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Innledning 
Prosjektet Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper begrunnes i den nasjonale 

bevaringspolitikken (St. melding 7. (2012-2013) Arkiv), hvor det overordnede perspektivet er 

bevaring og tilgjengeliggjøring av dokumentasjon fra ulike samfunnsområder på en bred og 

allsidig måte.  Målet er å sikre en helhetlig dokumentasjon av samfunnet. Mens offentlig 

dokumentasjon fra statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter systematisk blir 

tatt vare på, er det generelt bevart lite dokumentasjon fra privat sektor. Dermed er det en 

viktig utfordring å sikre at private aktører og den aktivitet som er skapt og skapes av dem, 

blir bredt og godt dokumentert for fremtiden. På den måten kan en oppnå bedre balanse i 

kildetilfanget mellom det offentlige og private og bidra til et helhetlig kildegrunnlag. 

Målet for prosjektet 
Målet for prosjektet var å kartlegge hvilke nærings- og organisasjonssektorer, hendelser, 

konkrete grupper, emner, geografiske områder eller tidsepoker som er underrepresenterte i 

privatarkivene i ulike depotinstitusjoner i Finnmark. Utfallet av prosjektet skal danne 

grunnlag for det videre arbeidet med hovedprosjektet, som skal være et dokumentasjons- og 

formidlingsprosjekt.  Det skal også utarbeides en ny bevaringsplan for privatarkivene i 

Finnmark som erstatter plandokumentet fra 2010.  

Analysene 
Hvilke konkrete grupper og emner, som det ønskes å dokumenteres i depot, ble identifisert 

gjennom to analysemetoder: Bestandsanalyse og samfunnsanalyse med historiske riss. Disse 

metodene er utviklet nettopp for å avdekke status for bevart dokumentasjon innen ulike 

emner og kategorier, geografiske områder og tidsperioder. Metoden vil også danne 

grunnlaget for å kunne identifisere arkivskapere med potensielt bevaringsverdige arkiv. 

Analysene ble utført med midler fra Norsk Kulturfond i januar-mars 2016. 

 Bestandsanalysen vil avdekke status for bevart dokumentasjon innen ulike emner 

og kategorier, geografiske områder og tidsperioder. Metoden avdekker videre 

hvilke type arkiver, geografisk område og tidsperioder, konkrete grupper og 

emner som er underrepresenterte og udokumenterte og usynliggjorte i den 

bevarte dokumentasjonen. 

 Samfunnsanalyse med historisk riss sammenholdes med bestandsanalysen. 

Analysen vil gi kunnskap om samfunnsutviklingen: Den vil gi et historisk blikk på 

samfunnet (epoker), for å fange opp viktige arkiver som ennå ikke er avlevert, og 

den må holdes opp mot arkivdanning i dagens samfunn og 

dokumentasjonsbehov. For ett historisk riss innhentes tilstrekkelig lokalkunnskap 

om den historiske utviklingen i Finnmark gjennom faglitteratur som bygdebøker, 

årbøker, lokale tidsskrifter, statistikk og ulike kulturhistoriske fremstillinger.  
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Deltakere 
Følgende institusjoner deltok på prosjektet:  

Finnmark fylkesbibliotek: Helena Maliniemi – prosjektledelse 

Samisk arkiv / Sámi Arkiiva: Grete Gunn Bergstrøm og Nils Jørgen Nystø  

Statsarkivet i Tromsø: Svein-Olaf Nilssen 

DVMD- Varanger Samiske Museum: Ingvild M. B. Pettersen 

IKA Finnmark: Marion Sørensen / Gunnhild E. Engstad 

RDM- De Samiske Samlinger: Margrethe Inga Vars 

Varanger Museum, avd. Vardø: Synnøve Fotland Eikevik 

Varanger Museum, avd. Vadsø: Monica Milch Gebhardt (deltok i arkivkartleggingen) 

Bestandsanalyse 

Målet for bestandsanalysen  

Målet for bestandsanalysen var å finne ut hvordan privatarkiver fordeler seg på: 

 De ulike kategoriene av privatarkiv som er bedriftsarkiv, organisasjonsarkiv, 

institusjonsarkiv og personarkiv. 

 Nærings- og organisasjonskategorier 

 Geografisk tilhørighet 

 Datering: Hvor ligger hovedtyngden av privatarkivene i tid? 

 Flerkulturell og etnisk tilhørighet 

 

Analysen baserte seg på kartleggingsprosjektet som ble utført i Finnmark i 2013-2014 av 

Finnmarksarkivenes prosjektgruppe. I denne forbindelsen ble alle 20 institusjoner som 

bevarer privatarkiv fra fylket, inkl. Statsarkivet i Tromsø, besøkt. Arkivkartleggingen ga en 

oversikt over hva som er bevart i de ulike institusjoner. 

Status i privatarkiv 

Antall privatarkiv: Det kom frem i arkivkartleggingen at fylkets fem museer (med avdelinger) 

oppbevarte ca. halvparten av arkivmengden (se vedlegg, tabell 1). Museene i kystkultur og 

gjenreisning oppbevarer en fjerdedel, hvorav avdelingene Berlevåg havnemuseum og 

Gjenreisningsmuseet i Hammerfest har flest privatarkiver. Finnmark fylkesbibliotek har 20 %, 

IKA Finnmark 15 %, Samisk arkiv 13 %, Varanger Museum 11 % og Statsarkivet i Tromsø 10 % 

av privatarkivene fra Finnmark. Alta Museum har minst antall privatarkiv i Finnmark: Dets 

andel er bare 1 % av privatarkivene. Tana og Varanger museumssiida har 4 % og 

RidduDuottarMuseat har 5 % av privatarkiver.  

Hyllemeter privatarkiv:  Museene i Finnmark oppbevarer over halvparten av privatarkivene i  

fylket målt i hyllemeter (se vedlegg, tabell 1.). Varanger Museum IKS med sine tre avdelinger 

har til sammen 193 hyllemeter hvorav avdeling Sør-Varanger har over 100 hyllemeter 

privatarkiv. Dette skyldes blant annet arkivet etter A/S Sydvaranger som alene utgjør over 
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100 hyllemeter. Kystmuseene, men også RiddoDuottarMuseat (avdeling De Samiske 

Samlinger) har mye privatarkivmateriale i hyllemeter. Interkommunalt arkiv i Finnmark og 

Samisk arkiv har store privatarkiver, som utgjør mange hyllemeter, mens Finnmark 

fylkesbibliotek har mange små privatarkiv. Privatarkivbestanden fra Finnmark ved 

Statsarkivet i Tromsø utgjør 50 hyllemeter. Tana og Varanger museumssiida har minst 

privatarkiv i hyllemeter. Også Alta Museum har en liten privatarkivsamling målt i hyllemeter.  

Ordningsgrad: Tilgjengelighetsgrad for privatarkivene i fylket er veldig lav: Bare 35 % av alle 

privatarkiv er ordnet, katalogisert og publisert på Arkivportalen (se vedlegg, tabell 1.). 

Finnmarksmuseene og Interkommunalt arkiv i Finnmark oppbevarer til sammen 64 % av alle 

privatarkiver i fylket, men deres ordningsgrad er lavest, bare 5 % av deres privatarkiv er 

ordnet eller delvis ordnet. Ingen av dem har publisert sitt materiale på Arkivportalen. 

Finnmark fylkesbibliotek, Samisk arkiv og Statsarkivet i Tromsø eier ca. 35 % av 

privatarkivene i Finnmark, mens 80 % av deres privatarkiv er ordnet, katalogisert og publisert 

på Arkivportalen. 

Antall privatarkiv fordelt på de ulike typer 

I tabell 2. (vedlegg) kan man se hvordan den bevarte privatarkivbestanden i Finnmark 

fordeler seg på de ulike typer privatarkiv. Kategorien organisasjonsarkiv er klart størst: Den 

utgjør 40 % av totalbestanden. Personarkivenes andel er 35 % og bedriftsarkivenes 20 % av 

privatarkivene. Det er innsamlet minst institusjonsarkiver: Bare 1 % av alle bevarte 

privatarkivene. 

Antall privatarkiv i forhold til næringstyper 

I tabell 3 (vedlegg) kan man se hvordan privatarkivene fordeler seg på de ulike 

næringskategoriene.  Det er oppbevart flest fiskeriarkiver (30 % av næringsarkiver), 

handelsarkiver (20 %) og arkiver knyttet til bygge-, eiendom- og snekkervirksomhet (15 %). 

Det finnes minst privatarkiver knyttet til gårds- og skogsbruk, reindrift, slipp / skipsverft og 

håndverk / duodji (alle under 1 %) i bevaringsinstitusjoner  

Antall privatarkiv i forhold til organisasjonstyper 

I tabell 4 kan man se hvordan privatarkivene fordeler seg på de ulike organisasjonstypene. 

Den viser at av organisasjonsarkiv er det bevart flest arkiver etter politiske partier og 

organisasjoner (16 % av bevarte organisasjonsarkiver), kvinneorganisasjoner (11 %) og 

arkiver etter idrettsorganisasjoner, samt sang- og musikkforeninger (ca. 8 %). I politiske 

partier og organisasjoner dominerer venstresiden (ABANN-arkivene), mens det i liten grad er 

samlet inn partiarkiver og politiske organisasjoner fra høyresiden og sentrum. Det finnes 

også få arkiver etter religiøse foreninger, utenom samemisjonsarkiver. Det er samlet inn lite 

organisasjonsarkiver knyttet til det flerkulturelle og etniske. Utenom det samiske og kvenske 

er det ikke samlet inn organisasjonsarkiver knyttet til de andre flerkulturelle grupper.  
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Antall privatarkiv i forhold til personarkivtyper 

Det er samlet inn flest personarkiver som ikke kan settes inn i organisasjons- eller 

næringskategori, men som kan klassifiseres som udefinerte lokalhistoriske samlinger (se 

vedlegg, tabell 5). Det er også mye dagbøker, minnemateriale og annet biografiske 

materiale, særlig knyttet til krigs- og gjenreisningstiden.  

Antall privatarkiv etter arkivskapertyper i ulike kategorier 

En inndeling i ulike emner avslører at det er bevart mest personarkiver som handler om 

lokalhistorie. Ca. 20 % av alle privatarkivene går under dette emnet (tabell 6). Det er bevart 

lite privatarkiver som dokumenteter humanitære arbeid og flyktninger, advokat-, bank-, 

forsikringsvirksomhet, slipp og skipsverft, sagbruk, reindrift og duodji. Det er også samlet inn 

lite arkivmateriale skapt av kvinner (under 10 % i depot) sammenlignet med arkivmateriale 

etter mannlige arkivskapere eller typiske mannsdominerte organisasjoner og områder i 

næringslivet (90 % av arkivene i depot).  

Antall privatarkiv etter geografisk tilhørighet (kommunevis) 

Som vi kan se i tabell 7 er det samlet inn flest arkiver fra Vadsø, Berlevåg og Hammerfest. 

Minst er det samlet inn fra Lebesby, Båtsfjord, Tana, Hasvik og Loppa hvor det til sammen 

finnes bare 32 av de 813 privatarkivene fra fylket. Av disse ligger Lebesby og Båtsfjord på 

bunn. 

Antall privatarkiv fra det samiske språkforvaltningsområdet 

Tabell 8 viser hvor mye som er bevart av privatarkiv fra Nesseby, Tana, Karasjok, Kautokeino 

og Porsanger, som hører til det samiske språkforvaltningsområdet i Finnmark. Deres andel, i 

forhold til alle kommuner i Finnmark, utgjør ca. 20 %. Flest av de bevarte er personarkiver 

(25 % av alle personarkivene, 8,7 % av alle bevarte privatarkivene). Minst av de bevarte er 

institusjonsarkiver (tre institusjonsarkiver). 

Antall privatarkiv i ulike tidsperioder 

Hovedtyngden av privatarkivmaterialet omfatter perioden 1945-1979.  Ca. 65 % av 

privatarkivene dekker denne perioden (tabell 9). Det er svært få privatarkiver fra 1800-tallet.  

Antall privatarkiv etter flerkulturelle grupper 

I tabell 10 ser vi hvordan privatarkivene i fylket fordeler seg etter flerkulturelle grupper.  Her 

er det lagt vekt på språk, arkivets navn og arkivets politiske og kulturelle karakter. Det viser 

seg at det er størst antall arkiver knyttet til de samiske grupper. Østsamiske arkivskapere 

mangler i den bevarte bestanden, og den østsamiske kulturen er udokumentert. Det er lite 

bevart arkivmateriale knyttet til det kvenske. Med unntak av et fotoarkiv mangler det totalt 

arkiver som dokumenterer nyere innvandring til fylket, og det mangler 

samtidsdokumentasjon som gjenspeiler at Finnmark nå er blitt enda mer flerkulturelt enn 

før. 
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Konklusjon 

Det kom frem i bestandsanalysen at det er bevart mye mindre bedriftsarkiver enn 

organisasjons- og personarkiver. Advokat-, bank- og forsikringsvirksomhet, slipp og 

skipsverft, sagbruk, jord- og skogbruk, reindrift, duodji og reiseliv er næringssektorer som er 

lite dokumentert i depot.  

Bestandsanalysen avslørte at det mangler privatarkiver som dokumenterer det flerkulturelle. 

Det er ikke bevart materiale etter innvandrergrupper eller flyktning- / asylsøkergrupper i 

Finnmark. Østsamiske arkivskapere og dokumentasjon etter østsamene er totalt fraværende. 

Det finnes ikke bevart et eneste privatarkiv som dokumenterer østsamisk kultur. De lokale 

samiske organisasjoner i andre kommuner enn Kautokeino mangler i depot. Det er også 

bevart lite arkiver etter kvenske foreninger.  

Det er lite bevart av privatarkiver fra Loppa, Hasvik, Tana, Lebesby og Båtsfjord. Både 

Lebesby og Båtsfjord ligger på bunnen i antall bevarte privatarkiv fra kommunene. 

Tidsmessig er svært få privatarkiver fra 1800-tallet. Det er også samlet inn få arkiver som 

dokumenterer samfunnsutviklingen i de siste årtiene.  

Bestandsanalysen avdekket også manglende dokumentasjon av kvinner. Mannlige 

arkivskapere og mannsdominerte samfunnssektorer er bedre representert i de bevarte 

privatarkivene enn kvinnelige arkivskapere.  

Samfunnsanalyse med historisk riss 
 
Mål for samfunnsanalysen 

Mål for samfunnsanalysen er å identifisere viktige samfunnsområder og særtrekk i nærings-, 

organisasjons- og øvrig samfunnsliv i Finnmark, samt å angi ønsker om at disse skal 

dokumenteres. For historisk riss innhentes tilstrekkelig kunnskap om utviklingen i Finnmark 

gjennom bygdebøker, tidsskrifter, forskningsrapporter, notater, statistikk, økonomiske 

beretninger og rapporter, plandokumenter og ulike kulturhistoriske publikasjoner. 

Kunnskapen fra det historiske risset settes opp mor hvilke sektorer / områder er bevart i 

depotinstitusjoner i Finnmark og evt. andre steder. 

Analysen skal gi et bilde av særtrekk knyttet til utviklingen av organisasjons- og næringsliv fra 

1900 frem til i dag og danne grunnlaget for å kunne identifisere unike arkivskapere med 

potensielt bevaringsverdige arkiv. Følgende arkivskapere kan sees som spesielt 

bevaringsverdige arkiver: 

• Arkiv med høy informasjonsverdi – som aviser/media, hjørnesteinsbedrift, bank, 

forsikring, arkitektkontor, boligbyggelag og en rekke organisasjonsarkiv 

• Underrepresenterte grupper 

• Pionervirksomhet, teknologigjennombrudd 
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• Dokumentasjon av miljø- og rettsforhold (eks. arbeidsmiljø, forurensning) 

• Kulturminne 

• Vitenskapshistorisk 

• Kunstnerisk 

• Viktig begivenhet / festival, ad hoc-organisasjon 

 

Analysedel kommunevis 

 

Loppa 

Loppa kommune omfatter en del øyer hvorav Loppa og Silda er de største, samt en del av 

halvøya på grensen til Troms. I alt finner vi ti bygder som ligger svært spredt ved kysten av 

Lopphavet. Det er bygder som fremdeles mangler veiforbindelse, og disse kan bare nås med 

båt. Av disse er Nusvåg og Bergsfjord de største. De andre bygdene i kommunen er 

Sandland, Langfjordhavn, Skavnakk, Brynilden, Sør-Tverrfjord og Loppa Øy er nesten 

avfolket. Stedet Loppa Øy er av de eldste handelsstedene i Finnmark og var i en lang periode 

det viktigste stedet i kommunen med kirke og handel. I dag er Øksfjord kommunesenter og 

en stor del av befolkningen bor der. Store deler av kommunen ble brent under den andre 

verdenskrig. 

I den veiløse kommunen har havet vært den eneste ferdselsveien. Sjøtransport, båtbygging, 

skipsverft og mekanisk verksted utviklet seg tidlig til nødvendige næringer. Havet har også 

gitt næringsgrunnlaget og råstoffkilden for den viktigste leveveien, fisket og fiskeriene.  

Loppa har vært en typisk fiskerikommune med mange aktive fiskekjøpere, fiskere og 

fiskebruk. Sildeoljeindustrien, som begynte i Bergsfjord i 1912, den første i sitt slag i 

Finnmark, har stått sentralt i utviklingen av fiskeværene. Hjørnesteinsbedriften i over 60 år, 

sildeoljefabrikken A/S Njord, har skapt grunnlaget for Øksfjord som kommunesenter. I tillegg 

til fiskerivirksomhet drev selskapet blant annet butikkhandel, hotell og skipsekspedisjon. I de 

siste 30 årene har det vært en kraftig nedgang i sysselsettingen innen fiskeriene og en 

dramatisk nedgang i folketallet. Sildeoljeindustrien ble lagt ned på 1980-tallet, og 

fiskemottakene i kommunen har i lengre perioder ikke vært i drift. 

Oppdrettsnæringen har blitt viktig for Loppa og bidratt til etableringer av en annen industri, 

blant annet kassefabrikken og fôrfabrikken. Annet næringsaktivitet er Øksfjord slipp og mek, 

et bygningsfirma med et par ansatte, en IT-bedrift, hotellet og et par butikker.  

En form for bergdrift drives på Loppa øy, hvor det finnes store skiferforekomster. En stor del 

av infrastrukturen er bygget opp på grunn av gruvevirksomheten.  

Det har vært aktivt organisasjonsliv i Loppa. I 1974 eksisterte det 34 organisasjoner, blant 

annet seks politiske partier, fem sanitetsforeninger og fem idrettslag, fire kirkeforeninger og 

tre jeger- og fiskerforeninger. Lokale fiskarlag har hatt en særdeles betydning sosialt og 

økonomisk, som utviklet seg til mektige bygdelag som var for alle, ikke bare fiskere.   
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Næringsliv: 

Næring: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Fiske, sildeoljeindustri 

og filetproduksjon 

Fiske og fiskeindustrien har vært 

avgjørende for sysselsetting i 

kommunen: Kampens mekanisk 

verksted A/S i Bergsfjord (stiftet i 

1912) var den første i sitt slag i 

Finnmark, A/S Njord Loppa i 

Øksfjord var hjørnesteinsbedrift i  

kommunen – i drift 1917 -1980 -

hadde 170 ansatt på det meste. 

Selskapet drev også butikkhandel, 

hotellvirksomhet og 

skipsekspedisjon.  

Lav dekningsgrad i depot. 

Fragmenterte deler av 

arkivet til A/S Njord finnes 

både ved IKAF og Finnmark 

fylkesbibliotek (kopi av 

statusbok).  Men arkivet 

finnes i Øksfjord, men er ikke 

enda avlevert (Loppa 

bibliotek) 

 

Fiskeoppdrett Fiskeoppdrett (lakse- og 

smoltanlegg) er blitt en viktig del 

av næringsgrunnlaget, og har de 

siste årene stått for opprettelse av 

flere nye arbeidsplasser, som Main 

Stream og Grieg Seafood. 

Ringvirkninger til annet industri 

som kasse- og fòrfabrikken. 

Ikke dokumentert. 

Bergverksdrift En form av skiferdrift drives på 

Loppa øy. En stor del av 

infrastrukturen på stedet er bygd 

på grunn av gruvevirksomheten. 

Andelslag A/L Loppa Skifer i 1949 

og A/S Loppa Skifer i 1979. 

Ikke dokumentert. 

Båtbygging, 

slippanlegg og 

mekanisk verksted 

Båtbygging og mekanisk verksted 

har hatt betydning for 

sysselsettingen i Loppa. Øksfjord 

Slipp og mek.  

Ikke dokumentert. 
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Organisasjoner: 
 

Type: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Lokale fiskarlag og 

andre lokale lag og 

foreninger 

Det har vært aktivt organisasjonsliv 

i Loppa. I 1974 var det 34 

foreninger. Lokale fiskarlag har hatt 

en særdeles betydning sosialt og 

økonomisk, utviklet seg til mektige 

bygdelag som var for alle, ikke bare 

fiskere.  

Ikke dokumentert, men 

unntak av noen 

sanitetsarkiver som 

oppbevares ved Finnmark 

fylkesbibliotek 

 
Grupper: 
 

Gruppe: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Ektefelleinnvandrere 
 
 
 

I de siste årene har Loppa vært 

blant de kommunene hvor det er 

høyest andel thailandske kvinner i 

Norge. Dette har hovedsakelig 

vært ekteskapsinnvandring. 

Ikke dokumentert 

 
 

Hasvik 

Hasvik ble egen kommune i 1853 da Loppa herred ble delt i to. Kommunen omfatter den 

vestlige delen av Sørøya og den nordlige delen av Stjerneøya, til sammen ca. 90 små øyer. 

Kommunen har hatt flere gamle fiskevær og handelsted som Hasvik, Sørvær, Hasvåg, Breivik, 

Galten (ble ikke gjenreist etter krigen), Kobbevåg, Meltefjord-Stjernvåg og Taborshavn, mens 

kommunesenteret Breivikbotn er et forholdsvis nytt sted og yngst av alle stedene i Hasvik 

kommune.  

Hasvik kommune er en fiskerikommune hvor fiske og fiskeforedling har vært hovednæringer. 

Fiske har dannet grunnlag også for handelsnæringen fra gammelt av, og tidligere tider var 

utvikling i de ulike bygdene styrt av gamle handelsslekter som Krane, Floer, Killengren, 

Schumacher og Alvestad. På grunn av sine gode havneforhold og beliggenhet nært 

fiskefeltene ble de ulike fiskeværene i kommunen viktige havner for fiskere i hele Nord-

Norge. Breivikbotn fikk navnet ”Lille Lofoten”, og der arrangeres det årlige Breivikfisket fra 

februar til mai som fortsettelsen til det tradisjonelle vårfisket. Her har det deltatt fiskere fra 

Nord-Norge, og dette hatt økt varehandel/hotell –og restaurantdrift i kommunen.  

Som i en av de få kommunene i Finnmark har Hasvik klart å snu den negative utviklingen i 

nedgang i folketallet.  Fiskeoppdrett har blitt en viktig sektor for sysselsettingen ettersom 

det er tildelt i en økende grad nye konsesjoner. Arbeidsinnvandringen til fiske- og 
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oppdrettsnæringen har vært viktigste årsak til vekst i folketallet. Hasvik er i dag en av de ti 

kommunene i Norge med høyest andel innvandrere, særlig er andelen av baltere stor.  

Reiselivsnæringen har økt betydelig i de siste årene. Dette skyldtes årlige arrangementer 

som finner sted i den travleste turistsesongen i juli som Sørøydagene med fiskekonkurranse 

og Sørøyrocken (stiftet i 2011) på Sørvær.  

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap har avdeling i Hasvik. Lokalavisen Måsegget kommer 

ut i Hasvik. 

I likhet med resten av Finnmark, ble bygdene i Hasvik brent av den tyske okkupasjonsmakten 

høsten 1944. Noen lot seg tvangsevakuere av tyskerne, mens noen gjemte seg i huler og 

hytter. Beboere i Breivik var blant de 502 som ble hentet av fire engelske destroyere i 

februar 1945 og tatt med til Murmansk. De ble så flyttet over til allierte handelsskip og kom 

til Glasgow 28. februar 1945. Etter frigjøringen av Norge i 1945 kom de tilbake til et Breivik i 

ruiner. Stedet ble gjenreist med boliger, nytt fiskebruk, skole med lærerbolig, bedehus, 

samfunnshus, vannverk og elektrisitet. På 1960-tallet var det mange som flyttet fra stedet. 

Trenden endret seg for en kort periode da Rolf og Helga Hansen startet fiskemottak og 

butikk i 1977. I dag er det ingen drift ved fiskebruket i Brevik, og butikken er stengt. 

Omfattende aktivitet fra religiøse foreninger som Samemisjon, Frelsesarmeen og Det Norske 

Lutherske Indremisjonsselskap. I tillegg har den evangeliske misjonen, De frie venner, hatt to 

berømte evangelister i kommunen: Oskar Gamst og Henrik Eilertsen. 

Næringsliv: 
 

Næring: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Fiske og fiskeindustri 

(filetproduksjon, 

tran,- saltfisk- og 

tørrfiskproduksjon), 

samt engros- og 

varehandel knyttet til 

fiskeriene 

 

Mange fiskebruk som også drev 

omfattende landhandel, bl.a. 

Alvestad Fiskebruk i Sørvær – 

hjørnesteinsbedrift, i drift fra 1939-

1980-tallet, Breivikbotn 

Produksjonslag – etabl.1944, 

Breivikbotn Handel, en annen 

hjørnesteinsbedrift i kommunen, i 

drift 1964-1995. 

Fiskeoppkjøperen Hansen i Brevik. 

Noe arkivmateriale etter 

Hasvåg Egnesentral, ellers 

Ikke dokumentert. 

 

 

Tjenesteytende 
næringer / reiseliv 

Særlig reiselivsnæringen og 

bedrifter har økt betydelig i de 

siste årene 

Det finnes dokumentasjon fra 

bygge- og eiendomsbransjen 

i depot. Ved IKA Finnmark. 
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Fiskeoppdrettsnæring
en 

Fra 1980-tallet ble det opprettet 

betydelig lakse- og torskeoppdrett i 

kommunen. 

Lav dekningsgrad. Noe 

arkivmateriale etter 

oppdrettsnæringen 

oppbevares ved IKA 

Finnmark.  

 
Organisasjoner: 
 

Type: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Lokale 
fiskesamvirkelag og 
fiskarlag 

Fiskesamvirkebevegelsen fikk en 

spesiell god utvikling i Hasvik 

Lav dekningsgrad i depot. 

Arkivet etter Dønnesfjord 

Fiskarlag oppbevares ved 

Nordkappmuseet. 

Ulike religiøse 

foreninger, særlig 

frikirkelige 

organisasjoner  

Sørøya er kjent for sin omfattende 

religiøse virksomhet tidligere, som 

samemisjon, Frelsesarmeen og Det 

Norske Lutherske 

Indremisjonsselskap. Særlig 

rotfestet var frikirkelige 

menigheter i Sørøya, som De Frie 

Evangeliske Forsamlinger, «De frie 

venner»- hatt to berømte 

predikanter i kommunen: Oskar 

Gamst og Henrik Eilertsen - deres 

forsamlingshus i Breivikbotn var 

verdens nordligste frikirkelige 

forsamlingshus. 

Samemisjonens og 

finnemisjonens fellesarkiv 

oppbevares ved Statsarkivet i 

Tromsø. 

Ellers er virksomhet etter 

religiøse foreninger Ikke 

dokumentert. 

 
 
Grupper: 
 

Gruppe: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Litauiske 
arbeidsinnvandrere 
 
 
 
 

Hasvik er i dag en av de ti 

kommunene i Norge med høyest 

andel innvandrere, antall litauere 

er høy. 

Ikke dokumentert. 
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Spesielle hendelser: 
 

Hendelse Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Tvangsevakuering på 

Sørøya – Breivik-

gruppa 

Noen lot seg tvangsevakuere av 

tyskerne, mens noen gjemte seg i 

huler og hytter. Beboere i Breivik 

var blant de 502 som ble evakuert 

til Skottland februar 1945.  

Ikke dokumentert. 
(Gjenreisningsmuseet?) 

 

Festivaler: 

Arrangement: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Unike årlige 

arrangementer 

I forbindelse med Sørøydagene i 

juli arrangeres verdens nordligste 

fiskefestival på Sørvær. 

Sørøyrocken (stiftet i 2011), 

musikkfestivalen i Sørvær årlig. 

Ikke dokumentert. 

 

Alta 

Komsafjellet i nåværende Alta kommune har antakelig vært boplass til den eldste 

bosetningen i Norge. Det er gjort en rekke steinalderfunn som tyder på at det bodde folk på 

dette fjellet for 10 000 – 12 000 siden.  Fra middelalderen ble det drevet en merkbar 

handelsvirksomhet i området da Bossekop, med sterkt samisk innslag, var en viktig 

markedsplass for befolkningen på hele Nordkalotten. I 1959 ble den siste selgeren observert 

på den tradisjonelle markedsplassen. Alta ble brent ned av tyskerne høsten 1944 og den 

eneste bygningen i den nåværende byen Alta som ikke ble brent var Alta kirke. Kirkene i 

Kåfjord, Talvik, Sopnes og Kviby ble også spart.  

Alta het Alten-Talvig herred frem til 1863, da den ble delt i to kommuner, Alta og Talvik. 

Kommunens nåværende utstrekning er et resultat av sammenslåingen med disse i 1964. 

Kommunen består av kommunesenteret Alta og stedene Kåfjord, Kviby, Kvalfjord, 

Hakkstabben, Kongshus, Korsfjorden, Komagfjord, Talvik og Langfjordbotn. Alta fikk bystatus 

fra 2000 og er bygd opp med tre hovedsentre rundt de gamle stedene som var Bossekop 

med samisk tilknytning, Altagård med sete for amtmannen i Finnmark 1738-1814 og 

Elvebakken med finsk og kvensk tilknytning. I dag (2016) er Alta Finnmarks største by i 

folketall. Mens andre kommuner har fått redusert sitt folketall de senere år, har Alta i hele 

etterkrigstiden vært preget av jevn og til dels sterk vekst. Dette har nok hatt noe 

sammenheng med at Alta er det største utdanningssenteret i Finnmark. Siden 1973 har byen 

hatt høgskolestudier og fra og med 1.august 2013 er høgskolen slått sammen med 

http://no.wikipedia.org/wiki/1964
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Universitetet i Tromsø til UIT – Norges arktiske universitet. Alta videregående skole er 

Finnmarks største videregående skole. 

Ulike former for bergverksindustri (kopperdrift, skiferdriving og nefelinutvinning) har vært 

en bærebjelke for livsgrunnlaget i Alta. Kombinasjon av bergverksdrift og arktisk jordbruk 

har vært hovedgrunnlaget for næringslivet og samfunnsutviklingen. Kobberverket i Kåfjord 

var Finnmarks største arbeidsplass i sin tid (startet opp i 1826 og avviklet i 1909). 

Fjellområdene i Alta er også omgitt av store forekomster av skifer, kalt Altaskifer, som ble 

verdenskjent for sin hardhet. I 1900 ble skiferdriften hovednæring i kommunen, gjerne 

kombinert med småbruk slik at mennene jobbet hjemme på gården om sommeren og i 

skiferbruddene om vinteren. Etter den annen verdenskrig ble skiferproduksjonen 

industrialisert, og det ble opprettet mange industrialiserte skiferbrudd. Skiferproduksjonen 

har også inspirert lokale håndverker og smykkekunstnere som lager suvenirer i skifer.  På 

Stjernøya ute i Altafjorden er det produsert nefelinsyenitt (en bergart som brukes i 

glassproduksjon) siden 1961.   

I dag er Alta er et av landets industrivekstområder.  Før øvrig kan man nevne mekanisk 

industri, betongvarefabrikk, flere trevarefabrikker, sagbruk, meieri og verdens nordligste 

handelsgartneri. Sjømatnæringen har hatt en enorm vekst i Altafjorden hvor det drives et 

betydelig oppdrett av laks og regnbueørret som står for en stor andel av lakse-eksporten i 

Norge. Bygg og anlegg med mange selvstendig næringsdrivende og store 

entreprenørselskaper er den aller største bransjen i Alta. Store kjøpesentre i sentrum av Alta 

har også ført til at byen er blitt et handelssenter i Finnmark.  IT-næringen er også i sterk 

vekst. 

Det drives betydelig arktisk jordbruk i elvedalene, og Alta er i dag den klart største 

jordbrukskommunen i Finnmark. Selv om jordbruksnæringen har utviklet seg sterkt, er 

brukene jevnt over små, og mange drives fremdeles i kombinasjon med f.eks. fiske og 

skiferbryting. Grønnsaksdyrking og hagebruk har hatt lange tradisjoner i Altafjord-distriktet: 

Det særegne gunstige klimaet har gjort det mulig å dyrke fram planter og bær som ellers ikke 

er typiske på nordlige breddegrader. 

Reiseliv/turisme har økt i Alta. Helleristningene ved Hjemmeluft er de meste besøkte 

attraksjonene i Finnmark. Det har vært stor satsing på vinterturisme / Nordlysturisme, og  

antall små bedrifter og gründervirksomhet har økt. Det er kjente begivenheter knyttet til 

vinterturismen: Finnmarksløpet, verdens nordligste trekkhundeløp og Borealis 

vinterfestivalen. Sommerfestivaler som Alta Sami Festival og Aronnesrocken lokker også 

tilreisende til byen.  

I løpet av 1970-tallet ble Altaområdet midtpunkt i Norge på grunn av striden om utbygging 

av kraftverk i Alta–Kautokeinovassdraget. Alta-saken er av de mest kjente miljøsakene i 

Norge.  

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Stjern%C3%B8ya
https://no.wikipedia.org/wiki/Oppdrett
https://no.wikipedia.org/wiki/Regnbue%C3%B8rret
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Næringsliv: 

Næring: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Bergverk: 

a) Utvinning av  

     kobber 

b) Skifernæringen  

c) Nefelinutvinning 

 

Ulike former av bergverk har vært 

en bærebjelke i utvikling i Alta: 

Kombinasjon av bergverksdrift og 

jordbruk har vært hovedgrunnlaget 

for næringslivet i Alta 

a) Kobberverket i Alta var 

Nordkalottens største storindustri i 

sin tid, etablert i 1826. På det 

meste sysselsatte verket over 600 

arbeidere. 

b) Skifernæringen har vært Altas 

viktigste næringsvei på 1900-tallet. 

A/S Stensliperiet – etabl. i 1958, 

som var det første industrialiserte 

skiferverket i Alta, sysselsatte 30 

personer i 1970, ble omdannet til 

Skifer og Naturstein i 2001, Alta 

Skiferbrudd A/L i Bossekopp – 

etabl. i 1933, medlemstall ca. 800 

personer. Pæskatun – Alta 

skiferprodukter A/S på Peskafjellet 

fra 1993. Pæskatun har blitt 

turistmål, med besøk av turister fra 

hele verden. 

c) På Stjernøya produseres 

nefelinsyenitt som brukes til 

fremstilling av glass. Norsk Nefelin 

A/S er av de største leverandørene 

på verdensmarkedet.  Sibelco 

Nordic ca. hundre ansatte og er en 

av verdens største produsenter av 

mineralet nefelinsyenitt. 

a) Arkivet etter Kobberverket 

oppbevares ved Statsarkivet i 

Tromsø. Den første 

driftsperioden er best dekket, 

mens arkivmaterialet fra den 

andre driftsperioden stort sett 

består av kopibøker. Arkivet 

inneholder også kart og foto. 

b) Ikke dokumentert. 

c) Ikke dokumentert. 
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Ulike industrigrener: 

Mekanisk industri, 

matvareindustri, 

betongvareindustri, 

trevareindustri og – 

sagbruk, sand- og 

sementindustri 

Alta er et av landets 

industrivekstområder (SIVA-

anlegg): Frionor (produksjon av 

frossen fisk) var Altas største 

industribedrift på 1970-og 80-tallet 

med 170 ansatte, de fleste var 

kvinner (ble kjøpt av Orkla) 

Ikke dokumentert. 

Arkivmateriale etter Altafjord 

Meieri fra Hammerfest-tiden (i 

tidsrommet 1940-1945) 

oppbevares ved Statsarkivet i 

Tromsø.  

Oppdrettsnæringen- 

lakseoppdrett, 

slakterier, 

smoltanlegg og annet 

aktivitet i 

sjømatnæringen 

Anleggene i Altafjorden var 

pionérer i oppdrettsnæringen på 

1980-tallet. Den første var Alf 

Pedersen i Kvalfjord på Stjerneøya, 

I 2002 var ca. 100 personer 

sysselsatt i oppdrettsanlegg hvorav 

Volden fiskeoppdrett A/S var 

størst- den sysselsatte ca. 40 

personer. Grieg Seafood Finnmark 

fra Bergen har dominerende rolle i 

næringen i dag.  

Lav dekningsgrad i depot. Ved 

IKA Lakselv oppbevares noe 

arkivmateriale etter 

oppdrettsnæringen i Alta 

Bygg og anlegg Bygg og anlegg med mange 

selvstendig næringsdrivende og 

store entreprenørselskaper er den 

aller største bransjen i Alta. 

Ikke dokumentert. 

Reiseliv og turisme 

 

 

Antall små bedrifter knyttet til 

vinterturisme har økt. 

Hundekjøring, ishoteller, Sorrisniva 

AS (verdens nordligste Ishotell). 

Lakseturisme osv. Sommerturisme 

har lange tradisjoner. 

Ikke dokumentert 

Arktisk jordbruk, 

grønnsaksdyrking og 

hagebruk, samt 

organisasjoner 

knyttet til arktisk 

jordbruk 

 

Alta har vært den klart største 

jordbrukskommunen i Finnmark – 

jordbruket har vært / er fremdeles 

en del av kombinasjonsnæring med 

f.eks. fiske og skiferbryting. 

Grønnsaksdyrking og hagebruk i 

Alta er kuriositet i Finnmark, en av 

pionérene var Granshagens 

gartneri (stiftet i 1948) som dyrket 

blant annet vindruer og epler. 

Lav dekningsgrad i depot. Ved 

Alta Museum oppbevares noe 

arkivmateriale etter Alta 

feavslag og Alta Landbrukslag i 

tidsrommet 1947-1956.  

Ved Alta Museum finnes det 

også et gårdsarkiv, Johan og 

Olga Beldos arkiv, 1945 – 

1984, utgjør 0,5 hyllemeter. 
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Organisasjoner: 
 

Organisasjon: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Folkeaksjonen mot 

utbygging av Alta-

Kautokeino-

vassdraget 

 
 

Altasaken er den mest kjente 

miljøsaken i Norge.  

Folkeaksjonen ble stiftet 

12.7.1978, nedlagt 24.1.1982 – 

hovedkontoret i Alta. Utviklet 

seg til en landsomfattende 

organisasjon med ca. 90 

lokallag. 

Godt dokumentert, 

Folkeaksjonens arkiv (v/ lederen 

Alfred NiIsen) 9 hyllemeter, 

oppbevares ved Alta museum. 

Arkivet dekker i tidsrommet 

1973 – 1983. I tillegg til dette 

finnes det arkivmateriale til 

ulike lag og privatpersoner ved 

Riksarkivet og Statsarkivet i 

Tromsø (Vest- Finnmark 

politikammer) og mange 

personarkiver ved Samisk arkiv.   

Tamilske foreninger  Tamilene har stiftet egne 

foreninger i Alta, som Tamilsk 

Film-, Musikk- og Dansegruppe 

(opprettet på 1990-tallet) og 

Tamilar sagam.  

Ikke dokumentert 

Lokale lag og 

foreninger 

De langvarige idretts-, musikk-, 

sanitetsforeningene osv. har 

hatt en stor sosial betydning for 

innbyggere i kommunen 

Noe dekket i depot. Arkiver 

etter mange sanitetsforeninger 

oppbevares ved Finnmark 

fylkesbibliotek 

 
Festivaler: 

Festival: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Unike festivaler både 

om vinteren og 

sommeren 

Finnmarksløpet - verdens 

nordligste trekkhundeløp. 

Borealis vinterfestivalen – den 

årlige vinterfestivalen 

Sommerfestivaler som Alta 

Sami Festival og Aronnesrocken 

lokker også tilreisende til byen. 
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Grupper: 
 

Gruppe: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Kombinasjonsyrke 

skiferdrivere og 

fiskerbønder 

 

Kombinasjonsyrke småbrukere og 

skiferdrivere var vanlig tidligere og 

drives fremdeles i kombinasjon 

med f.eks. fiske og skiferbryting. 

Lav dekningsgrad ( Johan og 
Olga Beldos arkiv ved Alta 
Museum ),  

Flerkulturelle grupper 

 

Det finnes flyktningmottak i Alta. 

Tamiler på 1980-90-tallet. 

Afrikaner og asiater. Innvandring 

fra Russland har vært merkbar de 

siste årene. Det er den største 

innvandrergruppen i Alta.  

Ikke dokumentert. 

Religiøse grupper: I tidligere tider har Alta vært 

preget av religiøst mangfold. 

Misjonsforeninger og – 

organisasjoner har lange og solide 

tradisjoner i Alta. Læstadianerne, 

kalt «Altalæstadianer» (ny første- 

fødte) stor tilslutning, særlig i 

kvenske og samiske boligområder.  

Frikirken og pinsemenigheten – 

barnehjemmene har stått sentralt i 

deres arbeid. Frikirkens barnehjem 

i Korsfjord. 

Lav dekningsgrad. 

Arkivet etter Frikirkens 

barnehjem i Korsnes 

oppbevares ved Statsarkivet i 

Tromsø. 

 

Måsøy 

Måsøy en øykommune som består av nærmere 400 mindre øyer, holmer og skjær, hvorav de 

største er Måsøya, Ingøya, Hjelmsøya, Rolvsøya og Havøya der kommunesenteret 

Havøysund ligger. En egen kommune Måsøy ble i 1839. Ingøy, som var de mektigste 

fiskeværene i Finnmark den gangen, var kommunesenter frem til 1900. Stedet hadde blant 

annet bank, 12 fiskebruk, tre butikker, posthus, flere skoler og hvalfangststasjon. Kommune 

ble brent ned av tyskerne høsten 1944. 

Folketallet i kommunen har gått drastisk ned fra 1970-tallet. Dette har hovedsakelig skyldtes 

reduksjon av sysselsetningen innen fiske og fiskeforedling.  Uten innvandring av 

østeuropeere, først og fremst polakker, hadde nedgang i folketallet vært ytterligere 

forverret. En stor del av kommunens befolkning bor i Havøysund, men man finner også 
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bosetninger på Måsøy, Ingøy, Snefjord og Rolvsøy. Hjelmsøy er nå avfolket, men frem til 

omkring 1970 bodde det folk også der.  

Fordi Måsøy har vært en kommune med svært mangelfullt veinett har sjøfart vært det 

viktigste fremkomstmiddelet. Det var naturlig at sjøfarten og sjøfartrelaterte næringer som 

båtbygging, slipp og mekanisk verksteder ble viktige for kommunen. I Havøysund kan man 

finne Finnmarks eldste skipsbyggeriet, A/S Havøysund Patentslipp som ble opprettet i 1935, 

og den har utført verkstedtjenester til alle typer verktøy og industri i hele Finnmark.  

Fiskerinæringen har vært den desidert viktigste næringsveien i Måsøy kommune. Utvikling 

av fiskeflåten har vært preget av fremveksten av et miljø for fiskebåttredere som kunne 

investere i store fiskebåter og kunne delta på pelagisk fiske (sild, lodde og makrell). Etter 2. 

verdenskrig ble fiskeriene industrialisert og filetindustrien økte kraftig. På 1950-tallet var det 

14 fiskeforedlingsanlegg i herredet. De siste årene har fiskerinæringer fremdeles stått 

sentralt med en rekke fiskefartøy, et par store fiskeindustribedrifter samt landets nordligste 

klippfisktørkeri. Det meste av industrien ligger i dag i Havøysund. Fiskeoppdrett, i hovedsak 

laks, har blitt en næring med økende betydning.  

Jordbruk har ingen betydning nå lenger. Pelsdyrnæringen (mink, rev) fikk betydning som 

binæring på 1980-og 1990-tallet.  

Turisme har fått økende rolle etter at Havøysund i 1986 fikk bro til fastlandet. Stedet har 

foruten et godt utvalg av butikker, en bensinstasjon, Havøysund Hotell og Rorbuer.  

I 2002 åpnet Arctic Wind AS et vindkraftanlegg med 16 produksjonsenheter (vindmøller) på 

Havøygavlen, nordvest for Havøysund.  

Havblikk er lokalavis for Rolvsøy, Ingøy og Måsøy.  

Næringsliv: 
 

Næring: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Fiske og fiskeindustri, 

klippfisktørkeri, 

fiskebruk  

Lokale fiskarlag og 

fiskarsamvirkelag 

 
 
 

Fiske og fiskeindustrien har vært 

grunnpilarer i kommunens 

økonomi. Hjørnesteinsbedrifter: 

Brødr. Aarsæther Måsøy A/S i 

Ingøy og Tufjord – etabl. 1914 og 

1916, Havøysund 

Fiskarsamvirkelag – en stor 

produksjon.  Havøysund 

fiskeindustri sysselsatte 200 

personer. I dag: Tobø fisk AS og 

Hermann Export AS.  

Lav dekningsgrad i depot. 

Ved Måsøy Museum 

oppbevares det noe 

arkivmateriale etter: 

Br. Aarsæther i Ingøy (i 

tidsrommet 1950-77), 

Ryggefjord Isandelsanlegg og 

Havøysund fiskarsamvirkelag 

(i tidsrommet 1949-84).  

 

https://snl.no/Hav%C3%B8ygavlen
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Sjøfart og 

sjøfartrelaterte 

næringer: båtbygging, 

slippanlegg og 

mekanisk verksted 

Utvikling av sjøfart og 

sjøfartrelaterte næringer som har 

betydning for sysselsetting: 

Havøysund Patentslipp etabl. i 

1935, er det eldste skipsbyggeriet 

som i dag er i drift i Finnmark. I 

2010 hadde bedriften 28 ansatte. 

Ikke dokumentert. 

Reiselivsnæringen / 

turisme 

Det er opprettet små 

reiselivsbedrifter som tilbyr 

fisketurer og øvrige 

naturopplevelser.  

Ikke dokumentert. 

Pelsdyrnæringen Pelsdyrnæringen (mink, rev) har 

hatt en viss betydning som 

binæring 

Ikke dokumentert 

Produksjon av 

vindkraft 

Det er etablert vindkraftverk i 

kommunen, Arctic Wind AS 

Ikke dokumentert 

 
Organisasjon: 
 

Organisasjon: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Variert foreningsliv Det har blitt drevet en utstrakt 

foreningsvirksomhet i 

kommunen: flere fiskarlag, 

idrettsorganisasjoner, helselag, 

husmorlag, ungdomslag, 

speiderforeninger, 

misjonsforeninger osv. 

Noe dokumentert. 

ved Måsøy Museum  

Dokumentasjon etter 

fiskarlag mangler i depot. 

 
Personer 
 

Person: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

 
Selmer Nilsen (1931-
1991) 

Fiskeren fra Bakjord i Måsøy som 

var spion for russere under Den 

kalde krigen. Ble arrestert i 1967. 

Ikke dokumentert. 
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Grupper: 
 

Gruppe: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Multikulturelle 

grupper 

Arbeidsinnvandrere 

fra Øst-Europa, først 

og fremst Poland 

 
 
 

De siste årene har det vært en 

merkbar utenlandsk innvandring til 

fiskeri- og bygningsnæringen, 

polakker er den største gruppen 

Språkkafé for fremmedspråklige og 

arbeidsinnvandrere i kommunen 

ble arrangert for første gang i mars 

2015. Det var representanter både 

fra Polen, Litauen, Portugal, Egypt, 

Brasil og Thailand. 

Ikke dokumentert. 

 

Kvalsund 

Kvalsund kommune ligger delvis på fastlandet og delvis på øyene Kvaløya og Seiland. 

Hoveddelen av bebyggelsen ligger ved Repparfjord, hvor veien mellom Alta og Hammerfest 

går. De største befolkningssentrene i kommunen er Neverfjord, Revneshamn, Skáidi, Kokelv 

og administrasjonssenteret Kvalsund.  

Kvalsund var lenge et utelukkende sjøsamisk område, men ble flerkulturelt etter at den 

norske og kvenske innvandringen kom til området. Under fornorskningen, ca. 1850-1960, 

forsvant mye av den opprinnelige kulturen, deriblant den særegne kvalsunddialekten av 

samisk. 

I kystkommunen Kvalsund har fisket alltid vært en viktig næring. På 1950-tallet var det fire 

fiskebruk, tre dampkokerier, to fiskesamvirkelag og over ti handelsforretninger i herredet. 

Med årene har antall yrkesfiskere gått ned. Det som i hovedsak foregår av fiskerier fra 

Kvalsund, er med mindre fartøy, og mye fjordfiske. Av fiskeindustri på land finnes det ingen 

aktive fiskemottak. Med en kraftig nedgang i sysselsettingen innen fiskeriene har også 

folketallet vært i kraftig tilbakegang særlig på 1980-tallet. I perioden 1950–2004 har 

folketallet sunket med 43 %; bare Loppa hadde større nedgang i Finnmark i denne perioden. 

Fiskeoppdrett har blitt en viktig næring for kommunen.  

Repparfjordelva har vært kjent som en god lakseelv med lakseutklekking. Dette har gjort at 

området Repparfjord-Skaidi har lange tradisjoner knyttet til sommerturisme. Kvalsund er 

også en av Finnmarks største hyttekommuner, spesielt i området rundt Skáidi er det store 

«kolonier» av hyttebygg som særlig brukes av folk utenfor kommunen. 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Samer
http://snl.no/Loppa
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På 1970-tallet ble det funnet forekomster av kobbermalm og det har blitt drevet utvinning 

av kobbermalm i Repparfjord. 

Kvalsund ble brent ned av tyskerne høsten 1944 og den eneste bygningen som ikke ble brent 

var Kvalsund kirke.  

Næringsliv: 
 

Næring: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Fiske og fiskeindustri, 
samt lokale fiskarlag 
 
 
 

Fiske og fiskeforedling er fremdeles 

den viktigste næringsvei i 

kommunen. Det har vært mange 

langvarige fiskebedrifter med 

omfattende handel: Hj. Pedersen – 

Mjaanes, hjørnesteinsbedrift, 

etabl. i 1927, fiske- og 

tranforretning og landhandel 

omfattet også trelast og 

bygningsvarer, bilforretning, 

kommersielt gårdsbruk, Kvalsund 

Fiskesamvirkelag - 50 arbeidere på 

det meste. Fiskeoppkjøper Egil 

Kristoffersen AS, - i drift 1958 – 

1986. Betydelige fiskebedrifter i de 

siste årene: Kvalsundbruket A/S - 

tidligere Neverfjord Fiskemottak og 

Kvalsund Fiskeindustri A/S - etabl. 

i 1993. 

Dekningsgrad i depot:  

Arkivet etter fiskeforretning 

Egil Kristoffersen A/S i Kokelv 

(dekker perioden 1977-85) 

ved Kokelv sjøsamiske 

museum og arkivet etter 

Kvalsund fiskeproduksjon (ca. 

3,0 hm, dekker perioden 

1941-94), Kvalsund 

fiskersamvirkelag og 

Havfiskeselskap Kvalsund 

(dekker perioden 1956-67) 

ved IKA Finnmark, arkivet 

etter Kokelv fiskarlag (dekker 

perioden 1945-87)  

Fiskeoppdrettsnæring
en 

Fiskeoppdrettsnæringen er viktig 

for kommunen.  

Ikke dokumentert. 

Utvinning av 
kobbermalm 

Utvinning av kobbermalm i 

Repparfjord: blant annet fra Folldal 

verk A/S i Repparfjord i perioden 

1970-1979  

Ikke dokumentert. 

Turistnæringen, 

hoteller og 

turiststasjoner 

Små reiselivsbedrifter med lange 

tradisjoner har etter krigen hatt 

betydning som biinntekt spesielt i 

fjellområdene Skaidi og 

Repparfjord.  

Ikke dokumentert 
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Organisasjoner: 
 

Type: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Samemisjon 
 
 

Samemisjonen har hatt betydelig 

virksomhet i Kvalsund, blant annet 

har den lokale foreningen Kvalsund 

samemisjon forestått 

sykehjemsdrift. 

Arkivet til Norges 

samemisjon oppbevares ved 

Statsarkivet i Tromsø 

Lokale lag og 
foreninger  

Skytterbevegelsen i Kvalsund har 

vært pionérer i organisasjonslivet i 

Finnmark. Kvalsund 

skytterforening, etablert i 1865. 

Sanitetsforeningene. Kvalsund 

Lærerlag etablert i 1932 har vært 

kjent også utenfor 

kommunegrensen 

Lav dekningsgrad i depot. 

 

 

Hammerfest 

Hammerfest fikk sine nåværende grenser i 1992 da Sørøysund kommune ble innlemmet i 

Hammerfest kommune. Etter sammenslåingen omfatter kommunen deler av Kvaløya, 

Sørøya og Seiland. Hammerfest kommune har to tettsteder: Hammerfest og Rypefjord. I 

tillegg består kommunen av bygdene Forsøl, Hønseby, Akkarfjord og Kårhamn. Hammerfest 

har hatt sterk vekst de siste ti årene, og dette må nok ses i sammenheng med utbyggingen 

av Snøhvitfeltet. 

Hammerfest er sammen med Vardø de eldste byene i Nord-Norge ettersom de fikk bystatus 

samtidig i 1789.  Hammerfest vokste rask til en av de viktigste handels- og fiskeristedene i 

Nord-Norge. Byen har holdt fast i denne posisjonen selv om at sentrum har blitt gjenreist to 

ganger fra ruiner: Den første gangen etter en storbrann i 1890 og den andre gangen etter 

den annen verdenskrig.   

Byen har hatt et variert utvalg av butikker og private tjenester. I 1936 var det i alt 91 

handelsbedrifter i byen som til sammen sysselsatte over 400 personer. Varehandel / hotell- 

og restaurantdrift høstet fordeler av at byen har vært hjemmested for en rekke regionale 

institusjoner og bedrifter, blant annet Finnmark telegrafdistrikt, Finnmark Fylkesrederi og 

Ruteselskap, Fiskeprodusentenes Fellessalg i Finnmark og Finnmarkens Privatbank. Også 

Finnmark Dagbladet sitt hovedkontor ligger i Hammerfest. Turisttrafikken har hatt økende 

betydning for handelsnæringen i byen.  

Sjøfart, fiske og ishavsfangst har dannet livsgrunnlaget i Hammerfest.  All eksport og import, 

all varehandel, alle servicefunksjoner og kommunikasjoner har vært rettet mot sjø og havn. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%B8hvitfeltet
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Rundt 1900 –tallet var det mange kull- og saltleverandører som gjorde Hammerfest 

konkurransedyktig overfor skipstrafikk og fiskeflåte, og ga ringvirkninger også for den øvrige 

del av næringslivet. Hammerfest er fremdeles et sentrum for sjøtrafikken i Vest-Finnmark og 

en viktig forsynings- og servisebase for fiskeflåten i Barentshavet. Kaiene besøkes av trålere 

fra mange ulike land.  

Den viktigste industrigrenen i Hammerfest har vært fiskeindustrien, men den har gått kraftig 

tilbake i sysselsetningen i de siste 15 år. Til sammen har nærings- og 

nytelsesmiddelindustrien sysselsatt 70 % av industriens arbeidstakere etter krigen. 

Bærebjelken i byens økonomi har vært A/S Findus (Nestle Findus A/S), som var landets 

største fiskeindustribedrift.   

I dag er Hammerfest først og fremst en oljeby. Anlegget på Melkøya ble satt i drift i 2007. 

Det sterke innslaget av maritime næringer i dag er preget av olje- og gassaktiviteten. Det 

finnes fremdeles flere bedrifter innen verftdrift, utstyrsprodusenter, rederier, slippanlegg og 

mekanisk industri som har fokus på tjenester rettet mot skipstrafikk og fiskeflåten. 

Oljevirksomheten i byen har naturlig nok preget også bygg- og anleggsnæringen som har fått 

et kraftig oppsving i de siste årene, selv om selve utbyggingen av Melkøya har i stor grad 

vært spesialisert og krevd mye underleveranser fra aktører utenfor fylket.  

Hammerfest opplevde en rask vekst etter annen verdenskrig, men etter 1990 stagnerte 

folketallet og gikk ned. Det har vært mye utenlandske arbeidskraft i fiskeindustrien i 

Hammerfest i hele etterkrigstiden, bl.a. et stort antall finske filetarbeidere på 1960-og 1980-

tallet. Etter år med fraflytting og fallende befolkningsutvikling har Hammerfest har hatt sterk 

tilvekst de siste ti årene. Dette må nok ses i sammenheng med utbyggingen av Snøhvitfeltet.  

Foreningslivet har vært viktig for utvikling i byen. I 1941 viste en opptelling at det var 48 

ulike foreninger med til sammen 2000 medlemmer. Idrettsforeninger og sang- 

musikkforeninger har tradisjonelt vært viktige for byens kulturliv. Likevel er det 

skytterbevegelsen som appellerte til de store massene og trakk flest publikum i sine 

arrangementer i mellomkrigstiden. Jakt og fiske var også aktiviteter som hadde medlemmer i 

alle samfunnsgrupper.  Også lokale sanitetsforeninger hadde en stor tilslutning av kvinner fra 

alle samfunnsgrupper. Hammerfest sanitetsforening eide blant annet feriekolonien i 

Repparfjord, kalt «verdens nordligste feriekoloni».  
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Næringer: 

Næring: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Fiske og fiskeindustri, 
samt organisasjoner i 
fiskeri 
 
 
 

Fiske var ryggraden i byens 

økonomi. Fiskeindustri har vært 

den viktigste industrigrenen. 

Findus Norge A/S - 

hjørnesteinsbedrift, sysselsatte 

på det meste 1200 ansatte. Andre 

viktige bedrifter i fiskeindustrien: 

Fiskeprodusentenes Fellessalg i 

Finnmark, Rederiet A/S 

Hammerfest Industrifiske - eide 

store fisketrålere, Trygve Nissen 

A/S / Feddersen & Nissen –

Hammerfest Havfiske A/S, A/S C. 

Robertson  

Findus Norge A/S er godt 

dokumentert ved Riksarkivet 

(PA-1045 med arkivnavn 

Throne-Holst, Freia og Findus. 

Findussamlingen (kopisamling) 

oppbevares ved 

Gjenreisningsmuseet for 

Finnmark og Nord-Troms.  

Finnmark Fiskeprodusentenes 

Fellessalg oppbevares ved 

Gjenreisningsmuseet 

Hammerfest Arbeider- og 

Fiskerforening oppbevares ved 

IKA Finnmark.  

Maritime næringer, 

skipsverft, rederier, 

slipp og mekanisk 

industri 

Tidligere mange kull- og 

saltleverandører som ga 

ringvirkninger også for den øvrige 

del av næringslivet. I dag er det 

sterke innslaget av maritime 

næringer preget av olje- og 

gassaktiviteten. Det det finnes 

også flere bedrifter innen 

verftdrift, utstyrsprodusenter, 

rederier, slippanlegg og mekanisk 

industri som har fokus på 

tjenester rettet mot skipstrafikk 

og fiskeflåten. 

Ikke dokumentert  

Annet 

næringsmiddelindustri 

Nærings- og nytelsesindustrien 

har hatt et solid fundament i 

næringslivet i Hammerfest. Av 

annen industri enn fiskeforedling 

kan man nevne Altafjord meieri 

(fra 1928 til 1966), NNS (Nord-

Norges Salgslag, etablert i 1957), 

25(stiftet i 1936) 

Delvisdokumentert i depot. 

Arkivet etter N.N.S. 

oppbevares ved 

Gjenreisningsmuseet (godt 

dekket i perioden 1952-1974). 

Arkivmateriale etter Altafjord 

meieri oppbevares ved 

Statsarkivet i Tromsø 
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Bygg- og 

anleggsnæring 

Næringen har fått et kraftig 

oppsving i Hammerfest etter 

utbygging av Snøhvit som følge av 

utvikling av omliggende 

infrastruktur, boliger og ulike 

former for tjenester 

Ikke dokumentert. 

Transport og 

kommunikasjon 

Bedringen av kommunikasjonene 

ga byen økt betydning som 

samferdselssentrum. Finnmark 

Fylkesrederi og Ruteselskap (FFR) 

etablert i 1912, nåværende navn i 

1937 med hovedkontor i 

Hammerfest. Disponerte seks 

skip. Bussrutene omfattet hele 

Finnmark. 

Godt dekket i 

Gjenreisningsmuseet (ca. 30 

hm, dekker perioden 1914-

1991) og en 

forhandlingsprotokoll i 

Statsarkivet i Tromsø. 

Handelsvirksomhet og 

privat tjenesteyting 

Hammerfest er / har vært en av 

de viktig handels- og 

servicesentrene i Finnmark. I 

1936 var det alt 91 

handelsbedrifter i byen som til 

sammen sysselsatte over 400 

personer. Antall bedrifter innen 

private tjenesteyting har vokst de 

siste årene: blant annet er det i 

dag 4 private barnehager, private 

helsetjenester og personlig 

tjenesteyting som 

frisørvirksomhet.  

Ikke dokumentert. 

Arkivmateriale etter 

Feddersen og Nissen (et 

tidligere handelshus i 

Hammerfest, grunnlagt av 

Anders Rambech Nissen i 

kompaniskap med Franz 

Heinrich Feddersen allerede i 

1861) i perioden 1940-45 og 

Trygve Nissen 1953-1979 ved 

Gjenreisningsmuseet. 

Arktisk gårdsbruk og 

gartneridrift 

Verdens nordligste gårds- og 

handelsgartneridrift: Bruflaadt-

bruket i Sætergamdalen som Ivar 

Kalland overtok i 1929 var blant 

de største melkeprodusentene i 

Finnmark.  Th. Dahl Danielsens 

handelsgartneri – etabl. i 1936, 

var første av sitt slag i 

Hammerfest. 

Ikke dokumentert 
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Organisasjoner: 
 

Type: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Idrettsforeninger 

musikk- og 

sangforeninger, 

skytterbevegelse, 

jakt og fiske 

 
avholdsbevegelse 

Foreningsgrener har vært viktige 

for kultur- og samfunnsliv i 

Hammerfest og som hadde mest 

medlemmer fra alle 

samfunnsklasser. Noen av dem 

også eksisterte over en lang tid. 

Hammerfest Skytterlag – de 

største idrettsarrangementene, 

Vest-Finnmark Jeger- og 

fiskerforening hadde på 1930-

tallet 150 medlemmer, i 2014 tre 

lønnet ansatte. I.O.G.T. losjer 

hadde en særstilling av de frivillige 

organisasjonene i Hammerfest.  

Flere store idrettsklubber: 

Hammerfest Fotballklubb 

HIF/Stein, Indrefjord IL, 

Hammerfest Turnforening og 

Hammerfest Svømmeklubb 

Meget lav dekningsgrad. 

Nesten ingenting 

dokumentert.  

 

Stor del av de faglige og 

politiske organisasjoner og 

partier knyttet til 

arbeiderbevegelse er 

dokumentert i ABANN-

arkivet ved Statsarkivet i 

Tromsø. 

Kvinneforeninger  Kvinneforeninger har lange 

tradisjoner. De hadde en stor 

tilslutning av kvinner fra alle 

samfunnsgrupper. NKS Finnmark 

hadde hovedkontor i Hammerfest. 

Hammerfest sanitetsforening eide 

blant annet feriekolonien i 

Repparfjord, kalt «verdens 

nordligste feriekoloni». 

Noe dokumentert. Ved 

Finnmark fylkesbibliotek: 

Arkivet etter NKS Finnmark 

og lokallagene i Indrefjord og 

Kårhamn. Ved Gjenreisnings-

museet: Arkivet etter 

Hammerfest Husmorforening 

og Hammerfest Kvinne-

forening.  

 
Grupper: 
 

Gruppe: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Finske filetarbeidere 
 
 

Til tider (på 1960-87-tallet) kunne 

det være 70-80 finske kvinner som 

arbeidet ved Findus. Noen reiste, 

mens noen ble værende i byen.   

Ikke dokumentert 
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Nordkapp 

Nordkapp het frem til 1950 Kjevik, etter et fiskevær som ikke ble gjenreist etter den annen 

verdenskrig. Inntil 1861 hørte Kjelvik sammen med Kistrand kommune. Nåværende grenser 

er fra 1984 da den vestlige delen av Magerøya ble overført fra Måsøy kommune. Kommunen 

fikk fastlandsforbindelsen i 1999 da Nordkapptunnelen ble åpnet. I tillegg til i 

kommunesenteret Honningsvåg bor det folk i de tre fiskeværene Gjesvær, Skarsvåg og 

Nordvågen. Den sterke konsentrasjonen henger sammen med gjenreisningen etter den 

annen verdenskrig da man la vekt på gjenreisningen av steder med gode havneforhold. 

Folketallet i kommunen var voksende til et stykke ut i 1960-årene, men har senere hatt en 

stor nedgang som følge av tilbakegang for fiskeriene.  

Fiske og fiskerinæringen har hatt dominerende plass i næringslivet i Nordkapp kommune. 

Honningsvåg har vært fylkets største fiskevær, etter Båtsfjord, i verdi av den ilandførte 

fangsten (2002). Honningsvåg har vært det viktigste fiskemottakssted i kommunen med 

blant annet en stor sildoljefabrikk og rekefabrikk. I 2003 var i alt 86 % av industriens 

sysselsatte i kommunen å finne i næringsmiddelindustrien.  

I de andre tettstedene har næringslivet vært fullstendig dominert av fiske og fiskeforedling, 

mens Honningsvåg hatt et mer variert næringsliv. Ishavsfisk, sjøfart og sjørelaterte næringer 

har hatt stor betydning. Fra slutten av 1800-tallet har Honningsvåg havn vært sentralhavn, 

bunkersstasjon og losstasjon med økende besøk av trålere, frakteskuter og selfangstskuter. 

Båtbygging og mekanisk verksted har fått sine oppdrag fra fiskeflåten og annen sjøtrafikk. 

Småindustri har også vært en viktig faktor i næringslivet i Honningsvåg. Det finnes bedrifter 

som yter andre tjenester til fiskeflåten: mekanisk verksted, not- og trålbøteri, radioverksted. 

I de to siste tiårene har det har vært overgang fra mindre til større havgående fartøyer samt 

overbeskatning av de viktigste fiskeslagene. Industrien har derfor hatt tilbakegang.  

Nordkapp har vært / er fremdeles den største turistattraksjonen i Finnmark. Etter 

utbyggingen av det nåværende anlegget Nordkapp ble ferdig i 1987 har veksten innen 

turisme / reiseliv vært merkbar. Dette har hatt ringvirkninger også for Honningsvåg som har 

blitt en av de største cruisehavnene i landet. Total reiselivsomsetning og sysselsettingen 

innen turisme er høyt om sommeren. I siste årene har også vinterturisme økt i kommunen.   

I kulturlivet har revyene lange tradisjonen i kommunen. Ulike foreninger, med Honningsvåg 

Turn og Idrettsforening i spissen, var nok mer kjent for sine revyer enn idrettsinnsats. I dag 

er kommunen kjent for blant annet Honningsvågsrevyen. Dette har satt etablering av 

Finnmark Revy – og teaterverksted i fokus, lokalisert til Magerøya. Revymiljøet har hatt 

positive innvirkninger til næringslivet i kommunen.  Nordkapp filmfestival eid av Nordkapp 

kommune har blitt arrangerte hvert år siden i 2004. Siden 1976 har Nordkappfestivalen blitt 

arrangert hver sommer. Fra 1985 har Radio Nordkapp med daglige sendinger vært en av 

Nordkapps viktigste kulturformidlere. Finnmarksposten utgis i Honningsvåg 

 

https://snl.no/B%C3%A5tsfjord
https://no.wikipedia.org/wiki/Radio_Nordkapp
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Næringsliv: 
 

Næring: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Fiskebruk og 

fiskeforedling, samt 

organisasjoner i 

fiskeri 

Nordkapp har vært en av de 

viktigste fiskerikommuner i 

Finnmark. Fiskeriene og 

fiskeribedrifter har dominert 

næringslivet. Mange 

betydningsfulle 

fiskeindustribedrifter i kommunen: 

Sild og Fiskeindustri A/S (SiFi) – 

hjørnesteinsbedrift, produserte 

fiskemel og -olje og hadde på det 

meste 350 arbeidere, Fi-No-Tro – 

etabl. 1950 som en av pionérne i 

filetindustrien i Finnmark 

hovedkontor i Honningsvåg, 

Nordkapp Fiskeindustri (NoFi) - en 

sildeoljefabrikk etabl. 1961, på det 

meste var her 170 ansatte, 

Feddersen og Nissen - filial i 

Honningsvåg, Floerbruket A/S, 

Jensens fiskebruk i Storbukt, 

Lundbruket, Midt-Finnmark 

Fiskeindustri as - etablert i 1991, 

North Cape Seafood A/S – etabl.i 

1990. Nordvågen: Nordvågen 

Fiskeproduksjonslag - etabl. i 1946, 

I E. Lunds rekefabrikk Skarsvåg: 

Clemet Johnsen-bruket (senere 

Skarsvåg fiskeindustri A/S) 

Lav dekningsgrad: 

Lav dekningsgrad. 

Noe arkivmateriale etter Si-Fi 

og noe annet 

fiskeindustrimateriale fra 

Honningsvåg oppbevares ved 

Nordkappmuseet, 

arkivmateriale til Fi-No-Tro, 

(3,5 hyllemeter, tidsperiode 

1952-82) oppbevares ved 

Statsarkivet i Tromsø.  

Finnmark fiskarlagsarkiv 

oppbevares ved 

Nordkappmuseet.  

  

 

Hermetikkproduksjon  Hermetikkfabrikker: Nordvågen - 

etabl. 1943, produksjon av røket 

seifilet i olje, lakseerstatning, 

kaviar, Ho-Co postei og fiskemat 

Ikke dokumentert. 

Sjøfart og sjørelaterte 

næringer, båtbygging, 

slipp og mekanisk 

verksted 

Har dannet grunnlaget for 

fremveksten av Honningsvåg. 

Mange mekaniske verksteder, bl.a. 

Brødrene Isaksen slipp i Storbukt  

Ikke dokumentert. 
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Nordkapp-turismen, 

bedrifter og 

organisasjoner 

knyttet til 

turistnæringen 

Nordkapp har vært og er fremdeles 

en av de mest besøkte 

turistattraksjonene i Finnmark, og 

dette har hatt ringvirkninger for 

næringsutviklingen i Honningsvåg. 

Mange reiselivsaktører særlig om 

sommertid. 

Nordkapp Reiseliv As – tidl. 

Honningsvåg og Omegn 

Turistforening- en av pionerne 

innen reiseliv i Nord-Norge. 

Nordkapp Vel A/S stiftet i 1927 ble 

en av de viktigste reiselivsaktørene 

i Nordkapp-turismen. 

Ikke dokumentert. 

Radio / aviser Radio Nordkapp sender fra og 

Finnmarksposten utgis i 

Honningsvåg 

Ikke dokumentert. 

 
Organisasjoner: 
 

Type: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Revyer Revytradisjon har preget 

foreningslivet på Magerøya, 

Honningsvågsrevyen strekker seg 

tilbake til 1929, kun avbrudd av 

andre verdenskrig. 

Ikke dokumentert. 

Andre lokale lag og 

organisasjoner 

 Ikke dokumentert 

Fagorganisasjoner i 

fiskeri 

Fagorganisering i Nordkapp 

begynte tidlig på 1920-tallet. Blant 

annet de første lokale fiskarlagene 

som ble dannet omkring 1915, men 

en felles organisasjon for fylket ble 

konstituert i 1928 - Finnmark 

fiskarlag – med kontorsted i 

Honningsvåg. 

Finnmark fiskarlagsarkiv 

oppbevares ved 

Nordkappmuseet.  

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Radio_Nordkapp
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Grupper: 
 

Gruppe Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Arbeidsinnvandrere: 

finlendere  

polakker 

 

Tradisjonelt har det vært mye 

utenlandsk arbeidskraft i 

fiskeindustrien, blant annet fra 

Finland. I 1980 var det 133 finske 

skattebetalere i de ulike fiskevær i 

kommunen. I 2014 var Nordkapp 

det stedet med flest polakker i 

Finnmark. 

Ikke dokumentert i 

privatarkivene. 

 

Guovdageaidnu - Kautokeino  

Historisk var Kautokeino vinterleir for samene og knutepunkt for ferdselen over 

Finnmarksvidda. Det samiske navnet Guovdageaidnu kan ha sammenheng med at stedet fra 

gammelt av var den midtre veien mellom Finland og Ishavet. Til 1751 var Kautokeino et 

svensk kirkesogn. Et eget herred ble den i 1851 ved utskilling fra daværende Kistrand 

kommune. Målt i areal er Kautokeino den største kommunen i landet, og er større enn 

Østfold, Akershus og Oslo fylker til sammen.  Kautokeino ble brent ned av tyskerne høsten 

1944 . 

Kommuneadministrasjon ligger i Kautokeino hvor de fleste innbyggere er bosatt. Det nest 

største tettstedet er Masi (Máze). Resten av befolkning er spredt på 14 småbygder over hele 

kommunen.  Utvikling i folketallet var lenge positiv på grunn av høy fødselsfrekvens og liten 

utflytting. Folketallet ble således fordoblet mellom 1935 og 1970, mens en tilsvarende 

økning i landet som helhet har tatt 100 år. Fra 1970 til 1990 ble veksten gradvis svakere, og 

fra først i 1990-årene er den avløst av en svak nedgang.  

Kautokeino er del av det sentrale samiske bosetningsområdet hvor flertallet av innbyggerne 

er samer. I 2012 var anslagsvis 85-90 % av innbyggerne samisktalende.  Kommunen er en del 

av samisk språkforvaltningsområde hvor samisk og norsk formelt sett er likestilt som 

forvaltningsspråk. Kommunenavnet ble endret fra Kautokeino til Guovdageaidnu-Kautokeino 

i 1987, mens samisk og norsk navneform ble likestilt fra 2005. 

I flere hundre år var reindrift og kombinasjon av jordbruket og utmarksressurser livsgrunnlag 

for befolkning i Kautokeino. Enda på 1960-tallet var 90 % av befolkningen sysselsatt i disse 

primærnæringene. Gjennom de siste tiårene har det skjedd til dels store endringer i 

næringssammensetningen, men Kautokeino er den kommunen i Finnmark med høyest andel 

sysselsatt i primærnæringene. Reindrift står sterk og Kautokeino er den største 

reindriftskommunen i Norge med høy andel sysselsatt i reindriften som fremdeles drives 

etter det gamle mønsteret med flytting mellom vinterbeiter på vidda og sommerbeiter ved 
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kysten. Reindriften er betraktet som en viktig samisk kulturbærer, og mange ønsker å ha en 

tilknytting til næringen, selv om de ikke har det som eneste beskjeftigelse eller hovednæring.   

Kautokeino har i svært liten grad vært industrialisert. Det som har vært av industri har i stor 

grad vært næringsmiddelindustri (slakting, produksjon og konservering av rein) og bergverk. 

Totalt sett ble industrisektoren kraftig redusert etter 1987. Dette skyldtes nedbygging av 

Biedjovággi Gruber fra 1991 med endelig stans i 1996. Gruveanlegget var basert på 

forekomster av gullførende kobbermalm, og var lenge en av Nord-Europas største 

gullgruver. Det har vært også problemer knyttet til drift av reinslakteriet, først med 

nedbygging, deretter stans i 1999 og en nytt drift på 2000-tallet. Lavvoprodusenten Venor 

(etablert i 1984) har sin fabrikk i Kautokeino.  

Privatsektorens betydning for næringslivet har vært ekstremt lite i Kautokeino, og den skiller 

ut fra andre samiske kommuner i Indre Finnmark. Offentlig sektor, i hovedsak kommunal 

tjenesteyting har hatt betydelig vekst. Varehandel, hotell og restaurant har blitt viktige 

næringer i de siste 10-15 årene. Dette skyldtes i stor grad at Kautokeino er vertskommune 

for flere sentrale samiske institusjoner f.eks. Samisk høgskole, Samisk videregående skole og 

reindriftsskole, Nordisk Samisk Institutt (NSI) som har gitt positive utslag for sysselsetting og 

næringslivet i kommunen. Av andre samiske institusjoner kan nevnes Beaivvás Sámi Teáhter, 

Guovssu Teahter, Kautokeino film og Samisk filmsenter.   

Kautokeino blir regnet som det kulturelle hovedsenteret i det nordsamiske område. Det har 

vært satsing på næringer innen kultur, håndverk og kombinasjoner av kultur/duodji/turisme. 

I forbindelse med reiseliv / turisme er det satset på samisk kultur og håndverk. Det er i dag 

et dominerende innslag av kultursysselsatte i Kautokeino, men bedriftene er små.   Det 

finnes flere husflidsprodusenter, samt kniv- og sølvsmier hvorav Juhls sølvsmie er den 

desidert største og viktigste arbeidsplassen. Den har en stor betydning i 

reiselivssammenheng som en av de mest besøkte turistattraksjonene i Finnmark. Påsken 

som tradisjonelt har vært en stor høytid for samene, er i løpet av de siste 20 årene blitt en 

stor kulturell og næringsmessig viktig begivenhet i Kautokeino: Påskefestival med Sami-

grand prix, konserter, utstillinger og andre aktiviteter har trukket til seg både lokalbefolkning 

og tilreisende turister.   

Den nordsamisk dagsavisen avisen Ávvir gis ut i Kautokeino. Avisen ble til gjennom fusjonen 

mellom de tidligere avisene Min Áigi og Áššu, og ble første gang utgitt i 2008. Min Áigi var i 

sin tid en videreføring av Sámi Áigi som gikk konkurs i 1993.  

Det finnes også flere sentrale samiske organisasjoner som har hovedkontor i Kautokeino. I 

1948 ble Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) stiftet og Norske Samers Riksforbund 

(NSR) i 1968, begge med lokallag i Kautokeino. Av andre organisasjoner kan Sámi bivdo- ja 

meahcástanservi, Mama Sara-organisasjonen og Sami Journalisttaid Searvi nevnes. Politisk 

har Kautokeino hatt tradisjon for mange lokale lister i kommunestyret. I 

https://no.wikipedia.org/wiki/Guovssu_Teahter


~ 33 ~ 
 

sametingssammenheng har blant annet stiftelsen av partiet Árja sitt utspring i Kautokeino. 

Verdens Reindriftsfolks Organisasjons hovedsete ligger i Kautokeino.  

Næringsliv: 

Næring Begrunnelse Dekningsgrad 

Slakting, produksjon 

og konservering av 

reinkjøtt / «industri 

på vidda» 

De største av foredlingsbedrifter av 

rein både i omsetning og antall 

sysselsatte har vært:  

A/L Kautokeino / Produksjonslag, 

A/L Reinslakteriet, var i drift i 

perioden 1957-1985, en 

nøkkelbedrift i bygda. Reineiernes 

Slakteri BA: Selskapet ble dannet i 

2002, med 150 reineiere som 

eiere. MT Slakt AS er den nest 

største slakteri- og 

reinforedlingsbedriften i Finnmark i 

dag, stiftet i 2001, eid og drevet av 

Mikkel Salomon Triumf, Aage 

Pedersen AS overtok i 2013, 21 

ansatte i 2007 

Ganske godt dekket: 

Arkivet etter A/L Kautokeino 

Produksjonslag   / A/L 

Reinslakteriet oppbevares 

ved Samisk arkiv- arkivet 

utgjør 14 hyllemeter og 

dekker perioden 1957-1985. 

Gruvebedrift A/S Biddjovagge gruber var en 

viktig og stor arbeidsplass. Den var 

i drift i to perioder, 1971-1975 og 

1985-1991. I den første perioden 

arbeidet mellom 100-120 personer 

i gruven. Under den andre 

perioden var det ansatt omkring 

40-50 personer, mens et 50-60-

talls mennesker var sysselsatt via 

underentreprenører. 

Godt dekket: 

Arkivet til A/S Biddjovagge (8 

hyllemeter, dekker perioden 

1968-91) oppbevares ved 

Statsarkivet i Tromsø, arkivet 

til Arvid Dahl, styremedlem,  

arkivet til Biddjovagge 

Arbeiderklubb som 

oppbevares sammen med 

ABANN – materiale 

Arkivmateriale til Kautokeino 

kobberfelt (en protokoll) 

oppbevares ved Samisk arkiv 

Aviser Ávvir en samisk dagsavis som har 

hovedkontor i Kautokeino og 

Karasjok. Er en viktig kilde om 

samisk forhold på nordsamisk. 

Arkivet til Sámi Aigi (14 hm) 

oppbevares ved Samisk arkiv 

i Kautokeino.  
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Bedrifter innen 

samisk kultur, 

håndverk, husflid 

gjerne knyttet til 

turisme. 

Det er etablert håndverksbedrifter 

som knivsmier, sølvsmier hvorav r 

en viktig arbeidsplass og 

turistattraksjon Juhls sølvsmie, 

etabl. på 1960-tallet, er av de 

første sølvsmedene i Finnmark, 

utviklet unike samiske smykker og 

søljer. Er med sin spesielle 

arkitektur en severdighet i seg selv, 

og en av de mest besøkte 

turistattraksjoner i Finnmark. 

Private aktører innen kunst og 

duodji, musikk, tolketjenester osv.  

Ikke dokumentert. 

 
 
Organisasjoner: 
 

Type: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Samiske 

interesseorganisasjon

er, samisk politiske 

partier  

Lag og organisasjoner 

knyttet til reindrift, 

duodji, 

kulturnæringer, 

samisk joik og kunst 

 

Flere samiske frivillige 

organisasjoner som har eller har 

hatt lokallag eller hovedkontor i 

Kautokeino. Av andre 

organisasjoner kan nevnes Sámi 

bivdo- ja meahcástanservi og 

Mama Sara-organisasjon. Politisk 

har Kautokeino hatt tradisjon for 

mange lokale lister i 

kommunestyret. Stiftelsen av 

partiet Árja har sitt utspring i 

Kautokeino. Norske Samers 

Riksforbund med lokallag i 

Kautokeino (Guovdageainnu 

Sámiid Searvien) og Sami 

Journalisttaid Searvi. 

 

Noe dekket ved Samisk arkiv:  

Kautokeino flyttsamelag  

Máze sáamiid særvi / Masi 

sameforening (1,4 hm) 

Landsomfattende 

organisasjoner: 

Norges reindriftsamers 

landsforbund oppbevares 

ved Samisk arkiv (dekker 

1909-1999, utgjør 1 

hyllemeter) 

Sámi Dáiddarráddi (Samisk 

kunsterråd) 

Čálli (intresseorg. i kunst)  

Organisasjonen Sámiid 

Duodji (landsomfattende 

organisasjon) 
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Ulike lokale lag 

knytter til idrett og 

kultur, 

kvinneforeninger  

Har hatt en stor betydning for folk 

flest i Kautokeino. Mange viktige 

lag og foreninger som også gjerne 

viser eventuelle særegenheter for 

området som f.eks. Guovdageainnu 

Heargevuodjin Searvi (Forening for 

reinkappkjøring i Kautokeino),  

Noe dokumentert. 

Arkivet etter Kautokeino 

Idrettslag er oppbevart både 

ved Statsarkivet i Tromsø 

(korrespondanse ) og Samisk 

arkiv (møte- og forhandlings-

protokoller). 

Ved Samisk arkiv: 

Kautokeino skytterlag, 

Kautokeino sanitetsforening, 

Kautokeino Brigdeklubb,  

 
Institusjoner: 
 

Type: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Samiske lokale, 

regionale og 

nasjonale 

institusjoner knyttet 

til kultur 

Beaivvás Sámi Teáhter, Guovssu 

Teahter, Kautokeino film, Samisk 

filmsenter  

Noe dekket ved Samisk arkiv: 

Beaivvás Sámi Teáhter  

 
Samiske spesialsamlinger: 
 

Type: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

 Vokalarkiver Spesielle samlinger f.eks. 

vokalarkiver er en viktig kilde til å 

videreføre og fornye samenes 

kunnskap og kultur.  I 

vokalarkivene finnes det samling 

samiske intervjuer, beretninger, 

opplesninger, sang og joik. 

Godt dekker ved Samisk arkiv 
for eksempel.: 
Ruong, Frette & Jernslettens 
samiske språkkolleksjon 
 
Adolf Steens samling av 

duodji / samisk brukskunst  

Per Hætta- samlingen 

 
  

https://no.wikipedia.org/wiki/Guovssu_Teahter
https://no.wikipedia.org/wiki/Guovssu_Teahter
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Festivaler: 
 

Festival: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Påskefestivalen Påsken er i løpet av de siste 20 

årene blitt en stor kulturell og 

næringsmessig viktig begivenhet 

hvor Påskefestivalen med Sami-

grand prix, konserter, utstillinger 

og andre aktiviteter har trukket til 

seg både lokalbefolkning og 

tilreisende turister.   

 

Ikke dokumentert 

 
 
Kárášjohka -Karasjok  

Karasjok har vært en egen kommune siden 1866 da den ble skilt fra Kistrand kommune. 

Opprinnelig var den, i likhet med Kautokeino, et svensk kirkesogn inntil 1751. Kommunens 

administrasjonssted, Karasjok tettsted (også kalt Kirkestedet) vokste fram fra den gamle 

vinterleiren Ávjuvárri, som lå ca. 4 mil fra det som i dag er Karasjok sentrum. Store deler av 

kommunen ble brent under den andre verdenskrig.  

Folketallet har vært i vekst i hele etterkrigstiden, særlig var veksten sterk frem til 1970. I 

tiårsperioden 1994–2004 var Karasjok, ved siden av Alta, eneste kommune i Finnmark med 

økt folketall. Befolkningstall i kommunen har ligget stabilt de siste årene. Den overveiende 

del av befolkningen er samisk, men kommunen er å betrakte som flerkulturell med både 

norsk og noe finsk bosetning. Kommunen hører til forvaltningsområdet for samisk språk og 

heter offisielt Kárášjohka -Karasjok.  

Reindrift og jordbruk (storfe- og sauehold) har vært basisnæringene kombinert med 

binæringer som jakt, fiske, bærplukking og husflid. Disse er fortsatt viktig i kommunen selv 

om det i de siste tjueårene har det vært en rask endring av næringsstrukturen fra 

primærnæringene til offentlig og private tjenesteyting. Dette har foregått samtidig med en 

sterk sentralisering av befolkning til kommunesenteret Karasjok, der de fleste innbyggerne 

bor.  I kommunen som enda på 1990-tallet var den tredje største jordbrukskommunen i 

Finnmark har antall gårder blitt sterkt redusert, mens andel av reindrift har økt noe. 

Reindriftsnæringen er fortsatt hovednæring for den øvrige bosetningen, som er meget 

spredt i kommunen. Pelsdyrnæringen (mink, rev) fikk betydning som binæring på 1980-og 

1990-tallet.  
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I Karasjok finnes det betydelig småindustri som videreforedlingsbedrifter for reinkjøtt, 

trevareindustri, jernvareproduksjon og grafisk industri/forlagsvirksomhet. Det har vært 

spesielt høy aktivitet innen bygg og anlegg i Karasjok.  

Privat tjenesteyting har økt sin andel av sysselsettingen de siste tiårene.  Bak utviklingen 

merkes påvirkning av en rekke sentrale samiske offentlig institusjoner, som blant annet 

Sametinget og tilhørende forvaltningen, Norsk sameråd, samisk videregående skole og 

samisk folkehøyskole. NRK Sámi Radio har sitt hovedkontor i Karasjok. Varehandel / hotell og 

restaurant er næringer i vekst. De høster fordeler av at Sametinget har betydelig møte- og 

konferanseaktivitet. I tillegg har befolkning i Karasjok til alle tider drevet næringsvirksomhet 

på tvers av riksgrensen til Finland. 

Også turisme og reiseliv har økende betydning i kommunen. Karasjok er et knutepunkt for 

reisende som er på tur til Nordkapp. I Karasjok har det vært økende satsing på 

kulturnæringer innen samisk musikk, kunst, duodji, film, video, foto, opplevelse- og 

aktivitetsbedrifter (Sapmi Park AS) og tolketjenester. Antall kultursysselsatte i Karasjok har 

økt og blitt høyest i fylket, sammen med Kautokeino og Vadsø. Det har vært vanlig at 

reindriftsutøvere har produsert og solgt suvenirer, inspirert av samiske husflidstradisjoner 

(duodji) og at det har blitt en biintekt. Det er etablert håndverksbedrifter som knivsmier og 

samiske husflidsprodusenter gir flere arbeidsplasser.  

De lokale samiske organisasjonene spiller en viktig rolle i arbeidet med utvikling av samisk 

identitet, språk, kultur, næringer og har vært viktige samarbeidspartnere for kommunene og 

fylkeskommunene i utviklingen av den lokale og regionale samepolitikken. I Karasjok finnes 

administrasjon til en del landsdekkende samiske organisasjoner som Samiske kunstneres 

egen landsorganisasjon «Sami Dáiddagovddas», samiske skjønnlitterære forfatteres 

fagforening «Sámi girjecálliid searvi – Samisk forfatterforening» og grafiske arbeidstakeres 

organisasjon «Samisk grafiske forening». 

 
Næringsliv: 
 

Næring: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Reindrift: 

foredling av 

reinprodukter 

reinslakterier 

Reindrift har hatt og har fremdeles 

stor betydning. Det finnes viktige 

foredlingsbedrifter og slakterier av 

rein: Karasjok Slakteeiendom AS – 

på det meste 18 ansatte, øvrige 

småbedrifter er / har vært stort 

sett små med 1-2 ansatte): Ravdol 

Rein AS, Dav AS, Northcape Rein 

BA 

Ikke dokumentert. 
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Arktisk jordbruk som 

kombinasjonsnæring, 

samt organisasjoner i 

landbruk 

Jordbruk ble hovednæring i nyere 

tid kombinert med reindrift, duodji 

osv. 

Ingen gårdsarkiver samlet inn 

i depot. Ved IKA Finnmark: 

Karasjok Bonde- og 

Småbrukerlag og Karasjok 

Landbrukslag  

Bedrifter innen 

samisk kultur, 

håndverk, sølv- 

knivsmier 

Mange samiske småbedrifter innen 

duodji, musikk, utøvende kunst, 

tolketjenester. Samiske 

knivsmeder: Knivsmed Strømseng 

er 5. generasjons knivsmed. 

Ikke dokumentert. 

Reiseliv Reiselivsaktører og – bedrifter: 

Turistattraksjon Sápmi Park 

Ikke dokumentert. 

Trykkerier, forlag og 

grafisk produksjon 

Samiske aviser: Nordsamisk avis 

Sámi Áigi (1979-1989), samisk 

norskspråklig avis Ávvir,  

Nuorttanáste – eneste 

nordsamiske kristelige avis (etabl i 

1898) har kontorsted i Karasjok. 

Forlags- og mediebedrifter: Davvi 

Girji OS  

Godt dekket:  

Arkivet til Sámi Aigi (14 hm) 

oppbevares ved Samisk arkiv 

i Kautokeino.  

Arkivet etter John Ole Nilsen, 

redaktør i Nuorttanaste i 

perioden 1960-92 (3,0 hm og 

10 000 ulike fotos) 

oppbevares ved Varanger 

Samiske Museum. 

 

Organisasjoner: 

Type: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Lokale samiske 

organisasjoner, 

politiske partier, 

interesseorg., 

fagorganisasjoner 

Landsdekkende 

samiske 

organisasjoner  

De lokale samiske organisasjonene 

har spilt en viktig rolle i utvikling av 

samisk identitet, språk, kultur, 

næringer.  

 

Samiske kunstneres egen 

landsorganisasjon «Sami 

Dáiddagovddas», samiske 

skjønnlitterære forfatteres 

fagforening «Sámi girjecálliid 

Meget lav dekningsgrad: 

Arkivmateriale etter 

Kárášjoga Sámi Searvi (fra 

perioden 1980-81, utgjør ca. 

0,1 hyllemeter kopier) 

oppbevares ved De Samiske 

Samlinger i Karasjok. 

Ved Samisk arkiv oppbevares: 

Sámi girjecálliid searvi – 

Samisk forfatterforening 
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searvi – Samisk forfatterforening» 

og grafiske arbeidstakernes 

organisasjon «Samisk grafiske 

forening». 

Samisk grafiske forening. 

 En rekke lokale lag og foreninger Ikke dokumentert. 

 

Porsáŋgu - Porsanger – Porsanki 

Porsanger ligger midt i Finnmark og er landets tredje største kommune. Tidligere het 

kommunen Kistrand, men ble endret til Porsanger i 1964. Under den andre verdenskrig ble 

store deler av bebyggelsen i kommunen ødelagt, og en god del av næringslivet og 

organisasjonslivet stanset opp.  

Folketallet i kommunen har gått ned i de siste årene, men nedgangen har totalt sett vært 

moderat. I de siste årene har det kommet litauiske arbeidere til kommunen.  En stor del av 

befolkning bor i administrasjonssenteret Lakselv. Den øvrige befolkning bor spredt langs 

siden av Porsangen, som med sine 123 km er Norges fjerde lengste fjord.  

Porsanger hører til forvaltningsområdet for samisk språk, men er den eneste kommunen i 

Norge som offisielt har definert seg som trekulturell og trespråklig: norsk, kvensk og samisk, 

med tre likestilte navneformer: Porsanger på norsk, Porsáŋgu på samisk og Porsanki på 

kvensk. De tre befolkningsgruppene er fremdeles i dag bosatt i hver sine områder: Indre 

Billefjord, Kistrand og Olderfjord/Russenes har vært preget av samisk kultur og språk, mens 

Ytre Billefjord og Børselv har vært kvenske bygder. I tillegg har de fleste i Lakselv og Brennelv 

kvensk opprinnelse. Kommunen har påtatt seg en pådrivende rolle for kvensk språk og kultur 

i Norge. 

Porsanger har tidligere vært en kommune der primærnæringene har dominert. De fleste 

hadde sitt levebrød i en kombinasjon mellom jordbruk og fiske. En del kombinerte også 

dette med annet arbeid som snekring og anleggsarbeid. Reindriften har også vært en viktig 

næring i de samiske bosetningsområdene Indre Billefjord, Kistrand, Olderfjord og Russenes. 

Det har blitt drevet brenning og salg av tjære i de kvenske bosetningsområdene i 

Stabbursdalen, Børselv, Lakselv-Skoganvarre og Brennelvdalen utpå 1900-tallet.  

Kombinasjonen jordbruk og fiske er i dag borte, og de som fortsatt er i disse næringene har 

spesialisert seg på enten jordbruk eller fiske. Melkeproduksjonen er høy, i tillegg har 

Porsanger blitt den største sauekommunen i Finnmark. Det drives i vesentlig grad fjordfiske, 

samt en del laksefiske i de tre største elvene, Børselv, Stabburselv og særlig Lakselva. Disse 

elvene er de viktigste attraksjonene i området og turistnæringen knyttet til laksefiske er i 

vekst.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Samisk_spr%C3%A5kforvaltningsomr%C3%A5de
http://no.wikipedia.org/wiki/Olderfjord
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I privat sektor er private tjenesteyting, hvor varehandel og hotell- og restaurantdrift 

dominerer, den viktigste sysselsetter. Porsanger er en typisk forsvarskommune, og mye av 

aktiviteten er bygget på forsvarets sterke tilstedeværelse. Bygge- og anleggsvirksomhet, 

grafisk industri med blant annet utgivelse av den samiske avisen, Ságat, og 

næringsmiddelindustri har hatt noe betydning. I Porsanger kommune ligger Samisk språk- og 

kultursenter (Lakselv), Kvensk Institutt, kalt «Kvæntunet» i Børselv og Sjøsamisk 

kompetansesenter i Indre Billefjord.   

Hver sommer arrangeres Midnattsrocken, Nord-Norges 3. største musikkfestival, i Lakselv. 

En annen årlig kulturfestival, Kippari-festivalen, arrangeres i Børselv. Porsanger er også 

vertskommune for Finnmark fylkesrevyfestival hvert år i oktober. 

Religiøse foreninger, helselag og politisk virksomhet er de eldste av frivillige organisasjoner i 

kommunen. De har dannet grunnlag for etablering av andre foreninger som kom i gang mye 

senere. I 2016 finnes det over 150 lag og foreninger i Porsanger. 

Næringsliv: 
 

Næring: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Primærnæringene: 

Arktisk jordbruk, 

fjordfiske / laksefiske, 

samt organisasjoner i 

disse 

primærnæringene 

I tidligere tider har kombinasjon 

av jordbruk og fiske vært 

hovednæringer i kommunen. De 

som fortsatt er i disse 

næringene har spesialisert seg 

på enten jordbruk eller fiske. 

Ikke dekket i depot. 

Organisasjonsliv dokumentert 

ved IKA Finnmark: Vest- 

Finnmark fisker- og 

småbrukerlag (fra perioden 

1914-1933). 

Produksjon av tjære Tjærebrenning ble drevet ut på 

1900-tallet. Lange tradisjoner i 

Stabbursdalen, Børselv, Lakselv-

Skoganvarre og Brennelvdalen. 

Ikke dokumentert. 

Næringsmiddel-

industri 

Har hatt noe betydning i 

næringslivet, f.eks. Midt-

Finnmark Meieri – etabl.1955, 

meieri for Karasjok – og 

Porsangerområdet. 

Ikke dokumentert. 

Handel og private 
tjenesteyting 

Handel og service dominerer 

næringslivet i dag - er Finnmarks 

fjerde største handelssenter. 

Noe eldre handelsvirksomhet er 

dokumentert ved IKA Finnmark: 

Ellers ikke dokumentert. 

Bygge- og 

anleggsvirksomhet 

Bygge og anleggsvirksomhet har 

stor betydning i næringslivet  

Ikke dokumentert. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Midnattsrocken
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Grafisk industri / 

forlagsvirksomhet / 

radio-, film-, tv- og 

videoproduksjon / 

aviser  

Noe industri med hovedvekt på 

grafisk industri og forlags-

virksomhet. Utgivelse av Ságat, 

en norskspråklig samisk 

dagsavis, viktig kilde om samiske 

saker. Produksjon av kvenske 

grafiske materiale: Siivet A/S 

Lav dekningsgrad i depot 

Noe radio- og forlagsvirksomhet 

dokumentert ved IKA Finnmark 

oppbevares: 

Radio Porsanger (fra perioden 

1984-2005) og Siivet A/S  

 
Organisasjoner: 
 

Type: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Lokale foreninger, 

som helselag, 

kvinneforeninger, 

kirke- og 

misjonsforeninger, 

idrettslag,  

 

 

Lokale pensjonistforeninger i 

Lakselv er godt dokumentert. 

Pensjonistarkiver fra følgende 

bygder oppbevares ved 

Finnmark fylkesbibliotek: 

Billefjord, Porsanger, Russenes 

og Vestre Porsanger. 

Organisasjoner / 

personarkiver som 

dokumenterer Tre 

stammers møte, som 

samisk-, finsk-/ 

kvensk foreninger 

Porsanger kommune er den 

eneste kommunen i Norge som 

offisielt har definert seg som 

trekulturell og trespråklig så det 

er viktig å ta vare på 

arkivmateriale som 

dokumenterer dette. Porsánggu 

Sámiid Searvi -Porsanger 

Sameforening 

Ruijan Kväänit Lemmijokilaiset 

- Norske Kvener Lakselv   

Ikke dokumentert. Ved IKA 

Finnmark oppbevares 

Pettersons intervjumateriale, 

Arnstein Mikkelsen sitt 

bandarkiv (10 band) oppbevares 

i IKAF. 

 
Institusjoner: 
 

Type: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Institusjoner 

opprettet og driftet 

av kirkelige og 

frikirkelige 

trossamfunn 

Mange institusjoner som har 

vært viktige for pleietrengende: 

Syke- og gamlehjem Solbrått i 

Børselv, Kistrand pleiehjem, 

Kolvik barnehjem 

Ikke dokumentert. 
 
Ved IKA Finnmark oppbevares 

arkivet etter Lakselv sykestue 

(fra perioden 1950-1972) 
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Festivaler: 

 

Type: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Arrangementer  Midnattsrocken i Lakselv, Nord-

Norges 3. største musikkfestival, 

i Lakselv. Den kvenske festivalen 

Kippari-festivalen, i Børselv. 

Fylkesrevyfestival hver oktober. 

Ikke dokumentert. 

 
Deatnu-Tana 

Tana omfattet inntil 1914 både Gamvik og Berlevåg kommuner. De nåværende grensene til 

Tana er fra 1964, da den sørvestre del av Polmak kommune ble slått sammen med Tana. 

Store deler av kommunen ble brent under den andre verdenskrig. 

Administrasjonssenteret Deanu šaldi (Tana bru) er et viktig veiknutepunkt i Øst-Finnmark. 

Broen ble bygd i 1948. Befolkningen, som i stor grad er samisk, bor spredt i hele kommunen. 

Kommunen hører til forvaltningsområdet for samisk språk og heter offisielt Deatnu – Tana.  

Påvirkning av den finske kulturen bemerkes i bygdene ved Tana-elva, der det også snakkes 

finsk. 

Jordbruk kombinert med reindrift og fiske har vært hovednæringene i kommunen i det siste 

århundret. De er fremdeles viktige næringer. Jordbruket er den største av disse, men også 

reindrift og fiske er viktig.  Tana er den nest største jordbrukskommunen i Finnmark (etter 

Alta), med spesialisering på melkeproduksjon og sauedrift. Fjordfisket er en næring i 

kystområdene Torhop, Smalfjord, Vestertana og Lavonjarg. Elvefisket i Tana-elva har vært en 

viktig inntektskilde som binæring. Tanavassdraget er regnet som en av Europes største og 

viktigste laksevassdrag og har de høyeste fangsttallene fra hele utbredelsesområdet til 

atlanterhavslaksen.  Tana-elven er også kommunens største turistattraksjon, og har 

betydning for reiselivsnæringen.  Reiseliv med små aktører har vært i vekst i de siste årene. 

Utover kommunal sektor har bygg og anlegg, samt varehandel blitt viktige for 

sysselsetningen. Kommunen har også næringsmiddelindustri, med både meieri og 

reinslakteri. Bergverk har hatt en stor betydning for sysselsetning i bygda Austertana hvor 

det ligger et kvartsittbrudd.  Elkem Tana har vært hjørnesteinsbedrift for Tana og bygden 

Austertana.   

I Tana ligger noen viktige offentlige institusjoner som har hatt innvirkninger på det lokale 

næringslivet. De har vært viktige for sysselsettingen og folketallet son har holdt seg relativt 

stabilt i de siste årene. Det finnes blant annet videregående skole i Bonakas (Bonjákas), NRK-

Sameradioens avdelingskontor og Tanavassdragets fiskeforvaltning. Reiseliv spiller en 

økende rolle i næringslivet.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Midnattsrocken
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Næringsliv: 
 

Næring: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Arktisk jordbruk 

kombinert med 

laksefiske / fjordfiske 

og reindrift 

Tana har vært en av de viktigste 

jordbrukskommunene i Finnmark. 

Elvefiske i Tanaelven (driv- og 

stengselsfisket) og fjordfiske i 

Tanafjorden er viktige binæringer.  

Reindrift er fortsatt viktig for noen.  

Ikke dokumentert.  

Arkivet etter lakseoppkjøper 

Andreas Lavde oppbevares 

ved DVMD – Tana museum 

(dekker perioden 1960-69).  

Bergverk – 

produksjon av 

kvartsitt 

Elkem AS - opprettet i 1983- 

hjørnesteinsbedrift.  Viktig for 

sysselsetting, på det meste 20 

ansatte.     

Ikke dokumentert. 

Slakteri og 

reinforedling, andre 

reindriftsrelaterte 

næringer i private 

tjenesteyting 

Aage Pedersen As. - Den største 

produsent av reinkjøtt i Norge – på 

det meste 28 ansatte. 

En kjent reindriftsrelatert bedrift er 

Frode Utsi AS: som selger 

snøskutere i hele Øst-Finnmark. 

Ikke dokumentert. 

Reiseliv og turisme / 

fjellstuer  

Lakseturisme 

Tidlige var fjellstuevirksomhet en 

vesentlig del av samferdsel og 

turisme.  

Lakseturisme har økt og 

kommunens største attraksjon er 

Tanaelven, Norges viktigste 

lakseelv.  

Mange viktige reiselivsbedrifter og 

noen av dem har unike opplegg.  

Fjellstuer godt dokumentert: 

Arkivene etter Polmak 

Gjestestue og Rustefjelba 

Gjestgiveri er oppbevart ved 

DVMD-Tana Museum (dekker 

perioden 1947-1972). Ved 

Finnmark fylkesbibliotek 

oppbevares arkivet etter 

Levajok Fjellstue. 

 
Organisasjoner: 
 

Type: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

 Organisasjoner i jordbruk, fiske og 
reindrift. 

Ikke dokumentert. 

 Lokale idrettslag, musikkforeninger 

sanitetsforeninger, politiske 

partier, fiskarlag, bondelag osv. 

Ikke dokumentert. 
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Trav og hestesport har lange 

tradisjoner i kommunen, Tana 

travforeningen – stiftet i 1930 , i 

dag Tana Kjøre- og Rideklubb. 

 Organisasjoner / personarkiver 

som dokumenterer den 

flerkulturelle kommunen, Tre 

stammers møte, som samisk-, 

finsk-/ kvensk foreninger. 

Ikke dokumentert. 

 
Unjárga-Nesseby 

Nesseby ble egen kommune i 1839, da den ble skilt ut fra Vadsø. De to kommunene var 

gjenforent en kort periode i mellom 1858-64. Frem til 1903 omfattet Nesseby også Polmak, 

som nå er en del av Tana. Store deler av kommunen ble brent under den andre verdenskrig.   

Nesseby er den minste kommunen i forhold til antall innbyggere i Finnmark. Bosetningen er 

spredt i mindre bygder på sør- og nordsiden av fjorden, hvor Varangerbotn (Vuonnabahta) 

utgjør administrasjonssenter. Slik som mange andre små kommuner i Finnmark har 

fraflytting, høy arbeidsledighet og lave fødselstall blitt en trussel også for Nesseby 

kommune.  Fra 2000 har kommunen fått en betraktelig økning i fødselstallene, i tillegg til at 

det var en betydelig innflytting fra Russland til kommunen. Særlig har andel russiske kvinner 

blitt høy som følge av ektefelleinnvandring.  

Nesseby profilerer seg som en sjøsamisk kommune hvor et stort flertall av innbyggerne har 

samisk bakgrunn. Kommunen er en tospråklig kommune hvor samisk og norsk har vært 

likestilt siden etableringen av språkforvaltningsområdet for samisk språk i 1992. 

Hovednæringene har de siste 100 årene vært reindrift, jordbruk og fiske. Nesseby er den 

kommunen i Finnmark hvor primærnæringens betydning faktisk har gått opp gjennom de 

siste årene (er den nest største næringen etter offentlig sektor). Jordbruk og fiskeri står 

sterkt for sysselsetningen, særlig antall fiskere har hatt en betydelig vekst siden 2011. På 

1980-og 90-tallet ble det opprettet pelsdyrfarmer i kommunen, f.eks. i Mortensnes. 

Villsaudriften har blitt en viktig gren i Varangerbotn og Abelsborg, og den er i utvikling. 

Reindriften har også preget kommunen selv om den ikke lenger har så stor betydning som 

tidligere. Siden de fleste innenfor reindrift og fiskeri er samisktalende har disse næringene 

blitt betraktet som en viktig bærer for samisk språk og kultur. Under fornorskningsperioden 

mistet en stor del av dagens voksne i kommunen språket. Språket er på vei opp igjen. 

Karlebotn, Nesseby og de andre småbygdene rundt fjorden anses for å være mer 

samiskspråklige enn de tidligere handelsstedene Nyborg og Mortensnes, mens det i 

Varangerbotn er norsk som dominerer.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Polmak_%28kommune%29
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Fra 1980-tallet har kommunal tjenesteyting vært den største arbeidsgiveren. Også statlig 

sektor er en viktig arbeidsplass, og dette skyldtes i første rekke etableringen av Sametingets 

hovedadministrasjon for kultur- og miljøvern i Varangerbotn.  Sysselsettingen i bygg- og 

anlegg er betydelig redusert. Varanger kraft sitt avdelingskontor er lokalisert i kommunen.  

I Varangerbotn holdes det Vuonnamárkanat. Dette er et salgsmarked som årlig finner sted 

på en lørdag i overgangen mellom august og september.  

Næringsliv: 

Næring: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Reindrift, jordbruk og 

fiske 

 

Har vært hovednæringene i 

kommunen og deres betydning har 

faktisk økt i de siste årene, i 

motsetning til andre kommuner i 

fylket. Tidligere småbruksgårder 

som har levd av kombinasjon av 

saue- og fedrift, reindrift og fiske. 

En del personarkiver ved 

Varanger Samiske Museum: 

Hans Ole Perssen, Inga Bigga 

Paulsen, Nils og Else Anti, 

Dette materialet dekker 

perioden 1944-1978. 

Villsaudrift Villsauedrift er et særtrekk ved 

området. 

Ikke dokumentert. 

Pelsdyrnaringen Pelsdyrnæringen hadde noe 

betydning som binæring blant 

annet i Mortensnes. 

Ikke dokumentert. 

Oppdrettsnæring Har fått noe betydning.  Ikke dokumentert. 

Duodji og produksjon 

av samiske smykker 

Små bedrifter som produserer 

tradisjonell samiske håndverk og 

smykker 

Ikke dokumentert. 

Kafe- og 

restaurantdrift 

Trattoria Capri i Varangerbotn – et 

italiensk matsted som benytter 

lokale matvarer- særpreg i 

området. Varangerkroa har 

eksistert lenge. 

Ikke dokumentert. 
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Organisasjoner: 

Type: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Lokale fiskarlag, 

jordbrukslag 

I tillegg til tradisjonelle lag og 

foreninger er det opprettet nye lag 

og foreninger, for eksempel 

Nesseby villsaulag. 

Noe om jordbruk er bevart: 

Nesseby Landsbrukslag ved 

Varanger samiske museum 

og Varanger 

Landbruksselskap (dekker 

1910-33) oppbevares ved 

Finnmark fylkesbibliotek.   

Kultur- og 

idrettsforeninger, 

fritidsforeninger, 

politiske partier 

Aktivt foreningsliv og mange 

foreninger: idrettslag, 

sanitetsforening, 

pensjonistforening, husmorlag, 

A.U.F. , politiske partier. 

Trav og hestesport: travsporten har 

vært et særfenomen i Varanger, 

har lange tradisjoner, Nesseby 

travforening – stiftet i 1947. 

Noe av det aktive foreningsliv 

er dokumentert. Ved 

Varanger Samiske Museum 

oppbevares: 

Nesseby Senterparti, Nesseby 

Høyre, Nesseby 

idrettsforening , 

Idrettsklubben Varg, Nesseby 

Frem,  og Nesseby husmorlag 

er oppbevart  

 

Grupper 

Gruppe: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Ektefelleinnvandrere 

fra Russland 

 

Andel av kvinnelige russere har 

vært høy i kommunen. 

Noe dokumentert ved 

Varanger Samiske Museum, 

men hva? 

Sjøsamiske 

næringsutøvere 

reindrift 

Nesseby profilerer seg som en 

sjøsamisk kommune. Jordbruk og 

fiske er fremdeles hovednæringene 

i kommunen. Reindriften har ikke 

lenger har så stor betydning som 

tidligere. Fordi de fleste innenfor 

reindrift og fiskeri er samisktalende 

har disse næringene blitt betraktet 

som viktige bærer for samisk språk 

og kultur. 

Noe personarkiver ved 

Varanger Samisk Museum 
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Arrangementer: 

Gruppe: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Vuonnamárkkanat – 

et salgsmarked som 

administreres ved 

Varanger Samisk 

Museum 

Et enestående arrangement i 

Norge som har en tydelig samisk 

profil.  Fokus på språk og 

oppfordring til å ta i bruk kofta er 

sentrale elementer ved markedet.  

Varanger Samisk Museum 

har ansvar for arkivmateriale 

etter Vuonnamárkkanat 

 

Lebesby 

Lebesby kommune ligger på begge siden av Laksefjord, og strekker seg fra Europas 

nordligste fastlandspunkt Kinnarodden på Nordkinnhalvøya, til Øst-Finnmarks høyeste fjell 

Raistigai'sa (1067 m.o.h.) inne på Laksefjordvidda. Lebesby har vært selvstendig kommune 

siden 1864 da den ble skilt fra Tana herred hvor den frem til da hadde hørt til sammen med 

Gamvik og Berlevåg.  Store deler av kommunen ble brent under den annen verdenskrig. 

Folketallet i Lebesby var i vekst frem til 1950-tallene, men har senere gått betydelig tilbake. 

Mesteparten av befolkning bor i kommunesenteret Kjøllefjord. Øvrig bosetning er sentrert 

Lebesby, Dyfjord, Kunes og Veidnes.  

Fiske, fangst og fiskeri har vært hovednæringer i Lebesby. I tidligere tider ble det også drevet 

hvalfangst i Oksefjord hvor man fremdeles kan se rester fra hvalfangststasjonen. 

Fiskeindustrien i kommunen har hovedsakelig vært lokalisert i Kjøllefjord. Brødr. Aarsæther 

Kjøllefjord A/S , som ble etablert  i 1910 og Foldalbruket som var i drift i perioden 1917-

1980, har vært hjørnesteinsbedrifter. Arbeidsplassene i fiskeindustrien har blitt redusert, 

men ikke til det nivå som i andre kommuner i Finnmark. I de siste årene har 

oppdrettsnæringen utviklet seg til en viktig næring. I tillegg til opprett av torsk, laks og ørret i 

Skogvika, Trollbukta og Eidsfjorden er det også etablert anlegg som driver landbasert 

produksjon av smolt.  

Jordbrukets betydning har vært beskjeden sammenlignet med andre kommuner i Finnmark, 

selv om det er store arealer med dyrkbar jord på venstre side av Laksefjord, som i 

Bekkarfjord hvor det drives noe gårdsbruk. I dag har landbruksnæringen i kommunen 

utviklet seg fra den tradisjonelle «fiskerbonden» til spesialiserte gårder som er basert på 

melk, kjøtt og som det eneste i Finnmark, eggproduksjon (et stort hønseri finnes i 

Bekkarfjord).  

Lebesby er en skiferkommune. Voss Skiferbrudd drev produksjon i Friarfjord i perioden fra 

1915 til 1999. Det er fremdeles store områder med svart leirskifer som strekker seg ut rundt 

Friarfjord, men til tross for dette er det ingen produksjon ved anlegget i dag.  
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Kommunen er i dag den største arbeidsgiveren. Resten er ansatt i statlig og privat 

tjenesteyting.  Lebesby er også en kraftkommune med inntekter fra to vannkraftverk og en 

vindmøllepark.  

I Kjøllefjord arrangeres Chrisfestivalen hvert år - en musikkfestival som er en hyllest til 

bluesartisten Chris Lyngedal. 

Næringsliv: 
 

Næring: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Fiske og 
fiskeforedling 

Næringslivet i kommunen har 

basert seg på fiske og fiskeindustri. 

Rett etter krigen var det 24 

næringsbedrifter i drift og de fleste 

var knyttet til fiskeri. 

Hjørnesteinsbedrifter: 

Foldalbruket A/S – i drift 1917- ca. 

1980), trandamperi, fiskemottak 

med tørrfisk- og saltfiskproduksjon.  

Brødrene Aarsæther Kjøllefjord 

A/S – produksjon av tran og 

tørrfisk, filet- og rekeproduksjon - i 

drift 1910-1990-tallet, senere ble 

Havfisk Nordkynn AS opprettet i 

Brødrene Aarsæther-anlegget. 

Lav dekningsgrad, noe 

dokumentert i depot: 

Stiftelsen Foldal deponerer 

arkivmateriale til 

Foldalbruket (dekker 

periodene 1946-1948, 1965-

86, til sammen 2-3 hm). Det 

er store lakuner i arkivserier. 

Arkivet skal avleveres i depot 

til Gamvik museum. Dette 

materialet inneholder også 

arkivmateriale etter 

Kjøllefjord Kystlag 1993-

2009. 

Oppdrettsnæringen Havbruksnæringen har blitt en 

viktig næring med mange 

konsesjoner for fiskeoppdrett og 

produksjon av smolt i de siste 20 

årene. Blant annet Laksefjord AS i 

Friarfjord med titalls sysselsatte. 

Ikke dokumentert. 

Skiferdrift 
 
 
 

Skiferdrift i Friarfjord sysselsatte 30 

personer på det meste. Det er 

drevet skiferdrift i bruddene fra 

1924 til 1999. Voss Skiferbrud A/S, 

Friarfjord var den første eieren av 

en skiferforekomst, mens A/S 

Friarfjord var den siste.   

Dokumentert godt. Arkivet 

etter skiferbedriften 

oppbevares ved Finnmark 

fylkesbibliotek. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Blues
https://no.wikipedia.org/wiki/Chris_Lyngedal
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Kraftforsyning Det er etablert vindkraftverk i 

kommunen. Et eget selskap, 

Finnmark Kraft, jobber med 

prosjektering av nye anlegg i 

kommunen. 

Ikke dokumentert 

 
Organisasjoner: 

 

Type: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

 Et bredt spekter av aktive lokale lag 

og foreninger  

Ikke dokumentert 

 
Grupper: 
 

Gruppe: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Finske innvandrere Fiskeindustrien i kommunen har 

basert seg på utenlandsk 

arbeidskraft. Det kom bølge av 

finske innvandrere fra 1960-tallet 

frem til 1980-tallet. 

Ikke dokumentert 

Ektefelleinnvandrere 

fra Russland 

 

 

Andel russiske kvinner er høy i 

kommunen. Har vært 

ektefelleinnvandring: De har 

kommet for å gifte seg med norske 

menn, ofte sammen med sine 

barn. 

Ikke dokumentert 

 
Festivaler: 
 

Arrangement: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

 Chrisfestivalen som arrangeres 

hvert år. 

Ikke dokumentert. 
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Gamvik 

Gamvik på Nordkynhalvøya er verdens nordligste fastlandkommune. Gamvik ble egen 

kommune i 1914 da daværende Tana herred ble delt i tre: Tana, Berlevåg og Gamvik 

herreder.  

Folketallet i Gamvik har gått ned fra 1970-tallet, på lik linje med andre små kommuner i 

Finnmark.  I årene 2001-2010 mistet Gamvik over 20 % av sine innbyggere. Avhengigheten 

av fisket har medført til store svingninger i sysselsettingen og folketallet. En ny oppgang i 

fiskerinæringen og vekst i oppdrettsnæringen har lokket islandske fiskere og 

anleggsarbeidere fra Øst-Europa. I dag er Gamvik en av kommunene med flest innvandrere i 

Norge. I 2014 utgjorde de 227 innvandrere nærmere 21 % av befolkningen. 

Administrasjonssenteret Mehamn har vokst, mens fiskeværet Gamvik lengre øst har fått 

folketallet redusert, blant annet på grunn av nedbygging av fiskeindustrien. De fleste av 

kommunens innbyggere bor i disse to fiskeværene, mens resten bor spredt langs kysten som 

i Skjånes. 

Fiske, fangst og fiskeri har dominert næringslivet i Gamvik. Kommunen var med på 

hvalfangsteventyret i en kort periode rundt 1900.  Forretningsmannen Svein Foyn opprettet 

hvalstasjonen i 1900 i Mehamn. Fabrikken var den første i sitt slag i Finnmark, men da fisket 

slo feil i 1903, la fiskerne skylda på hvalfangerne. I "Mehamn-opprøret" den 2. juni samme år 

rev tilreisende fiskere ned og ødela fabrikken. I dette voldsomme slaget ble det bl.a. satt inn 

soldater for å opprettholde lov og orden. Fabrikken ble aldri bygd opp igjen, for bestanden 

av hval var sunket drastisk, men Mehamn vil alltid ha en sentral plass i hvalfangsthistorien.   

Fiskeindustrien har vært bærebjelken i næringslivet etter den annen verdenskrig, og de 

fleste fiskemottak – og foredlingsbedrifter har vært hjørnesteinsbedrifter.  En av pionerne er 

handelsmannen Brodtkorb som begynte filetproduksjonen i 1935, som den første i 

Finnmark. Brodtkorb kom opprinnelig fra Vardø på 1800-tallet og stiftet fiskebruk med kai, 

brygge, damperi og hjeller. Det opprinnelige Brodtkorb-bruket brente ned da de tyske 

troppene trakk seg ut av Finnmark høsten 1944. Bygningen ble gjenreist etter krigen, og 

drevet fram til 1969, da det ble nedlagt på grunn av krakket i tørrfiskmarkedet. I de første 

tiårene på 1900-tallet var det titalls fiskebruk bare i fiskeværet Gamvik og det kunne være 

opptil 1500 mennesker på stedet under vårfiskesesongen. Fiskeindustrien i kommunen 

opplevde nedgangen på 1990-tallet og mange fiskebruk i ble lagt ned. I 2014 var det seks 

aktive fiskebruk i kommunen.  

Ved siden av fiskeindustri er kommunal og privat tjenesteyting de største arbeidsgivere i 

kommunen. Bygg- og anleggsvirksomhet, som var en økende næring frem til 1990, har 

minket mye etter dette. Yrkesgrupper innen sjøtransport var ganske stor på 1960-tallet, men 

har sunket mye etter hvert.  Turisttrafikken i området er økende og det har vært stor satsing 

på reiseliv og mange reiselivsbedrifter. Norges nordligste campingplass ligger ved Sletnes fyr.  
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Næringsliv: 

Næring: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Fiskebruk og 

fiskeforedling 

silde- og 

hvaloljeproduksjon 

 

Den viktigste næringssektoren i 

kommunen. Fiskebedrifter i 

Gamvik:  

Brodtkorb-bruket – i drift fra 1800-

tallet til 1969, tørrfiskeprod. og 

filet, A/S Brettesnesbruket – i drift 

fra 1800-tallet til 1961, silde- og 

hvaloljeproduksjon, Gamvik 

Produksjonslag S/L – etabl. i 1946, 

Skjånesbruket A/S  

Fiskebedrifter i Mehamn:  

Mehamn Isanlegg – i drift 1950-

2005, hjørnesteinsbedrift i 

Mehamn, Fi-No-Tro – etabl. i 1950, 

var begynnelsen på 

fiskeindustriperioden i Finnmark 

fylke, Nissenbruket - tidl. 

Feddersen & Nissen. Brødr. 

Aarsæther Mehamn A/S - etabl. 

1920. 

Aker Seafood i Mehamn har vært 

nøkkelbedrift de siste årene. 

Perioden 1945-1980 er 

meget godt dokumentert i 

depot. Ved Gamvik Museum 

oppbevares: 

Gamvik Produksjonslag (i 

perioden 1972-76), 

Nissenbruket (1943-1966), 

Brodtkorbbruket (1939-66), 

Br. Aasæther, Mehamn 

(1948-59) 

Dokumentasjon etter 1970-

tallet mangler. 

 

Bygg- og 

anleggsvirksomhet 

Var ganske stort og betydningsfullt 

frem til 1990. 

Lav dekningsgrad. Arkivet 

etter Firma Simon Sabbasen 

oppbevares ved Gamvik 

Museum. 

Private kommersielle 

tjenesteyting og 

varehandel 

 Ikke dokumentert.  

Reiseliv og turisme Turisttrafikken i området er 

økende og det har vært stor satsing 

på reiseliv fra ca. 2000. Nye 

reiselivsbedrifter. 

Ikke dokumentert. 
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Organisasjoner: 

Type: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Lokale lag og 

foreninger 

Rund 1900 ble de første 

organisasjonene i Gamvik 

opprettet.  

God dekningsgrad når det 

gjelder lag og foreninger i 

fiskeværet Gamvik. 

Foreningsarkiver fra Mehamn 

mangler. 

 

Grupper: 

Gruppe: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Innvandrere fra 

Baltikum og Island 

Gamvik har blitt en av de mest 

multikulturelle kommuner i Norge. 

Den største gruppen var litauere og 

islendere. 

Dokumentasjon av 

innvandrergruppene 

mangler. 

 

Berlevåg 

Berlevåg har vært en egen kommune fra 1914 da Tana ble delt i tre kommuner. Hele 

bebyggelsen i Berlevåg ble ødelagt under andre verdenskrig, mens Kongsfjord ble spart.  

Havn og havnrelaterte næringer har vært viktige for utviklingen i kommunesenteret Berlevåg 

som har vært et av Finnmarks viktigste fiskevær. Den åpne beliggenheten i botnen av en 

bukt mot Barentshavet har medført at stedet er særdeles utsatt for været. I 1882 ble store 

deler av fiskeflåten ødelagt da en stor storm feide inn over stedet. Det ble deretter bygd en 

molo ved fiskeværet, men to ganger ble moloen revet ned av havet, i 1932 og 1959. Fra 1913 

til 1975 ble det til sammen bygget hele fire moloer for å beskytte havna mot bølgene som 

har nådd høyder på opptil 10 meter. 

Berlevåg kommune har levd av fiske og fiskeriene. I Berlevåg har det blant annet ligget flere 

fiskeindustrianlegg, mekaniske verksteder og slipp for fiskeflåten. Folketallet i kommunen 

økte frem til omkring 1970, men har senere gått jevnt ned. Fra 1970 til 1980 forsvant ca. 400 

arbeidsplasser i filetindustrien i kommunen da mange fiskeanlegg ble lagt ned. Nesten hele 

befolkning bor i Berlevåg som er kommunesenter. Noen få bor i fiskeværet Kongsfjord, men 

stedet er nesten fraflyttet. Kongsfjord var et mektig handelssted der fiskekjøper Sev. J. 

Gudbrandsen etablerte sitt handelshus i 1894. Forretningen omfattet den gang blant annet 

fiskebruk, skipekspedisjon, post, telegraf, bakeri og landhandel. Totalt var det 21 fiskebruk 

på stedet hvor det bodde flere hundre mennesker. På grunn av manglende 

befolkningsgrunnlag ble butikken nedlagt i 1970.  I senere tid har Kongsfjord blitt et 
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populært sted å ha feriehus. Det er også åpnet kafé i de unike Guldbrandsen-bygningene 

som ble ikke nedbrent under krigen, og stedet har blitt en turistattraksjon med fugletitting 

og andre naturopplevelser. En av de viktigste næringene i dag i Kongsfjord er sjølaksefiske. 

Som følge av et stort næringsutviklingsprosjekt noen år tilbake har næringslivet hatt en 

merkbar vekst, og antall nyetableringer i fiskeri, fiske og virksomhet knyttet til havn, samt 

kulturnæringen har økt i de siste årene. Utbyggingen av Raggo vindpark har gitt lokale 

ringvirkninger for næringslivet både i Berlevåg og Båtsfjord. 

Berlevåg ble landskjent da filmen ”Heftig og begeistret”, som handlet om Berlevåg 

mannssangforening, fikk stor suksess i 2001. Sangkraft Berlevåg, tidl. Berlevåg sangfest, har 

vokst frem de siste årene. Det ble opprettet foreninger og lag knyttet til sang, musikk og 

teater i kommunen. 

Næringsliv: 

Næring: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Fiske og fiskeindustri 

 

Berlevåg har vært et av de viktigste 

fiskeværene i Finnmark – 

fiskeværet Kongsfjord var en viktig 

handelssted: Guldbrandsenbruket 

hjørnesteinsbedrift i Kongsfjord – i 

drift årene 1894-1970 - skapte seg 

et navn som ble kjent i hele Norge.  

Fiskeindustribedrifter i Berlevåg:  

Fjærtoftbruket - etabl. i 1915 og 

var i drift til 1980-tallet.  

Hjørnesteinsbedrift. A. Grebstad, 

Berlevåg Fiskersamvirkelag, 

Floerbruket osv. 

God dekningsgrad i depot. 

Ved Berlevåg havnemuseum: 

A. Grebstad fiskekjøp (dekker 

årene 1952-74), Berlevåg 

fiskesamvirkelag (1946-71), 

Berlevåg havfiskeselskap A/S 

(1973-76), Fuglevikbruket i 

Berlevåg (1939-60), 

Fjærtoftbruket (1972-78). 

Floerbruket ved 

Nordkappmuseet og 

Guldbrandsensbruket ved IKA 

Finnmark.  

Varehandel /hotell – 

og restaurant og 

private tjenesteyting i 

forbindelse med 

turisme  

Private tjenesteyting og varehandel 

opplevde sin «blomstringstid» på 

1960- og 1970-tallet. Senere 

etablert bedrifter med særpreg 

seg: Arctic glasstudio i Berlevåg – 

produserer kunsthåndverk,  

I Kongsfjord: Kongsfjord 

gjestegård, Kongsfjord Landhandel 

og Cafe 

Noen eldre forretningsarkiver 

oppbevares ved Berlevåg 

havnemuseum: Narvesen 

Berlevåg, Konfeksjon og sko, 

Berlevåg Bok og papir og 

Firma Caspara Hagerup 

Næss.  

Nyere ikke dokumentert 
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Organisasjoner: 

 

Type: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Fagbevegelse   Lokale organisasjoner i fiskeri og 

havnearbeid hadde mange 

medlemmer: Berlevåg 

fiskeriforening ble stiftet i 1902. 

Moloarbeidernes forening stiftet i 

1935 – 80 medlemmer på det 

meste, Berlevåg fiskearbeidernes 

forening i 1935, 140 medlemmer 

på det meste. 

Fragmenter oppbevares ved 

Berlevåg havnemuseum, 

blant annet Fiskerkvinnelaget 

Havblikk.  

Lokale idrettslag, og 

foreninger knyttet til 

sang- og musikk osv. 

 Godt dekket i depot ved 

Berlevåg havnemuseum 

 

 

Båtsfjord 

Båtsfjord har vært et av Norges største fiskevær, og kalles i dag Norges fiskerihovedstad. 

Kommunen var en del av Vardø herred fra 1838 til 1955 da navnet Vardø landdistrikt ble 

endret til Båtsfjord. Sine nåværende grenser fikk Båtsfjord i 1964 da sørøstre del ble overført 

til Vardø. Store deler av nåværende Båtsfjord kommune fikk bare mindre skader under den 

andre verdenskrig.  

Folketallet økte betydelig i kommunen etter den annen verdenskrig, men siden 1980 har det 

stagnert og gått ned. All bosetning er konsentrert til kommunesenteret Båtsfjord. Tidligere 

var det ganske stor bosetning i Makkaur, Hamningberg og Syltefjord, men disse er nå 

fraflyttet. Sandfjord var det største stedet i Syltefjord før den andre verdenskrig. Her var 

fiskebruk, butikker, bakeri, telegraf og posthus, og i sesongene kom det mange fiskere fra 

Troms og Nordland. I Hamningberg var det 12 fiskebruk på begynnelsen av 1900-tallet, og 

fremdeles på 1950-tallet bodde det rundt 200 mennesker. Den lange kampen for 

havneutbygging satte fiskeværet på Norgeskartet på 1960-tallet, og i dag regnes været som 

verneverdig.  

Fisk har utgjort bærebjelken for næringslivet i Båtsfjord. Fiske, fangst og fiskeindustrien og 

etter hvert oppdrett har vært og er fremdeles de sentrale næringene i kommunen. I tidligere 

tider har det vært tre hvalfangststasjoner i Båtsfjord: Den første ble bygd i 1884 av 

skipsreder O. B. Sørensen fra Sandefjord. Senere har det vært flere fiskeforedlingsbedrifter i 

kommunen som kan regnes som hjørnesteinsbedrifter. Båtsfjord kjennetegnes av flere store 

fiskeribedrifter hvor flere av disse er lokalt eid. Båtsfjord fremstår fortsatt som et av de 

https://no.wikipedia.org/wiki/Makkaur
https://no.wikipedia.org/wiki/Hamningberg
http://no.wikipedia.org/wiki/1884
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største fiskeværene i Norge når det gjelder ilandført kvantum. Kommunen kalles Norges 

fiskehovedstad av flere grunner: Det finnes fremdeles flere fiskeforedlingsbedrifter  og disse 

produserer I/3 av filetproduksjonen i Norge. Bruttoverdiskapning i fiskerinæringen har vært i 

Båtsfjord. I tillegg produserer fiskeværet også mest lodderogn og konsumlodde i Norge. 

Havbruk og oppdrettsnæringen har fått økt betydning i de siste tjue årene. Av annet industri 

kan man nevne at det finnes flere mindre verksteder og slipp for fiskeflåten. 

På grunn av et kontinuerlig stort behov for fiskeindustri og anleggsarbeid i Båtsfjord har det 

kommet mye utenlandske arbeidskraft til kommunen. Gjennom årene har det vært mye 

utenlandsk arbeidskraft i fiskeindustrien i kommune. I årene 1960-1980 var det en 

omfattende innvandring av finlendere som ble grunnpilarer i filetindustrien. På 1990-tallet 

kom det tamilske flyktninger som bidro med arbeidskraft. Senere er det kommet 

innvandrere fra Baltikum, Poland og Russland. Andel av russiske kvinnelige innvandrere har 

vært høy p.g.a. ektefelleinnvandring. I 2014 hadde hver femte båtsfjording 

innvandrerbakgrunn, noe som var helt i toppen i Norge. 

I Båtsfjord arrangeres Båtsfjord i Fest som er årets største festival med konserter og 

arrangement i festivaltelt. Det har også blitt arrangert Midnattsskirenn for Kvinner og 

minirockfestival Go!Gedne.  

Næringsliv: 
 

Næring: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Fiske og fiskeindustri 

 

Båtsfjord har vært det største 

fiskeværet i Finnmark. I dag kalles 

Båtsfjord fremdeles 

«fiskerihovedstaden i Norge».  

Flere langvarige fiskebruk og 

hjørnesteinsbedrifter:  

Finotro - i drift 1950-1986, påvirket 

at Båtsfjord ble et industristed. 

Aarnesbruket (fra 1995 North Cape 

Marine) – etabl. i 1914, Nils H. 

Nilssen - i drift 1938-2003, Neptun, 

i drift 1950-1987, Brødr. 

Aarsæther Båtsfjord A/S - etabl. i 

1952, Båtsfjord sentralfryselager 

A/S -etabl. 1978, Båtsfjordbruket – 

i 1981-frem til i dag (2016), 

Båtsfjord Industri A/S – i drift  

1991-2004, Båtsfjord Seafood A/S, 

Havprodukter Båtsfjord AS med 

Det finnes ikke bevart 

arkivmateriale etter 

fiskerinæringen i kommunen. 

https://www.facebook.com/batsfjordifesten?fref=ts
http://www.midnattski.com/
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110 ansatte (konkurs i 2003), Aker 

Seafood (i dag 2016).  

I Syltefjord: Fugleviks fiskebruk – 

etabl. 1885 (Golla Fuglevik) I 

Hamningsberg: Feddersen & 

Nissen  - etabl. på slutten av 1800-

tallet, samt butikk og fiskemottak, 

Fiskesamvirkelag - etabl. i 1945. 

Havbruksnæring Havbruk er næring i vekst i 

Båtsfjord. Flere fiskeoppdrett 

Ikke dokumentert. 

Slipp og mekanisk 

verksted 

Det har eksistert / eksisterer 

fremdeles flere mindre verksteder 

for fiskeflåten 

Ikke dokumentert. 

 
Arrangementer / festivaler: 
 

Type: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Midnattsskirenn for 

Kvinner, Go! Gerdne 

Unike arrangementer som samlet 

mange deltakere. 

Det finnes ikke bevart 

arkivmateriale. 

 
Grupper: 
 

Gruppe: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Flerkulturelle 

grupper: finlendere, 

tamiler, baltere, 

russere, polakker  

 

Kommunen har blitt det mest 

multikulturelle samfunnet i 

Finnmark. Mye utenlandsk 

arbeidskraft fra 1960-tallet, samt 

ektefelleinnvandring, særlig av 

kvinner fra Russland. 

Dokumentasjon av 

flerkulturelle grupper 

mangler i depot. 

 
 

Sør-Varanger 

Sør-Varanger kommune grenser til både Finland og Russland og strekker seg sørover som en 

kile mellom disse landene. Inntil Grensekonvensjonen av 1826 var området (Neiden, Grense 

Jakobselv, Pasvik) del av fellesdistriktet som ble skattlagt av både Norge og Russland. Dette 

området var opprinnelig skoltesamenes bosetnings- og ressursområde, men i løpet av 1800-

tallet flyttet også samer, kvener og norske kolonister til disse traktene.  

http://www.midnattski.com/
http://www.midnattski.com/
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Sør-Varanger ble egen kommune i 1858, da Sydvaranger herred, senere omdøpt til Sør-

Varanger herred, ble skilt ut fra Vadsø. Den største delen av kommunens befolkning har 

konsentrert i området rundt tettstedene Kirkenes, Hesseng og Bjørnevatn som danner en 

sammenhengende bebyggelse fra Sydvaranger gruver ved Bjørnevatn og til utskipningshavn i 

Kirkenes. Kommunen omfatter også tettbebyggelsene Jarfjord, Svanvik, Skogfoss, Neiden og 

Bugøynes. Bugøynes, Svanvik og Neiden har betydelig kvensk bosetning, spesielt i Bugøynes 

har man lykkes i å bevare kvensk som hverdagsspråk. Østsamenes/skoltesamenes 

nåværende bosetning er først og fremst i Neiden, men også i Kirkenes og i Pasvikdalen. 

Gruppen er liten, og representerer den eneste bæreren av østsamisk kultur i Norge.  

Sør-Varanger er en kommune hvor primærnæringene har vært viktige for enkelte bygder, 

men i Kirkenesområdet har næringslivet vært avhengig av gruvedrift og industri. Hele stedet 

ble bygd opp rundt hjørnesteinsbedriften AS Sydvaranger som har drevet med utvinning av 

jernmalm fra 1906. Bedriften har vært den største gruvebedriften i Norge. Selskapet, som 

har hatt 1900 ansatte på det meste, har hatt helt avgjørende rolle i sysselsetting og for 

folketallet i kommunen. Etter nedtrappingen og senere nedleggingen av AS Sydvaranger i 

1996 ble folketallet kraftig redusert på 1980-tallet og 1990-tallet. Uten betydelig innvandring 

fra Russland og Finland hadde befolkningstallene vært mer negative. I tiårsperioden 2001-11 

hadde kommunen en betydelig befolkningsvekst grunnet oppstarten av gruvebedrift. I 2015 

gikk Sydvaranger konkurs.   

Gruvebedriften har påvirket utvikling av andre næringer i Kirkenes, blant annet maritim 

sektor.  Verftsaktivitet, utstyrsprodusenter, rederier og vedlikehold/shipping services fikk et 

oppsving som direkte eller indirekte følge av gruveindustrien. På slutten av 1980-tallet ble 

det etablert et mekanisk verksted (KIMEK) som hovedsakelig driver skipsreparasjoner og 

montering av skip, og har vært den største arbeidsplassen etter Sydvaranger (70-80 ansatte 

på det meste). Også ulike prosjekter i innen bygg.- og anleggssektoren har dratt opp 

aktivitetsnivået i kommunen gjennom årene.  

Primærnæringene har generelt hatt stor betydning for næringslivet, særlig jord- og 

skogbruket i Pasvikdalen. Gårdene i Pasvik har stort sett levd av kombinasjon jord- og 

skogsbruk. Det har her vært stor aktivitet innenfor sagbruk, tømmerfløting og salg av 

tømmer og brensel. De største bedriftene var Elvenes sagbruk og Pasvik Timber som til 

sammen ga arbeid til 250 personer på det meste. Antall gårder er fremdeles stor, og Sør-

Varanger er den av den tredje største jordbrukskommunen i Finnmark. Fiske har hatt 

betydning som binæring for jordbruket i Jarfjord, Grense Jakobselv og Neiden, men i 

Bugøynes har fisket vært hovednæring. Bugøynes har vært det eneste fiskeværet i 

kommunen, og de eneste fiskebrukene har vært der. Fiskeværet ble berømt i hele Europa i 

1989 da Aksjon Bugøynes (rundt 300 mennesker) gikk i ut i avisene med annonsen ”Er det 

noen som vil ha oss? Fiskebruket havnet på tvangsauksjon”. Bakgrunnen var at 

hjørnesteinsbedriften, Varanger Fiskeindustri, gikk konkurs på slutten av 1980-tallet. Aksjon 
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Bugøynes eksisterer fremdeles som intresseorganisasjon, stiftet i 1995. I dag er aktivitet 

innen havbruk i Bugøynes økt etter satsing produksjon av kongekrabbe.   

Sør-Varanger ligger geografisk sentralt plassert i Barentsregionen. Etter åpning av grensen 

mot Russland på slutten 1980-tallet har næringslivet i Kirkenes vært sterkt rettet direkte og 

indirekte mot Russland. Trolig er ingen annen kommune i Norge så direkte rettet mot hva 

som skjer i Russland, selv om fiskeindustrien er avhengig av hva som skjer innenfor russisk 

fiskeripolitikk. Det private næringslivet ser i hovedsak ut for å være delt i to. En del er 

servicenæringen, som i hovedsak baserer seg på å levere tjenester til lokalt marked, den 

andre delen retter sin produksjon i mot det russiske markedet. En del av skipsverft og 

mekanisk industri er rettet mot å betjene behovene innen russisk fiskeflåte (reparasjoner, 

levering av varer til fiskebåtene og tjenester til mannskapet). En del vare- og 

tjenesteproduksjoner er rettet inn mot det russiske markedet.  

I dag er turisme og reiseliv den største private næringen i Kirkenes. Til og med denne 

næringen (norske og andre reisende med utgangspunkt fra Kirkenes – russiske turister i 

Kirkenes) mot Russland har økt og kan ikke sammenlignes med andre regioner i Finnmark.  

Fra Kirkenes arrangerer reisebyrå turer, for større eller mindre grupper til Russland.  Hotell 

og restaurantvirksomheten i Kirkenes høster fordeler av det at Barentssekretariatet, som er 

lokalisert i Kirkenes, har betydelig møte og konferanseaktivitet. Det er kommet flere 

gründere som satser på vinterturisme. 

Kirkenes ble under 2. verdenskrig nærmest totalskadet. Sør-Varanger var det første norske 

området som ble frigjort av Den røde armé i 1944, og det er reist flere minnesmerker knyttet 

til dette. Før frigjøringen ble befolkningen tvangsevakuert, men en del gjemte seg i 

gruvegangene ved Bjørnevatn. 

I Kirkenes arrangeres Barents Spetakkel og Pasvik Trail, Norges tredje største hundeløp. I 

Kirkenes utkommer avisen Sør-Varanger. 

Næringsliv: 

Næring: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Gruveindustri 

 

AS Sydvaranger, stiftet i 1906, 

hjørnesteinsbedrift, landets største 

gruveselskap på det meste 1400 

ansatte i Kirkenes, resten 400 i 

hovedkontoret i Oslo. Drev eksport 

av jernmalm fra 1910. Selskapets 

betydning for Kirkenes har vært 

grunnleggende. Bidratt til mange 

foreninger, f.eks. Nordens Klippe. 

Godt dokumentert. Arkivet 

etter AS Sydvaranger er 

oppbevart  både ved 

Varanger Museum, avd. Sør-

Varanger Museum ( 120 hm) 

og Riksarkivet (70 hm), 

fagforeningen Nordens 

Klippe-arkivet oppbevares 

ved Statsarkivet i Tromsø. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Barentsregionen
https://snl.no/S%C3%B8r-Varanger_Avis
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Maritimt næringsliv: 

verftsaktivitet, 

utstyrsprodusenter, 

bygging og reparasjon 

av skip og slipp 

Bedrifter som har sentral rolle som 

leverandør av tjenester innen 

maritim sektor, som Kirkenes 

slipp- og båtbyggeri etabl. i 1932, 

Vælitalos slipp og båtbyggeri- 

reparasjoner av store båter, Kimek 

AS, - stiftet i 1986. 

En del bedrifter dokumentert 

ved Varanger Museum, avd. 

Sør-Varanger (knyttet til 

Sydvaranger-arkivet) 

Nyere virksomhet ikke 

dokumentert. 

Varehandel, 

privattjenesteyting, 

servicenæringen som 

retter sin produksjon 

i mot det russiske 

markedet  

Sør-Varanger har utstrakt handels- 

og næringsutveksling med det 

nordvestlige Russland fra siste 

halvdel av 1990-årene. I 2015 var 

det over 70 småbedrifter som er 

rettet inn mot russiske markedet. 

Ikke dokumentert. 

Turisme og reiseliv Er viktig næringsvei i Kirkenes. 

Mange gründere som satser på 

vinterturisme, f.eks. Kirkenes 

Snøhotell (etabl. i 2002), Sollia 

Gjestegård og Gapahuken 

Restaurant i Storskog. 

Turoperatør spesialisert på 

Russlandsturer - Pasvikturist AS 

Ikke dokumentert. 

Skogbruk og 

skogsbruksrelaterte 

næringer 

En del skogbruk og høvlerier, 

tømmerdrift og fløting tidligere: 

Elvenes sagbruk og Høvleri - ble 

gjenreist etter krigen, i de senere 

år produksjon og eksport av 

ferdighytter. Pasvik Timber as, 

som var Europas største sagbruk. 

Totalskadet under krigen, ble ikke 

gjenreist 

Noe dokumentert ved 

Varanger Museum, avd. Sør-

Varanger  

Fiske og fiskeindustri, 

produksjon av 

kongekrabbe og 

binæring med arktisk 

jordbruk 

Lokale fiskarlag: 

Bugøynes fiskarlag 

Fiske som binæring har hatt 

betydning i Jarfjord , Grense 

Jakobselv og Neiden. Hovednæring 

i Bugøynes som er det eneste 

fiskeværet i Sør-Varanger.  

Hjørnesteinsbedriften Varanger 

Fiskeindustri, gikk konkurs i 1985. 

Bugøynes Kongekrabbe AS.  

Ikke dokumentert. 
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Organisasjoner /arrangementer/aksjoner: 

Type: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

a) Østsamiske 

organisasjoner 

b) Nordsamiske 

organisasjoner 

I kommunen bor det både 

østsamer og nordsamer som har 

skilt seg fra hverandre med språk, 

kultur, historie, religion. 

Østsamene er en liten gruppe og 

den eneste bæreren av østsamisk 

kultur i Norge. 

Østsameforening, Neiden 

Fiskefelleskap (spes. Käpäläfisket i 

Skoltefossen), Mádda-Varjag Sámi 

Searvi (Sør-Varanger 

sameforening), Sør-Varanger 

lokallag av NRL, SAKO (samisk 

kulturorganisasjon), Mátta Várjjat 

Sámenuorat, Samepolitisk liste 

Mátta Várjjat Listu 

Ikke dokumentert. 

a) Ulike lokale lag og 

foreninger, 

 

b)Teaterlag 

c)Trav- og 

hestesportklubber:  

a) Musikk- og idrettsforeninger, 

som blandakoret i Neiden 

Fosseskallen, Sør-Varanger koret i 

Kirkenes, Ungdomslaget 

«Malmklang», helselag,  

b) Samovarteatret er et 

profesjonelt teater – kuriositet i 

området 

c) Travsport er særfenomen i 

Varangerområdet Sør-Varanger 

travforening ble etablert i 1951. 

a) Middelsbra dekningsgrad.  

Mest oppbevart 

arkivmateriale etter musikk- 

og sangforeninger, 

ungdomslag og helselag som 

finnes ved Varanger 

Museum, avd. Sør-Varanger.  

b) Ikke dokumentert. 

c) Ikke dokumentert. 
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Folkeaksjoner Aksjon Bugøynes, 

interesseorganisasjon i 1995. Som 

følge av krisen i fiskerinæringen ble 

Bugøynes norgesberømt på slutten 

av 1980-tallet. Aksjon Bugøynes 

gikk ut i riksavisene med annonsen 

”Er det noen som vil ha oss? 

Fiskebruket havnet på 

tvangsauksjon”. 

Folkeaksjon «Stopp Dødsskyene»i 

1990. Bortimot tusen medlemmer 

deltok i demonstrasjoner mot 

forurensningen fra pipene i Nikel 

og Zapoljarny.  

Arkivet etter folkeaksjonen er 

oppbevart ved Varanger 

Museum, avd. Sør-Varanger 

Unike arrangementer 

/ festivaler 

Barents Spetakkel og Pasvik Trail, 

Norges tredje største hundeløp 

Ikke dokumentert 

 

Grupper: 

Gruppe: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Østsamisk befolkning  Gruppen i Neiden er liten, og 

representerer den eneste bæreren 

av østsamisk/skoltesamisk kultur i 

Norge. 

Ikke dokumentert 

Innvandring fra 

Russland, 

arbeidsinnvandring - 

ektefelleinnvandring 

Det er fremdeles en viss 

innvandring til kommunen hvor et 

særtrekk er et relativt stort antall 

russiske kvinner. 

Ikke dokumentert 

 

Vadsø 

Vadsø, også kjent som Kvenhovedstaden, fikk sine nåværende grenser i 1964 da Vadsø by og 

Nord-Varanger herred ble slått sammen. Foruten byen Vadsø, dekker kommunen 

tettstedene Vestre Jakobselv og Kariel i vest, og Kiby, Golnes, Ekkerøy, Krampenes og Skallelv 

i øst.  

Folketallet i Vadsø vokste sterkt på slutten av 1800-tallet fra 553 i 1835 til 3268 innbyggere 

ved århundreskiftet. Veksten er i stor grad knyttet til tettstedet Vadsø. Dette skyldtes i 

http://no.wikipedia.org/wiki/Vestre_Jakobselv
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hovedsak en stor innvandring av kvener som kom fra Finland og Nord-Sverige på 1800-tallet. 

Senere har det vært betydelig nyinnvandring fra Finland, men også fra andre land. I Vadsø 

finnes det også asylmottak, og byen bosetter et betydelig antall flyktninger. Det fleste av 

disse er afghanere, men det er også asiater og afrikanere. I 2014 hadde en femtedel av 

byens befolkning innvandrerbakgrunn. I tiårsperioden 2001-2011 gikk folkemengden litt 

tilbake. 

Næringslivet i Vadsø har tradisjonelt basert seg på fiske og fiskeriene, og disse kombinert 

med jordbruk var hovednæringer. Det drives fremdeles jordbruk og fiske i Vadsø, men hver 

for seg, og disse har ikke stor betydning for sysselsettingen lenger.  Vadsø har ikke vært noen 

stor industriby heller. De fleste industribedriftene har vært små, med unntak av Vadsø 

Sildeoljefabrikk som var den største loddeoljefabrikken i Nord-Europa. I tillegg har Vadsø 

hatt en stor filetfabrikk, et par hermetikkfabrikker og flere fiskebruk. Det er bygda Vestre 

Jakobselv hvor næringslivet har sterkt vært preget av fiske og fiskeforedling. Øvrig industri i 

Vadsø har vært mindre mekaniske verksteder, bilverksteder, fiskeredskapsfabrikk, 

ferdigbetonganlegg, trykkerier og trevarebedrifter. Nord-Norges Salgslag har hatt en stor 

avdeling i Vadsø, og drev med produksjon og omsetning av landbruksprodukter. Vadsø har 

også hatt et eget slakteri.  

Vadsø har først og fremst vært handels- og administrasjonsby siden den fikk bystatus i 1833 

og fikk amtmannssete i 1888. Etter dette vokste stedet raskt til et viktig senter for 

Pomorhandelen i Varangerområdet.  Handelen i byen ble denne gangen først og fremst 

drevet av slekten Esbensen, men byen hadde en solid handelsstand med mange små 

forretninger.  Varehandel og de private tjenesteytende næringer har fremdeles en stor 

betydning som næring i Vadsø. Blant annet ligger et av Norges største byggevarekjeders 

hovedkontor, Byggtorget AS, i Vadsø.  

Kulturnæringen har økt sin betydning i Vadsø, og bedrifter knyttet til kultur (som kunst og 

håndverk, musikk, design, reklame, film, video og ly, grafisk design) er økt fra 2000. I 2005 

hadde Vadsø flest kultursysselsatte i Finnmark. Næringslivet i kommunen er preget av en 

viss ensidighet ettersom over halvparten av de sysselsatt i Vadsø jobber innenfor offentlig 

virksomhet: Statlig, fylkeskommunal eller kommunal virksomhet, ikke minst som følge av at 

Vadsø har sete for fylkeskommunen og fylkesmannen i Finnmark.   

NRK har hatt sitt hovedkontor i fylket i Vadsø, men dette ble flyttet til Alta i 2015. Øst-

Finnmarks største kraftleverandør, Varanger Kraft holder til i Vadsø. Dagsavisen Finnmarken 

utgis der.  

Byen ble base for polarekspedisjoner på 1920-tallet da Amundsen og Nobile utførte sine 

luftferder mot Nordpolen i 1926 og 1928. Under 2. verdenskrig ble byens sentrum rasert 

mens husene i de andre bydelene og bygdene ble spart. 
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Vadsø har hatt et variert organisasjonsliv med idretts-, musikk- og sanitetsforeninger.  

Ungdomslaget Vårbrudd blitt ansett som det første frilynte ungdomslaget i Finnmark, og 

Vadsø sanitetsforening var den første sanitetsforeningen i Finnmark, stiftet i 1908. 

Av begivenheter i Vadsø kan man nevne Varangerfestivalen, The Arctic Kite Challenge og 

Kongerabbefestivalen som arrangeres årlig.   

 
Næringsliv: 

Næring: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Kombinasjonsform 

landbruk og fiske, 

(arktisk landbruk) 

Hestestallvirksomhet 

som binæring 

Kombinasjon av landbruk og fiske 

har tradisjonelt vært det viktigste 

næringsgrunnlaget for bosetningen 

i Vadsø.  

Hestestaller fra 1970-tallet. Det er 

mange hestestaller i byen. 

Ikke dokumentert 

Industri: 

a) Fiskeindustri 

b) Slakteri og 

meierivirksomhet 

c) Annet matindustri 

a) Varangerdistriktet har hatt rike 

loddeforekomster i Finnmark: 

Vadsø Sildeoljefabrikk - i drift 

1953-2009, produserte lodde-, 

sildemel og fiskeolje. Var Nord-

Europas største fiskeoljefabrikk 

med 110 fast ansatte på det meste. 

Brødr. Aarsæther Vadsø A/S. 

Jakobselv Fiskersamvirkelag var en 

stor arbeidsplass i Vestre Jakobselv 

b) Aust-Finnmark Meieri (1949-

1974), Gilde Nord-Norges Salgslag 

(nedlagt i 2001) 

c)Brusfabrikk, fiskemat- og 

pølseprodusenter tidligere 

Ikke dokumentert 

Arkivmateriale etter 

fabrikken er tatt vare på av 

en privat person, men ikke er 

avlevert foreløpig til 

oppbevaring ved institusjon. 

b) Ikke dokumentert. 

c) Ikke dokumentert. 

Handelsvirksomhet 

og private 

tjenesteyting 

 

Vadsø har vært et viktig 

handelssenter. Handelen og andre 

byrelaterte næringer er viktige. 

Blant annet er Byggtorget AS 

største byggevarekjeder i Norge, 

Lys-, interiørbutikk Saxi – etabl. i 

1941 , frisørsalonger 

Ikke dokumentert. 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Arctic_Kite_Challenge&action=edit&redlink=1
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Bilutsalg / bilverksted Harila AS i Vestre Jakobselv- stiftet 

i 1956, kjent i hele Finnmark og 

Troms. 

Ikke dokumentert. 

Transport og 

kommunikasjon 

A/S Polarbil - rutebilselskap, drev 

trafikk i Nord-Varanger fra 1921 til 

1960-tallet, før FFR overtok. 

Godt dokumentert. Arkivet 

oppbevares ved Finnmark 

fylkesbibliotek. 

Kraft- og 

vannforsyning 

Varanger Kraft (stiftet i 1938) er 

den største kraftleverandøren i 

Øst-Finnmark 

Arkivmateriale etter de første 

årene (som Varangerhalvøyas 

kraftselskap 1938-1949) 

oppbevares ved Statsarkivet i 

Tromsø. 

Ellers oppbevarer Varanger 

Kraft sitt arkiv (ca. 300 

hyllemeter) i sine lokaler. 

Private aktører innen 

kulturnæringen  

Sysselsettingen innen 

kulturnæringen har økt i de siste 

årene. Flere bedrifter knyttet til 

kulturnæringen er etablert.  

Ikke dokumentert. 

 

Organisasjoner: 

Organisasjon: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Multikulturelle 

foreninger, 

kvenforeninger 

 

Vadsø norsk-finskforening, Nord-

Varanger kvenforening,  

Lite dokumentert.  Arkivet 

etter Vadsø norsk-

finskforening ved Finnmark 

fylkesbibliotek er den eneste 

som er oppbevart  

Vadsø har hatt flere 

langvarige lag- og 

foreninger, bl.a. 

idretts-, musikk og 

ungdomslag.   

Blant annet har Ungdomslaget 

Vårbrudd blitt ansett som det 

første frilynte ungdomslaget i 

Finnmark, og Vadsø 

sanitetsforening (den første 

sanitetsforeningen i Finnmark, 

stiftet i 1908) er en av de eldste 

kvinneforeningene i Finnmark. 

Godt dokumentert. En stor 

del av lokale musikk-,  

idretts-, ungdoms- og 

sanitetsforeninger oppbevart 

ved Finnmark fylkesbibliotek 
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Travforeninger og 

hestesportklubber 

Travsport er særfenomen i 

Varangerområdet Vadsø 

travforening ble etablert i 1947. 

I dag har Vadsø hestesportklubb 

medlemmer fra stalleiere i Vadsø 

Ikke dokumentert. 

Lokale Fiskarlag Vadsø fiskarlag, Jakobselv og 

Kariel fiskarlag,  

Arkivmateriale etter Vadsø 

fiskarlag er oppbevart ved 

Finnmark fylkesbibliotek. 

Religiøse foreninger Mange ulike kirkelige 

organisasjoner og frikirkelige 

trossamfunn gjennom årene: 

Særlig læstadianisme fikk en stor 

tilslutning blant den kvenske 

befolkningen. 

Ikke dokumentert 

 
Festivaler: 
 

Type: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Varangerfestivalen Jazzfestival som er arrangert hvert 

år siden 1982. Er Nord-Norges 

største festival innen jazz og 

rytmisk musikk.  

Noe dokumentert: 

Møteprotokoller etter 

Varangerfestivalen (1981-

2008) oppbevares ved 

Finnmark fylkesbibliotek. 

 
Vardø 

Vardø er Norges østligste by og den eneste byen i Europa som ligger i arktisk klimasone.  Det 

er også verdens nordligste festningsby og Finnmarks eldste fiskevær. Vardøs historie går helt 

tilbake til 1300-tallet da Håkon 5. Magnusson anla Vardøhus festning som skulle forsvare 

Norges østgrense. Sine nåværende grenser fikk Vardø i 1964 da tidligere Vardø herred og 

den østlige delen av Båtsfjord kommune (Hamningberg og Syltefjord) ble skilt fra hverandre 

og Vardø herred og Vardø by ble slått sammen. I dag består kommunen av fiskeværet Kiberg 

på fastlandet, og byen Vardø på øya som har fastlandsforbindelse gjennom tunnelen, Nord-

Europas første undersjøiske tunnel. På fastlandet rett inn for øya er det små bosetninger på 

Svartnes og Smelror.  

Vardø er sammen med Hammerfest de eldste byene i Nord-Norge, ettersom de fikk bystatus 

samtidig i 1789. Byen vokste rask til å bli en av de viktigste handels- og fiskeristedene i Nord-

Norge, og var også kjent som Pomorhovedstaden da byen på 1800-tallet var sentrum for 

handel med Russland. Eksporten av fiskeprodukter fra Vardø var i mer enn hundre år først 

http://no.wikipedia.org/wiki/Norge
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og fremst knyttet til fiskeoppkjøper Brodtkorb som var bærebjelken i byens utvikling. Det 

kom etter hvert også andre forretningsmenn, som kan regnes som hjørnesteinsbedrifter i 

handelen i Vardø.  Rundt 1900 var det over 40 firmaer som drev handel i byen. I de siste 20-

30 årene er den tradisjonelle sterke handelsstanden i Vardø kraftig redusert med 

befolkningsnedgangen og mindre markedsgrunnlag for et variert butikk- og servicegrunnlag. 

I 2016 hadde Vardø hotell, kafeer og et par restauranter, men alle har slitt med 

lønnsomheten.   

Fisk har utgjort grunnlag for næringslivet og bosettingen i Vardø. Byen er bygget opp 

omkring fiske og fiskehandelen.  Fiskeforedling har vært viktigste og nesten eneste 

industrigrenen i Vardø og avgjørende for sysselsettingen og folketallet. Også Forsvarets 

tilstedeværelse i etterkrigstiden har påvirket folketallet i Vardø som på det meste i 1968–

1969 hadde over 4200 innbyggere. Over flere tiår har den lokalt forankrede fiskeindustrien i 

Vardø nærmest forsvunnet som en følge av konkurser, oppkjøp og flytting av virksomhet. 

Nedgangen i fiskerinæringen har medført at folketallet i kommunen har blitt nesten halvert 

de siste 40 årene. Fiskeværet Kiberg, som fremdeles i større grad enn Vardø er avhengig av 

fiskeriene, har klart å holde liv i fiskemottaket og dette er den viktigste arbeidsplassen i 

bygda i tillegg til en aktiv fiskeflåte. Av annet industri i Vardø har det vært mekanisk verksted 

for fiskeflåten som har vært en viktig næringsgren.  

Jordbruk har tidligere hatt stor betydning som binæring, men har nå mistet sin betydning.  

Hovedsatsningsområdene er i dag blant annet sjømat og reiseliv. Det unike fuglelivet har ført 

til økende fugleturisme. Stiftelsen Laboratoriet administrerer to unike festivaler i byen, 

Pomorfestivalen og Yukigassen. I tillegg er Vardø kjent for en rekke hekseprosesser der 

særlig unge kvinner ble dømt til døden og henrettet på fjellet på 1600-tallet – og denne 

historien har betydning for reiselivsnæringen. 

Under 2.verdenskrig ble byen totalrasert mens de vestlige bygdene ble spart. Kiberg ble 

kjent under 2. verdenskrig for sine partisaner. Etter opplæring i Sovjet ble de plassert langs 

finnmarkskysten, med den viktige oppgave var å rapportere om tyskernes bevegelser til 

Murmansk. 17 av de 45 partisanene flyttet tilbake til Kiberg etter krigen, som fikk navnet 

”lille Moskva”. Mange av disse ble mistenkeliggjort og overvåket under den kalde krigen. 

Partisanenes innsats ble ikke anerkjent før på 1980-tallet.  

Vardø er kjent for mange lag og foreninger som har fått sin opprinnelse på slutten på 1800-

tallet. Misjonsforeningene var pionerer i foreningsliv i Vardø.  Avholdsbevegelse fikk 

rotfestet i Vardø p.g.a. stor alkoholmisbruk i byen på 1800-tallet, og er et særpreg med de 

mange losjene som ble stiftet rundt 1900.  

Dagsavisen Østhavet utgis i Vardø. 

  

http://no.wikipedia.org/wiki/Forsvaret
http://no.wikipedia.org/wiki/1968
http://no.wikipedia.org/wiki/1969
http://www.varanger.com/
http://no.wikipedia.org/wiki/1600-tallet
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Næringsliv: 
 

Næring: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Fiske og 

fiskeindustribedrifter 

 

Fiske og fiskeindustribedrifter var 

ryggraden i Vardø bys og Kibergs 

næringsliv. Etter krigen kom store 

industribedrifter som har vært 

avgjørende for sysselsetting: Fi-No-

Tro – etabl. i 1950, i begynnelsen 

av fiskeindustriperioden i fylket var 

Vardø en av Fi-No-Tros avdelinger i 

Finnmark-en hjørnesteinsbedrift 

Overtatt av Wøhni Fisk as i 1983- , 

Brødr. Aarsæther Vardø A/S - 

etablert i 1924 – i drift til 2000. 

Vardø Produksjonslag – fra 1950-

tallet til 1980-tallet i drift, 

Seawood Vardø as, 

rekeproduksjon – i drift 1981-2001. 

I Kiberg: P.G. Mathisen A/S – etabl. 

i 1944 av Paul G. Mathisen, gikk i 

konkurs i 1996, drev fiskekjøp, 

landhandel og fiske-foredling, 

overtatt av Kiberg Arctic Fisk as 

(Nils H. Nilssen og Alf Martin 

Jensen), i drift 1997 -2001. 

Noe arkivmateriale 

oppbevart ved Varanger 

Museum, Vardø:  

Brødr. Aarsæther  

Vardø fiskesamvirkelag 

(1952-63) 

Jacobsenbruket (1957) 

Kilværbruket (1953-54) 

Vardø fryseri og kjøleanlegg 

A/S (1950-tallet) 

 

 

Handelsnæring / 

private tjenesteyting  

/hotell / restaurant 

Handelsnæring har vært en av 

bærebjelkene i byens utvikling på 

1800-tallet frem til 

Pomorhandelens slutt i 1917. 

Handelshuset A. Brodtkorb – et av 

de største handelshusene i 

Finnmark. 

Arkivmateriale etter 

Brodtkorb oppbevares ved 

Varanger Museum 

O. Lundene med utsalg 

(1949-61), Alf Svene Olsen 

(1960-tallet), Vardø hotell 

(1950-tallet). Nyere 

virksomhet er ikke 

dokumentert. 

Aviser Østhavet er lokalavis for Vardø og 

Kiberg 

Ikke dokumentert. 
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Organisasjoner: 
 

Type: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Mange langvarige lag 

og foreninger som 

har fått sin 

opprinnelse på 

slutten på 1800-tallet 

Misjonsforeningene var pionérer i 

foreningsliv: Vardø Kvindeforening 

for Hedningemission (ble stiftet i 

1863, het på 1980-tallet Vardø 

misjonsforening). Vardø 

Arbeiderforening, Vardø 

Fiskeriforening, organisasjoner 

knyttet til musikk og sang, idrett 

og friluft, avholdsforeninger IOGT-

losjer, Polartjernen har vært 

særpreg, Vardø faglige Fiskarlag, 

fiskarlag  

Lav dekningsgrad. 

Noe arkivmateriale 

oppbevart ved Varanger 

museum, avd. Vardø: 

Kiberg fiskarlag, Norges 

råfiskarlag Vardø, 

Håndverkernes 

kvinneorganisasjon, Vardø 

SV, Vardø IOGT-losjer,  

 
Festivaler / arrangementer: 
 

Arrangement: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Yukigassen  
Pomorfestivalen 

Unike arrangementer i Norge 

(Stiftelsen Laboratoriet står bak)– 

har blitt arrangert fra 1995. 

Sammen med 
kommunearkivet ? 

 
Grupper 
 

Gruppe: Begrunnelse: Dekningsgrad i depot: 

Partisaner 
 
 
 

17 av de 45 partisanene flyttet 

tilbake til Kiberg etter krigen, som 

fikk navnet ”lille Moskva”. Mange 

av disse ble mistenkeliggjort og 

overvåket under den kalde krigen. 

Partisanenes innsats ble 

usynliggjort – og ble ikke anerkjent 

før på 1980-tallet.  

Noe dokumentasjon av 

partisanere finnes ved 

Varanger Museum, avd. 

Vardø? 

Arbeidsinnvandrere: 

Finlendere  

Tamiler 

Både finlendere og tamiler har 

vært en viktig ressurs for 

fiskeindustrien i Vardø. På det 

meste 400 finske (1980) og 300 

tamiler (1990). 
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Sammendrag av analysene 
Det er utført to analyser over de bevarte privatarkivene i fylket: Bestandsanalyse og 

samfunnsanalyse med historisk riss. I bestandsanalysen ble det avdekket privatarkivtyper i 

ulike nærings- og organisasjonssektorer, geografiske områder og tidsperioder som mangler 

eller er underrepresentert i depot. I samfunnsanalysen, med historiske riss, ble 

lokalkunnskap om de sentrale og viktige nærings- og organisasjonsaktørene i ulike 

kommuner i Finnmark fra 1900 frem til dag hentet frem, og i hvilke grad de er dokumentert i 

de bevarte privatarkivene. Resultatene av disse analysene har pekt ut at følgende privatarkiv 

er mangelfulle eller mangler helt i depot. 

1. Det ønskes at følgende næringsarkiver skal dokumenteres: 

 Generelt er bedriftsarkiver underrepresenterte sammenlignet med antall 

organisasjons- og personarkiver.   

 Gårdsarkiver som dokumenterer arktisk jordbruk 

 Reindriftsarkiver / reindriftsrelaterte næringsarkiver særlig i Karasjok og sjøsamiske 

områder i Tana, Nesseby, Porsanger, Sør-Varanger og Nordkapp. Reinslakteriarkiver 

fra Karasjok og Tana (Aage Pedersen AS). Andre reindriftsrelaterte arkiver f.eks. etter 

duodjibedrifter, snøskuterutsalg (Frode Utsi, Tana)   

 Arkiver etter skifernæringen fra Alta 

 Arkivene etter oppdrettsnæring 

 Arkivene etter pelsdyrnæringen fra 1980-90-tallet, særlig i Måsøy, Karasjok og 

Nesseby. 

 Fiskeriarkiver: Fiskeri / fiskeindustri har vært den desidert viktigste næringssektoren i 

i kystkommunene Loppa, Hasvik, Alta, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Nordkapp, 

Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord og Vardø, samt i fiskeværet Bugøynes i Sør-

Varanger og bygda Vestre Jakobselv i Vadsø. Mange av de utallige fiskebrukene har 

vært hjørnesteinsbedrifter i fiskeværene. Det er bevart en del arkivmateriale etter 

disse, men de består stort sett av fragmenterte deler. Ingen dokumentasjon av 

næringen i følgende fiskerikommuner finnes avlevert i depot: Hasvik (bortsett fra 

oppdrettsnæringen), Lebesby og Båtsfjord, samt Bugøynes og Vestre Jakobselv. Blant 

annet mangler arkivene, eller er svært mangelfullt dokumentert, etter følgende 

hjørnesteinsbedrifter: A/S Njord i Loppa, Alvestad Fiskebruk i Sørvær og Brevikbotn 

Produksjonslag, Havøysund Fiskeindustri, Hj. Pedersen Mjaanes i Kvalsund, Brødrene 

Aarsæther i Kjøllefjord, Mehamn Isanlegg, flere hjørnesteinsbedrifter i Båtsfjord 

(Finotro, Nils. H. Nilssen, Brødr. Aarsæther, Neptun, Båtsfjordbruket), Varanger 

fiskeindustri As i Bugøynes, Vadsø Sildeoljefabrikk, Jakobselv Fiskersamvirkelag i 

Vestre Jakobselv, Finotro i Vardø og P.G. Mathisen A/S i Kiberg. 

 Meieriarkiv, slakteriarkiv, arkiv etter hermetikk-, margarin- og brusfabrikker i 

Honningsvåg og Nordvågen i Nordkapp, Hammerfest, Tana og Vadsø. 

 Arkiv etter mekanisk industri: Skipsverfts- og slipparkiver fra kommuner i 

Finnmarkskysten. Kimek i Kirkenes er den største av disse. A/S Havøysund Patentslipp 
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i Måsøy, (etablert i 1935) er det eldste skipsbyggeriet i fylket, Brødrene Isaksens Slipp 

i Honningsvåg. 

 Arkiver etter banker og forsikringsselskaper 

 Arkiver etter kraftproduksjon inklusive vindkraft 

 Reiselivsarkiv: Fjellstuearkiv før og etter den andre verdenskrig, arkiver etter 

moderne reiselivsbedrifter, særlig i Nordkapp og Sør-Varanger hvor reiselivet har 

vært i enorm vekst de siste årene. Arkiver etter Nordlysturisme-sommerturisme i 

Alta, lakseturisme i Tana, arkiver etter reiselivsnæringens knytning til samisk kultur, 

duodji, sølv- og knivsmier f.eks. Juhls sølvsmie i Kautokeino som er en viktig 

arbeidsplass og populær turistattraksjon. Reiselags- og turistforeningsarkivene. 

 Arkiver etter private tjenesteyting fra 1980-90-tallet frem til i dag: Frisørarkiver, 

varebutikkarkiver, arkiver etter spesialforretninger.  

 Arkiver etter kulturbedrifter innen musikk, kunst, håndverk, film, video, foto, 

arkitektur, opplevelse- og aktivitetsbedrifter og tolketjenester særlig fra Vadsø, Sør-

Varanger, Karasjok og Kautokeino hvor vekst i kulturnæringen har vært størst i fylket. 

2. Det ønskes at følgende organisasjonsarkiver skal dokumenteres: 

 Bondelagarkiver: Arkivene etter lokale bondelag er viktige kilder til nyere 

jordbrukshistorie i Finnmark. 

 Fiskarlagarkiver: Ikke mange bevart. De er viktige kilder til nyere fiskerihistorien på 

Finnmarkskysten. Lokale fiskarlag hadde en stor tilslutning i noen fiskevær og utviklet 

seg til mektige bygdelag som var for alle, ikke bare for fiskere (særlig i Loppa og 

Måsøy).  

 Skytterlagsarkiver: Skytterlagene har vært organisasjonslivets pionérer i Finnmark. 

Kvalsund skytterforening var den første forening i fylket. Skytterforeningene og – lag 

hadde en stor sosial betydning i kommuner, de hadde et stort antall medlemmer og 

en stor tilslutning i arrangementene.  

 Kvinnelagsarkiver: Det er manglende dokumentasjon av kvinnelige arkivskaperer og 

kvinnebevegelsen i depot. Arkiver etter tradisjonelle kvinneforeninger som 

husmorlagsarkiver, husflidsarkiver, helselagsarkiver og arkiver etter religiøse 

kvinneforeninger er i liten grad bevart (med unntak av sanitetsforeningene som er 

godt dekket i depot). Også moderne kvinneorganisasjoner mangler i depot. 

 Multikulturelle arkiver: Kilder som dokumenterer nyere innvandrings- og 

flyktningshistorie mangler i depot.  

 Arkiver etter lokale samiske foreninger (Samelag, flyttesamelag) fra Karasjok, Tana, 

Nesseby, Porsanger og Sør-Varanger 

 Dokumentasjon etter østsamiske befolkning: Østsameforening i Neiden, Neiden 

fiskefelleskap (for Käpäläfisket i Skoltefossen). 

 Arkiver etter ulike religiøse foreninger og menigheter: Frikirkelige menigheter 

rotfestet særlig i Vest-Finnmark, som i Hasvik hvor foreningen «De frie venner» 

hadde to Norgesberømte predikanter, Oskar Gamst og Henrik Eilertsen. 
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Læstadianske menigheter hadde stor tilslutning i både Alta (kalt «Altalæstadianer») 

og Vadsø, særlig i kvenske og samiske boligområder. 

 Partiarkiver fra høyresiden og sentrumspartier: De er underrepresentert i depot. 

Det er samlet inn et meget godt utvalg av partier på venstresiden, blant annet i 

forbindelse med etableringen av ABANN-arkivet (Arbeiderbevegelsens Arkiv i Nord-

Norge). 

 Festivalarkiver som viser det særpregede og unike til et sted eller er utviklet som et 

særegent opplegg: Arkivene som dokumenterer Fiskefestivalen i Sørøya, 

Påskefestivalen i Kautokeino, Finnmarksløpet, Midtnattskirenn for Kvinner i 

Båtsfjord, Barents Spetakkel og Pasvik Trail i Sør-Varanger, Varangerfestival i Vadsø 

og Yukigassen og Pomorfestivalen i Vardø (Stiftelsen Laboratoriet). 

 Revylagsarkiver fra Honningsvåg og Lakselv (revyfestivalen i Lakselv). 

 Organisasjonsarkiver fra følgende kommuner / geografiske områder: Loppa, Hasvik, 

Kvalsund, Alta, Hammerfest, Alta, Nordkapp, Karasjok, Tana, Båtsfjord, Lebesby, 

Mehamn-Gamvik, Lakselv, Nesseby, Kiberg i Vardø 

3. Det ønskes at flere institusjonsarkiver bevares: 

Det er bevart lite arkiver etter private institusjoner.  

4. Det ønskes at følgende grupper skal dokumenteres: 

 Partisaner (Kiberg, Berlevåg) 

 Fiskerbønder og deres koner langs Finnmarkskysten (fiske kombinert med arktisk 

landbruk) 

 Kombinasjonsyrkesgrupper i de sjøsamiske områdene (Nesseby, deler av Tana, 

Porsanger, Sør-Varanger, Kvalsund) 

 Reindriftsutøvere / kombinert med arktisk landbruk, elvefiske, duodji i Kautokeino, 

Karasjok, Tana 

 Skiferarbeidere/småbrukere i Alta 

 Østsamer / skoltesamer i Neiden- Finnes ikke dokumentasjon om dem i depot. 

Gruppen i Neiden, Sør-Varanger er liten og representerer den eneste bæreren av 

østsamiske / skoltesamiske kulturer  

 Finske nyinnvandrere i fiskeindustrien i tidsperioden 1960-80-tallet: I Vardø, 

Båtsfjord, Sør-Varanger, Nordkapp flest finlendere. Noen reiste tilbake, noen ble 

værende. Senere finske nyinnvandrere fra 1990-tallet til grensekommunene i 

Finnmark: Sør-Varanger, samiske kjerneområdet og Kvalsund 

 Tamiler: Perioden 1990-2000 (filetarbeidere i Vardø (på det meste 300 tamiler), 

Båtsfjord, Mehamn og Hammerfest 

 Balkaner: 1990-tallet (Vadsø) 

 Dagens innvandrere / flyktninger (multikulturelle grupper).  Båtsfjord, Hasvik, 

Gamvik og i Vadsø med flest innvandrere i Finnmark (ligger på topp i Norge):  
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o Arbeidsinnvandrere: Russere, baltere, polakker, islendere i Gamvik,  

o Ektefelleinnvadrere: Russiske kvinner i Sør-Varanger, Båtsfjord, Lebesby, 

Tana og Nesseby; Thailandske kvinner i Loppa 

o Asylsøkere / flyktninger: Afghanere, somalere i Vadsø, Alta, Hammerfest.  

 Religiøse grupper: 

o Læstadianer i Alta (Altalæstadianer) og Vadsø 

o Medlemmer i frikirkelige menigheter som «De frie venner» i Sørvær 

5. Det ønskes at det samles inn privatarkiver fra følgende geografiske områder / 

    kommuner: 

 Båtsfjord og Lebesby er udokumenterte kommuner i depot. Det er ikke bevart et 

eneste privatarkiv fra Båtsfjord.   

 Fra Lebesby finnes det svært liten grad dokumentasjon i depot. Med unntak av 

arkivet etter AS Friarfjord.  

 Arkiver fra Hasvik, Loppa og Tana er underrepresentert i depot. Det som finnes er et 

arkivstykke eller fragmenter  

6. Det ønskes at følgende tidsperioder skal dokumenteres: 

 Det er samlet inn svært lite privatarkiver fra før krigen, samt bedrifts- og 

organisasjonsarkiver som dekker i de siste tiårene. 
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