
 

 

Referat fra Nettverkssamling for privatarkiv i Finnmark 31. mai-1. juni 2012. 

Sted: Finnmark fylkesbibliotek, Vadsø 

Deltakere: Monica Milch Gerhardt fra Varanger museum – Vadsø, Ingvild Marie Bjørnå 

Pettersen fra Deanu ja Várjjat museasiida - Várjjat Sámi Musea, Svein-Olaf Nilssen fra 

Statsarkivet i Tromsø, Reidun Laura Andreassen fra Finnmark fylkeskommune, Ann Britt 

Svane fra Finnmark fylkesbibliotek, Rønnaug Ryssdal fra Finnmark fylkesbibliotek, Grete 

Gunn Bergstrøm fra Sámi Arkiiva/Samisk arkiv, Margrethe Vars fra RDM-Karasjok, Marion 

Sørensen fra IKA Finnmark, Tove Kristiansen fra Varanger museum – Vadsø, Steinar 

Johansen fra Varanger museum – Sør-Varanger, Berit Nilsen fra Varanger museum – Sør-

Varanger, Monica Dahl fra Varanger museum – Vardø, Synnøve Fotland Eikevik fra 

Varanger museum – Vardø, Camilla Carlsen fra Varanger museum – Sør-Varanger, Roger 

Mjelde fra IKA Finnmark, Helena Maliniemi fra Finnmark fylkesbibliotek, Elin Mathisen 

RDM-Kokelv, Gudrunn E.E. Lindi fra De Samiske Samlingers Museums- og historielag, Åse 

Márgget Holm fra De Samiske Samlingers Museums- og historielag, Isabel Cunen Ryning, 

DigForsk AS. 

 

Torsdag 31.5.  

13:15-17:00 Faglig program ved IKA Finnmark og Statsarkivet i Tromsø: 

Marion Sørensen, daglig leder ved IKA Finnmark, redegjorde for Arkivlovens paragraf 1 

(Formål) og paragraf 6 (Arkivansvar) og gikk gjennom sentrale punkter i Forskrift om 

offentlege arkiv: om arkivansvaret i offentlege organ (kapittel I, §1-1), om organisering og 

ordning (kapittel II A: arkivplan, arkivnøkkel, arkivordning, oppstilling av arkivet), om 

journal og elektroniske arkivsystem (kapittel II B) og om periodisering av arkiv og prinsipp 

for bortsetting (kapittel III B). 

Svein-Olaf Nilssen, arkivar ved Statsarkivet, gikk gjennom avtaleverket for avlevering og 

deponering av arkiv og redegjorde deretter for adgang til innsyn i arkiv ut fra de forskjellige 

lovene med forskrifter en må forholde seg til (arkivloven, offentlighetsloven, 

forvaltningsloven, personopplysningsloven, åndsverkloven). 

I en pause fikk deltakerne mulighet til å sammenligne inndeling og prinsipp i Kommunenes 

sentralforbunds K-kode-arkivnøkkel med arkivnøkler fra egen institusjon.  

17:30-18:00 Omvisning ved Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv ved rådgiver Rønnaug 

Ryssdal  

18:30-19:30 Omvisning ved Vadsø Museum-Ruija Kvenmuseum ved konservator / 

vikarierende avd.leder Tove Kristiansen 

 

 



 

 

Fredag 1.6. 

09:00-09:30 Reidun Laura Andreassen, spesialrådgiver i Finnmark fylkeskommune, 

redegjorde for Museumsstrategier i Finnmark 2012-2015. Den nye museumsplanen, vedtatt 

av Fylkestinget i mars 2012, skisserer veien fra strategi til handling på sju områder. For 

privatarkivområdet har Finnmark fylkeskommune hovedansvar for å utarbeide tiltaksplan. 

Viktige spørsmål: Hvordan profilere arkivsamarbeidet som et eget strategisk satsingsområde? 

Hvordan organisere en prosess videre? Hvordan integrere arkiv i samlingsforvaltning? 

Generelt: Det er nødvendig å ta i bruk nettstedet www.digitaltmuseum.no til formidling av 

fotosamlingene i muséene og institusjonene i Finnmark. (Pr i dag gir søkeordet Finnmark bare 

treff på Norsk Folkemuseum.)  

09:30-09:50 Monica Milch Gebhardt, samlingsrådgiver for museene i Finnmark, orienterte 

om det tredelte museumsprosjektet Felles løft for Finnmarkshistorien: 1.  Forskningsbasert 

innsamlingsplan 2013-2017. Prosjektleder: Mari Strifeldt Arntzen. 2. Digitalisering. 

Prosjektleder: Monica Milch Gebhardt. 3. Formidling (pr i dag ikke aktivt). I 

digitaliseringsprosjektet lages det registreringsveiledning for Primus (moduler: foto, 

gjenstander, bygg). Det tas sikte på tilgjengeliggjøring på Digitalt Museum i 2013. 

Styringsgruppe for Felles løft er de fem museumsdirektørene. Prosjektnettsted: 

www.alta.museum.no/sider/tekst.asp?side=311. Blogg: Kultur fra karrig jord 

http://kulturfrakarrigjord.wordpress.com/  

09:50-10:30 Grete Gunn Bergstrøm, arkivar ved Sámi Arkiiva/Samisk arkiv, orienterte om to 

prosjekter: 1. Industrihistorie på vidda. Om AL Kautokeino produksjonslag/AL 

Reinslakteriet. 2. Samisk digitalt audioarkiv, som tar sikte på å digitalisere samiske muntlige 

arkiver og legge dem til rette for bruk for publikum. De ønsker også å etablere et joikearkiv 

og lage et digitalt rom for joik. I arbeidet er det generelt et problem at materialet i 

museumssamlingene er spredt, uoversiktlig og ikke lett tilgjengelig.  

10:50-11:30 Roger Mjelde, IT-arkivar ved IKA Finnmark, orienterte om digitaliseringen av 

arkivet etter bedriften Guldbrandsen i Kongsfjord. Arkivet eies Berlevåg havnemuseum. 

Arbeidet ble utført ved hjelp av DigForsk-ansatte i Berlevåg. Prosjektet fikk 150 000 kr i 

støtte fra ABM.  

11:30-11:45 Marion Sørensen, daglig leder, fortalte om IKA Finnmarks planer. Uten egen 

formidlerstilling har de i 2011 produsert utstillingen “ikke premiering for overvintring”, om 

evakuering og gjenreisning, som nå er på vandring til institusjoner i Finnmark. IKA Finnmark 

publiserer oversikt over de kommunale arkivene på sin nettside, og kvalitetssikrer at alle arkiv 

i kommunen er kommet med. Prosjekt under utredning: 1. Arealutviding. 2. Skal 

interkommunale selskap i Finnmark bli eiere/medlemmer av IKAF?  Priser og vilkår utredes. 

3. Skanning av eiendomsarkiv. Interkommunalt samarbeidsprosjekt. IKAF har også  

samlinger av lydopptak (1000 bånd). Det er arkivmateriale fra Radio Porsanger, Arvid 

Petterson og Richard Bergh + Bygdebokarkivet, som de ønsker å tilgjengeliggjøre.  

11:45-12:10 Helena Maliniemi, koordinator / rådgiver, orienterte om arkivformidling ved 

Finnmark fylkesbibliotek. I forbindelse med Arkivdagen 2010 og 2011 ble det lagd 



 

 

utstillinger som presenterte privatarkivmateriale og fotografier fra Fylkesbibliotekets 

samlinger. Den gode responsen ga inspirasjon til prosjektet Fra arkivet til folket, der hver 

måned i 2012 har sitt historiske tema som belyses av arkivmateriale koblet sammen med 

relevante foto.  Utstillingen står i biblioteket i Vadsø, og publikum inviteres til å bla i 

protokollene med hvite hansker. I 2011 ble det også produsert to billedfortellinger, 

Varangerværet del 1 og 2, publisert på Digitalt Fortalt http://digitaltfortalt.no/.  

12:10-12:30 Kort oppsummering og veien videre:  

Privatarkivmateriale fra Finnmark må publiseres på Digitalt museum 

www.digitaltmuseum.no/ og Arkivportalen http://www.arkivportalen.no/side/forside. Mer 

koordinering på regionalt nivå er nødvendig. En arbeidsgruppe i Nettverket arbeider for å 

publisere en felles katalog for privatarkivene i Finnmark i løpet av 2012, senest våren 2013. 

Privatarkivene må sees som en naturlig, integrert del av de øvrige samlingene i museene og 

institusjonene som samler, bevarer og formidler Finnmarks historie. Det er ønskelig å ha en 

felles portal til Finnmarks historie.  

Det er i utgangspunktet bestemt to årlige samlinger i Nettverket. Deltakerne på årets samling 

mener at dette er for kapasitetskrevende, og går inn for nytt nettverksmøte neste år. Det kom 

forslag om å legge neste møte til Tromsø. Omvisning i Statsarkivet og presentasjon av 

Statsarkivets arkivpraksis, samt besøk på andre historiefaglige institusjoner, som Tromsø 

Museums fotoarkiv, kan inngå. Mulige temaer: Brukerperspektiv på arkiv og 

tilgjengeliggjøring av arkiv, åndsverkloven. Det ble også stilt spørsmål om nettverksmøtet kan 

kombineres med museumsmøte. En del argument for og mot kom fram, men det ble ikke 

trukket noen konklusjon. Koordinator søker om midler fra Kulturrådet til neste samling.  

Historielagene i fylket er velkommen som medlemmer i Nettverket. En informasjonsstrategi 

overfor historielagene planlegges.  

 

Vadsø, 6.6.2012 

Rønnaug Ryssdal, referent 

 


