
 

 

Prosjektmøte, Finnmarksarkivenes arbeidsgruppe, 30.08.2018 

Dato:   30.08.2018 

Møtetid:  09:30 – 16:30 

Sted:   Gjenreisningsmuseet, Hammerfest 

Deltakere:  Svein-Olaf Nilssen fra Arkivverket - SATØ, Solbjørg Ellingsen Fossheim fra SATØ, Márjá 

Helena Maliniemi fra Finnmark fylkesbibliotek, Gunhild Synnøve Engstad fra 

Interkommunalt arkiv, Tove Johansen fra Gjenreisningsmuseet (Kystmuseenes 

representant) og Grete Bergstrøm fra Sámi arkiiva (referent). 

 

Sak 1. Velkommen til nye medlemmer i arbeidsgruppa ved Helena: Tove Johansen fra 

Gjenreisningsmuseet er Kystmuseenes representant i arbeidsgruppa.   

Sak 2. Privatarkivprosjektet ved Varanger museum. Museet har søkt midler og satt i gang arbeid 

med å ordne og registrere sine privatarkiver – se vedlegg med orientering. 

Sak 3. En revidert samhandlingsplan, orientering og forslag ved Helena om det forestående arbeidet 

med en ny samhandlingsplan. Et forslag fra gruppa var å ta utgangspunkt i pkt 6.0 Handlingsprogram 

for tiltak i Regional bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark.  

Sak 4. Vi er også her! Gruppa vurderte opplegget med årshjul for å formidle privatarkiver i Finnmark 

og prosjektet Vi er også her! Det ble samla sett vurdert som vellykket. Flere produsere nettoppslag 

og artikler fra prosjektet blir formidla på hjemmesida vår og så linka videre.  

Stoff for julekalender; det kan koordinator gjerne purre på ut over høsten. 

Neste års opplegg: Arbeidsgruppa skal vurdere videre å etablere et nytt prosjekt for digitalisering av 

lydfiler i Finnmark. Det haster å ta vare på opptak som allerede er gjort da de står i fare for å forvitres 

og gå tapt. Vi ble enig om at i første omgang skal Helena ta kontakt med Nasjonalbiblioteket for å 

høre hvilke planer de har når det gjelder digitalisering av bevaringsverdige lydarkiver, jfr. Arne 

Gundersens epost om Orientering om kartlegging av audiovisuell kulturarv i abm-sektoren, datert 

29.8. (se vedlegg 2). Svein-Olaf nevnte at Nasjonalbiblioteket allerede har signalisert at de vil ta 

ansvar for dette.  Arbeidsgruppa blei enig om å videreutvikle denne ideen 

Sak 5. Tove Johansen viste oss rundt i Gjenreisningsmuseets eksterne magasiner, hvor museets 

gjenstander og privatarkiver er lagret midlertidig til magasinene i museumsbygningen er ferdig 

utbygget. Det er gjort et felles krafttak av museets to samlingsrådgivere for behørig å få pakket inn 

og tatt vare på gjenstander og arkiver ved museet. Hun viste fram Hønsebysamlinga, ei fotosamling 



fra kysten av Finnmark som viser blant anna sjør-/ kystsamisk historie. Den er i privat eie men er gjort 

digital ved museet. Arbeidsgruppa fikk og ei omvisning i utstillingen ved Gjenreisningsmuseet.  

Etter møtet hadde Svein-Olaf, Gunnhild, Helena og Grete en gjennomgang av foredraget til KAI-

konferansen, og fikk gått igjennom manus og powerpoint. Siste frist for innsending av 

powerpointslides og manusr 19.9, til Helena så hun får integrert det og oversendt arrangører for KAI-

konferansen.   


