
 

 

FINNMARKSARKIVENES ARBEIDSGRUPPE  

Møtereferat  

Tid: 24.1. 2018, kl. 09:30-13:30 

Sted: Scandic Alta 

Til stede: Grete Gunn Bergstrøm, Solbjørg Ellingsen Fossheim, Gunnhild S. Engstad, Synnøve 

Fotland Eikevik og Helena Maliniemi (ref.) 

Forfall: Margrethe Vars  

Saksliste  

1. Synnøve Fotland Eikevik forteller om prosjektet Privatarkiv ved Varanger museum  

2. Hva som skjer i løpet av året 2018?    

     Videreføring av prosjektet «Vi er også her! Glemte grupper – prosjektet» - årshjulet     

     Annet? 

3. Eventuelt 

 

1.  Varanger museets arkivprosjekt 

Synnøve fortalte om Varanger museets privatarkivprosjekt. Museet fikk 300 000 kr. fra 

Riksarkivarens utviklingsmidler i desember. Planen er at midlene først og fremst skal brukes 

til å ansette prosjektmedarbeider for å utarbeide en oversikt over museets privatarkiver i de 

tre museumsavdelingene. Vedkommende skal også ordne, katalogisere og publisere museets 

arkiver på Asta/ Arkivportalen. Museet har prosjektmedarbeideren allerede klar: Inger Lene 

Nyttingnes som har blant annet har fungert som organisasjonssekretær i LLP og har også 

vært engasjert i arkivarbeid på Varanger museum tidligere. 

 



 2. Hva skjer i løpet av året 2018? 

Årshjul - Digitale artikler i forbindelse med prosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte 

grupper!»  

Prosjektet Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper videreføres, og arkivene formidles 

i digitale artikler. Det skrives fortløpende digitale artikler som publiseres på 

Finnmarksarkivenes hjemmeside og i sosiale medier. Dette gjøres med hjelp av et årshjul-

opplegg som inneholder en oversikt over temaer og ansvarlige institusjoner. På møtet ble 

rammen til årshjul som var laget i forkant gått gjennom, og utfylt fra måned til måned.  

Temaer for årshjul ble valgt i samsvar med det europeiske kulturarvåret. Bak norske 

markeringer i kulturarvåret står Riksantikvaren, Nasjonalbiblioteket, Kulturrådet, Arkivverket 

og Kulturvernforbundet sammen. Solbjørg presenterte Riksarkivets anbefalinger til emner i 

formidling av arkiver i løpet av dette året. Disse ble tatt som utgangspunkt. Møtedeltakerne 

tok godt imot emnene, og disse ble ivrig diskutert. Også lokale og regionale temaer ble 

trukket frem. Grete påminnet at uansett tema vi velger bør hovedfokus i artiklene tjene 

prosjektet vårt: Artiklene bør handle om de bevarte arkivene, arkivskapere og deres rolle i 

samfunnet, og å vise frem det som er særpreg i ulike sektorer og menneskegrupper i 

Finnmark.   

Det ble også bestemt å invitere skribenter fra andre institusjoner i Finnmarksarkivene 

utenfor arbeidsgruppen. Helena sender henvendelser til Ingvild M.B. Pettersen, Varanger 

Samisk Museum og Tove Kristiansen, Vadsø museum-Ruija Kvenmuseum om de kan bidra 

med artikkel (Ingvild om Vuonnamarkánat og Tove om Esbensengården som bygård og 

Esbensens dagbøker). 

Målet er at artiklene publiseres både på norsk og samisk, evt. også på kvensk. Før jul søkte 

Helena 20 000 kr. til oversetting av artiklene til samisk fra fylkeskommunenes 

tospråklighetspott. Ifølge Nina Austad, samisk rådgiver ved Finnmark fylkeskommune, er 

søknaden fortsatt under behandling i Sametinget. Helena avtaler med Kvensk institutt om 

oversetting av relevante artiklene til kvensk ettersom artikler blir ferdig. 

Siden Margrethe fra RiddoDuottarMuseat ble værfast på grunn av kulda sendte hun skriftlig 

innspill til møtet. Hun henviste til den opprettede Sannhetskommisjonen og lurer på om 

arkivmaterialet bevart og samlet inn i forbindelse med vårt prosjekt kan bidra til eller brukes 

i det arbeidet som nå skal i gang. Gunnhild fikk støtte for sin mening om at ideen er god, og 

at privatarkivene i Finnmark kan tilby relevant stoff til kommisjonens arbeid, men siden 

komiteens mandat ikke er avgjort enda er det kanskje tidlig til å tenke på dette.  

Samhandlingsplan for privatarkiv i Finnmark  

Samhandlingsplanen fra 2010 trenger å bli oppdatert og står som et tiltak i bevaringsplanen. 

Finnmarksmuseene er ferdig med konsolidering og det er stiftet nye museumsavdelinger. 



Helena anbefalte at det avventes med prosjektstart til neste år. I fjor ble to store, 

tidskrevende prosjekter, bevaringsplan og innsamlingsdelen av Vi er også her! gjennomført. 

Disse prosjektene opptok en stor del av arbeidstiden, særlig for koordinatoren, men også for 

Grete i Samisk arkiv hvor en av prosjektmedarbeiderne var plassert.  I år skal koordinatorens 

arbeidsoppgaver være rettet hovedsakelig mot samlingsforvaltning og formidling i Finnmark 

fylkesbibliotek.  

Felles opplæring i Asta 

Det er ønskelig at arbeidsgruppe starter med å oppfølge tiltak i den ferske bevaringsplanen 

så fort som mulig. Gunnhild foreslo at det forsøkes å få arrangert en felles opplæring i Asta i 

Finnmark, helst allerede i løpet av våren. I alle fall har ansatte både på IKA Finnmark og 

Varanger museum et akutt behov for Asta-kurs. Solbjørg fortalte at erfaringene har vært 

positive da felles opplæringsopplegg mellom Statsarkivet i Tromsø og IKAT ble gjennomført i 

Tromsø for noen år tilbake. Deltakelse i vårt eget fylke kunne komme til større økonomisk og 

praktisk nytte for institusjoner enn deltakelse i Oslo. Helena sender henvendelse til museene 

og andre potensielle Asta-brukere om det er interesse for et slikt kurs i Finnmark. Hvis 

responsen er positiv tar hun kontakt med Stiftelsen Asta om de har mulighet til å komme til 

Finnmark. Kursstedet kan være f.eks. Fylkeshuset i Vadsø hvor det har blitt arrangert slike 

kurs før (blant annet kurs i Primus, Wikipedia-kurs).  

3. Eventuelt 

 Verving av nye medlemmer til Finnmarksarkivenes arbeid er et aktuelt tiltak i 

bevaringsplanen som kan startes med det samme. Nye medlemmer inviteres til 

arbeidsgruppen, særlig fra museene. Tove Johansen fra Gjenreisningsmuseet har 

allerede blitt spurt og har respondert delvis positivt. Elisabeth Erke fra Tana Museum 

ble invitert, men hun har permisjon fra sin stilling som avdelingsleder inntil videre. 

Det ble også diskutert om å få medlemmer fra historielagene inn.  

 Neste møte holdes i Hammerfest siste uken i august. Det ønskes å bli kjent med 

arkivene og magasinforholdene ved Gjenreisningsmuseet. Særlig Hønseby-samlingen 

vekker interesse. 

 

 

Helena Maliniemi (referent) 


