
Bilder GRATIS 



INDREBYEN - SISÄPÄÄ 

1. Prestelva 

Ved Prestelva er det registrert bosetning fra yngre steinalder, ca. 3000-
2500 f. kr. Se infoskilt ved Møllesteinene ved Prestelva.   

Prestelva ligger i enden av Havnegata mot vest. Elva har hatt mange 
navn, først Lilleelva, så Mølleelva og til slutt Prestelva etter at preste-
gården ble satt opp der. Det var boplasser i området allerede i stein-
alderen. En kornmølle ble anlagt på 1700-tallet med tilknytning til Øst-
Finnmarks hovedmagasin for korn.  Fra 1872 og fram til annen verdens-
krig ble det drevet guanofabrikk ved elvens munning. Fabrikken        
produserte mel av fiskeavfall til gjødsel. Til 1963 markerte elva grensen     
mellom Vadsø bykommune og Nord-Varanger kommune. 

Bietilægården er en gård med kaianlegg fra 1880-tallet. De første bebo-
ere i huset kom fra Kemi i Finland. Siden har der bodd flere familier 
samtidig. De har livnært seg av fiske, jordbruk og fraktfart med båt. I 
begynnelsen av 1900-tallet fikk våningshuset sitt nåværende utseende 
med sveitserstilpreg. Bygningen er typisk for den arkitektur som preget 
Vadsø før annen verdenskrig. Huset sto tomt i flere år og ble nesten 
ødelagt. Det ble fredet i 1990, og har blitt restaurert med midler fra 
Riksantikvaren og under ledelse av Finnmark fylkeskommune. Bietilæ-
gården ble overført Vadsø kommune i desember 2003, og tilhører nå 
Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.  

2.  Steinalderboplass ved Varanger kraft og Prestelvkaia 

3.   Bietilægården - Havnegata 86 – starten på Kjærlighetsstien 

4.  Tiberghuset - Havnegata 67 

5.  Russebakeriet - Havnegata 46 

Huset ble bygget av Nils Tiberg på 1840-tallet og er et av de eldste   
husene i Vadsø. De første læstadianske samlingene i Vadsø ble holdt 
her fra 1860-tallet. Enke Helene Tiberg eide huset til 1900-tallet da hun 
solgte det til familien Berævara. Huset er antakelig det eldste i Vadsø i 
dag, og er i privat eie. 

Huset er opprinnelig en kvensk gård fra 1850-tallet. Isak Tiberg fra   
Tornedalen bygde huset av solid russeplank, og det fikk sitt navn etter 
at det ble innredet som bakeri. Fra bakeriet ble det solgt store      
mengder brød til russiske sjøfolk og skippere som handlet i Vadsø i  
pomortiden fram til 1918.  

28 .  Ivarsteinen - mellom Ivargata og Oscarsgate 

I krysset mellom Ivargata og Oscarsgate står en spesiell stein, som    
likner den på Mortensnes. Opprinnelsen og bruken av Ivarsteinen har 
mange spennende tolkninger. Det kan være en tsjudisk minnestein satt 
opp i en steinkrets, en labyrint eller en hellig samisk stein eller en     
samisk heltestein satt opp etter kamp mellom samer og de                 
inntrengende tjudere, et av de mange Veivisersagn.   

29.  Buene i Ytrebyen 

I Ytrebyfjæra finnes et godt bevart miljø med eldre sjøbuer. De eldste 
av disse sjøbuene er fra midten av 1800-tallet, da denne delen av byen 
ble bebygd. Alle har blitt benyttet som redskapsbuer, men kan også ha 
blitt brukt som oppbevaringssted for mel som ble kjøpt fra russiske 
kjøpmenn fra Kvitsjøen. Om våren ble de delvis også nyttet som        
rorbuer under sesongfisket. Buene minner om buer langs elvene i       
Russland / Karelen. 

30.  Landhuselva 

31. Utsikt  fra veien til Melkevarden 

Elva fikk navnet sitt pga. de første husene på fastlandet ble bygget her 
fra ca. 1650-tallet. Huset eller husene kan ha vært benyttet til gjeting 
av buskap. Her ute ved elva i Ytrebyen sto kanskje et hus eller to ”på 
landet” for gjeterne. Denne elva markerte også den østlige grensen 
mellom Vadsø bykommune og Nord-Varanger kommune til 1963.  

Ved Melkevarden helt mot øst i byen er det registrert bosetning fra 
Komsakulturen, eldre steinalder, ca. 9000 før Kr.f. til 3000 før Kr.f., og 
fra yngre steinalder fra 3000 før Kr.f. til 2500 Kr.f. De eldste funnstede-
ne av de gamle boplasser ligger fra 30 til 50 m over havet. Det antas at 
havet sto mye høyere enn i dag. Navnet Melkevarden kommer sann-
synligvis fra samisk navn Miel´kevarri, som betyr ”bogetrefjellet” eller 
”bryst-/bringefjellet”. Landskapet i Vadsø har tydelige spor etter et om-
fattende jordbruk, noe som er iøynefallende fra Melkevarden. 

Alle foto i dette heftet  tilhører Vadsø museum—Ruija kvenmuseum. 

Hovedbygningen til Vadsø museum-Ruija kvenmuseum Bygget har 
tidligere vært distriktkontor for NRK. Åpent 10-18 hver dag sommeren 
2022, med utstillinger, kafé og museumsbutikk. 

        Vadsø museum-Ruija kvenmuseum 



YTREBYEN—ULKOPÄÄ 

26. Esbensengården på Sletten - Hvistendahlsgt. 31 

Tuomainengården eller Viinikkagården, oppkalt etter eierne, er en 
kvensk bygård fra 1840-tallet med bolig, fjøs/stall, sauna, bakeri, butikk 
og smie. Tuomainengården var et Varangerhus med fjøs og bolig under 
samme tak, men også med flere bygninger. Huset har hørt til Vadsø 
museum – Ruija kvenmuseum fra 1980-tallet. Sommeren 2022 er    
museumsgården åpen hver dag kl. 11.00-18.00, i perioden 25.06.22-
15.08.22. Billettsalg og guide finnes på Esbensengården i nabolaget. 

Esbensengården er et norsk handelshus fra 1850, solgt til Vadsø kom-
mune i 1976, og restaurert til museum. Den første Esbensen kom fra 
Danmark i 1764 som dreng i kongens handelskompani. Da handelen ble 
frigitt i 1789, etablerte han et stort privat handelshus i Vadsø sentrum. 
Esbensenfamilien driver handel den dag i dag, men firmaet er nå delt 
opp i ulike Esbensen-forretninger. Et oldebarn av den første Esbensen 
etablerte egen forretning på Sletten. Firmaet R.G. Esbensen ble drevet i 
tre generasjoner, med forretning, pakkhus og kai. Hovedgården over-
levde krigen og er stort sett uendret i en kjøpmannsstil vanlig langs kys-
ten på den tid. Den inneholder også fjøs, stall, vognskjul og drengestue 
bundet sammen av et stort gjerde. Sommeren 2022 er museums-
gården åpen hver dag kl. 11.00-18.00, i perioden 25.06.22-15.08.22. 

27. Tuomainengården - Slettengata  21 

Siljeoljefabrikken ble etablert på Vadsøya i 1953 og har ikke vært i full-
drift siden 2003. I 2009 har det vært ny prøvedrift. I 1872 etablerte 
Svein Foyn en hvalstasjon litt lenger øst, som ble drevet bare noen få 
år. Han bygde et stort anlegg med trandamperi, guanofabrikk og en 
stor arbeiderbolig.  

25. Fiskeindustri på Vadsøya 

24. Utstillinga «Luftskip og båter» 

Utstillingen forteller om fiske i Varangerfjorden og luftskipene Norge og 
Italias nordpolferder i 1926 og 1928. Utstillingen er dessverre stengt 
for besøkende i 2022. 

KAIENE FRA INDREBYEN TIL SENTRUM 

6.  Varangerhus i Havnegata 

7. Esbensengården på bakken -  Nyborgveien 33 

8. Ackermann Olsens hus -  Nyborgveien 23 

9.  Prestelvkaia 

Indrebyen og Ytrebyen i 
Vadsø ble spart for total     
rasering under annen         
verdenskrig. Her er derfor 
mange eldre hus, ca. 700, fra 
før 1944, og det er enda et 
gammelt preg over bebygg-
elsen. De fleste er såkalte 
Varangerhus, en hustype som 
ble utviklet etter påvirkning 
fra Karelen og Kvitsjøen, med 

bolighus og fjøs under samme tak.  

Esbensenslekten kan vi i Vadsø følge tilbake til andre halvdel av 1700-
tallet (se Esbensengården i Ytrebyen, nr. 26). De ble en av de mektigste 
handelsslektene i Varanger. Esbensens hus er oppført her på Bakken 
sist i 1890-åra. Det ble da flyttet fra Mortensnes inne i Varangerfjorden, 
hvor den var hovedbygning hos kjøpmann Nordvi fra 1830-åra. Den 
nåværende sveitserstil har huset fått gjennom oppføringen i 1890-åra. 
Huset er i privat eie.  

Huset, oppført 1884, forlenget ca. 1900,  er et empirehus, typisk for 
borger- og embetsstanden i Vadsø på 1800-tallet. Under krigen bodde 
tyske losjerende her og senere var det urmakerverksted i boligen.   
Trygve Ackermann Olsen var den siste av slekten som bodde i huset før 
det ble restaurert på 1970-tallet. Huset er i privat eie.  

Prestelvkaia eller Fabrikkaia er trolig den eldste kaia i Finnmark. Den 
ble bygget av Esbensen forbindelse med anlegg av guanofabrikken ved 
Prestelva. En del av  husene og deler av kaia brant i 1907, men ble    
bygget opp igjen.  På tegninger av det originale anlegget kan vi se at 
der opprinnelig sto fire hus, men tre av disse ble ødelagt under krigen. 
Etter krigen er huset brukt bl.a. til rekefabrikk og fiskematfabrikk. Kaia 
og kaihuset er restaurert.  

Tiberghuset og andre Varangerhus i Havnegata. 



Bietilægården, Havnegata 86. 

Havnegata med Prestelvkaia og antatt guanofabrikk i bakgrunnen 1917-1918. Foto: Lars Rygh 

Luftskipsmasta, Vadsøya. 

Esbensengården på Sletten, Hvistendahlsgate 31, ca. 1900. 



Tuomainengården, Slettengata 21. 

Buer i Ytrebyfjæra. 

Hovedbygget til Vadsø museum-Ruija kvenmuseum. 

Oversiktsbilde over Sentrum og Ørtangen fra 1930-tallet. Foto: Henry Hansen 

 

Russebakeriet,   

Havnegata 46 



SENTRUM 

Vadsø sentrum ble totalrasert under alliert bombing i august 1944. 
Sentrum består derfor av gjenreisingsbebyggelse fra tidlig på 1950-
tallet.   

10. Samvirkekaia 

Fabrikken er oppført på 1950-tallet. Lokalene var opprinnelig en fiske-
fabrikk, og var en av de første som hermetiserte reker og andre fiske-
produkter. Bygningen og kaia forfalt fra slutten av 1970-tallet, men ble 
reddet og restaurert tidlig på 2000-tallet. ”Hermetikken” ble etablert 
som  ”Hermetikken kulturnæringshage”. Men flere av disse bedriftene 
er flyttet ut og etablert i Bankbygget, tidligere  Sparebank-EN.   

Samvirkekaia består av to egnebuer, et pakkhus, en gjenreisnings-
brakke og en dobbel nothjell som er satt opp rett etter krigen. Fiskerne 
benytter anlegget til lagerplass og egnebuer. Ved kaia er det ligge-
plasser for fiskeflåten. Det er det eneste anlegget i byen i dag som er 
knyttet til sjøen og næringsfiske. Kaia eies av Vadsø kommune. 

11. Hermetikkfabrikken 

12. Kirka 

Vadsø kirke ble innviet i 1958. 
Kirken er den fjerde i rekken i 
Vadsø. Den tredje kirka, tegnet 
av C. H. Grosch i 1861, ble brent 
under tyskernes flukt i 1944. I 
gjenreisningsarkitekt         
Borchsenius sin plan fra 1947 
ble den nye kirka foreslått    
lokalisert til den gamle tomta.  

 

Kirkeskipet ble lagt i nord-sør retning, i motsetning til den gamle       
kirkens øst-vest orientering. Kirken er tegnet av arkitekten Magnus 
Poulsson. Han kalte den en Ishavskirke, noe man ser av inngangspar-
tiet, der kirkedøra er plassert mellom to tårn som ligner store isfjell. 
Byggverket er i betong og har 480 plasser. Utsmykkingen er utført av 
Grete Thiis Schjetne.  

Vadsø kirke,. 

På Vadsøya lå det en middelalderby på 1500-1600-tallet mot nordøst. 
Den er omtalt som en av de best bevarte bygrunnene i Norge fra denne 
tiden. De drueklaseformede tuftegruppene og store avrundete torv-
forhøyninger er lett synlige i terrenget. Øya var både tingsted og kirke-
sted. Byen var en av de største i Finnmark i sin tid. På det meste bodde 
der om lag 250 personer i byen. Befolkningen flyttet rett over sundet til 
fastlandet utpå 1600-tallet, men kirka sto der til 1715.  

19. Tufter fra 1500-tallet 

20.  Russekirkegården 

Vi finner spor etter en tømmerkirke fra 1500-tallet her. Kirka var i bruk 
til den på 1700-tallet ble flyttet til fastlandet. Vollen rundt kirkegården 
er fortsatt synlig. På 1700- og 1800-tallet ble kirkegården benyttet av 
russiske handelsmenn og sjøfolk, og ble derfor kalt Russekirkegården.  

21. Luftskipsmast for luftskipene Norge og Italia 

Luftskipsmasta er konstruert av Umberto Nobile, og ble reist av        
italienske ingeniører i 1926. Masten var samme år landingsplass for 
luftskipet Norge for The Amundsen - Ellsworth - Nobile transpolar flight 
over Nordpolen. I 1928 foretok Nobile en polarekspedisjon med luftski-
pet Italia, som landet ved masta i mai samme år. Værforholdene i    
Ishavet var ugunstige dette året, og ekspedisjonen forulykket. Etter en 
stor leteaksjon der mange land var involvert, ble Nobile og hans menn 
reddet. Roald Amundsen dro med flyet Latham for å delta i letingen, 
men omkom da flyet falt ned utenfor Tromsø 18. juni.  

22. Krigsminner 

23. Fugler 

På Vadsøya kulturpark kan man se rester etter skyttergraver med    
bunkers og en kanonstilling fra 2. verdenskrig på den østlige delen av 
øya. Vadsøya var et mindre festningsanlegg blant mange store anlagt 
langs Varangerfjorden. Styrken i Vadsø varierte derfor mellom 1000 og 
2000 mann.  

Vadsøya er et fredet naturvernområde som gir grunnlag for et rikt og 
variert fugleliv. Det oppvarmete vannet fra Golfstrømmen holder     
fjorden isfri gjennom vinteren. Dette er gunstig for mange fuglearter 
som kan bruke fjorden som overvintringsområde. Her finnes mange 
sjeldne fuglearter som stellerand, sothøne, svømmesniper, alaskasnipe, 
fjellmyrløper, polarsvømmesnipe, praktærfugl og havelle.  

http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiskefabrikk&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiskefabrikk&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/Hermetikk
http://no.wikipedia.org/wiki/Reke
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiskeprodukt&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiskeprodukt&action=edit&redlink=1


VADSØYA—VEESISAARI 

 18.  Vadsøya natur– og kulturpark 

Vadsøya kulturpark er et turområde med mange kulturminner. Her kan 
man se tufter fra 1500-tallet, kirkegård fra 1500-tallet, luftskipsmasta 
fra nordpolferdenes tid og krigsminner fra 2. verdenskrig. Første bro til 
øya ble bygget av tyskerne under krigen. I kulturparken er det spor av 
en travbane anlagt i 1947, og i bruk til ut på 1950-tallet.  Området er 
også en viktig hekkeplass for mange fuglearter. Kulturparken er med i 
Fotefar mot nord-prosjektet og er skiltet med info på flere språk. 

17. Innvandringsmonumentet / Kvenmonumentet 

Monumentet ble avduket 18. juni 1977 av kong Olav i nærvær av kong 
Carl Gustav fra Sverige og president Urho Kekkonen fra Finland.     
Gjennom dette minnesmerket ble kvenene eller de finske innvandrere 
synliggjort som en egen gruppe og deres historiske betydning             
anerkjent. Monumentet er laget av den finske billedkunsteren Ensio 
Seppänen.  

Innvandringsmonumentet / Kvenmonumentet  

13. Tollbugata/Torget 

Tollbugata, byens hovedgate, er oppkalt etter tollboden som ble     
etablert i 1834, ett år etter at byen fikk kjøpstadsrettigheter. I 1858 ble 
det reist ny tollbod med pakkhus nederst i gata. Her lå også             
Fløttmandsbryggen hvor fløttmenn rodde folk til og fra skutene som lå 
for anker ute på havna. Gata går gjennom det eldste bosetnings-
området på det gamle Skatøre, byens sørspiss. Den eldste preste-
gården på fastlandet fra 1680-tallet lå trolig i gata. Allmuebebyggelsen 
lå lengst nord rundt nåværende Torg. Den første reguleringsplan for 
Vadsø resulterte i at bebyggelsen rundt torget ble revet og flyttet, og 
byen ble utvidet oppover Bakken. Strøket rundt Torget ble et reint   
forretningsstrøk med butikker og pakkhus. Under annen verdenskrig 
ble gata totalrasert og nyregulert under gjenreisningen. Gata er i dag 
en av byens viktigste forretnings- og servicegater. Byens rådhus er bygd 
1951-52 av arkitekt Rolf Ivar Øverlid.  

14. Statens hus 

15. Gjenreisningsbebyggelsen 

Fylkesmannens administrasjonsbygning fra begynnelsen av 1960-tallet. 
Bygningen er tegnet av arkitektene Turid og Kristen Bernhoff Evensen.     
Bygningsanlegget består av to rektangulære blokker med saltak, den 
ene er høyere og lengre enn den andre som er føyd sammen med et 
lavere mellombygg med inngang. Statens hus er bygget på tomta til 
den storslåtte Amtmannsgården fra 1895, som ble brent i 1944.  

Boligområdene i Midtbyen mot Ytrebyen ble skadet under krigen. Her 
er det reist nye boliger av gjenreisningshus i Idrettsveien og i Bergstien 
i Vadsø. De hustypene og den bebyggelsen som ble utviklet like etter 
krigen og bygd i perioden 1945-60 har sin egen stil, kalt gjenreisings-
bebyggelse. Det var en egen bygningsepoke i Nord-Troms og Finnmark, 
- ”de brente steders regulering”.   

16. Finmarksbiblioteket 

Det spesielle hvite murhuset i Idrettsvegen bak Samfunnshuset er    
Finmarksbiblioteket, som ble åpnet i mai 1926. Institusjonen Finmarks-
biblioteket ble etablert i 1892 som et spesialbibliotek for alle skrifter 
som vedkommer Finnmarks historie, altså et arkiv. Arkivet ble flyttet til 
Aust–Finnmark fylkesbibliotek i 1964. Det var da snakk om å rive huset, 
men Husmorlaget reddet det og etablerte byens første barnehage der. 
I dag brukes bygget til foreningslokale for Kvinne– og familielaget 
(tidligere  husmorlaget) og husflidslaget. 



 


