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Stordalen sa nei, nå håper Kystsamene Thon sier ja til turistattraksjon i 

Tromsdalen. 

 

 

FOR MANGE PROSJEKTER: Kystsamene har allerede fått svar på henvendelsen fra 
hotellkongen Petter Stordalen. - Choice-kjeden hadde ikke kapasitet til det nå, sier Kurt M. 
Stormo.  

De fikk negativt svar fra Petter Stordalen. Nå håper styreleder for 

Kystsamene, Kurt Magne Stormo, på positivt svar fra hotellkongen 

Olaf Thon.  

- Da Thon-hotellet åpnet i Kautokeino, viste han stor respekt for samisk kultur. Derfor tror vi han 
kan tenne på ideen. Vi er avhengig av at noen med kapital brenner for det samme som oss, sier 
Stormo.   

Kystsamene brenner for å "gjenreise" sportskafeen som tidligere lå 
inne i Tromsdalen. Kafeen lå omtrent der bommen til dagens 
skytebane i Tromsdalen står i dag. I dag er bare rester av 
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grunnmuren igjen. I gamle dager var det sommerboplass for samer  i 
Tromsdalen.  

- Viktig historisk 

- Sportskafeen var tidligere sommersted for svensksamer. Historiske bilder viser stor aktivitet der, 
forteller han.  

Sportskafeen ble nedlagt i 1974. Senere ble kafeen satt fyr på av brannvesenet. 

Nå vil de ha et nytt trekkplaster i dalen. Kystsamene ser for seg et større prosjekt enn en kafé. 

- Vi ser for oss en turistattraksjon i Tromsø på linje med Fjellheisen og Tromsdalen kirke. Vi 
ønsker et informasjonssted for samisk kultur, restaurant og museum. Salg av samisk 
håndverk vil være et av tilbudene vi ser for oss, sier Stormo.  

Ikke hørt fra Thon 

- Det vil helt klart være et prosjekt som vil berike Tromsø som turistby. Hovedgrunnen til at turister 
begynte å oppsøke Tromsø, var at de kunne møte samer i gatene. Det var også lett å komme til 
de svensksamiske sommerboplassene i Tromsdalen,  sier Kurt Magne Stormo, som har kontaktet 
ordfører Jens Johan Hjort for å informere om prosjektet.    

Foreløpig har de ikke hørt noe fra Thon.  

- Jeg tar det som et godt tegn. Det betyr nok at han grubler på det, sier Stormo.  


