
Har du spørsmål, se Midt-Troms Museums
facebookside eller  www.mtmu.no, kontakt oss 
på tlf 478 34 500 eller epost: post@mtmu.no

LENVIK MUSEUM, MANDAG & 
FREDAG: på Bjorelvnes, utstillingen om 
kystkultur og kirkehistorie i den gamle 
prestegården, rorbuovernatting og bå-
tutleie, spis din fisk fersk i en historisk 
ramme, lær å seile en nordlandsbåt.

FOSSMOTUNET, MANDAG & 
ONSDAG: på Bardufoss, storgårdshis-
torie krydret med storelvkulturen, tunet 
har en idyllisk historisk hage, viser 
tekstilredskaper og arbeidsmetoder i de 
før-industrielle bondesamfunnet, innb-
likk i nybyggerkulturen.

BARDU BYGDETUN, TIRSDAG, 
TORSDAG & LØRDAG: i Salangs-
dalen, hit kom døler fra Tynset og Gud-
brandsdalen med byggeskikk, språk, 
mattradisjoner og annet arvegods for 
vel 200 år siden, innblikk i nybyggerkul-
turen.

KVEITMUSEUM, TIRSDAG & FRED-
AG: i Skrolsvik fiskevær, en gang et 
aktivt fiskevær, blant annet på grunn av 
det rike kveitefisket i Åndfjorden, utstill-
ingen om troen, mystikken og fantasien 
som omgir kveita. 

HOFSØY BYGDEMUSEUM,    
MANDAG & ONSDAG: på Stong-
landet, et innblikk i bosetninga ved 
Tranøyfjordens rike bredde som går helt 
tilbake til steinalderen, fiskerbonden og 
hans gård, en historisk juvel, kultursti 
fra bygdemuseet. 

KONGSVOLDTUNET, ONSDAG & 
FREDAG: ved Rostavannet, for over 200 
år siden ble dølene rekruttert av myn-
dighetene for å dyrke jord og befolke 
viktige grenseområder, fiske, fangst 
og et frodig liv langt til fjells, innblikk i 
nybyggerkulturen.

Som mer pro  gram
2020

MUSEUM MUSEUM 
HELE UKA!HELE UKA!

Inngangsbill. kr 50,-. Vafler & kaffe/saft til salgs.
Artige aktiviteter for barn & familier, med 
bjørnejakt, skattejakt (geocaching) & “Tre & 
Tråd Verksteder”. Gode smitteverntiltak med 
guiding via bruk av din egen mobil & museets
  “1-m plusskort” (kr 50,-)  
Betal m/ VIPPS el. kontanter.

22.juni - 16.august er museene
åpne på følgende dager kl 11 - 16

AURSFJORDSAGA, TIRSDAG, 
TORSDAG & FREDAG : i Aursfjord, en 
oppgangssag er en vanndrevet sag med 
rett sagblad som beveger seg opp-ned, 
en unik sag fra 1700-tallet, gjenoppbygd 
og i drift.

KAPERDALEN, TORSDAG: i Kaperd-
alen, to markesamiske boplasser ryddet 
like etter år 1900,  etterkommere av 
svenske reindriftssamer, en levemåte 
basert på jordbruk, sesongfiske og utny-
tting av skog, fjell, elv og vann.

KRAMVIGBRYGGA, TIRSDAG & 
FREDAG: i Sørreisa, Straumen som 
møteplass mellom kyst og innland gen-
nom tusen år, utstillinger om bosetning 
i jernalder og handelshistorie, den 
gamle landhandelen, nydelig brygge i 
sveitserstil.

TROMS FORSVARSMUSEUM, 
TIRSDAG - LØRDAG: på Setermoen, 
Forsvarets historie fra Narvik 1940 til 
den kalde krigen, utstillinger om den 
norske skytterlagshistorien og vinterkri-
gen, unik samling av militærkjøretøy. 

BALSFJORD FJORDMUSEUM & 
VÅTMARKSSENTER, TIRSDAG - 
LØRDAG: på Storsteinnes, utstillinger 
om fugleliv i Balsfjordens RAMSAR 
våtmarkssystem, barnerom, akvarium 
og vandreutstillinger, fuglekikking fra 
uteareal med piknikbenk og bålplass. 

BERGVERKSMUSEET & TURIST 
INFORMASJON, TIRSDAG - 
LØRDAG: I Kvithuset på Skaland,  ut-
stilling ”Et arbeiderhjem” og ”Skaland 
Grafittverk”, visning av filmen ”Fjellet”. 

SÁŽŽA SENJA NATURHUS &  MU-
SEUM, ONSDAG - SØNDAG: på Øver-
botn, utstilling ”Folk & Natur på Senja”, 
turist informasjon & kafé. 


