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Forord 

Med dette er innsamlingsdelen av prosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper» 

avsluttet. Prosjektets formål er å spore opp, ta vare på og formidle arkivmateriale om fem utvalgte 

grupper som i liten grad er dokumentert i Finnmarksarkivenes samlinger, nemlig østsamer, 

fiskerbønder, utenlandske minoriteter, flyttsamer og kvinner. Prosjektet gjennomføres av 

arkivnettverket Finnmarksarkivene, der en arbeidsgruppe med arkivarer fra Samisk arkiv, Statsarkivet 

i Tromsø, Interkommunalt arkiv i Finnmark, RiddoDuottarMuseat, Varanger museum og Finnmark 

fylkesbibliotek har utformet prosjektet, som ledes av Finnmark fylkesbibliotek. 

Innsamlingsdelen av prosjektet har pågått fra 1. januar 2017 til og med 31. mars samme år. Ida 

Kjeilen Thuv og Anne Karen Hætta har vært ansatt som prosjektmedarbeidere, og har hatt i oppgave 

å kartlegge og samle inn arkiver i denne delen av prosjektet. Denne rapporten gir en oversikt over 

hvilke strategier vi har brukt for å finne materialet; den gir en beskrivelse av de innsamlede arkivene 

og en oppsummering av våre erfaringer.  

 

Vadsø og Kautokeino, april 2017 

Ida Kjeilen Thuv og Anne Karen Hætta 
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1. Innledning 

I forkant av prosjektet ble det gjort et grundig kartleggings- og analysearbeid av hva som finnes og 

hva som mangler av privatarkiver ved institusjonene i Finnmark. Ut fra dette ble fem «glemte 

grupper» valgt ut: Østsamer, fiskerbønder, utenlandske minoriteter, flyttsamer og kvinner. I 

prosjektet har det også vært et gjennomgående fokus på hjørnesteinsbedrifter og næringer i 

lokalsamfunnene. Hensikten med arbeidet er å sikre en helhetlig samfunnsdokumentasjon fra 

Finnmark. Gjennom prosjektet ønsket vi også å skape allmenn bevissthet rundt privatarkivene som 

historisk kilde og som samtidsdokumentasjon. Vi ønsket å få fram gruppenes egne stemmer, og 

derfor har vi gjennomført intervjuer med representanter for gruppene. Intervjuene er ment å 

komplementere annet arkivmateriale vi har fått.  

Arbeidsoppgavene ble fordelt slik at Anne Karen Hætta har hatt hovedansvaret for østsamiske og 

reindriftssamiske arkiver, mens Ida Kjeilen Thuv har hatt ansvar for fiskeri, fiskerbønder og nyere 

innvandring. Vi har hatt et gjennomgående fokus på kvinner og kvinneperspektiv i alle gruppene. 

Anne Karen har hatt Samisk arkiv i Kautokeino som arbeidssted, mens Ida har vært på Finnmark 

fylkesbibliotek i Vadsø. 

 

2. Strategier  

2.1 Media og nettside 

Vi brukte ulike strategier for å nå frem til arkivskapere. Den bredeste tilnærmingen var å gå ut i 

media. Finnmarksarkivene sendte ut en pressemelding som gjorde at vi raskt fikk medieoppslag i 

Finnmarken, Ruijan kaiku, Ságat og Ávvir. Vi ble intervjuet på NRK Sápmi Radio og var med på 

finsksendingen.  

Vi lagde en egen side for prosjektet på Finnmarksarkivenes nettside. Siden er både på norsk og 

samisk. Vi har benyttet Facebook-sidene til Finnmark fylkesbibliotek og Samisk arkiv til å legge ut 

fortløpende oppdateringer vedrørende prosjektet. Sidene er allerede likt og fulgt av mange, og 

innleggene har derfor fått en hel del likes og noen delinger.     

Mange av de vi tok kontakt med hadde sett medieomtale av prosjektet, og det at folk kjente til 

prosjektet på forhånd var en fordel for oss.  Det var noen få som tok kontakt fordi de hadde sett oss i 

avisen eller hørt oss på radio.  

 

2.2 Kartlegging og kontakter 

Før innsamlingsarbeidet startet laget prosjektlederen en liste over hvilke arkiv fra de fem utvalgte 

gruppene som allerede finnes ved arkiv- og bevaringsinstitusjoner i Finnmark. Denne lista ble 
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komplementert etterhvert som vi fant arkiver fra gruppene som ikke var registrert i Finnmarksskrinet 

fra før.  

Deretter begynte kartlegging av arkiv- og arkivskapere innenfor “de glemte gruppene”. Hensikten 

med kartleggingen var å få oversikt over hvilke arkiver som finnes og å etablere kontakt med 

arkivskapere og andre som vet hvor relevante arkiver befinner seg. Prosjektarbeiderne utarbeidet 

hvert sitt kontaktskjema med informasjon om hvilke person-, organisasjons- og bedriftsarkiver som 

kunne være aktuelle å samle inn. Vi førte opp arkivtype, arkivskaper, kontaktinformasjon og notater 

fra kontakten vi hadde med arkivskapere og kontaktpersoner. Skjemaene ble viktige verktøy i 

kartleggingsfasen. Arbeidet med kontaktskjemaene ble gjort parallelt med at vi gjorde avtaler om å 

hente inn arkiver.  

Vi fant fram til aktuelle arkivskapere bl.a. gjennom “snøball-effekten”, tips fra personer som kjenner 

godt til miljøene på forskjellig vis, gjennom søk på Brønnøysundregistrene og Frivillighetsregisteret, 

søk på internett og Facebook. Vi har også funnet kontaktpersoner og relevante arkivskapere gjennom 

litteratursøk, å lese oss opp på gruppene, samt i arkiver vi allerede hadde i depot. De ulike gruppene 

krevde ulike metoder for å finne fram til arkivmateriale. For eksempel tok vi kontakt med plassjefene 

på de ulike fiskebrukene. Dette viste seg å være effektivt, fordi de kjenner godt til fiskebrukene og 

hvem som arbeider og har arbeidet der. Vi fikk tilgang til arkiver etter to hjørnesteinsbedrifter på 

denne måten. Havnesjefene har også vært behjelpelige. De har ofte store kontaktnettverk selv og 

kan sette en i kontakt med andre lokale ressurspersoner. På fylkesmannens hjemmesider fant vi 

lister med adresser og kontaktinformasjon til reinbeitedistriktene.  

Kontakt med arkivskapere ble som regel opprettet via telefon, for deretter å sende e-post med 

utfyllende informasjon, samt et informasjonsbrev om prosjektet, Finnmarksarkivene og bevaring av 

privatarkiv (vedlegg 1 og 2). Informasjonsbrev ble i noen tilfeller tilpasset mottakeren, slik at det ble 

mest mulig relevant for dem. Brevene ble skrevet på både norsk og samisk. I tillegg til å sende e-post 

til de vi først tok telefonkontakt med, ble informasjonsbrev sendt ut til alle reinbeitedistrikt og 

fiskarlag i Finnmark.  

Totalt har vi hatt telefonkontakt med rundt 180 personer, og sendt i overkant av 50 brev og 150 e-

poster med informasjon om prosjektet og sikring av privatarkiv. 

 

2.3 Intervju 

Der det var lite arkivmateriale, eller vi hadde behov for utfyllende informasjon om arkivet, ble det 

gjort intervjuer.  I utgangspunktet ønsket vi å ha noen faste spørsmål som vi stilte alle – f.eks. navn, 

alder, oppvekst, familie, foreldres næringsvei, utdanning med mer. Derfor formulerte vi en 

semistrukturert intervjuguide sammen. Ettersom gruppene og personene var såpass forskjellige og 

det var ulike grunner til at vi valgte å intervjue nettopp disse personene, ble spørsmålene og fokus i 

intervjuene i veldig stor grad tilpasset den som ble intervjuet. Ettersom det var veldig mange 

varianter av intervjuguidene, har vi valgt å ikke legge noen av dem med i denne rapporten.  

Intervjuene ble tatt opp, og det er meningen at informasjonen fra disse skal kunne brukes til 

formidling og forskning. Alle intervjuobjektene har skrevet under en samtykkeerklæring om dette, og 
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fikk et skriv med informasjon om prosjektet og om hvordan intervjuene vil kunne bli brukt (se 

vedlegg 3). 

Opptakene lagres foreløpig på prosjektmedarbeidernes arbeidssteder – Finnmark fylkesbibliotek og 

Samisk arkiv.  

 

3. Innsamlet materiale 

I løpet av prosjektperioden har vi klart å få inn 41 arkiver og/eller intervju som går inn under de fem 

gruppene. Det er også tatt bilder som bl.a. kan brukes i formidling av prosjektet. I tillegg har vi fått 

inn 22 arkiver som ikke passer direkte inn under gruppene prosjektet fokuserer på (se vedlegg 5).  

Ved innhenting av materiale er det gjort avtaler direkte mellom mottakerinstitusjon og arkivskapere. 

Bestemmelse av mottakerinstitusjon for de enkelte arkivene er gjort etter Samhandlingsplan for 

privatarkiv i Finnmark, men også hensyn til plass og arkivskapers ønsker har vært avgjørende. De 

fleste arkivene er avlevert eller deponert ved Finnmark fylkesbibliotek og Samisk arkiv, og to arkiver 

er sendt til Statsarkivet i Tromsø. 

Her følger en oversikt med presentasjon av innsamlede arkiv og intervju. 

 

3.1 Østsamer 

Vi har fått inn noen arkiver fra det østsamiske området. De fleste arkivene vi har fått inn under denne 

gruppen er ikke skapt av bare østsamer, men de dokumenterer likevel Neiden-samfunnet, østsamer 

eller det samiske organisasjonslivet i Sør-Varanger der også østsamer har engasjert seg. Vi har fått 

inn tre personarkiver og fire organisasjonsarkiver i denne gruppen. 

Det har vært litt utfordrende å få inn østsamiske arkiver i løpet av den korte tidsperioden vi hadde til 

rådighet. Dersom vi hadde hatt mer tid tror vi det hadde vært mulig å få inn mer. Vi har bl.a. vært i 

kontakt med personer utenfor Finnmark som har arkiver etter østsamer i sin besittelse, men som 

ikke har hatt anledning til å lete det fram.  

 

Frans Halonen 

Arkivet består av to kasser med diverse dokumenter, bilder og film som forteller om hans arbeid med 

forsøk på kulturell revitalisering, streben for østsamiske rettigheter, hans liv og næringsutvikling. 

Arkivet dokumenterer bl.a. østsamisk tilstedeværelse i Neiden, Neiden camping og guiding på St. 

Georgs kapell.   
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Gunvor Dørmænen og Gunn-Marie Trasti 

Intervju med Gunvor og Gunn-Marie bl.a. om deres familie, næring, østsamiske bestemor/oldemor, 

og samisk identitet (se vedlegg 4). 

 

Kåre Sivertsen og Andreas Sivertsen 

Arkivet dokumenterer rettssaker familien Sivertsen har vært i fra 1960-1990-årene angående 

laksefiske i Neidenelva. Arkivet består bl.a.av  diverse avisutklipp, kassettopptak fra 

samerettsdebatter, dokumentasjon av samiske og østsamiske rettigheter og dokumentasjon av 

rettigheter til laksefiske i Neidenelva.  

Arkivet består også av dokumenter fra Kåre Sivertsens politiske aktivitet i Sør-Varanger 

kommunestyre, og dokumenter fra Neiden Fjellstue.   

 

Sámiid Searvi Mátta-Várjjagis/ Samenes forening i Sør-Varanger 

Arkivet består av en protokoll, en regnskapsbok og en ringperm med dokumenter, møtereferat, 

årsmeldinger, medlemslister, uttalelser og korrespondanse fra NSRs lokallag i Sør-Varanger. 

Foreningen har bl.a. engasjert seg i østsamenes sak, Savio-minnesmerke og opprettelsen av 

Sametinget. Arkivet dekker årene 1984-1990.   

 

Samisk kulturorganisasjon (SAKO) 

Avlevert arkiv består av to protokoller, regnskap, sakspapirer og søknader fra Samisk 

kulturorganisasjon som var en partipolitisk kulturorganisasjon i Sør-Varanger. Arkivet dekker 

perioden 1998-2009.   

 

Sámi girkosearvi Mátta-Várjjagis/ Samisk kirkeforening i Sør-Varanger 

Avlevert arkiv består av en protokoll, to ringpermer og en mappe med diverse søknader, 

årsmeldinger, regnskap, avisutklipp, korrespondanse, Gudstjenestelister, utvalg av salmer, 

Gudstjenesteprogram, prosjektarkiv og konferansepapirer, samt 2 CD-er med opptak av salmesang 

og intervju om samlesanggruppa. Arkivet er fra prosjektet “Samisk kirkesang i Sør-Varanger”, Samisk 

salmesanggruppe og senere Samisk kirkeforening i Sør-Varanger, og er fra perioden 2000-2013.   

 

Neiden helselag 

Intervju med leder May-Torild Karikoski om Neiden helselag. Møteprotokoller fra og med 1937 

deponeres til Finnmark fylkesbibliotek i løpet av våren. 
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3.2 Fiskeri og fiskerbønder  

I prosjektbeskrivelsen kommer det frem at prosjektet ikke bare gjelder «de fem glemte gruppene», 

men også hjørnesteinsbedrifter - for eksempel innen fiskeri. Vi har kun fått inn hjørnesteinsbedrifter 

etter fiskeindustrien, og vi har derfor valgt å slå sammen fiskerbønder og fiskeri til én gruppe i denne 

oversikten. Vi har fått inn fire arkiver etter hjørnesteinsbedrifter tilknyttet fiskeindustrien som har 

vært helt sentrale i sine lokalsamfunn. Tre av disse er i Båtsfjord kommune og ett i Lebesby. I tillegg 

har vi fått oversikt over materialet etter sildoljefabrikken i Vadsø. Arkivet oppbevares hos Varanger 

museum avd. Vadsø.    

Vi har hentet inn to fiskerbondearkiver fra de samiske kommunene Tana og Nesseby. Vi har også fått 

inn arkivet etter Vestre Jakobselv fiskarsamvirkelag som har vært en sentral arbeidsplass i bygden 

med lang kvenske/finske tradisjoner. Det ble ikke tid til å hente inn fiskerbondearkiver fra Kvalsund 

og Porsanger, men vi har fått bekreftet at det finnes slike arkiver å hente inn.  

 

 

Vestre Jakobselv fiskersamvirke / Varanger produkter AS 

Avleveringen består av fem styre- og møteprotokoller, medlemsprotokoller, journal for utleverte 

redskaper, selvangivelser, årsmeldinger, korrespondanse og saksdokumenter. Avleveringen dekker 

årene 1933-2005 og utgjør 2 pappesker. 

 

Vadsø sildoljefabrikk 

Arkivet etter sildoljefabrikken som ble etablert i 1953 er avlevert Varanger museum avd. Vadsø, og 

inneholder en mappe med avisutklipp, lossejournal (1967-1070), styreprotokoll (1951-1969), ansatte-

bok (1942-1965), to dagbøker etter disponent Jakob Gundersen, et ansettelsestelegram, seks 

skipsjournaler 1955-1995, en revisjonsprotokoll (1954-1982), kontrollnemndprotokoll (1956-1959), 

en styreprotokoll (1988-1982), protokoll over råstoffsmottak (1973-1983), to tørnlister (levert fangst, 

1970-1973, 1965-1967). Arkivet inneholder også fotomateriale med 12 filmkonvolutter (1952-1960), 

268 negativer i 35 mm etter disponent Jakob Gundersen, et fotoalbum med 175 bilder, løse negativer 

og prøvebilder fra Fjellanger Widerøe (15 stk.), totalt 228 bilder. 

 

Øystein Kristiansen 

Øystein Kristiansen er en fiskerbonde i Nesseby. Avlevert materiale består av regnskap, 

bildemateriale, notater med mer. Det ble gjort et intervju med ham og familien (vedlegg 4). 

 

Jon Lamøy 

Jon Lamøy er en fiskerbonde bosatt i Torhop i Tana. Materialet ble lånt oss, og det består av fem 

noteringsbøker for jord- og fiskebruk og ni disketter. Noteringsbøkene er kopiert og digitalisert. 
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Avleveringen dekker perioden 1988-1992. 

 

Vestertana fiskarlag  

Vi har kopiert én fiskarlagsprotokoll etter Vestertana fiskarlag. Avleveringen dekker årene 1944-1966. 

 

Finotro Båtsfjord 

 

A/S Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri ble konstituert i mai 1951 som en statseid fiskebedrift 

med hovedkontor i Honningsvåg. Anlegget i Båtsfjord var en av de syv første Finotro-anleggene, og 

ble etablert i 1953.  I desember 1986 vedtok Stortinget at konsernet skulle selges til FRIONOR Norsk 

Frossenfisk A/L. Deretter fortsatte virksomheten i regi av et nytt privat konsern med et 

holdingselskap, kalt FRIONOR Polar Group A/S den 1. januar 1987. I 1990 gikk selskapet med sine 

datterselskaper – deriblant dette i Båtsfjord – konkurs. Bedriften har vært helt sentral i 

lokalsamfunnet i Båtsfjord. 

Avleveringen inneholder protokollene for produksjonsutvalg/tillitsmenn (1957 – 1971), tillitsmenn 

(1958 – 1965), journal for ferieavvikling (1955 – 1965), korrespondanse og saksdokumenter (tre 

mapper) (1952 – 1963), brevkopier (tre mapper utgåtte brev), korrespondanse og saksdokumenter 

(en mappe) (1962 – 1966), korrespondanse og saksdokumenter (to mapper) (1962 – 1967), 

lønningslister og –kort (1960 – 1968), akkordoppgaver/timelister (1966 – 1980), stempelkort, (1955 – 

1966), kartotek over produksjon (1952 – 1965), produksjonsrapporter og -lister (1961 – 1967), 

dagrapporter (1961 – 1964), veiesedler, veiekort og kontrollskjemaer (1966 – 1967), tallybøker 

(1966), kassabøker (1963 – 1967), oppgjørslister, trygdekasse, regningsbilag m.m. (1961-1964), 

årsregnskap for A/S Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri 1960 – 1978. Materialene dekker 

perioden 1952-1980 og utgjør 6,5 hyllemeter. 

Materialet ble oppbevart i 4. etasje på det gamle Finotro-bruket. Mapper og permer var stablet i 

hyller og lå rundt omkring på gulvet. Vi så oss nødt til å la mye materiale bli liggende, ettersom det 

hadde fått alvorlige skader og en del mugg.  

 

Båtsfjordbruket AS 

Båtsfjordbruket er ett av to aktive fiskebruk i Båtsfjord per i dag. Vi har gjort en avtale med Båtsfjord 

historielag om at de oppbevarer materialet fra Båtsfjordbruket AS for senere å avlevere dette til 

Finnmark fylkesbibliotek.  

Avleveringen inneholder saksdokumenter fra ca. 1990-1993, én pappeske om ombygging, 

byggetegninger fra 1972-1973 m.m., en pappeske diverse 1989, en pappeske diverse 1991, fem 

lagerbøker 1997 - 2003 (oppbevares i historisk avdeling på bruket), en styreprotokoll 1981 - 1985 

(oppbevares i historisk avdeling på bruket), to kantinebøker trolig 70-tall (oppbevares i historisk 

avdeling på bruket), to permer med overenskomster og lignende 1980/81 (oppbevares i historisk 

avdeling på bruket). Avleveringen dekker perioden 1972-2003. 
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Nils H. Nilsen  

Bedriften ble etablert i Vardø i 1932 av Nils Henry Nilsen (f. 1911) fra Sandstrand ved Harstad. Da 

krigen var slutt flyttet han bedriften til Båtsfjord. Sønnen Hagbart kjøpte ut sine to søsken og tok 

formelt over bedriften på midten av 1970-tallet. Bedriften gikk konkurs i 2003. Nils H. Nilsen har vært 

en viktig arbeidsplass i Båtsfjord, og ikke minst en aktør som har utviklet måten produksjonen foregår 

på. De var de første som tok i bruk tamilsk arbeidskraft i fiskeindustrien. 

Arkivet består av status- og hovedbøker (1951-1961, 1951-1958), reskontrobøker (fem stk. 1947-

1963), kontobok (1963-1965), kassajournaler/rubrikkprotokoller (fire stk. 1951-1965), 

kassajournaler/rubrikkprotokoller fra Smalfjord (1956-1963, 1963-1965), kassadagbok for 

filettilvirkere (1958-1960) og salgslister over ferskfisk (1956-1959).  I avleveringen inngår også en 

kassajournal fra Vardø (1939-1948). Dette er en kopi av originalen som eies av Gunn Marit Nilsen 

(barnebarnet til N. H. Nilsen). I tillegg har de avlevert bildemateriale fra brannen som rammet bruket 

i 1999, og bilder fra en gang japanske kjøpere var på besøk i Båtsfjord. Avleveringen dekker årene 

1939-1965. 

 

Br. Aarsæther Kjøllefjord AS og West Fish Aarsæther AS 

Aarsæther Kjøllefjord ble etablert i 1942. Bedriften gikk konkurs i 1988, og West Fish AS tok over 

dette og de andre Aarsæther-brukene i Finnmark. Det nye navnet ble West Fish Aarsæther. Bedriften 

hadde i 2004 i underkant av 100 ansatte i Kjøllefjord. I 2005 slo Fiskeriselskapene West Fish-

Aarsæther i Ålesund og Nordic Sea Holding i Tromsø seg sammen med Norway Seafoods og dannet 

Aker Seafoods ASA. I 2016 fikk Lerøy Seafood Group ASA godkjenning av regjeringen til å overta 

73.63 % av aksjene i Norway Seafoods AS. 

Det avleverte materialet dekker årene 1984-2003, og inneholder lønnslipper, lønnsbøker og andre 

lønnssaker, ansattoversikter, fraværsregistre, fraktbøker, sluttsedler og bryggesedler (Norsk 

Råfisklag), fraktbrev, bestillinger, inn- og utgående faktura, inn- og utgående korrespondanse og 

saksdokumenter og mye mer. På grunn av arkivets store omfang (anslagsvis 20-30 hyllemeter), ble 

materialet sendt til Statsarkivet i Tromsø.  

 

Br. Aarsæther rekefabrikk i Vadsø 

Arkivet består av 34 positiver i svart-hvitt fra 1950-1960-tallet. 

 

 

3.3 Utenlandske minoriteter 

Vi har fått inn person-, organisasjons- og bedriftsarkiver fra kommunene Vadsø, Båtsfjord, Alta og 

Sør-Varanger. I Båtsfjord ble det gjort intervjuer med utenlandske ansatte ved hjørnesteinsbedrifter i 

fiskeindustrien. Tanken var å få inn personarkiver fra disse i etterkant, men vi har ikke fått tilsendt 

arkivmateriale innen prosjektperioden løp ut. Fiskeindustriarbeiderne kommer fra Sri Lanka, Finland 
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og Polen og representerer ulike tiår i fiskeindustrien.  

Det finnes mange foreninger i Finnmark som er stiftet av utenlandske minoriteter, og spesielt mange 

fant vi i Alta. Flere av foreningene er nye og hadde ikke noe arkiv, mens andre ikke hadde tatt vare på 

materiale. Flere av gruppene skaper heller ikke noe arkivmateriale, og mange etterlater seg kun spor 

i form av Facebook-sider som per i dag er vanskelig å arkivere. Alle foreningene vi har vært i kontakt 

med har fått informasjon om hvorfor det er positivt å ta vare på materialet de selv skaper.   

 

Vadsø norsk-finsk forening  

Avleveringen inneholder arkivalia både på papir og elektronisk, inkludert møtereferater, 

årsmeldinger, medlemslister, vedtekter, regnskapssaker, korrespondanse og saksdokumenter. 

Avleveringen dekker årene 1963-2015 og utgjør sju mapper (ca. 0,5 hyllemeter). 

 

Norsk-finsk forbund  

Norsk-Finsk Forbund / Norjalais-Suomalainen liitto ble opprettet høsten 1982 i Karasjok under navnet 

Finnmark finskforeningers forbund / Finnmarkin Suomi-seurojen liitto. NFF/NSL er en 

landsomfattende organisasjon som skal fremme interessene og ivareta rettighetene til norskfinner 

som nasjonal minoritet og finlendere bosatt i Norge. 

Avleveringen består av møteprotokoller og -referater, konto- og kassabøker, regnskapsbilag og 

kontoutskrifter, medlemsprotokoller og -lister, avisartikler og egne trykksaker, arkivmateriale etter 

forbundets avis Uuskveeni, samt fotografier (et album, løse fotografier). Avleveringen dekker årene 

1983-2016 og utgjør 1,6 hyllemeter. 

 

Pikkuskitsi  

Pikkuskitsi ble startet av Leena Pedersen og mannen hennes Jens Pedersen.  Leena Pedersen 

innvandret til Norge i 1985. Her har hun arbeidet med å få finsk som 2. språk inn i skolen, og hun har 

vært finsklærer på Vadsø videregående skole.  

Det er ikke avlevert noe arkivmateriale, og vi har derfor gjort et intervju (se vedlegg 4). 

 

Indigo og Blå Måke  

 

Avleveringen består av et fotoalbum, lønningslister og protokoller. Det ble gjort et intervju i tillegg til 

det avleverte materialet (se vedlegg 4).  

 

Somalisk Nord forening 

 

Foreningen ble stiftet i 2013 og registrert i Brønnøysundregisteret i 2014. Foreningen har et styre og 

vedtekter. De har avlevert bildemateriale til oss.  
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Alta russiske forening 

Foreningen ble stiftet i 2010 og har en rekke ulike arrangementer for voksne og barn i Alta. Lederen 

er i dag Lessia Krokhina Johansson. Avleveringen består av årsberetning for 2015, korrespondanse, 

saksdokumenter og bildemateriale. Det kommer ikke frem hvilken periode avleveringen dekker. 

 

Russiske barn i Alta 

Gruppen har avlevert materiale fra Facebook-siden sin. Det inneholder kopier av statusoppdateringer 

og om lag 300 bilder.   

 

Afrikanske kulturvenner i Sør-Varanger 

Foreningen ble stiftet i 2013 og har hatt en del arrangementer i Kirkenes. Det siste året har de 

imidlertid ikke vært aktive. De har avlevert videomateriale fra sine arrangementer, noen notater og 

avisutklipp. 

 

Hilja Safiira Bjerk  

Hilja Bjerk (f. 1939) er født og oppvokst i Törmänen i Nord-Finland. Hun innvandret til Norge og 

arbeidet som tolk i Båtsfjord i mange år. Bjerk var spesielt viktig for de mange finlenderne som kom 

til Båtsfjord på 1970- og 80-tallet for å arbeide i fiskeindustrien. I 1977 startet hun en finskforening i 

Båtsfjord for å spre nyttig informasjon til den økende andelen finsktalende.  

Hun har avlevert egne notater, bilder, avisutklipp og intervju. 

 

Kaija Pyhäjärvi 

 

Kaija Pyhäjärvi (f. 1956) er født og oppvokst i Finland. Hun arbeider i dag i fiskeindustrien i Båtsfjord. 

Avleveringen inneholder ntervju og bilde.  

 

Jolanta Elżbieta Amarowicz  

Jolanta Elżbieta Amarowicz er født og oppvokst i Polen, og jobber i dag i fiskeindustrien i Båtsfjord. 

Avleveringen inneholder intervju og bilde.  

 

Magdalena Mariabala  

Magdalena Mariabala er født og oppvokst i Polen, og jobber i dag i fiskeindustrien i Båtsfjord. 

Avleveringen inneholder intervju og bilde.  
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Sebamalai Ravi  

Sebamalai Ravi er født og oppvokst på Sri Lanka. Avleveringen inneholder intervju og bilde. 

 

Helvi Korvanen 

Helvi kom til Norge fra Ylikiiminki august 1970. Hun jobbet på Br. Aarsærher i Vadsø (i Domstein-

bygningen i dag) til mai 1972.  Hun har avlevert et fotoalbum med bilder fra eget liv og fra 

arbeidsplassen. 

 

3.4 Reindriftssamer 

Det har vist seg at det finnes mye arkivmateriale rundt omkring som er skapt av reindriftsamer, bl.a. 

arkiver fra lag og organisasjoner, politiske lister, bedrifter, reinbeitedistrikt, flyttesoner og 

privatpersoner. Så langt har vi fått inn arkiver fra to flyttsamelag, et reinbeitedistrikt, fire 

privatpersoner, et duodjilag/bedrift og en barnehage. Av disse er ikke alle skapt av reindriftsamer 

selv, men dokumenterer likevel reindriftsamers liv og næring. 

I tillegg til de arkivene vi har fått inn, har vi 11 arkiv innen denne gruppen vi har avtale om skal 

komme inn etter at denne delen av prosjektet er avsluttet. Blant disse er to bedriftsarkiver, seks 

tidligere reinbeitedistrikt, tre reinbeitedistrikt, en organisasjon, tre institusjoner og en privatperson. 

 

Kárášjoga Johttisámi searvi/ Karasjok flyttsamelag 

Arkivet består at protokoller, saksarkiv, regnskap, avisutklipp, egne trykksaker m.m. fra 

flyttsamelagets stiftelse i 1949 og fram til ca. 2013. Karasjok flyttsamelag var det første lokallaget til 

Norske Reindriftssamers Landsforbund. Arkivet er deponert hos Samisk arkiv, og består av omtrent 5 

hyllemeter. 

  

Reinbeitedistrikt 22 Fiettar 

Arkivet inneholder møteprotokoller, saksarkiv, regnskap m.m. fram til 2016. Fiettar er blant de 

reinbeitedistriktene som har opplevd flest arealinngrep og utbygginger, og mange av disse er 

dokumentert i arkivet. Arkivet er deponert hos Samisk arkiv, og består av ca. 4 hyllemeter. 

  

 

Ellen Inga Brita O. Hætta 

Deponert materiale består av notatbøker, dokumenter, taler, foredrag og innlegg fra hennes tid som 

direktør i Samisk utdanningsråd, statssekretær i KRD og Reindriftssjef i perioden 1994-2011. Her er 

også materiale fra prosessen rundt reintallstilpasningen. 
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Ellinor Guttorm Utsi og Aslak N. Utsi 

Intervju bl.a. om deres turist- og duodjibedrift Davvi Siida og om Ellinors politiske engasjement og 

engasjement for kvinner i reindriften (se vedlegg 4). 

 

Ellinor Guttorm Utsi 

Avlevert arkiv består av kopier fra diverse innlegg, brev, referanselitteratur, konferanse- og 

møtepapirer fra hennes arbeid for kvinner i reindriften, inkludert dokumenter fra flyttsamekvinnenes 

nettverksgruppe i Polmak og LAVVU (ledelse, ansvar, verdiskapning, vekst og utvikling for kvinner i 

reindriften). 

   

Buolbmát Johttisámi searvi/ Polmak flyttsamelag 

Deponert arkiv består av 3 ringpermer med møteprotokoller, sakspapirer, korrespondanse og 

regnskap fra perioden 1971-2011. 

  

Ellen Marie Turi Gaup 

Intervju. Vil levere inn arkivmateriale etter prosjektperioden.  

  

Ánttá-Máhte Máhtte- Mathis M. Sara 

Intervju med Ánttá-Máhte Máhtte, Mathis M. Sara. Foreløpig materiale består av en ringperm og en 

valgprotokoll fra tiden han var leder i Johttisápmelaččaid listtu og Sámiid listtu 1971, 1975, 1979, 

samt møteprotokoller fra Kautokeino flyttsamelag 1973-1979. 

  

Kautokeino husflidslag/ Samehusfliden AL/ Duodje Gávpi OS 

Tilvekst. Avleveringen består av stiftelsesprotokoll, møteprotokoller, medlemslister, regnskap og 

regnskapsbilag, oppgjørslister, korrespondanser, saksdokumenter, kursvirksomhet, kataloger, 

plakater, trykksaker o.l. Arkivmaterialet er fra perioden 1949-2000, og utgjør omtrent 5 hyllemeter.  

 

Johtti mánáidgárdi Guovdageainnus 

Avlevert materiale består av fotografier fra Johtti mánáidgárdi Guovdageainnus / Ambulerende 

barnehage i Kautokeino fra 1975-1990-tallet, samt avisutklipp og en studentrapport. Barnehagen 

flyttet mellom de små grendene i kommunen, og ble på samme plass i 3-6 måneder av gangen. Barna 

i denne barnehagen var som regel ikke i barnehage ellers, og hadde derfor stor betydning for kvinner 

i reindrifta. 

Intervju med Anne Ingebjørg Svineng Eriksen og Sylvia Vasara Hætta om Johtti mánáidgárdi. 
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3.5 Kvinneperspektivet 

Vi har forsøkt å ha fokus på kvinner i alle de fem kategoriene. Noen har vi lykkes bedre med enn 

andre. I kategorien fiskerbønder var det vanskelig å få inn det kvinnelige perspektivet i og med at de 

utøvende fiskerbøndene vi har vært i kontakt med har vært menn. Vi har forsøkt å få med litt 

informasjon om familiens rolle i intervjuet med fiskerbonden i Nesseby, siden kvinnens rolle ikke 

kommer frem av arkivmaterialet.  

Blant innvandrere i fiskeindustrien har dette oppdraget vært lettere å få til. Mange av de som jobber 

ved f.eks. Norway Seafoods anlegg i Båtsfjord er kvinner, og fikk vi intervjuet tre kvinner fra to ulike 

nasjoner som kom til Norge på forskjellige tidspunkt. Et annet eksempel fra Båtsfjord er finske Hilja 

Bjerk som var en viktig ressursperson da bygden opplevde stor tilflytting fra Finland. Hun jobbet som 

tolk, og kjente det finske miljøet svært godt. Bjerk startet også skirennet Midnattski for kvinner i 

Båtsfjord. Vi har også gjort et intervju med Leena Pedersen som er bosatt i Vestre Jakobselv. 

Pedersen er opprinnelig fra Finland og startet overnattingsstedet Pikkuskitsi. Hun har også deltatt 

politisk i Vadsø kommune.  

Vi har prøvd å få inn arkiver fra reindriftskvinnenettverkene i Finnmark. Disse har imidlertid vært 

ganske løst organisert uten noe særlig arkivmateriale. Vi har likevel lyktes å få inn arkiver og 

intervjuer fra noen av de kvinnene som har engasjert seg i kvinnenettverkene og kvinnenes plass i 

reindriften, som Ellen Marie Turi Gaup og Ellinor Guttorm Utsi. Arkivet til Kautokeino husflidslag/ 

Samehusfliden AL/ Duodje Gávpi OS dokumenterer også duodji som næring for kvinner i reindriften.     

I gruppen østsamer har vi et intervju med to østsamiske kvinner- Gunvor Dørmænen og Gunn-Marie 

Trasti. 

 

4. Erfaringer og utfordringer  

Begge prosjektmedarbeiderne har fått tilbakemeldinger fra arkivskapere om at de er glade for at 

Finnmarksarkivene ser verdien i arkivene de har skapt. Arkivskapere med utenlandsk 

minoritetsbakgrunn har pekt seg ut som spesielt entusiastiske. Det er også spesielt eldre personer 

som blir glade for at noen ser verdien i arbeidet de har gjort gjennom et langt liv, og i materialet de 

har spart på. Selv om mange ikke hadde arkivmateriale å avlevere, satt de stor pris på å bli kontaktet. 

Kontakten har også skapt økt bevissthet om hva arkivmateriale er, og hvorfor det er viktig å ta vare 

på det. Det var ikke alle som hadde tenkt over dette tidligere. 

Prosjektet har vist at det er på høy tid at man prioriterer å samle inn dette materialet. Mye materiale 

har allerede gått tapt i bl.a. brann og gjennom kassasjon. Deler av materialet vi skulle samle inn har 

vært oppbevart i rom med varierende temperaturer og fuktighet, og materialet har derfor fått 

omfattende fuktskader og mugg. Det var derfor nødvendig å la betydelige deler av verdifullt 

materiale bli liggende igjen.  

Når det gjelder strategier for innsamling har det gitt best resultater når vi har tatt direkte kontakt 
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med personer, og på den måten fått forklart mulighetene og vilkårene for avlevering og deponering 

av arkiv. Man knytter lettere kontakter når man møtes i person versus å skrive e-poster eller snakke 

på telefon. I Båtsfjord Neiden var folk veldig behjelpelig, og vi fikk raskt tips om hvilke personer det 

kan være aktuelt å snakke med. Samtalene per telefon hadde overhodet ikke de samme resultatene. 

Medieoppslag, brev og e-post er med på å øke bevisstheten blant folk, men har ikke resultert i så 

mange direkte henvendelser fra arkivskapere. 

En av hovedutfordringene har vært den korte tidsrammen til innsamlingsdelen av prosjektet og 

usikkerheten rundt hvorvidt prosjektperioden kom til å bli forlenget eller ikke. Tre måneder er kort 

tid til å sette seg inn i nye fagområder, kartlegge, samle inn privatarkiver og gjøre etterarbeid. Med 

kartlegging i januar gir dette et veldig kort vindu for folk til å finne frem arkivmateriale – noe flere 

arkivskapere også har gitt uttrykk for. Å få inn arkiver krever i mange tilfeller mye arbeid for 

arkivskaperen, som å samle det, avklare avlevering/ deponering med styrer og andre medeiere og gå 

gjennom arkivene. Derfor har innsamlingsarbeidet også vært avhengig av at arkivskapere har hatt tid 

og mulighet til å gjøre dette arbeidet akkurat nå. For mange er det også en følelsesmessig prosess de 

må gjennom før de er klare for å gi fra seg materialet de selv eller avdøde familiemedlemmer har 

skapt gjennom et langt liv. Det ser også ut som at de som enda er yrkesaktive selv ikke er klare for å 

avlevere sitt eget materiale, men har ønske om å gjøre det når de er sikker på at de ikke har bruk for 

arkivmaterialet mer. 

Å samle inn arkiver i Finnmark byr på ekstra utfordringer. Avstandene er store og været varierende i 

månedene januar-mars. Vi måtte bl.a. utsette en tur til Kjøllefjord på grunn av stengt fjellovergang, 

og mange har materiale på loft og i uthus som de helst ikke vil ut i før det blir varmere i været. 

Innsamlingsarbeidet kunne kanskje bli gjort mer effektivt i mai-juni enn i januar-februar. Det krever 

også nøye planlegging å få inn så mye arkivmateriale som mulig på hver tur, og ofte passer det ikke 

for alle på reiseruten å avlevere materiale samme dag. Å pakke arkiver etter hjørnesteinsbedrifter er 

såpass omfattende at en ikke har tid eller plass i bilen til å samle inn andre arkiver på samme tur.  

 

5. Konklusjon  

I løpet av prosjektperioden har vi økt bestanden av privatarkiver innen de utvalgte gruppene i 

Finnmarksarkivenes depoter betydelig. I tillegg har vi fått inn en del arkiver som ikke passer inn under 

prosjektet. Prosjektet har satt i gang prosesser med bevisstgjøring og spredning av informasjon 

angående bevaring av privatarkiver i Finnmark, både innenfor “de glemte gruppene” og utover 

gruppene. Dette kan Finnmarksarkivene dra nytte av og følge opp også etter at innsamlingsprosjektet 

er over. Det er fremdeles potensiale til å nå ut til flere både innenfor og utenfor gruppene, og det er 

et stort behov for å gjøre mer informasjonsarbeid slik at ikke flere viktige arkiver går tapt i fylket.  

Vi har også opplevd at vi gjennom prosjektet har gjort folk kjent med arkiv- og 

bevaringsinstitusjonene i Finnmark. Vi har fått inntrykk av at mange ikke vet om institusjonene og 

ikke er klare over mulighetene for å bevare sine arkiver her. I arbeidet med kartlegging og innsamling 

har vi også fått inntrykk av at folk ikke kjenner til Finnmarksarkivene enda. Dette prosjektet har 

bidratt til å synliggjøre Finnmarksarkivene.  

Det har vist seg at det mest effektive er å ta direkte kontakt med arkivskapere, og det er også 
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nødvendig å følge kontakten tett opp i etterkant. Ideelt skulle arkiver og museer hatt kapasitet til å 

gjøre denne typen oppsøkende arbeid, noe det er begrenset med ressurser til hos de fleste av 

institusjonene.  

 

5.1 Veien videre 

Det er fortsatt et stort behov for videre oppfølging av “de glemte gruppene”. Det er flere østsamiske 

personarkiver som er mulig å bevare, og disse befinner seg gjerne hos privatpersoner. Det er også et 

behov for å sikre organisasjonsarkivene som dokumenterer lokalsamfunnene østsamene er bosatt i.  

Det finnes en god del arkiver som dokumenterer reindriftssamer som hadde vært viktig å sikre, både 

i Finnmark, men også sør for Finnmark. Det er mange reinbeitedistrikt, organisasjoner og lag som 

fremdeles ikke har noen god ordning for å ta vare på arkivene sine. Sikring av bedrifts- og 

næringsarkiver fra reindriftssamer er også aktuelt å følge opp videre, da vi ikke har lykkes med å få 

inn noen i denne prosjektperioden. 

Gjennom prosjektet har vi fått inn viktige hjørnesteinsbedrifter innen fiskeindustrien. I 

fiskerihovedstaden Båtsfjord har vi fått verdifullt materiale, men det har kommet signaler om at det 

er mye mer å hente her. Den lokale historieforeningen har arkiver og gode kunnskaper om hvor 

andre arkiver er å finne. Fra Vardø har vi ikke fått inn noen hjørnesteinsbedrifter. Mye av materialet i 

Vardø er allerede samlet inn og er tilgjengelig hos Varanger museum avd. Vardø, og en del har vi fått 

signaler om at har gått tapt. Det finnes likevel materiale etter i alle fall ett fiskebruk, men også her 

har vi fått tilbakemeldinger om at prosjektperioden er for kort. De som hadde materiale hadde ikke 

mulighet til å finne det frem før prosjektperioden utløp.  

I arbeidet med utenlandske minoriteter er vårt inntrykk at mange av foreningene i liten grad 

organiserer seg på tradisjonelt vis. De har i stedet løse grupperinger på Facebook og andre sosiale 

plattformer. Utfordringen i dag er hvordan man skal bevare denne typen arkiver. Når det gjelder 

personarkiver etter utenlandske minoriteter har vi i hovedsak konsentrert oss om arkiver etter 

arbeidere i fiskeindustrien og private næringsdrivende. Her ville det vært mulig å gjøre mer arbeid 

innenfor andre typer industri. Det er blant annet mange arbeidsinnvandrere innen gruveindustrien 

og i slakterier, som i liten grad er dokumentert i arkiver.  

Kontaktlistene vi har utarbeidet vil bli arkivert hos samarbeidsinstitusjonene sammen med det andre 

materialet vi har produsert. Disse listene gir institusjonene et kontaktnett å arbeide videre med og en 

oversikt over arkivskapere, hvilke arkiver som har gått tapt, og arkiver det går an å få inn i etterkant. 

Vi har gjort avtaler med flere arkivskapere om avlevering av arkivmateriale, og forhåpentligvis vil 

disse komme inn i kjølvannet av prosjektet.  
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Vedlegg: 

1. Informasjonsbrev (norsk) 

2. Informasjonsbrev (samisk) 

3. Samtykkeerklæring intervju 

4. Beskrivelse av intervjuer 

5. Arkiver utenom prosjektet 


