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Fra  !ellstua følger du grusveien rett nordover mot Bæskades. Veien 

følger det slakt buktende viddeterrenget forbi Holgajávri der veien de-

ler seg - og går sammen igjen, til du passerer veiens høyeste punkt på … 

m. Etter dette går det jevnt og trutt ned mot tregrensa og videre utfor 

den lange Gargialia til du kommer til Gargia !ellstue. 

Både Bæskadesveien og varderekken er fredet av Riksantikvaren. Var-

derekken med retningsstakene, som ser ut som store kors, ble satt opp 

på slutten av 1890-tallet for å forenkle ferdselen mellom Alta og Indre 

Finnmark over dette vakre, men værharde høy!ellsområdet. 

Kjøreveien over Bæskades ble bygget for sommertrafikk og stod ferdig 

i 1932.  Denne veistrekningen var den første i Norge som ble bygget 

med maskinelt utstyr. Her kan du også se rester av telegrafstolpene 

som ble sprengt av tyskerne under krigen. 

Underveis på turen finner du flere informasjonsskilt som forteller litt 

fra  historien til Bæskades. Her nevnes blant annet Lodiken og Struves 

meridianbue, historien til post- og markedsveien, de fredede veimin-

nene, og litt om !ellstuene. Den tragiske historien om «Den hvite 

sommernatta på Bæskades» der de to hestekarene Erik Sundstrøm 

og Kristian Wislø4 omkom natt til den 27. juli 1895, er også nevnt. En 

historie som gir grunn til ettertanke, og som står som en påminnelse 

om at det er greit å ha med varme klær i sekken når man ferdes på Bæs-

kades, selv om sommeren. 

Turen byr på enkel og grei sykling på grusvei der du lett kan ta med 

junior i sykkelvogna, eller unger i skolealder på egen sykkel. 

52 km fra Alta sentrum. 

Kjør sørover på E6 forbi Bossekop. Ta av på 

riksvei 93 og fortsett til du er inne i Kautokeino 

kommune. Ta av til venstre til Suolovuopmi 

fjellstue og parkér i nærheten av fjellstua. 

Bæskades

Suolovuopmi – Bæskades – Gargia

Den klassiske turen over Bæskades må være med.  

Dette er den eneste av turene i boka som strekker  

seg inn i en av Altas nabokommuner!

TUREN ADKOMST

VANSKELIGHETSGRAD

3 t

TID

LENGDE HØYDEMETER

UNDERLAG

Godt vedlikeholdt grusvei hele veien.

KART

M 711: Gargia 1934-4 og Suolovuopmi 1934-3

Kartverkets nye: Iešjávri 186

Norge-serien: Øvre Stabbursdalen 10175, Alta 10158

 

KOORDINATER

P-plass, Suolovuopmi: 34 W 598443 7721972

P-plass, Gargia: 34 W 595941 7746177

5

TURKART SIDE 76

275 m27,3 km


