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FORORD
Ryddig, forutsigbar og involverende
Museumsreformen har allerede rukket å bli 11 år. En betydelig reform som kom til i den hensikt å øke kvaliteten og
profesjonaliteten i museums-Norge. Ved å formalisere museene inn i større regionale enheter ville hver enhet totalt
sett få større og bredere kompetanse og muligheten for
stordrift være til stede. Alt i alt virker det som om reformen
er godt mottatt og at mye har fungert etter hensikten.
Men, denne reformen kom uten oppskriftsbok og det var
opp til eierkommunene hvordan dette skulle organiseres.
Til tross for at reformen ble påbegynt 2001 og satt ut i livet
i 2006 er det fortsatt mye som ikke har funnet sin form. En
rekke museer bearbeider fortsatt avtaleverkene som skal til
og som regulerer ansvar og forpliktelser som gjelder mellom partene i samarbeidet. En ting er avtalen som regulerer
samarbeidet mellom eierkommunene, en annen er avtalen
mellom museet, kommunen og eierne av gjenstander, bygg
og båter. Her råder det en stor grad av uformell praksis og
uenighet kan lett oppstå. Noe det gjør, også hos oss. Det
er store ulikheter i Norge og uten tydelige avtaler oppstår
utrygghet og misforståelser.
Finansieringsmodellen var derimot tydelig, 60% statlige
og 40% fylkeskommunale og kommunale tilskudd. Utover
dette er det museenes oppgave å søke støtte til aktiviteter
som går ut over ordinær drift. Vedlikehold av bygninger,
sikring av magasiner eller nye formidlingsprosjekter er
eksempler på dette. Her har regimet endret seg flere ganger bare de siste årene. Vi har stadig fått innskrenket våre
finansieringskilder. Både i antall ordninger og i nye krav til

medfinansiering. Utfordringer vi kommer til å se mer av i
2018 med regionreform og ny kulturmelding. Vi må være
åpne og omstillingsvillige i møtet med nye regimer og være
forberedt på at myndighetene vil stille stadig større krav til
egeninntjening.
Et konsolidert museum er en desentralisert organisasjon. I
dag er stort sett aksjeselskap, stiftelse eller interkommunalt
selskap brukt som modell for de konsoliderte museene.
Forventninger til organisasjonen vedrørende kommunikasjon og samhandling kan være en utfordring. Da i høyeste
grad i Varanger museum der det ikke bare handler om avstander men vel så mye vær og føre. Organisasjonsformen
er for mange ny, og ikke så lett å sammenligne med andre
organisasjoner. I mangel på forbilder blir det vår oppgave
fremover å avstemme hvilke forventninger vi kan ha til samarbeid på tvers av avdelingene og kommunikasjon og informasjonsflyt. Er det grep vi kan gjøre for nettopp å bli bedre
som et stort museum?
Hvem er det vi jobber for? Våre kunder er alle dem som har
levd historien, alle dem som kan oppleve historien og ikke
minst kommende generasjoner. Hva forventer disse av oss?
Står dette i stil med det samfunnsoppdraget vi er satt til og
med de rammebetingelsene vi har for virksomheten? Varanger har en utrolig omfattende kulturhistorie og Varanger
museum har gjort en formidabel jobb i å samle inn og sikre
viktig materiell og immateriell kulturarv. Allikevel strekker
ikke ressursene til, bygninger står for fall og innsamlingsarbeidet lider, vi kommer til å måtte bli bedre på å prioritere

vår innsats. Dette krever igjen at vi trenger en aksept i samfunnet rundt oss på våre planer og begrunnelser.
I 2017 har vi hatt aktivitet på 2 prosjekter som mer enn noe
gir en god indikasjon på hvordan vi kan møte utfordringer
og mulighetsrom som beskrevet over. Samlingsforvaltningsprosjektet og bygningsvernkurset, begge er godt
beskrevet i det videre. Her ser vi hvordan vi med god finansiering kan øke den totale kompetansen og styrke samhandlingen i regionen. Eksemplene er også gode i det at
dette vil være grunnlaget for satsningsområdene for 2018,
ny teknologi innen samlingsforvaltning er allerede på plass
og vil styrkes og antallet kyndige handverkere øker.
Det har vært nedlagt et stort arbeid med utviklingen av en
god søknad om å få nasjonalt Kvensk/norskfinsk museum
til Grensen 1. Søknaden skal sendes Kulturdepartementet
1. mars 2018 under ordningen nasjonale kulturbygg. Ambisjonene er over 17 år gamle og har hatt ulikt format. La oss
håpe at denne løsningen vi nå jobber med treffer kriteriene
og at kvensaken hevder seg i søkermassen. Departementet
kan opplyse om at det er rekordmange søknader. Det er
godt å se at museets arbeid med den kvensk/norskfinske
saken ikke ligger brakk mens vi venter. Det har vært liv og
røre i Vadsø, Kven Connection har hatt en fantastisk respons.
Vardøavdelingen som i mange år har vært uten lokaliteter
for museumsdrift, og har magasinfasiliteter jeg ikke ønsker
å gå nærmere inn på. Vi fikk gledelig en intensjonsavtale
med kommunen om å prosjektere Turnhallen til museumsformål. Den fantastiske bygningen er godt plassert lett til-

gjengelig sentralt i bybildet, og er ideell til vårt formål. Det
må sies at bygningen bærer preg av bruk og manglende
bruk, og manglende vedlikehold. Omfanget av innsats som
kreves for å få et godt fungerende bygg, gjenstår fortsatt å
se. Dette er en etterlengtet mulighet der vi inn i fremtiden
kan se for oss et levende museum som kan fortelle Vardøs
historie. Nødvendig sikringsarbeid for å forhindre ytterligere
forfall er allerede satt i gang.
Jeg kom inn i mai og har naturligvis brukt mye tid på å sette
meg inn i organisasjonen og virksomheten. Det er godt å
se at avdelingene går godt og at engasjerte medarbeidere
leverer et skikkelig museumsarbeid. Vi ligger godt an på utadrettet virksomhet samtidig som vi ble vurdert blant topp
7 museer i Norge for vår forskningsinnsats.
Allikevel får jeg en liten følelse av at vi øser mens vi ror. Vi
har behov for en strategi som strekker seg lenger enn neste
søknad. For å komme dit må vi berede grunnen. Vi må utarbeide gode avtaler som tydeliggjør våre rammebetingelser
og definerer våre forpliktelser. Dette er av avgjørende betydning for at vi skal ha en forutsigbar økonomi og en realistisk forventning til vår virksomhet. Samtidig er det nødvendig å utvikle en administrasjon som sikrer kontinuitet
og en stabil kjerne i samarbeidet på tvers av avdelingene,
faggrupper og prosjekter.
Ole Martin Lislevand
Direktør

Forside: Partisanfunn i Gallok, Sør- Varanger. Foto: Varanger museum/Monica M. Gebhardt
Tall i årsrapporten er korrigert i forhold til innsendt statistikk til Kulturråd/KUD.

2

3

ÅRSREGNSKAP 2017
Regnskapsskjema drift

Budsjettskjema drift
Regnskap 2017

Regnskap 2016

2.191.341,06
20.232.330,88
3.900.057,00
60.300,00
26.384.028,94

1.753.249,48
17.906.761,00
2.725.955,00
0,00
22.385.965,48

Lønn inkl. sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer
Kalkulatoriske avskrivninger
Andre driftsutgifter
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter:

15.125.382,39
8.386.513,75
80.304,48
0,00
2.486.130,07
0,00
26.078.330,69

14.021.522,91
6.903.935,79
281.494,80
0,00
1.728.429,97
0,00
22.935.383,47

Brutto driftsresultat:

305.698,25

-549.417,99

96.618,78
6.887,58
0,00
0,00
0,00
0,00
395.429,45

74.723,15
12.533,36
0,00
0,00
0,00
0,00
-487.228,20

4.822.884,69
3.975.374,00
0,00

3.876.568,16
4.289.589,16
0,00

-452.081,24

-74.207,20

Driftsinntekter:

Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringer
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

Driftsutgifter:

Finansposter:

Renteinntekter
Renteutgifter
Avdrag på lån
Mottatte avdrag på lån
Utlån
Motpost avskrivninger
Ordinært resultat (Res. før interne finansierings

Interne finansieringstransaksjoner:
Avsetninger
Bruk av tidligere avsetninger
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnsk

Regnskapsmessig resultat (Merforbruk)
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Budsjett 2017

Budsjett 2016

1.628.000,00
14.858.648,00
2.662.620,00
0,00
19.149.268,00

1.417.000,00
14.129.996,00
2.730.620,00
0,00
18.277.616,00

Lønn inkl. sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer
Kalkulatoriske avskrivninger
Andre driftsutgifter
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter:

13.526.429,00
5.070.338,00
0,00
0,00
551.000,00
0,00
19.147.767,00

12.661.192,00
4.904.924,00
0,00
0,00
710.000,00
0,00
18.276.116,00

Brutto driftsresultat:

1.501,00

1.500,00

0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00

0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1,00

0,00

Driftsinntekter:

Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringer
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

Driftsutgifter:

Finansposter:

Renteinntekter
Renteutgifter
Avdrag på lån
Mottatte avdrag på lån
Utlån
Motpost avskrivninger
Ordinært resultat (Res. før interne finansierings

Interne finansieringstransaksjoner:
Avsetninger
Bruk av tidligere avsetninger
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnsk

Regnskapsmessig resultat (Res. etter interne fi
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Regnskapsskjema- BALANSE

Note 1: Endring i arbeidskapital

EIENDELER:
Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Konserninterne langsiktige fordringer
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Sum anleggsmidler:

(Note 5)
(Note 2)

(Note 2)

Disposisjonsfond
(Note 6)
Bundne driftsfond
(Note 6)
Ubundne investeringsfond
(Note 6)
Bundne investeringsfond
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)
Regnskapsmessig merforbruk (Drift)
Udisponert i inv.regnskapet
Udekket i inv.regnskapet
Kapitalkonto
Sum egenkapital:

Gjeld
Langsiktig gjeld

Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Derivater
Konsernintern kortsiktig gjeld
Premieavvik
Sum kortsiktig gjeld:

SUM EGENKAPITAL OG GJELD:
Memoriakonti

Ubrukte lånemidler
Ubrukte konserninterne lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.540,00
8.902.833,00
9.037.373,00

Balanseregnskapet :

31.12.2017

31.12.2016

2.1 Omløpsmidler

8 518 546

7 273 247

2.3 Kortsiktig gjeld

3 056 342

2 181 043

Arbeidskapital

5 462 204

5 092 204

370 000

Beløp

Sum

Drifts- og investeringsregnskapet :

0,00
3.457.802,92
0,00
-347.381,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.339.900,04
8.450.321,96

0,00
5.104.628,83
0,00
-168.604,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.337.222,52
7.273.247,35

1.290.273,50
4.698.218,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-526.288,44
0,00
0,00
-1.122.962,00
4.339.241,75

1.690.703,50
3.475.708,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-74.207,20
0,00
0,00
-1.068.269,00
4.023.935,30

Endring

Anskaffelse av midler :
Inntekter investeringsregnskap
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler

26 384 029
0
96 619
26 480 648

26 480 648

Anvendelse av midler :
Utgifter driftsregnskap
Utgifter investeringsregnskap
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anvendelse av midler

EGENKAPITAL OG GJELD:
Egenkapital

Kortsiktig gjeld

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159.970,00
9.991.704,00
10.151.674,00

18.601.995,96 16.310.620,35

SUM EIENDELER:

Ihendehaverobligasjonslån
Pensjonsforpliktelser
Sertifikatlån
Annen langsiktig gjeld
Konsernintern langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Sum langsiktig gjeld:

Regnskap 2016

Inntekter driftsregnskap

Omløpsmidler

Varer
Kortsiktige fordringer
Konserninterne kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Derivater
Kasse, bankinnskudd
Sum omløpsmidler:

Regnskap 2017

26 078 331
0
32 318
26 110 649

Anskaffelse - anvendelse av midler

26 110 649
369 999

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap

369 999

Endring arbeidskapital i balansen

370 000

Differanse (forklares nedenfor)
Forklaring til differanse i arb.kapital :

0
Beløp

Sum

0
(Note 2)

0,00
11.274.636,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.274.636,00

0,00
10.105.642,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.105.642,00

0,00
2.988.118,21
0,00
0,00
0,00
2.988.118,21

0,00
2.181.043,05
0,00
0,00
0,00
2.181.043,05

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0

0

18.601.995,96 16.310.620,35
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Note 2: Pensjon
Generelt om pensjonsordningene i Varanger museum IKS
Varanger museum har kollektive pensjonsordninger i Kommun al Landspensjonskasse (KLP).

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og akkumulert premieavvik

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12.

Premiefond
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig
premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.
2017

2016

Innestående på premiefond 01.01.

(727 085,00)

-

Tilført premiefondet i løpet av året

(147 131,00)

-

Bruk av premiefondet i løpet av året

-

Innestående på premiefond 31.12.

(874 216,00)

2017

2016

arb.giver
avgift

arb.giver
avgift

11 274 636

10 105 642

Pensjonsmidler pr. 31.12.

9 991 704

8 902 833

Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.

1 282 932

0

1 202 809

Årets premieavvik

-347 381

-168 604

Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)

-168 934

-245 934

Sum amortisert premieavvik dette året

168 934

245 934

Akkumulert premieavvik pr. 31.12

-347 381

0

-168 604

0

0

Varanger museum IKS har foruten pensjonsforpliktelser ingen gjeld klassifisert som langsiktig gjeld pr 31.12.2017

(727 085,00)

Regnskapsføring av pensjon
Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige
forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen
mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år.

Note 3: Garantiansvar
Varanger museum IKS har ingen garantiansvar pr 31.12.2017.

Note 4: Langsiktig gjeld
Fordeling av langsiktig gjeld:

31.12.

01.01.

Obligasjonslån

0

0

KLP

Sertifikatlån

0

0

Forventet avkastning pensjonsmidler

4,50 %

Husbanklån

0

0

Diskonteringsrente

4,00 %

Finansielle leieavtaler

0

0

Forventet årlig lønnsvekst

2,97 %

Sum bokført langsiktig gjeld

0

0

Forventet årlig G- og pensjonsregulering

2,97 %

Herav selvfinansierende gjeld

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet. For 2017
innebærer dette at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr. 347 381 mer enn faktisk betalte pensjonspremier.
Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik
Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik

2017

2016

Årets pensjonsopptjening, nåverdi

1 891 905

1 639 379

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse

437 091

389 680

- Forventet avkastning på pensjonsmidlene

-400 076

-359 665

Administrasjonskostnader

83 901

80 783

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)

2 012 821

1 750 177

Betalt premie i året

1 665 440

1 581 573

Årets premieavvik

347 381

168 604
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Gjeldsbrevslån/banklån

0

0

Pensjonsforpliktelser

11 274 636

10 105 642

Kommunens samlede eksterne lånegjeld

11 274 636

10 105 642

Varanger museum IKS har foruten pensjonsforpliktelser ingen gjeld klassifisert som langsiktig gjeld pr. 31.12.2017.

Note 5: Aksjer og andeler
Varanger museum IKS har innbetalt kr 25 430,- til KLP i Egenkapitaltilskudd i 2017. Akkumulert egenkapitaltilskudd pr 31.12.17
er kr 159 970,-.
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Note 8: Salg av finansielle anleggsmidler

Note 6: Avsetning og bruk av fond
Bundne driftsfond - kap. 251

2017

2016

Beholdning pr.01.01

3 475 708,00

3 888 729,00

Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet

-3 600 374,00

-4 199 545,00

0,00

0,00

4 822 884,69

3 786 524,00

4 698 218,69

3 475 708,00

Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet
Avsetning til bundne driftsfond
Beholdning pr. 31.12

Varanger museum IKS har ikke solgt finansielle anleggsmidler i 2017.

Note 9: Fordringer og gjeld til egen kommune, andre KF
Varanger Museum KF har ikke fordringer og gjeld til egen kommune, andre KF og interkommunale samarbeid i 2017

Note 10: Ytelser til ledende personer
Disposisjonsfond - kap. 256
Beholdning pr.01.01

2017

2016

1 690 703,50

1 600 659,34

Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet

-25 430,00

Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet

-375 000,00

Avsetning til disposisjonsfond

0,00

90 044,16

1 290 273,50

1 690 703,50

2017

2016

Beholdning pr.01.01

5 166 411,50

5 489 388,34

Avsetninger

4 822 884,69

3 876 568,16

Bruk av avsetninger

-4 000 804,00

-4 199 545,00

822 080,69

-322 976,84

5 988 492,19

5 166 411,50

Beholdning pr. 31.12
Samlet avsetning og bruk av fond i året

Netto avsetninger

(Negativt tall betyr netto forbruk)

Beholdning pr. 31.12

Note 7: Kapitalkonto
Saldo 01.01. 25990900

kr 1 068 269

Kjøp av aksjer og andeler
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler
kr

25 430

Avdrag på eksterne lån
Økning pensjonsmidler

Note 10: Ytelser til ledende personer
Det skal gis opplysninger om ytelser til ledende personer i samsvar med lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 7-31, § 7-31b og § 7-32.

Ytelser til ledende personer

Lønn og annen
godtgjørelse

Godtgjørelse for
andre verv

Tilleggs-godtgjørelse

Natural-ytelser

Ole Martin Lislevand, Direktør

686 900

0

0

0

Note 11: Fordeling av foretakets inntekter og utgifter
Totalt

IKS/egen kommune
er deltaker
Andre

Andre salgs- og leieinntekter

2 191 342

0

2 191 342

Overføring uten krav til motytelse

3 900 057

3 900 057

0

Overføringer med krav til motytelse

20 232 331

0

20 232 331

Totalt

26 323 730

3 900 057

22 423 673

Kjøp av varer og tjenester

8 386 516

0

8 386 516

Kjøp av fellestjenester

210 772

210 772

0

Overføring uten krav til motytelse

80 304

0

80 304

Overføring med krav til motytelse

2 486 130

0

2 486 130

Totalt

11 163 722

210 772

10 952 950

Driftssinntekter

Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)

Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse

Det skal gis opplysninger om ytelser til ledende personer i samsvar med lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)
§ 7-31, § 7-31b og § 7-32.

kr 1 268 328

Reduksjon pensjonsforpliktelser
Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)

Driftsutgifter

Avgang aksjer og andeler
Nedskrivning av aksjer og andeler
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse
Bruk av midler fra eksterne lån
Reduksjon pensjonsmidler
Økning pensjonsforpliktelser

kr 1 348 451

Saldo 31.12.

kr 1 122 962
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FORVALTNING

”Museenes samlinger skal sikres og bevares best mulig for ettertiden og gjøres
tilgjengelig for publikum og for forskning.
Viktige delmål vil være gode sikringsog bevaringsforhold samt prioritering
og koordinering av samlingene.”
St. melding . nr 49 (2008-2009) Framtidas museum

Varanger museum samlinger består i stor grad av kulturhistoriske gjenstander (27 772) og fotografi (93 516). I tillegg
forvalter museet 54 kulturhistoriske bygninger. Flesteparten
av disse, hele 26, er lokalisert i Sør Varanger kommune.
Pr.2017 har museet også to flytende farkoster, Einar II som er
blitt fullrestaurert i perioden 2011-2015 og en Nordlandsbåt
ved Vadsøavdelingen. Vi har et teknisk industrielt anlegg
Luftskipsmasta i Vadsø, fem kulturlandskap (Bjørklund
gård, Namdalen gård, Vadsøya, Bietilægården og Skallelv
kultursti) og et hageanlegg på Bjørklund gård i Pasvik, Sør
Varanger. Vardø museum startet originalt i 1894 som et
naturhistorisk museum og har derfor også naturhistoriske
og arkeologiske samlinger (inkludert kulturhistoriske bygninger).
Samlingene i Vadsø og Sør-Varanger eies av kommunene. I
Vardø eies samlingene av Vardøhus museumsforening. Det
jobbes med å etablere like avtaler for eierskap og forvaltning av samlingene i alle kommuner.
Samlingene er lokalisert på de ulike avdelingene med forskjellige ressurser, oppbevaringsforhold og utfordringer.
Innenfor fagområde samlingsforvaltning er det en ansatt i
Vardø og en i Vadsø. Det er tre ansatte i Sør -Varanger. Det
er i tillegg en ansatt i Varanger museum med spesielt ansvar
for fotografi. Generelt bidrar de samlingsansatte ofte i prosjekt-, utstilling- og driftsarbeid som at det blir mindre tid til
praktisk samlingarbeid. Dette skjer i de fleste små museer
og er både en fordel og en belastning.

Partisanfunn i Gallok pakkes og transporteres til museet. Her finner fylkesarkeolog Jan Ingolf Kleppe og avdelingsleder Monica Dahl et batteri brukt i partisanvirksomhet. Foto: Monica Milch Gebhardt, Varanger museum
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Samlinger avdeling og totalt 2017
Vardø

Sør-var

REGISTRERING, DIGITALISERING OG PUBLISERING AV SAMLINGER

Samlinger totalt 2014-2017
Vadsø

Totalt

2014

2015

2016

2017

Gjenstander totalt, registrert, digitalisert og
publisert pr. 31.12.2017

Kunsthistoriske gjenstander

9

61

85

155

Kunsthistoriske gjenstander

126

128

144

155

Kulturhistoriske gjenstander

9959

10642

7171

27772

Kulturhistoriske gjenstander

27466

27615

27689

27772

264

0

200

264

264

264

1400

72

41

1513

1513

1513

1513

1513

15146

34191

44179

93516

58993

59440

93323

93516

6000

1

0

1*

2

3

2

1

3*

4000

Arkeologiske gjenstander
Naturhistoriske gjenstander
Fotografier
Flytende farkoster

264

Arkeologiske gjenstander
Naturhistoriske gjenstander
Fotografier
Flytende farkoster

12000
10000
8000

Farkoster som ligger på land

2

5

13

20

Farkoster som ligger på land

19

19

20

20

2000

Kulturhistoriske bygninger

9

26

19

54

Kulturhistoriske bygninger

47

54

54

54

0

Antall oppmålte kulturhistoriske bygninger

1

18

18

37

Antall oppmålte kulturhistoriske bygninger

38

44

37

37

Andre bygninger (driftsbygninger, administrative bygninger
m.m.)

0

2

2

4

3

4

4

4

Andre bygninger (driftsbygninger, administrative bygninger
m.m.)

0

0

1

1

Teknisk-industrielle anlegg

0

1

0

1

Kulturlandskap

0

2

3

5

Kulturlandskap

1

3

3

5

40000

1

0

1

Hageanlegg

0

1

1

1

Vadsø

Sør-Varanger

7171

3664
2519

1893
1170

658
Registrert

658

Digitalisert

819

232

658

Publisert

Foto totalt, registrert, digitalisert og publisert pr. 31.12. 2017

Teknisk-industrielle anlegg

0

Vardø

Totalt

50000

Hageanlegg

10642

9959

45000

Avdelingen i Vardø og Vadsø har gode tall på registrering av gjenstander. Vardø har i 2013-2014 jobbet
med et REVITA prosjekt. Sør-Varanger avdeling har
meldt inn lave tall pga revisjonsarbeid i gjenstandssamlingen. Registrerte gjenstander er revidert og
har fått ny fast plassering.

44179

Vardø

Vadsø

Sør-Varanger

34191

35000
30000

Ser vi på fotosamlingen er antallet registrerte objekter er lavere for alle avdelinger sammenlignet med
gjenstandssamlingen. Vi har et stort etterslep på
registering, digitalisering og tilgjengeliggjøring av
fotografi.

25000
20000
15000

SAMLINGSUTVIKLING
Samlingen av kulturhistoriske gjenstander og foto har
hatt en moderat økning, med unntak av et større inntak av
33 000 fotografi i 2016. Varanger museum har en liberal inntakspolitikk på grunn av situasjonen i Nord- Troms og Finnmark etter 2. verdenskrig hvor store deler av regionen ble
utsatt for bombing og systematisk nedbrenning. Store deler
av den materielle kulturarven til regionen har gått tapt. Det
er derfor viktig å bevare førkrigshistorie, og kulturhistoriske
bygg utgjør derfor en stor del av samlingen. Museet har
også fokus på innsamling og formidling av etterkrigshistorie, blant gjenreisningstiden som preger Varanger.
Varanger museum har i sin virksomhet spesiell fokus på
grensekontakt, pomorhistorie, kvensk/norskfinsk kultur,
partisanhistorie og Varangers øvrige lokalhistorie. Det samles inn både materiell og immateriell kulturarv etter formål,
pågående prosjekter og historikk knyttet til museets bygningsmasse.
Vår fellessatsing i perioden 2015-2018 er samlingsforvaltningsprosjektet Plan, prioritering og rutine. Prosjektet ledes
fra Vardø og er et samarbeid med Tana Varanger museumssiida. Museene i Øst- Finnmark samles gjennom prosjektet
til økt fokus og kompetanseheving på fagområdet. Vi jobber
med implementering av nasjonale standarder og metoder,
samordning og økt fellestenkning rundt samlingsforvaltning. Målet er en samlingsforvaltningsplan basert på Spectrums kjerneprosedyrer som har overføringsverdi til museer med liknende utfordringer. Samlingsplanen ferdigstilles
i desember 2018, og skal bestå av en trykksak. Planarbeidet
vil gi føringer for prioriteringer og tiltak framover. I løpet av
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året 2017 er det blitt avholdt et metodekurs i Significance, et
kurs i ICOMs museumsetiske regelverk og to fellessamlinger
i prosjektet. Vi har med dette fått god forståelse av det teoretiske rammeverket for prosjektet.
I innsamlingsplanen Felles løft for Finnmarkshistorien 20142018 har vi definert følgende prosjekter Varangerhus, Steilneset minnested – trolldomsprosessene og Votteprosjektet.
Alle prosjektene er utført i forhold til plan. Nye prosjekter
er kommet til, slik som Krigens kulturminner og partisanene
i nord, Nytt kvenmuseum og Kvensk/norskfinsk immateriell
kulturarv i Varanger. Dette reflekteres i innsamlings- og dokumentasjonsarbeidet i organisasjonen.

10000

6792
1951 3286

5000

19513035 2021

1052 814 724

Digitalisert

Publisert

0

Totalt

Registrert

Varanger museum, kulturhistoriske gjenstander
2011-2017
40,0 %

35,4 %

35,0 %

31,6 %

30,0 %

20,0 %
12,8 %

15,0 %

5,0 %

24,6 %

22,2 %

25,0 %

10,0 %

Egenvurdering på samlingsutvikling

15146

14,2 %
10,7 %

7,6 %

0,0 %

0,0 %

0,5 %

2012

2013

0,6 %

24,6 %

13,4 %

11,1 %
3,7 %

2,7 %

6,2 %

Arbeidet med å øke både antallet registrerte, digitaleiserte og publiserte gjenstander går fremover,
men det gjenstår enda en god del arbeid for å få
samlingen fullregistrert. Totalt for kulturhistoriske
gjenstander er 50,8 % registrert, 31,1 % digitalisert
og kun 6,9 % publiserte i 2017. Det er et stort forbedringspunkt når det gjelder å publisere allerede
registrerte gjenstander.

0,0 %
2011

Vardø

Registrerte

Samlingsutviklingen ved Vardøavdelingen har i stor grad
vært fokusert rundt et treårig samlingsprosjekt hvor man
holder på å implementere Spectrum. Dette forventes avsluttet i desember 2018.
Ved Vadsøavdelingen er samlingsarbeid i en viss forstand
nedprioritert pga manglende magasiner og planer om
nybygg. Det tas imot tilvekster som katalogiseres, og gjenstander registreres ved bruk i utstillingen. Vadsø fikk inn
en stor fotografsamling på 33 000 fotografi i 2016. Siden
avdelingen har få negativer, tok vi inn denne samlingen.
Negativarkivet dokumenterer gjenreisningen og begivenheter i Vadsø fra 1936-2007. Vi har hatt frivillige fra Vadsø
historielag til å registrere vinteren 2016 og 2017, og fortsetter samarbeidet i 2018.

2015

2016

2017

Publiserte

Varanger museum, fotografi, 2011-2017
20,0 %

Vadsø

2014

Digitaliserte

17,5 %

18,0 %

18,5 %

16,0 %

14,0 %
10,7 %

12,0 %
10,0 %

8,0 %
6,0 %

5,2 %

7,1 %

7,6 %

1,7 %

1,8 %

2013

2014

8,4 %

6,4 %

5,1 %
3,5 %

4,0 %
2,0 %

12,1 %

11,2 %

0,0 %

0,0 %

2011

2012

12,9 %

7,5 %

2,3 %

2,8 %

2016

2017

For fotografi ser vi også at andelen med registrerte
fotografi og publiserte fotografi utvikler seg i positiv
retning. I 2016 gikk prosentandelen noe ned pga et
stor inntak. Totalt for kulturhistoriske foto er12,9 %
registrert, 7,5 % digitalisert og 2,8 % publisert i 2017.
Det er et stort forbedringspunkt når det gjelder å
publisere allerede registrerte fotografi.

0,0 %

Digitaliserte

Registrerte

2015

Publiserte
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nybygg. Det tas imot tilvekster som katalogiseres, og gjenstander registreres ved bruk i utstillinger. Vadsø har til tross
for dette jobbet jevnt med registering av foto gjennom året,
men i liten skala.

Sør-Varanger

Avdeling Sør-Varanger har fremdeles et stort etterslep på
registrering av kulturhistoriske gjenstander, og det drives
nå med retrospektiv dokumentering. Det er innmeldt kun
658 tilfredsstillende registrerte gjenstander hvor det angis
fast plassering av gjenstanden. Mangelfull plassering ved
tidligere registreringer gir arbeid med gjenregistrering og
digitalisering. På foto har vi fortsatt stort etterslep, men vi
registrerer, digitaliserer og publiserer mer enn det vi får inn.
2017 var et år med retrospektivt arbeid i PRIMUS, mange
nyskanninger av allerede publiserte foto og skanning av
flere eksemplarer av samme motiv.
Sør – Varanger hadde deler av året reduserte ressurser på
samlingsforvaltning. Oppstart av avfotografering av våre
glassnegativer kom i gang på slutten av året. Dette fortsetter inn i 2018. Sør-Varangers samling av billedkunst er i 2017
gjennomgått, og det er lagt plan om avfotografering og
mer hensiktsmessig oppbevaring.
Doktorskyss, Marit Bigga Hansdatter Johansen kjørte doktor Wessel på sykebesøk. Hans kone Ellisif Wessel fulgte doktoren og dokumenterte et flerkulturelt, lite dokumentert samfunn i Øst- Finnmark på 1900 tallet. Foto: Ellisif Wessel/Varanger
museum avd. Grenselandmuseet.

Sør- Varanger

I Sør Varanger avdeling har ikke tilveksten vært basert på
etterspørsel fra museets side, men er donasjon fra publikum
som avspeiler forventninger til hva et museum kan tenkes
eller forventes å være interessert i. Tilveksten har i hovedsak
bestått av materiale fra 2. verdenskrig og bruksgjenstander
fra dagliglivet. De senere år har vi bl.a. fått en del tilbud om
flatvever. Disse er av de få typer gjenstander vi har begynt å
takke nei til av plassmangel, dersom vi allerede har flere av
samme type.
Museet bruker PRIMUS til registering av gjenstander (inkl
fartøy) og fotografi. I 2017 er programvaren ASTA kjøpt inn
til registering av arkiv.
Det er stadig behov for investering i og oppdatering av
teknisk utstyr for arbeid med samlingene. I 2017 er det kjøpt
inn nytt kamera for gjenstandsfotografering og lysbord
for digitalisering av glassnegativ og glassdias ved Grenselandmuseet. I Vadsø er det investert i en felles bildebehandlingsmaskin med Photoshop og Lightroom. Maskinen
skal brukes å effektivisere arbeidet med skanning og bildebehandling i forbindelse med digitalisering. I Vardø er det
tidligere kjøpt inn utstyr i forbindelse med Revita-prosjektet
til fotografering av gjenstander og skanning av fotografi.
Det gjenstår enda en betydelig arbeidsinnsats for å få museets samlinger registrert, digitalisert og publisert.
Pågående registreringsarbeid:
»» I Sør Varanger jobbes det kontinuerlig med registering
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og digitalisering av Ellisif Wessels samling. Det er et
mål å få fullregistrert denne samlingen, da det er den
største originalsamlingen av hennes bilder nasjonalt.
Samlingen er et unikt dokumentasjonsmateriale fra
overgangen til det 20. århundre i grenseområdet mellom Norge, Finland og Russland.
»» Revisjonsarbeid av gjenstandssamlingen ved Grenselandmuseet.
»» I Vadsø jobbes det med registering av Henry og Karl
Hansen/Tor Kristoffersens samling fra gjenreisningstiden i samarbeid med frivillige fra Vadsø historielag.
»» I tillegg gjøres det løpende registrering ved alle avdelingene.

Egenvurdering av registering, digitalisering og
publisering av egne samlinger
Vardø

En av de viktigste prioriteringene Vardøavdelingen har
gjort i 2017 var å jobbe mer bevisst med privatarkivene
som vi forvalter. Avdelingen har 64 hyllemeter arkiv som må
ordnes og registreres. Det ble kjøpt inn ASTA, registreringsverktøy og database for arkiver. Dette tiltaket har medført at
man har per i dag fått ordnet 14 hyllemeter, og registrert 6
hyllemeter. I resten av samlingene ved avdelingen er det et
større etterslep, særlig med hensyn til registrering.

Vadsø

Ved Vadsøavdelingen er samlingsarbeid i en viss forstand
nedprioritert pga manglende magasiner og planer om

at 85 % av gjenstandene er tilfredsstillende oppbevart, men
det er ennå mange gjenstander som blir oppbevart i de
kulturhistoriske byggene under dårlige forhold. Ingen av
avdelingene har magasinforhold som er godt tilpasset oppbevaring av fotografier. Samlet kan man si at en stor del av
fotosamlingen vurderes som oppbevart under dårlige eller
ikke tilfredsstillende forhold.

Egenvurdering samlingenes oppbevaringsforhold
Vardø

Vardø vurderer sine oppbevaringsforhold som dårlig.
Ved avdelingen er det fotosamlingen som lider mest under dårlige oppbevaringsforhold, det er planlagt tiltak
for å forbedre dette. Å snakke om magasinforhold ved
avdelingen er vanskelig fordi man per dags dato ikke har
magasin. Det samme gjelder for arkivrommet, men etter en
gjennomgang så ser man at det står dårligere til med en del
av arkivene enn det i utgangspunktet var registrert. Dette
har sammenheng med at arkivene tidligere ble oppbevart
i magasinet på Lushaugen som dessverre var infisert med
muggsopp. Den muggsoppen som fremdeles er på våre
arkiv er hvilende, det vil si at så lenge den holdes ved noenlunde samme temperatur så utvikler den seg ikke videre.
Arkivene må rengjøres, utstyr til dette er kjøpt inn.

Vadsø

OPPBEVARINGSFORHOLD
Avdelingene i Vadsø og Vardø mangler magasin og rom for
arbeid med samlingene. Situasjonen er prekær, ingen av
avdelingene har bygg som et tilpasset museumsbruk og
søker om investeringsmidler for ombygging og tilpassning.
Begge avdelinger vurderer at 70-90 % av gjenstandssamlingen ikke oppbevares under tilfredsstillende forhold.
Avdelingen i Sør-Varanger har magasin og vurderer derimot

Vadsø avdelingen flyttet i januar 2016 inn i gamle NRK
Finnmarks lokaler i Grensen 1. Murbygningen er fra 1948-49
og i god stand. Den er mye bedre enn tidligere administrasjonsbygning, Esbensengården, et fredet bygg fra 1850. I
2016/2017 er det etablert noen midlertidige rom for lagring
og arbeid med samlinger i Grensen 1. Det er blant annet
etablert et midlertidig fotomottaksrom hvor en stor aksesjon fra 2016 er blitt plassert. Det betyr at en stor andel av
fotosamlingen har fått bedre bevaringsforhold, men ikke

Oppbevaringsforhold fotografier
Oppbevaringsforhold
fotografier

Prosentdel fotografier som
oppbevares under Svært
gode forhold

Prosentdel fotografier som
oppbevares under Tilfredsstillende forhold

Prosentdel fotografier som
oppbevares under Ikke
tilfredsstillende forhold

Prosentdel fotografier som
oppbevares under Dårlige
forhold

Vardø

0%

0%

30 %

70 %

Sør- Varanger

0%

50 %

50 %

0%

Vadsø

0%

80 %

0%

20 %

Oppbevaringsforhold for kulturhistoriske gjenstander
Oppbevaringsforhold
for kulturhistoriske gjenstander

Prosentdel kulturhistoriske gjenstander som oppbevares under Svært gode
forhold

Prosentdel kulturhistoProsentdel kulturhistoriske gjenstander som
riske gjenstander som
oppbevares under Tilfreds- oppbevares under Ikke
tilfredsstillende forhold
stillende forhold

Prosentdel kulturhistoriske gjenstander som
oppbevares under Dårlige
forhold

Vardø

0%

10 %

85 %

5%

Sør- Varanger

0%

85 %

15 %

0%

Vadsø

0%

30 %

70 %

0%
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gode nok. Bygget er omsøkt ombygget for museumsformål men det kan ta tid. Vi fortsetter med små tiltak for å
forbedre forholdene for samlingene innenfor eksisterende
rammer.

Sør-Varanger

Sør Varanger har magasin der gjenstander og arkivalia har
rimelig gode oppbevaringsforhold, men mangler kjølige
oppbevaringsforhold. Burde hatt kjølemagasin/-rom/-skap
til dette, evnt. fryser i påvente av kjølemagasin.

ARBEID MED ARKIV
Varanger museum oppbevarer 11 % av den totale privatarkivbestanden i Finnmark. Dette utgjør 193 hyllemeter, der
bare 18 hyllemeter er ordnet og katalogisert. Arkivene inneholder unik dokumentasjon av fleretniske forhold (samisk,
kvensk, russisk og norsk), grensetematikk, fiskeri og handel
med Russland. Det eldste dokumentet, funnet i Vardø, er
datert i 1822 (arkivet etter Brodtkorb handel). I Vadsø har en
kilder tilbake til 1700-tallet. Mer enn halvparten av arkivene i Vadsø omhandler flerkulturell historie, i hovedsak det
kvenske, og ved alle tre avdelingene finnes det betydelige
mengder russiske dokumenter.
Varanger museum har siden 2011 vært aktiv deltaker i
Nettverk for privatarkiv i Finnmark. Arbeidet bestod i grovkatalogisering av egne samlinger, utvikling av nettstedet Finnmarksarkivene samt bidrag til Bevaringsplan for privatarkiv
2017-2027 i Finnmark.
Det er i 2017 kjøpt inn to ASTA lisenser til Varanger museums avdeling i Vardø og Vadsø, og det er ønskelig gå kjøpe
inn en lisens til Kirkenes. Vardø prioriterte arbeid med
ordning og registrering, og hentet inn ekstern arkivkompetanse sommeren 2017. Ved hjelp av ekstern kompetanse er
det også søkt og innvilget midler fra Riksarkivet, øremerket
utviklingsmidler til privatarkiv slik at arbeidet kan fortsette i
alle avdelingene i 2018.

SEKSJON FOR
SAMLINGSFORVALTNING
Varanger museum er representert i styret for Seksjon for
samlingsforvaltning, en fagseksjon i Norges Museumsforbund. Her jobbes det med fagpolitisk arbeid og samarbeid
med andre fagseksjoner om kurs og kompetanseheving.
Seksjonens styre hadde i høst lagt sitt styreseminar til Varanger museum. Styret fikk en rundtur på Vadsø og Vardøavdelingen med påfølgende styremøte. Seksjonens leder
Ann Siri H. Garberg holdt et innlegg på Kulturhuset i Vardø
om Museenes samlingsforvaltning – utfordringer og framtid.
Politikere og styremedlemmer fra både Varanger museum
og Vardøhus museumsforening var invitert.
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FARTØY- OG BYGNINGSVERN

Flytende farkoster og teknisk industrielle
kulturminner

Kulturhistoriske bygg og driftsbygg

Museet har to flytende farkoster, Einar II i Vardø og en
Nordlandsbåt i Vadsø. Einar II er en førkrigsbåt som ble
overtatt av museet i 1991 og har gjennomgått en betydelig restaurering på Fartøyvernsenteret på Gratangen med
blant annet midler fra Riksantikvaren. Det har blitt etablert
en venneforening som står for kontinuerlig vedlikehold på
båten. Einar II må sees i sammenheng med Slippen i Vardø.
Slippen ble etablert i 1911 av handelshuset Brodtkorb og
har vært en hjørnesteinsbedrift i Vardøsamfunnet i over 70
år. I samarbeid med nåværende eier Terje Bye har anlegget
blitt tegnet opp, sikret og dokumentasjon er påbegynt. En
mulighetsstudie er gjennomført, der visjonen er «å gjøre
slippen til et naturlig samlingspunkt for håndverkstradisjoner og kystkulturarv, både for Vardø og regionen».
Luftskipsmasta i Vadsø er et teknisk industrielt kulturminne
som ble benyttet av Roald Amundsens delegasjon i 1926
med luftskipet Norge og av Umberto Nobiles delegasjon i
1928 med luftskipet Italia. Luftskipsmasta i Vadsø er unik,
da det er den eneste gjenstående fortøyningsmast på
fastlandet. Masta trenger vedlikehold. Den er plassert midt
i kulturparken på Vadsøya. Vadsøya kulturpark har en 1,8
km lang kultursti med informasjonstavler og gapahuk med
bålplass som vedlikeholdes av Vadsø museum. Vi fikk bevilget penger til nye skilt i kulturparken i 2017, og prosjektet
gjennomføres i 2018.

De kulturhistoriske byggene har alltid vært en viktig del av
Varanger museum. Før Kirkenes og Vadsø fikk egne museumsbygg var flere anlegg i aktivt daglig bruk, og kjernen
i administrasjonen. Strand internat i Pasvik var driftsbygg
i Kirkenes og Esbensengården huset administrasjonen i
Vadsø. I dag har Grenselandmuseet et utstillings- og driftsbygg i Førstevannslia som ble bygget i 1997. Vadsø museum
– Ruija kvenmuseum flyttet januar 2016 inn i NRK Finnmarks
lokaler og søker om investeringsmidler til ombygging for å
få et funksjonelt museusmsbygg og en fast utstilling i 2018.
Pomormuseet i Vardø ligger i de historiske Brodtkorbsjåene,
og museets administrasjon i den gamle skolens lokaler.
Vardø mangler et driftsbygg med fasiliteter for faglig drift
og utstilllinger. Det er laget en mulighetsstudie for Vardø
turnhall som nytt museum, i forbindelse med investeringssøknad 2019.
De senere år har det blitt større utfordringer ved å drifte de
kulturhistoriske byggene enn før, spesielt etter Riksantikvaren endret sine regler og gir nå kun støtte til private initiativtagere på restaureringsmidler. Det er et stadig behov og
etterslep på restaurering, noe som umiddelbart må tas tak i.
Vi har ikke nok økonomiske ressurser eller ansatte til å ta tak
i denne utfordringen vi står ovenfor.
Det er først og fremst behov for å skifte eierform på de kulturhistoriske byggene og organisere de i en stiftelse eller AS
for å kunne søke midler til restaurering. Det er også behov
for å lage konkrete og langsiktige planer for restaurering
som må sees i sammenheng med museets og avdelingens
formål innenfor formidling, forskning og fornying. Det må
gjøres en vurdering av bygningsmassen, nye bruksmåter,
nye finansieringskilder og vurdere eksterne bruker- eller
driftssgrupper. Dette kan ikke vente og må gjøres nå. I 2017
er det blitt utført restaurering av taket på Esbensengården
med midler fra Vadsø kommune. I tillegg er det gjennom
året utført et minimum av vedlikehold innenfor rammen av
de begrensede ressursene og arbeidskapasiteten vi har.

Anlegg/fartøy

Vedlikehold/restaurering

Brodtkorbsjåen,
Vardø

Taket ble restaurert ved hjelp av midler fra
Finnmark fylkeskommune høsten 2017.

Einar II, Vardø

Det ble ordnet med rekkverk i baugen.

Slippen, Vardø

Sikring på bygningsmassen, blant annet
tetting og sikring av luker, vinduer og dør.

Esbensengården,
Vadsø

Taket er restaurert. Fullfinansiert av Vadsø
kommune. Fullført februar 2018.
Restaurert vinduer i del mot nord og vinduer og dører i uthus.

Tuomainengården,
Vadsø

Restaurert benkene i badstuen. Ny alarm
montert. Planlagt utvendig sprinkling,
men det krever graving for større vanntrykk.
Total sprinkling må utredes på nytt.

Bietilægården, Vadsø

Flere vinduer restaurert. Ferdigstilt pipe på
kaihus. Malt vinsjhus og gangbro reparert.

Prestelvkaia, Vadsø

Arbeider med plan for bruk av kaia.

Vadsøya
Kulturpark, Vadsø

Vasket fotefarskiltene. Arbeidet med bestilling og utforming av nye skilt. Nye skilt
kjøpt inn for midler fra Finnmark Fylkeskommune. SMIL midler til gjerde rundt
dam og reparasjoner av eksisterende
gjerder/porter. Materiale innkjøpt.

Luftskipsmasta,
Vadsø

Flombelysning var stjålet, men ble lagt
tilbake. Belysningen er montert på igjen.
Skiftet fotoceller som var ødelagt av hærverk.

Kjeldsenbruket, Ekker- Ordnet med utearealet og senket vegetaøy, Vadsø
sjonen rundt alle bygg for å hindre videre
råte. Midler fra Vadsø kommune.
Strand internat,
Pasvik, Sør- Varanger

Båten Einar II har gjennomgått en betydelig restaureringsprosess og har nå en venneforening som står for dadlig
vedlikehold. Foto: Knut Stenhaug, Varanger museum

Fornying og endring av utstilling. Utskifting av hovedtrapper og ferdigstilling av
reparasjon av gjerde.

Lassigården og
Maling og flikking på utvendig panel.
Pleymkaia, Bugøynes,
Sør -Varanger
Labahågården, Neiden, Sør-Varanger

Reparasjon av løse fliser på flistak. Tetting
av tømmervegg.

Samarbeid innad i Varanger museum er ønskelig for å utveksle erfaringer og benytte ressursene på bygningsvern
hensiktsmessig. Man kan få utført en større jobb sammen
på kortere tid, men ulempen er lange avstander og utgifter
til kost og losji. Det er en utfordring at det kun to fast ansatte håndverkere i Varanger museum, noe som gjør at det
kreves midler og ekstra ansatte for å gjennomføre større
prosjekter. Det har blitt utført noen samarbeidsprosjekter,
blant annet reparasjon av taket på Labahågården.
Varanger museum har lang kompetanse på bygningsvern. Vi
ønsker å videreutvikle kompetansen på tradisjonshåndverk
og opprette et nettverk for håndverkere i Øst Finnmark. Det
fortelles mer om dette under kapittelet fornying.
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FORMIDLING

”Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelser og være tilgjengelig
for alle. Det innebærer målrettet tilrettelegging for ulike grupper og aktuell formidling som fremmer kritisk refleksjon
og skapende innsikt.”
St. melding . nr 49 (2008-2009) Framtidas museum

Varanger museum har tre formidlere ansatt i fulltidsstillinger på hver av museets avdelinger med hovedansvar å drive
museumspedagogiske virksomhet ovenfor skoler, barnehager og annet publikum. Det er til sammen 11 kulturhistoriske anlegg som er allment tilgjengelige for publikum, i
tillegg til andre anlegg som brukes i formidlingsøyemed.

BESØKSUTVIKLING
I 2017 var 58 044 besøkende innom anlegg i Varanger
museum. De besøkende kategoriseres etter Kulturdepartementets ønske i 4 følgende kategorier: enkeltbesøk voksne,
enkeltbesøk barn og unge, besøk av personer i grupper
voksne og besøk av personer i grupper barn og unge. Museets største besøksgruppe er enkelt besøk voksne som i fjor
utgjorde hele 77 %.
Antallet besøkende de fire siste årene er totalt sett stabile,
men varierer på avdelingsnivå med noe nedgang i Sør-Varanger og Vardø. Nedgangen i Sør-Varanger sammenfaller
med en generell økonomisk nedgang i samfunnet, med
størst nedgang i enkeltbesøk voksne. Nedgang i besøkende i Vardø skyldes et automatisk telleapparat på Steilneset
minnested som ga utslag og registrerte besøkende ved
ekstremt dårlig vær. Dette apparatet er nå justert. For 2018
er det forventet en 3 % økning i besøkstallene, noe som bør
være et realistisk mål.
For sommersesongen ble det innført et felles billettsystem i
Varanger museum som gir besøkende adgang til alle museDet er blitt utviklet et pedagogisk opplegg for skoleklasser rundt Steilneste og trolldomsprosessene som fungerer
godt. Foto: Knut Stenhaug, Varanger museum
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ets anlegg innen en tidsramme på 48-timer. Formålet med
en slik billett er å gjøre det lettere for besøkende å oppleve
mer av det museet har å by på, samt tydeliggjøre en felles
profil på tvers av tre i ulike avdelinger og geografisk spredte
besøkslokaliteter. Billetten gjelder året rundt selv om man
får best uttelling sommerstid ettersom mange anlegg er
stengt ellers i sesongen. Parallelt med innføring av ny fellesbillett ble prisene justert opp. Det er fremdeles for tidlig å si
noe om den økonomiske effekten av billetten.
Av besøksmassen tas det inngangsbilletter for 25 % av de
besøkende, mens barn og unge under 16 år samt elever i videregående skole har gratis inngang. I tillegg har alle avdeBesøksutvikling Varanger museum
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lingene flere arrangementer med gratis inngang gjennom
året. Steilneset minnested er også et godt besøkt anlegg
der det ikke tas betaling, men der man merker økt interesse
og bestilling av guiding.

Egenvurdering av besøksutvikling
Sør- Varanger

Grenselandmuseet holder åpent mandag til søndag hele
355 dager i året og er kun stengt på offentlige røde dager. I
2017 fikk vi en økning i antall barn og unge på besøk. Museet har god dialog med reiselivet og imøtekommer grupper
som ønsker å besøke museet utenfor ordinære åpningstider. For 2018 forventes det en økning i besøkstall, spesielt
reisende turister fra Asia.
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I Vadsø opplever man en svak økning i besøksutvikling totalt
i avdelingen, men dette er ujevnt fordelt over besøksanlegg.
Det er en generell tilbakegang på Esbensen og Tuomainen,
dette gjelder særlig gruppebesøk barn og unge og voksne.
Dette henger i stor grad sammen med at mye formidlingsaktivitet er flyttet til Grensen, og at Esbensengården har
vært midlertidig stengt for publikum på grunn av utbedring
av tak. Avdelingen har videre hatt et vellykket samarbeid
med Vadsø kunstforening på utstillings- og formidlingsarbeid med positiv virkning på besøksstatistikken i Grensen.

Vardø

Avdelingen i Vardø opplever også en positiv utvikling i
besøk, særlig knyttet til arrangementer. Museet opplever
også flere forespørsler fra et nytt publikumssjikt bestående
av kunstnere, arkitekter og akademikere som etterspør
guiding/omvising på et høyt faglig nivå, samtidig som flere
reisende fra regionen ønsker tilrettelagt formidling. Museet har også formidlingsansvar for Vardøhus festning og
Steilneset minnested. Avdelingen har over tid bygget opp
et nettverk bestående av lokale aktører og intressenter for
Vardøs kulturhistorie som er samarbeidspartnere på ulike
arrangementer. Dette utgjør en viktig forskjell for gjennomføring av arrangementer ettersom avdelingen har få ansatte.

Totalt

Prosentvis fordeling av besøksgrupper i museet
for 2017
10 %

Vadsø

UTSTILLINGER OG AKTIVITET
Museets arbeid med utstillinger og aktiviteter er svært forskjellig fra avdeling til avdeling. Avdelingen i Sør-Varanger
er i dag det eneste museumsbygget i Varanger museum
som har basisutstillinger, temporært utstillingsrom, verksted, kontorfasiliteter, kafédrift, resepsjonsområde med
butikk, utleievirksomhet og samlingsmagasiner. Dette gir
avdelingen mulighet til å gjennomføre aktiviteter i eget hus.
Situasjonen er noe annerledes for både Vadsø og Vardø.
Vadsø har overtatt NRKs distriktskontor som ikke er tilpasset
museumsdrift og Vardø leier midlertidige kontorer.
I tillegg til varierende fasiliteter, er begrenset tilgang på
økonomiske ressurser et kontinuerlig hindrer for langsiktig
utvikling av både faste og midlertidige utstillinger så vel
som andre ressurskrevende aktiviteter og prosjekter. På den
positive siden fører dette til at avdelingene må løfte blikket
ut av museet for å finne ressurssterke samarbeidspartnere
som disponerer midler, lokaler eller kompetanse. Eksempler
på slike verdifulle samarbeid er med historielag, frivillige
foreninger, universitet, kunstforening eller andre lokale
institusjoner.
Innenfor rammene av de ordinære midlene som tildeles
for drift av museet er det sjelden rom for å lage utstillinger.
Slike midler må innhentes eksternt, og er både tidkrevende
og uforutsigbart som igjen påvirker mulighetsrommet for
å utvikle gode formidlingstilbud for ulike besøksgrupper.
Videre er det stort press på formidlerne, noe som krever
frikjøp av stillingen til å produsere utstillinger eller tydelige-

Museets arbeid med utstillinger og aktiviteter er svart forskjellig
fra avdeling til avdeling. Øverst: Kvenfolkets dag på vadsø musuem - Ruija
kvenmuseum. Nederst fra venstre: Formidling i utstillingene på Grenselandmuseet og ny butikk på Pomormuseet i Vardø. Foto: Knut Åserud og Monica
Milch Gebhardt, Varanger museum
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re prioritering av formidlerens kjerneoppgaver. Formidling
får heller ikke midler til å utvikle digital formidling, et viktig
satsningsområde som er etterlyst av Kulturrådet. Formidlerne brukes tradisjonelt med direkte kunnskapsoverføring i
dialog med besøksgrupper.

Egenvurdering av utstillinger og aktivitet
Sør- Varanger

Gjennom 2017 var det hele 36 arrangementer ved Grenselandmuseet, hovedvekten var relatert til 2. verdenskrig,
grensetematikk og samiske innhold. Museet har også et
tett samarbeid med Saviomuseet som er lokalisert under
samme tak, både om utstillinger og arrangementavvikling.
Videre er det flere faste arrangementer for familier som er
godt besøkt og etablert som populære lavterskeltilbud.
Museet har også en stor foajé som egner seg godt til konserter, hele 10 konserter ble avholdt på Grenselandmuseet
i 2017. I løpet av året ble det vist 4 vandreutstillinger, og
visning av Bangsamlingen til Savio-museet. I forbindelse
med jubileumsmarkering for Grenselandmuseet lagde
vi utendørsutstilling med flere flyfoto over Kirkenes fra
Widerøe-samlingen, som ble åpnet under markeringen
av dagen. Det er stort behov for oppgradering av faste
utstillinger og produksjon av nye utstillinger, men dette er
ressurskrevende arbeid som ikke kan utføres av formidler
alene. En vandreutstilling av jubileumsutstillingen om Ellisif
Wessel ble produsert og sendt til Murmansk der den ble sett
av 16 146 besøkende.
Ved avdelingen i Vadsø ble det gjennomført 18 arrangementer. Videre har avdelingen gode tall for nyåpnete
utstillinger. Museet produserte selv 2 utstillinger i 2017, en
jubileumsutstilling for kvenmonumentet i Vadsø og Kven
Connection. Begge utstillingene ble åpnet med høy publikumsdeltagelse, særlig sistnevnte utstilling som tiltrakk hele
100 gjester. Avdelingen har høyest aktivitet i sommersesongen der det blant annet utstilles årlig på Kjeldsenbruket
som er det best besøket anlegget i sesongen, i 2017 stilte
tre kunstnere ut. En samling malerier av Ivar Sælø ble også
presentert på Esbensengården i sommersesongen. De
resterende utstillingene er arrangert av Vadsø kunstforening som mottar flere vandreutstillinger som vises og formidles i museets lokaler.
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Vadsø
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Konserter

Vadsø
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1

Oppsetninger

DKS som prosentvis andel av pedagogiske
opplegg for barn og unge

Andel barn og unge 2017

bud, men får ikke levert inn flere en 3-4 formidlingsopplegg.
I 2017 ble det gjennomført tre DKS-tilbud til hele mellomtrinnet og 10. klasse. I tillegg er Vardø et godt reisemål for
skoler i Varangerområdet som tilbys en forenklet versjon av
DKS-tilbudet. I 2017 hadde vi besøk fra Tana Videregående,
Karasjok Videregående, og Kirkenes barneskole.
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Vardø
Vardø museum har hatt 15 arrangementer. Avdelingen
satte særlig fokus på den russiske revolusjonen som i 2017
fant sted for 100 år siden. Gjennom arrangementer og artikler i lokalavisen, fikk publikum stifte bedre bekjentskap
med russeren Aleksandra Kollontaj, tsarskatten i museets
samlingen og utskiping av sosialistisk litteratur. Årlige deltagelse under Pomorfestivalen er også et satsningsområde
i avdelingen som setter fokus på vennskap til våre naboer
i øst. Dette gjøres gjennom konserter, foredrag, film og
kunstutstillinger.
Ettersom Vardø pr i dag ikke har noe museumsbygg, er vi
avhengig av å spille på lag med det lokale næringslivet, lag
og foreninger som kan bidra med tilrettelegging av de ulike
arrangementene. Vi har samarbeidet godt med blant annet
restaurant og matfaglinjen ved Vardø videregående, der
vi bestiller mat til for eksempel Russisk jul, og Samefolkets
dag.

PEDAGOGISK VIRKSOMHET
Barn og unge er en prioritert oppgave for Varanger museum, og denne satsningen har fulgt det konsoliderte museet
siden den første felles museumsplanen ble skrevet i 2010.
Museet har vedtatte plan for formidling generelt og egne
langtidsplaner for formidlingstiltak til barn og unge. Statistikken for denne besøksgruppen utgjør 4 % av den totale
besøksmassen, der 3 % er tilknyttet pedagogisk virksomhet.
Gjennom tilrettelagte pedagogiske opplegg mot barnehager og skoler, bidrar museet til å skape et eierskap til lokalhistorien og styrke sentrale faktorer som kunnskap, identitet
og tilhørighet.
Inn under pedagogisk virksomhet faller også tilbud avdelingene har i Den kulturelle skolesekken (DKS). Den kulturelle
skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av
alle slag. Organisering av skolesekken varierer mellom kommunene som selv har mulighet for å utvikle egne program
på lokal nivå. Antall elever i den kulturelle skolesekken er
et fast måltall hos Kulturdepartementet. I de tre avdelinge-

År 2015

År 2016

Vadsø

År 2017

Vardø

ne ser vi at det varierer i antall barn og unge som deltar i
pedagogiske opplegg og hvor mange av elevene som er
innen et tilbud i den kulturelle skolesekken. Dette er høyst
naturlig ettersom formidlingen er rettet mot den enkeltes
kommunens befolkning. Ser vi nærmere på den prosentvise
fordelingen av alle pedagogiske tiltak, ligger alle avdelingene jevnt med ca. halvparten av den totale formidlingen gitt
som DKS-tilbud. Sammenligner vi fordelingen av tallene for
de fire seneste årene ser vi sprikende variasjoner mellom
avdelingen.

Egenvurdering av pedagogisk virksomhet
Sør- Varanger

I Sør-Varanger har museet ett fast tilbud til 5. trinnet i kommunen på Bjørklund går i Pasvik med fokus på migrasjon før
og nå. Dette er et populært og innarbeidet tilbud som skolene gir gode tilbakemeldinger på. Tilbudet er ressurskrevende
med minst fem ansatte. Videre gjennomførte avdelingen, i
2017, et fotokurs i samarbeid med avdelingen i Vadsø. Kurset
var siste del av jubileumsprosjektet om Ellisif Wessel, finansiert med eksterne prosjektmidler. Det gis også sporadiske
DKS-opplegg gjennom enkelte vandreutstillinger som Grenselandmuseet tar inn, men i 2017 hadde vi ingen slike.

ANBEFALTE SATSNINGSOMRÅDER
INNEN FORMIDLING
»» Utvide målgruppearbeid: Barn og unge er en vellykket
og prioritert gruppe som man fortsatt bør fokusere på,
men gruppen gir ikke rom for økning av besøkstall.
»» Romslig budsjett som kun brukes av formidlere/til formidling: Gir økt forutsigbarhet til å planlegge hele året,
samt realisere arbeid med andre målgrupper, og unngå at driftskostnader belastes formidlingsbudsjettet.
»» Tettere samarbeid med samling og forskning: Vil styrke
en helhetlig formidlingsstrategi fremfor å dyrke fagområdene isolert.
»» Tørre å satse på digitale løsninger innen formidling:
Tradisjonell formidling er ressurskrevende, digitale
løsninger kan bidra til å øke volumtallet i prioritert
målgruppe barn og unge både regionalt men også
nasjonalt.
»» Utarbeide helhetlig formidlingstilbud for Varangerregionen: Vil kunne gi tettere samarbeid på tvers av avdelingene og styrke museet som en helthetlig enhet.
Varanger museum avd. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum markerte Finlands 100 års dag med å lyssette kven-/
innvandrermonumetet i Vadsø. Foto: Monica Milch Gebhardt, Varanger museum

Vadsø

Den kulturelle skolesekken er en ordning som står sterkt i
kommunen, der museet er fast leverandør av årlige tilbud rettet mot 5-7 forskjellige klassetrinn. Vadsø er den avdelingen
med størst portefølje innen dks, med gjennomsnittlige seks
årlige formidlingstilbud rettet mot samtlige trinn i barneskolen. Avdelingen mottar årlig kr. 30 000-, for å dekke utgifter
knyttet til materialer og muliggjør et sterkt formidlingstilbud.
Men stort fokus på DKS-tilbud til barn og unge reduserer evnen til å gjennomføre større arrangementer, utstillinger eller
formidlingstilbud rettet mot andre målgrupper enn barn og
unge. Vadsø har ingen digital formidling til barn og unge, og
etterlyser øremerkete midler til fagområdet for å kunne innfri
Kulturrådets ønske om digitale formidlingsarenaer.

Vardø

I Vardø kommune har man enda ikke etablert egen DKS-koordinator, og midlene gis direkte til skolene som bestiller
formidlingstilbud. Avdelingen i Vardø har utarbeidet seks til-
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Formidling til barn og unge

Vi har et variert og mangfoldig formidlingstilbud ved avdelingene. Her kan vi
se formidlingopplegg om Nybyggerne på Bjørklund gård i Pasvik, om trolldomsprosessene i Vardø, kvensk immateriell kulturarv i Vadsø, pinhole med fokus
på Ellisiv Wessel ved Grenselandmuseet og pinhole med fokus på Kåre Kivijervi
ved Vadsø museum - Ruija kvenmuseum. Foto: Knut Stenhaug og Monica
Milch Gebhardt, Varanger museum
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FORSKNING

”Forskning og kunnskapsutvikling ved
museene er et nødvendig faglig grunnlag for innsamling, dokumentasjon
og formidling. Et delmål vil være økt
forskningssamarbeid, både i museumsnettverket og mellom museene og
forskningsmiljøer i kunnskapssektoren.”
St. melding . nr 49 (2008-2009) Framtidas museum

FORSKNINGSINNSATS
Varanger museum ble rangert som en av de 7 av 71 museene i Norge med best karakter for forskningsinnsatsen i
2016. Rangeringen er gitt på bakgrunn av svært høye tall
for publikasjoner. 2017 sank dette tallet men museet holder
fortsatt et høyt nivå og har økt satsning på forskning. Museet har publiserte både vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner i flere forskjellige arenaer. I 2017 var
det totale antallet av publikasjoner 15, hvorav 4 publikasjoner var fagfellevurderte.

Fagfellevurderte publikasjoner:
1.

2.
3.
4.

Kaisa Maliniemi, Trond Trosterud m.f: «A Morphological
Analyser for Kven». The 3rd International Workshop for
Computational Linguistics of Uralic Languages, pages
76–88, St. Petersburg, Russia, 23–24 January 2017.
http://aclweb.org/anthology/W17-0608
Morien Rees: “Disseminating Climate Change: The Role
of Museums in Activating the Global Public” i The Handbook of Climate Change.
Morien Rees: Museums as Catalysts for Change i Nature
Climate Change.
Synnøve Fotland Eikevik: “Varanger museums rolle i
utviklingen av Steilneset minnested» i Steilneset minnested. Kunst, arkitektur, historie. Reidun Laura Andreassen
og Liv Helene Willumsen (Red.) Orkana.

Partisanmuseet i Kiberg. Foto: Knut Åserud
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IMMATERIELL KULTURARV
UNESCOSs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den
immaterielle kulturarven trådte i kraft i 2006. I 2007 ratifiserte
Norge Unescos konvensjon, og ga de immaterielle kulturminnene samme status som museenes øvrige materiale når
det gjelder hva museene skal samle, forske på og formidle.
Immateriell kulturarv «betyr praksis, framstillinger, uttrykk,
kunnskap, ferdigheter – samt tilhørende instrumenter, gjenstander, kulturgjenstander og kulturelle rom ‐ som samfunn,
grupper, og i noen tilfeller, enkeltpersoner anerkjenner som
en del av sin kulturarv».
Varanger museum arbeider kontinuerlig med å samle og
dokumentere både det immaterielle aspekt ved våre gjenstander: praksiser, fortellinger, kunnskaper, og de immaterielle kulturytringer som ikke nødvendigvis knyttes opp
mot materielle ytringer. Den faglige tilnærmingen gjør at
vi erverver ny kunnskap til bruk i formidling, forvaltning og
forsking.
Varanger museum arbeider med immateriell kulturarv gjennom flere prosjekter. I det forannevnte prosjektet «Krigens

kulturminner og partisanene i nord» er det gjennomført
intervjuer av partisanenes etterkommer, samt at det er planlagt flere intervjuer.
UNESCOs konvensjonen innebær en styrking av bevissthet
og vern om minoriteters kulturarv. Derfor satser Varanger
museum spesielt med å ta vare på kulturarven til den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner. Vi kan nevne prosjekter som Rømmekolle Revival, Kven Connection, Kvenuka og
søm av kvendrakt.
Det toårlige dokumentasjonsprosjektet «Kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv i Varanger» hadde oppstart
våren 2016. I prosjektet ønskes det å samle inn og
dokumentere kvensk/norskfinsk folketradisjon i dagens
Varanger. Dette er samarbeidsprosjekt mellom Varanger
museum, Norske kveners forbund og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Resultatet fra prosjektet
blir publisert i 2018.
I avdelingene har foregått prosjekter knyttet til kvinnehåndarbeid. Varanger museum trykte i 2017 et strikkehefte.
Prosjektenes mål har vært å øke faglige kunnskap om husmor-håndverk basert på tilhørighet i lokalsamfunn.

FORSKNINGSPROSJEKTER
Varanger museum var med å utvikle et større flerårig
forskningsprosjekt «Intangiblization, Materializations and
Mobilities of Kven Heritage: Contemporary Articulations in
Fields of Family, Museums, and Culture Industry» (IMMKven)
2017-21. Dette er samarbeidsprosjekt mellom Varanger
museum, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet og Nicolaysens film. Prosjekt er finansiert av Norsk
forskningsråd (NFR).
Klimaendringer skaper nye utfordringer i nordområdene
noe som Varanger museum ønsker å sette søkelyset på.
Miljø- og klimaspørsmål har vært en vesentlig del av museets vitenskapelig forsknings- og formidlingsinnsatsen i form
av artikler og foredrag i internasjonale konferanser i 2017. I
museumssammenheng er Varanger museum er et framragende institusjon innen klimaspørsmål.
Varanger museum satser på prosjekter knyttet til partisaner,
blant annet forskningsprosjekt «Motstand i Finnmark og
nord Troms. Kvinners deltagelse i partisanvirksomheten».
Dette prosjektet har sitt utspring i museets prosjekt «Krigens kulturminner og partisaner i nord. Dokumentasjon
Varanger museum».

MUSEUMSNETTVERK

Varanger museum arbeider med immateriell kulturarv gjennom flere prosjekter. Foto: Monica Milch Gebhardt, Varanger museum
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administrert samling, bevaringsprosjektet «Significance/
Spectrum» (2016- 2018).

INTERNASJONALT SAMARBEID
Varanger museum har formalisert samarbeidsavtaler med
Murmansk regionale museum, Arkhangelsk regionale museum og National Museum of the Republic of Karelia.

Varanger museum har vært en aktiv medlem i flere museumsnettverk. Museet er med i 6 museumsnettverk. Blant
annet er har Varanger museum deltatt i minoritet og kulturelt mangfoldnettverkets museumsfaglig bokprosjektet
«Minoriteter og inkludering». Boka som har fått tittel Et
inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis, blir publisert i 2018. Varanger museum er med i følgene museumsnettverk:
»» Minoritet og kulturelt mangfold
»» Fiskerihistorie og kystkultur
»» Drakt og tekstil
»» Bergverknettverket
»» Nettverk for fotobevaring
»» Demokratinettverk

I tillegg har Varanger museum deltatt norsk-russisk museumsnettverk 2016-18.

FOU-NETTVERK

EGENVURDERING

Varanger museum har et formalisert samarbeid med
forskningsgruppa «Fra Nordfront til isfront» og er invitert
inn i arbeidsgruppen til UiT’s andre forskningsprosjekt
«Krigen i Nord». Varanger museum har også formalisert
samarbeidsavtale med UiT angående forannevnte «IMMKven»-prosjektet.

Varanger museum er et mellomstor museum med ca. 27
årsverk. Museet har mange ansatte forskningskompetanse,
men ingen som jobber utelukkende med forskning. Dette
skylds spesielt at daglig drift og praktiske museumsoppgaver utgjør den største delen av arbeidstiden. Det blir lite tid
igjen for forskningsarbeid. Til tross for disse utfordringene,
har museet klart å delta i forsknings- og utviklingsarbeid
på en nevneverdig måte, noen som er blitt lagt merke til
nasjonalt.

I tillegg har Varanger museum vært aktiv medlem i nettverket Finnmarksarkivene, er medlem av FoU-Finnmark og har

KOMPETANSEBYGGING
Varanger museum har 1 ansatt med doktorgradskompetanse, samme person ble også i 2017 autorisert som konservator NMF. Museet har tidligere hatt en annen ansatt
med denne autorisasjonen, men vedkommende sitter som
seniorrådgiver. Videre har flere av museets fagpersonell
mastergrad. Det arbeides med å legge til rette for kompetanseheving av ansatte, særlig innen forskning.
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FORNYING

”Gjennom faglig utvikling, nytenking og profesjonalisering, skal museene være oppdaterte og aktuelle i alle deler av sin virksomhet, være solide institusjoner og ha
en aktiv samfunnsrolle. Et delmål vil være å
utvikle digital forvaltning og formidling.”
St. melding . nr 49 (2008-2009) Framtidas museum

NYE DIGITALE VERKTØY
Varanger museum har tatt i bruk bildebasen FotoWeb/
FotoStation til systematisering, gjenfinning, bruk og deling
av våre fotografi. Bildebasen skal inneholde bilder til bruk i
utstillinger, markedsføring og illustrasjon i hefter og bøker.
Her skal vi lagre alle våre dokumentasjonsprosjekter, restaureringsbilder og annen egendokumentasjon.
FotoWeb er et verktøy som ivaretar sikkerhet og tilgangsregulering og egner seg også derfor godt til å administrere
lagring og bruk av digitale representasjoner av lyd, film og
arkiv i samlingen. Lagring av andre medier enn foto er noe vi
vil vurdere.
Det er en stor fordel for oss at alle tre avdelingene har tilgang
til den samme bildebasen og kan samarbeide på tvers av
Varangerfjorden. Vi kan også på en sikker og enkel måte dele
bilder med andre utenfor organisasjonen. Totalt er det blitt
lagt inn 1402 foto i 2017.
ASTA er blitt innkjøpt med to lisenser for katalogisering av
våre arkiver. Vi har ikke hatt mulighet til å registrere våre arkiver på en tilfredsstillende måte tidligere. Ved å ordne, registrere og få oversikt over arkivaliene våre vil vi ha et helt annet
grunnlag for å bruke det dokumentasjonsmaterialet museet
besitter i formidling eller forskning. Totalt er det registret 6
hyllemeter av totalt 193 hyllemeter i 2017.

KVEN CONNECTION
Kven Connection er det første nordiske bilaterale gjestekunstprosjektet med utelukkende fokus på kvensk språk og kultur. Foto: Monica Milch Gebhardt, Varanger museum
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Utstillingen Kven Connection åpnet i oktober ved museets
avdeling i Vadsø, og bygger på det første nordiske bilaterale
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gjestekunstprosjektet med utelukkende fokus på kvensk
kultur og språk. Utstillingen er produsert av ti kunstnere fra
Finland og Norge som i løpet av gjesteopphold i Vadsø har
fordypet seg i den kvenske minoritetskulturen. Prosjektet
Kven Connection startet i 2016 som et spennende samarbeid
mellom Varanger museum, Vadsø kunstforening og TAIKE Art Promotion Center Lapland med fokus på å synliggjøre og
øke interessen for den kvenske kulturen gjennom å initiere
produksjon av nye kunstverk om og/eller med den nasjonale
minoriteten.
Utstillingen er den best besøkte kunstutstillingen i Vadsø,
med overveldende positive tilbakemeldinger fra publikum
samtidig som prosessen underveis i dialog med kunstnerne
har tilført museet verdifulle perspektiver på hvordan minoritetens kulturarv kan formidles.

VARDØ RESTORED
Stedsutviklingsprosjektet Vardø Restored trekkes frem i
Kulturrådets vurdering av museene i det nasjonale museumsnettverket for 2016 som et svært positivt prosjekt. Vardø
Restored har som navnet tilsier base i Vardø og arbeider
med å tilrettelegge for nye fortellinger og fremtidsrettet næringsvirksomhet i byens kulturhistoriske bygg. Vardø er i dag
den eneste byen i Finnmark der man kan oppleve en samlet
førkrigsbebyggelse i en tydelig historisk bystruktur. Dette
gjør byen unik nasjonalt. Vardø Restored er en byutviklingsstrategi med respekt for byens særpreg, rike kulturhistorie og
lokale næringsinitiativer.
Vardø restored ble i 2017 presentert på Nasjonalmuseet for
kunst, arkitektur og design, i Oslo i utstillingen «Et sted å
være. Norsk samtidsarkitektur 2011–2016». Utstillingen presenterer 25 utvalgte prosjekter som har preget de fem siste
årenes Norske arkitekturscene, tegnet av norske og internasjonale arkitekter i Norge.
Videre har Varanger museum gjennom Vardø Restored holdt
en rekke kurs for å styrke håndverkskompetanse i Varangerområdet, kursene er konsentrert rundt bygningsvern og
restaurering, med fokus på brukermedvirkning. I 2017 ble
det holdt et skogkurs i april i Pasvik. Kursets målgruppe var
håndverkere, sagbrukere og skogforvaltere, og til sammen 29
personer utvekslet og bidro med sine erfaringer. Deltakerne
fikk veiledning om utvelgelse av trevirke til restaurering, tradisjonelle hogstmetoder, vekstforhold, tradisjonell bearbeiding av tømmer, vurdering av tømmerets kvaliteter og felling,
samt inblikk i dendrokronologi. Kursholdere var Oddmund
Aarø, Andreas J. Kirchhefer, Siv Kristi Holmin og Arne Graven.
Det har tidligere vært holdt kurs om vindusrestaurering og
håndskjæring av tømmer.
Vardø Restored vil fra og med 2018 starte opp som eget foretak utenfor museet, men kursrekken innenfor håndverkskompetanse vil i midlertid fortsette i regi av museet.
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Stedsutviklingsprosjektet Vardø Restored trekkes frem i Kulturradets vurdering
av museene i det nasjonale museumsnettverket for 2016 som et svart positivt
prosjekt. Foto av håndverkskurs med fokus på vindusrestaurering, Rontigården
som er et sentralt restaureringsobjekt og kunstprosjektet Kven Connection.
Foto: Maria Bertheussen Skydstrup og Monica Milch Gebhardt, Varanger
museum.
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www.varangermuseum.no

