VARANGER MUSEUM
ÅRSRAPPORT 2018

FORORD
Varanger museum er et interkommunalt selskap eid av de
tre kommunene Vardø, Sør-Varanger og Vadsø. Lokalisering
av utstillinger, samlinger, formidlingsarenaer og administrasjon, er svært forskjellig.

På høsten av 2018 fikk museet innvilget midler til sikring av
bygget og det arbeides videre sammen med kommunen i
2019 om utvikling og finansiering av renovering og ombygging av Turnhallen.

Selskapets formål er å organisere innsamling, bevaring,
forskning og formidling av kulturhistorien i Øst-Finnmark,
og ha ansvar for drift og forvaltning av de samlingene og
anlegg som er konsolidert i selskapet. Varanger museum
skal bidra til at de deltagende kommunene får et godt museumstilbud.

Samlingsforvaltning og bygningsvern
Samlingsutviklingen har i 2018 vært i stor grad konsentrert
om samlingsforvaltningsprosjekt med implementering SPECTRUM i museet. I 2018 ble rutiner gjennomgått og bruk
av SPECTRUM har ført til forbedring av rutiner på inntak og
mottak.

Vi er en kompetansebedrift med spesielt fokus på grensekontakt, pomorhistorie, kvensk/norskfinsk kultur, partisanhistorie og Varangers øvrige lokalhistorie.

For å styrke samlingsforvaltningsarbeidet har bemanningen
blitt økt med midlertidig ansettelse av to registratorer, og
en arkivar til å lede museets arkivprosjekt, Varangerarkiver.
Gjennom arkivprosjektet jobbes det systematisk med ordning, registrering og tilgjengeliggjøring av privatarkiv i tråd
med arkivfaglige prinsipper. Registreringsarbeid for øvrig
preges av retrospektiv dokumentasjon hvor gamle registreringer gjennomgås og korrigeres.

Hovedtrekk 2018
Nye museumsbygg
Varanger museum har arbeidet med å etablere nytt nasjonalt kvensk/norskfinsk museum i Vadsø i flere tiår. I 2018
bevilget Kulturdepartementet over statsbudsjettet 43 millioner til renovering og ombygging av tidligere NrK bygget
til museumsbygg. Museet ser nå fram til videre arbeid med
utvikling av bygget og planlegginger ferdigstillelse og åpning i 2021.
Vardø mangler et driftsbygg med fasiliteter for faglig drift
og utstillinger og holder i dag til i leide lokaler. Tidligere er
det blitt gjennomført en mulighetsstudie av et kommunalt
eid bygg, kalt Turnhallen i Vardø og museet har inngått en
intensjonsavtale om utvikling av bygget til museumsformål.

Innenfor bygningsvern opplever fortsatt museet utfordringer å finne finansiering til restaureringstiltak. Museet forvalter i overkant av 50 verneverdige og frede bygg og fartøy
og har ikke hatt mulighet å søke midler til restaureringstiltak siden 2011. De senere år har denne problemstillingen
blitt drøftet med fylkeskommunen, Riksantikvaren, med
flere, uten at løsning er funnet og situasjonen er prekær.
Varanger museum har stor kompetanse på bygningsvern
og har i samarbeid med Restord AS gjennomført kurs i tradisjonshåndverk for håndverkere i Varanger de senere år.
Gjennom kursrekken ønsker vi å styrke kompetansen og

skape et håndverksnettverk i Øst-Finnmark. I 2018 ble det
gjennomført laftekurs.
Formidling
Varanger museum har svært mange og varierte publikumstilbud og alle avdelingene hadde et høyt aktivitetsnivå
i 2018. Avdelingene gjennomførte utstillinger, foredrag,
konserter, temakvelder, filmvisning samt en rekke aktiviteter
for barn. Barn og unge er en prioritert oppgave for museet
og det tilbys en rekke pedagogiske opplegg for barnehager
og skoler, omtrent halvparten av våre tilbud er gjennom
den kulturelle skolesekken.
Besøkstallene har de senere år vært stabile. Men viser en liten nedgang i 2018 sammenlignet med tidligere år og målsettingen museet hadde for 2018. Midlertidige stengning av
besøksanlegg har trolig virket inn på besøkstallene.
Forskning og utviklingsarbeid
Varanger museum har publisert vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner, samt holdt en rekke foredrag i
2018. Av forskningsprosjekter kan særlig nevnes at museet
har vært med å utvikle et større flerårig forskningsprosjekt
kalt «IMMKven», i samarbeid med Universitet i Tromsø.
Museet har også initiert et eget forskningsprosjekt «Motstand i Finnmark og nord Troms. Kvinners deltagelse i
partisanvirksomheten». Dette arbeidet vil resultere i fagfellevurderte publikasjoner og tas med videre i vårt arbeid om
krigen i nord og partisanvirksomheten.
Mye av satsningen på fornying i Varanger museum er konsentrert i utvikling av nye museumsbygg i Vadsø og Vardø

som er omtalt tidligere. Av øvrig satsning på fornying kan
særlig museets arbeid med klimautfordringer og bærekraft
nevnes. Museet deltar både nasjonale og internasjonale arenaer og en av våre ansatte er leder av ICOMs arbeidsgruppe
om bærekraft.
Arbeid med klimautfordringer og bærekraft tas med videre
i utvikling av Turnhallen i Vardø, samt utvikling av strategiplan for Varanger museum.
Planarbeid
Museet sammen med styret begynte å gjennomgå overordnede planverktøy og fagplaner. Dette arbeidet fortsetter i
2019 hvor målsettingen er at flere planer vil bli revidert og
godkjent innen utgangen av året. For å sikre en mer forutsigbar og best mulig forvaltning er det nedsatt et arbeidsutvalg til å utarbeide forslag på avtaler med eiere av bygg og
samlinger.
Bygging av en felles organisasjonskultur har vært ønsket
de senere år. I 2018 ble forslag på nytt organisasjonskart
framlagt for styret. Arbeid med organisasjonsutvikling tar vi
med oss i 2019 hvor vi vil bruke tid på interne prosesser for
å kartlegge mulige modeller for omorganisering. Målsettingen er å ferdigstille dette arbeidet i løpet av 2019.
I 2018 begynte arbeidet med utvikling av personalhåndbok
for museet, dette arbeidet tas også videre inn i 2019.
Takk til frivillige, samarbeidspartnere, givere og ikke minst
alle våre besøkende for et godt museumsår!
Monica Dahl, Konstituert direktør

Forside: Brodtkorbsjåene. Foto: Varanger museum/Hannah Ersland
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ÅRSREGNSKAP 2018
Regnskapsskjema drift

Budsjettskjema drift
Regnskap 2018

Regnskap 2017

2.402.387,45
19.641.160,50
2.982.000,00
60.300,00
25.025.547,95

2.191.341,06
20.232.330,88
3.960.357,00
0,00
26.384.028,94

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

14.863.463,11
7.039.361,95
7.435,70
0,00
3.565.511,60
0,00
23.621.708,36

15.480.697,59
8.031.198,55
80.304,48
0,00
2.486.130,07
0,00
26.078.330,69

Brutto driftsresultat:

1.403.839,59

305.698,25

131.623,32
11.068,26
0,00
0,00
0,00
0,00
1.524.394,65

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

4.631.367,79
4.958.218,69
0,00
1.851.245,55

4.822.884,69
3.975.374,00
0,00
-452 081,24

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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Budsjett 2018

Budsjett 2017

2.025.500,00
15.741.890,00
2.982.300,00
0,00
20.749.690,00

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

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

15.202.420,00
5.545.770,00
0,00
0,00
320.000,00
0,00
21.068.190,00

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

Brutto driftsresultat:

-318.500,00

1.501,00

0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-320.000,00

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

0,00
320.000,00
0,00
0,00

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

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
EIENDELER:
Anleggsmidler

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

Omløpsmidler

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

EGENKAPITAL OG GJELD:
Egenkapital

Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
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

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

Kortsiktig 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

6

Note 1: Endring i arbeidskapital
Regnskap 2018

Regnskap 2017

Balanseregnskapet :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187.929,00
11.510.874,00
11.698.803,00

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

0,00
5.928.128,52
0,00
-337.618,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.698.591,70
11.289.102,22
22.987.905,22

0,00
3.457.802,92
0,00
-347.381,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.339.900,04
8.610.291,96
18.601.995,96

1.290.273,50
4.698.218,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-452.081,24
0,00
0,00
-1.122.962,00
4.413.448,95

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

0,00
4.330.462,82
0,00
0,00
0,00
4.330.462,82
22.987.905,22

0,00
2.988.118,21
0,00
0,00
0,00
2.988.118,21
18.676.203,16

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

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

Endring

11 289 102

2.3 Kortsiktig gjeld

4 330 463

2 988 118

Arbeidskapital

6 958 639

5 462 204

Drifts- og investeringsregnskapet :

Beløp

1 496 436
Sum

Anskaffelse av midler :
25 025 548

Inntekter investeringsregnskap

0

Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler

131 623
25 157 171

25 157 171

Anvendelse av midler :
Utgifter driftsregnskap

23 621 708

Utgifter investeringsregnskap

0

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner

39 027

Sum anvendelse av midler

23 660 736

25 514 800

Anskaffelse - anvendelse av midler

1 496 436

1 496 436

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

1 496 436

Endring arbeidskapital i balansen

1 496 436
0

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

0,00
12.531.193,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.531.193,00

31.12.2017
8 450 322

Inntekter driftsregnskap

942.314,50
4.165.079,35
0,00
0,00
0,00
0,00
1.851.245,55
0,00
0,00
0,00
-832.390,00
6.126.249,40

31.12.2018

2.1 Omløpsmidler

Beløp

Sum
0
0
0
0

0
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Note 2: Pensjon
Generelt om pensjonsordningene i Varanger museum IKS
Varanger museum IKS har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). 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.
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.
2018

2017

Innestående på premiefond 01.01.

(874 218,00)

(727 085,00)

Tilført premiefondet i løpet av året

(214 742,00)

(147 131,00)

(1 088 960,00)

(874 218,00)

Bruk av premiefondet i løpet av året
Innestående på premiefond 31.12.

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.

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og akkumulert
premieavvik

2018

2017

Arb.giveravg.

Arb.giveravg.

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.12.

12 531 193

11274636

Pensjonsmidler pr. 31.12.

11 510 874

9991704

Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.

1 020 319

0

1 282 932

Årets premieavvik

-273 018

-347 381

Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)

-347 381

-168 934

Sum amortisert premieavvik dette året

347 381

168 934

Akkumulert premieavvik pr. 31.12

-273 018

0

-347 381

0

0

Note 3: Garantiansvar
Varanger museum IKS har ingen garantiansvar pr 31.12.2018.

Note 4: Langsiktig gjeld

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.

Fordeling av langsiktig gjeld:

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet.
For 2018 innebærer dette at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr. 273 018 mer enn faktisk betalte pensjonspremier.

31.12.

01.01.

Obligasjonslån

0

0

Sertifikatlån

0

0

Husbanklån

0

0

Finansielle leieavtaler

0

0

0

0

Gjeldsbrevslån/banklån

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden

KLP

Sum bokført langsiktig gjeld

Forventet avkastning pensjonsmidler

4,50 %

Herav selvfinansierende gjeld

0

0

Diskonteringsrente

4,00 %

Pensjonsforpliktelser

12 531 193

11 274 636

Forventet årlig lønnsvekst

2,97 %

Kommunens samlede eksterne lånegjeld

12 531 193

11 274 636

Forventet årlig G- og pensjonsregulering

2,97 %

Varanger museum IKS har foruten pensjonsforpliktelser ingen gjeld klassifisert som langsiktig gjeld pr 31.12.2018.

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

2018

2017

1 769 944

1 891 905

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse

485 262

437 091

- Forventet avkastning på pensjonsmidlene

-468 163

-400 076

7 130

83 901

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)

1 794 173

2 012 821

Betalt premie i året

1 521 155

1 665 440

273 018

347 381

Årets pensjonsopptjening, nåverdi

Administrasjonskostnader

Årets premieavvik
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Note 5: Aksjer og andeler
Varanger museum IKS har innbetalt kr 27 959,- til KLP i Egenkapitaltilskudd i 2018. Akkumulert egenkapitaltilskudd pr 31.12.18
er kr 187 929,-.

9

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

Note 7: Kapitalkonto
Saldo 01.01. 25990900

kr 1 122 962

2018

2017

Beholdning pr. 01.01

4 698 218,69

3 475 708,00

Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)

Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet

-4 638 218,69

-3 600 374,00

Kjøp av aksjer og andeler

0,00

0,00

4 105 079,35

4 822 884,69

4 165 079,35

4 698 218,69

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

Reversert nedskrivning av aksjer og andeler
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse

kr

27 959

Avdrag på eksterne lån
Økning pensjonsmidler
Ubundne investeringsfond - kap. 253

2018

2017

kr 1 519 170

Reduksjon pensjonsforpliktelser

Beholdning pr. 01.01

0,00

0,00

Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet

0,00

0,00

Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)

Avsetning til ubundne investeringsfond

0,00

0,00

Avgang aksjer og andeler

Beholdning pr. 31.12

0,00

0,00

Nedskrivning av aksjer og andeler
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse
Bruk av midler fra eksterne lån

Bundne investeringsfond - kap. 255

2018

2017

Beholdning pr. 01.01

0,00

0,00

Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet

0,00

0,00

Avsetning til bundne investeringsfond

0,00

0,00

Beholdning pr. 31.12

0,00

0,00

Disposisjonsfond - kap. 256

2018

2017

1 290 273,50

1 690 703,50

-27 959,00

-25 430,00

-320 000,00

-400 430,00

Beholdning pr. 01.01
Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet
Avsetning til disposisjonsfond
Beholdning pr. 31.12

0,00
942 314,50

1 290 273,50

2018

2017

Beholdning pr.01.01

6 388 922,19

5 166 411,50

Avsetninger

4 105 079,35

4 822 884,69

Bruk av avsetninger

-4 986 177,69

-3 600 374,00

-881 098,34

1 222 510,69

5 507 823,85

6 388 922,19

Samlet avsetning og bruk av fond i året

Netto avsetninger
Beholdning pr. 31.12

(Negativt tall betyr netto forbruk)

Reduksjon pensjonsmidler
Økning pensjonsforpliktelser

kr 1 256 557

Saldo 31.12.

kr 832 390

Note 8: Salg av finansielle anleggsmidler
Varanger museum IKS har ikke solgt finansielle anleggsmidler i 2018.

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 2018.

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
Ole Martin Lislevand, Direktør
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Lønn og annen
godtgjørelse
695 500

Godtgjørelse for
andre verv

Tilleggs-godtgjørelse
0

0

Natural-ytelser
0
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Note 11: Fordeling av foretakets inntekter og utgifter
IKS/egen
kommune
er deltaker

Totalt

Andre

Driftssinntekter
Andre salgs- og leieinntekter

2 402 387

0

2 402 387

Overføring uten krav til motytelse

2 982 000

2 982 000

0

Overføringer med krav til motytelse

19 641 161

0

19 641 161

Totalt

25 025 548

2 982 000

22 043 548

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon

7 039 362

0

7 039 362

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen

3 565 512

215 620

3 349 892

7 436

0

7 436

10 612 310

215 620

10 396 690

Driftsutgifter

Overføringer
Totalt

Note 12: Kommentar til balansedifferanse driftskonto
På art 210 32 020, driftskonto DnB, er det en differanse mellom regnskap og kontoutskriften fra DnB på totalt 7816,91 kroner.
Dette er penger som ble regnskapsført i 2018, men som ikke gikk mellom bankkontoer før helt i starten av 2019.
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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 museums samlinger er lokalhistoriske med fokus
på grensekontakt, pomorhistorie, kvensk/norskfinsk kultur,
partisanhistorie og Varangers øvrige historie. Samlingene
våre inneholder unik dokumentasjon av flere kulturer, samisk, kvensk, russisk og norsk. Det samles inn både materiell og immateriell kulturarv i tråd med våre formål, pågående prosjekt og historikk knyttet til museets kulturhistoriske
bygg.
I antall forvalter vi 27 845 kulturhistoriske gjenstander, 94
258 historiske fotografi, 162 kunsthistoriske gjenstander,
297 hyllemeter arkiv, 882 lyd- og 1885 filmstykker. Vardø
museum ble opprettet i 1894 som et naturhistorisk museum
og vi har derfor også 1513 naturhistoriske- og 264 arkeologiske gjenstander.
I Vadsø og Sør-Varanger eies samlingene av kommunene,
mens 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 hver
sine forskjellige ressurser, oppbevaringsforhold og utfordringer.
Innenfor fagområde samlingsforvaltning er det ansatt en
konservator på hver avdeling. I tillegg er det to registratorer
i Sør-Varanger. I fellesstillinger i Varanger museum er det
ansatt en med ansvar for fotografi og en prosjektansatt med
ansvar for arkiv. I 2018 ble det prioritert å sette av midler til
to registrator engasjementer, et i Vardø og et i Vadsø. Fore-

Perlebrodert pute fra handelsfamilien Figenschou i Kirkenes. Foto: Varanger museum/Monica M.
Gebhardt
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løpig er det satt av midler til ut året 2019. Generelt bidrar de
samlingsansatte ofte i prosjekt-, utstilling- og driftsarbeid
som gjør at det blir mindre tid til praktisk samlingsarbeid. I
tillegg er de ansatte i kontakt med besøkende om bildehenvendelser, opplysninger om samlingen og besøkende som
ønsker å se objekter fra samlingen. Det er en fordel å ha et
variert arbeid, oversikt over flere prosesser og arbeidsområder men det fører også til mindre tid til konsentrert arbeid.

SAMLINGSUTVIKLING
Samlingsutviklingen har i 2018 i stor grad vært fokusert
rundt vårt samlingsforvaltningsprosjekt hvor vi jobber
med å implementere SPECTRUM i museet. SPECTRUM er
en standard som beskriver prosedyrer for hvordan museer
kan utføre rutinemessige oppgaver i samlingsforvaltningen i tråd med faglige standarder. Vi har fokusert på de 8
primærprosedyrene av de 21 beskrevne rutinene og bruker
de for å forbedre museets arbeidsrutiner. Samlingsforvaltningsprosjektet skulle vært ferdigstilt i 2018, men prosjektet
har imidlertid blitt videreført til 2019. I løpet av 2018 har
vi gjennom prosjektet fått til en endring av gamle rutiner.
Gjennom bruk av SPECTRUM har vi avdekket noen mindre
feil knyttet til blant annet inntak og mottak ved museet.
Som en integrert del av samlingsforvaltningsprosjektet jobber vi også mer aktivt med de historiske arkivene våre som
en del av samlingen. Varangerarkiver er et prosjekt finansiert med eksterne midler, som ledes av en prosjektansatt
arkivar. Vi har investert i Asta, som er en database for registrering av arkiver, og det jobbes systematisk med ordning,

registrering og tilgjengeliggjøring av privatarkiv. Varanger
museum skal gjennom prosjektet få orden i og oversikt over
sine arkiver og dermed stå bedre rustet i arbeidet med å
forvalte privatarkiv i Varanger i tråd med arkivfaglige prinsipper.

Vardø
4000

Arbeidet med samlingen preges av retrospektiv dokumentasjon. Allerede registrerte objekter er i stor grad mangelfullt dokumentert og i det retrospektive arbeidet gjennomgås gamle registreringer på nytt. Man innhenter for
eksempel informasjon fra gamle inntaksprotokoller, foretar
nye skanninger eller avfotograferinger av bilder, oppdaterer
nye plasseringer, gjennomgår tekst slik at den kan publiseres på nett eller gjennomgår registeringen i tråd med
oppdatert kunnskap om opphavsrett og lisensiering. På alle
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DOKUMENTASJON OG
TILGJENGELIGGJØRING

Publisert

I 2018 har Varanger Museum hatt fokus på å øke antallet
digitalt registrerte objekter og økt tilgjengeliggjøring av
samlingen. Det har vært jobbet kontinuerlig med retrospektiv dokumentasjon i tråd med faglige standarder og med
nye registreringer på alle avdelinger. Dette arbeidet ser vi
allerede resultater av.

Foto registrert, digitalisert og publisert pr. 31.12.2018
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Ellers har de samlingsansatte jobbet med ulike delsamlinger:
• Retrospektiv dokumentasjon, fotografering, registering og publisering av gjenstander i Sør-Varanger, 127
gjenstander
• Rengjøring, merking, fotografering, registering, nedpakking, magasinering og publisering av billedkunst
Sør-Varanger, 33 gjenstander
• Retrospektivt dokumentasjon i Wesselsamlingen, nye
skanninger og publisering av albumbilder, Sør-Varanger 313 fotografi
• Avfotografering, registering og publisering av glassnegativ fra Wessel samlingen i Sør-Varanger, 196 fotografi
• Retrospektiv dokumentasjon og publisering av fotografi i Vadsø, 666 fotografi
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I museumsstatistikken vil likevel tall på registrerte fotografi
og gjenstander være ganske lik eller lavere enn i fjor. En
tilfredsstillende registrering har, på enkelte avdelinger, blitt
rapportert som registrering på katalogkort. Ved årets rapportering til Kulturrådet har man gått over til å melde inn
kun tilfredsstillende registrerte objekter i Primus i tråd med
rettledningen, og derfor vil tallene være lavere.
I Vadsø har man involvert Vadsø historielag i frivillig registreringsarbeid av foto og det fungerer godt. Det er 3-6 personer som registrerer i vintersesongen. Alle har fått opplæring
og gått over til registering i PrimusWeb i 2018, som de synes
er lettere å bruke enn Primus.
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Databasen Primus brukes til registering av alle gjenstandstyper (kunst, kulturhistorie, naturhistorie og arkeologi) og
historiske fotografi. Databasen deles med Museene for
kystkultur og gjenreisning, Verdensarvsenter for Bergkunst
- Alta museum og Finnmark fylkesbibliotek. I 2018 har vi tatt
i bruk PrimusWeb utvidet versjon som et tillegg til Primus.
PrimusWeb ligger på internett slik at man kan jobbe i felt,
er mer intuitiv og fleksibel enn Primus. Verktøyet er også
spesielt brukervennlig for de som ikke jobber med samlingsarbeid til vanlig, noe som kan føre til økt bruk av egne
samlinger. PrimusWeb utvidet versjon er også SPECTRUM
–kompatibel som betyr at fokuset på prosedyrer og kvalitet
integreres her. Vi har også fått tilgang til nye moduler som
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) og Konservering.
Dette betyr at vi har et verktøy for både å registrere og
forvalte våre bygg på en bedre måte, og et digitalt forvaltningssystem for å følge opp konservering av våre samlinger.

avdelinger foregår det retrospektiv dokumentasjon på hele
eller deler av samlingene. I tillegg gjøres det løpende nye
registreringer av det materialet som kommer inn i forhold til
museets formål og pågående prosjekter i løpet av året.

Gjenstander registrert, digitalisert og publisert pr. 31.12.2018

2018

En prosjektansatt arkivar har hatt fokus på ordning og
tilgjengeliggjøring av privatarkiv i Varangerarkiver. I prosjektet er det fokus på kartlegging, ordning og registering
av privatarkiver i tråd med arkivfaglige standarder. Den
prosjektansatte benytter programmet ASTA til registering
og publisering. Vi har også begynt forarbeidet for å ta i bruk
ASTA i hele Varanger museum, fordi vi ønsker økt fokus på
tilgjengeliggjøring. Hovedvekten av dette vil skje i 2019.
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Inger-Lene Nyttingnes, prosjektansatt arkivar, har fokus på ordning og tilgjengeliggjøring av arkivene i Varanger museum. Foto: Varanger museum/Hannah Ersland

I 2018 ble det som tidligere nevnt ansatt to midlertidige registratorer som skal jobbe med registrering og tilgjengeliggjøring av samlingene. De har jobbet i forhold til prioriterte
områder i tråd med plan på den enkelte avdeling. Begge
begynte høsten 2018 og har jobbet med følgende arbeid:
• Retrospektiv dokumentasjon av myntsamlingen og
publisering i Vardø, 450 gjenstander
• Registrering av innkomne gjenstander (etterslep) og
publisering i Vardø, 32 gjenstander
• Retrospektiv dokumentasjon, fotografering og publisering av gjenstander i Varangerhusutstillingen i
Vadsø, 49 gjenstander
• Rengjøring (forebyggende konservering), retrospektiv
dokumentasjon, merking, fotografering og publisering
av gjenstander på Tuomainengården i Vadsø, 129 gjenstander
I registreringsarbeidet på Vadsøavdelingen er det lagt til
kvenske og finske betegnelser på samlinger som kommer
fra kvenske/norskfinske gårder slik som Tuomainengården
og Bietilægården. Dette er gjort for å jobbe strategisk med
kvensk språk også i samlingsarbeidet.

BYGNINGSVERN

Gjenstander og fotografi fra Varanger museums samlinger
publiseres på Digitalt museum. I tillegg brukes avdelingenes Facebooksider og Instagramkontoer også til formidling
av samlingene.
Søk i gjenstand og fotosamlingen vår på Digitalt museum:
www.digitaltmuseum.no/owners/vmi

BEVARING AV SAMLINGENE
Avdelingene i Vadsø og Vardø mangler magasin og rom for
arbeid med samlingene. Situasjonen er prekær, ingen av avdelingene har bygg som er tilpasset museumsbruk. Begge
har søkt eller søker om investeringsmidler for ombygging
og tilpasning. I Vadsø har det nå kommet på plass midler til
ombygging av museets eksisterende administrasjonsbygning NRK til museum, derigjennom vil det antakelig også
komme på plass tilrettelagte arealer for samlingsforvaltning,
et basismagasin for gjenstander og et kjølemagasin for foto.

Varangerarkivene planlegger å tilgjengeliggjøre arkiv digitalt og vurderer Digitalarkivet som plattform. De har opprettet en Facebookside og leverer artikkelmateriale til Finnmarksarkivene for å formidle og tilgjengeliggjøre arkivene.
Les mer om arkivene våre her:

Vardø og Vadsø vurderer at 70-90 % av gjenstandssamlingen ikke oppbevares under tilfredsstillende forhold. Avdelingen i Sør-Varanger har magasin og vurderer derimot at 85
% av gjenstandene er tilfredsstillende oppbevart, men det
er ennå mange gjenstander som blir oppbevart i de kulturhistoriske byggene under dårlige forhold.

Finnmarksarkivene: www.finnmarksarkivene.no
Varangerarkivene: www.facebook.com/pg/Varangerarkiver-2146174818965047/posts

Alle Varanger museums avdelinger mangler god oppbevaring for foto som henger sammen med at man mangler museumsbygg og/eller klimaregulerte magasiner. Det er spesi-

22

Dokumentasjon av slippens historie, juni 2018. Per Alfred Øyen frivillig i venneforeningen til Einar II, Ragnar Jensen tidligere arbeider på Slippen, og Monica Dahl avdelingsleder på Vardø museum studerer tegninger av
rommene på Slippen. Foto: Varanger museum/Monica M. Gebhardt

Werner Anderson filmer og intervjuer Ragnar Jensen. Foto: Varanger museum/Monica M. Gebhardt

elt kritisk for fargefotografi/negativ og sort/hvitt negativer. I
Sør-Varanger finnes det magasin for gjenstand og arkiv hvor
foto oppbevares, men det er både for tørt og varmt for fotobevaring og klimaregulering trengs. I Vadsø viser det seg
etter klimamåling at midlertidig fotomagasinrom har mer
ustabilt klima enn antatt og klimaregulering trengs. I Vardø
er det også behov for regulerte forhold da samlingene befinner seg i gamle Vardø skole som er et fredet bygg.
De tiltakene vi kan gjøre per i dag er å emballere gjenstandene riktig for å beskytte mot klimasvingninger og å måle
klima for å kunne sette i verk preventive tiltak. Sør-Varangers hovedbygg Grenselandmuseet har TinyTag klimaovervåkning både i utstillingene, arkiv og magasin, mens
distriktsanlegget Strand internat har TinyTags i hvelvet,
gjenstandsmagasin og tekstilmagasin.

Varanger museum forvalter totalt 54 kulturhistoriske bygninger og fartøy ved våre tre avdelinger. De kulturhistoriske
byggene fra før andre verdenskrig er av nasjonal verdi og
meget stor verdi for Varanger museum, for lokalsamfunnet
og for Finnmark. De er fremdeles grunnpilaren i museet.
Varanger museum sine tre avdelinger holder i dag til i andre
driftsbygninger. Grenselandmuseets utstillings- og driftsbygg i Førstevannslia ble bygget i 1997. Vadsø museum –
Ruija kvenmuseum flyttet januar 2016 inn i NRK Finnmarks
lokaler. Museet fikk i statsbudsjettet for 2019 investeringsmidler til ombygging for et funksjonelt museumsbygg og
en fast utstilling. Planarbeidet ble umiddelbart satt i gang,
og ombyggingen skal være ferdig våren 2021. I Vardø ligger
museets administrasjon i den gamle barneskolens lokaler,
en fredet bygning som eies av Finnmark fylkeskommune.
Vardø mangler et driftsbygg med forsvarlige fasiliteter for
faglig drift og utstillinger. Det er laget en mulighetsstudie
for Vardø turnhall som nytt museum, og inngått intensjonsavtale med Vardø kommune som er eier av Turnhallen om
utvikling av bygget til museumsformål. Det søkes sikringsog investeringsmidler.
Etter flytting til nye driftsbygninger, er de kulturhistoriske
bygninger mindre i bruk, men det arbeides med nye planer for aktivitet i disse. Kommunen er eier av bygningene
i Sør-Varanger og Vadsø. Det er blitt en større utfordring å
drifte og vedlikeholde de kulturhistoriske byggene etter at
Riksantikvaren fra 2011 endret sine regler, slik at de ikke gir
støtte til offentlig eide bygg. Siden museer heller ikke kan
søke midler fra Kulturminnefondet er det vanskelig å finne
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finansiering til vedlikehold. Det er ventet at kommuner og
museer skal klare dette aleine.

Vadsø
Esbensengården

Taket på Esbensengården som ble påbegynt i 2017
med midler fra Vadsø kommune og fra Stiftelsen
UNI, og i samarbeid med Finnut og Alpha, ble
ferdig i slutten av februar. Det tok litt lenger tid enn
planlagt, siden det ble oppdaget mer råteskade
enn forventet, da takpannene ble fjernet. Det var
en svært nødvendig reparasjon, som ble gjort i siste
liten. Arbeid utført av Kulturminnecompaniet.
Takrenner og pipebeslag ble skiftet ut . Takvinduer
ble restaurert av museet. Reparert to porter og
bunnsviller på nordsiden. Sveiset hengsler og laget
nye hengsler. Tømt materiale fra stall. Vinduer på
vestsiden av hovedhus restaurert.

Tuomainengården

Skiftet tak inne i spiskammeret, - reparert råteskader i takbjelker og satt inn ny plate i taket

Kjeldsenbruket

Hele taket på lageret mellom tørrfisklaget og
rekefabrikk - 130 m² - er reparert. Alle dører og
bunnsviller på tørrfisklageret er restaurert og malt.
Senket terrenget og lagt på grus utenfor butikk og
tørrfisklager.

Ekkerøy fiskehesje

Rekonstruksjon av fiskehesje, som har tilhørt Kjeldsenbruket, i privat eie. Museet har hatt ansvar for
rekonstruksjonen, som ble fullført i 2018 v/Rekord
Bygg. Det er også ryddet opp i området etter arbeidet.

Bietilæanlegget

Fjernet mose og råte på kaia ved å skifte ut deler av
planker og oljet kaia. Reparert de store dobbeltdørene på pakkhuset. Restaurert vindu i annen etasje.

Prestelvkaia

Fremste del av kaia ble plutselig brutt ned av råte,
det skyldtes muligens marine borere. De råtne
stolpene måtte fjernes før de falt i havet. Firma
Bertil Johnsen ble engasjert av Vadsø kommune. De
tok bort stokkene og la dem ovenfor kaia. Museets
håndverker saget bort jern før levering til deponi.
Det ble tatt vare på jern og det som kan gjenbrukes
av stokkene. Krana ble tatt ned, men planlegges
gjenoppsatt.

Vadsøya

Satt inn ny dør i sikringsskap til masta. Møter med
fylkeskommunen og Vadsø kommune ang vedlikehold av kulturparken. Vadsøya kulturpark er Vadsø
kommunes Fotefar-prosjekt. Nye Fotefarskilt innkjøpt. Det ble arbeidet med tekst til nye skilt, som
settes opp i 2019.

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. I 2018 ble det laget
en bekymringsmelding angående de gamle bygningene
ved Vadsø museum. Problemstillingen er også tatt med i
innspill til ny kulturminnemelding til Klima- og miljødepartementet via ulike kanaler.
Eier av bygningene i Vardø, Vardøhus museumsforening,
har overtatt ansvaret for Brodtkorbsjåene, Partisanmuseeet/
Internatbygget og for Ronthigården. De har dermed også
overtatt ansvaret for å søke midler.
Varanger museum har stor kompetanse og lang erfaring på
bygningsvern. Vi ønsker å videreutvikle kompetansen på
tradisjonshåndverk og opprette et nettverk for håndverkere
i Øst Finnmark. Det har gjennom ulike prosjekter blitt arrangert kurs for håndverkere i regionen de siste årene, der
håndverkerne har vært med som kursledere. Det er avholdt
kurs i tilstandsregistrering, vindusrestaurering, håndsaging,
uttak av tømmer og laftekurs. I tillegg er det avholdt motorkurs.
Varanger museum ser at det har skjedd en økning av kompetanse, nettverksbygging og interesse blant håndverkere i
Varanger gjennom kursene museet har avholdt, og museet
søker om nye kurs 2019.

Anlegg

Vedlikehold/restaurering 2018

Vardø
Vardø slipp

Museet har fortsatt ansvaret for Slippen i Vardø. I
2018 var det fokus på dokumentering av Slippens
historie gjennom filmintervju. Intervjuobjektene
er de siste som har arbeidet på slippen, og har
kunnskap om drift og bruk. Filmmaterialet er av høy
kvalitet og kan benyttes til publiseringer, utstillinger
etc. En filmsnutt ble publisert på nett. I tillegg har
museet samlet inn arkivmaterialet og fått skannet
ordrebøker. Museet mottok midler til restaurering
fra Riksantikvaren, via FFK. Tiltak som ble gjennomført: Nytt tak, og rekonstruert vindfang på smia. To
vinduer på gamle verksted ble restaurert. Museet
har startet gjennomgang av inventar og fikk grovryddet lokalene.

Utvikling av
håndverkskompetanse i
Varanger

Varanger museum avdeling Vardø mottok i 2018
(som i 2017) tilskudd gjennom ordningen «Kulturminner for alle» samt Riksantikvaren/ Fylkeskommunen og gjennomførte sammen med Vardø
Restored et kurs med fokus på sikring og restaurering av tømmerkasser/laftekonstruksjoner knyttet
til Ronthigården. Veileder Pål Ballo og kursteam:
håndverkerne ved Varanger museum samt Rasmus
Skrydstrup/Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Einar Engen, Kulturminnefondet og Mathilde
Sprovin, Fortidsminneforeningen var til stede med
informasjon. Laftekurset var i tillegg linket til prosjektet «Sjøbuer langs Varangerfjorden» i Vadsø,
også under «Kulturminner for alle», ledet av Fortidsminneforeningen i Finnmark.

Einar II

Slippsatt i Berlevåg, natinger ble utbedret og båten
bunnsmurt. Dekk ble overflatebehandlet, samt
motor ble gjennomgått.
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Sør-Varanger
Strand internat

Begge utetrappene på internatet er restaurert, trappevang og trinn. På det ene repoet utenfor er det
skiftet bjelker, bord og gelender. Det andre repoet
tas i 2019. Begge trappene malt med linoljemaling.
Startet med prosjekt vindusmaling. Begynte på loftet, siden vinduene der er dårligst. Malt og montert
port på kirkegården. Har ryddet skogen i området.

Bjørklund gård

Har tatt bort en del av plankelaget over pappen på
taket med tanke på reparasjon av taket. Kopiert ovn
i badstua, - et oljefat, settes opp 2019.

Labahågården

Lagt trefliser og mose i tømmer for å hindre utgliding.

Taket på Esbensengården i Vadsø gjennomgikk en omfattende restaurering i 2017/2018.
Foto: Kulturminnekompaniet
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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. I 2018 har Vadsøs formidler gått
ut i studiepermisjon, og avdelingen har derfor vært uten
formidler i kortere perioder mellom ansettelser i vikariat.
Det er til sammen 11 kulturhistoriske anlegg som er allment
tilgjengelige for publikum, i tillegg til andre anlegg som
brukes i formidlingsøyemed.

BESØKSUTVIKLING
Besøkstallene viser en nedgang av turister, men flere lokale
kommer på våre arrangementer. Totalt er det en nedgang i
antall besøk i forhold til tidligere år, og forventningene som
vi hadde for 2018.
Renovering og midlertidig stenging av anlegg har påvirket
besøkstallene. 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 fortsatt enkeltbesøk
voksne. Barn og unge under 16 år samt elever i videregående skole har alltid gratis inngang. I tillegg har alle avdelingene flere arrangementer med gratis inngang gjennom året.
Steilneset minnested er også et godt besøkt anlegg der det
ikke tas betaling.

Samisk aktivitetsdag for SFO. Kunstner Bente Geving formidler utstillingen Ringen/Gierdu.
Foto: Varanger museum/Silja Andersen
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Besøksutvikling Varanger museum

Prosentvis fordeling av besøksgrupper i museet for 2017
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Oppsummering av avdelingenes aktivitet i 2018

Totalt

Besøksutvikling avdelingsvis
Sør-Varanger har noe nedgang i antall grupper (voksne) og
enkeltbesøk (voksne) i 2018. Det totale besøkstallet for 2018
var 17635 (mot 18759 året før). Det kom færre turister enn
forventet, og det var færre gruppebesøk. Grenselandmuseet holder åpent mandag til søndag 355 dager i året og er
kun stengt på offentlige røde dager. Museet opplever å ha
en god dialog med reiselivet, og er imøtekommende overfor grupper som ønsker å besøke avdelingen også utenfor
ordinære åpningstider. Det var få som benyttet seg av dette
tilbudet. Svak nedgang for antall barn og unge i Sør-Varanger skyldes til dels små kull i skolene på det aktuelle trinn
for det faste DKS-tilbudet. Skolene har svært begrensede
midler til skyss, og dette merkes lett på tallet for øvrig skolebesøk, inkludert SFO. Generelt sett ligger Sør-Varanger
ganske stabilt på tallene for barn og unge.
I Vadsø var det totale besøkstallet for 2018, 7008 personer (mot 7482 året før). Det er dermed en svak nedgang i
besøksutvikling totalt i Vadsø. Her er det størst nedgang i
enkeltbesøk voksne og enkeltbesøk besøk barn, med en
nedgang på 1235 voksne og 135 barn, mens det er økning i
gruppebesøk voksne og en liten økning i gruppebesøk barn,
med en økning på 873 voksne og 23 barn. Dette utgjør totalt
en nedgang på 474 besøkende fra 2017 til 2018.
Tilbakegangen ses på anleggene Esbensen og Tuomainen,
samt Kjeldsensbruket. For 2018 gjelder det enkeltbesøk,
men fra årene før er det gruppebesøk barn og unge, det vil
si tilrettelagte opplegg som står for nedgangen. Dette henger sammen med at mye av formidlingsaktivitet ble flyttet
til Grensen da museet overtok NRK-bygget. Nedgangen i
enkeltbesøk på Esbensengården skyldes trolig at det har
vært midlertidig stengt for publikum deler av sommeren
på grunn av utbedring av tak. Avdelingen har også i 2018
hatt et vellykket samarbeid med Vadsø kunstforening på
utstillings- og formidlingsarbeid med positiv virkning på
besøksstatistikken i Grensen. Her utgjør kunstforeningas
DKS-opplegg 199 besøkende av gruppebesøk barn.
Vardø har hatt stabilt besøk, lokalbefolkningen setter stor
pris på våre arrangementer, og vi har en økning i besøkende på disse. Vardø museum merker en stor etterspørsel av

28

Enkelt voksne

det gjelder langsiktig utvikling av både faste og midlertidige utstillinger, så vel som andre ressurskrevende aktiviteter
og prosjekter. På den positive siden må avdelingene 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.

reisende grupper som ønsker tilpassede guidinger. Dette er
også en fortsettelse på det markedet som vi bemerket oss i
årsmeldingen fra 2017, der vi opplever å få flere henvendelser fra et publikumssjikt bestående av kunstnere, arkitekter,
teater- og filmfolk. Nytt i år var fra et Filharmonisk orkester
(stort sett alle ønsker oppfølging og de vil inspireres til
eventuelt videre produksjon, dette særlig rundt minnestedet for de trolldomsdømte). Alle slike henvendelser ber om
et høyt faglig nivå, og særlig tilrettelagte opplegg. Museet
har også formidlingsansvar for Vardøhus festning.

FELLESBILLETT
48-timersbilletten gir besøkende adgang til alle museets 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. Avdelingen i Sør-Varanger har registrert
61 bruk av fellesbilletten sommeren 2018. Det er ikke ført
statistikk for Vadsø eller Vardø.

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 magasiner for samlinger. Dette
gir avdelingen mulighet til å gjennomføre hovedvekten
av aktiviteter i eget hus. Situasjonen er noe annerledes for
både Vadsø og Vardø. Vadsø har overtatt NRKs distriktskontor som ikke er tilpasset museumsdrift og skal bygges om,
og Vardø leier midlertidige kontorer.
I tillegg til varierende fasiliteter, er begrensede økonomiske
og menneskelige ressurser en kontinuerlig utfordring når

Det er relativt hyppige arrangementer ved Grenselandmuseet, som er et populært sted å holde foredrag, seminarer
o.l. Dette gjør at vi kan ha forholdsvis stor aktivitet også
gjennom eksterne, relevante aktører. Totalt var hovedvekten
tematisk (som i 2017) relatert til 2. verdenskrig, grensetematikk og samisk innhold. Det var totalt 45 ulike typer åpne
arrangementer og 6 konserter i 2018. Museet samarbeider
videre med Saviomuseet som er lokalisert under samme
tak, både om enkelte temporærutstillinger og arrangement
for SFO i forbindelse med Samenes nasjonaldag. I løpet av
året ble det vist 6 vandreutstillinger, 2 av dem i samarbeid
med Saviomuseet. Videre avholder avdeling Sør-Varanger
flere faste arrangementer for familier gjennom året, som
er godt besøkt og etablert som populære lavterskeltilbud.
Strand skoleinternat holdes åpen hele sommersesongen, og
et av familiearrangementene er sommeråpning av Strand.
Vandreutstillingen med Ellisif Wessels fotografier ble vist 6
steder i Norge i 2018, inkludert Alta og Kirkenes VGS, der
som del av DKS. Det ble laget en ny fast utstilling på Grenselandmuseet med møbler fra samlingen etter handelsmann
Figenschou. Dette er en modul av flere innenfor temaet
handel, som jobbes videre med i 2019.
Ved avdelingen i Vadsø ble det I 2018 gjennomført 12 arrangementer. Museet produserte ingen egne utstillinger i 2018,
men den permanente utstillinga «Varangerhus» ble vist hele
året. I tillegg ble den eksterne utstillinga Yhessä/Sammen/
Together, produsert av Troms Norsk-finsk forening, vist siste
halvdel av 2018. Museet var også vertskap for kunstutstillinger i regi av Vadsø kunstforening med gode besøkstall.
Avdelingen har høyest aktivitet i sommersesongen der det
blant annet utstilles årlig på Kjeldsenbruket som er det best
besøkte anlegget i sesongen. I 2018 stilte to kunstnere ut
her. En samling malerier av Ivar Sælø ble vist på Esbensengården i sommersesongen. De resterende utstillingene er
arrangert av Vadsø kunstforening som mottar flere kunstutstillinger som vises og formidles i museets lokaler.
Vardø har vært preget av store tunge prosjekter styrt fra
avdelingen, som igjen har påvirket kapasitetsspørsmålet.
11 arrangementer ble likevel avholdt, vi legger vekt på å
fastholde arrangementer som er innarbeidet, men også
der vi treffer en bredde av ulike grupper, kjønn og alder. I
tillegg er det ønsket å gi et tilbud under de fagfelt vi skal
formidle som Pomorhistorie, Krig og minner samt Trolldomsprosessene. I løpet av 2017 innførte avdelingen samarbeid
med flere lokale aktører som gjør det lettere å gjennomføre

arrangementer da man i utgangspunktet er svært få ansatte
i avdelingen, pluss at avdelingen ikke har et egnet museumsbygg til å gjennomføre arrangementene i, dette er nå
innarbeidet med suksess.
Vardø har hatt en gjesteutstilling av en russisk kunstner,
pomorfestival med pomorinnslag som musikk og servering
av russisk mat. En liten egenprodusert utstilling og foredrag
om arkeologiske funn. Og til skolen har vi de faste innslagene som samefolkets dag, Gjenreisningshus med fokus på
lokal krigshistorie, + Gundells reise (trolldomsdømte). Der
har vært avholdt Russisk jul, samt 8 mars.
Partisanseminaret varte over 3 dager og var veldig populært. Også er der håndverkskurset som varte over 3 dager,
som formilder lokalt har ansvaret for å få gjennomført, i
2018 var det fokus på lafting av tømmerkasse. Nytt av året
ble Halloween avholdt på festningen, dette var veldig populært.

PEDAGOGISK VIRKSOMHET
Barn og unge er en prioritert målgruppe for Varanger museum, og denne satsningen har fulgt det konsoliderte museet
siden den første felles museumsplanen ble skrevet i 2010.
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 museene har i Den kulturelle skolesekken. Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i
grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle
slag. Som kulturhistorisk museum er vår oppgave å gi tilbud
innen kulturarv-feltet. 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 avdelingene 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.

Avdelingenes pedagogisk virksomhet i 2018
I Sør-Varanger har museet ett fast årlig tilbud til hele
kommunens 5. trinn på Bjørklund gård i Pasvik. Fokus er
på migrasjon før og nå og undervisningsopplegget heter
«Nybyggerliv på Bjørklund gård». Dette er et populært og
innarbeidet tilbud som skolene gir gode tilbakemeldinger
på. Tilbudet er ressurskrevende med minst 5 ansatte, og
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gjennomføres i løpet av september. Avdelingen i Sør-Varanger har enkelte andre sporadiske tilbud i DKS som kan variere fra år til år, i 2018 viste vi vandreutstillingen med Ellisif
Wessel på videregående skoler i Finnmark i samarbeid med
Samovarteateret i Kirkenes. Det tilbys foredrag om fotosamlingen etter Wessel i forbindelse med visning av vandreutstillingen, i samarbeid med og av registrator, noe som blant
annet ble holdt for Kirkenes vgs. i forbindelse med DKS-visningen. Totalt så ca 500 skoleelever vandreutstillinga i 2018
(pluss 820 til sammen på de øvrige visningsstedene). Et
annet pedagogisk tilbud for 2018 som kan trekkes frem, er
at det i samarbeid med UIT Kirkenes i august ble holdt steinalderdager i og utenfor Grenselandmuseet. Dette ble holdt
for skoleelever og i tillegg som åpent familiearrangement,
med godt oppmøte.

Formidling til barn og unge

I Vadsø står Den kulturelle skolesekken sterkt i kommunen,
og museet er fast leverandør av årlige tilbud rettet mot
fem til sju ulike klassetrinn. I 2018 fikk seks ulike klassetrinn
tilbud om følgende tilrettelagte opplegg: «Kvensk/norskfinsk musikkarv» der de profesjonelle musikerne Tryggve
Beddari og Anne Margaret Nilsen bidro; «Varangerhus», om
kvensk byggeskikk, samt «Snekring i Ytrebyfjæra». I tillegg
gjennomføres årlig Kvenuka for 1., 5. og 8 trinn med fokus
på ulike temaer fra år til år, i 2018 var temaet håndverk. Barnehagene har også fast tilbud for 5-åringene hver jul, med
baking og juleverksted på Tuomainengården. Avdelinga har
fast avtale med Vadsø kommune om DKS og mottar kr 30
000 årlig for å dekke utgifter ved gjennomføring av DKS-tilbudene. Fokuset på DKS-tilbud til barn og unge har bidratt
til å redusere kapasiteten til å gjennomføre større arrangementer og produsere egne utstillinger ved avdelinga, noe
som kanskje bør balanseres i fremtiden. Særlig er egenproduserte utstillinger med relevante tema for flere enn bare
barn og unge et savn.
I Vardø har man nå etablert et tettere samarbeid med skolen, det er enda ikke helt optimalt, men det går fremover.
Skolen får tilbudt et DKS opplegg for 5,6 og 7 trinn rundt
samefolkets dag, dette er et treårig formidlingsopplegg for
å kunne få med alle aspekter rundt vår samiske arv. Formidler samarbeider tett med kontaktlærerne, og elevene stiller
selv opp med det de har fordypet seg i. 6 trinn har en fast
formidlingsbesøk om Gjenreisningshus, et lokaltilpasset
opplegg om krigshistorien sett fra Vardø. 7 trinn får et DKS
tilbud om Pomorhistorien, dette var ikke gjennomført i
2018. 10 trinn har et fast dramapedagogisk formidling rundt
trolldomsprosessene.
Vardø museum har også tatt imot skoleklasser fra hele Varangerområdet, men må her tilpasse formidlingen, da de
gjerne ønsker å se alle våre arenaer, Pomormuseet, Vardøhus festningen og minnestedet for de trolldomsdømte.
Formidling til barn og unge er en viktig oppgave for Varanger museum. Her ser vi bilder fra formidlingsopplegg om Samefolkets dag i Vardø, Nybyggerliv på Bjørklund gård i Sør –Varanger og kvensk
byggeskikk Varangerhus i Vadsø. Foto: Varanger museum/Hannah Ersland/Monica M. Gebhardt/Gyrid
Øyen/Maija Liisa Björklund
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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 museums
nettverket og mellom museene og
forskningsmiljøer i kunnskapssektoren.”
St. melding . nr 49 (2008-2009) Framtidas museum

FORSKNINGSINNSATS
Museet har publiserte både vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner på flere forskjellige arenaer,
samt holdt en rekke foredrag i ulike fora. Nedenfor er en
liste over publikasjoner og foredrag. Arbeidet med populærvitenskapelige- og andre artikler og tekster er også
svært viktige som redskap/metode for å videreformidle den
forskninga og dokumentasjonen som gjøres ved museene
ut til allmennheten. Dette også for å vise bredden og innsatsen som gjøres ved museene og som ikke alltid er synlig for
publikummet vårt.

PUBLIKASJONER 2018
Fagfellevurderte publikasjoner
• Malieniemi, Kaisa. Rømmekolle revival: gjenoppliving
av en gammel kulturtradisjon i et flerkulturelt samfunn.
– Immateriell kulturarv på museum. By og bygd 47.
Museumsforlaget. Trondheim, s. 43-61.
• Maliniemi, Kaisa. Innledning. – Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis. Bettum, Maliniemi og
Walle (red.). Anders Bettum, Kaisa Maliniemi og Thomas
Walle. Museumsforlaget. Trondheim, s. 9-24.
• Maliniemi, Kaisa og Tove Kristiansen. Varangerhus – Det
mangfoldige huset. Et inkluderende museum. Kulturelt

Bodil Dago konservator ved Grenselandmuseet forteller om kirketekstilene i Vadsø kirke i forbindelse
med omvisning og byvandring og gjenreisningen. Vadsø kirke hadde 60 års jubileum i 2018. Foto:
Varanger museum/Monica M. Gebhardt
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mangfold i praksis. Red. Anders Bettum, Kaisa Maliniemi
og Thomas Walle. Museumsforlaget. Trondheim, s. 51-79.

•
•
•
•

Andre publikasjoner og artikler
• Alatalo, Malla et al. (red.). Kven Connection-utstillingskatalog. Varanger Museums Skriftserie nr. 6.
• Andreassen, Gry. Fotoglimt fra Silnotfisket i Grense
Jakobselv rundt år 1900. Varanger årbok 2018.
• Andersen, Silja. Storskog-sykler på Grenselandmuseet.
Finnmarksarkivene.
• Andreassen, Gry. Ellisif Wessel på reise med sitt kamera.
Finnmarksarkivene.
• Bakke, Reidar et al. (red.). Ei sole Sorrakieli. Kvensk/
norskfinsk muntlig tradisjon i Varanger. Varanger Museums Skriftserie nr. 7.
• Carlsen, Camilla. Strikkeoppskriftserie #7 og #8: Gammelt mønster – ny vri, fra Grenselandmuseets samling.
Grenselandmuseet.
• Maliniemi, Kaisa. Anmeldelse av Agnes Eriksen 2018.
Kummitus ja Tähtipoika/Spøkelset og Stjernegutten 3.
Nordnorsk Magasin. Nr. 3. 2018.
• Skarstein, Sigrid. Kombinasjonshuset i Varanger. Bolig
både for folk og fe. Fortidsvern nr. 1, 2018
• Gebhardt, Monica Milch, Utstillingsomtale, Intet menneske er en øy, SE KUNST magasin, 02-2018

IMMATERIELL KULTURARV
UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv av
17. oktober 2003 trådte i kraft i 2006, og ble ratifisert av Norge i 2007. Dette gir de immaterielle kulturminnene samme
status som øvrige kulturminner, og gir også en pekepinn på
hva museene bør samle inn, forske på og formidle utover
det rent materielle. Immateriell kulturarv er «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», som det står
konvensjonen. Det betyr i praksis at museene samler inn
og dokumenterer eksempelvis stedsnavn, ord og begreper
knytta til ulike næringer, f.eks. fiske; vi samler inn kunnskap
om tradisjonelt håndverk, som strikkeoppskrifter og hvordan man lager kvenkake; vi samler inn og tar vare på sanger,
rim og regler og dokumenterer melodier; og så videre. Det
immaterielle aspektet utgjøres av kunnskapen om et kulturuttrykk, som veving, og fagbegrepene man bruker når man
vever: skyttel, renning, innslag. Tro, forestillinger, sagn og
fortellinger er også immateriell kulturarv, og steder i terrenget det er knyttet slike forestillinger til kan være berørt av
kulturminneloven. Varanger museum arbeider kontinuerlig
med å samle og dokumentere immateriell kulturarv til bruk
i formidling, forvaltning og forsking.
Sommeren 2018 gjennomførte avdeling Vardø museum
en grundig dokumentasjon av Slippen i Vardø. Anlegget
Slippen med to båtopptrekk har en 80 år lang historie, helt
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Drakt og tekstil
Bergverknettverket
Nettverk for fotobevaring
Demokratinettverket

FOU-NETTVERK
Varanger museum har 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 avd. Vadsø ga i 2018 ut boka «Ei sole sorrakieli». Foto: Samuli Pauloharju/Museiverket i Helsingfors, digitalt fargelagt av Colour Your Past/Per Ivar Somby

De kvinnelige partisanene Borgny Schancke (fra v.), Oddny Johnsen og Dagny Siblund, sammen med
den russiske kontakten for de norske partisanene, Nina Krymova (i midten). Foro: Varanger museum

tilbake til Brodtkorbs ishavsskuter. Man ønsket å dokumentere og samle informasjon om anleggets mangfoldige drift
og betydning i lokalsamfunnet i størst mulig grad. Flere tidligere ansatte og eier ble intervjuet om Slippens virke opp
gjennom årene. Verktøy og maskiner ble også gjennomgått
i forhold til bruk og tilhørende historikk (https://www.
varangermuseum.no/slippens-historie-dokumenteres-paa-film/)

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).

For minoriteter og urfolk er UNESCOs konvensjon om vern
av immateriell kulturarv av særlig betydning fordi det handler om språk, identitet og tradisjoner som er i ferd med å bli
borte på grunn av assimilering i storsamfunn. Bevaring av
immateriell kulturarv innebærer bevaring av minoriteters
kulturarv, og formidling av dette på museer er med på å
bevisstgjøre og kan bidra til revitalisering av minoriteters
identitet. Varanger museum har et særlig ansvar for kvensk/
norskfinsk kulturarv, vi formidler og ivaretar også samisk
kulturarv. I 2018 fullførte Varanger museum prosjektet
«Kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv i Varanger», et
samarbeidsprosjekt mellom Varanger museum, Norske
kveners forbund og Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU) der det ble samlet inn sanger, rim og
regler som ble publisert i boka «Ei sole sorrakieli. Kvensk/
norskfinsk muntlig tradisjon i Varanger.» Sang, rim og regler
fra boka ble også formidlet gjennom workshop og konsert
med duoen «Beddari og Nilsen» i et formidlingsopplegg
utviklet spesielt for Den kulturelle skolesekken.
Museet har også vært deltagende i etablering av Kvensk
språksenter i Vadsø. Senteret er samlokalisert med Varanger
museum.

FORSKNINGSPROSJEKTER
Varanger museum har vært med å utvikle et større flerårig
forskningsprosjekt «Intangiblization, Materializations and
Mobilities of Kven Heritage: Contemporary Articulations in

Varanger museum satser på prosjekter knyttet til partisaner,
blant annet forskningsprosjektet «Motstand i Finnmark og
Nord-Troms. Kvinners deltagelse i partisanvirksomheten».
Dette prosjektet har sitt utspring i museets prosjekt «Krigens kulturminner og partisaner i nord.
Prosjektet har blitt invitert inn i UiT - Norges Arktiske Universitet sitt bokprosjekt «Krigen i Nord» og skal bidra inn med
kvinnenes virksomhet knyttet til partisanbevegelsen; i det
sivile nettverket og de fire som fikk opplæring i Sovjet. Prosjektet hadde oppstart i 2016 og er å anse om et forskningsprosjekt fra museets side. Konservator har deltatt på flere arbeidsmøter med UiT. Planen er å intervjue etterkommere av
disse kvinnene som var involverte og som led store tap som
følge av sitt engasjement og deltagelse i partisanenes sivile
nettverk; vi vet at partisanbevegelsen var helt avhengig av
bidrag fra sivile, vi har ennå ikke helt klart for oss omfanget
av disse, men det var nok langt flere enn vi tidligere antok.
Målsettingen med prosjektet er økt kunnskap om disse kvinnene, det de gjorde og konsekvensene av det valget de tok.
Det er en kjent sak at etterkrigstiden for både partisanene
og de sivile hjelpere var tyngre enn krigsårene, med overvåking og utfrysing. I tillegg til bidrag til UiT sitt bokprosjekt
planlegges 2 fagfellevurderte artikler samt hefte som kan
brukes til formidling/utstilling hos Varanger museum.

MUSEUMSNETTVERK
Varanger museum er aktiv i seks museumsnettverk. Disse er
følgende:
• Minoritet og kulturelt mangfold
• Fiskerihistorie og kystkultur

I tillegg har Varanger museum vært aktiv medlem i nettverket Finnmarksarkivene, er medlem av FoU-Finnmark og
administrerer samlingsforvaltningsprosjektet «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.
I tillegg har Varanger museum deltatt norsk-russisk museumsnettverk 2016-18.

KOMPETANSEBYGGING
Varanger museum hadde i 2018 en ansatt med doktorgradskompetanse og autorisasjon som konservator NMF.
I tillegg har museet en tidligere ansatt med denne autorisasjonen, som i dag er seniorrådgiver/pensjonist. En av
museets ansatte er ute i 4-årig forskingspermisjon. Videre
har flere av museets fagansatte utdannelse på hovedfag-/
mastergradsnivå. Museet har i en årrekke satset på kompetanseheving innen bygningsvern og håndverk. Det arbeides
med å legge til rette for kompetanseheving av ansatte,
gjennom deltagelse på kurs, konferanser samt deltagelse i
museumsnettverk.

EGENVURDERING
Varanger museum er et mellomstort museum med ca. 29
årsverk. Museet har ansatte med forskningskompetanse,
men ingen som jobber utelukkende med forskning. Flere
ansatte gjør elementer av forskning gjennom dokumentasjon, forberedelser til foredrag og artikler, til kursvirksomhet
og annen formidling. Museet har deltatt i flere forskningsprosjekter og utviklingsarbeid på en nevneverdig måte,
som også er lagt merke til nasjonalt.
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”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

I 2018 har vi jobbet videre med satsingen på utvikling av
et nasjonalt museum for kvener/norskfinnner i Vadsø. På
statsbudsjettet fikk vi tildelt 43 millioner til ombygging av
NRK til museumsbygg. Arbeidet vil fortsette de kommende
årene med planlagt ferdigstilling på Kvenfolkets dag 2021.
Det planlegges ny og relevant fast utstilling, klimaregulerte
magasin og funksjonelle og moderne arbeidsrom for samlingsforvaltning og formidling.
Våren 2018 arrangerte vi et seminar om partisanhistorien
med foredragsholdere fra Russland, Finland, Polen og Norge. Hovedtema på seminaret var minnehistorie, forsoning
og krigen. Det var rundt 60 deltakere inkludert inviterte
foredragsholdere på todagersseminaret i Vardø. I sammenheng med seminaret holdt man åpent folkemøte med
en paneldebatt med flere av foredragsholdere. Målet var
å diskutere behovet og nødvendigheten av et Nasjonalt
senter for dokumentasjon og menneskerett forankret i partisanenes virksomhet. Det ble videre utformet en anbefaling
i samarbeid med et arkitektfirma, hvor man har visualisert
innholdet i et nasjonalt senter med utgangspunkt i Partisanmuseet.
Arbeidet videre i forhold til etableringen av et nasjonalt
senter for krigen i nord og partisanhistorien har vi valgt
å avvente inntil styret i Varanger museum har tatt stilling
til hvordan dette arbeidet skal videreføres. I anbefalingen
skisseres muligheten for å videreføre arbeidet for å opprette
et senter i Kiberg gjennom en egen arbeidsgruppe.

I 2017/2018 jobbet Vadsø museum –kvenmuseum og LPO arkitekter med et mulighetsstudie som har
vært grunnlaget for søknad og bevilgning på statsbudsjettet for 2019. Foto: Varanger museum/Monica
Milch Gebhardt
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Vardøavdelingen mangler funksjonelle lokaler for museumsdrift og har jobbet mer med plan om nytt museum i
gamle Turnhallen i Vardø. Man har fått oppdaterte kalkyler i
mulighetsstudiet og fortsetter å jobbe med dette inn i 2019.
Grenselandmuseet oppdaterer sin faste utstilling kontinuerlig og har i 2018 produsert en del-utstilling om grensehandel. Samarbeid mellom samlingsforvaltning og butikkdrift
er realisert gjennom heftet «Gammelt mønster, ny vri» som
tar utgangspunkt i Grenselandmuseets samling av strikkede
objekter.
Klimaendringer skaper nye utfordringer i nordområdene
noe som Varanger museum ønsker å sette søkelyset på. I
forlengelse og utviklingen av arbeid i 2018 om klimautfordringene, både i forhold til utvikling av turnhallen i Vardø
men også museumsplanen for Varanger museum IKS, har
museet vært invitert å delta med innlegg på flere nasjonale
og internasjonale seminarer og konferanser. Lederen av
ICOM’s arbeidsgruppen om bærekraft er ansatt i Varanger
museum og skal lede plenumssesjon om bærekraft på
ICOMs triennale i Kyoto 2019. I museumssammenheng er
Varanger museum en synlig aktør innen klimaspørsmål.
Nye digitale verktøy og oppdateringer er innkjøpt til Varanger museum. Det er viktig å ta i bruk digitale verktøy for
forvaltning slik at arbeidet standardiseres og effektiviseres. I
år har Varanger museum kjøpt inn tre lisenser til ASTA arkivforvaltningsprogramvare og utvidet samlingsforvaltnings
databasen Primus med modulen Primus Web. Primus Web
er nettbasert og kan derfor brukes ute i felt for eksempel på
bærbare enheter i magasin. I tillegg er modulen Spectrum
–kompatibel som er viktig siden det jobbes med implementering av Spectrum i Varanger museum.
Varangerarkiver er et utviklingsprosjekt drevet av en arkivar
på eksterne prosjektmidler. Arbeidet strekker seg på tvers
av organisasjonen og er et ledd i et arbeid med å skape
felles rutiner innenfor museet og øke kompetansen på bevaring av arkiv. Prosjektet jobber med ordning, registering,
tilgjengeliggjøring og formidling av arkiver i Varanger museum.

Morien Rees, rådgiver på museumsutvikling i Varanger museum, leder ICOM`s
arbeidsgruppe om bærekraft. Her er fra Maizura konferansen i september 2018
i Japan. Konferansen var en del av forberedelsen for ICOM Kyoto 2019, ICOMs
25th General Conference.
Grenselandmuseet jobber med å oppdatere sin faste utstilling. I år har fokuset
vært på handel. Bildene viser handelsfamilien Figenschous møbler.
Siste bilde illustrerer Grenselandmuseets arbeid med «Gamle votter, ny vri».
Foto: Varanger museum
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www.varangermuseum.no

