader de rundt og er akkurat det, sjørøvere.
Men så gjør de plutselig noe. Kaptein Morgan
og kaptein Jack drar på tukt! De inviterer de
minste barna med borti den lokale Hyttavika,
for der har de funnet ut, nemlig, at det ligger
en skatt!
Men så, huff!
Her kommer ei svær skute inn, den heter
Havblikk og ser snill ut, men er skummel som

den sorte bavian! De som er om bord der, vil
nemlig ha skattekista! Snille kaptein Morgan og
kaptein Jack hiver seg på støvlettene og går
til motangrep. Er du med! For de to kapteinene
klarer ikke dette alene. De må ha mange
unger med seg……så bare kom og bli med. For
i skattekista, der, skjønner du, der ligger noe
skikkelige godsaker…..

Eventyret på en
plankebåtkjøl
Ungene våre er sanne handverkere. Fra første
stund med å gripe, snu, studere og erfare
verden gjennom tingene og gjerne ommøblere
verden… Den som husker en ettåring ved
skuffer og skap, hvordan de skal forske og
finne ut, vet hva jeg snakker om. På markedet
i Foldvik blir det muligheter for litt styrt aktivitet. Ungene får her lage plankebåter, intet
mindre.

Og de skal bli fine! Ungene får bruke fantasien, de får bruke verktøy og remedier for at
båten skal bli akkurat så flott at. Med litt hjelp,
kanskje, men dette blir den enkeltes verk! Hver
og en lager sin egen verdens fineste plankebåt
til å prøve på dammen, og til å ta med heim og
vise fram.

Gratis inngang for alle under 15 år
Sjørøvertokt for de mindre
Verdensmesterskap i kausekasting
Ansiktsmaling
Plankebåtlaging
Tur med Elias
Dans med Bjørnis
Ri på hest
Se siden foran!

