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1. Gjennomgang av prosjektet og innsamlede arkiver / Ida og Anne Karen 

Ida fortalte om hvordan innsamling av arkiver etter fiskeriene og utenlandske minoriteter og 

intervjuene har gått. Hun har samlet inn to fiskerbondearkiver fra de samiske kommunene 

Tana og Nesseby og et fiskarlagsarkiv fra Vestertana. Det har også blitt hentet arkivmateriale 

fra tre viktige hjørnesteinsbedrifter som har vært sentrale i sine lokalsamfunn: Br. Aarsæther 

i Kjøllefjord, Nils H. Nilsen og Finotro i Båtsfjord. Ida viste bildeserien fra turene til Båtsfjord 

og Kjøllefjord.  



Ida fortalte videre at man har klart å få inn flere arkiver etter utenlandske minoriteter fra 

Vadsø, Båtsfjord, Alta, Hammerfest og Sør-Varanger. Mange av foreninger er nye og har ikke 

nådd å skape noe annet arkivmateriale enn fotografier.  Noen grupper har opprettet 

Facebook-sider, og det har blitt tatt utskrift fra dem. Ida har også gjort intervjuer i 

forbindelse med innlevering, blant annet hos utenlandske arbeidere i fiskeindustrien.  

Anne Karen fortalte om innsamling av arkiver knyttet til reindriftsamer og østsamer. Det er 

fått inn flere arkiver fra Karasjok, Kautokeino, Tana og Sør-Varanger. Flere arkiver er på tur 

inn. Prosjektperioden har vært altfor kort, og de fleste har måttet ta opp 

avleveringsspørsmålet i styrer, med andre eiere og med andre i familien, og så vil de også 

selv gå gjennom arkivet før det leveres inn. Det er etablert kontakt med forskjellige personer 

og foreninger, og bevissthet om arkivbevaring har økt. Det er viktig å følge de arkivene til 

disse opp i ettertiden. 

Arkiver som inneholder personlige dokumenter/noe personlig er naturligvis mer krevende å 

samle inn enn bedriftsarkiver og lignende. Ofte trenger arkivskaper en viss modningsperiode 

i forbindelse med avleveringen. 

Det er aktuelt å opprette et nytt innsamlings- og dokumentasjonsprosjekt som fokuserer 

bare på østsamisk.  

Kvinneperspektivet har vært sterkt med i innsamlingen og intervjuene.  

Det har vært viktig å gjøre intervjuer i forbindelse med innsamlingen. Dokumentasjonen fra 

intervjuene er nødvendig supplement til avleveringene.  

Det skrives rapport fra innsamlingsperioden som skal inneholde oversikt over de innsamlede 

arkivene og utførte intervjuene. Rapporten sendes til alle i prosjektgruppen.  

   

2. Prosjektet videre med formidling 

Det som står igjen er formidling av de arkivene som er kommet inn: f.eks. pressemelding, 

nettutstilling, publikasjon osv. Her kan man f.eks. trekke frem unike skatter fra ulike 

sektorer.  

  

3. Neste møte 

Neste møte holdes 1. september i Statsarkivet i Tromsø. Møtet handler om hvordan vi 

formidler de innsamlede arkivene. 

 

Helena Maliniemi (referent) 


