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AL KAUTOKEINO PRODUKSJONLAG / 
AL REINSLAKTERIET

• Privatarkiv: 
Bedriftsarkiv

• Skriftlig 
dokumentasjon

• I drift 1957-1985

• Nøkkelbedrift i 
Guovdageaidnu-
samfunnet

• Norsk kulturråd

• Ledet av Sámi Arkiiva

• Ekspertise fra 
Arkivverket

• Digforsks kompetanse

• Prosjekt 2012 



AL KAUTOKEINO PRODUKSJONLAG / 
AL REINSLAKTERIET

• Scanning av 
papirdokumenter

• Ulike format, typer

• Faglig ledelse fra SA

• Kvalitetssikring 
(scannere, formater, 
systematikk)

• Bevaring

• Tilgjengeliggjøring for 
brukere



SAMISK DIGITALT AUDIOARKIV

Digitalisering og publikumsretting 

av samiske muntlige arkiv

2011-2012



SAMISK DIGITALT AUDIOARKIV

DIGITALISERING

 Lydbånd

 Kassetter

Mindisc

 DAT-bånd

RE-INDEKSERING

LANGTIDSLAGRING

Wav-format

BRUKERFORMAT

MP3 (hele filer)

MP3 (kuttede)

oppkutting og eller  
montering



Ruong, Frette & 
Jernslettens 

intervjusamling

Kulturdokumentasjons-
prosjektet

Samisk sultestreik 
1979

Guovdageainnu

historjásearvi

Thor Frettes lydbåndarkiv



• Avtale med Digforsk

• Innkjøp av maskin (med SA)

• IT-kompetanse på Diehtosiida (SA)

• Samisk språk- og kulturkompetanse

• Registreringsskjema og ID

SAMISK DIGITALT AUDIOARKIV



Eksempler

SKÁNIT 1969

Skánit

DIVTTESVUODNA

Divttesvuodna

Eksempel med 
lydklipp (tatt vekk 
her)

Eksempel med 
lydklipp (tatt vekk 
her)



Lydbåndene ble digitalt tilrettelagt i ulike 
format, lydforbedret reindeksert og korrigert 
for feil 

Lage et arrangement for en brukervennlig 
database tilpasset avspilling av digitaliserte 
joikesamlinger. 

Legge inn lydfiler i mp3-format fra Arkivet 
etter Thor Frette, foto, navn og annen 
informasjon på samisk

ETABLERING AV JOIKEARKIV



et digitalt rom for møter mellom tradisjon, 
dagens joikekunstnere og nye utøvere

et aktivt arkiv for inspirasjon og for 
dokumentasjon av samtidig joik

en kreativ plattform 

ressurs i tradisjonsutforskning, musikalsk 
opplæring, identitetsgranskning og til å forstå 
ulike sosiale relasjoner

ETABLERING AV JOIKEARKIV



ETABLERING AV JOIKEARKIV

• Eksempel fra joikekunstneren Per Hætta

2012



samle inn samtidsjoik for å dokumentere 
dagens bruk og fornyelse av tradisjon

legge inn digitale kopier av andre eksisterende 
samlinger av joikeopptak

økt samarbeid med Juoigiid Searvi for å styrke 
det faglige grunnlaget

utvikle et aktivt arkiv med og for brukerne

utvikle miljø med kompetanse på slikt arbeid

ETTER HVERT…


