
DEM-ARK
Arbeidet med arkivet ved Tana Museum



Kort om meg

• Claus Andreas Pettersen, 38 år, fra Nesseby

• Jobbet med gjenstandsamlingen ved Tana Museum siden 2012

• Årlige engasjmenter ved Varanger Samsiske Museum i ulike 
stillinger/prosjekter siden 1999.

• 50% stilling + 30% ekstra i 2018/2019

• Primus, Primusweb, samicollection.org (interreg prosjekt), 
winregimus.



Om Tana Museum 

• Etabablert på begynnelsen av 1985 

• Elvesamisk kultur, Tanadalen, Laksefiske, Elvebåt, bygningsvern

• Fokus på samlingsforvaltning; registrert samlingene i PRIMUS

• Ca. 4000 gjenstander i samlingen (2000 publisert på DiMu)

• https://digitaltmuseum.no/owners/DEM/info

• Utstillingslokaler i Polmak (Museumstun, vernede bygninger)

• Arkiv og kontor ved Tana Bru

• Tana Museum ble i 2018 medlem i arkivforbundet. 

https://digitaltmuseum.no/owners/DEM/info




Arkiver ved Tana Museum

ArkivNummer Arkivskaper Beskrivelse DATO Annet

DEM-ARK-0001 Per Fokstad Stor samling bøker, noen brev, avisutklipp 11.04.2018 Lagd arkivkatalog med plassering

DEM-ARK-0002 Vestertana Fiskerlag Forhandlingsbok for Vestertanafiskerlag 1938-1944 11.04.2018 Digitalisert, kopi i Museumsarkivet

DEM-ARK-0003 Tana historie og musemslag 7 arkivbokser 19.04.2018 Lagd arkivkatalog med plassering

DEM-ARK-0004 Samisk Museumlag 2 arkivbokser med ringpermer( Regnskap, styre, bilag) 19.04.2018 Lagd arkivkatalog med plassering

DEM-ARK-0005 Kasettbånd Samling med 18 kassetter intervjuer, mm 14.01.2004 Tidli. lagd oversikt og transskribert

DEM-ARK-0006 Gjenreisningskontoret i Tana 2 arkivbokser med arkivmapper 28.05.2018 Stifter/ binders fjernet, arkivkatalog

DEM-ARK-0007 Maiblomsten 1 arkivboks 28.05.2018

DEM-ARK-0008 Varangerbataljonen 4 mapper, Kopi ikke orginalt 1921,22,24,49 28.05.2015

DEM-ARK-0009 Vestertana Internat Barnetegninger 24.09.2018 aks.dato: 1995, muligens TAM reg.

DEM-ARK-0010 Andreas Lavde Seddelbøker, regnskap, (Laksoppkjøper) 26.02.2019 Organisert arkivet i Uke 9, 2019

DEM-ARK-0011 Kjell Moen Kontoret etter Tanavassdraget forvalter fra FM Ikke registrert

DEM-ARK-0012 Tana Ballklubb Dokumenter Styret, økonomi, lagledelse  1980-90tallet Ikke registrert



Noen utvalgte arkiver

Fokstadasamlingen

• Stor samling av bøker og noe 
manuskript etter Per Fokstad

• Noen gjenstander etter Per 
Fokstad.

• Noe manuskript og korrektur av 
andre forfattere og eldre samisk 
litteratur

• Ny tilføring til samlingen i 2016-
2018

Tana historielag
• Johan Jernsletten; Samiske stedsnavn i Tana Hva kan 

navnene fortelle oss Årbok -89

• Håndskrevet brev datert oktober 1976 av Anna Biggi. 
Skrevet litt av hvert fra årene 1907 og senere.

• Årsmøtersaker 1988

• Årsberettning 1981

• Arkivboksen ikke pakket om og innholdet ikke gått 
igjennom. Tittel på arkivboksen er Historiske skrifter.



Arbeide med arkiver ved små museer

• Noark, ICOM, Spectrum, Significant, PRIMUS veileder

• Fordel med klare skiller mellom samlingene 
• DEM (gjenstander) 
• DEM-F (Foto) 
• DEM-B (Bygg) 
• DEM-K (kunst) 
• DEM-ARK (Arkiv)

• Norsk registrering språk med samisk (Betegnelse, emneord)

• Organisering av museets interne arkiv 

• ASTA?

• Bruk av PRIMUS til arkiv? ->>>



Aksesjonsmodulen i 
PRIMUS

Godt egnet til også føre
aksesjon over arkiv 



Gjenstand registrering

Publiseres på: 
https://digitaltmuseum.no/
owners/DEM/info

https://digitaltmuseum.no/owners/DEM/info


Referanser

• Samle arkivreferanse
• Fotoreferanse
• Relatere objekter med 

hverandre

• Fotoreferanse
• Arkivreferanser
• Litteraturreferanser
• Relaterte objekter



Organisering av arkivarbeidet

• Fra Adhoc tiltak til langtidsperspektiv

• Sikring

• Få oversikt og enkel registrering

• Fører excel lister og arkiv kataloger.

• Planverk

• Tilrettelegge nok plass og tid

• Samarbeidspartner (prosjekter, kunnskap)



Lavdearkivet



Nils-Andreas Lavde (1920-2003)

• Lakseoppkjøper
• Båtbygger
• Laksefisker med laksebreveier
• Småbruker
• Lokalpolitiker



Bilferga over Tanaelva 
ved Langnes, 
Nils-Andreas Lavde som 
fergefører. 
Fotoarkiv: GKFV000934 -
Finnmark fylkesbibliotek. 
Fotograf: ukjent. 

I arkivet ble det funnet 
ett foto av hans kone 
Katrine Lavde. Den ble 
registrert i museets 
fotosamling med 
registreringsnummer 
DEM.F.00412. 

Wideroe foto av gården
til Nils-Andreas Lavde
Fotoarkiv: DEM-
F.000143 Tana Museum 
Fotograf: Widerøe 
Flyveselskap A\S 



Rydde og organisere arkiv er ett spennende arbeid, du vel aldri hva som dukker opp fra glemselen.



Bank og arkiv lokalene til Tana Museum

• Kontorer i det nye næringsparkbygget ved Tana Bru.
• Arkivlokalet i kjelleren (brannskap). 
• Arbeidet med muligheten for utvide lokalet til å 

inkludere safen til sparebanken Nord Norge.



Fremtidsvisjon for DEM-ARK

• Lokalt minnebank for Tana
• Være ett lokalt deponi privatpersoner, bedrifter, lag og 

foreninger
• Ha oversikt og informasjon om eksterne arkiv og samlinger

• Ta i bruke gamle bankhvelvet til Sparebanken Nord-Norge
• Andre løsninger utforskes også Tana som gamle 

lensmannskontoret og ny bygg med samlokalisering med Jođđu 
Samisk barneteater, Hjertespråk senter og evt andre.


