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Finnmarksarkivenes arbeidsgruppe 2015 
Møtereferat  

Arbeidsmøte 1  
forprosjektet til ”Vi er også her!”  
 
Sted:   Tromsø, Scandic Grand Hotell,  

Tid:   Fredag 21.08.2015, kl.10:00 – 15:30 

Deltakere:  Svein-Olaf Nilssen (SATØ), Helena Maliniemi (FFB),  

 Grete Bergstrøm (SÁRK) 

Referent:  Grete Bergstrøm, (SÁRK) 

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sak 1 og 2: Forprosjektets konkrete gjennomføring 

 

Saksliste 
 

1. Diskusjon om gjennomføring av forprosjektet: Gjennomføring av bestands- 
og samfunnsanalyse. Hva ønsker vi å få frem? Finne kategorier som kan 
brukes i analysegrunnlaget for prosjektets hovedproblemstilling – å 
identifisere glemte grupper, hendelser eller geografiske områder som er 
unike i fylkets historie og samfunnsutvikling. Analysen er grunnlag for neste 
prosjektfase.  
 

2. Arbeidsfordeling under forprosjektet 
 

3. Tidspunkt for møte på våren 2016 etter at bestands- og samfunnsanalyse er 
utført. På det møtet skal plan for hovedprosjektet utarbeides (søknad til 
Kulturrådet) og arbeidsfordeling skisseres.  
 

4. Eventuelt 
 

http://finnmarksarkivene.no/
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 I forprosjektet skal vi først gjennomføre en bestandsanalyse av privatarkivene i 

Finnmarksskrinet.  Den vil bli en del av grunnlaget for neste trinn i forprosjektet; 

å gjøre en samfunnsanalyse for å avdekke grupper i Finnmark med manglende 

dokumentasjon i form av privatarkiver i offentlige arkivinstitusjoner.  

 

 Det gjøres en bestandsanalyse av arkivene i Finnmarksarkivet. Siden kun omlag 

halvparten av privatarkivene som finnes i Finnmarksskrinet er registrert i ASTA, 

kan analyseverktøyet for bestands- og samfunnsanalyse i Arkivportalen kun 

brukes som peikepinn for arbeidet.  

 

 Helena Maliniemi tar arbeidet med å gjøre bestandsanalysen.  Hun har utført 

liknende arbeid før. Arbeidsgruppa brukes til å “spille ball” med og vi tar også 

beslutninger i lag. Et utkast vil kunne foreligge midt i november 2015 . Denne vil 

bli drøftet i Arbeidsgruppa og danne grunnlag for samfunnsalanlyse og valg av 

grupper til hovedprosjektet. 

 

 Neste møte blir 18 11. 2015: Sak: Gå gjennom bestandsanalysen og gjøre 

samfunnsanalysen.  Helena Maliniemi inviterer dessuten en fag- /ressursperson 

på historisk utvikling i Finnmark til å holde et framlegg for oss.  

 

Diskusjon av arkivfaglige avgrensninger som påvirker valg av grupper i bestands- og 
samfunnsanalyse 
 

 Dokumenter fra før 1850 kan være vanskelig å oppspore. Derfor velger vi et 
tidsspenn fra 1900 – til i dag. I bestandsanalysen må tidligere arkivene inngå i 
kartlegginga.  
 

 Arkivskaperne og /eller arkivene /eller innhold må være knyttet til Finnmark.  

 

 Høvelig å først ta utgangspunkt i forhold som enkelt kan danne avgrensende 

kategorier, deretter tenke videre. 

 

 Arkiver fra det sivile samfunn, dvs. privatarkiver er prosjektets fokus, og innenfor 

der kan vi velge ut visse typer privatarkiver. ((Jf. kategorier i ASTA) 

 

 Kulturgeografiske eller geografiske områder kan velges som nedslagsfelt (Jf. 

kategorier i ASTA) 

 

 De 19 kommuner i Finnmark kan knyttes til bestandsanalysen: Kommuner med 

flere innsamlede privatarkiver på flere områder - vs kommuner med få eller 

ingen.  
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 Fylkesdekkende kategorier for avgrensninger og valg av grupper kan være 

høvelig. 

 

 Samiske valgdistrikt, samiske språkforvaltningskommuner, reinbeitedistrikt, 

johtolagat, siidaer kan knyttes til bestandsanalysen. 

 

 Udekte områder for privatarkiv /dokumentasjon finnes trolig og i reindrift, 

arktisk jordbruk, fiskeri, arbeidsinnvandring, flyktningmottak, 

arbeidsinnvandring, frivillighetssentraler – for å nevne noen. Andre er for 

eksempel politisk marginaliserte grupper, som NKP etter krigen,. 

 

 Frivillighetssentraler kan være et utgangspunkt for å skape /finne 

dokumentasjon om innvandrer- og flyktningmottak. 

 

 Befolknings- og innvandringsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå kan brukes i 

kartlegging av innvandrergrupper uten privatarkiv.  

 
 Forespørre Nils Jørgen Nystø, SÁRK, om å delta i bestands- og samfunnsanalysen 

grunnet erfaring med å utvikle samisk statistikk. 

 

 Publikasjonene Samisk statistikk 2006, 2008 og 2010 fra Statistisk sentralbyrå og 
Samiske tall forteller 1-7. (Kommentert samisk statistikk fram til  2014) i serien 
Raporta / Rapport,  utgitt av Sámi allaskuvla (tidligere av Sámi Instituhtta (NSI) 
kan være en innfallsport. 
 

 Bestandsanalysen sendes til institusjonene som har arkivene i november. 

 
 

Diskusjon om underrepresenterte grupper 
 
Hva er underrepresenterte grupper?  Hvem er underrepresenterte grupper i 

dokumentasjons- og privatarkivsammenheng? Hvem finnes ikke med privatarkiver og 

egne stemmer i arkivinstitusjonene i dag i Finnmark (+ SATØ og SAMARK)? Hvem har 

ikke fått fortalt / dokumentert ”sine historier” i det offentlige rom? Spørsmålene angår 

samfunnsanalysen som vil foretas etter bestandskartlegginga. Arbeidsgruppa drøftet 

eventuelle grupper som kan inngå i foreløpige hypoteser: 

 

 Sosio-kulturelle grupper, eks. fiskarbonden, partisanere, krigsseilere, 

grenseloser, sjøsamiske grupper /sjøsamer, tamiler, nyere asylsøkere, 

flyktningkvinnegrupper, kulturelle vennskapsforeninger. handicapforeninger, 

sykdom, anonyme alkoholikere, Sápmi Pride, aksjonsarkiver, facebook-aksjoner, 

spontane folkeaksjoner, sanitetsforeninger, grupper med lite makt, usynlige og 

marginaliserte grupper, kvinner- og velferdsgrupper. 



4 
 

 

 Kanskje kan man for noen grupper lage dokumentasjon for en person som blir en 

representant for hele gruppa. 

 

Sak 3 Møtet våren 2016 
 
Arbeidsgruppas  tredje møte våren 2016 blir etter at bestands- og samfunnsanalyse er 
utført. På dette møtet  skal vi utarbeide planen for hovedprosjektet og søknad til 
Kulturrådet  og Fritt Ord og arbeidsfordeling for dette avtales. Endelig tidspunkt 
fastsetter vi på møtet i november 2015.  

 

Sak 4 Eventuelt  
 

 FFB har laga ei facebookmelding fra dette forprosjektet som vi kan 

videreformidle, ev. skrive på samisk,.  

 

 Fra forprosjektet vil det sendes  pressemeldinger. Forslag: november 2015 og 

mars 2016 

 

 Det kan i visse tilfeller søkes midler fra Finnmark fylkeskommune for skriving av 

formidlingstekster på samisk. 

 

 

 

 

 

 


