
Informasjon og priser

Lovund Hotell står som arrangør av 
Lundkommardagen 2019.
For bestilling av rom og pakker:
booking@lovund.no
Tlf: +47 75 09 20 30

Aktiviteter og priser

Lundkommarpass*:  400,-
Dagstur til Træna:   850,-
Lundkommardans:  200,-

Hotellpakker 12. - 15. april:
I SYN ordinær:   Fra 2290,-  pr. pers
I SYN superior:  Fra 2625,-  pr. pers
Rorbu for 4:   Fra 1545,- pr. pers
Rorbu for 2:  Fra 2280,- pr. pers
Nordlandshus for 3: Fra 1700,- pr. pers
Hytte for 4:  Fra 1545,-  pr. pers 

Helpensjon**:   2050,-  pr. pers

Det åpnes for reservasjoner med valgfri ankomst 
og avreise 2 uker før Lundkommardagen.

* Arrangementsavgift som gir tilgang til alle aktiviteter 
unntatt Dagstur til Træna og Lundkommarfesten. 
Obligatorisk for hotellets boende gjester.
** 2 x 2 retters lunsj og 3 x 3-retters middag

Dagstur 14. april med LovundSkyss 

Billett    895,-  pr. pers
Avgang Sandnessjøen:  10.15
Avgang Bjørn:    10.30
Avgang Nesna:    11.15
Ankomst Lovund: 12.30 og retur 19.00
Lunsj kl. 14.30 på Lovund Hotell.
Bestilling: post@lovundskyss.no

Lundefuglene på Lovund

Lundefuglkolonien på Lovund er den sørligste i 
Nordland. Den teller i dag ca 150 000 individer. 
For 50 år siden var bestanden anslått til 750 
000 (Myrberget), men nedgangen i sild- og 
tobisforekomstene førte til en dramatisk 
bestandsredusjon. Nå er vi igjen usikre på om 
lundefuglene har det bra.

Lundefuglen er en ekte sjøfugl og tilbringer 
det meste av sin tid spredt ute i Norskehavet. 
Når vinteren slipper taket, blir fuglene påmin-
net om at de må formere seg. De begynner å 
trekke mot land, til den kolonien de ble født. I 
begynnelsen av april kan vi observere de første 
fuglene i havet utenfor Lovund, og ettersom 
dagene går blir samlingen større og større.

14. april er tradisjonsdatoen for når fuglene 
inntar hekkestedet i Lundura: Flokker i hun-
drevis, i tusenvis, letter fra havet og gjør sine 
rituelle flokkflyvninger over havoverflaten og 
etter hvert høyere opp i lufta. Og så, som på et 
gitt signal, flyr de inn mot Lundura. Det suser 
av vingeslag og luften over ura fylles opp av 
fugler, ute fra havet kommer bølge på bølge 
med nye flokker. Noen fugler setter seg, noen 
inspiserer reiret. De fleste lar reir være reir: de 
flyr noen runder over ura før de setter kursen 
mot havet igjen.

Det er Lundkommardag på Lovund!

Tid for 
fugl

Årets store naturbegivenhet 
Lundkommardagen 
2019



Lørdag 13. april - Ventedagen 

09.00 Dagstur til Træna
Opplev Trænas samfunn, kultur og natur. En 
stor opplevelse. Turen er guidet og er med 
chartret båt. Varer 4 - 5 t.
Møt opp i hotellets resepsjon 08.45

16.00 Observasjonstur - Kommer lunj?
Alkøybukta vest for Lovund er en del av stor-
havet. Her samles alltid lundefuglene før de 
inntar Lundeura. Vi følger Petter Dass-stien   
til Heirsan. Ser vi noe til “lun`j”? Her trengs 
varme, vindtette klær, godt fottøy og kikkert. 
Turen er guidet. Møt opp i resepsjonen 16.00. 

17.00:  Avduking “Liten skulptur i stor natur”
Skulptur nummer 7 i prosjektet er igjen laget 
av Tor-Vegard Mørkved.

20.00  Årets kunstner: Ina Otzko
Formell åpning av årets kunstner i Galleri SYN.

22.00 Lundkommarfest
Lovund Ungdom og Idrettsalg arrangerer fest i 
Vassvika (Billettsalg i døren).

Lundkommardagen 14. april

09.15 Historien om Lovundbåten
Vi møtes i resepsjonen og går samlet ned til 
lagerbygningen på Hamnholmen der båten er 
konservert. Her vil dere få anledning til å se, 
høre og spørre om dette for oss unike 
middelalderfunnet.

10.30 Dronningrunden
Bli med på en vandring gjennom Lovundbygda.
Guiden forteller om livet på Lovund i dag og 
i gamle dager og om hva som gjør Lovund 
verdt å leve på. Turen starter utenfor 
resepsjonen kl. 10.30 og avsluttes ved 
Kystkultursenteret.

11.30 Kystkultursenteret
Vi er stolte av Kystkultursenteret, Lovund-  
folkets eget museum. Utstillingene på museet 
spenner vidt, så her finnes garantert 
interessante ting for alle: I Heimhusan,
Fiskarlivet, Nyttefuglene, Lovundkutteren 
Neptun, Storbåtnaustet og malerier. 
Senteret er åpent til 14.00.

15.30 Lundkommardagen. Hva kan skje?
Lundkommarguide Torgrim Olaisen orienterer  
om lundens liv og Lundkommardagen.

16.00 Den store observasjonsturen
Bli med opp på Heirsan, kanskje opplever vi et
av naturens store underverk: Lundefuglene 
inntar hekkestedet. Møt opp ved hotellet, eller 
gå på egen hånd.

21.30 Konsert i Pianostuen
Christopher Eva spiller på “Vigners” piano. 
Kanskje fortelles det litt om det gode vennskap 
mellom Christopher Eva og Vigner Olaisen.

Mat og drikke

Restauranten på Lovund Hotell
Fredag 12.04 16.00 - 22.00
Lørdag 13.04 12.00 - 15.00  Lunsj
  16:00 - 22:00 
Søndag 14.04 12.00 - 15.00 Lunsj
  16.00 - 22:00  
Mandag 15.04 16.00 - 22.00 
Lunsj og middag med ny meny hver dag. 
Kaffe servert av PÅ Træna.

Emaus Pub og Spiseri
Fredag 13.04 12.00 - 01.00
Lørdag 14.04 12.00 - 22.00
Pub/bistro med variert meny. 

Årets kunst og kulturbidrag

Ina Otzko, (f.1972) Sandnessjøen. Bor og 
arbeider i Nord-Norge og Sør-Italia. Hun er 
utdannet ved Goldsmiths College i London 
og Berlin University of Arts, UdK. Otzko var 
den første mottakeren av Twendeprisen i 2018. 
Hennes arbeider presenters i inn- og utland.
 
Tor-vegard Mørkved, startet som lærling hos 
Hans Gjertsen i 1987, driver et privat fiskeri og 
motormuseum i Sund i Lofoten med 15-20000 
besøkende hver sommer. Kjent som Smeden i 
Sund og for sine flotte skulpturer i smijern.

PÅ Træna, et lokalt kaffebrenneri startet i 2017. 
Aleksey Virich er gründeren bak foretaket og 
han har lenge arbeidet med kvalitetskaffe. 
Bønnene er importert fra økologiske 
produsenter i Afrika, Asia og Søramerika, 
deretter brent på Træna.

Lovundbåten. I 1976 fant man under grav-
ing av sand til en vei, deler av en vel 30 fot 
lang middelalderbåt i Hamnholmvalen. Etter 
40 år med mange forsøk på å få båten gravd 
opp, lyktes folk på Lovund å få arkeologer fra 
Tromsø museum og Norsk maritimt muse-
um til å grave ut, dokumentere og konservere 
båtrestene sommeren 2017. Nå er det laget en 
modell av Lovundbåten (1:5 størrelse), og det 
foreligger konkrete planer om et eget museum 
for Lovundbåten. Det originale båtmaterialet 
(under konservering), modellbåten og skissene 
av det planlagte museet finnes i en lagerbygn-
ing på Hamnholmen. 

Christopher Eva er tilbake som organist i 
Lurøy etter 8 år i Mo i Rana. Han vokste opp i 
et kirkemusikkmiljø i sørøst-London, og flyttet 
til Helgeland i 1995.  Siden har han vært aktiv 
som organist, pianist, dirigent og komponist. 
Han jobber innenfor mange ulike musikks-
jangre, men hjertet banker litt ekstra for den 
nordnorske visetradisjon.          


