
Historisk tur til Leka,  

tirsdag 23.mai 2017 

 

 
 Leka som for 400 millioner år siden kom rekanes på ei fjøl fra Amerika, er i 

dag blitt Norges geologiske nasjonalmonument. 

  

Til tross for at Leka er ett lite øysamfunn i havgapet i Namdalen, har det utrolig 

mye å by på. Herlaugshaugen som er Norges nest største gravhaug, ligger bare 

få meter fra ferjeleiet. Det er over 8 meter høy og 70 meter i diameter, Skei 

og Skeinesset er ett av få utvalgte kulturlandskap i Norge som har fått særskilt 

status, dette pga av sine biologiske og kulturhistoriske verdier.  

I 1912 oppdaget tre gutter ei hule ovenfor Solsem. Innerst inni den 40 meter 

lange hula ble det oppdaget flotte malte figurer på veggene. Det viste seg at det 

også var bein fra både mennesker og dyr, i tillegg til en del gjenstander i hulen.  

Enda er det mange flotte og spennende ting, man kan oppleve på Leka. 

 

Bangdalsruta vil frakte oss utover tidlig morgen 23.mai. Det vil bli servert kaffe 

underveis, og på Leka vil vi få selskap av en kjentmann som tar oss med på en 

rundtur på denne flotte øya. Vi spiser middag på Vertshuset Herlaug, før vi 

vender nesen med retur Namsos. Forventet reisetid er ca. 12timer. 12 

innholdsrike timer, som vi håper du blir med på.  

 

Med vennlig hilsen 

post@namsosjarlen.no 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Program 

 
 

 

Avgang fra Namsos   kl.07.45(Namdalshagen) 

Ferje Lund   kl.09.00 

Ferje Gutvik   kl. 11.05 

Til Leka   kl. 11.30 

Rundtur på Leka med kjentmann  kl. 11.45 

Middag, Vertshuset Herlaug   kl. 15.30 

Fra Leka   kl. 16.40 

Til Namsos   kl. 19.30 

 

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i, både på tur til Leka og fra 

Leka.  

Det vil være en lokal guide med oss på rundturen. 

For denne 12.timers turen betaler du kun kr. 1 100,-. Med all mat, 

guide, transport og trivelig lag ☺ 

 

 

 

Påmelding innen 15.mai: 

post@namsosjarlen.no 

Tlf; 975 94 394- Jarl 

       906 97 336- Bjørg 

 

 

 


