
 

GAMMEL SAMEKAFÉ: Her viser Kurt Magne Stormo frem grunnmuren etter den gamle samekafeen. 

Foto: Lise Lotte Henriksen – iTromsø 27. august 2015 

Vil bygge samekafé i 

Tromsdalen 
Kystsamene frir til Stordalen og Thon 

Share on twit ter More Sharing Services2Ved enden av Turistveien, der hvor skytebane-bommen står, sto en gang en kafé. Frem til krigen var det 

en samekafé. Senere ble det en sportskafé, før den ble lagt ned og brent opp i en øvelse Brannvesenet hadde.  

Nå kan man kun se grunnmuren til det gamle bygget, og kystsamene å gjenskape denne kafeen. 

– Fram til krigen var det en turistattraksjon å se på de svenske flyttsamene og reinen her oppe, forteller leder 

i foreningen Kystsamene, Kurt Magne Stormo. 

Historisk 

Svensksamene pleide å vandre til Tromsdalen med reinene sine og ha sommerleir der. 

– Vi ønsker å ta stedet tilbake til det det har vært, sier Stormo. 

Og planene for stedet er store. 
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– Jeg tenker spisested, museum og informasjonssted om samisk kultur. Vi kan kanskje kombinere med noen 

nordlysopplevelser her også, sier Stormo som selv er etterkommer av svenskesamene som slo seg ned i 

Sørreisa. 

Frir til hotellkongene 

Men for å få til dette trengs det penger. Kystsamene satser høyt når de leter etter investorer. 

– Vi har kontaktet Petter Stordalen og Olav Thon. De har begge hoteller i byen, og dette kan være med som 

en opplevelse for turistene og gjestene deres, sier Stormo. 

Svaret fra Petter Stordalen kom tilbake negativt. 

– Han hadde så mange andre prosjekter gående, men vi har trua på Thon. 

Olav Thon har så langt ikke gitt noen tilbakemelding, det ser Stormo på som positivt. 

– Jeg tolker det dit at han er i tenkeboksen, sier han. 

Vil ikke bli glemt 

Stormo forteller at de satser såpass høyt siden et slikt prosjekt neppe kommer til å by på særlig stor 

fortjeneste. 

– Skulle Thon også si nei, så kanskje vi prøver Stordalen igjen? Eller så må vi bare finne en annen løsning, 

sier han. 

At det er et naturområdet som er lokasjonen for kafeen ser ikke Stormo mørkt på. 

-Det er jo bare å ta tilbake noe som har vært, så det ser jeg ikke at skulle være noe problem. Å legge dette 

midt i smørøyet vil være med på å gjøre Tromsdalen mer attraktivt. Plassen har sin historie, og blir ikke 

glemt uansett hva som skjer, sier han. 


