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HALTI

”Møter-Encounters-Deaivvadit-Kohtaamissii”
Utstillingen omhandler Nord-Troms spennende og 
mangfoldige historie. Utstillingen er flerspråklig med 
tekst på norsk, samisk, kvensk og engelsk. ”Møter” er en 
inngangsport til regionens historie og gir en forsmak på 
hva vi dekker i dybden på våre anlegg.
I tilknytning til utstillingslokalet viser vi i sommer den 
midlertidige utstillingen ”Following Arctic Fashion”.

/ ”Møter-Encounters-Deaivvadit-Kohtaamissii”
This exhibition tells the fascinating history of the diffe-
rent cultures and peoples in Nord-Troms. The exhibition 
is multilingual with texts in norwegian, sami, kven and 
english. 
This summer you can also visit the temporary exhibiton 
”Following Arctic Fashion”, which is photographic docu-
mentation of different clothes and outfits worn at the Rid-
du Riđđu festival in Kåfjord over the last 15 years.

Åpningstider:
19. juni - 13. august

man - fre. kl. 0900 - 1630 
onsdag kl. 0900 - 1800 
lørdag kl. 1100 - 1600
søndag kl. 1100 - 1700

/ June 19th - August 13th
Mon. - Fri. 0900 - 1630 
Wednesday 0900 - 1800

Saturday 1100 - 1600
Sunday 1100 - 1700

Arrangement på 
Halti:

”Following Arctic Fashion”
utstillingsåpning: 

15.06 kl. 18:00



KOMMANDOPLASS FRØY, STORFJORD

Nord-Troms Museum har formidlingsansvaret for det 
skjulte bunkersanlegget Kommandoplass Frøy i Storfjord. 
En hemmelighet som oppstod i kjølvannet av en kald krig 
og usikker framtid. 

I 20 år har anleggene stått forlatt slik som Forsvaret forlot 
dem, men kommandoplass Frøy har nå fått en renessanse 
som museumsanlegg. Nord-Troms museum har fått an-
ledning til å vise frem kommandosentralen til publikum, 
og det er mulig å være med på omvisninger i anlegget.

/ Frøy Command Center. Originally developed as a mi-
litary defence post, this hidden bunkersystem has stood 
untouched for 20 years following the end of the Cold War, 
but now Nord-Troms Museum has been given the oppor-
tunity to tell its exciting history to visitors. Tours of the 
facility will be given through summer.  

Åpne dager på 
kommandoplass Frøy: 

07. juni
16. juni
27. juni

11. august

Billettpriser:
Voksen: 30 kr

Barn: 15 kr
Honnør: 15 kr
Familie: 50 kr



FLERBRUKSHUSET, KVÆNANGEN

I Burfjord holder museet åpent i sommer samlokalisert 
med den kommunale turistinformasjonen. I utstillings-
lokalet viser vi utstillingen ”Lyngshestfortellinger”, som 
forteller om Lyngshestens betydning for befolkningen i 
Nord-Troms gjennom blant annet fotografi og gjenstan-
der.

/ In Burfjord, Kvænangen you can visit our exhibition 
room at the local Tourist information center at Flerbruks-
huset. ”Lyngshestfortellinger” or ”Stories of the Lyngs-
hest” tells the story of the regional horse breed: Lyngshes-
ten, and how it has been an integral part in our traditional 
way of life in Nord-Troms. 

Åpningstider:
26. juni - 11. august

man.- fred. kl. 10:00 - 17:00
lør.-søn. kl. 11:00 - 17:00

/ June 26th - August 11th
Mon. - Fri. 10:00 - 17:00
Sat. - Sun. 11:00 - 17:00

Arrangement på 
Flerbrukshuset:

”Lyngshestfortellinger”
utstillingsåpning

07.06 kl. 19:00



Åpningstider:
24. juni - 13. august

ons. - søn. kl. 1100 - 1700
Salg av kaffe og vafler. 
Omvisning hver dag.

/ June 24th - August 13th
Wed. - Sun. 1100 - 1700

Refreshments and guided 
tours

Arrangement på 
Holmenes:

Markedsdag: 01.07, 
kl. 11:00-17:00

HOLMENES SJØSAMISKE GÅRD, KÅFJORD

Innerst i Kåfjord ligger Holmenes gård, et typisk eksem-
pel på hvordan en sjøsamisk gård i Nord-Troms har sett 
ut.  Gården er fra rundt 1850 og var bebodd frem til 1964. 

På Holmenes gård kan du oppleve hvordan en sjøsamisk 
familie levde før krigen og lære noe om kontrastene mel-
lom da og nå. Ved sjøen ligger en rekke med sjøbuer, 
hvorav den ene hører til gården.

/ 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. 



GAMSLETT FISKARBONDEGÅRD, LYNGEN

Fiskerbondegården Gamslett ligger på Svensby i Lyngen 
kommune, like ved fergeleiet. Fiskerbondekulturen var 
svært utbredt som leveform i Nord-Troms i flere hundre 
år, omtrent til 1950-tallet. På dette anlegget forteller mu-
seet om livet på denne typen gård slik det kunne vært for 
hundre år siden. 

/ Gamslett farm lies at Svensby in Lyngen kommune, close 
to the ferry terminal. 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.  

Åpningstider:
24. juni - 13. august

fred.- søn. kl. 11:00 - 17:00
Salg av kaffe og vafler. 
Omvisning hver dag. 

/ June 24th - August 13th 
Fri. - Sun. 11:00 - 17:00

Refreshments and guided 
tours.



Arrangement på 
Tørfoss:

Kulturdag på Tørfoss (del av 
Paaskiviiko-festivalen)
11.06 kl. 13:00-17:00

TØRFOSS KVENGÅRD, NORDREISA

Gården Tørfoss ble ryddet på 1750-tallet og består av 
våningshus, bårstue, røykbadstue, driftsbygninger og tre 
buer. Gården vitner om den kvenske innvandringen til 
Nord-Norge på 1700- og 1800-tallet. 

På Tørfoss får du et innblikk i hvordan en kvensk familie 
har levd og livnært seg. 

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



MAURSUND GÅRD, SKJERVØY

Maursund er en handelsgård med røtter tilbake til 
1600-tallet. Handelsstedet hadde sin storhetstid fra slut-
ten av 1700-tallet til slutten av 1800-tallet. I dag består 
museumsområdet av et rekonstruert fembøringsnaust og 
et nyere sanitærbygg i tillegg til hovedhuset. I andre eta-
sje i naustet finner du en fast utstilling om fiske i Nord-
Troms. 

I sommer vises utstillinga ”Tause Kvinner. Ukjente His-
torier”.

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

This summer we will also display the exhibition ”Tause 
Kvinner. Ukjente Historier” or ”Silent Women. Unknown 
Stories” which tells the riveting story of the fate of four 
women during the second world war. 

Åpningstider:
24. juni - 13. august

fre.- søn. kl. 11:00 - 17:00
Salg av kaffe og vafler. 
Omvisning hver dag.  

/ June 24th - August 13th 
Fri. - Sun. 11:00 - 17:00

Refreshments and guided 
tours. 

Arrangement på 
Maursund

 ”Tause Kvinner. 
Ukjente Historier”
Utstillingsåpning:

25.06 kl. 14:00



Åpningstider:
24. juni - 13. august

ons. - søn. kl. 1100 - 1700
Salg av kaffe og vafler. 
Omvisning hver dag.  

/ June 24th - August 13th
Wed. - Sun. 1100 - 1700

Refreshments and guided 
tours 

Arrangement på 
markedsplassen: 

Smikurs: 
21-24.06

Marked:
05.08 kl. 11:00-17:00

SKIBOTN MARKEDSPLASS, STORFJORD

Markedet i Skibotn hadde sin storhetstid på 1800-tallet 
og var det største og viktigste handelsmarkedet i Nord-
Troms. Anlegget rommer i dag blant annet en utstilling 
som gir et innblikk i det gamle markedslivet. Skibot-
nmarkedet var inngangsporten for læstadianismen til 
Nord-Troms og hadde stor betydning som misjonsmark 
og samlingsplass for læstadianerne. 

I sommer viser vi i tillegg den midlertidige utstillinga 
”Fine Ting”. 

/ The market in Skibotn was the most significant trading 
market in Nord-Troms in the 19th century, and visitors 
can come here to learn about its importance to the dif-
ferent peoples of Nord-Troms. Here you will also  get an 
insight into how Laestadianism made its way into the 
religious life of people in Nord-Troms. 
This summer we will display the exhibition ”Fine Ting” or  
”Pretty Things”, which is a selection of beautiful objects 
from the museums collection. 



Havnnes handelssted
Nord-Troms Museum har gått inn i et 
samarbeid med Havnnes Handelssted 
som ligger på Uløy i Nordreisa kom-
mune. Stedet har ubrutt handelshistorie 
tilbake til 1795 og den kjente Mor Lyng, 
men arkeologiske funn fra steinalderen 
viser at det har bodd folk på Havnnes i 
over 6000 år. I dag er det 4., 5. og 6. gene-
rasjon Giæver, med familietilknytning til 
Mor Lyng, som driver tradisjonell land-
handel, fiskekjøp og tørrfiskproduksjon, 
overnatting og utleie av båter til fisketu-
rister. Giæver-familien har tatt vare på 
handelstradisjon og vakre gjenstander 
gjennom 250 år. Stedet er en perle i Nord-
Troms. Havnnes Handelsted er fredet av 
Riksantikvaren, og unnslapp brenning 
under tvangsevakueringen av Finnmark 
og Nord-Troms. 
For mere info og åpningstider, se nettside: 
www.giaever.net
Om fergeruter se: www.tromskortet.no

”Idar Kristiansen (1932-1985)”
På Senter for nordlige folk i Manndalen, 
Kåfjord vises utstillinga ”Idar Kristian-
sen (1932-1985)” fra 6. mai til 25. august 
(med unntak av Riddu-uka). 

Utstillinga forteller om livet og verkene til 
forfatteren, maleren, lyrikeren, læreren, 
journalisten og samfunnsdebattanten 
Idar Kristiansen fra Kåfjord, og hvordan 
den kvenske og samiske kulturen, samt 
kjærligheten til hjemtraktene preget hans 
arbeid. Utstillinga er en samarbeidspro-
duksjon mellom Senter for nordlige folk, 
Troms fylkesbibliotek, Nord-Troms mu-
seum og Halti kvenkultursenter. 



MIDLERTIDIGE UTSTILLINGER / Temporary exhibitions

HALTI
Nordreisa

”Following Arctic Fashion”
Et innblikk i klesstil og identitetsuttrykk til festivalfolket på Riddu Riđđu gjennom 15 
år. I 15 år har fotograf Mari Karlstad og folklorist Marit Anne Hauan ved Tromsø mu-
seum fulgt Riddu Riđđu festivalen med kamera og åpent sinn. Gjennom kameralinsen 
har de utforsket og dokumentert klesdrakter og festivalmote. Det har blitt til vandreut-

stillingen Following Arctic Fashion.

SKIBOTN MARKEDSPLASS
Storfjord

”Fine Ting”
Utstillingen består av fine ting fra museets samling, og besøkende vil kunne beundre 

både redskaper, klær og pyntegjenstander. Det gjenstandene har til felles er at vi synes 
de er spesielt fine. Noen har et fint mønster, andre fin form eller et vakkert slitt materi-

ale. Utstillingen viser fram gjenstander som til vanlig ligger på magasin.

FLERBRUKSHUSET
Kvænangen

”Lyngshestfortellinger”
I samarbeid med Lyngshestlandet har Nord-Troms Museum produsert vandreutstilling 
en ”Lyngshestfortellinger” Utstillingen forteller om Lyngshestens betydning for befolk-

ningen i Nord-Troms gjennom blant annet film, fotografi og gjenstander.

MAURSUND GÅRD
Skjervøy

”Tause Kvinner. Ukjente Historier”
Denne tankevekkende vandreutstillingen forteller om skjebnene til fire kvinner som 
levde under andre verdenskrig i Nord-Norge. Samtidig er den mer enn fire enkeltstå-
ende historier om fire kvinner. Fortellingene må sees i sammenheng med Norges og 
Europas krigs- og okkupasjonshistorie. Utstillinga er produsert av Narviksenteret m/

Røde Kors Krigsmuseum i anledning 70-årsjubileet for slutten av 2. verdenskrig.



Arrangementer / Events

07. juni: Utstillingsåpning ”Lyngshestfortellinger”, Flerbrukshuset i Burfjord kl. 19:00

07. juni: Åpen dag, Kommandoplass Frøy

11. juni: Kulturdag på Tørfoss, Nordreisa (Paaskiviiko) kl. 13:00 - 17:00

15. juni: Utstillingsåpning ”Following Arctic Fashion”, Halti, Nordreisa kl. 18:00

16. juni: Åpen dag, Kommandoplass Frøy

21-24. juni: Smikurs, Skibotn

25. juni: Utstillingsåpning ”Tause Kvinner”, Maursund gård kl. 14:00

27. juni: Åpen dag, Kommandoplass Frøy

01. juli: Markedsdag, Holmenes kl. 11:00 - 17:00

12-16. juli: Riddu Riđđu Barnefestival, Riddusletta kl. 11:00 - 16:00

05. august: Marked på Markedsplassen i Skibotn, kl. 11:00-17:00 

11. august: Åpen dag, Kommandoplass Frøy

Billettpriser / Ticket prices
  
Barn: 20 kr
Voksen: 40 kr
Student/honnør: 30 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 2017.  

kontor@ntrm.no
Telefon: 97 55 83 30

www.ntrm.no
Forsidebilde: Annie Giæver, 1925. Kjelvågen, Uløya.


