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Tove Kristiansen, Varanger Museum, avd. Vadsø 

Isabel Cunen Rynning, Dig.Forsk. A/S 

Daniela Kötter, Kystmuseene, avd. Gjenreisningsmuseet 

Elisabeth Erke, Tana og Varanger museumssiida, avd. Tana Museum/Deanu Museum 

Urban Lindgren, Finnmark fylkesbibliotek 

Margrethe Vars, RidduDuottarMuseat 

Monica Milch Gebhardt, Varanger Museum, avd. Vadsø 

Einar Eythórsson, NIKU, Nordområdeavdelingen 

Synnøve Fotland Eikevik, Varanger Museum, avd. Vardø 

Liv Astrid Kvammen Svaleng, Saviomusea/Saviomuseet 

Mårten Gustafsson, IKA Finnmark 

Randi Sjølie, Sametinget 

 

Tirsdag 20/5-14 
Haakon Vilje fra Norsk kulturråd åpnet seminaret med et innlegg der han informerte om 

kulturrådets arbeid med immateriell kultur. Han snakket om hvordan de organiserer arbeidet 

sitt, hvilke satsningsområder de har og hvilke ulike styrende organer som finnes. Kulturrådet 

skal arrangere et seminar om immateriell kulturarv i Oslo 19. november 2014. 

Steinar Wikan fra Natur og Kultur i Svanvik hadde et spennende innlegg om « Innsamling 

av tradisjonsmateriale i grenseområdet Norge, Finland og Russland». Han snakket om 

bakgrunnen for sin interesse og arbeidet han har gjort gjennom mange år. Han tok opp 

problemstillinger rundt hva som skjer med innsamlet materiale når det overleveres en 

institusjon. Gis det nok informasjon til giver om hva som skjer?  



Irene Andreassen, Språkrådet. Kvensk stedsnavnstjeneste – Paikannimipalvelus. «Kvenske 

stedsnavn som en viktig del av immateriell kultur i Nord-Norge». Vi fikk informasjon om 

betydning stedsnavn som kulturminner har for kunnskap om steder. Prosessen rundt valg av 

skrivemåte, hvor samles navnene og hvordan gjøres dette arbeidet.  

Cyrille Nolin og Espen Bakjord, jurister fra Nasjonalbiblioteket snakket om avtaler og ved 

mottak av lydmateriale, og om digitalisering og publisering av disse. Etter en generell 

innføring i det overordnete regelverket fikk vi en dypere innføring regelverket som gjelder for 

arkiv, bibliotek og museum. Mye informasjon! Et viktig poeng i deres foredrag er at å legge 

ting ut på nett er å publisere dette materialet. Viktig huskeregel. 

Marion Sørensen fra IKA Finnmark hadde et spennende innlegg om deres erfaringer fra 

mottak og bruk av lydmateriale.  

Onsdag 21/5-14 
Jonny Edvardsen, Nasjonalbiblioteket startet onsdagen med sitt innlegg om «Metadata for 

gjenfinning og bevaring». Det ble en god innføring i hva metadata er og hvorfor det er viktig 

med konsekvens og system for at en samling skal kunne brukes.  

Alexander Lindbäck, Norsk Folkemuseum snakket om sitt arbeid med digitalisering av 

lydfiler og filmer. Tok opp problemstillingen at det i museumsverden ikke finnes en standard 

som alle forventes å følge. Mens film stort sett er laget med tanke på formidling, gjelder det 

samme ikke lydfiler. De inneholder oftere sensitivt materiale. 

Grete Gunn Bergstrøm fra Sámi Arkiiva/Samisk Arkiv snakket om vokalarkiver. Denne 

institusjonen har hele tiden vært nøye med å overføre sine lydfiler til nye filformater og 

lagringsmedier. Opptak er med å vise utviklingen i tradisjonell samisk kunnskap. De jobber 

også med å få oversikt over hvor det ligger forskersamlinger med samiske vokalarkiver. 

Ingvild Marie Bjørnå Pettersen fra Varanger Samiske Museum fortalte om deres arbeid 

med digitaliseringen av arkivet etter J.O. Nilsen/Nuorttanáste-arkivet. Prosjektet startet i mai 

2014. Museet gjør forarbeid og tilrettelegger materialet, så gjør DigForsk selve 

digitaliseringen og setter informasjonen in i registreringsskjemaet som museet har lagd. 

 



Nettverksmøte: 

Nettsted og felles arkivkatalog for Finnmark (via Helena Maliniemi) 

Nettsiden er oppe og går 

 Viktig å få frem det særegne og unike for oss i Finnmark 

 På samisk, kvensk og norsk 

 Fylkesbiblioteket er foreløpig hovedredaktør, ønskelig med en 

lokalredaktør også 

 Ønskelig at alle bidrar til at siden kan oppdateres og holdes 

spennende og tilgjengelig 

Finnmarksskrinet, felles arkivkatalog for privatarkiv i fylket, hva finnes bevart  

 Grovkatalog, metadata basert, ikke en konkurrent til Asta 

 Se på dette med språk, bruk av flere språk 

o Handler om ressurser, oversettelser er dyrt 

o Noen deler er oversatt til samisk 

o Policy nå at en ser det litt an, noe oversettes til samisk, 

noe til kvensk / finsk osv. Legge ut på et språk, så 

oversette etter hvert.  

o Mangler foreløpig kompetanse på kvensk 

o Svein-Olaf Nilssen: ide at innholdet i Finnmarkskrinet 

oversettes til alle språkene, ikke hele nettsiden 

Godkjenning av en ny handlingsplan 2014-2019 

Har sendt ut på høring og fått noen tilbakemeldinger 

 Bl.a. forslag til nye fellesprosjekter: 

o Grete-Gunn Bergstrøm; (digitale fortellinger fra 

Finnmark,) ønske om at det holdes Digitalt Fortalt kurs 

her oppe?  

 Knyttes opp mot digitalt museum 

 Aktualiserer nettstedet 

 Ønskelig at en inviterer andre grupper enn bare 

museer og arkiver, f.eks. historielag  

 Gode avtaler 

o Monica Milch Gebhard: arbeidsgruppa henne jobber 

med avtaler for foto nå, avtaler for arkiv neste på 

arbeidslista 

 Det er viktig at avtalene også inneholder 

informasjon hvordan materialet kan brukes. 

Valg av nye medlemmer i arbeidsgruppa (museene) 

 Medlemmene forbereder saker til samlingene, referansegruppe 

 Planlegger nettverkssamlingene  

 Planlegger og utfører felelsprosjekter 

 Ikke mange møter, kontakt på tlf og e-post 

 Samisk arkiv, Statsarkivet i Tromsø, IKAF, Finnmark Fylkesbibliotek 

– hver institusjon et medlem 

 2 fra de 5 museene: Margrethe Vars fra RidduDuottarMuseat og 

Ingvild Marie Bjørnå Pettersen fra Varanger Samiske Museum ble 

valgt, Synnøve Fotland Eikevik fra Varanger Museum, avd. Vardø ble 

vara 

Neste samling og tema: 

 Lakselv  



 Digitalt Fortalt kurs 

 

Noen ønsker et diskusjonsforum, felles for ABM sektoren som lukket gruppe 

 På Facebook? På nettsiden? 

 Linke til allerede eksisterende fora 

 Alle enige om behov for diskusjonsfora, må diskutere form 

 

Behov fro oppfølging av tema: Bevaring av immateriell kultur: 

Fokus på standarder og prosedyrer ved digitalisering av lyd og film (Tove) 

 

Referent: Camilla Carlsen, Varanger Museum, avd. Sør-Varanger 

 
 


