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Referat FARK-møte  

Tid: 2. og 3. september 2021 

Sted: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Hammerfest 

Til stede: Tove Johansen, Helena Maliniemi, Claus A. Pettersen, Gunnhild Engstad, Birgit 
Larsen, Harald Lindbach, Inger Lene Nyttingnes, Gunn Grete Bergstrøm og Lena Karlstrøm 
(referent).  

 

Dag 1 

1. Åpning av møtet  

Møtet ble åpnet med presentasjonsrunde og praktiske opplysninger. 

 

2. Arkivet etter AS Sydvaranger – Inger Lene Nyttingnes 

Inger Lene fortalte om arkivet etter AS Sydvaranger, arbeidet med dette arkivet er en del av 
prosjektet Varangerarkiver. Hovedmål var å få oversikt over arkivbestanden og arkivets behov. 
Omfanget var på 155 hyllemeter på Grenselandmuseet, der om lag 100 hm var ordna, 43 
uordna. I tillegg finnes ca. 10 000 foto og 2000 kart og tekniske tegninger.  

Innsamling fant sted i 1996-1997. De foretok stikkprøver fra registreringssystemet fra 
innsamlinga, som viste seg å stemme. Prosjektet er registrert i Asta. Foto registrert i 
WinRegimus, men informasjonen har gått tapt ved overføring til Primus. Fikk avslag på søknad 
2019 til Kulturrådet for midler til behandling av fotosamlinga. Avslag på søknad i 2020 til 
Arkivverket + AS Sydvaranger for behandling av kart og foto.  

 

Kommende prosjekter:  

• Vardø fiskersamvirkelag – ordning, registrering, digitalisering og publisering finansiert 
av Arkivverket med 465 000.  

• Kvensk/norskfinsk historie og kultur - ordning, registrering, digitalisering og publisering 
finansiert av Arkivverket med 420 000 og TFFK 150 000. 
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Innspill fra gruppa: 

• Nasjonalbiblioteket er tilgjengelig for digitalisering, de har fått store tilskudd til dette 
arbeidet og f.eks. digitalisering av fotosamlinger burde de kunne utføre. Viktig å stille 
seg raskt i kø. 

• Mange verdifulle arkiv kan ikke publiseres, så Arkivverkets krav om publisering er 
problematisk. Utgangspunktet for digitalisering var opprinnelig bevaring, så utviklet 
det seg til å dreie seg om presentasjon. 

• Info fra WinRegimus kan kanskje gjenskapes, kontakt KulturIT om dette. 

 

3. Prosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper» - Claus Petterson 

Claus fortalte om prosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper», som er et 
oppfølgingsprosjekt fordi man i hovedprosjektet oppdaget at man behøvde mer tid. Claus var 
først medarbeider i 20% stilling, og seinere 50%. Prosjektet ble svært påvirket av korona, og 
planlagt reisevirksomhet og besøksvirksomhet ble kraftig begrenset. Claus har i stedet møtt 
folk lokalt, og prosjektet har nå 35 potensielle givere i Tana, og 17 i Nesseby. Det dreier seg 
om arkivmateriale fra lag og foreninger, fiskere og bønder osv. 

Det har vært et ordentlig detektivarbeid for å finne og følge opp givere og arkiv, men det har 
vært en stor fordel å kunne vise til samarbeidet, og ha tilknytning til både fylkesbiblioteket og 
Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida. Det var også nyttig å få 
opplevelsen av selv å være arkivdonor gjennom donasjon av arkivmateriale fra 
Skiippagurrafestivalen. Planen videre er å søke midler til digitalisering av utvalgte deler av det 
innsamlede materialet.  

 

Eksempler på arkiver som er kommet inn gjennom prosjektet:  

• Eldre protokoller fra Austertana, bl.a. butikkprotokoller, landbrukslaget, redskapslaget  
• Postveske, håndskrevne brev på samisk fra 1920-30-tallet  
• Filmer av Harry Johansen om laksefisketradisjoner i Tanavassdraget  
• Bonakas tuberkulose og helselag 
• Evakueringsdagbok  
• Polmak skole og Polmak sanitetsforening 
• Skiippagurrafestivalen 2007-2011.  

 

Innspill fra gruppa:  

• Bør være gode forutsetninger for å bygge videre på dette fundamentet og skaffe 
midler til finansiering, ikke minst til arbeidet med Skiippagurrafestivalen 

• Det er behov for tilsvarende innsamlingsprosjekt i Troms 
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4. Urfolk og minoriteter i arkivene – Harald Lindbach 

Haralds doktoravhandling hadde tittelen Minoritetspolitiske dokumentasjonsstrategier i 
Nordområdet på 1700-tallet – En komparativ analyse av hvordan og hvor samer og kvener trer 
frem i arkivene til lokal- og regionalforvaltningen i Danmark-Norge og Sverige, med spesielt 
blikk på Nord-Troms, Jukkasjärvi og Enontekis.  

Utgangspunktet for avhandlinga var stor interesse for den store nordiske krig mellom 1700-
1721. Da ble mange tvangsutsendt i krigen og det var mye sult og nød. Folk flyktet fra området, 
og på finsk side ble det opprør. I arbeidet med avhandlinga avfotograferte Harald mye 
materiale fra svenske arkiver, og transkriberte også en del i ettertid. På arkiver i Sverige finnes 
mye materiale fra Norge, og man kan finne mye informasjon om situasjonen her. De svenske 
kildene er også grundigere, ekspedisjonsreisene er flere og dokumentasjonen mer 
omfattende. Formålet med statens dokumentasjon var kontroll. I Sverige var Lappmarken 
integrert del av riket, derfor finnes mer dokumentasjon der enn i Norge. 1700-tallet var ei tid 
da de gamle samiske rettighetene fortsatt var intakte, og det er en tendens i materialet at 
samer ofte opptrer samlet, som grupper.   

Avhandlinga konkluderer politisk: Hva må gjøres? Man må få frem dokumentene, og få en vei 
inn både for samisk og kvensk. Det trengs videre felles søkemotorer på tvers av 
landegrensene, for hele området. 

 

Eksempler på viktig kildemateriale:  

• Finnerydningene fra 1723 forteller mye om bosetninga for eksempel i Kåfjord. 
• Jordeboka fra 1743 viser en sjeldent synlig etnisitet, og gjennomgår kvener fordi de 

driver fast gårdsbruk, mens samer slapp skatt. 
• Anders Sommer forteller i 1771 at Lyngens befolkning var 88% samisk/kvensk og 12% 

norsk.  

 

5. Orientering om Gjenreisningsmuseet og omvisning i magasinene – Tove Johansen 

Tove ga ei orientering om Gjenreisningsmuseet, de konsoliderte museene og driftsselskapet. 
De siste årene har vært dominert av magasinprosjektet, som Gjenreisningsmuseet fikk støtte 
til etter tre søknader. De har også den siste tida fått på plass ny samlingsforvaltningsplan 
utviklet i henhold til Spectrum 5.0.  

Det blir derfor lite tid til arkivarbeid, men Tove prøver å ta litt etter hvert, og har blant annet 
lagd tre arkivkataloger. Museet bruker ikke Asta, men de tre arkivkatalogene er publisert på 
Arkivportalen via Fylkesbiblioteket. Samlingen preges av mye etterslep, og det er mye 
etterarbeid med arkiv og gjenstander. Museet har ikke arkivsystem, og de finner derfor 
kulturhistorisk materiale iblandet museets provisoriske virksomhetsarkiv.  
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Dag 2 

6. Neste møte 

Neste møte blir på Statsarkivet i Tromsø i begynnelsen av 2022. Helena og Harald samarbeider 
om program. Foreslår å be Kjetil Landrog komme og fortelle om Arkivforbundets arbeid. 
Jorunn Olufsen fra Arkivverket har tilbudt seg å stille på møtet for å fortelle om Digitalarkivet. 

 

7. Samarbeidsprosjekt om felles lagring av digitalt skapte privatarkiver 

Gruppa har i tidligere møter diskutert at det er hensiktsmessig å samarbeide om ei felles 
lagringsløsning for digitalt skapte privatarkiver. Tidligere avtalt at Samisk arkiv skal ha spesielt 
ansvar for prosjektet, siden de har mest erfaring med denne typen arbeid. De bør imidlertid 
være tilbaketrukket i søknadsprosessen siden de er del av Arkivverket. 

 

8. Gruppearbeid om samarbeidsprosjektet 

Deltagerne ble delt i to grupper som skulle jobbe med følgende punkter: 

• Pilotprosjektets målsetning, varighet og organisering 
• Prosjektmedarbeiders oppgaver 
• Budsjett (søknadssum osv.) 
• Andre saker 

 

Konklusjon fra gruppearbeidet: 

Gruppa ble enige om å søke midler til ett ettårig forprosjekt, som vil konsentrere seg om 
samiske og kvenske digitale arkiver som allerede finnes bevart i depotinstitusjoner. Prosjektet 
vil være tredelt og har som mål å kartlegge digitalt skapte privatarkiver, teste mottaks- og 
tilgjengeliggjøringsprogrammer, samt utarbeide plan for treårig hovedprosjekt. 

Foreslått søknadssum på 800 000 kr for forprosjektet, der midlene blant annet skal dekke 
prosjektleder i 100% stilling og ressurser til samiske og kvenske språkverktøy. 

 

 

Lena Karlstrøm, referent 

Alta, 20.09.2021 

 

 

 


