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FORORD
Forordet til 2019 blir skrevet av andre enn de som hadde det
øverste ansvaret. Monica Dahl som var konstituert direktør
1. halvår i 2019 er gått over i ny stilling i Troms og Finnmark
fylkeskommune, og direktør Ole Martin Lislevand som var
tilbake 2. halvår, er nå sykemeldt. Dermed har styreleder
tatt over det øverste ansvaret for selskapet, etter avtale med
styret og representantskapet.
Det kan ikke stikkes under en stol at sykefravær og vakanser
i IKS`et har redusert aktiviteten i organisasjonen. Planlagt
planarbeid er kommet videre, men ikke fullført. I 2020 tar
handlingsplanen sikte på å få ferdigstilt alle påbegynte
planer. Det er mange løse tråder, alt henger sammen med alt.
Det største fokuset på planarbeidet i 2019 er lagt ned av et
AU som har jobbet fram forslag til ny selskapsavtale og avtale
om driftsansvar. Det er grunnleggende viktig for hele driften
av organisasjonen at disse to avtalene kommer på plass. I
dag har vi tre forskjellige eierformer på bygningsmassene
som vi skal jobbe i og den historisk bygningsmasse som
vi skal forvalte og formidle de to avtalene vil sørge for
tydeligere ansvarsområder og gi en mer forutsigbar økonomi.
Intensjonen er at eierne skal dele likere på utgiftene, og få
igjen gode og formålstjenlige tjenester i sin kommune, som
avspeiler størrelse og innsats fra de respektive kommuner.
De to avtalene ble godkjent i styret og representantskapet.
Avtalene er sendt til alle eierkommuner for endelig
godkjenning.
2019 er et valgår. Nytt representantskap ble valgt og skal
konstitueres på nyåret. Etter konstitueringen skal de sette
sammen en valgkomite, så det kan velges et nytt styre.

Den store fornyelsen i Varanger museum, er ombyggingen
av Grensen 1, gamle NRK bygningen i Vadsø. Høsten 2018
ble det bevilget 43 millioner over statsbudsjettet, 2 millioner
via spillemidlene til FFK, og så på toppen av det fikk vi 3,8
millioner i revidert budsjett fra FFK, og dermed var prosjektet
fullfinansiert iht prosjektsøknad. Alpha Project v/Odd Arne
Nilsen vant anbudskonkurransen om å lage et forprosjekt og
anbudsutlysning. Det ble laget en stram fremdriftsplan, men
den har holdt. Det ble satt ned en brukergruppe, kommunalt
oppnevnt styringsgruppe og alle de ansatte i Vadsø er
involvert i planleggingen av sine områder. De har bl.a vært på
befaring av Hammerfest sine nye museumsmagasiner.
2020 vil inneholde kontrahering av entrepenør, byggestart
og utstillingsarbeid.
Det er avholdt flere møter med både gammel og ny
kommuneledelse i Vardø, og man jobber målbevisst for
å finne gode løsninger for museet i Turnhallen, både på
funksjonsnivå og finansieringsmetoder.
2019 var et år med samlingsforvaltning i fokus. Prosjektene
Varangerarkivene, Fotobevaringsprosjektet og de videreførte
midlene til de midlertidige registratorstillingene, har gitt
resultater i form av kvalitetssikring av tidligere registreringer,
flere registreringer, digitaliseringer og publiseringer. Se eget
kapittel om forvaltning.
Det har vært avholdt to felles samlinger for alle ansatte. En
i Vardø i mai, og en i Kirkenes i september med fokus på
eventuell omorganisering og arbeidsmiljø. De fleste ansatte
deltok også på Finnmark museumsmøte i Alta i november.
Kurt Wikan
Fungerende daglig leder

Forside: Arrangement i samarbeid med Trivselslaben og Aktiv sommer i Vadsø
med snekring av små trebåter utenfor Bietilægården sommeren 2019. For barn
1-7 klasse, 29 barn deltok. Chauncey og Mathias har funnet en fin plass for å
pusse på båtdelene. Foto: Antonette Kvammen Holsbø
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Mange barn er innom Varanger museum
for formidlingsopplegg i løpet av året.
Her er fra Grenselandmuseet.
Foto: Varanger Museum/SMU

3

ÅRSREGNSKAP 2019
Regnskapsskjema - Drift
Driftsinntekter:
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringer
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

Regnskap 2019

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap i fjor

2 471 663,96
16 263 617,00
2 789 672,00
21 524 952,96

2 020 000,00
15 873 500,00
2 915 672,00
20 809 172,00

2 020 000,00
15 873 500,00
2 915 672,00
20 809 172,00

2 402 387,45
19 641 160,50
2 982 000,00
25 025 547,95

15 923 924,68
7 142 106,77
1 080 915,31
1 109 982,46
25 256 929,22

15 963 752,00
6 236 860,00
155 000,00
-1 123 440,00
21 232 172,00

15 536 752,00
6 236 860,00
155 000,00
-1 123 440,00
20 805 172,00

14 660 502,69
5 388 258,37
7 435,70
3 565 511,60
23 621 708,36

-3 731 976,26

-423 000,00

4 000,00

1 403 839,59

141 940,18
8 438,41
-3 598 474,49

4 000,00
-427 000,00

4 000,00
0

131 623,32
11 068,26
1 524 394,65

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

Brutto driftsresultat:

Regnskapsskjema - Investering
Investeringer:
Investeringer i varige driftsmidler
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Sum investeringer

Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap i fjor

30 190,00
30 190,00

-

-

27 959,00
27 959,00

30 190,00
30 190,00

-

-

27 959,00
27 959,00

-

-

-

-

Regnskap 2019

Regnskap 2018

218 119,00
13 049 959,00
13 268 078,00

187 929,00
11 510 874,00
11 698 803,00

2 292 821,45
-232 851,00
5 556 524,69
7 616 495,14

5 928 128,52
-337 618,00
5 698 591,70
11 289 102,22

20 884 573,14

22 987 905,22

Finansiering:
Bruk av lånemidler
Salg av Anleggsmidler / fast eiendom
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån
Salg av aksjer og andeler
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap
Netto avsetninger
Sum finansiering:
Udekket/udisponert

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

2 765 887,44
5 956 324,90
-

1 424 245,55
1 851 245,55
-

-

4 631 367,79
4 958 218,69
-

Regnskapsmessig resultat

-408 037,03

0,00

0,00

1 851 245,55

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:
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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:

912 124,50
2 825 887,44
-413 380,39
-869 391,00
2 455 240,55

942 314,50
4 165 079,35
1 851 245,55
-832 390,00
6 126 249,40

14 137 469,00
14 137 469,00

12 531 193,00
12 531 193,00

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

4 286 520,23
4 286 520,23

4 330 462,82
4 330 462,82

SUM EGENKAPITAL OG GJELD:

20 879 229,78

22 987 905,22

-

-

Gjeld
Langsiktig gjeld

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

Kortsiktig gjeld

Memoriakonti
Ubrukte lånemidler
Ubrukte konserninterne lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene
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FORVALTNING

Varanger Museums samlinger
Varanger Museum har som formål å forske på, bevare og
formidle materiell og immateriell kulturarv fra Øst-Finnmark
og vi har signert avtale med og derved forpliktet oss til å følge
ICOM’s etiske regelverk. Vi skal bevare og forvalte faste og løse
kulturminner i kommunene og bidra til verneplanlegging.
Varanger museum har et ansvar for formidling av vår felles
kulturarv til folket i Finnmark og skal drive innsamling i
henhold til museets planverk. Tilvekst og avhending skal være
transparente prosesser som er i tråd med gjeldende regler
for grunnleggende samlingsforvaltning. I Varanger museums
tilfelle vil dette bety at man er lojal mot Spectrum 5.0 sine
prosedyrer og krav til dokumentasjon.
Samlingene i Varanger museum er preget av at vi er tre
lokalmuseer med ulike ansvarsområder og ulike grunnlag for
våre samlinger. Dermed er takhøyden relativt stor for mottak
og inntak fra publikum. Dette er en måte å møte publikum på
samtidig som det er nødvendig å begrense inntak som ikke
alltid kan settes i den kulturhistoriske konteksten vi ønsker
å formidle. Samlingen er museets kjerne og ligger til grunn
for forskningsarbeidet, formidlingen og det meste annet av
museets aktiviteter. Samlinger er ikke bare bygg, arkiv, foto
og gjenstander. Varanger museum driver også innsamling av
immateriell kultur og ikke minst samtidsdokumentasjon.
Til sammen utgjør dette en stor del av det arbeidet som blir
gjort bak museets lukkede dører – arbeid som involverer
registratorer, arkivar og konservatorer. Få av disse oppgavene
er direkte publikumsrettet, og dermed ikke så synlig for
folk flest men en gang i blant har vi mulighet til å vise frem
resultatet av dette arbeidet til publikum, gjennom utstillinger,
artikler og foredrag. Det er i disse forum at arbeidet med
samlingene og ikke minst våre ansvarsområder blir synlig, og
ny informasjon om samlingene som man ikke har hatt tilgang
på før.
Samlingene består av alt fra tekstiler til fiskeredskaper;
verneverdige arkiver, lyd- og filmopptak i format som man
nesten ikke lenger kjenner til, historiske bygg og fartøy som
virkeliggjør for mange hva som har vært, og noen ganger hva
som fremdeles er aktuelt – om bare i nye former– stemmer fra
fortiden som nennsomt bevares og løftes frem av Varanger
museums kompetente stab innenfor samlingsforvaltningen.

Samlingsarbeid i praksis. Varanger museum er på Oslo S i forbindelse med
reise til Oslo, for overrekkelse av gave til museet. Tor Arthur Hansen fikk dette
fotografiet av Sofie Wessel etter en reise i 1983. Det er nå en del av Varanger
museums samling i Kirkenes. Foto: Varanger Museum/Camilla Carlsen
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Samlingsutvikling

Prosjektet Plan, Prioritering og Rutiner

Varanger museum har som de fleste museer, dynamiske
samlinger med stadig nye tilvekster. Dette innebærer stadig
etterslep på registrering og behandling av disse. Som et
ekstra tiltak ble det ansatt to midlertidige vikariater i 2019 for
å registrere gjenstander og foto i Vardø og Vadsø. I tillegg har
de 54 kulturhistoriske byggene som Varanger museum IKS
forvalter, blitt kartlagt og dokumentert i 2019. Noen av disse
ble registrert inn i vår database Primus. Dette gjelder også
båten Einar II som forvaltes i Vardø.
I 2016 bestemte Norsk Kulturråd å oversette Spectrum 4.0
til norsk, dette er et signal om hvilken retning de ønsker
at norske museer skal bevege seg i når det gjelder en
norsk standard for samlingsforvaltning. Det er også vært
avholdt dialogmøter mellom NKR og museene hvor man
har presentert arbeidet med å foreslå en ny museumslov.
Samlet sett er dette faktorer som setter noen føringer for
hvordan samlingspolitikken i Varanger museum skal se ut.
Vi har allerede startet prosessen gjennom fellesprosjektet
Plan, Prioritering og Rutiner som i stor grad har hatt som mål
å få en felles standard for samlingsforvaltningen i Varanger
museum og innføre retningslinjer hvor alle avdelingene til
en viss grad har det samme systemet, men likevel tilpasset
forholdene på den enkelte avdeling.
Avdelingene har jevnlige inntaksmøter som er en arena hvor
vi går gjennom mottak og vurderer om det vi har tatt imot
skal inn i samlingene våre og med det får den særegne status
som museumsgjenstand. Hva som blir tatt inn i samlingen
vurderes utfra planer om innsamling og eller spesifikke
prosjekter som er pågående i de ulike avdelingene. Dersom
noe ikke blir tatt inn i samlingen er det likevel ofte sånn at
det tas inn i brukssamlingene eller som rekvisita til bruk i
formidling.

Et av delmålene med prosjektet Plan, Prioritering og Rutiner
har vært å utvikle en veileder for samlingsforvaltning,
basert på SPECTRUM. Dette er en internasjonal standard
for samlingsforvaltning, utarbeidet og vedlikeholdt av
Collections Trust og The SPECTRUM Community. Veilederen
har som mål å være en felles standard for museer som igjen
vil få en effektiv samlingsforvaltning, sikre kompetanse og
innføre en felles terminologi og rutiner.

Kaffepause ved kjøkkenbordet i Skippagurra er et maleri av Ivar Sælø og er en del
av samlingen i Vadsø. Foto: Varanger Museum/Monica Milch Gebhardt

Litt om nye tilvekster i
Varanger museum 2019
Vadsø museum / Ruija kvenmuseum har det blant annet
kommet inn en tilvekst fra Liv A. Kerr, etterkommer fra
Esbensengården. Tilveksten var 5 malerier, et av Hjalmar
Pedersøn, og 4 av Ivar Sælø. Det ene oljemaleriet, har hengt
på Esbensengården. Disse inngår i museets samling som
sammen med Sælø-bilder nå utgjør 16 verk.
Grenselandsmuseet har fått inn både spennende
arkivmateriale, fotografier og gjenstander.
Av dette kan vi nevne særlig: Dynkeflaske, spennende fordi
det belyser husmødre og husarbeid.
Studiefotografi av Distriktslege Andreas Bredal Wessel og
hans kone Ellisif Wessel
Hele 45 håndskrevne brev etter Hans og Andrea Moen i
forbindelse med hans fangenskap under andre verdenskrig.
Brevene er fra Sydspissen i Tromsø og ulike steder i
Tyskland. Vi fikk disse av deres barnebarn i forbindelse med
lanseringen av en bok hun har skrevet om sine besteforeldre.
Arkivet etter Johan Rognmo er veldig omfattende og
mangefasettert. Hans historie er i seg selv sterk, deler av
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Prosjektet Plan, Prioritering og rutiner har tatt stilling
til utfordringer og problematikk man særlig finner i
mindre museer, med utgangspunkt i de to konsoliderte
museumsenhetene i Øst-Finnmark, Deanu ja Várjjat
Museasiida / Tana og Varanger museumssiida og
Varanger museum IKS som ligger under forskjellige
forvaltningsenheter. Spectrum er tydelig på behovet for
avtaler. I den norske versjonen forutsettes det at museene
må selv forvalte samlingene gjennom solide driftsavtaler med
eierne. Dette medfører dermed at museer som forvalter på
vegne av andre eiere, som avdelingen i Vardø, må utarbeide
avtaler med Vardøhus museumsforening dersom man skal
følge Spectrum.
Ved utprøving og tilpassing av Spectrum, har vi gjort et utvalg
av de rutinene som virker mest relevant i forhold til våre
museer, og avdelingers behov og ressurser. Veilederen som er
basert på Spectrum er ment for å forenkle arbeidshverdagen
for alle som jobber med museumssamlinger.
Det er lagt opp til at avdelingene tilrettelegger for innføring
av de rutinene som Spectrum har definert til å være
primærprosedyrer. Det er viktig å ha en fellesforståelse for
samlingsforvaltning. Dette er også et uttryktt ønske fra
myndighetene sin side at vi forholder oss til en nasjonal
standard for samlingsforvaltningen.
Prosjektet avsluttes i 2020.

Prosjektet Fotobevaringsløft
det kommer frem i dette materialet. I tillegg er det masse
fotografier, både private og tatt i jobbsammenheng for
AS Sydvaranger. Der er upubliserte manuskript, publiserte
artikler og en samling kjærlighetsdikt skrevet til hans kone.
Dateres fra krigen og fremover i tid.
I Vardø har det vært mye fokus på partisanhistorien og
dette har medført at vi aktivt har samlet inn både intervjuer,
gjenstander og dokumenter knyttet til partisanprosjektet.
Dette er helt uvurderlige dokumenter og gjenstander
som er uerstattelig og har en høy kulturhistoriskverdi og
er et vitnesbyrd om en historie som i stor grad har blitt
underkommunisert i fortellingen om andre verdenskrig i
Norge.
I tillegg har det kommet inn mye spennende privatarkiv deriblant Vardø Sparebank med protokoller som går helt
tilbake til 1890 tallet.
Her gjennomgår vi museets fotosamling i forbindelse med planlegging av
prosjektet «Fotobevaringsløft» våren 2019.
Foto: Varanger Museum/Monica Milch Gebhardt

«Fotobevaringsløft med fokus på skadevern – bevaring
og formidling» (2019-2020) er et prosjekt gjennomført i
Varanger museum for å forbedre arbeidet med fotobevaring.
Prosjektet involverte de tre avdelingene i Varanger museums
konsoliderte enhet i et teamsamarbeid på tvers. Et delmål
var å jobbe mot samsvarende rutiner og prosedyrer innad i
Varanger museum.
I tillegg har vi ønsket å øke vår kompetanse i forhold til
behandling av, og tiltak for, bevaring av skadet materiale
gjennom fordypning og temamøter med eksperter. Det var
vanskelig å si noe om bevaringstilstand utover de synlige,
luktbare, og klimamessige bevis på at tilstanden ikke var
bra nok. Vi hadde behov for verktøy og metoder for å kunne
si noe konkret om tilstand. Videre har vi gjort enkle tiltak i
fotosamlingene for å forlenge levetid og beskytte skadet
materiale.
Samlingene er kartlagt i løpet av prosjektperioden, noe som
har gitt oss innsikt i materiale, tilstand og tematikk. Dette vil
være verdifull informasjon i videre arbeid på avdelingene. Det
vil bli utarbeidet forslag til videre tiltak på hver avdeling og en
grundig rapport. Prosjektet ferdigstilles i mai 2020.
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Dokumentasjon og tilgjengeliggjøring

Oppgaver prioritert 2018:
•

Museets samlinger – gjenstander, kunstverk og foto –
registreres etter prioritering i forhold til prosjektarbeid
og tematikk i Primus. I registreringsarbeidet jobbes
det aktivt med dokumentasjon for å få god kvalitet på
registeringen. Museet jobber også en del med retrospektiv
dokumentasjon da informasjon om samlingen er dynamisk,
ny informasjon kommer til eller framskaffes enten gjennom
eksterne henvendelser eller internt prioritert arbeid. En
stor del av registreringsarbeidet som gjøres er retrospektiv
dokumentasjon.
I tillegg har museets ansatte tatt mange digitale
dokumentasjon-, markedsføring- og restaureringsbilder i
løpet av året ved ulike arrangementer og aktiviteter. Noen av
bildene brukes direkte på Facebook og Instagram og lagres
ikke internt. De bildene som har dokumentasjonsverdi eller

skal brukes til senere markedsføring legges inn i Varanger
museums felles løsning FotoWeb. Bilder i bruk underveis i
prosjekter mm, lagres midlertidig på F.
For å drive større dokumentasjonsarbeid for eksempel i
forbindelse med produksjon av nye utstillinger er museet i
stor grad avhengig av eksterne prosjektmidler
Gjenstander, kunstverk og fotografi fra Varanger museums
samlinger publiseres på Digitalt museum. I tillegg
brukes nettsiden, arrangement, utstillinger, foredrag og
avdelingenes Facebooksider og Instagramkontoer til
formidling av samlingene.
Søk i samlingen vår her:
Varanger museum på Digitalt museum

•

•

Oppgaver prioritert 2019:
•
•

•

Registreringsfokus 2018-2019

Om registering fra avdelingene

Varanger Museum har i 2018 og 2019 hatt fokus på å
øke antallet digitalt registrerte objekter i Primus 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. Det ble utarbeidet en rapport i forbindelse med
avslutning av dette arbeidet. Deler av denne er gjengitt her.
Dette skal vise resultatene av arbeidet innenfor gjenstandsog fotofeltet ved å bruke statistikk fra Primus. Avdelingenes
egne prioriteringer innenfor registreringsarbeidet, og
prioriteringer for videre arbeid er samlet inn fra avdelingene.

Det har vært av «stor betydning å ha en registrator ved
avdelingen. Registrering er en av kjerneoppgavene i museet –
det er gjennom registrering at man får både oversikt og kartlagt
samlingene ved museet». (Vardø museum)

Registrering av tilvekster og gjennomgang av
myntsamling, fokus på fysisk og digital sikring (Vardø)
Registering av kvenske gjenstander for å synliggjøre
den kvenske kulturarven digitalt og gjennomgang av
upublisert registrert fotomateriale for å få mer publisert
(Vadsø)
Registering av Wesselsamlingen og fokus på temaet
handel i registreringsarbeid (Sør - Varanger)

Tilgjengeliggjøring av myntsamling. Fiskeri som tema jfr.
arbeid med prosjektet Costal Shifts og registrere foto fra
Vardø, blant annet Ragnar Eriksen. (Vardø)
Registering av gjenstandsmateriale som skal
flyttes på lager ifm. ombygging, tilvekster utsatt for
støvforurensning under restaureringsarbeid i 2017 og
fotobevaringsarbeid ifm. Fotobevaringsløft. (Vadsø)
Registrere og publisere bilder med temaet krig og
frigjøring, Soots fotosamling og magasinplan. (SørVaranger)

En stor del av jobben som gjøres innenfor samlingsforvaltning er retrospektiv
dokumentasjon.. Foto: Varanger Museum/Monica Milch Gebhardt

Statistikk på utvikling av registrerte og
publiserte gjenstander og fotografi

Utvikling gjenstand 2016-2019

«Avdelingene har satt inn ressurser og prioritert arkivene i
Varangerarkivprosjektet. Arkiv har blitt publisert og digitalisert.
En fast arkivar kunne vært et behov for fremtiden i Varanger
museum.» (Vadsø museum – Ruija kvenmuseum)

2000

Endel av det vi gjør er «publikumsstyrt registrering…mens man
jobber med å svare publikum, registrerer man også aktuelle
gjenstander.» (Sør Varanger museum)

1400

«I prosessen med registrering vil også gjenstandene rengjøres,
omemballeres og magasineres. Slik får man både en fysisk og en
digital sikring av samlingen.» (Vardø museum)
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2016

2017

2018

2019

Totalt i samlingen

27689

27772

27845

27871

Nyregistreringer

243

244

95

578

Nypubliseringer

279

890

1321

1752

27550

Totalt antall gjenstander i samlingen leses fra høyre. Nyregistreringer og nypubliseringer pr år. leses fra venstre.
Fra 2017 begynte Sør-Varanger museum å gå gjennom samlingen sin/gjøre retrospektiv dokumentasjon. Her anser de kun gjenstander
med fast plassering å være registrert. Dvs. antall registrerte gjenstander gikk ned, for deretter å gå opp når registeringene er gjort iht.
kvalitetsmessige krav. Tall i 2018 på registrering og publisering er derfor estimert.
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93323

93516

94258

94521

Nyregistreinger

234

774

2729

3910

Nypubliseringer

37

487

770

1053

Totalt antall fotografi i samlingen leses fra høyre. Nyregistreringer og nypubliseringer pr år. leses fra venstre.
Fra 2018 gikk Sør-Varanger museum over fra å rapportere foto registrert på fotokort som registrert, til å rapportere det som var registrert digitalt i Primus som registrert jfr. Kulturrådets retningslinjer. Dvs tallet på registrerte fotografi gikk ned fra 2017 til 2018. Tall fra
2016-2018 er derfor estimert for å få en så realistisk graf som mulig.

Alle mener det er viktig å ha en registrator/
samlingsmedarbeider på avdelingen, da det er en av
museets kjerneoppgaver.
I registreringsprosessen må hele arbeidsprosessen
gjøres. Objektene må rengjøres/frysebehandles,
emballeres og magasineres.
Registrering sees på som en del av oppgaven når
man jobber med henvendelser, utstillinger, foredrag,
prosjekter med mer.
Prioritering og fokus på registrering/samlingsarbeid bør
fortsettes med i årene framover for å jobbe langsiktig
med etterslep. Spesielt viktig blir det at registrering/
samlingsarbeid gjøres i forbindelse med innflytting i nye
magasiner/lokaler ved Vadsø og Vardøavdelingen.

Avfotografering av glassnegativ fra Wesselsamlingen.
Foto: Varanger Museum/Gry Andreassen

92600

Oppsummering registrering og publisering
•

•

Å få bedre oversikt over hva vi har, samt vurdere hva som
skal videre inn i nytt museum i Turnhallen. (Vardø)
En hovedprioritering blir innflytting i nye ombygde
lokaler og nye magasiner. Prosessen vil kreve tiltak og
ressurser til materiell og en ekstra medarbeider. (Vadsø)
Ha kartlagt fotosamlingen på et overordnet nivå, jobbe
videre med bevaringstiltak og registreringssamarbeid
med Vadsø historielag. (Vadsø)
Fortsette med publikumsstyrt registrering. I tillegg
kommer tema handel, idrett og krig og samlingen ved
Labahå til å prioriteres. (Sør – Varanger)
Å ha fullregistrert Wesselsamlingen, søke den inn til
Norges Dokumentarv og ha kartlagt fotosamlingen på et
overordnet nivå. (Sør -Varanger)
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Prioriteringer 2020-2024:

Siden en stor del av jobben som gjøres er retrospektiv
dokumentasjon bør vi også føre statistikk på dette og utføre
det systematisk. Retrospektiv dokumentasjon er et arbeid
som alltid vil følge oss ettersom vi får ny teknologi og nye
standarder å forholde oss til. Et viktig fokus bør derfor være at
minst 50% av samlingsarbeidet dreier seg om
ny –registreringer for å stadig få bedre oversikt over
samlingen og kunne gjøre en bedre og helhetlig jobb i
formidling og forskning. Å vurdere både registrering på
overordnet nivå (gruppe/samlingsregistreringer) og å jobbe
med avhending/prioritering kan være gode tiltak for å
forbedre kvalitet og oversikt over samlingen.

Bevaring og magasinsituasjonen

Fotobevaring

Viser til årsrapporten for 2018 – med unntak av at Vadsø
museum endelig nå har fått satt i gang med arbeidet for nye
magasiner – gjelder fremdeles magasinsituasjonene for alle
avdelingene:
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. 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.
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.
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.

Alle Varanger museums avdelinger mangler god
oppbevaring for foto som henger sammen med at man
mangler museumsbygg og/eller klimaregulerte magasiner.
Det er spesielt 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 trenges. I Vadsø viser det
seg etter klimamåling at midlertidig fotomagasinrom har mer
ustabilt klima enn antatt og klimaregulering trenges.
I Vardø er det også behov for regulerte forhold da
samlingene befinner seg i gamle Vardø skole som er et fredet
bygg. I prosjektet «Fotobevaringsløft» er det blitt jobbet
med å forbedre bevaringsforhold for utvalgte fotosamlinger.
Alle fotosamlingene i Varanger museum er blitt kartlagt
på overordnet nivå for å kunne jobbe med å forbedre
bevaringsforhold. Etter ferdigstilling av rapport i mai 2020
vil Varanger museum ha et mye bedre utgangspunkt for å
jobbe med fotosamlingene og en prioritert liste med tiltak
for hver avdeling. Fotografiene har lengst levetid i et eget,
klimamessig stabilt rom. Pr i dag finnes ikke dette på noen av
avdelingene. Dette er viktig å jobbe videre med og vil kreve
ekstern finansiering.
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Bygningsvern
Museet er ansvarlig for den praktiske forvaltningen
av kommunens kulturhistoriske anlegg. Her jobber
også museet med en aktiv formidling av den eldre
bygningsmassen i kommunene, både ved besøk,
guidinger og omtale i artikler og foredrag. Vår rolle som
forvaltere innebærer vedlikehold, reparasjon og faglig
oppfølging. Det innebærer også administrativt arbeid
med søknader om ekstern finansering da museet ikke har
tilstrekkelige midler over eget driftsbudsjett. I 2019 har det
ikke vært gjennomført større planlagte reparasjons- og
vedlikeholdsprosjekter på grunn av manglende ressurser
og prioriteringer. Det foreligger en plan og prioritering over
nødvendige tiltak. Mindre tiltak er gjennomført.

I 2019 gjennomførte museet en tilstandsregistrering
bestilt av Kulturrådet, av kulturhistoriske bygg som museet
forvalter. Nye føringer ble lagt for telling, der det nå regnes
etter enkeltstående bygg under eget tak. Dette utgjør 54
bygg som er driftet av museet, fordelt på 3 avdelinger.
Unntatt fra denne registreringen er utearealer, hager og
kaianlegg. Museet forvalter i alt 4 kaianlegg,
5 kulturlandskap og 1 hageanlegg. Disse er viktig å se i en
helhet i bygningsvernet. Byggene står i en sammenheng,
med kaianlegg eller kulturlandskap og er en del av dette.
Både med planter og vekster, hoggestabber, brønner,
slipesteiner, nyttevekster m.m. Dette er tilgjengelig for
publikum uavhengig av åpningstider og er derfor en viktig
formidlingsarena til byggene.

Jomiskos badstu på Høyvik er fra 1860 og er nesten ferdig restaurert. Dette er ett av museets prosjekter, der vi tilbyr private rådgivning og administrerer søknader til
antikvarisk restaurering. Badstua fikk støtte fra Finnmark Fylkeskommune. Foto: Varanger Museum/Lisbeth Dragnes
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De kulturhistoriske byggene har pr 2019 beregnet anslåtte
kostnader på vedlikeholdsutgifter på ca 35 millioner kroner.
I tillegg må det beregnes kostnader til kaianleggene som
utgjør større og dyrere vedlikehold enn de enkelte bygg.
Sammen med utearealer, kulturparker og hageanlegg utgjør
dette til sammen store omfattende utgifter til bygningsvern i
Varanger museum.

Nå-situasjonen er preget av mye tidsbruk til å lete og søke
etter eksterne midler og prioritering av hva man kan og ikke
kan gjennomføre avhengig av om man mottar støtte eller
ikke, en situasjon som er preget av stor usikkerhet og som
er uholdbar i lengden for både mannskap og freda bygg.
I praksis har dette også medført et stort etterslep på en
verneverdig bygningsmasse.

Ettersom museene får større og flere pålagte oppgaver innen
bygningsvern, er dette også noe som krever store ressurser,
også på tid og administrasjon. Museet befinner seg i en
vanskelig situasjon som forvaltere og eiere av fredede og
verneverdige bygg, da kommunalt eide bygg ikke kan motta
støtte fra Riksantikvaren etter regelendringer fra 2011. Inntil
da hadde museet noenlunde forutsigbarhet i planlegging og
gjennomføring av vedlikehold og akutte tiltak på byggene.

Museet er medlem i det nasjonale museumsnettverket
om kulturlandskap. Dette er en viktig arena for faglig
nettverk. Museet har en medarbeider som er leder for
ICOMs nyopprettede gruppe for miljø og forvaltning som
også ses i sammenheng med museets miljøforvaltning og
bygningsvern. Museet har også påtatt seg en aktiv rolle som
formidler og rådgiver for bygningsvern i forhold til private
eiere og besøkende.

Skallelv kirke i srålende vårsol. Foto: Varanger Museum/Tove Kristiansen
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Varangerarkiver
Varangerarkiver er et prosjekt som startet opp høsten
2018. Hovedmålet er å ordne, registrere, digitalisere og
tilgjengeliggjøre arkivbestanden ved Varanger museum IKS.
Prosjektet «Varangerarkiver» mottok i januar 2019 kr.
400 000 som tilskudd fra Arkivverket sine prosjekt- og
utviklingsmidler sin utlysning høsten 2018. I tillegg mottok
prosjektet i februar 2019 kr. 300 000 fra Sparebanken
NordNorge-fondet/Samfunnsløftet til formidling i form
av foredrag og undervisning i den videregående skolen.
Midlene fra Arkivverket skulle i hovedsak benyttes til ordning
og tilgjengeliggjøring av museets arkivbestand.
Prosjektleder er Inger Lene Nyttingnes og i styringsgruppen
sitter Tove Kristiansen (Vadsø museum/Ruija kvenmuseum),
Camilla Carlsen (Sør-Varanger museum/Grenselandsmuseet)
og Synnøve Fotland Eikevik (Vardø museum).

Kartlegging og tilgjengeliggjøring
I 2019 har det i stor grad blitt arbeidet med å fullføre
kartleggingsarbeidet av bestanden, som ble startet opp
i 2018. Kartleggingen viser at Varanger museum sine tre
avdelinger oppbevarer 144 enkeltarkiv i en bestand på 297
hyllemeter pr. februar 2019. 140 hyllemeter av bestanden
er tilfredsstillende ordnet og tilgjengelig. Ca. 15. hyllemeter
har blitt tilført samlingen i ettertid i form av nye arkiv som er
mottatt i avdelingene i løpet av 2019.

Varangerarkiver var en av de første ut på Digitalarkivet i september, 2019.
Foto: Varanger Museum/Inger Lene Nyttingnes

Arkivene som museet oppbevarer representerer både lokal
historie og materiale av høy nasjonal verdi. Minoriteter,
grenselandshistorie (og grenseløs historie), fiskeri, krig og
gjenreising kan spesielt nevnes. I tillegg til å gjøre tilgjengelig
arkiver som er viktig historie for enkeltmennesker knyttet
til identitet, slektsgransking og lokalkunnskap, er det også
et viktig mål å kunne stimulere til forskning på landsdelen
og generelt arbeide for at arkivene skal kunne komme
flest mulig til gode. Arkivmaterialet komplementerer også
gjenstandssamlingene og det er et mål at ansatte ved museet
kan bruke materialet i formidlingsarbeid og egen forskning.
Det er innført bruk av Arkivportalen.no og Digitalarkivet.no i
2019, i tillegg til registreringsverkstøyet Asta, som ble innført
ved Varanger museum i 2017.
Dette er verktøy som er svært viktig for tilgjengeliggjøring
av arkivene. 23 protokoller/arkivbokser (4152 filer) er nå
publisert på digitalarkivet siden 20. september. Publisering på
digitalarkivet vil være en satsing vi tar videre inn i 2020. Selv
om arkivene vil være tilgjengelige på lesesal og at en til en
viss grad med kopier/skanning/e-post, vil tilgjengeliggjøring
på digitalarkivet føre til at de er tilgjengelige for alle, uansett
hvor i verden man oppholder seg. Problematikken knyttet til
avstand er også aktuell innad i fylket, som er preget av store
avstander mellom institusjonene.
Arkivportalen viser arkivbestand og de enkelte deler av
arkivet, avhengig av hvor detaljert arkivet er beskrevet i
Asta. I 2019 har vi publisert 26 arkiv, herunder 175 serier,
215 stykker og 960 mapper/dokument. Publikum kan fritt
søke i bestanden på nett og på portalen bestille tilgang til
arkivmateriale, som kan brukes på lesesal eller tilsendes på
e-post.

Arkiv og arkivordning i Varangerarkiver. Arbeidet består også av fjerning av binderser, tape og innpakking av protokoller. Foto Varanger Museum/Inger Lene Nyttingnes

Formidling

Kompetanseheving i organisasjonen

Gjennom tildelingen fra Sparebanken NordNorge-fondet har
det blitt mulig for prosjektet å drive formidling som synliggjør
arkivenes funksjon som kilde og bruk til historiefortelling.
Gjennom foredrag 26. juli 2019, under Pomorfestivalen, om
arkiv som kilde til kunnskap og historiefortelling, ble det
vektlagt hvordan vi som arkivbevarende institusjon jobber
utfra arkivfaglige prinsipper for å sikre materialets autensitet,
proveniens og kontekst, og med det bevare materialets
integritet og forskningsverdi. I november 2019 ble det
arrangert «Arkivdagen», der vi hadde med et tidsvitne fra
tvangsevakueringen høsten 1944. Vi viste arkivmateriale
på storskjerm som aktualiserte, bekreftet og levendegjorde
tidsvitnets fortelling om tvangsevakueringen sørover og
hendelser og opplevelser under den ekstreme ferden og
oppholdet i sør.

Som et ledd i arkivfaglig kompetanseheving har alle de
tre medlemmene av styringsgruppa deltatt på kurs i bruk
av registreringsverktøyet Asta. Asta-kurset bestod av to
kursbolker og ble gjennomført 21. – 22. mai 2019.

Det har også blitt startet opp arbeid med å utarbeide et
undervisningsopplegg for videregående elever, der målet
er å bruke arkivmateriale som redskap for å styrke elevenes
ferdigheter i å bli bevisstgjort hvordan kilder kan brukes, og
å styrke ferdigheter i kildekritikk. Arbeidet vil bli ferdigstilt
i 2020, og det er Lisbeth Dragnes ved Vadsø museum/
Ruija kvenmuseum som utfører arbeidet i samarbeid med
prosjektleder og styringsgruppa.

Camilla Carlsen deltok 12. mars 2019 på informasjonsseminar
om digitalarkivet ved Riksarkivet i Oslo.
Camilla Carlsen deltok 8.-9. april 2019 på Det 8. norske
arkivmøte i Oslo.
Inger Lene Nyttingnes deltok 14. mai 2019 på
erfaringsseminar ved Riksarkivet i Oslo. Nyttingnes
presenterte prosjektet Varangerarkiver for Arkivverket og
øvrige deltakere fra arkivsektoren.
Inger Lene Nyttingnes, Camilla Carlsen og Tove Kristiansen
deltok 23.-24. november 2019 på historieseminar tilknyttet
frigjøringsjubileet i Kirkenes.
Inger Lene Nyttingnes deltok 11.-12 desember 2019
på seminaret «Spesialsamlinger i Bibliotekene» ved
Universitetsbiblioteket i Bergen.

Samarbeid
Vi har i 2019 hatt et tett og godt samarbeid med de
andre arkivbevarende institusjonene i Finnmark gjennom
nettverket «Finnmarksarkivene». Finnmarksarkivene har hatt
to samlinger i 2019, i januar og i august. I 2019 har nettverket
startet arbeidet med å utarbeide en ny samhandlingsplan for
privatarkivfeltet i fylket.
Varanger museum deltar på Astakurs på Riksarkivet 21-22. april 2019,
Tove Kristiansen og Camilla Carlsen. Foto : Varanger Museum/Camilla Carlsen
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FORMIDLING

Varanger museum har tre formidlere ansatt
på fulltid, en på hver av museets avdelinger.
Hovedansvaret er å drive museumspedagogisk
virksomhet ovenfor skoler, barnehager og
annet publikum. Avdelingene har til sammen 11
kulturhistoriske anlegg som er allment tilgjengelige
for publikum, i tillegg til andre anlegg som brukes i
formidlingsøyemed.

Besøksutvikling
Besøkstallene for 2019 viser noe nedgang i Vadsø, mens det
i Sør-Varanger og Vardø er økning. Totalt var det en økning i
forhold til 2018, det gjelder både voksne, barn og turister. 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 og elever til og med 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.

Kvenfestivalen i Vadsø 2019. Vandring i kvenenes spor i Ytrebyen med Einar
Niemi. Foto :Varanger Museum/ Monica Milch Gebhardt
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Oppsummering av avdelingenes
aktivitet i 2019

Besøksutvikling avdelingsvis
Sør-Varanger

Fellesbillett

Sør-Varanger

Sør-Varanger har økning i antall besøkende, fra 17635
(2018) til 19825. Økningen er både i turister, enkeltbesøk og
grupper (voksne), enkeltbesøk (barn og unge) samt grupper
av skoleelever. Høyt fokus på at det okt. 2019 var 75 år siden
frigjøringen av Finnmark, har bidratt mye til økningen i
besøkstall.
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 utenfor ordinære åpningstider. Innenfor ordinær
åpningstid har hurtigruteturister mulighet til å legge inn
besøk hos oss mens båten ligger ved kai, og hotellgjester
kommer gjerne mens de venter på å sjekke inn på
hotellrommet.
Vi har (med svært få unntak) gratis inngang ved våre
arrangementer, også til utstillingene. Vi gjør oss dermed
tilgjengelig ved ulike anledninger også på ettermiddags-/
kveldstid, dette særlig med tanke på lokalbefolkningen.

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 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 21 bruk av
fellesbilletteer sommeren 2019. Vardø har registrert 59
bruk/salg av fellesbilletter. Vadsø har ikke registrert salg av
fellesbilletter.

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 og 2018) relatert til
2. verdenskrig, grensetematikk og samisk innhold. Andre
tema var finsk historie, den kalde krigen, bygningsvern og
håndverk. På grunn av 75-årsmarkeringen for frigjøringen
av Finnmark, var det i 2019 en klar overvekt på krigsrelaterte
tema. Det var totalt 35 ulike typer åpne arrangementer
som foredrag, utstillingsåpninger o.l, 2 teaterforestillinger
og 7 konserter i 2019. Teaterforestillingene var med
Samovarteaterets elever i krigsutstillingen. Egne foredrag
holdt i og utenfor museet: 14.

Vadsø
I Vadsø var det totale besøkstallet for 2019, 6466 personer
(mot 6625 året før). Det er dermed en svak nedgang
på 159 besøkende fra 2018 til 2019. Tilbakegangen ses
mest på anlegget Kjeldsenbruket, der det har vært 617
færre enkeltbesøk, mens de andre anleggene har hatt
litt mer besøk. Det kan ha sammenheng med en dårlig
sommersesong med mye kaldt vær, da Kjeldsenbruket kun
holder åpent om sommeren. Vadsøavdelingen har også i
2019 hatt et vellykket samarbeid med Vadsø kunstforening
på utstillings- og formidlingsarbeid med positiv virkning på
besøksstatistikken i Grensen 1. Her utgjør kunstforeningas
DKS-opplegg 181 besøkende av gruppebesøk barn.

Vardø
Totalt besøkstall i 2019: 29448. (2018: 26237)
Vardø har hatt en økning på alle besøkssteder, det kan
være knyttet til utvidet sesong og lengere åpningstider,
på festningen har vi hatt en prøveordning med to guider,
en som kunne ta seg av guidingen på Steilneset og en på
selve festningen. Selve guidingen hadde ikke særlig stor
etterspørsel, men der var en generell vekst på 16% økning
av besøkende. På Steilneset minnested var tellerverket
ute av drift i 3 måneder midt i sesongen, likevel var der en
økning på 9%. Pomormuset har vi ikke prosentvis utregnet
antallet, men her var en liten økning knyttet til den utvidete
sesongen.

Arrangement i samarbeid med Trivselslaben og Aktiv sommer i Vadsø med
snekring av små trebåter utenfor Bietilægården sommeren 2019.
For barn 1-7 klasse - 29 barn deltok. Foto: Antonette Kvammen Holsbø
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Utstillinger og aktivitet
Museets arbeid med utstillinger og aktiviteter er forskjellig
fra avdeling til avdeling. Avdelingen i Sør-Varanger er
fortsatt 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 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 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, husflidslag, frivillige foreninger,
universitet, kunstforening eller andre lokale institusjoner,
spesielt for arrangementer som f. eks foredrag og workshops.

Godt samarbeid med lokale foreninger som husflidslag
og historielag gjør at det kan holdes flere populære
arrangementer som foredrag og håndarbeidskafeer i museet.
Museet samarbeider videre med Saviomuseet som
er lokalisert under samme tak, både om enkelte
temporærutstillinger og arrangement som aktivitetsdag for
SFO i forbindelse med Samenes nasjonaldag. I løpet av året
ble det vist 9 temporære utstillinger, 1 av dem i samarbeid
med Saviomuseet i forbindelse med Bååstede-prosjektet,
mens 1 var egenprodusert og ble vist i Kirkenes sentrum
i forbindelse med Samefestivalen. Vi har i samarbeid med
Pikene på broen vist Dagny Loes broderte fangeteppe
(som til daglig vises fast i vår krigsutstilling) i deres lokaler
i sentrum som del av et prosjekt om kvinner og krig. Vi sto
også for årets sommerutstilling på Sør-Varanger bibliotek.
I tillegg produserte vi en permanent utendørs utstilling
i sentrum med foto i store format med motiv av
førkrigsarkitektur fra Kirkenes. Denne ble hengt opp i
forkant av frigjøringsmarkeringen, og prosjektet ble støttet
av Sparebanken Nord-Norge. Med den tidligere produserte
utstillingen om Ellisif Wessel- liv og virke på torget, har vi nå
to utstillinger i sentrum av Kirkenes som har stor interesse
og bidrar til utsmykking av byen. Dessverre har sistnevnte
utstilling vært flyttet ut av posisjon i forbindelse med
kommunens Frigjøringsmarkering på torget, og vil derfor
kreve vedlikehold og justeringer til våren.

gjennom hele visningsperioden.
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. Den
årlige julesøndagen på Grenselandmuseet er vel etablert
og godt besøkt,- her samarbeider vi med Kirkenes og
omegn husflidslag som stiller med barneaktivitet. Nytt av
året var duodjimarked som ble holdt på Grenselandmuseet
i forbindelse med Samefestivalen, og som ble svært
godt mottatt. Formidler er en del av kommunenes
planleggingskomite for den årlige Samefestivalen i SørVaranger, og satt i tillegg i kommunens planleggingskomite
for Frigjøringsmarkeringen.
Det er også verdt å nevne at Grenselandmuseet, som første
sted i Sør-Varanger, flagget med kvenflagget på Kvenfolkets
dag.
Vi har en god dialog med Second School i Nikel, og viste i
2019 deres kunstutstilling Still Life på Grenselandmuseet.
(samtidig fikk vi i stand en avtale om visning av vår
vandreutstilling om Ellisif Wessel hos dem i 2020).
Vandreutstillingen med Ellisif Wessels fotografier ble vist 5
steder i Finnmark i 2019, for ca. 2750 personer.
4 foredrag er holdt i forbindelse med E. Wessel-utstillinger.
Digital formidling av fotosamlingen drives aktivt gjennom
året ved publisering på facebook og i Digitalt museum.
Dodjimarked på Grenselandmuseet.
Foto: Varanger Museum/SMU

Grenselandmuseet viser på vegne av kommunen Vegard
Ulvangs premiesamling, sammen med historiske filmklipp
fra ulike idrettsarrangementer i Sør-Varanger. Samlingen ble
gitt til kommunen våren 2019, og den er plassert tilgjengelig
for publikum i foajeområdet på museet. Åpningen av denne
utstillingen var svært populær.
Den årlige barnehagekunst-utstillingen på våren ble som
vanlig åpnet med alle kommunens 5 åringer samt gjester
fra barnehager i Petsjenga, og med norsk og russisk
underholdning. Samarbeidet med kommunen om visning av
barnehagekunst er en viktig del av vårt tilbud til de yngste av
barna, som kommer til museet med barnehagene og foreldre
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Vadsø
I 2019 har Vadsø museum – Ruija kvenmuseum avholdt en
rekke aktiviteter for skoler og barnehager og det har blitt
vist flere utstillinger og avholdt arrangementer. Publisering
på Digitalt museum er en viktig del av formidlingstilbudet
som ledd i tilgjengeliggjøring av museumssamlinger for et
allment publikum. I 2019 har avdelingen tatt i bruk QR-koder
for å formidle de kulturhistoriske anleggene.
Annonserte arrangement ved avdeling Vadsø utgjorde i
2019 26 arrangementer. En del av dem ble holdt som en
del av den nyoppstartede Kvenfestivalen – Kväänifestivaali
i begynnelsen av juni. Museet var en del av arbeidsgruppa
og stod for flere innslag på det kulturelle programmet
under festivalen. Andre arrangement var åpninga av Vadsø
kvenske språksenter – Vesiaaren kväänin kielisentteri –
som er samlokalisert med museet – og Kvenfolkets dag;
75-årsmarkeringen av frigjøringa av Finnmark i 1944,
lokalhistorie og vandring i byen i samarbeid med både
historielaget og fortidsminneforeninga, og diverse samarbeid
med lag og foreninger, som det lokale husflidslaget, mållaget,
seilbåtforeninga, m.fl. Morten Jentofts foredrag med
utgangspunkt i boka hans «Finland 1918» dro fulle hus i april.
Nytt i 2019 i Vadsø er museets tilbud til seniorer med
omsøkte prosjektmidler fra Vadsø kommune, under
paraplyen DKSS. Midlene gikk til å dekke kulturtilbud under
Kvenfestivalen, danseforestillinga Merenneidon helmet –

Vardø
Havfruas perler på Vadsø bo- og omsorgssenter. I tillegg
har museet samarbeidet med Livsgledehjemmene i Vadsø
kommune om opplegg for beboere på sykehjemmet og
Bo- og omsorgssenteret om ulike aktiviteter i perioden junidesember. Dette har vært en prøveordning i 2019 fra museets
side som er dekket økonomisk over museets driftsbudsjett.
Det var til sammen ni besøk ved våre ulike anlegg av
Vadsø sykehjem, Bo- og omsorgssenteret og Daghjemmet.
Aktiviteter som er gjennomført er besøk ved Kjeldsenbruket,
Tuomainengården, Bietilæanlegget og Grensen 1, med
kaffekos, mimring om «gamle dager», fotoalbum, karding
og spinning, utstillinger, mm. I tillegg har museet besøkt
Sykehjemmet to ganger og Bo- og omsorgssenteret to
ganger i løpet av høsten.
Museet har også i 2019 tilbudt sommeraktiviteter for barn
i skolealder. Samarbeidet har vært med Trivselslaben om
«Aktiv sommer i Vadsø». Tiltaket går tilbake til 2017 der
Trivselslaben organiserer ulike aktivitetstilbud fra museet,
biblioteket, kulturskolen, kommunen, m.fl. og tilbyr gratis
aktiviteter for barn i Vadsø i fellesferien. Aktiv sommer
foregår over tre uker, og nesten alle ukedagene får et
aktivitetstilbud. I 2019 bidro museet med aktiviteter som
roing av Nordlandsbåt på Kjeldsenbruket, «luftskipsslaging»
i utstillinga «Luftskip og båter» på Vadsøya og snekring av
lekebåter på Bietilæanlegget
Utstillingsåpning “Kven er kven?” med Åsne Kummeneje Mellem under
Kvenfestivalen i Vadsø 2019. Foto:Varanger Museum/ Monica Milch Gebhardt
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Museet produserte ingen egne utstillinger i 2019, men
den permanente utstillinga «Varangerhus» ble vist hele
året, i tillegg til ytterligere ni egne utstillinger, både faste
og midlertidige, samt åtte vandreutstillinger produsert av
andre. Blant disse kan nevnes utstillinga «Kven er kven?»
av fotokunstner Åsne Kummeneje Mellem som ble vist på
Grensen 1 gjennom våren og sommeren, og vandreutstillinga
«Ellisif Wessel: liv og virke i grenseland» fra Grenselandmuseet
som ble vist en måned på høsten.
I oktober 2019 viste museet videoutstillinga «Som om livet
ditt var knyttet til mitt» av Benno Voorham formidlet av
Gjenreisningsmuseet. Utstillinga ble knyttet til museets
egen formidling for ungdomsskolen om tvangsevakueringa
og frigjøringa av Øst-Finnmark i 1944. I sommersesongen
ble fotoutstillinga «Samiske hus» av Randi Sjølie vist på
Kjeldsenbruket på Ekkerøy. En samling malerier av Ivar
Sælø ble vist på Esbensengården hele året. Museet var også
vertskap for kunstutstillinger i regi av Vadsø kunstforening
med gode besøkstall.

Vardø hadde ingen utstillinger i 2019.
Ved avdelingen i Vardø har man fortsatt tunge prosjekter
gående, noe som selvfølgelig preger avdelingen og de ulike
fagområdene. Avdelingen strekker seg langt i å opprettholde
de faste arrangementene som er innarbeidet. Russisk jul
er et eksempel på hvordan man ved å samarbeide med
lokale aktører kan få til et større produkt, ved små ressurser
i avdelingen. Her er det innhentet musikere med kunnskap
om russiske viser, den lokale videregående skolen produserer
russiske matretter, og russiske vennskapsforeninger
kommer og synger. Museet bidrar mest som vert med egne
foredrag. Der har også vært samarbeidet med nasjonale og
internasjonale kunstnere for publikumsrettet formidling
rundt Steilneset minnested, med godt besøk. Her er vår
oppgave å bistå med vår historie og lokalkunnskap. Under
pomorfestivalen er formidlerens rolle koordineringen av
festivalen og utarbeide programmet med de ulike aktører.
Formidleren er også i styringsgrupper i kommunal regi med
utarbeiding som planarbeid innenfor kulturminneplan og
reisemålsplan.
Nytt av året er at der er installert et digitalt
formidlingsopplegg Bædi og Børdi i Pomormuseet, dette er
så nytt at der er ikke undersøkt effekten av dette.

Russisk fat. Foto:Varanger Museum/ Monica Milch Gebhardt
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Avdelingenes pedagogiske
virksomhet i 2019
Pedagogisk Virksomhet

Sør-Varanger

Vadsø

Vardø

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.

I Sør-Varanger har museet et 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
gjennomføres i løpet av september.
For elever ved Vgs er det holdt omvisning og foredrag om
Ellisif Wessel.
Spesielt for 2019 var at det var 75-års markeringen for
frigjøringen av Øst-Finnmark, og en klar overvekt av den
pedagogiske virksomheten hadde dette som tema. Det var
stor pågang fra barnehager og særlig skolene i Sør-Varanger,
-samt flere skoler utenfor kommunen, for omvisning og
opplegg. Tilbud om tilrettelagt formidling til elevene
om krigs,- og frigjøringshistorien var høyt prioritert på
Grenselandmuseet denne høsten. Skolenes fokus på dette,
særlig i perioden fra september til november, gjorde i 2019 at
antallet elever i DKS på Bjørklund gikk noe ned, mens antallet
skoleelever på Grenselandmuseet gikk betydelig opp.
Våren 2019 utarbeidet Grenselandmuseet et digitalt
formidlingstilbud for barn gjennom reiseappen Bædi og
Børdi. På to steder i museet kan man se animert film med
de to figurene som forteller om krigshistorien, og om
grensehistorien. Appen er gratis for publikum å bruke, og vi
skal prøve det ut i 3 år i første omgang.

Museets faste DKS-opplegg for grunnskoleelever «Kvenuka»
ble avholdt første uka i juni. Årets tema var fisk og fiske og
alle skoleklasser fra 1., 5. og 8. trinn i Vadsø kommune deltok
på aktiviteter på Tuomainengården. Museet samarbeidet
med Vadsø kvenske språksenter – Vesisaaren kväänin
kielisentteri om terminologi på kvensk. Ellers ble følgende
skoletema gjennomført i Vadsø: Ellisif Wessel: Liv og virke
i grenseland: 1.-9. trinn; Krig, flukt, tvangsevakuering
og frigjøring: 10. trinn; besøk på Esbensengården med
foredrag om helse og samfunn på 1800-tallet med Helseog sosialfagselver fra vgs; Vadsøya kulturpark: barne- og
ungdomstrinn, bosetning med middelalderbyen som
eksempel; sang, dans og eventyr: 2. trinn, danseforestilling
basert på kvensk musikk og eventyr med danseren Astrid
Serine Hoel og musikerne Trygve Beddari og Anne Margaret
Nilsen. Barnehagen fikk i tillegg tilbud om ulike temaer i
2019: Kvensk danseforestilling, besøk i Varangerhusutstillinga
og Julebakst på Tuomainengården. Alle tilbud til skoler og
barnehager har vært gratis i 2019. DKS-tilbudet er sponset av
Vadsø kommune med kr 30 000 etter fast avtale.

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. 10 trinn har hatt
fast dramapedagogisk formidling rundt trolldomsprosessene,
her er det utvidet med filosofisk arbeid og et besøk i ettertid.
Dette ble laget som et eget opplegg innenfor psykisk helse.
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. Nytt
for 2019 er at det er en økende etterspørsel, og her har
ytterligere 2 nye skoleklasser, pluss konfirmantleiren fått et
eget opplegg rundt trolldomsprosessene.

Kvenuka 2019. Klasse 1 B fra Vadsø barneskole er på museet og lager fiskesuppe.
Foto: Varanger Museum/Monica Milch Gebhardt

Formidler Maria Bertheussen står inne i flammehuset sammen med elever fra
Vardø barneskole. Foto: Varanger Museum/Hannah Ersland

Inn under pedagogisk virksomhet faller også tilbud museene
har i Den kulturelle skolesekken. Den kulturelle skolesekken
(DKS) 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 DKS varierer
mellom kommunene som selv har mulighet for å utvikle
egne program på lokalt nivå. Antall elever i den kulturelle
skolesekken er et fast måltall hos Kulturdepartementet. Alle
tre avdelinger har faste tilbud i DKS i sin kommune. I tillegg
gis det noen ganger sporadiske tilbud.

Formidlingsopplegg om nybyggerliv på Bjørklund gård i Pasvik med elever fra
Skogfoss og Pasvik skole. Foto:Varanger Museum/ Monica Milch Gebhardt
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Forskning, utvikling og
nettverksarbeid

Forskningsinnsats ved
Varanger Museum
Museet har bidratt i ulike faglige og populærvitenskapelige
publikasjoner, samt holdt en rekke foredrag i ulike fora med
utgangspunkt i eget dokumentasjons- og forskningsarbeid
og samlinger. Nedenfor er en liste over publikasjoner.
Arbeidet med populærvitenskapelige- og andre faglige
artikler og tekster er svært viktige som redskap og 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 2019
Fagfellevurderte publikasjoner:
- ingen i 2019
Andre publikasjoner og artikler:
- Synnøve F. Eikevik og Liv Helene Willumsen: «Gundells vei til
bålet» i Signy Norendal (red.): 2019:
Museumsnytt 01.19, ABM-media AS, Oslo, s. 46-47
- Monica M. Gebhardt: «Fotografi fra Henry Hansen/Karl
Hansens fotosamling» i Trygg Jakola (red.)
Varanger Årbok 2019, s. 116-121
- Tove Kristiansen: «Johs. L. Borschenius – visjonæren bak
Vadsøs byplan» i Trygg Jakola (red.)
Varanger Årbok 2019, s. 324-334
- Sigrid Skarstein: «40 år med Vadsø historielag», i
Lokalhistorisk magasin nr. 1 2019
Artikler og bidrag på nett:
- Bodil Dago og Tove Kristiansen: «Kirkeinteriør i Varanger».
Nettsiden til Finnmarksarkiver.
To av museets ansatte – Sigrid Skarstein og Mia Krogh –
sitter i redaksjonskomiteen til Varanger årbok som utgis
av Sør-Varanger historielag, Vadsø historielag og Vardøhus
museumsforening. Det velges også redaksjonsmedlemmer fra
Nesseby kommune.

Varanger museums har jobbet med et felles internt samarbeidsprosjekt «Fotobevaringsløft» for å utvikle og forbedre bevaringsforhold forfotosamlingene.
Foto: Varanger Museum/Monica Milch Gebhardt
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Deltakelse i forskningsprosjekter

Andre faglige bidrag

Utviklingsarbeid

Varanger museum har vært 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 et samarbeidsprosjekt
mellom Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
– som leder prosjektet, Varanger museum og Nicolaysens
film. Prosjekt er finansiert av Norsk forskningsråd (NFR).
I 2019 søkte prosjektet om tilleggsmidler til å utvikle en
vandreutstilling basert på forskningsresultatene. Avdeling
Vadsø er deltaker i prosjektet.

I tillegg til artikler og deltakelse i prosjekter har ansatte
brukt sin fagkompetanse til formidling og utviklingsarbeid
både internt i museet, nasjonalt og internasjonalt, holdt
faglige innlegg ved konferanser og seminarer, bidratt i
utstillingsarbeid, deltar i eksterne referansegrupper og
faggrupper, sitter i komiteer og bistår eksternt med faglig
input, med mer. Følgende bidrag kan nevnes for 2019:

Varanger museum fikk i 2018 tilsagn om kr 43 millioner
til ombygging av lokalene ved Vadsø museum –
Ruija kvenmuseum til moderne og hensiktsmessige
museumsfasiliteter samt utvikling av basisutstilling. Formålet
er utvikling av nasjonalt ansvarsmuseum for den nasjonale
minoriteten kvener/norskfinner. Museet har i 2019 bidratt
både i brukergruppe og styringsgruppe i utvikling av
forprosjekt og detaljprosjekt.

Varanger museum har bidratt til utviklingen av
forskningsprosjektet Coastal Shift sammen med UiT,
NINA, Havforskningsinstituttet og Trinity College Dublin
Ireland. Prosjektet skal se på de historiske endringene i
kystområdene i Nord-Norge, med hovedmål å identifisere
årsaker og karaktertrekk ved tidligere regimeskifter i
kystøkosystemene, samt lage økosystembaserte verktøy for
å finne, forutsi og tilpasse oss fremtidige klimaendringer.
Prosjektet har også som mål å kombinere maritim vitenskap
og kulturhistorisk kunnskap og skal kartlegge forholdene
mellom menneskelige påvirkninger og naturlige endringer
over en lengre tidsperiode. Varanger museum skal lede et
nettverk av lokale museer i Nord-Norge. Søknad er sendt til
Forskningsrådet i 2019.
I 2019 har Mangfoldsnettverket igangsatt prosjektet
«Uenighetsfellesskapet» der Varanger museum er deltaker.
Nettverket har til formål å styrke arbeidet med minoriteter
og kulturelt mangfold i det norske museumslandskapet,
gjennom å skape møteplasser, utveksle erfaringer og
gjennomføre prosjekter på tvers av regioner og institusjoner.
Formålet med samarbeidsprosjektet Uenighetsfellesskapet
er metode og kunnskapsutvikling basert på egen praksis.
Avdeling Vadsø deltar med delprosjekt om Skallelv kirke
– integrering eller fornorskning. Prosjektet er finansiert av
Norsk kulturråd.

•

•
•
•
•
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•
•
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Medarrangør av internasjonal workshop Curating
Climate, Museums as contact zones of climate research,
education and activism sammen med UiO Heritage
Experience Inititative, Oslo School of Environmental
Humanities, Fakultet av Museologi, og Klimahuset på
Naturhistorisk Museum, på Tøyen hovedgård, Oslo
Medlem i fagjury for nytt fylkesvåpen til Troms og
Finnmark
Vadsø kommunes arbeidsgruppe for Kulturminner i
kommunen (KIK, Riksantikvaren)
Styringsgruppa for «Kirkenes som bærekraftig reisemål» i
Sør-Varanger kommune
Flere innlegg om museer og bærekraft i internasjonale
og nasjonale fora: International Museums Conference,
Seoul, Sør Korea; Norges museumsforbundets
årskonferanse, Haugesund; ARTLAB conference, Milano
Italia; International Conference of Green Conservation,
Porto Portugal; WE ARE MUSEUMS conference, Katowice
Polen; Annual General Conference in the Network of
European Museum Organization (NEMO) Tartu, Estland,
m.fl.
Medarrangør for Erfaringsdelingsseminar – juss og
avtaleverk knyttet til inntak i samlingene, ved styret i
Seksjon for samlingsforvaltning NMF, høsten 2019
Produksjon av ny fastutstilling om Vegard Ulvangs
medaljesamling ved avdeling Sør-Varanger
Innlegget “Grenselandmuseet i Kirkenes: Museets
samlinger som utgangspunkt for minnedialog om andre
verdenskrig i Sør-Varanger” ved UiT’s III Juleseminar
2019 75-Års jubileet for Den røde armes frigjøring av
Øst-Finnmark
Samarbeid med flyktningtjenesten i Sør-Varanger om
norske tradisjoner, kurs i håndarbeidsteknikk, mm. som
et ledd i integrering og norskopplæring
En rekke foredrag om Ellisif Wessel fotosamling
Foredrag med basis i Grenselandsmuseets samiske
samling.

Varanger museum har i 2019 fått midler til prosjektet
Fotobevaringsløft med fokus på skadevern – bevaring og
formidling. Prosjektet er et felles internt samarbeidsprosjekt
for å utvikle og forbedre bevaringsforhold for
fotosamlingene. Prosjektet er ekstern finansiert av Stiftelsen
UNI, samt en mindre sum fra Preus museum.
Klimaendringer skaper nye utfordringer i nordområdene
noe som Varanger museum ønsker å sette søkelyset på. I
forlengelse og utviklingen av arbeid om klimautfordringer,
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

arbeidsgruppe om bærekraft er ansatt i Varanger museum og
har ledet plenumssesjon om bærekraft på ICOMs triennale
i Kyoto 2019. Gruppa er ansvarlig for hvordan den globale
museumssektoren skal forholde seg til FNs Bærekrafts
Agenda 2030, «Transforming our World». Agenda 2030 utgjør
den politiske overbygningen for den Norske regjerings arbeid
nasjonalt og internasjonalt. Vår medarbeider er også medlem
av komiteen som konkretiserer ICOMs etisk regelverk på
vegne av Norsk museumsforbund og Norsk ICOM.
Museet har også deltatt i utviklingen av samarbeidsprosjektet
NordPlus sammen med Norbotten museum, Det Færøyske
Nasjonalmuseum og Institutt for Islandske studier, Universitet
i Island. Metoden er erfaringsutveksling gjennom å besøke
hverandres museer, og formålet er å lære om hvordan
institusjonene jobber med digitalisering på alle nivå:
samlinger, formidling, utstillinger, 3D system, arkeologi,
bibliotek, kommunikasjon og samlingsforvaltningssystemer.
Alle institusjonene ligger i periferien i nord, på steder med
lite lokalbefolkning, og har mange like utfordringer, som
gjør det verdifullt å utveksle erfaringer, og vil belyse hvilke
utfordringer de ulike landene har med digitalisering.

Bodil Dago holder innlegg om “Hverdagsliv i grenseland” i forbindelse med Varanger museums utstilling “Gamle forbindelser - Kald krig - Kirkeneserklæringen”
Foto: Varanger Museum/Camilla Carlsen
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Internasjonalt samarbeid

Immatriell Kulturarv

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

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. Varanger museum arbeider kontinuerlig
med å samle og dokumentere immateriell kulturarv til bruk i
formidling, forvaltning og forsking.

I 2019 har Varanger museum samarbeidet med
museer og institusjoner i Norden om utviklingen av
samarbeidsprosjektet NordPlus (se Utviklingsprosjekter over).

Kompetansebygging
Varanger museum har per 2019 ingen ansatte med
doktorgradskompetanse, og heller ingen med formell
konservator NMF-autorisasjon. En av museets ansatte er
ute i 4-årig forskingspermisjon. Flere av museets fagansatte
har utdannelse på hovedfag-/mastergradsnivå. Museet
har de senere år satset på kompetanseheving innen
bygningsvern og håndverk gjennom kursing og workshops.
Det arbeides med å legge til rette for kompetanseheving
av ansatte, gjennom deltagelse på kurs, konferanser samt
deltagelse i museumsnettverk. I 2019 har en av museets
ansatte tatt eksamen i prosjektledelse trinn 1, 7.5 vekttall
på Handelshøyskolen BI. En ansatt har tatt eksamen i
organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor, 15
studiepoeng, som et ledd i masterstudie i organisasjon og
ledelse for offentlig sektor.
Skallelv Kirke. Foto: Varanger Museum/Tove Kristiansen

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 kultur og styrking av identitet. Varanger
museum har et særlig ansvar for kvensk/norskfinsk kulturarv,
og museet formidler og ivaretar også samisk kulturarv. I
2019 har Varanger museum vært deltagende i etablering og
utvikling av Vadsø kvenske språksenter – Vesisaaren kväänin
kielisentteri som åpnet 15. mars. Museumsleder ved avdeling
Vadsø er styremedlem og språksenteret er samlokalisert
med Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Museet og
språksenteret har samarbeidet om flere aktiviteter i 2019.
Opprettelse av språksenteret er et bidrag i synliggjøring,
bevaring og revitalisering av kvensk språk og bidrar til
bevaring av immateriell kulturarv

Egenvurdering
Museumsnettverk

FoU-Nettverk

Varanger museum er aktiv i sju nasjonale museumsnettverk.
Disse er følgende:
•
Minoritet og kulturelt mangfold (Mangfoldsnettverket)
•
Fotobevaringsnettverket
•
Fiskerihistorie og kystkultur
•
Drakt og tekstil
•
Bergverksnettverket
•
Demokratinettverket
•
Kulturlandskapsnettverket

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 om
det forannevnte «IMMKven»-prosjektet.
I tillegg har Varanger museum vært aktiv medlem i nettverket
Finnmarksarkivene, er medlem av FoU-Finnmark og
administrerer samlingsforvaltningsprosjektet «Significance/
Spectrum» (2016-2021).

Varanger museum er et mellomstort museum med ca.
27 årsverk. Museet har ansatte med forskningserfaring
gjennom deltakelse i prosjekter og hovedfagsstudier, 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 deltar som samarbeidspartner i
flere forskningsprosjekter og driver aktivt utviklingsarbeid og
deltar i utviklingsprosjekter. Museet er aktivt i flere nasjonale
museums- og Fou-nettverk med nevneverdige bidrag, også
internasjonalt.

Varanger museum er også representert i følgende nettverk/
fagfora:
•
•
•
•
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Styret i Seksjon for samlingsforvaltning,
Museumsforbundet
Administratornettverk for Finnmarksbasen, Primus –
museets digitale samlingsdatabase
ICOMs arbeidsgruppe om Bærekraft, leder
Komiteen for konkretisering av ICOMs etisk regelverk
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