Hildringstimen

Nye oppleveler med gammel tradisjon

Hildringstimen er en tradisjonsbygget 40 fot
nordlandsfembøring som kan leies med mannskap for
korte og lange opplevelsesreiser.
Du blir introdusert i bruk av 1000 år gammel teknologi som
har vært i daglig bruk helt opp til våre dager. Enten dere bare
ønsker en kort tur på Ofotfjorden - eller dere ønsker en
flerdagers tur til Lofoten, Hamarøy eller Vesterålen , er dette
en fantastisk måte å forflytte seg.
Da landeveien kom på 30-tallet og avløste båtbruken for
allmenn ferdsel, ble de lagt i de nordnorske bakgårdene.
Sammen med oss får dere se vår landsdel fra det perspektivet
som våre forfedre ønsket å vise den frem.
Når dere deltar på tokt med Hildringstimen blir dere en del av mannskapet. Dere blir kledd opp i varme
flytedresser, og får opplæring i betjening og manøvrering av fembøringen.
Overnattinger gjøres slik dere måtte ønske det – enten vi tjelder med seilet som telt, eller vi legger
overnattinger til steder med mer komfortable fasiliteter.

Æven-tur i Hamsuns kjølvann
Dette er en ukes reise som starter i Narvik og ender i Bodø. På denne turen gjør vi strandhugg på de mest
spektakulære og tradisjonsrike handelsstedene og naturhavnene dere kan tenke dere. Vi besøker
Sandtorgholmen i
Tjeldsundet, Tranøy
hvor Knut Hamsun
jobbet en tid,
Sørdalen på Hamarøy.
eller ”Polden” i
filmen Landstrykere.
Her står kulissene
ennå etter
filminnspillinga i
1989. Vi besøker
Løvøy og Grøtøy – en
nesten urørt handelstedsperle i Steigen. Videre seiler vi til
Kjerringøy, der bl.a. ”Benoni & Rosa”, ”Telegrafisten”, og ”I
am Dina” ble spilt inn.
Kjerringøy holder åpent for publikum, og har bibliotek,
vevstue, båtbyggeri, atelier, husflidverksted, et galleri med
salgsutstilling, og filmgalleri der Hamsun og filmen er tema.
Hele 20 titler finnes på menyen.
Vi ender opp i Bodø, der kommunikasjonene videre med
fly/tog/buss/Hurtigruten er mulig.
Info.hildringstimen.no - adm@hildringstimen.no
Anders Øgsnes Tårnvn 34, 8517 Narvik
Tlf: 909 86117
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Experience a thousand year old living tradition in a
traditional built square rigged wooden fembøring. – These
legendary sailing sculptures have been used by northern
Norwegian fishermen until the very last decenniums.
Hildringstimen is 40 feet long, and rigged with 42 square
metres sail. Additional power by oars and a 28Hp diesel engine
will help us when the wind is gone. We can take groups up to
10 persons for short and long time sailing trips.
When you sails with us, you will be the crew. We dress you up
in warm floating suits and give you a brief course in
manoeuvring the boat before we go.
Sailing with Hildringstimen can be a two-hour trip for fishing
Hildringstimen – experience the viking heritage
and feeding the sea eagle on the beautiful Ofotfjord – or a
seven day journey to Lofoten, Hamarøy and other spectacular secrets in the remote sub-arctic nature.
When we go for voyages lasting more than one day, we can
choose to stay in comfortable traditional fishing cottages and
hotels - or we can do like the old fishermen – sleep on board,
using the sail as shelter. We can also enjoy the camp-life on
shore.

Adventure in Hamsuns ever lasting day

Fishing fembørings in Lofoten 1890

Become a fembøring crew

Knut Hamsun – our Nobel price winning author, lived in and
was inspired from the ”Nordland summer’s ever lasting day”.
We will take you for a week voyage in the ever lasting day of
the mid-summer, where we visit Hamsun’s trading centres
and film locations. The journey starts in Narvik and ends in
Bodø – both places with good transport communications.

Discover Knut Hamsuns world the same way he did
Info.hildringstimen.no - adm@hildringstimen.no
Anders Øgsnes Tårnvn 34, 8517 Narvik
Tlf: 909 86117

