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m - Ruija kvenmuseum står som arrangør av den 4. samlingen for Nasjonalt 
ulturlandskap i samarbeid med nettverket og de lokale museene. Vi ønsker 
l Varanger med et spennende program med ekskursjoner fra Kirkenes og Vadsø 
erg i et mangfoldig kulturlandskap etter kvener, samer, nordmenn og pomorer. 



 
Ekskursjoner og diskusjoner i felt 
På programmet i Vadsø står ekskursjoner og diskusjoner i felt. Vi mener det vil være viktig 
for tilreisende å se og oppleve kulturlandskapet som kjennetegner Varanger. I felten vil vi, 
med eksempel i våre egne utfordringer og arbeidsområder, komme inn på de ulike 
problemstillingene man møter i ønsket om å ta vare på ulike typer kulturlandskap. Vi har 
valgt oss noen tema og problemstillinger som kan være en pekepinn for diskusjoner i felten. 
 

Tema: Nettverket har i sin handlingsplan vektlagt at det ønsker å jobbe for å 
 ”Utvikle musea som samfunnsaktør, mellom anna gjennom næringsutvikling og 

kvalitetssikring av skjøtselsarbeid”. 
 ”Arbeide for at musea får ein plass i kulturlandskapsforvaltinga”.   

 
Problemstillinger: Hvilken rolle skal museet spille i arbeidet med kulturlandskap som 
ikke tilhører museet eller kommunen?  Hvilket ansvar og/eller myndighet har museene i 
denne forbindelse. Hvilke muligheter ligger i støtteordninger? Hvordan løses denne rollen 
i forskjellige kommuner/ved forskjellige museer? Hvilke føringer ligger i NOU 2004:28 
og Kulturminnemeldinga St.meld.nr. 16 ”Leve med kulturminner”? 

 
Reise: Fly Oslo-Kirkenes t/r priser fra kr 1800,-. Vær tidlig ute med bestilling!
Tirsdag 9.august 
09:00 OSL 11:05 KKN 2:05 SK4472 

08:00 OSL 09:50 TOS 3:31 SK4446 

10:22 TOS 11:31 KKN  WF692 

 
Torsdag 11.august 
11:30 KKN 13:40 OSL 2:10 SK4473 

12:21 KKN 13:35 TOS 3:29 WF693 

14:00 TOS 15:50 OSL  SK4451 

16:30 KKN 20:12 TOS 6:05 WF937 

20:45 TOS 22:35 OSL  SK4465 

19:50 KKN 22:00 OSL 2:10 SK4477 

 
Program: 
Vi sender i denne omgang ut en skisse for programmet. Før sommeren vil man ved påmelding 
få fullt program. I det endelige programmet vil det være lagt inn flere stopp ved et utvalg 
steder. 
 
Kl 12.00 Bussavgang fra Kirkenes flyplass. Forfriskninger serveres i bussen.  
Kl 14.00 Ankomst Varanger samiske museum/Varjját sámi musea. Lunsj. Tid til å se på 

utstilling. 
Kl 15.30 Bussavgang.  
Kl 17.30 Innlosjering på Nobile hotell. 
Kl 18.30(fra) Velkomstdrink i Esbensengården/Vadsø museum. (Spaseravstand fra hotellet10 

min). 
Kl 19.00 Middag i Esbensengården/Vadsø museum. Velkommen ved konservator/leder 

Sigrid Skarstein. Etter middag muligheter for omvisning i 
Tuomainengården/Vadsø museum - Ruija kvenmuseum, kvensk gårdsbruk. 
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Onsdag 10.august: 
Kl 09.00 Presentasjon av kartleggingsprosjektet ved Marie Petterson  
Kl 10.00 Bussavgang. Guiding i bussen underveis ved professor Einar Niemi. 

 Forfriskninger. 
Kl 13.00 Ankomst Brodtkorpsjåene/Vardø museum. Lunsj. Tid til å se på Pomormuseet 

(åpnes under Pomordagene 21.-24.juli). 
Kl 14.30 Bussavgang. 
Kl 16.00 Ankomst Hamningberg. Informasjon om norsk bosetting og kulturlandskap  
Kl 17.00 Bussavgang. Forfriskninger på bussen.  

På veien tilbake til Vadsø tar vi en ”nettverkstime”. Her tar vi opp hvem som 
ønsker å arrangere møtene og sitte i arbeidsgruppa i 2006.  

Kl 19.00 Ankomst Kjeldsenbruket/Vadsø museum på Ekkerøy. Informasjon ved 
konservator/leder Sigrid Skarstein. 

Kl 19.30 Middag Kjeldesenbruket/Vadsø museum. Etter middag kort oppsummering av 
turen v/Liv Byrkjeland. 

 Sosialt. Muligheter for fin kveldstur (kultursti) på Ekkerøy.  
Kl 23.00 Buss tilbake til hotellet. 
 
Torsdag 11.august 
 Frokost og avreise. Tre muligheter:  

1. Hurtigruta (anbefales!!)Vadsø-Kirkenes 08.15-10.15. Videre med flybuss 
fra kaia. Man kan få kjøpe frokost om bord (bestill helst på forhånd). 
Flybuss har avreise fra kaia etter ankomst. Står også drosje på kaia.  

2. Flytaxi fra Vadsø til Kirkenes (ca 2t15min) kr 250,-/pers. Kun 
forhåndsbestilling minimum 4 dager før avreise. Tur med minimum 4 
personer. Se: http://www.vadsotaxi.no/bestille.html  

3. Fly Vadsø-Kirkenes fra kr 370,- 
 

 
 
Overnatting: Vi har bestilt 20 rom på Nobile hotell (www.nobilehotell.no). Pris per 
enkeltrom er kr 635,-. Det finnes også andre overnattingsmuligheter i Vadsø se 
www.varanger.com og klikk deg inn på region, Vadsø og overnatting. 
 
Klær: Denne tida er normalt den fineste i Varanger. Det er full blomstring og sol nesten hele 
døgnet (midnattssola går ned 3. august). Men det kan også være grått og kaldt. Vi skal være 
mye ut og vi ber folk om å kle seg for ”kystklima i nord” med varme klær som tåler et 
regnskyll og gode sko til å gå utafor vei og sti.  
 
Deltakeravgift: Deltakeravgiften, buss og matutgifter, blir fakturert deltakers museum i 
etterkant. Ved at dere tar buss fra Kirkenes til Vadsø sparer dere også inn en flybillett. Vi 
håper å kunne få støtte til arrangementet og at dette kan bidra til å senke deltakeravgiften. 
 
Begrensning: Det blir satt en øvre begrensning på 51 deltakere. Det er så mange det er plass 
til i bussen. 
 
Forkunnskapstips: For de som ønsker litt forkunnskaper kan vi anbefale å ta en titt på 
hjemmesidene til de ulike museene i området. 
Vadsø museum - Ruija kvenmuseum http://www.museumsnett.no/vadsomuseet

10:20 VDS 10:35 KKN 0:15 WF930 
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http://www.vadsotaxi.no/bestille.html
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http://www.varanger.com/
http://www.museumsnett.no/vadsomuseet


Vardømuseene http://www.museumsnett.no/vardomuseene/  
Várjjat Sámi Musea – Varanger Samiske Museum http://www.varjjat.org/   
 
Vi kan også anbefale følgende litteratur: 
 
Tromsø museum "Tromura Naturvitenskap nr 77" Botaniske undersøkelser av 
kulturlandskap i Finnmark. 3. Lokalitetsbeskrivelser for Øst-Finnmark
(Vanskelig å få tak i. Prøv Tromsø museum eller lån ved UB) 
  
For spesielt interesserte anbefales: (alle kan bestilles fra museet) 
 
Jordbruk og torvtaking i kvenområder og skogsfinske områder,  kr   90,-  
Rapport fra seminar i Vadsø 5.-6.okt. 1998 
(Vadsø museum – Ruija kvenmuseums skriftserie nr. 2)    
  
Skallelv Bygdelag, 2004: 
Skallelv i 1939- Fakta og minner om de kvenske pionerene           kr 180,- 
Haakon Wara og Leif Bietilæ         
  
Vestre Jakobselv utmarkslag, 1996: 
Med bårstang, saapilat og siipi 
(Om utmarkslåtter i Vestre Jakobselv 1850-1950)                                kr  80.- 
 
 
 

Vi ønsker velkommen til spennende og innholdsrike dager 
 i Vadsø og Varanger. 

 
 

 

 
 
 
PÅMELDING TIL VADSØMØTET 9. – 11. AUGUST  
 
Til Vadsø museum - Ruija kvenmuseum, Hvistendahlsgt 31, 9800 Vadsø 
Innen 18.juni 
 
Navn:……………………………………………………………………...………………………. 
 
Tlf.:………………..……. 
 
Institusjon/adresse:………………………………………………………………………………… 
 
E-post:……………………………………………………………………………………………... 
 
Eller på e-post til:  museum@vadso.kommune.no
 
Reise og overnatting bestilles selv. Ved bestilling på Nobile hotell, oppgi at du er deltaker på
Kulturlandskapseminaret ved Vadsø museum - Ruija kvenmuseum. 
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