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VILL OG
OPPLEVELSESRIK
TURISTVEI

HAMNINGBERGVEIEN: Dette er en veistrekning som må oppleves, og bilder fra selve Hamningberg
lar vi leserne ta selv når de kommer frem. Det er verdt turen.

MINNEHALLEN: Det er både en fysisk og psykisk opplevelse å gå gjennom minnehallen og lese om
de mange skjebnene fra 1600-tallet. Dette minnestedet kommer man ikke upåvirket fra.

TILRETTELAGT: Ved Votteskaret er turstien og fiskemulighetene tilrettelagt for bevegelseshemmede.

FLAMMEHUSET: Denne enestående installasjonen er laget av kunstneren Louise Bourgeois.

Regionen kan by på en virkelig variert natur med mange
opplevelser. Nasjonale turistveger i Varanger går helt til Hamningberg,
men før man kommer så langt er det mye å få med seg.
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Allerede før man kommer til Bussesundet og tunnelen kan det være
verdt å ta en stopp på Votteskaret.
Her finnes både tur- og fiskemuligheter, og området er tilrettelagt for
bevegelseshemmede med plankesti
fra Votteskarhytta til et av de mange
vannene i området.

arkitekten Peter Zumthor og flammehuset er designet av den franskamerikanske kunstneren Louise
Bourgeois. I minnehallen kan man
lese blant annet tekster og utdrag
fra rettsprotokollene, disse er bearbeidet av historiker Liv Helene
Willumsen.

nom landskaper fra en annen verden,
og når man ankommer det idylliske
Hamningberg møtes man av et fraflyttet fiskevær med en bebyggelse
som strekker seg over flere århundrer. Selv om bygda er fraflyttet benyttes flere av husene som hytter og
fritidsboliger i dag.

Steilneset minnested
Denne arkitekt- og kunstinstallasjonen er en del av Nasjonale turistveger, og er oppført til minne om de
som på 1 6 0 0 - t a l l e t ble dømt og
brent i datidens trolldomsprosesser - de såkalte hekseprosessene.
Bak minnehallen står den sveitsiske

Hamningbergveien
Turistveien fortsetter helt til Hamningberg, men her er selve veien like
mye målet som endestasjonen. En
fantastisk veistrekning med ubeskrivelig vill og værbitt natur som gir en
nærmest trolsk stemning.
Den smale veien slynger seg gjen-

Alt i alt kan Vardø by på en fantastisk
natur med enorm variasjon.
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Fra ildsinte orkaner til vindstille idyll,
fra store og flate vidder til stupbratte
fjellsider med fjellformasjoner som
like godt kunne v æ r t hentet f r a
gamle eventyr og fantasiverdener.

Hamningberg er et mål i seg
selv, er det et idyllisk sted man

