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Oversikt over arkiver samlet inn per 07.12.2020. Oversikten skrevet av prosjektarbeider Claus 

Pettersen i Prosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper».  

1. Arkivskaper: Skiippagurrafestivalen 

Om arkivet: 

Skiippagurrafestivalen ble arrangert fra 2003-2011 ved elvekanten i bygda Hedaguohppi Tana. 

Festivalen ble opprettet som ett mot tiltak for det dårlig omdømme Skiippagurra hadde fått i årene 

før. Det var i regi/ prosjekt med kommunen før i det i 2007 ble opprettet en stiftelse for festivalen; 

Stiftelsen Skiippagurrafestivalen. Arkivet inneholder profil materialer som plakater, armbånd, festival 

brosjyrer, m.m. samt dokumenter årsmøte, styremøter, stab og administrasjon. Arkiv inneholder 

også foto og digitale dokumenter. 

Arkivet er delvis ordnet og utgjør til sammen 1,5hm.  

Bevarings institusjon: Deanu Musea/ Tana Museum 

2. Arkivskaper: Altaaksjonen La Elva leve! Avd. Sør-Varanger  

Arkivet er delvis ordnet og utgjør til sammen 1,5hm.  

Lokalavdelingens aktiviteter er godt dokumentert i arkivet, som blant annet inneholder beskrivelser 

av lokale aktiviteter samt generelle hendelser i Altasaken, møteinnkallinger, medlemsoversikt, dialog 

med Folkeaksjonen sentralt, ulike skriv og kampsanger samt utstyrsliste for aksjonsdeltakelse. Her 

finnes også adresseregister for ulike kontaktpersoner. 

Arkivet inneholder videre dokumenter vedrørende økonomiske forhold i lokallaget, som årsregnskap, 

oversikt over økonomisk elveredderhjelp, materiellbeholdning, kontoutdrag og postgiroinnbetalinger 

fra støttespillere. Her finnes også juridisk materiale som rettsdokumenter fra rettsaker i Tana og 

Varanger mot blant annet Thorbjørn Bjørkli, rettsbok fra Alta herredsrett (Altaskjønnet), bøter, 

forsvarstale fra retten, brev fra myndighetene, dialog med advokater og instrukser fra Folkeaksjonen 

sentralt.  

Arkivet fra Folkeaksjonens avdeling i Sør-Varanger utgjør etter Alta Museums mening et svært viktig 

historisk kildemateriale. Museet mottok i 1993 arkivet etter Folkeaksjonens hovedkontor i Alta, deler 

av arkivmaterialet til lokalavdelingen i Oslo, arkivet til Bøtelagte elveredderes interesseorganisasjon, 

samt Altautvalgets arkiv. Museets samlinger og arkiv inneholder også enkeltobjekter, mindre arkiv fra 

privatpersoner og museumsgjenstander med tilknytning til AIta saken. Arkivmaterialet fra 

Folkeaksjonens avdeling i Sør-Varanger utgjør et viktig supplement til museets samlinger tilknyttet 

Altasaken. 

Bevarings institusjon: Alta Museum 

 

3. Arkivskaper: Johan E Breivik 

Om arkivet: 

En Kassabok 1927-1955 fra Johan E Breivik sin dagligvare forretning i Austertana.  

Bevarings institusjon: Deanu Musea/ Tana Museum 
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4. Arkivskaper: Austertana Landbrukslag 

Om arkivet: 

En Møtebok 1919-1935 i Austertana Landbrukslag.  

Bevarings institusjon: Deanu Musea/ Tana Museum 

5. Arkivskaper: Sau og geitalslaget i Austertana 

Om arkivet: 

En Møtebok 1968-1997 i sau og geitalslaget i Austertana 

Bevarings institusjon: Deanu Musea/ Tana Museum 

6. Arkivskaper: Redskapslaget i Austertana 

Om arkivet: 

Møtebok 1991-1992 i Redskapslaget i Austertana 

Bevarings institusjon: Deanu Musea/ Tana Museum 

7. Arkivskaper: Bernhard Lien 

Om arkivet: 

Kassabok 1893-1896 fra Bernhard Lien dagligvareforretning i Austertana. 

Bevarings institusjon: Deanu Musea/ Tana Museum 

8. Arkivskaper: Gunnvor Lien 

Om arkivet: 

Matoppskrifter håndskrevne i en bok. Gunnvor Ellila f.12.03.1914-d.2001 var mor til giver. 

Bevarings institusjon: Deanu Musea/ Tana Museum 

 

9. Arkivskaper: Protokoller fra Polmak Skole 

Om arkivet:  

Protokoller fra Polmak skole 

Bevarings institusjon: Oppbevares foreløpig ved Deanu Musea/ Tana Museum. IKAF bør vurderes som 

riktig bevaringsinstitusjon, grunnet ombygging ved IKAF og Covid-19 så er deponering satt på vent. 

Tana Museum har også annet materialet som skal vurderes deponeres til IKAF.  

Ved nedstenging av Polmak skole ble disse protokoller reddet fra destruksjon, de er blitt oppbevart 

en stund etter hos tidligere rektor Johan Jernsletten. Dette er offentlig skolearkiv som ikke er under 

prosjektet målgruppe. Men med vårt innsamlingsprosjektet ga det fokus på arkiver lokalt i 

Tana/Polmak og dermed kan være direkte årsak til at dette komme inn under prosjektperioden. 
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10. Arkivskaper: Johan Michelsen dagbok 

Om arkivet: 

Øyvind Michelsen avskrev hans fars Johan Michelsen dagbok som han førte under evakueringen 

1944-1945. Han ble tvangs evakuert med hans kone og noen av deres barn høsten 1944. De eldste av 

hans sønner ble igjen og la seg i sjul for tyskerne på fjellet. Familien ble evakuert med skipet Karl Arp 

til Narvik hvor de ankom 10. november. 19. november reiste de videre med skipet Stella Polaris til 

Mosjøen hvor de tok tog videre til Trondheim så til Oslo hvor de ankomer den 25/11-1944. Dagboken 

avsluttes 14.5.1945 mens de er i Oslo.  

Med kommentarer fra Øyvind Michelsen om avskrivningen av dagboken. Original dagboken ukjent 

hvor den befinner seg. Øyvind Michelsen er avdød, mest sannsynlig at den er i eie hos noen av hans 

barn. 

Bevarings institusjon: Deanu Musea/ Tana Museum. Hvis original dagbøkene skulle komme inn bør 

Várjjat Sámi Musea vurderes som riktig bevaringsinstitusjon grunnet providensen.   

11. Arkivskaper: Elsa Margareetta Holmberg 

Om arkivet: 

Ni brev sendt til Elsa Margareetta Holmberg (Johanas-Elle) f.28.07.1908. Brevene er skrevet på 

samisk og er i fra tidsrommet 1920-1939. Elsa var opprinnelig fra Utsjok men giftet seg til Polmak og 

ble svigerdatter til Ellen Henriksdatter Olsen (Báhpa-Ella/ Prest Ellen). Prest Ellen var professor 

Konrad Nilsen språkekspert i samisk.  

Tana Museum har videre dialog med giver om mulige flere brev inn i denne samlingen.  

Bevarings institusjon: Deanu Musea/ Tana Museum 

12. Arkivskaper: Bonakas Tuberkulose og Helselag 

Om arkivet:  

Bonakas tuberkulose og helselag ble stiftet i 1928. Helselaget var knyttet til Nasjonalforeningen for 

folkehelse. Arkivmaterialet etter krigen 1947-2000, antar at arkivalier fra de første årene gikk tapt 

under brannhøsten 1944.  Arkivet er delvis ordnet og utgjør 1hm. 

Bevarings institusjon: Deanu Musea/ Tana Museum 

13. Arkivskaper: Austertana Landbruksforening 

Om arkivet: 

Første protokoll fra dannelsen av Austertana landbruksforeningen i 1919 og som går fram til 1939. 

Bevarings institusjon: Deanu Musea/ Tana Museum 

14. Arkivskaper: Jorunn Eikjok 

Om arkivet: 

Arkivet inneholder aktivitet fra hennes samfunnsengasjement fra 1970-2000 tallet. Arkivalier knyttet 

til sultestreiken utfor stortinget i 1979. Og dokumenter knyttet til hennes arbeid i ulike urfolk og 

kvinne nettverk. Flere arrangementer og forumer knyttet til urfolk og kvinner i FN sammenheng 

rundt millenniumskiftet. Tana Museum videre dialog med arkivskaper om eventuelt mer arkivalier.  

Bevarings institusjon: Deanu Musea/ Tana Museum 
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15. Arkivskaper: Terje Ellila 

Om Arkivet:  

I tillegg til det øvrige materialet som ikke er nevnt over som er kommet igjennom Terje Ellila. Er det 

en kladdebok/skolekart fra hans skoletid ved Polmak skole. Liste over 87 navn på eiere av nedbrente 

hus i Austertana under brannhøsten 1944, ført av Ingolf Ellila som var oppsynsmann ved 

gjenreisningskontoret. Samt en postveske fra Lavvunjarg, tilhørt Sverre Henriksen, som er tatt inn i 

Tana Museum sin gjenstand samling med registreringsnummer DEM.02199. 

Bevarings institusjon: Deanu Musea/ Tana Museum 

16. Arkivskaper: Wenche Michelsen 

Om arkivet: 

I tillegg til det øvrige materialet som ikke er nevnt over som er kommet igjennom Wenche Michelsen. 

Har museet fått inn 36 fotografier som er tatt inn i fotosamlingen til museet, de er registret med 

registreringsnummer fra DEM-F.00515 til DEM-F.000550. Det er også kommet inn papirmaler for 

klippe ut skinnstykker til produksjon av kommager/skaller. I tillegg vurderes mer arkivalier fra giver 

og den gode dialogen forsetter. Fotoene viser stengselfiske/ aktiviteter rundt stengselfiske samt 

familiebilder, personer fra Polmak området.  

Bevarings institusjon: Deanu Musea/ Tana Museum 

 

17. Arkivskaper: Govva AS 

Om arkivet: 

Fire filmer som viser forskjellige tradisjonsfiske metoder i Tana vassdraget. Hver film tar for seg en 

fiskemetode. De fire titler og fiskemetodene er Kilenot, Drivgarn, Stengsel og Krokgarn. Materialet er 

klausulert og videre bruk / visning av materialet må avtales med rettighetsinnehaver. 

Tana Museum har videre dialog med arkivskaperen om eventuelt mer arkivalier.  

Bevarings institusjon: Deanu Musea/ Tana Museum 

18. Arkivskaper: Tana Ballklubb 

Giver: Eilif Basso 

Om arkivet: 

Arkivet er ordnet i ringpermer og 2 arkivesker. Arkivet er på 2 hm inneholder diverse dokumenter 

blant annet regnskap, bilag, styre- og møteprotokoller, årsmeldinger, avisutklipp og foto. Tana 

Museum har fra før arkiver fra Tana Ballklubb fra tidligere museumsleder Roy Olsen var formann i 

ballklubben.  

Bevarings institusjon: Deanu Musea/ Tana Museum 
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19. Arkivskaper: Solbjørg Mikkolas flyktningearkiv  

Om arkivet: 8 store utklippsbøker 

Bevarings institusjon: Finnmark fylkesbibliotek 

20. Arkivskaper: Fisker T. Olufsen Aikio, Neiden  

Om arkivet: 0,1 hyllemeter saksdokumenter 1908-1970 

Bevarings institusjon: Finnmark fylkesbibliotek 

21. Arkivskaper: A.K. Mikkolas arkiv  

Om arkivet: A. K. Mikkola fra Neiden. 3 mapper personlige dokumenter, inkl. fotografier fra 1971-73. 

Bevarings institusjon: Finnmark fylkesbibliotek 

22. Arkivskaper: A.K. Mikkolas Handel  

Om arkivet: Regningsbilag fra 1939-1947 

Bevarings institusjon: Finnmark fylkesbibliotek 

 

23. Arkivskaper: Radio Nordkyn  

Om arkivet: 2 hyllemeter fra Radio Nordkyn 

Bevarings institusjon: Finnmark fylkesbibliotek 

24. Arkivskaper: Br. Aarsæther, Kjøllefjord-tilvekst  

Om arkivet: 10 hyllemeter fra 1990- og 2000-tallet. Arkivet i Kjøllefjord befant seg i 

produksjonsbygningen til Br. Aarsæther som i dag eies av Lerøy Norway Seafoods AS. Mesteparten av 

arkivmaterialet var forlatt under svært skrøpelige og forfalne omstendigheter i fem ulike rom i 

anlegget, blant annet på det kalde og rotete tørrfiskloftet og i den fuktige kjelleretasjen. På grunn av 

arkivets store omfang og krevende tilstand ble arkivmaterialet hentet i to omganger: i februar 2017 

og i september 2019. En god del av materialet lå hulter til bulter på golvet og i esker i hyllene. Det 

lyktes å redde store deler av arkivet, men noe ble liggende p.g.a. mugg og andre skader.  

Bevarings institusjon: Finnmark fylkesbibliotek 

25. Arkivskaper: Landhandel Jesper Svendsen, Kvalsund  

Om arkivet: Arkivet totalt sett utgjør 4 hyllemeter (hm) og 46 enheter (arkivbokser og protokoller). 

Den private korrespondansen er fra 1934-1954. Hoveddelen av landhandelens arkiv består av 

fakturaer og regnskapsbøker og gjelder i hovedsak perioden 1965-1988, men vi har ei kassabok til og 

med 1996. Arkivet etter lag og foreninger (Kvalsund småbruk- og bustadnemnd, Vargsund 

produksjonslag, Neverfjord Vannverk A/L, Neverfjord skytterlag, Driftskredittlag, Bonde og 

småbrukarlag) består av møtebøker, kassabøker og medlemsprotokoll, alt etter hvilken funksjon 

Jasper Svendsen hadde og er fra 1950- og 60-tallet. Arkivet er bare pakket om og grovregistrert og er 

derfor verken publisert eller særlig tilgjengelig. 

Bevarings institusjon: Gjenreisningsmuseet 
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26. Arkivskaper: Vardø produksjonslag  

Om arkivet: Arkivet er oppbevart ved Vardø museum og har et omfang på 0, 7 hyllemeter. 

Materialet ble funnet i lokalene da produksjonslagets bygg skulle rives i 2018 og inneholder bilag, 

fakturaer og annet lønns- og regnskapsmateriale. Arkivet er ordnet. 

https://www.arkivportalen.no/entity/no-VAMU_arkiv_000000003415  

Bevarings institusjon: Varanger museum IKS, Vardø museum 

27. Arkivskaper: Vadsø Kjøttindustriarbeiderforening 

Om arkivet: Vadsø kjøttindustri arbeiderforening ble stiftet den 29. september 1958 Arkivet 

inneholder to møteprotokoller 1) 22.1. 1958- 19.02.1979 og 2) 22.02.1979-10.11.1997. 

Møteprotokollene dekker årsmøter, styremøter og medlemsmøter i perioden. 

Bevarings institusjon: Finnmark fylkesbibliotek 

 

28. Arkivskaper: Kvinnefronten i Vadsø 

Om arkivet: Kvinnefronten hadde sitt første landsmøte i desember 1972, året etter ble dannet 

lokallag i Vadsø. Arkivet inneholder dokumenter for arbeidet i kvinnefronten Vadsø og arbeidet i 

ulike 8.mars komiteer i perioden 1973-1990. To brosjyrer: 1) 8 mars program/paroler 1990 2) 

infobrosjyre Til deg som er ung og som bor i Vadsø eller omegn Vet du nok om dette? 

Seksualopplysning, 1976 

Bevarings institusjon: Finnmark fylkesbibliotek 

 

29. Arkivskaper: Fiskebruket P.G Mathisen A/S 

Om arkivet: Arkivet etter fiskebruket P.G. Mathisen er oppbevart ved Vardø museum og har et 

omfang på ca. 0, 5 hyllemeter. Materialet er muggskadet og foreløpig fysisk sperret for bruk. Arkivet 

består hovedsakelig av kopibøker og leveransekvitteringer. Det er pr. 14. februar 2020 uordnet. 

https://www.arkivportalen.no/entity/no-VAMU_arkiv_000000003415  

Bevarings institusjon: Varanger museum IKS, Vardø Museum 

30. Arkivskaper: Magnar Michelsen 

Om arkivet: Magnar Mikkelsens arkiv er under avlevering til Sámi arkiiva. Stort arkiv i ulike PAPIR: ca. 

70 stk. ringpermer med div. manus. FOTO: Flere tusen papirbilder og sv/hv og farge negativer og 

positiver (dias) med motiver fra Finnmark. LYD: Ca. ca. 100 timer av samtaler med eldre personer i 

Finnmark og samtaler med de som deltok i den samiske sultestreiken foran Stortinget 8. – 15. 

oktober 1979. ELEKTRONISK (DIGITALT); Alt mitt litterære arbeid fra 1986 til d.d., uført på PC. 

ELEKTRONISK (DIGITALT) ARKIV, Ca. 120 MiniDV (120 timer) videokassetter kassetter med opptak 

filmopptak fra mitt hjemsted Veidnes i årene 2000-2009. Katalog foreligger for store deler av arkivet 

og er konvertert inn i ASTA.  

Bevarings institusjon: Samiske Arkiv 

 

 

https://www.arkivportalen.no/entity/no-VAMU_arkiv_000000003415
https://www.arkivportalen.no/entity/no-VAMU_arkiv_000000003415
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31. Arkivskaper: Finnmark Fiskarlag 

Om arkivet: Finnmark Fiskarlag er regional lag av Norges Fiskarlag som er både fagforening og 

arbeidsgiverforening for norske yrkesfiskere. 

Bevarings institusjon: IKA Finnmark 

32. Arkivskaper: Stjernesund fiskarlag/ felleskjøpet 

Om arkivet:  

Bevarings institusjon: IKA Finnmark 

33. Arkivskaper: Nesseby Landbruksselskap 

Om arkivet: Arkivskaper Henrik og Hjørdis Nilsen. Korrespondanse 1919-1938 

Bevarings institusjon: IKA Finnmark 

34. Arkivskaper: Nesseby Skytterlag 

Om arkivet: Arkivskaper Henrik og Hjørdis Nilsen. Korrespondanse 1931-1934 

Bevarings institusjon: IKA Finnmark 

35. Arkivskaper: Nesseby Feavlslag 

Om arkivet: Arkivskaper Henrik og Hjørdis Nilsen. Korrespondanse 1935-1939 

Bevarings institusjon: IKA Finnmark 

36. Arkivskaper: Nesseby lotteforbund 

Om arkivet: Arkivskaper Henrik og Hjørdis Nilsen. Korrespondanse 1957. 

Bevarings institusjon: IKA Finnmark 

37. Arkivskaper: Russenes ekspedisjon og butikk 

Om arkivet: Russenes ekspedisjon og butikk, 1980-1995 

Bevarings institusjon: IKA Finnmark 

38. Arkivskaper: Porsanger museum og historielag 

Om arkivet: Arkivet er fra årene 1994-2007 

Bevarings institusjon: IKA Finnmark 

39. Arkivskaper: Finnmark Internatstyrelag 

Om arkivet: Saksarkiv, korrespondanse 1951-1974 

Bevarings institusjon: IKA Finnmark 

40. Arkivskaper: Lakselv skolekorps 

Om arkivet: Saksarkiv 

Bevarings institusjon: IKA Finnmark 
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41. Arkivskaper: Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap 

Om arkivet: Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap (FFR) var et transportselskap med hovedkontor i 

Hammerfest som opererte busser, hurtigbåter og ferger i Finnmark. Selskapet ble grunnlagt 1916 

som Finmarkens Amtsrederi (FAR) og var frem til 1. april 2003 eid av Finnmark fylkeskommune før 

det ble solgt ut. Etter en selskap sammenslåing våren 2007 sluttet FFR å eksitere som eget selskap. 

Arkivmaterialet består av billettfortegnelser i perioden 1927-1940 og oversikt ankommet gods i 

perioden 1936-1937. 

Bevarings institusjon: IKA Finnmark 

 


