
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 

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. 

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):  

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. 

Litteratur 
Angell Elisabeth og Ivar Lie (2002): Arbeidsmarkedet i tre Finnmarksregioner. NIBR-rapport 
   2002:2. Alta. 
 
Angell Elisabeth, Stig Karlstad og Vigdis Nygaard (2003): Samiske samfunn i omstilling.  
   Sluttevaluering av Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark. Rapport 2003:5. Norut Nibr 
   Finnmark. Alta  
 
Balsvik, Randi Rønning (1989): Vardø. Grensepost og fiskevær 1850-1950. 1. Vardø  
   kommune. 
 
Balsvik, Randi Rønning (1989): Vardø. Grensepost og fiskevær 1850-1950. 2. Vardø  
   kommune. 
 



Beronka, Johan (1933): Vadsø bys historie. Vadsø kommune. 
 
Eikeset, Kjell Roger (1998): Altas historie, Bind 3. Dramatiske tiår (1920-1964). Alta 
   kommune. 
 
Eikeset, Kjell Roger (2003): Altas historie, Bind 4. Den mangfoldige bygdebyen (1964-2002).  
   Alta kommune. 
 
Fossen, Asbjørn (2006): Nordøst i Finnmark. Liv eller død? Memoria bok og Forlag. Oslo. 
 
Førde, Tor (1984): Sentrale trekk ved utviklinga i Berlevåg 1865-1940. Berlevåg skolekontor. 
   Berlevåg. 
 
Gamst, Leonhard og Harald Samuelsberg (1983): Loppas historie. Bygdebok for Loppa  
   kommune. Loppa kommune. 
 
Grebstad, Ottar og Kirsti Mathilde Thorheim (2003): Fotefar mot nord. En kulturhistorisk 
   reise i Nord-Norge og Namdalen. Forlaget Press. Oslo 
 
Grønhaug Reidar, Tor Halfdan Aase (1986): Tilpasninger blant finske nyinnvandrere i Øst- 
   Finnmark. NIBR-rapport 1986:7. Alta 
 
Handlingsplan med strategiske del 2010 Nordkyn Utvikling KF. KST Sak 46/09.Gamvik 
   kommune. 
 
Hansen, Einar Richter (1990): Nordkapp, en fiskerikommune: fra de eldste tider til i dag.  
   Nordkapp kommune.    
 
Iversen, Klaus (1989): Krise, utslettelse og nytt liv. Hammerfest etter 1914. Hammerfest  
   kommune. 
 
Jacobsen, Ragnvald (1989): Kvalsund i Finnmark: bygdebok om Kvalsunds folk og forhold. 
   Kvalsund kommune. 
 
Johansen, Narve Stubbraaten (2014): Norsk fangst i Tanavassraget i sesong 2014. Rapport  
   2015-01. Tanavassdragets fiskeforvaltning. Tana 
 
Juvkam, Dag (1999): Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndeling. 
   Statistisk sentralbyrå. Oslo-Kongsvinger. 
 
Karlstad Stig (2005): Kulturnæringer lengst nord – verdiskapning, lønnsomhet eller bare 
   kultur. Rapport 2005:15. Norut NIBR Finnmark, Alta 
 
Karlstad, Stig (red.) og Ivar Lie: Verdiskapningen i reindrifta. Rapport 2009:6. Norut. Alta. 
 
Kristensen, Tove (red.)(2014): Gamle Gamvik. Et utvalg artikler 1980-2013. Gamvik  
   Museums- og historielag. Gamvik. 



 
Kvidal Trine, Ivar Lie og Vigdis Nygaard (2008): Russisk arbeidskraft i Finnmark – utvikling, 
   erfaringer og fremtidige behov. Notat 2008:1001. Norut Alta. 
 
Lillevik, Bjarne (1970): Mehamnfolkets historie. Smedholmen/Engesund. 
 
Lunde, Aage (1979): Sør-Varangers historie. Sør-Varanger kommune. 
 
Nygaard Vigdis et.al. (2009): Flytting og bofasthet i Finnmark. Rapport 2009:9. Norut. Alta. 
 
Nærings- og samfunnsplan 2007-2012 for Lebesby kommune. Vedtatt i Kommunestyre den 
   27. november i sak 55/07. Lebesby. 
 
Olsen, Håkon H.(1965): Bygdefolk for Hasvik.  AS. Peder Nordbye. Tromsø. 
 
Petterson, Arvid (1994): Småfolk og drivkrefter. Porsanger bygdebok, bind 2. Fra 1900 til 
   1960-årene. Porsanger kommune. 
 
Samiske tall forteller 3. Kommentert samisk statistikk 2010. Raporta / Rapport 1/2010. Sámi  
   allaskuvla. Guovdageaidnu. 
 
Slaastad, Tove Irene (2014): Samisk statistikk. Rapporter 2014/01. Statistikk sentralbyrå. 
   Oslo-Kongsvinger. 
 
Solstad, Karl Jan (red.) et al. (2012: Samisk Språkundersøkelse. NF-rapport nr. 7: 2012. 
   Nordlands Forskning. Bodø. 
 
Stavseth, Hege (2008): Hamningberg – fra fiskeværet til minnested. Masteroppgave i  
   historie. Det samfunnsfaglige fakultet. Universitet i Tromsø. 2008. 
 
Stornes, Ole Kristian (2014): Verdiskapningen og sysselsettingen av jordbruket i Finnmark.  
   Notat 2014:15. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Oslo 
 
Sør-Varanger 1960-2005: Frå malm til mangfold. Sør-Varanger historielag, 2005 
 
Østby Lars, Even Høydahl og Øivind Rustad (1913): Innvandrernes fordeling og  
   sammensetning på kommunenivå. Rapporter 2013/37. Statistikk sentralbyrå.  
   Oslo-Kongsvinger. 
 
http://www.imdi.no/Nyheter/2014/Sjekk-innvandringstallene-for-din-kommune/ 
 
http://www.masoy.kommune.no/folketallet-i-finnmark.191938.html 

https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Finnmark/Nyheter/berlevag-topper-

narings-nm-i-finnmark/ 

http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/befolkningsvekst-rundt-oslo 

http://www.imdi.no/Nyheter/2014/Sjekk-innvandringstallene-for-din-kommune/
http://www.masoy.kommune.no/folketallet-i-finnmark.191938.html
https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Finnmark/Nyheter/berlevag-topper-narings-nm-i-finnmark/
https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Finnmark/Nyheter/berlevag-topper-narings-nm-i-finnmark/
http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/befolkningsvekst-rundt-oslo


Vedlegg: 
 

 
 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 


