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Depotforholdene i Finnmark i 2016. 
  

Institusjon Beskrivelse av magasinforholdene 

Museene for kystkultur og 
gjenreisning 

Gjenreisningsmuseet: 
Privatarkivene ved avdelingen er oppbevart i et eget arkivmagasin, som er 
ett av museets to magasiner. Det ene fungerer som gjenstandsmagasin. Det 
andre er arkivmagasinet. Dette er verken brannsikret eller sikret mot 
klimatiske svingninger, jf. arkivloven. Siden gjenreisningsmuseet har fått 
tilsagn om midler til utbedring og utbygging av magasinene, vil dette endre 
seg om noen år. 

 Måsøy museum:  
Avdelingen holder til i en gammel prestegård.  I huset er det oppbevart 
arkivmateriale i fire etasjer – fra kjeller til loft – hvor forholdene er 
forholdsvis gode, med unntak av loftet, hvor materialet er utsatt for 
fuktighet og brannfare. Avdelingen har relativt mange betydningsfulle 
arkiver som burde ha vært oppbevart under bedre forhold.  

 Nordkappmuseet: 
Godt vernet, brann- og vannsikret og klimatilpasset. Magasinet er oppfylt, 
men det er god utvidelsesmulighet. Avdelingen har lite privatarkivmateriale, 
siden de knappe magasinressursene foreløpig er til hinder for å oppbevare 
mer. Noe arkivmateriale oppbevares per i dag utenfor magasinet på grunn 
av plassmangel. Fiskeriarkivet SiFi (Sildoljeindustri i Finnmark) er overført til 
deponering ved IKA Finnmark.  

 Berlevåg havnemuseum: 
Museet holder til i Havnevesenets gamle hovedbygning.  Privatarkivene ved 
avdelingen er oppbevart i et kontorrom i andre etasje, hvor avdelingen har 
bortimot 70 ulike privatarkiver skapt av lokale bedrifter, organisasjoner og 
privatpersoner. Noen av disse har hatt en nøkkelrolle i samfunnsutviklingen 
i Berlevåg over lang tid, og deres arkiv har en stor betydning både som 
historisk kilde og samtidsdokumentasjon. Arkivet etter fiskekjøper 
Guldbrandsen i Kongsfjord er overført til deponering ved IKA Finnmark i 
Lakselv. 

 Gamvik museum: 
Avdelingen holder til i det nedlagte Brodtkorbbruket. Fra 1990 til 1995 ble 
disse bygningene restaurert og tilpasset museumsformål. Arkivmaterialet 
oppbevares på tre ulike steder: to tidligere kjøle- og fryserom og et 
arkivmagasin. Arkivmagasinet har tidligere blitt brukt som ishus, men er nå 
omgjort til magasin med 30 rullereoler. Dette rommet fungerer utmerket 
som arkivmagasin, og oppbevaringsforholdene er bra, men det mangler 
tilfredsstillende ventilasjon og styring av temperatur og fuktighet. Det er 
anbefalt at materialet fra de andre rommene overflyttes til det nye 
magasinet, hvor det er svært god kapasitet.  

 Stiftelsen Foldal:  
En ny avdeling fra 1.1.2017. Magasinsituasjon utredes. 



Alta museum Alta museum: 
Privatarkivmaterialet oppbevares midlertidig i et eget rom i tilknytning til 
museets gamle bibliotek. Rommet fungerer godt som midlertidig 
arkivmagasin, og oppbevaringsforholdene er forholdvis bra. Det er bygd to 
nye magasiner i museets nybygg, det ene for gjenstander, det andre for 
arkivalia. Magasinene er nesten ferdige, med unntak av at det mangler 
tilfredsstillende ventilasjon og styring av temperatur/fuktighet i disse 
magasinene. Dermed kan ikke arkivene overflyttes fra det gamle biblioteket 
foreløpig. Det er mye ledig plass i magasinet. 

RidduDuottarMuseat: De Samiske Samlinger: 
Museets samlinger oppbevares i tre ulike magasiner. Et magasin er for 
gjenstander, det andre er for kunstverk og det tredje for oppbevaring av 
arkivmateriale. Forholdene i disse er forskriftsmessige. Siden magasinet var 
overfullt var det også plassert arkivmateriale i korridoren.  

 Kautokeino bygdetun 

Ikke lokaler for forsvarlig oppbevaring av arkivalia. 

 Stabbursnes Museum: 
Avdelingen har lite arkivalia, siden materialet er avlevert og også i fremtiden 
vil bli avlever til IKA Finnmark i Lakselv.  

 Kokelv Sjøsamiske Museum: 
Avdelingen har ikke magasin.  Gjenstander og historisk litteratur 
oppbevares i museumsgården, Nillágården, som er et nedlagt sjøsamisk 
småbruk. Privatarkivene er avlevert til deponering ved Samisk arkiv. 

Tana og Varanger 
museumssiida: 

Tana museum: 
Avdelingen har ikke forsvarlige magasiner. Privatarkivene ved avdelingen er 
oppbevart hovedsakelig i de «bakrommene» på andre etasje i 
hovedbygningen, i den gamle fjellstua i Polmak. Noe materiale ligger i 
pappesker på golvet, noe i trehyller og noe er plasser i arkivskap. 
Oppbevaringsforholdene er i bygningen er dårlige. Materialet kan bli utsatt 
for fuktighet og kulde.  

 Varanger Samiske Museum: 
Privatarkivene ved avdelingen er oppbevart i et magasin hvor forholdene er 
forskriftmessige. Det er lite ledig plass. 

 Østsamisk museum: 
Museet har nytt bygg, men lite magasinplass. Museets privatarkiver 
deponeres ved Finnmark fylkesbibliotek. 

 Saviomuseet: 
Avdelingen er samlokalisert med Sør-Varanger museum og deler magasin 
med dette. Museet jobber ikke med arkivalia. 

Varanger Museum: Vadsø museum - Ruija Kvenmuseum: 
Avdelingens administrasjon ligger i  det tidligere NRK-bygget. Ombygging og 
tilrettelegging av et stort magasin i NRK-bygget er under planlegging. En del 
arkivalia oppbevares i et brann- og vannsikret rom i bygningens kjeller. Det 
er foreløpig plass til ca. 60 hyllemeter i dette rommet, og det er meningen 
at resten av arkivaliene, som fremdeles oppbevares i et arkivrom i 
Esbensengården, skal overflyttes hit.  



 Vardø Museum: 
Museet holder til i en gammel skolebygning. Arkivmaterialet oppbevares i 
reoler i ett av klasserommene, hvor forholdene er relativt gode, men ikke 
helt forskriftsmessige.   

 Grenselandmuseet (Sør-Varanger Museum): 
Privatarkivmaterialet oppbevares i et eget magasin med tilknytning til 
museets gjenstandsmagasin. Oppbevaringsforholdene i magasinet er 
forskriftsmessige.  Det er ikke mye ledig plass igjen til arkivalia.  

Samisk arkiv: Samisk arkiv har foreløpig ledig magasinplass og kan også fungere som 
depot for de samiske museene som ønsker det. Arkivet har planer om å 
utvide bygningens andre etasje til magasinformål.  

IKA Finnmark: IKA Finnmark fungerer som depot for medlemskommuner. Det er lite 
magasinplass, slik at det kommunale materialet er prioritert, og 
institusjonen kan ikke ta imot privatarkiver fra andre aktører.  IKA Finnmark 
har planer om å bygge nytt magasin.  

Finnmark fylkesbibliotek: Finnmark fylkesbibliotek har ca. 10 hyllemeter ledig magasinplass, og kan ta 
imot små arkiver.  

Statsarkivet i Tromsø: Statsarkivet i Tromsø har mye ledig magasinplass etter utvidelsen. 
Statsarkivet er villig til å ta imot større arkiver som overstiger andre 
institusjoners kapasitet med hensyn til magasinplass eller 
tilgjengeliggjøring.  

 


