KULTURMINNER I HAMMERFEST
- Veien til TYVEN

Museet tilbyr “guidehefter” for kulturminner i Hammerfest-området.
Heftene er utarbeidet av Turid L.
Andreassen som har hentet stoff fra
”Øyfolk ”, og bygget på egne opplysninger og turopplevelser.
Tilgjengelige hefter: Gammelveien,
Sikk-sakkveien, Tyven, Fuglenesodden.

I slutten av Tunnelbakken ser vi tydelig rørgata
(vannrørene) som ledet vann til byens første
kraftverk, dagens Energihus. Vannet tas ennå fra
Inntaksdammen like oppfor den første bratte bakken. Ved slutten av rørgata, i nerenden av vannet,
er det et lite overbygg og ei sil. Til høyre for overbygget, finner vi rester av ei demning. Demningen
var der for å slippe ut vann dersom det ble for stort
trykk mot rørgata, - spesielt om våren under issmeltinga.
I øverenden av Inntaksdammen, i overkant
av grusveien når en nærmer seg elva, kan en finne
rester etter Pikespeider-hytta. I etterkrigsårene
var det flere unge jenter og noen gutter som var
tilknyttet Speider`n. For at disse unge skulle kunne
få opplæring i det å klare seg ute i naturen, ble det
på dugnad satt opp ei hytte. Pikespeider-hytta ble
flittig brukt både til speidernes utflukter og overnattinger, men også som kafe på søndager i sommersesongen.
Følger en grusveien videre, vil en snart
komme til et veiskille i nerkant av Ingebrigtsenvannet. Her kan en velge stien til venstre og ta
turen opp til Glimmervann. Fortsetter en langs
grusveien, kommer en til Freidigvann og deretter til Vestfjelldammen. Glimmervann og VestEn vei som i tillegg til utsikt,
kan vise en unik flora :

fjelldammen har demninger som ennå skal være i
bruk. Dette fordi Energihuset kan bidra med kraft
til enkelte deler av Hammerfest.
Litt etter starten av Vestfjelldammen, deler
veien seg på nytt. Går en rett fram, vil en snart
komme til Rundvannshytta og Rundvannet. Men,
tar en til høyre ved bommen, vil en begynne på en
lang og spektakulær vei opp til tårnet på Tyven.
Mellom store steinblokker, lyngtuer fulle av lyngblomster og lav, omkranset av små vann og nesten
usynlige bekker, snor veien seg stadig oppover. Når
en til slutt kommer til toppen av Tyven (8 km etter
rørgata), kan en skue :
I sør mot Svartfjellet
I vest mot Seiland, Håja og over Rypefjod
I nord mot Sørøya, Melkøya og Hammerfest
I øst mot Forsøl og Havøysund
For tilbaketuren finnes to alternativ:
Samme vei som den som er beskrevet, eller en kan
ta rett fram og ikke til høyre i nerkant av siste oppstigning. Da kommer en til Tyvskaret, en bratt sti
som fører ned til Langvannet og tilbake til
Baksalen eller Tunnelbakken.
God tur og husk for all del mye drikke samt gode
sko!!!

