
 

 

FINNMARKSARKIVENES ARBEIDSGRUPPE – Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper  

Møtereferat  

Tid: 1.9. 2017, kl. 10:00-13:30 

Sted: Statsarkivet i Tromsø 

Til stede: Solbjørg Ellingsen Fossheim, Nils Jørgen Nystø (møtte opp for Grete Gunn 

Bergstrøm), Gunnhild S. Engstad og Helena Maliniemi (ref.) 

Forfall: Margrethe Vars og Synnøve Fotland Eikevik  
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1. OPPSUMMERERING AV INNSAMLINGSDELEN   

Det ble en rask og kort gjennomgang av resultatene i innsamlingsdelen.  

 Innsamlingsdelen av prosjektet var vellykket. De to prosjektmedarbeidere utgjorde et 

godt team, og fikk samlet inn tilsammen over 60 privatarkiver som både direkte eller 

inndirekte handlet om de utvalgte gruppene som var østsamene, 

Ishavsbøndene/fiskerbøndene, utlandske minoriteter, reindriftsamer og kvinner. Det 

ble også samlet inn arkiver fra næringer som berører de utvalgte grupper.  

 Parallelt med innsamlingen ble det gjennomført intervjuer med representanter for 

gruppene. Det ble også tatt fotografier. Intervjuene og fotografiene er ment å 

komplementere det avleverte arkivmaterialet.  



 Det ble tatt kontakt rundt 180 personer via telefon, brev og «vis- á- vis», og dette har 

høstet resultater også etter at innsamlingsdelen ble avsluttet, da det fremdeles 

avleveres arkiver fra de utvalgte gruppene, blant annet Samisk arkiv har mottatt over 

30 nye arkiver, samt det er kommet inn flere arkiver også til Finnmark fylkesbibliotek 

etter innsamlingen. Bra! Dette betyr at prosjektet satt i gang prosesser med 

bevisstgjøring og spredning av informasjon, og at privatsektor ble kjent med 

institusjoner som tar imot deres arkiver i fylket.  

 Det innsamlede materialet kan bidra til nasjonale SAMDOK-prosjekter i regi av 

Arkivverket, som prosjekt om bevaring av arkiver etter nasjonalt viktige næringer – 

sjømatnæringen som har stått sterkt i Finnmark. Solbjørg er med på sjømat-

prosjektet og holder oss orientert.  

 2. FORMIDLINGSDELEN – VIDEREFØRING AV PROSJEKTET 

Det innkomne arkivstoffet og arkivmateriale som institusjonene har fra tidligere, fra de 

utvalgte gruppene, skal nå formidles.  

 Det innsamlede materialet skal nå gjennomgås, ordnes, registreres i ASTA og 

publiseres på Arkivportalen, samt intervjuene skal transkriberes. 

 Tematisk årshjul-opplegg på sosiale medier: I følge prosjektplanen skulle det 

produseres nettutstilling og publikasjon. Siden nettutstillinger og publikasjoner som 

formidlingsmetoder i arkivformidling er på vei ut, og digitale artikler på sosiale 

medier er på vei inn, ble det bestemt å skrive fortløpende digitale artikler som 

publiseres på Finnmarksarkivenes hjemmeside, institusjonenes facebook og 

hjemmesider. Digitale artikler tilbyr en lavterskel-metode siden alt kan gjøres selv og 

uten ekstra kostnader.  

 Artikler publiseres minst hver måned etter en felles mal som viser at innslag er en del 

av det fellesprosjektet.   

 Hovedfokus i artiklene er å fortelle om de bevarte arkivene, arkivskapere og deres 

rolle i samfunnet. Målet er å trekke arkivmateriale frem - unike skatter fra ulike 

sektorer og personer. De innsamlede arkivene og intervjuene byr på interessant stoff 

for dette. Artiklene kan inneholde bilder, tekster og evt. linker til Arkivportalen, 

DigitaltMuseum osv. søkeportaler og publiseringsbaser.   

 Helena lager rammen til århjulet og sender den for utfylling til de respektive 

institusjoner. Kalenderen inneholder månedlig oversikt over institusjonens 

publiseringsansvar og aktuelle temaer. Månedens tema kan være inspirert av 

jubileum, hendelser, merkedager, årstid, en næring, en person osv.  Temaer kan også 

hentes fra Arkivverkets årlige formidlingssatsing.  

 Artiklene publiseres på norsk og samisk. Helena søker penger fra Fylkeskommunenes 

tospråklighetsmidler.  

 

 



3. EVENTUELT 

 Regional bevaringsplan for privatarkiv er sendt til trykking, og den sendes til alle 

samarbeidspartnere, i tillegg til den elektroniske versjonen.  

 Tove Johansen fra Gjenreisningsmuseet og Elisabeth Erke fra Tana Museum skal 

inviteres med i arbeidsgruppen.   

 Neste møte holdes i Hammerfest. Det ønskes å bli kjent med arkivene og 

magasinforholdene ved Gjenreisningsmuseet.  

 Arbeidet med samhandlingsplan skal starte i løpet av neste år. 

 Nils Jørgen orienterte om Samisk arkiv deltakelse i planlegging av Interreg-prosjektet 

sammen med flere finske/nordiske arkivaktørene i Nordkalotten. Prosjektet, som det 

nå søkes midler til, har som mål å kartlegge og tilgjengeliggjøre arkivmateriale over 

landegrensene. Er dette prosjektet noe for flere av Finnmarksarkivene å være med i?   

 Finnmark fylkeskommune har sendt regional plan for kulturminner på høring, frist er 

30. 9. Planen utelater privatarkivene som bør ses som en del av kulturminner. 

Gunnhild lager utkast til høringsuttalelsen på vegne av FARK og sender den til 

gruppen for kommentarer.  

https://www.ffk.no/aktuelt/regional-plan-for-kulturminner-pa-horing.588706.aspx 

 

 

 

Helena Maliniemi (referent) 
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