PROTOKOLL STYREMØTE I VARANGER MUSEUM IKS
Tidspunkt:
Møtested:

mandag 2. november 2015 kl 10.00-10.30
Telefonmøte

Til stede:

Wenche Pedersen, Rolf Randa, Sissel Holt, Remi Strand, Ester Niemi Rystrøm, Tore M.
Larsen

Forfall:

Kurt Wikan og Synnøve Fotland Eikevik

Tilstede fra administrasjonen: Frans-Arne H. Stylegar (dir./sekretær for styret)

Saker til behandling:
Sak 25/15

Godkjenning av innkalling/dagsorden

Vedtak:
Innkalling/dagsorden godkjent
Sak 23/15

Navneendring Vadsø museum (sluttbehandling utsatt fra forrige møte)
Siden forrige møte er det innkommet et notat fra de ansatte i Vadsø som konkluderer
med at man helst ønsker navnet «Ruija – kvensk/norskfinsk museum», og ikke det
fremlagte forslaget om «Ruija museum», med det forklarende tillegget
«Kvensk/norskfinsk museum» ved behov.
Ester Niemi Nystrøm ønsket å fremme de ansattes forslag. Ved votering ble «Ruija
museum», med det forklarende tillegget «kvensk/norskfinsk museum» vedtatt mot
to stemmer, som ble avgitt for det alternative forslaget.

Vedtak:
Avdelingen i Vadsø skifter i forbindelse med flytting til nye lokaler navn til Ruija
museum.

Sak 26/15

Bååstede-prosjektet

Innstilling:
Adm. foreslår at styret vedtar følgende uttalelse om Bååstede-prosjektet:
«Styret i Varanger museum IKS ønsker avtalen om tilbakeføring av samiske
gjenstander fra sentrale museer i Oslo til samiske museer i landsdelen velkommen.

Hvistendahlsgate 31, N-9800 VADSØ

Varanger museum IKS
TLF: (47) 78 94 28 90

E-POST: post@varangermuseum.no

Avtalen er basert på Norges forpliktelser overfor samene som urfolk, og skal føre til
at de samiske folk får eiendomsrett til denne delen av sin kulturarv.
Varanger museum har tidligere besluttet å deponere sin betydelige samling av
østsamiske gjenstander ved det kommende Østsamiske museeet i Neiden.
Vi vil peke på at Varanger museum har som målsetting å formidle hele den etniske og
kulturelt sammensatte historien i vår region – de samiske folkenes inkludert.
Blant de gjenstandene som omfattes av Bååstede-prosjektet, er mange med
opprinnelse i Sør-Varanger, og en del også med opprinnelse i Vadsø. Styret ser frem
til et positivt samarbeid med de samiske museene i regionen også i fortsettelsen, og
håper at gjenstander fra Varanger museums geografiske virkeområde i fremtiden kan
stilles ut og vises frem også ved våre museer».
Vedtak:
Uttalelsen vedtatt
Sak 27/15

Kvenske/norskfinske kulturminner

Innstilling:
Adm. foreslår at styret vedtar følgende uttalelse om kvenske/norskfinske
kulturminner:
«Den pågående saken om et kulturminne i form av en tjæremile knyttet til den
tidligste kvenske/norskfinske bosetningen i Alta, understreker behovet for en politikk
for å bevare et representativt utvalg av kulturminner tilhørende denne nasjonale
minoriteten.
Tjæremila er datert til 1700-tallet, og er dermed ikke automatisk fredet
(fredningsgrensen er 1537 for norske kulturminner, hundre år for samiske).
Skillemoen transformatorstasjon er nå vedtatt plassert rett oppå mila, som derved
blir ødelagt. Transformatorstasjonen inngår i Statens kraftledning Balsfjord – Skaidi.
Verken utbygger eller offentlige myndigheter ser ut til ta på alvor at også den
kvenske/norskfinske minoriteten har krav på vern av sine kulturminner. Dette er
beklagelig, og resultatet er at disse kulturminnene gradvis vil forsvinne. Det er ikke en
holdbar situasjon at kvenske/norskfinske kulturminner faller mellom to stoler på
dette viset.
Styret i Varanger museum, som har den kvenske/norskfinske minoritetens historie og
kultur som et av sine prioriterte områder, er av den oppfatning at det i dette tilfellet
er tale om et kulturminne av ikke uvesentlig verdi. Dateringen av anlegget viser at
tjæremila var i drift samtidig med den første kvenske/norskfinske bosetningen i Alta.
Denne tidlige bosetningen er en viktig del av Finnmarks historie».
Vedtak:
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Uttalelsen vedtatt

Neste styremøte er på Grenselandmuseet 11. desember.

Frans-Arne H. Stylegar
sekretær for styret

Wenche Pedersen

Sissel Holt

Remi Strand

Hvistendahlsgate 31, N-9800 VADSØ

Rolf Randa

Ester Niemi Rystrøm

Tore M. Larsen

Varanger museum IKS
TLF: (47) 78 94 28 90

E-POST: post@varangermuseum.no

