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Vedlegg 2.  

Resultater fra 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 

 

Antall privatarkiv fordelt på de ulike typer 

I tabell 2 kan man se hvordan den bevarte privatarkivbestanden i Finnmark fordeler seg på 

ulike typer privatarkiver. Kategorien organisasjonsarkiv er klart størst, mens institusjonsarkiv 

er minst. 

 

 

Antall privatarkiver i forhold til næringstyper 

Tabell 3 viser hvordan privatarkivene fordeler seg på de ulike næringskategoriene. Det er 

oppbevart flest fiskeriarkiver, handelsarkiver og arkiver knyttet til bygge-, eiendoms- og 

snekkervirksomhet. Det er svært få arkiver fra gårds- og skogbruk, reindrift/foredling av rein, 

slipp/skipsverft, håndverk/duodji, advokat- og bankvirksomhet, samt vann- og 

kraftleverandører/kraftlag i bevaringsinstitusjonene.  
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Antall privatarkiver i forhold til organisasjonstyper 

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

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

organisasjoner, kvinneorganisasjoner og idrettsorganisasjoner, samt sang- og 

musikkforeninger. Av politiske partier og organisasjoner dominerer venstresiden (ABANN-

arkivene), mens det i liten grad er samlet inn partiarkiver og arkiver etter politiske 

organisasjoner fra høyresiden og sentrum. Det finnes også få arkiver etter religiøse 

foreninger, utenom samemisjonsarkiver. Det er samlet inn få organisasjonsarkiver knyttet til 

flerkulturelle og etniske forhold. Utenom det samiske og kvenske er det ikke samlet inn 

organisasjonsarkiver knyttet til andre flerkulturelle grupper.  
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Antall privatarkiver i forhold til personarkivtyper 

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

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

5). Det er også mye dagbøker, minnemateriale og annet biografisk materiale, særlig knyttet 

til krigs- og gjenreisningstiden. Når det gjelder privatpersoners arkiv, er det ikke alltid lett å 

identifisere hvilken samfunnsrolle de har hatt og/eller spesielle opplevelser som er 

foranledningen til avleveringen av arkivene. 

 

Antall privatarkiver etter geografisk tilhørighet (kommunevis) 

Som vi kan se av tabell 6 er det samlet inn flest arkiver fra Vadsø, Berlevåg og Hammerfest. 

Svært få privatarkiver er samlet inn fra Lebesby, Båtsfjord, Tana, Hasvik og Loppa. Av disse 

ligger Lebesby og Båtsfjord på bunn. 
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Antall privatarkiver fra det samiske språkforvaltningsområdet 

Tabell 7 viser hvor mye som er bevart av privatarkiver som hører til det samiske 

språkforvaltningsområdet i Finnmark, altså Nesseby, Tana, Karasjok, Kautokeino og 

Porsanger. 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 de bevarte 

privatarkivene). Minst av de bevarte er institusjonsarkiver (tre institusjonsarkiver). 

 

Antall privatarkiver i ulike tidsperioder 

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

privatarkivene dekker denne perioden (tabell 8). Det er svært få privatarkiver fra 1800-tallet.  
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Antall privatarkiver etter flerkulturelle grupper 

I tabell 9 ser vi hvordan privatarkivene i fylket fordeler seg på flerkulturelle grupper. Her er 

det lagt vekt på språk, arkivets navn og arkivets politiske og kulturelle karakter. Østsamiske 

arkivskapere mangler i den bevarte bestanden, og den østsamiske kulturen er 

udokumentert. Det er også lite bevart arkivmateriale knyttet til kvener. 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. 

 

 

Konklusjon 

Det kom frem i bestandsanalysen at det er bevart langt færre bedriftsarkiver enn 

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

elektrisitetsforsyning, slipp og skipsverft, sagbruk, jord- og skogbruk, reindrift, duodji og 

reiseliv er næringssektorer som er lite dokumentert i depot. Det er bevart en del 

arkivmateriale etter fiskebedrifter, men de består stort sett av fragmenterte deler. 

Bestandsanalysen avslørte videre at det mangler privatarkiver som dokumenterer det 

flerkulturelle. Østsamiske arkivskapere og dokumentasjon etter østsamene er totalt 

fraværende, siden det ikke er bevart et eneste privatarkiv som dokumenterer østsamisk 

kultur. De lokale samiske organisasjonene i andre kommuner enn Kautokeino mangler i 
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depot. Det er også bevart få arkiver etter kvenske foreninger. Det er ikke bevart privatarkiver 

fra nyinnvandrere i Finnmark, som arbeids- og ektefelleinnvandrere og flyktninger. 

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

Lebesby og Båtsfjord ligger på bunn i antall bevarte privatarkiver fra kommunene. 

Med hensyn til tidsperiode finnes det svært få privatarkiver fra 1800-tallet. Det er også 

samlet inn få arkiver som dokumenterer samfunnsutviklingen de siste tiårene.  

Bestandsanalysen avdekket også manglende dokumentasjon av kvinner. Mannlige 

arkivskapere og mannsdominerte samfunnssektorer er bedre representert i de bevarte 

privatarkivene enn kvinnelige arkivskapere.  


