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1. Gjennomgang av resultat fra bestandsanalysen 
 

 Målet med analysen er å avklare hvilke grupper i samfunnet som skal trekkes frem i 

prosjektet. Ca. halvparten av privatarkivene i Finnmark befinner seg hos museene, liten 

(ingen) grad av ordning og tilgjengeliggjøring. 

- Privatarkiv i næringssektorer: Lite arkivmateriale fra primærnæringer i 

bedriftsarkivene, kan disse være glemte grupper vi ønsker å jobbe med? Samme med 

håndverk/duodji. 

- Privatarkiv i organisasjonstyper: Ønske om å undersøke geografisk spredning, er det 

noen kommuner som er underrepresentert? Arkivmateriale fra Øst-Samiske grupper 

finnes ikke i det hele tatt.  

- Personarkivtyper: Diskusjon om lydarkivet NRK / NRK Sápmi, stort materiale, bør 

dette nevnes i analysen? Kan man anse NRK som en bevaringsinstitusjon. Ønske om 

en grov kartlegging av hva som finnes av arkiver fra Finnmark i andre fylker. 

- Arkivskapertyper i nærings- og organisasjonskategorier: Svært få kvinner er 

representert.  

- Geografisk tilhørighet, kommuner: En del kommuner er underrepresenterte 

- Samisk språkområde 

- Ulike tidsperioder: NB! Finnes mer eldre materiale utenfor fylket 

 

2. Vigdis Nygaard fra Norut: Samfunnsanalyse Finnmark. 
 
Vigdis Nygård fra NORUT holdt et innlegg om samfunnsutvikling i Finnmark de siste tiårene.  

Diskusjon. 

 

 

3. Samfunnsanalyse og workshop om viktige og unike grupper i 

Finnmarkshistorien. 
 

- Ønsker å trekke frem områdespesifikke næringer og organisasjoner. 

- Vi ser på kriterier presentert av Ellen Røsjø på seminar i Lakselv 

- Spørsmål om å knytte arbeidet til sentrale personer og / eller hendelser 

- Samfunnsanalyse: Næring, organisasjon, institusjon, aktør. 

- Arkiv over stedsnavn 

- Tradisjonell kunnskap 

- Gjenstander som dokumenter 

- Festivaler og andre arrangementer 

- Fiskarlagsarkiver, undersøke hva som finnes og hvor det er fra. 

- Ny innvandrere, arbeidsinnvandrere, flyktninger. 

- Landbruket som næring i Finnmark. Kombinasjonsdrift. Småbrukarlag, bondelag 

- Politiske partier som ikke er på venstre-sida. 

- Annen industri, for eksempel pelsdyroppdrett som var en viktig næring i en periode 

på 1980-tallet. 

- Tjenesteyting 



- Spesielle tradisjoner: - Notfiske etter sik, stengselsfiske i Tanaelva, sjølaksefiske, 

tjærebrenning.  

 

- Hvordan organisere arbeidet fremover? Er det beste å jobbe etter kommune, region 

eller evt. tema? Fordel med å jobbe etter kommune er at alle kommunene blir 

representert og at det blir synlig om det er lite materiale fra enkelte områder. Det er 

lett å gå glipp av nyanser om man kun jobber på et overordnet regionalt nivå. Minus 

er at dette er tid- og arbeidskrevende.  

 

                    Forslag til grupper: 

- Fokus på det flerkulturelle samfunnet, urbefolkning, gamle og nye innvandrere 

- Dokumentasjon av de sjøsamiske områdene + østsamisk 

- Religiøse minoriteter (katolikker, læstadianere, frikirker osv alle som ikke er med i 

statskirka)  

- Politiske partier på høyresiden i norsk politikk 

- Kvinneforeninger, Sanitetsforeninger.  

- Møteplasser, festivaler, markeder o.l. 

 

 

 

4. Neste møte og avslutning 
 

- Vi må begynne å planlegge hovedprosjektet, avgjøre hva slags prosjekt det skal være, 

dokumentasjon, innsamling, formidling, arkivskaping. Arbeidsgruppen tenker på 

dette til neste gang, slik at vi får til en arbeidsfordeling på neste møte.  

 

- Tenke på om det finnes kandidater til Norges dokumentarv i Finnmark parallelt med 

dette arbeidet. Årets søknadsfrist har gått ut, ny runde til neste år.  

 

- Dato for neste møte blir 2. mars 2016 og det avholdes i Vadsø 

  


