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Innledning 

 
Om arkivet til Vadsø norsk-finsk forening  

Vadsø norsk-finsk forening har fått overlevert foreningens arkiv fra stiftelsen 6. desember 

1963 til 1983. Hva som har skjedd fra 1984 og fram til 2001 er ikke klarlagt, all den tid ingen 

per dato har klart å oppspore protokoller fra nevnte periode. Vi håper imidlertid å finne 

protokoller som kan fortelle hva som skjedde med foreningen. Mye tyder på at den gikk i 

dvale fra 1983, men hvor lenge er et åpent spørsmål per i dag.  

 

Vi har heller ikke funnet protokoller fra den ”nye” finskforeningen som ble etablert i Vadsø 

høsten 1980,Vadsø Finsk-Forening. Antar den foreningen rekrutterte nyinnvandrere fra 

Finland, mens Vadsø Finsk-Forening rekrutterte bredt. 

Hvor lenge Vadsø Finsk-Foreningen eksisterte er heller ikke klarlagt. 

 

Det som er udiskutabelt, er at den opprinnelige Vadsø Norsk-Finsk Forening ble stiftet 6. 

desember 1963. Det var daværende finsk visekonsul i Vadsø, kjøpmann Odd Øverdahl som 

tok initiativet til dannelsen. I følge medlemsliste fra 1963 var det nærmere 100 medlemmer 

som sluttet seg til foreningen. 

 

Formålet med Vadsø Norsk-Finsk Foreningen var å arbeide for bevaring og utvikling av det 

god forholdet mellom Norge og Finland. I vedtektene er det også tatt med en bestemmelse om 

at Finlands selvstendighetsdag 6. desember alltid skal feires med en selskapelig 

sammenkomst, noe som ble praktisert fram til 1982. 

I 1983 fikk Vadsø Finsk-Forening en forespørsel fra Vadsø Norsk-Finsk Forening om å påta 

seg 6. desember-arrangementet, men svarte på en høflig måte nei fordi foreningen hadde få 

medlemmer. 

Det er verd å nevne at Vadsø Norsk-Finsk Foreningen kun hadde en søsterforening, den var i 

Oslo. 

 

Av større saker som foreningen arbeidet med var å få i gang finsk som valgfag ved gymnaset i 

Vadsø, bevaring av radioens finsksendinger, finsk litteratur ved biblioteket og ikke minst, den 

aller største saken, reisingen av innvandrermonumentet i Vadsø, en sak som ble arbeidet med 

fra begynnelsen av 1970-tallet til avdukingen i juni 1977. 

 

I dokumentene som nå overleveres fylkesbiblioteket er ikke årsberetninger fra 1963 til 1983. 

Disse har undertegnede egen mappe, men vil med tiden også overleveres fylkesbibliotekets 

arkiv. Mappene derimot inneholder en rekke korrespondanser, medlemslister, uttalelser, 

bilder, møtereferater, avisutklipper og tidsskrifter etc. 

 

Dokumentene som nå overleveres ønsker vi ligger tilgjengelig for alle interesserte, uten noen 

innsynklausul. 

 

Bjørn Hildonen 

Styreleder i Vadsø norsk-finsk forening 

 

Vadsø 7. april 2010 

 

 

 

 



Om ordning og katalogisering av arkivet 

Arkivet til Vadsø norsk-finsk forening ble avlevert april til Finnmark fylkesbibliotek av 

daværende styreleder Bjørn Hildonen i 2010. Han har også skrevet innledningen til 

katalogen. Avleveringen er ordnet og katalogisert i Finnmark fylkesbibliotek august 2010. 

Arkivet utgjør 0,7 hm. 
 

 I Finnmark fylkesbibliotek august 2010. 

 

 

 

En ny avlevering av arkivmateriale fra Vadsø norsk-finsk forening fant sted i 2017 av 

Bjørn Hildonen. Dette materialet inneholdte både papirarkivalia og filer på minnepenn. 

Det er tatt papirutskrift av de digitale filene. Innholdsoversikt over dette finnes på 

slutten av katalogen. 

 

 



 

Arkivskaper: Vadsø norsk-finsk forening   
Finnmark 
fylkesbibliotek 

Arkiv: Vadsø norsk-finsk forening     

       

       

       

ARKIVFORTEGNELSE     

       

Nummer Arkivets innhold    Tidsrom 

       

 KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMETER  

       

 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk   

       

Eske 1 Mappe merket "spesialsaker"   1963 - 1975 

 Mappe merket "propaganda"   1965 - 1969 

 Taler      1968 - 1969 

 Tuomainengården    1968 - 1973 

 Hilsninger / telegrammer    1970 - 1971 

 "Scrap-mappe" som inneholder omtaler av foreningens  1970 - 1978 

 arrangementer     

 "Møtemappe" som inneholder medlemslister, planlegging av     

 festligheter b. la. avduking av innvandrer- / kvenmonumentet.   

 Mappen inneholder fotografier reg. 10266.001 - 10266.005   

       

Eske 2 Utredning. Kulturarbeid i Finnmark   1973 

 Finsk korrespondanse, møteinnkallelser   1975 - 1980 

 Korrespondanse    1976 - 1978 

 NFF-fest     1977 

       

Eske 3 Innvandrermonumentet (opprop, innsamlingsaksjon)  1977 

 Nord-Kalott kapasitet, sykehusarbeid på Nord-Kalotten  1977 - 1979 

 
Korrespondanse og saksdokumenter (b.la. Festetaler fra 
avdukingen av innvandrer- kvenmonumentet) 1977 - 1983 

 Korrespondanse    1978 

 Ensio Seppänens brev til Eimi Vorren (oversatt av Bj. Olsen) 27.12.1979 

       

Eske 4 Korrespondanse og saksdokumenter   1977 - 1979 

 Korrespondanse og saksdokumenter   1977 - 1980 

 Fotografier reg. 10270.001 (portrett av monumentkomitéen,  

 fotografert av A. Sveen) og  reg. 10271.001-002 (motiv:  

 Finlands nasjonaldag 8.12.1979, fotografert av B. Hildonen)  

 Korrespondanse og saksdokumenter    1981 - 1983 

 Fotografier reg. 10269.001-012 (motiv: Finlands nasjonaldag   

 1981, fotografert av B. Hildonen)    

       

 REGNSKAP      

       

 Kassabøker      

       

Eske 5 Kassabok     1964-1980 

       

     



 
Regnskapsmateriale (bilag) 

       

 3 mapper     1954 - 1975 

 2 hefter for inn-. g utbetaligskort    

       

Eske 6 2 mapper      1976 - 1982 

       

 FOTOGRAFIER     

       

Eske 7 Fotografier reg. 10271.001-011     

 Bildeserie fra Vadsø, sannsynligvis pressefoto for Finnmarken,  

 fotografert av B. Hildonen:     

 10274.001: Statens hus (to kopier)    

 10274.002: Ørtangen      

 10274.003: Flyplassen     

 10274.004: Sjåene i Ytrebyen    

 10274.005: Vadsø på en vinterdag i februar   

 10274.006: Norild (?)     

 10274.007: Esbensengården     

 10274.008: Miljøbygget (til høyre) og Velferdshuset (til venstre)  

 10274.009: Volleyball (damekamp)    

 10274.010: Sildoljefabrikken i Vadsø - Norges størst og mest moderne 

 10274.011: Utsikt fra Øya mot byen    

       

 Se også mappene i eskene 1 og 4.    

       

 REFERANSEMATERIELL     

       

 Avisutkipp       

 Trykksaker        

 Vardøn Suomi-seuran tiedotuslehti 1/81 lokakuu   

 NFF-nytt 1979-81     

 Suomi-seura r.y.:n toimintakertomus 1973   

 Rajaseutu, et nummer fra 1973    

 Suomen Silta, fem nummer til sammen fra 1973 - 1976  

       

  

     

En ny avlevering 2017 

 
 

Eske 8  Korrespondanse og saksdokumenter    

  Styremøter, årsberetninger     1963-1983 

  Vadsø finsk-forening 25 år     2005 

  Medlemslister, korrespondanse     2006-2009 

  Medlemslister, navn på Vadsø museum, to mapper  2009 

 

Eske 9  Korrespondanse og saksdokumenter 

  Medlemslister , korrespondanse, to mapper   2010-2011 

  Medlemslister, styremøter     2011-2012 

  Annonser, deltakerlister, arrangementer, medlemsbrev, 

  Elevturer, styremøter, Tuomainengården, Innvandrermon. 2011-2016 



  Styremøter, medlemslister, medlemsbrev, årsberetninger 2013-2014 

 

 

Oversikt over digitale filene som ligger på Fylkesbibliotekets harddisk 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mappe norsk-finsk forening 1 

 

 

 



Mappe Norsk-finsk forening 2 
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Mappe 2007 

 

 
 

Mappe 2008 

 

 



Mappe 2009 

 

 
 

Mappe 2010 

 

 



Mappe 2011 
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Mappe 2014 

 

 
 


