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Innledning 
 

Om arkivskaperen 

Arkivet er skapt av Frans Mikkel Hallonen (f. 1918, d.2005?) og hans halvbror Emil Enbusk 

(f.1923, d.1987). De ble født i Neiden og vokste opp med sin mor Baraski Nikolaivitz og 

onkel Mikko / Mikkel Nikolaivitz. Sammen med dem bodde Kaisa Feodotoff som var deres 

søskenbarn.   

 

I 1950-tallet overtok brødrene familiens eiendom «Ørland» hvor de drev med sau- og fedrift. 

Skjøtet ble tinglyst 1955. På slutten av 1960-tallet stiftet de en campingplass i Skoltebyen, 

«Neiden Camping», som de drev ved siden av jordbruk og fiske langt utover 1980-tallet.  

 

I 1986 giftet Frans seg med danske Vivi Jelstrup. De fikk en sønn. De siste leveårene sine 

bodde Frans i København. Emil giftet seg aldri. Han bodde til sin død i Neiden. 

 

Frans Hallonen og Emil Enbusk er kjent som forkjemper for skoltesamenes rettigheter. I 

mange år var det disse to som hadde vedlikeholdet og tilsynet i St. Georgs kapell. 

I 1969 ble et område omkring det lille kapellet og nærliggende områder med flere tidlige 

gravplasser fredet. I 2000 ble fredningen utvidet til å omfatte hele Skoltebyen, hvor de påviste 

gravplasser og hustufter fra skoltesamenes tidligere bosetninger ligger. Dette omfattet også 

området rundt Hallonen-huset og den tidligere campingplassen. Skoltebyen kan karakteriseres 

som det viktigste kulturminneområdet for den østsamiske historien og for den gjenlevende 

østsamiske kulturen i Norge. 

 

Om arkivet 

Finnmark fylkesbibliotek fikk arkivet etter Hallonenhuset til deponering fra Tana og Varanger 

Museumssiida, avd. Østsamisk Museum i 2014. Dette materialet inneholder korrespondanse 

og saksdokumenter angående campingvirksomhet og småbruksdrift, men også personlige 

brev, saksdokumenter, fotografier og potskortsamling av ca. 500 postkort. Fotografiene og 

negativene er arkivert i Fylkesbibliotekets fotoarkiv med tilvekstnummer: 16010:001-

118. 
 

I avleveringen utgjorde arkivet opprinnelig ca. 2 hyllemeter materiale. I forbindelse med 

ordnings- og katalogiseringsarbeidet mai 2016 ble en stor del av reklame og gamle ukeblad 

kassert. Ferdigstilt utgjør arkivet 1,2 hyllemeter.  

 

 

Arkivfortegnelse  

Korrespondanse og saksdokumenter med regnskap, Neiden Camping / 
landbruk og laksefiske 

 

1.  1951 – 1979  3 mapper 

 

2. 1980 – 1991  2 mapper 



1957 – 1983  Selvangivelser og næringsoppgaver 

 

3. 1947 – 1981  Eiendommer, eiendomsforhold 

 1971 – 1980  Campingstatistikk 

 1971 – 1983  Meldingsskjemaer 

 1959 – 1983  Neidenelva Fiskefelleskap 

 

4. 1959 – 1982  Landbruk, saue- og storfedrift, 3 mapper  

 

 

Personlige brev og saksdokumenter, Frans Hallonen og Emil Enbusk 

 

5.  1940 – 1990  6 mapper 

 

6. 1964 – 1971  St. Georgs Kapell / fredning av Skoltebyen 

 1983 – 1986  Samiske organisasjoner, skoltesamene og deres rettigheter –  

    Notater 

 

7. 1985 – 1986  Norskesamers Riksforbund – trykksaker 

1950 – 1993 Personlige saksdokumenter (også til Vivi og Emil Jelstrup): 

lege-erklæringer, vitnemål, skolenotater 

1950 – 1970 Idrettsnotater, Olympiske leker i Helsingfors i 1952 

 

8. 1942 – 1983  Pass, grenseboerbevis, feriebok, kjørebok og vognkort, 

     notatbøker, medlemskort for bonde- og Småbrukerlag, kontobok 

bankinnskudd, almanakker m.m. 

 

Personlige brev og dokumenter, Mikkel og Baranska Nikolaivitz og Kaisa 
Feodotoff 

  

 1943 – 1945  Brev og andre dokumenter, 1 mappe 

 

 

Desinfiseringsattester  

 

9. 1979 – 1981  13 bøker 

 

Regnskap 

 

Årsregnskap for buskap 

 

10.  1962/63 

 1964 



 1961 – 1963 Vedlegg til årsregnskap for buskap 

 

Kassadagbok, Neiden Camping 

  

 Juni 1986 

 

Fotografier 

 

Arkivet inneholder 46 negativer og 72 positivkopier (både svart-hvitt og farge). Fotografiene 
og negativene er arkivert i Fylkesbibliotekets fotoarkiv med tilvekstnummer: 16010:001-118. 

Avisutklipp 

 

11 Avisutklipp 

 

Rekvisita for campingdrift, trykksaker, vinylplater 

 

11 Meldingsskjemaer, visittkort, hytteregler, campingpriser m.m. 

 Sør-Varangerkalenderen 1987 (inneholder bryllupsbilde av Frans Hallonen og Vivi 

Jelstrup) 

 3 stykker finske vinylplater (dansemusikk) 

 

Postkort 

 

12  Ca. 500 postkort sendt for ulike anledninger 

 

Ukeblad 

 

13 Ulike norske og finske ukeblad fra 1970-80-tallet (en stor del av bladene ble kassert av 

            Finnmark fylkesbibliotek!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 


