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Hiihtoa keskiyön auringonpaisteessa Gratangenin luona.
Vilok. Norminn.

TROMSAN SISÄMAA
(Troms Innland)

Tromsan sisämaa käsittää, kuten myötäseuraavista
kartoista selviää, sisimmän osan Tromsan piirikunnasta.
Tämän seudun luonto on juhlallisen kaunista. Maisemat
vaihtelevat rehevistä, hedelmällisistä laaksoista mahta-
viin, lumihuippuisiin tuntureihin asti.

Tromsan sisämaassa asuu vakaa talonpoikaisväestö,
joka on kotoisin pääasiassa etelämpänä olevista seuduis-
ta. Tromsan sisämaassa on paljon autoteitä. Läpi vuo-
den kulkevat autot Narvikista Tromsaan. Lisäksi on toi-
nen päälinja Finnsnesiin. Näiltä päälinjoilta on sivulin-
joja laaksojen kautta vuonojen rannoille. A/S Troms
Innland Rutebil, Finnsnes, ylläpitää liikennettä näil-
lä linjoilla. Linjat ovat yhdysliikenteessä vuorolaivojen
sekä Narvikiin päättyvän, Ruotsista suuntautuvan juna-
liikenteen kanssa.



Keskiyön aurinko Finnsnesin luona.
Valok. Enoksen.

Tromsan sisämaa on erinomai-
nen lomanviettopaikka. Leirielämä
lohi,- ja taimenrikkaiden jokien par-
tailla hakee vertaistaan. Jalka- sekä
automatkailijoille on sisämaassa
erittäin kauniita reittejä. Gratange-
msta Salangsdalenin Bonesiin sekä
Björnefjelliin, Bardun ja Måselvin
väli, Yli-Bardusta 4 peninkulmaa Al-
tavaniin, kas siinä retkeilyreittejä,
joiden vertaisia saa hakea! Lyngen
ja Kvenangen ovat lisäksi vuoristo-
kiipeilijäin eldoradoa!

r

Kaikilla näillä tuntureilla tapaa
matkailija kesällä lappalaisia, jotka
poroineen tulevat Ruotsista ja läm-
pimimmän ajan vuodesta asuvat
näillä main.

Tromsan sisämaa tarjoaa mat-
kailijoille monia yllätyksiä. Vielä
toukokuussa, joskus kesäkuun alus-
sakin, voi täällä harjoittaa hiihtoa
tuntureilla ia keskikesällä ei aurinko
pariin kuukauteen laske lainkaan.
Talvella loistavat taivaalla kirkkaat
revontulet. Molemmat jättävät kat-
selijan mieleen pysyvän vaikutuksen.

Lappalaislapsi.
Valok. Heljien.

Otertingd Signaldalenissa. Valok. Normaan.

Kuinka saavutaan Tromsan sisämaahan?
Suomesta. Rautateitse Haaparannan kautta Nar-

vikiin tai laivalla Tukholmaan ja rautateitse edelleen
Trondheimiin, josta laivalla Narvikiin. Myös voidaan
matka tehdä Rovaniemeltä Salmijärven ja Svanvikin tai

Bardufoss. Valok. H.lj.i.n.



Pieni lohenkalastaja.
Valok. Luhr.

Sisämaan tien varrelta.
Valok. Waarum.

Kolttakönkään kautta
la perille.

Kirkkoniemeen, josta sitten laival-

Tieyhteydet. Valtakunnan tie Trondheimista
Bodöön on valmis. Bodöstä päivittäinen yhteys laivalla
edelleen. Laiva kuljettaa myös autot Narvikiin. Narvikis-
ta "keskiyönauringon autolla" Finnsnesiin tai Tromsö'ön.

Lohenkalastusta Malselvin koskessa. Viiok. H.imbeck



Huomattavimmat matkailupaikat
tien varrella ovat:

(katso karttaa):

1. Narvik. 10.000 asukasta. Ofot-vuonon rannalla.
Suuren ruotsalaisen Luossavaara-Kiruna A.B:n kaivok-
silta tulevan rautamalmin lastauspaikka. Mielenkiintoiset
lastaussillat, uusi, kaunis kirkko, vasemmalla tunturit
Skjomtind (1576 m), Rombakstötta ym. 25 min. matka
lautalla Öyjordiin. Autoreitti kulkee aluksi pitkin vuonoja,
kohoaa sitten ylös korkeuksiin, ohittaa värikylläisiä sisä-
järviä, joten näköalat muuttuvat yhtämittaa.

2. Gratang-enin matkailumaja. Kaunis kesä- ja tal-
violeskelupaikka 1000—1500 m korkeitten tunturihuippu-
jen ympäröimässä maastossa. Ihanat näköalat laaksoihin.
Mahdollisuuksia tuntureille nousuihin, j aikamatkoihin ja
kalastusmatkoihin. Keväällä ja talvella erinomainen
hiihtomaasto. Bkm päässä matkailumajasta on Jordbrua,
luonnonihme. Matkalla edelleen pohjoiseen sivuutetaan
jylhä ja romanttinen laaikso.



2f„ Spansdalen, matkallumaja. Taimen- ja lohika-
lastusta Spansdaljoessa.

3. Bardu. Setermoen, 80 km, sotaväen harjoitus-
paikka. Useita majataloja, kauppoja ym. Tärkeä lähtö-
kohta matkoille Sördaleniin, österdaleniin, Indsethiin,
Altavanniin ja Tornionjärvelle. Lumihuiput näkyvät
useilla suunnilla.

4. Bardufoss. 30 m korkea koski. Samassa yhtey-
dessä voidaan mainita Måselvin koski, 22 m korkea.
Joissa ja koskissa on runsaasti lohia.

Moenin luona ajetaan tänä vuonna avatun suuren
riippusillan yli. Sekä joki että laakso ovat ihanat. Ym-
päristössä on lumipeitteisiä tutureita. Hedelmällisen laak-
son läpi virtaa Mälsjoki.

5. Finnsmes. Sisämaan liikennelinjojen solmukohta.
A/S Troms Innland Rutebilin, jolla on kaikki autolinjat
sisämaahan, pääkonttori. Hotelli, apteekki, linjalaivojen
asema. Moen, Fredriksbergin ja Finnsnesin välillä, tiheä
asutus, valtion lennätin.

6. Rundhaug. 137 km, vanha, uudistettu kesä- ja
talvihotelli Målselvin kauniissa ympäristössä. Mahdolli-
suus taimenen ja lohenkalastukseen. Tie kulkee sitten
linjaa överbygd —Lombolan—Mårfjellin kautta Takvan-
niin, laskeutuen sitten Holstötteniltä Balsfjordiin päin.
Kaunis näköala Lyngenfjellenille.

7. Storsteinnes Balsf jordissa, 195 km. Vanha kauppa-
paikka, meijeri, posti ym.

Vollanissa, 17 km. Storsteinnesistä kääntyy tie poh-
joiseen Tromsaa kohden. Seudut ovat kauniit, varsinkin

8. Laksvatnissa ja Ramijordbotnissa.

9. Tromsö. Noin 10.000 asukasta, suuremmoinen
paikka, hiippakuntakaupunki, Jäämeren kaupunki, napa-
seutumuseo, revontuliobservatorio, ensiluokan hotelleja ym.
Kaupunkia nimitetään "Pohjolan Parisiksi". Paljon van-
hoja muistoja, jäämeren laivasto, Roald Amundsenin
kuvapatsas ym. Kapungin erikoinen kukkarikkaus ja suu-
ret istutukset herättävät matkailijan mielenkiintoa. Au-
tomatkoja ympäristöön.

Automatka Narvik—Tromsö 284 km. Vollanin luona
kulkee tie edelleen pohjoiseen ohi

10. övergärdin (hyvä majatalo) Lyngenfjordiin.
Halki karujen maisemien ja ahdasta laaksoa pohjoiseen
suuntaan pitkin suurta Lyngenfjordia suuntautuu reitti

11. Lyngseidetiin, 274 km. Vanha kirkko ja kauppa-
paikka, lennätin, puhelin ym. Ihanassa paikassa. Laak-
sossa noin 1 km päässä on lappalaisleiri. Kjosen huippu



sekä muitakin kauniita huippuja. Lyngenkjeden on Poh-
jois-NorJan korkein tunturihuippu, Jaeggevarre, 1917
m korkea.

11a. Lyngenfjordin varrella on Lyngenfjord hotelli,
uusi ja ajanmukainen. Sieltä kulkee tie Signaldaliin. Tie
on tarkoitettu kansainväliseksi tieksi Suomeen ja Ruot-
siin.

Automatka Narvik—Lyngseidet 236 km.

Seuraavia karttoja suositellaan
Matkailukartta "Troms og Finnmark", yleis-

kartta (1:1.000.000), hinta 50 äyriä.
Poh j o i s-N orjan kartta, valmistanut yliluut-

nantti K. Gledittschin, hinta 3 kruunua.
Lähempiä tietoja antavat matkailutoimistot ja Nord-

Norges Reisetrafikk-Forbund, Harstad; Troms Innland
Rutebil, Finnsnes sekä Lapin Seuramatkatoimisto, Kemi,
puhelin 464.

Kansikuva:
Milselvlsta.

(Valok. Wllse)

Kemi — Oy. Pohjois-Pohja — 1939


