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Bibliotekets 
hjørne:

Hver måned vil bibliotekene i Finnmark levere en side med litteratur- 
og kulturstoff  til glede for Finnmarkens lesere.

Folket under nordlyset/
The People Under the Northern Lights/
Álbmot guovssahasa vuolde 
av Per Ivar Somby
Den danske nordlysforskeren Sophus 
Tromholt sine unike fotografier har 
endelig fått nytt liv. 
Tromholt oppholdt 
seg i Sápmi, mest i 
Kautokeino, i 1882 
og 1883 for å 
fotografere 
nordlyset. Når han 
ikke forsøkte å 
fange nordlyset tok 
han bilder av 
menneskene han møtte. Bildene er såpass 
spesielle at de i dag er del av UNESCO 
register for Verdens dokument-arv.

I denne fotoboka har bildene fått nytt 
liv. Bildene er valgt ut og fargelagt av Per 
Ivar Somby. Fargeleggingen levendegjør 
bildene og gir  norsk og engelsk. 

Per Ivar Somby er en av deltakerne på 
formidlingsturneen På kanten av Myra, 
som er Finnmarks markering av Bokåret 
2019.

Nord for intensjonen av Liv Lundberg
I denne reiseboka tar jeg-fortelleren 
havreisen fra Tromsø til Kirkenes. På 
hurtigruta filosoferer hun over levd liv 
med sin bakgrunn 
fra indre Troms og 
forhistorie i 
Finnmark på 
70-tallet. Gjennom 
filosoferingen 
nærmer hun seg 
selv og sin egen 
utvikling fra 
kunststudent til 
poet, forfatter og 
professor i skrivekunst.

Hva blir tilbake «nord for intensjonen» 
- hinsides bevissthetens, drømmenes og 
diktningens grenser - når isen smelter og 
isødet er blitt et brennpunkt? Liv 
Lundberg debuterte i 1979 med Den klare 
tonen og har blant annet gitt ut flere 
diktsamlinger. 

Lundberg er en av deltakerne på 
formidlingsturneen På kanten av Myra, 
som er Finnmarks markering av Bokåret 
2019.

Du tror det ikke før du får se det 
av Ingeborg Eliassen
Hva skjer egentlig på kjøkkenet mens vi 
sover? Hvem er det som lager alle de rare 
lydene? På den ene siden kan du lese 
diktet og se hva 
som skjer inne på 
kjøkkenet. Og her 
skjer det mye 
forskjellig. På den 
andre siden står vi 
utenfor huset og 
titter inn gjennom 
vinduet.

I denne 
bildeboka på rim 
består hele boka av ett eneste ark. Du kan 
bla fra side til side som vanlig, eller 
gradvis brette ut arket, til du sitter med 
en lang remse på flere meter.

Dette er en rytmisk og underholdende 
bok som kombinerer Eliassens kreative 
tekster med Hilde Hodnefjelds fantastiske 
illustrasjoner. Spillet mellom teksten og 
illustrasjonen og bokas originale format 
skaper en utforskertrang og innbyr til 
leseglede og lek i både form og innhold.

Det skjer noe magisk når en 
gruppe engasjerte mennes-
ker med samme interesse 
møtes. Kontakter oppret-
tes, tanker utveksles, spen-
nende prosjekter fødes og 
settes i gang.  Prosjektet «Vi 
er også her! Synliggjøring 
av glemte grupper» er et 
resultat av slike møter.

 Helena MalinieMi
Finnmark fylkesbibliotek 

Grete Gunn BerGstrøM 
Samisk arkiv 

GunnHild enGstad 
IKA Finnmark IKS 

svein-Olaf nilssen/ 
sOlBjørG ellinGsen fOssHeiM 
Statsarkivet i Tromsø

finnmark: Med godt teamarbeid, 
jungeltelegrafen, medier og ikke minst 
Kulturrådets støtte ble en stor mengde 
førstehåndskilder om fem viktige grup-
per i Finnmark samlet inn. Nå skal arki-
vene formidles. Hva dreier prosjektet 
seg egentlig om?

Det oppbevares kilometer med hyller 
med privatarkiver fra Finnmark ved 
Finnmark fylkesbibliotek, Samisk arkiv, 
Interkommunalt arkiv Finnmark, de fem 
Finnmarksmuseene med sine avdelinger 
og Statsarkivet i Tromsø. Disse institusjo-
nene utgjør det arkivfaglige nettverket 
Finnmarks-arkivene, som koordineres 
av Finnmark fylkesbibliotek.

Analyser av Finnmarksarkivenes 
samlinger viser at det finnes grupper 
med mennesker som har blitt glemt og 
usynlige, grupper som faktisk er sentra-
le i Finnmarks samfunnsliv og historie. 
Slike grupper er:
• østsamer/skoltesamer 
• fiskerbønder i kvenske og sjøsamiske
   områder
• flyttsamisk reindrift
• utenlandske minoriteter
• kvinner i disse gruppene 

Skoltesamene var den mest glemte 
gruppen – uten noen spor i privatarkive-
ne.

Alle har rett til en fortid
Arkivarenes sentrale samfunnsoppdrag 
er å verne og sikre en viktig del av vår fel-
les hukommelse og samfunnets historie. 
Den mest kritiske fasen er å velge ut arki-
vene som skal bevares for ettertiden. 
Hva vi velger får følger for hva fremtiden 
får vite om fortiden: hvem som vil ha en 
stemme og hvem som vil bli glemt, usyn-
liggjort og fortiet. Dette gjelder i høyeste 
grad privatarkiver, hvor bevaring ikke er 
lovfestet som for offentlige arkiver.

Målet vårt var å samle inn arkiver som 

Finnmarksarkivenes prosjekt om glemte grupper:

«Vi er
også
her!»

avfotografering: Ida Kjeilen Thuv avfotograferer skadet arkivmateriale på det gamle Finotro-bruket i Båtsfjord. Arkivmaterialet som lot seg redde oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.  Foto: Sonja Siltala

var skapt av de utvalgte gruppene, alt 
fra forenings- og bedriftsarkiver til per-
sonlige dokumenter. Materialet skulle 
dokumentere gruppenes liv og virksom-
het sett fra deres egne ståsted. 

Innsamlingen 
Med Kulturrådets støtte ble to prosjekt-
arbeidere ansatt i tre måneder: Ida Kjei-
len Thuv hadde base på Finnmark fyl-
kesbibliotek, mens Anne Karen Hætta 
Bals var på Samisk arkiv i Kautokeino. 
Disse to dannet et meget godt team! 
Innsamlingen resulterte i at det kom inn 
over 60 arkiver og flere tusen fotografi-
er. Og ikke minst, nye avleveringer ble 

initiert. Alle disse dokumenterte mer el-
ler mindre de utvalgte gruppene. Flere 
personer hvis aktuelle arkiv hadde gått 
tapt, ble også intervjuet og fotografert. 

I Neiden fant vi blant annet arkivet et-
ter gårdbrukeren, campingplasseieren og 
forkjemperen for skoltekulturen Frans 
Hallonen. I dette fantes det en mengde 
stoff om skoltesamiske rettigheter og do-
kumentasjon av rettigheter til laksefiske i 
Neidenelva. Vi klarte også å spore opp sa-
miske foreningsarkiver i Sør-Varanger der 
skoltesamene har engasjert seg. 

To arkiver fra kombinasjonsnæringen 
fiske/arktisk landbruk fant vi i de sjøsa-
miske kommunene Nesseby og Tana. 

   | folkeliv |  | 21
Finnmarken TORSDAG 25. APRIL 2019

Finnmarksarkivenes prosjekt om glemte grupper:

avfotografering: Ida Kjeilen Thuv avfotograferer skadet arkivmateriale på det gamle Finotro-bruket i Båtsfjord. Arkivmaterialet som lot seg redde oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.  Foto: Sonja Siltala redder arkivet: Sonja Siltala redder arkivet etter Finotro i Båts-
fjord.  Foto: ida Kjeilen thuv

gjør avtale: Anne Karen Hætta gjør avtale med sekretæren for 
Karasjok flyttsamelag, Johannes Mathis Anti, om arkivavlevering til 
Samisk arkiv.  Foto: Grete Gunn BerGStrøm

Begge arkivene viser utviklingsarbeid 
og innovasjon som familiene har gjort 
på gårdene sine og hvordan de slik har 
bidratt til næringsutvikling i sine kom-
muner. 

Fra reindriften har vi fått inn arkiver 
fra lag og foreninger, bedrifter, reinbei-
tedistrikter, flyttesoner, en barnehage 
og privatpersoner. Blant annet er arkivet 
fra Norges eldste lokallag av NRL, 
Kárášjoga Johttisámiid Searvi, nå levert 
til Samisk arkiv. Et viktig resultat av pro-
sjektet er at de ulike reinbeitedistriktene 
har begynt å levere sine arkiver i stedet 
for å flytte dem fra kontorsted til kontor-
sted. Det er også verdt å nevne at flere 

arkiver etter aktive foregangskvinner 
innen reindrift som representerer ulike 
kvinnelige tilpasninger enten som rein-
eiere, entreprenører eller reindriftsfor-
valtere nå er sikret. 

Gjennom å samle inn arkivmateriale 
fra sentrale fiskebedrifter, var tanken at 
man slik også fikk bevart dokumentasjon 
om de som arbeidet i disse. Utenlandsk 
arbeidskraft som finlendere, østeurope-
ere og tamiler har etter andre verdens-
krig utgjort et svært nødvendig bidrag til 
å sikre bemanning i fiskeindustrien. Det 
ble reddet arkiver fra Br. Aarsæther i Kjøl-
lefjord, Finotro, Nils H. Nilsen og Båts-
fjordbruket i Båtsfjord, samt Vestre Ja-

kobselv fiskarsamvirkelag som var en 
sentral arbeidsplass i bygda med lange 
kvenske/norskfinske tradisjoner. 

I arbeidet med arkiver etter nye uten-
landske minoriteter oppsto det flere ut-
fordringer. Vårt inntrykk er at mange av 
foreningene i liten grad organiserer seg 
på tradisjonelt vis. De har i stedet løse 
grupperinger på Facebook og andre so-
siale plattformer og arkiv i skyen. Utfor-
dringen i dag er hvordan man skal beva-
re denne typen arkiver. 

Prosjektet fortsetter! 
Etter hvert som prosjektet gikk sin gang 
ble det etablert kontakt med forskjellige 

personer og foreninger, og bevisstheten 
om arkivbevaring har økt. En del mate-
riale ligger fremdeles hos arkivskaper-
ne, da avleveringsspørsmålet bør tas 
opp i styrer og med andre eiere. Disse 
skal vi følge opp. Innsamlingen er av-
sluttet i prosjektet, men er langt fra 
over. Hvis noen av leserne vet om arkiv 
som bør bevares, så ta kontakt med oss!

De glemte gruppene synliggjøres
Hver måned publiserer Finnmarksarki-
vene en artikkel om et viktig arkiv, gjer-
ne knyttet til aktuelle regionale og na-
sjonale temaer. Følg oss gjerne på www.
finnmarksarkivene.no.  


