Tur

På vei nordover til
årets Norgestreff var
det naturlige veivalget
Rv 17, også kjent som
Kystriksveien
TEKST & FOTO: HANS VESTRE

Rv 17 starter like nord for Steinkjer og ender opp
i Bodø. Den 650 km lange veien følger kysten, er
atskillig mindre traﬁkkert enn E6, omfatter mange
ﬂotte fergeturer og varter opp med et uendelig antall
svinger som snor seg gjennom storslagen natur.
Veistrekningen byr på kilometervis med ren nytelse
på to hjul. Fergene er mange og de korresponderer
garantert ikke. Kanskje like greit - for i forvissing om at
en ikke rekker neste ferge er det jo en større sjanse for
å slakke av på gassen. Kanskje stoppe også.
Fergen mellom Kilbogham og Jektvik er den
lengste overfarten og tar en time. For uten naturen
står passering av polarsirkelen på programmet under
overfarten. Severdighetene langs kystriksveien er
mange. Skal noen nevnes må det være Torghatten, De
Syv Søstre, Svartisen og Saltstraumen. Om du bruker
to dager på turen eller en uke vil det ikke være noe
problem å fylle tida.
Den “naturlige” veien fra Bodø til Sortland er
selvsagt via Lofoten. Vi valgte å ta ferge fra Bodø til
Moskenes. Med mange biler og motorsykler på kaia
var vi i tvil om vi ﬁkk plass på ferga. Men positive,
hjelpsomme og kreative fergemannskap sørget for at
vi slapp å vente timevis på neste ferge. Turen tar ﬁre
timer og gir tid for både avslapping, naturopplevelse
og prat over noen kaffekopper. Lofoten er natur,
ﬁskevær og turister. Veiene er ﬁne og det er mange
muligheter for en avstikker bort fra hovedveien.
Muligheten for å friste ﬁskelykken er også til stede.

Kystriksveien går fra Steinkjer til Bodø
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Fra Brønnøysund er turen til Torghatten
obligatorisk og overnatting på Torghatten
Camping anbefales. Campingen ligger ved
foten av selve Torghatten. Flott beliggenhet
og hyggelig vertskap som ønsker
motorsyklister velkommen. Turen opp til og
gjennom hullet i Torghatten er bryet verdt
(kan gjennomføres med skinndress). Selve
hullet er over 160 meter langt og ble dannet
under istiden. Utsikten ut mot havet i vest er
storslagen og kan nytes i timevis.

Før siste etappe til Bodø passer det
å ta Saltstraumen i nærmere øyesyn.
Saltstraumen er verdens sterkeste
tidevannsstrøm og hastigheten på
strømmen kan komme opp i 40 km/t. I
løpet av 6 timer, mellom ﬂo og fjære,
passerer 372 millioner kubikkmeter vann
gjennom sundet. Det er mye vann ...

Gunnar nyter å være på veien i Lofoten
og mener at en Harley Davidson bidrar
til å heve den ﬂotte Lofot-naturen enda
noen hakk. Vi skal slett ikke bestride den
påstanden.

Kystriksveien

VEIEN TIL NORGESTREFFET

I Petter Dass sitt rike ligger fjellene De Syv Søstre som perler på en
snor. Det krever nok litt ekstra innsats for å komme til toppen her
(skinndress er nok ikke tingen). Vi var fornøyd med en liten fotostopp
langs veien og i bakgrunnen ses ﬁre av søstrene.

Utsikten fra Torghatten

Ute på holmer og skjær ligger
Honningsvær. Et av de mange og
trivelige ﬁskeværene i Lofoten.
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