
 

Ta av fra E6 ved Tømmer-

elv og kjør til Storstein-

nes.  På Storsteinnes kan 

du besøke Midt-Troms 

Museum/Fjordmuseet.   I 

sommer har museet en 

utstilling om livet i fjæra 

og informasjon om det 

fredete våtmarksområdet 

ved Sørkjosleira, et nasjo-

nalt utpekt Ramsar-

område med et yrende 

fugleliv. Våtmarksområdet 

er delvis tilrettelagt for 

besøkende. Fra september 

kan du oppleve en ny ed-

derkopputstilling ved mu-

seet. 

   

Fra Storsteinnes følger du 

RV 858 og 859 mot Ten-

nes.  Ved veis ende kom-

mer du til Balsfjord kirke, 

en langkirke i nygotikk fra 

1856. Tennes var frem til 

begynnelsen av 1900-tallet 

kommunesenter med kir-

ke, prest, lensmann, butik-

ker og dampskipskai.   

 

 

På Tennes finnes den 

største samlingen med 

bergkunst i Troms. Her er 

tre felt med veiderist-

ninger.  Helleristningsfel-

tene er tilrettelagt med 

stier tilpasset bevegelses-

hemmede, informasjons-

skilt og hvileplasser. Det 

går også en merket tursti 

gjennom skogen for de 

som har lyst og mulighet 

til å vandre her.  

 

Helleristningene er datert 

til 4900 f.Kr og forestiller 

rein, bjørn, niser, båter,  

mennesker og geometriske 

figurer. Det er flere teorier 

om hvorfor helleristninge-

ne ble laget. En mulig 

forklaring er at hellerist-

ningsfeltene har vært et 

møtested for ulike folke-

grupper i regionen. For de 

som kom fra kysten og de 

som kom fra innlandet. 

Her kunne folke treffes i 

visse årstider. Varer ble 

byttet og nyheter formid-

let.  

 

Her markerte man også 

overgangene i livet, som 

fødsel, overgangen fra 

barn til voksen og døds-

fall. Å hugge bilder i ber-

get inngikk i slike over-

gangsritualer, og forskjel-

lige figurer kan symboli-

sere de ulike folkegruppe-

ne som har møttes her. 

 

Turen videre 

Når du har vært på Tennes 

er det mulig å kjøre via 

Malangen til Sommarøy 

og Tromsø. På denne vei-

en kan du oppleve nord-

norsk kulturlandskap og 

fantastisk natur. På Kval-

øya kan du se flere helle-

ristninger på Skavberg, du 

kan fiske på Hella og opp-

leve strendene på Som-

marøy før turen går videre 

til Tromsø over Kattfjord-

eidet.. 

Bergkunsten på Tennes 
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Overnatting og severing  

Storsteinnes:  Cafè Avec. Lunsj og kaffebar. 

Sommarøy:  Havfrua kro.  

  Sommarøy Arctic Hotell 
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Hvordan finne frem 

  

 

 


