
Sommer 2019 - Nord-Troms museum

Summer 2019 - Nord-Troms museum



HALTI, Nordreisa

”Møter-Encounters-Deaivvadit-
Kohtaamissii”
”Møter” er en inngangsport til regionens 
historie og gir en forsmak på hva vi formidler 
i dybden på våre anlegg. Se mer på halti.no

”Møter-Encounters-Deaivvadit-
Kohtaamissii”
This exhibition tells the fascinating history of 
the different cultures and peoples in Nord-
Troms. More on halti.no

Åpent: 06.07-03.08
Mandag-fredag: 
09-1630
Onsdag: 09-18
Lørdag: 11-15
Søndag: 11-17

FLERBRUKSHUSET, KVÆNANGEN

”Fortellinger fra krigen”
Utstillingen forteller om 2. verdenskrig, okkupasjon, 
evakuering og gjenreisning i Nord-Troms

In Burfjord, Kvænangen you can visit our exhibit ”Ta-
les from the war”, about the 2nd world war and the 
aftermath and rebuilding in Nord-Troms. 

Åpent 04.07-28.07:
Torsdag-Søndag 11-17
Opening hours
Thursday-Sunday 11-17

Opening hours:
Monday-Friday:
 09-1630
Wednesday: 09-18
Saturday: 11-15
Sunday: 11-17



Opening hours:
Monday-Friday:
 09-1630
Wednesday: 09-18
Saturday: 11-15
Sunday: 11-17

MAURSUND GÅRD, SKJERVØY

Handelsstedet Maursund hadde sin storhetstid 
fra slutten av 1700-tallet til slutten av 1800-tal-
let og forteller i dag om 
fiskeri og handelshistorie i Nord-Troms

Maursund farm is a trading farm which had its 
glory days from the end of the 1700s to the early 
1800s. Today it tells the story of fishing and 
trade in Nord-Troms. 

Åpent 27.06-21.07:
Torsdag-søndag 11-17
Salg av kaffe og vafler. 
Omvisning hver dag.  

Thursdays-Sundays 11-17
Refreshments and guided tours.

HOLMENES SJØSAMISKE GÅRD, KÅFJORD

Holmenes gård er et typisk eksempel på hvordan en sjø-
samisk gård i Nord-Troms har sett ut.  Gården er fra rundt 
1850 og var bebodd frem til 1964. 

In the Kåfjord valley lies Holmenes farm, a typical exam-
ple of a sea sami farm dating to ca. 1850. Here visitors 
can come to learn about the sea sami way of life in the 
19th and early 20th centuries. 

Åpent 04.07-28.07:
Torsdag-Søndag 11-17
Salg av kaffe og vafler. 
Omvisning hver dag.

Thursdays-Sundays 11-17
Refreshments and guided tours



GAMSLETT FISKARBONDEGÅRD, LYNGEN

Fiskerbondekulturen var svært utbredt som leveform i 
Nord-Troms i flere hundre år, omtrent til 1950-tallet. 
På dette anlegget forteller museet om livet på denne 
typen gård slik det kunne vært for hundre år siden. 

For several centuries, up to about the 1950s, it was 
usual for a lot of people in Nord-Troms to make their 
living as both a fisherman and a farmer.  At Gamslett 
farm we tell the story of what life was like for these 
people a hundred years ago.  

Åpent 03.07-28.07:
Onsdag-Søndag 11-17
Salg av kaffe og vafler. 
Omvisning hver dag. 

Wednesday-Sunday 11-17
Refreshments and guided tours.

TØRFOSS KVENGÅRD, NORDREISA

Gården Tørfoss ble ryddet på 1750-tallet og består 
av våningshus, bårstue, røykbadstue, driftsbygnin-
ger og tre buer. Gården vitner om den kvenske bo-
setning i Nord-Norge på 1700- og 1800-tallet. 

Tørfoss farm originates from the 1750s, and today 
it tells the story of the Kven settlement in Nord-
Troms in the 18th and 19th centuries. Visitors to 
the farm can expect to learn about the Kven 
peoples traditional way of life. 

Åpent 04.07-27.07:
Torsdag og lørdag 11-17
Salg av kaffe og vafler. 
Omvisning hver dag. 

Opening hours
Thursday and Saturday 11-17
Refreshments and guided tours.



Åpent 04.07-11.08 :
Onsdag-Søndag  11-17
Salg av kaffe og vafler. 
Omvisning hver dag.  

Wednesday-Sunday 11-17
Refreshments and guided tours 

SKIBOTN MARKEDSPLASS, STORFJORD

Markedet i Skibotn hadde sin storhetstid på 1800-
tallet og var det største og viktigste handelsmarke-
det i Nord-Troms. Skibotnmarkedet var inngangspor-
ten for læstadianismen til Nord-Troms. 

The market in Skibotn was the most significant 
trading market in Nord-Troms in the 19th century,.
Here you will also  get an insight into how Laestadia-
nism made its way into the religious life of 
people in Nord-Troms.

NORD-TROMS MUSEUM 1979-2019

I år feirer Nord-troms museum 40 år. Museet ble stiftet av Nord-Troms historielag i 1979. Historielaget øn-
sket et museum som hadde som hovedoppgave å ta vare på den viktige materielle kulturarven som eksis-
terer i Nord-Troms samt formidle den helt spesielle historien her i området, møtet mellom samer, kvener og 
nordmenn og hvordan det har formet folk, historie og kulturarv. Nord-Troms museum har historiske anlegg i 
alle de seks Nord-Troms kommunene.

This year is Nord-Troms museums 40th anniversary. The museum was founded by the local historical socie-
ty, Nord-Troms historical society in 1979. They wanted a museum whose main purpose was to take care of 
the important physical historical and cultural heritage of this area. They also wanted the purpose to convey 
the very specific history of our region, the meeting between the Sami, Kven and Norwegians  and how that 
has shaped our people, history and heritage.Nord-Troms museum has historical buildings and farms in all 
the Nord-Troms counties.



Sommerutstillinger

HALTI
Naturligvis – en utstilling om nytteplanter i Nord-Troms
I utstillinga kan du blant annet lære om plantefarging av garn, medisinplanter og matauk. 
Du kan også se«Fra en annen verden» om plantelivet i Reisadalen.Utstilling av Halti nasjonalparksenter. 

SKIBOTN MARKEDSPLASS
Kvinner i Nord-Troms-Alltid sysselsatt
I utstillingen vil synliggjøre kvinnene og deres mangfold gjennom større og mindre portretter av sterke 
kvinneskikkelser i Nord-Troms.

FLERBRUKSHUSET
Fortellinger fra krigen
Nord-Troms museum markerer 75 år siden evakuering med denne utstillingen. Den har fokus på hvordan 
befolkningen i Kvænangen opplevde evakueringa og vintermånedene som fulgte.  

MAURSUND GÅRD
Sommerutstilling på Maursund
Salgsutstilling av lokale kunstnere. Fotografi og tegninger

Summer exhibits

HALTI
Naturally-an exhibit about the historical use of wild plants.
In this exhibit you kan learn about the use of plants,like colouring yarn, medicin and foraging.
You can also visit «From another world» about plant life in Reisa valley by Halti nasjonalparksenter. 

SKIBOTN MARKEDSPLASS
Women in Nord-Troms-always occupied
We tell stories of the strong women whose stories have until now been largely ignored, but without them their 
communities would have been less. 

FLERBRUKSHUSET, Burfjord
Tales from the war
 In Burfjord, Kvænangen you can visit our exhibit ”Tales from the war”, about the 2nd world war and the after-
math and rebuilding. 

MAURSUND GÅRD
Summer exhibit at Maursund
Summer exhibit: Photos and drawings by local artists.



Arrangementer / Events

05. juni Utstillingsåpning Halti ”Naturligvis – en utstilling om nytteplanter i Nord- 
 Troms”
10-16 juni Paaskiviikko 2019. Kvensk kulturuke i Nord-Troms. Mer informasjon på 
kvenkultur.no
15.-16.juni ” Meän tradišuunit ellää - våre tradisjoner lever-”-Seminar om kvensk 
immateriell kulturarv (Halti og Tørfoss, Nordreisa)
16. juni Kulturdag på Tørfoss, Nordreisa (Paaskiviiko) kl. 13:00 - 17:00
26. juni Utstillingsåpning Sommerutstilling på Maursund kl. 18:00
04.juli Utstillingsåpning ”Kvinner i Nord-Troms alltid sysselsatt” Markedsplassen i 
Skibotn, Storfjord kl. 18:00
05.juli Oppstart Sommer på Halti. 
 Aktiviteter for barn, sommerkafé med is og kaffe, gratis inngang 
 utstillingene. Det arrangeres i tillegg sommerlunsj med påmelding kl.11.  
 Arrangementet sommer på Halti skjer hver fredag i juli. Se mer på halti.no
06. juli Markedsdag, Holmenes. 11:00-17:00
10-14. juli Riddu Riđđu Barnefestival, Riddusletta kl. 11:00 - 16:00
03.august Marked på Markedsplassen i Skibotn, kl. 12:00-16:00 
18. august Gamslettdagen, Svensby 12:00-16:00

Billettpriser / Ticket prices
  
Barn: 30 kr
Voksen: 60 kr
Student/honnør: 30 kr
Familie: 100 kr
Gruppe (over 10): 10 kr i avslag

Tar du vare på billetten, vil du få halv pris på alle dine neste besøk til Nord-Troms museums anlegg. 
Gjelder ut 2019.  



Gamslett,
Lyngen

Markedsplassen, 
Storfjord

Holmenes,
Kåfjord

Tørfoss,
Nordreisa

Flerbrukshuset,
Kvænangen

Maursund,
Skjervøy

Halti,
Nordreisa

kontor@ntrm.no
Telefon: 97 55 83 30

www.ntrm.no

Havnnes 
Uløya

Samarbeidspartnere:
Havnnes handelssted har flere tusen år lang 
historie. Drives som handelssted av 6. generasjon 
Giæver. 
Fergen går fra Rotsund. Se mer på lyngen-havnnes.no


