
 

 

 

Referat Nettverksmøte for Finnmarksarkivene Kautokeino 29. – 30.08.2019 

Tilstede: Solbjørg Ellingsen Fossheim, Claus A. Pettersen, Lena Karlstrøm, Inga Marja Steinfjell, 

Gunnhild Engstad, Tove Johansen, Nils Jørgen Nystø, Inger Lene Nyttingnes, Helena Maliniemi og 

Synnøve Fotland Eikevik (referent)  

 

Dag 1: 

Helena åpner og det tas en presentasjonsrunde rundt bordet. Praktisk informasjon. Velkomsttale ved 

direktøren til Samisk arkiv, Inga Marja. 

Arkivarbeid i Tana museum ved Claus Pettersen 

- Kort presentasjon av Tana museum, etbl 1985, elvesamisk, tanadalen, bygningsvern. Ca 4000 

gjenstander, ca 15 HM arkiv. Formidling gjennom valgfag i skolen – museumsfag – samarbeid 

mellom museet og ungdomsskolen. 2t i uken 

- Gjennomgang av innholdet i Tana museums arkivsamling, samt nærmere gjennomgang av 

spesifikke arkiver: 

- Per Fokstad – viktig arkiv i Tana museums samling bestående av biblioteket, manuskripter, 

taler og dokumenter knyttet til virksomheten hans som blant annet lærer. 

- Tana Historielag  

Litt om de ulike verktøyene i arbeidet med samlingene ved Tana museum. Jobbes en del med 

museets eget arkiv. Videre en gjennomgang av museenes database Primus og hvilke muligheter 

Primus har for registrering av arkiv  

Har begynt å tenke mer langsiktig fremfor «brannslukning» i arbeidet med samlingene. Har ikke ASTA 

og fører inn i Excel lister. Jobbes med planverk og sikring. 

Lavdearkivet – Regnskap og dokumenter på virksomheten – var laksefisker, båtbygger, småbruker, 

lokalpolitiker. Blant annet er det funnet gamle lydbånd man ikke vet hva inneholder. Blir rådet til å 

søke utviklingsmidler fra Arkivverket til å få digitalisert og tilgang til innholdet. Har utfordringer med 

oppbevaring i sikre lokaler. Tana museum ønsker å overta bankhvelvet til Sparebanken Nord Norge til 

å oppbevare arkivene, samt at det muliggjør en mer aktiv innsamling av privatarkivene i Tana, samt 

fungere som en lokal minnebank for Tana. 

Digitalisering av Folkeaksjonens arkiv Alta museum – Lena Karlstrøm 



Presentasjon av museets innhold, ansatte, samlinger og arkiv. Bl. Annet Eikefetts arkiv 8 hm, Sverre 

Eilertsens arkiv 8 hm, i tillegg en del deponi av privatpersoner eller foreninger. Ønsker å formalisere 

en del av de eldre deponiene. Passiv innsamling, noen få tilvekster i året. Generelt har Alta museum 

jobbet lite med arkiv, hovedfokus på gjenstandssamling, og nå er det fotosamlingen – lite tid til å 

jobbe med arkiv 

Folkeaksjonsarkivet – inneholder deler av arkivet fordi arkivskaper har valgt å luke ut enkelte 

elementer før de avleverte det. Inneholder, både lyd, film, foto, trykk, rapporter og avisutklipp 

Mye henvendelser fra publikum både om bruk og innsyn. Har i tillegg en del gjenstander knyttet til 

folkeaksjonen 

Har begynt en omfattende digitaliseringsprosess av arkivet i samarbeid med DigForsk i april 2019. 

Være obs på forskjellig praksis og plattform for dialog på de ulike avdelingene i Digforsk.  

Publisert alle fotografiene 250 stk, har et mål om å publisere arkivet på Digitalarkivet når det åpner i 

2019. Bruker ikke Asta  

Samhandlingsplan – Helena har laget en disposisjon til samhandlingsplanen.  

Det er 4 utfordringer med arbeidet rundt privatarkiv i Finnmark: 1.Depotspørsmål, 2. 

Tilgjengeliggjøring, 3.Arkivfaglig kompetanse, 4.Innsamling 

Må ta særlig hensyn til de tre første når vi begynner arbeidet med en samhandlingsplan i Finnmark. 

Samhandlingsplanene handler om hvordan vi skal få dette til i fellesskap 

Tove: Digitalisering og ordning henger sammen, museenes utfordring er å få ordnet – ofte må 

museene gjøre dette i prosjekt med påfølgende søknadsprosess. 

Runde på kapasitet ifht innsamling og depot – Tana ønsker å få SNN sitt hvelv for å få kapasitet. Alta 

har 200 HM disponibelt. IKAF – depot fullt, jobber med å få bygget nye 8000 HM. Gjenreisingsmuseet 

har helt nye lokaler med 588 HM, men mangler oversikt over alt materialet de har, usikker på om de 

kan fungerer som depot for andre. Samisk arkiv har ennå plass, men begynner å fylles har ledig 

kapasitet på ca 350 HM ledig plass – og venter inn sametingets arkiv, det vil fylle opp og det er et 

ønske om å bygge ut magasinet. Vardø har 97 HM – er fullt og dårlige forhold, Vadsø 40 HM og SV 

150 HM – 120 er syd varanger gruve. Relativt gode forhold. Finnmark Fylkesbibliotek har ca 200 HM 

og det begynner å bli fullt – kun 20-30 HM ledig. Statsarkivet begynner å bli fullt, rundt 1000 HM 

ledig. Større arkiver av nasjonal interesse vil det vøre mulig å kunne plassere i statsarkivet. 

Visjon: Hvorfor gjør vi dette? 

Fokus på fortellingene som ikke nødvendigvis innebærer det litterære, men også foto, lyd og film 

materiale– det skriftlige materialet –  

Fortalt fra nord! 

Gjennomgang forslag til disposisjon – Samhandlingsplan for Finnmarksarkivene 

Disposisjon ligger vedlagt. 

Tove: Styrking av IKAF mtp oppbevaring av digitalt skapte arkiver, samt bruk av digforsk gjennom 

prosjekter.  

Nils Jørgen spør om samhandlingsplan også bør ha fokus på digitalisering og digitalt formidling.   



Ved definering av innsamlingsområder bør nettverket også ha fokus på samiske og kvenske arkiver 

knyttet til arbeidet i Forsonings- og sannhetskommisjonen (Jf.  Pkt 3.2 i disposisjonen). 

Hvordan kan Finnmarksarkivene bidra til formidling av digitale arkiv.  

Gunnhild foreslo kartlegging av tekniske muligheter og spesialutstyr i fylket og kompetanse på disse.  

Innspill om å bruke nettverket til koordinering av søknader i samarbeid mellom mindre 

institusjonene. Fokus på digitalisering, formidling –Kartlegge hvilken kompetanse det finnes i fylket 

Begynne nå å tenke på foto og illustrasjoner til samhandlingsplanen 

Sammenslåingen av Troms og Finnmark 

Solbjørg orienterer om møtet om konsekvensene av sammenslåingen av fylkene for arkiv og museum 

i Troms og Finnmark. Planen videre er å få en fylkeskoordinerende stilling for Troms 

Utkast for en ny Arkivlov (NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø) er sendt på høring. Si noe om 

privatarkiv ved høringer rundt dette. Innspill fra enkeltorganisasjoner innen 1. desember.  

Vi bør stille krav for Arkivverket ifht ytelser – magasin, depot m.m  

Skaffe dokumentasjon/kartlegging av hele fylkene ikke bare de større tettsteder og byer.  

Dag 2: 

Diskusjon fra dagen før fortsetter. Gjennomgang av ansvarsmuseer for bevaringsinstitusjoner for 

privatarkiv i Finnmark. Registreringsverktøy og publiseringskanaler? ASTA/Excel – viktig å 

kartlegge hva institusjonene våre bruker av verktøy. For Arkivverket er det ønskelig at 

institusjonene registrerer arkivene i Asta og publiserer på Arkivportalen. 

Prøver på nytt å invitere ASTA opp til Finnmark for å avholde kurs. Oppfordre særlig museum til å 

investere i ASTA – Handler om grunnleggende holdninger innad i institusjonene, særlig museene om 

å se på privatarkiv som en del av samlingene. Lena tar videre til gruppen for Finnmarskbasen Primus 

om det er mulig å se på det samme med ASTA og museene/arkivinstitusjonene i Finnmark. Er dette 

noe vi kan søke utviklingsmidler fra arkivverket til en opprettelse av en ASTA Finnmarksbase? 

Kostnader: 

Lisens: 4536,- 

5 års bruk: 3855,- 

Arkivportal: 1750,- 

Alle sender inn oppdatert informasjon om ansvarsområder til 15. september 2019!! 

Fyll inn kompetansekart og send innen 15. september 2019!! Legg til utstyr i institusjonen som er 

tilgjengelig mtp arkivhåndtering. Samt kompetanse i forhold spesialutstyr eventuelt hvilken tilgang vi 

har til diverse utstyr (skannere, kasettspillere, lydbånd, filmavspilling m.m.) 

Hvor mange stillingshjemler har vi i museene til å håndtere arkiv? 

Neste møte planlegges i januar i Alta. 

Synnøve Fotland Eikevik (ref.) 

 


