BUSS-SEMINAR TIL KARASJOK
OG STUDIETUR TIL MURMANSK
Onsdag 31. mai kl. 1230 – Fredag 2. juni kveld
Turen starter i Alta onsdag 31. kl. 1230. På vei til Karasjok blir det servert lunsj, og vi legger opp
til et miniseminar der vi får innsyn i kulturhistorie og vannkrafthistorie. Etter besøk i Sametinget
og middag i Karaksjok, reiser vi videre mot Kirkenes/Storskog der vi overnatter. Torsdag 1.fredag 2. juni opplever vi litt av Russland. Bussene returnerer til Alta, men for de som ønsker å ta
fly fra Kirkenes legges det opp til at vi når fly (2030 til Oslo) fredag kveld.
Nordområdene har mange spennende historier å fortelle. Vi kjenner kanskje til historien om
utbyggingen av Altavassdraget og opprettelsen av Sametinget, men vi vet kanskje mindre om
samarbeidet på tvers av nordområdene der Russland er en viktig samarbeidspartner for de
nordligste fylkene.
Bussturen er lang, men det blir opplevelser for livet, tilrettelagt av dyktige foredragsholdere og
samarbeidspartnere. (Alta-Karasjok ca 3 timer, Karasjok-Kirkenes ca 4 timer, Kirkenes Murmansk
ca 3 timer + grensekontroll).
Deltakeravgiften dekker buss, seminar og middag i Karasjok, overnatting i Kirkenes/Storskog og
Murmansk. Mat og andre utgifter utover dette dekkes av den enkelte.
Buss-seminar til Sametinget i Karasjok
Buss-seminaret arrangeres i samarbeid med Alta museum og Norsk vasskraft- og
industristadmuseum. Det serveres lunsj på bussen.

Hans Kristian Søborg, Alta museum, er vår guide på turen og forteller historien om utbyggingen
av Altavassdraget etterhvert som vi passerer viktige steder og hendelser .
Søborg har magistergrad i arkeologi og bl.a. utdanning i Museum Studies fra University of
Leicester. Han har gjort feltarbeid over hele landet for universitetsmuseer, Riksantikvaren og
Miljøverndepartementet, bl.a. i forbindelse med større vassdragsundersøkelser i 1970- og 1980
årene som «Samlet Plan for Vassdrag» og «Ti års vernede vassdrag». Han har arbeidet på Alta

Museum siden 1990, som bestyrer til 2005, nå som konservator. Han var første gang i Alta som
deltager på utgravningene i Sautso i forbindelse med utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget i
1983.
Dag Endre Opedal, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum.
Opedal er fagkonsulent og prosjektleiar for
nettsida www.vasskrafta.no, utført av Norsk Vasskraft- og
Industristadmuseum i samarbeid med NVE.
Han jobbar med dokumentasjon og formidling av historia til
vassdrags- og energisektoren og jobbar tett mot NVEs
Museumsordning. Han utfører foto- og videodokumentasjon av
teknisk-industrielle kulturminner og ivrer etter å bevara den rike
historia, både den fysiske og den immaterielle delen, til alle dei
flotte kraftverka vi har i Norge.
Sametinget: Sametingets historie m/omvisning
Middag i Karasjok

Studietur til Murmansk
Fra Karasjok går turen videre til Murmansk. Det blir en overnatting i Kirkenes/Storskog og en i
Murmansk. Vi besøker ulike kulturinstitusjoner i Murmansk: Kulturskole, Dukketeater, Museum,
Bibliotek mm.

