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2021 var året da vi endelig fikk åpne et helt nytt museum. 
Realiseringen av Vadsø museum – Ruija kvenmuseum i 
Grensen 1 var et krafttak for hele organisasjonen. 

Åpningsarrangementet i august gikk over to dager og het 
Tervetulemaa kothiin – Velkommen hjem. Tittelen sier noe 
om rollen museet vil spille for den kvenske og norskfinske 
kulturen. 

Med ombyggingen av NRK-bygget i Grensen 1 til et moderne 
museum med utstillingen Kohtaaminen Jäämeren kans 
– Møtet med ishavet, ønsker vi å bidra til bevisstgjøring 
og synliggjøring av kvensk språk og kultur, samt bidra 
til revitalisering av den rike kulturen som har bidratt til 
byggingen av en hel landsdel.

Og med råflotte fasiliteter for fotografering og 
samlingsforvaltning, og ikke minst klimariktig magasin, 
har museet fått et fagmaterielt løft. Arbeidet med å samle 
avdelingens gjenstander på Grensen 1 er i gang og går under 
navnet REVITA. Det innebærer en kvalitetsgjennomgang av 
tidligere registreringer samt noe konserverende behandling.  

Varanger museum har utarbeidet og vedtatt en rekke felles 
og avdelingsvise fagplaner. I tillegg er nå personalhåndboka 
på plass. I årene fremover vil museet ha ro til å virkeliggjøre 
vyene i disse dokumentene. Arbeidet med strategiplan 
starter opp i 2022. 

Varanger museum har høy aktivitet i museumsnettverk 
og er deltakere i et stort antall samarbeidsprosjekter 
der kunnskapsskaping og formidling av ny forskning er 
nøkkelord. Et egetinitiert prosjekt, Varangerarkiver, 

har løpt over flere år og ble avsluttet i 2021. Museet har 
slik profesjonalisert sin håndtering av arkiver og vi har 
tilgjengeliggjort store deler av de 231 hyllemeterne med 
arkiv som har blitt ordnet og registrert de siste åra.

Tross korona har formidlingsakitiviteten vært holdt ved like, 
og besøkene har tatt seg opp på alle avdelingene. Museet 
har økt sin fagfellevurderte forskning fra de to foregående år. 
Den mangslugne aktiviteten ved alle avdelingene kan man 
lese om på de neste sidene.

Vår særlige verdi som institusjon er blikket for de lange 
linjene i historien. Men vi befinner oss også midt i historien. 
I mai 2021 deponerte Grenselandmuseet en av «Storskog-
syklene» som syriske flyktningner brukte for å krysse grensa 
fra Russland i 2015. Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung 
viser den nå ved sitt senter i Berlin. Etter invasjonen av 
Ukraina har den grenseløse sykkelen blitt en gjenstand som 
forteller om skjellsettende politiske endringer – grensen 
mellom Sør-Varanger og vår nabo i øst har skiftet ham. 

Slikt minner oss på at bygg, saker, ting og «rask» som blir 
nedvurdert i dag raskt kan bli verdifulle kulturhistoriske 
vitnesbyrd i fremtiden.

Vadsø, 11. mai 2022

Petter Snekkestad, direktør ved Varanger museum IKS

FORORD

Forsidebilde: Åpningen av Vadsø museum - Ruija kvenmuseum 26.august 2021. 
Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker talte rett før hun klippet snoren med god 
hjelp fra elever ved Vestre Jakobselv oppvekstsenter.
Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK
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Storskogsykkel som ble samlet inn under flyktningekrisen i 2015 ble i 2021 
utlånt til et nytt dokumentasjonssenter for kunnskap og kollektiv hukommelse – 
Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung og Versöhnung, i Berlin. 
Foto: Jochen Krüger.

Åpningen av Vadsø museum - Ruija kvenmuseum 26. august 2021. Statsforvalter 
Elisabeth Vik Aspaker talte rett før hun klippet snoren med god hjelp fra elever 
ved Vestre Jakobselv oppvekstsenter. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og 
Finnmark fylkekommune.

Formidlingsopplegg ved Vadsø museum- Ruija kvenmuseum, Vardø museum og Grenselandmuseet. 
Fra venstre øverst: Steinalderdag med forming av helleristninger fra Gamnesbukt, testlab «Kvensk/norskfinsk tradisjonskunnskap i møte med ei ny tid / Kväänin/
norjansuomalainen tradisuunitieto kohtaa uuen aian» i samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter, jubileumsforestilling Steilneset 10 år. Foto Silja Andersen/Monica 
Milch Gebhardt/Maria Bertheussen Skydsdrup.
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FORVALTNING

Befaring på Elvenes i forbindelse med arbeid med krigsminneplan for Sør-Va-
ranger. Foto: Camilla Carlsen.

Varanger museum har et ansvar for forvaltning og formidling 
av museets ansvarsområder.  Samlingen er museets kjerne og 
ligger til grunn for museets forskning- og formidlingsarbeid.

Museets samlinger består av kulturhistoriske bygg, arkiv, 
foto, gjenstander og fagbibliotek. Varanger museum 
driver også innsamling av immateriell kultur og noe 
samtidsdokumentasjon.

Varanger Museums samlingsarbeid foregår etter ICOMs 
museumsetiske regelverk i tillegg til Kulturrådets anbefalte 
standarder for samlingsarbeid, Spectrum 5.0, som museet har 
produsert egen veiledning for. 

Planverket

I løpet av 2021 ble nåværende planverk for Varanger museum 
og avdelingene vedtatt av styret. Planverket gjelder fram til 
2024. 

Strategiplan er ikke utført pr i dag. Erfaringer viser at vi bør 
vurdere om framtidige planer kan gjennomføres med 10 års 
periode, med 2 planlagte revideringer i planperioden. 

Varanger Museums samlinger

Planverket

Avdelingene

Vadsø

I det første halvåret av 2021 ble det igangsatt prosjekt 
med registrering av fagbiblioteket. Deretter hadde 
samlingsarbeidet et fokus på ny basisutstilling og innsamling 
av gjenstander, foto og arkiv til denne. Høsten 2021 startet 
REVITA-prosjektet i forbindelse med flytting til ombygde 
lokaler i Grensen 1.  

Sør-Varanger

Har i 2021 jobbet med å få laget et opplegg for registrering 
av gjenstander på distriktsanlegg med fokus på Pleymkaia på 
Bugøynes. Det er ønskelig å kunne fotografere og registrere 
gjenstander der de er så lenge det er mulig. I tillegg har 
arbeidet med skanning og registrering av fotoalbum fra 
AS Sydvaranger sin samling, samt bilder tatt under andre 
verdenskrig blitt prioritert ved siden av det vanlige samlings- 
og registreringsarbeidet. 

Vardø    

I 2021 hadde museet inntaksstopp grunnet lite henvendelser 
og lav bemanning. Det kom like fullt inn 4 hm med arkiv som 
er tatt inn. Foto er skannet og hurtigregistrert og det har vært 
et fokus på dokumenter fra arkivet. 
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Styremedlem Einar Niemi holder foredrag for styret i Arkivforbundet i Vardø. 
Foto: Petter Snekkestad.

Magasinering og rutiner 

Det jobbes med å innarbeide rutiner for bruk av magasin på 
alle avdelingene. Det er vedtatt standarder og prosedyrer 
for håndtering av magasiner. Dette gjelder tilgang, 
klimaregulering og sikring. Vi må fortsette å jobbe med å 
etablere gode rutiner for forvaltning og drift av samlingene. 

Prosjekter

PPR / Spectrum 5.0 

Prosjektet har etter intensjonen fungert som et 
kompetansehevingstiltak innen samlingsforvaltning for de 
deltakende museene. 

Samarbeid på tvers av avdelinger internt og museene 
regionalt gjør at seinere samarbeid og utvikling av 
samlingsforvaltning blir enklere samt at ved å opprette en 
felles løsning kan en jobbe sammen museene imellom og en 
får felles forståelse av å jobbe med samlinger.

ICOMs etiske retningslinjer er tydelig på at museumsansatte 
i alle ledd skal være innforstått med de grunnleggende 
prinsippene for arbeidsplassen sin. I mindre museumsenheter 
med få faglige ansatte som dermed har en større mengde 

faglige oppgaver er det nødvendig at alle vet hvordan mottak 
av mulige tilvekster foregår – da det ofte bare er en person 
per avdeling som jobber med dette. Når den personen ikke er 
tilgjengelig, må andre ansatte vite hvilke prosedyrer de skal 
forholde seg til. Veiledningen er tilgjengelig på samisk. 

Arkivprosjekt 

Varangerarkiver er et prosjekt som startet opp i 2018 og 
som har blitt eksternt finansiert med mål å ordne, registrere, 
tilgjengeliggjøre og formidle museets arkivsamling. 

Hovedprosjektet ble avsluttet høsten 2021 og to nye prosjekt 
har startet opp. 

Det ene prosjektet er knyttet til arkivet etter Vardø 
fiskersamvirkelag og det andre prosjektet er knyttet til arkiver 
som dokumenterer kvensk/norskfinsk historie. 

I 2021 har vi hatt fokus på ordning og registrering av arkiv og 
aktører i registreringsdatabasen Asta, samt digitalisering og 
publisering av arkivmateriale på Digitalarkivet. Prosjektene 
har hatt en arkivar ansatt i 100% stilling.

Samlingsutvikling

REVITA i Vadsø

I 2021 startet REVITA-prosjektet der museets samlinger 
skal gjennomgå en revitalisering. En forutsetning for 
dette var ombygging av Grensen 1 med nye magasin og 
samlingsverksted som nå ga mulighet for å kunne sikre, 
behandle, oppbevare og tilgjengeliggjøre museets samlinger 
etter museumsfaglige prinsipper. 

I mange år har museet hatt midlertidige løsninger 
for oppbevaring av samlingene, noe som har vært 
resultatet av at mange bygge- og museumsprosjekter 
ikke har blitt realisert. Dette har gitt større etterslep på 
samlingsforvaltningen, særlig i forhold til gjenstander. 
Her har det ikke har vært hensiktsmessig, eller mulig, 
å gjennomføre konservering eller registrering etter 
museumsfaglige kriterier. 

Flyttingen ble påbegynt på høsten 2021. Pr 31.12.21 ble 
rom i nytt bygg til dels ferdigstilt, 3 tidligere lagringsrom 
på andre anlegg ble tømt og flyttet til karantenerom. 
Fagbiblioteket ble flyttet, gjenstander har etter karantetid 
blitt behandlet med frysing, emballert, fotografert, registrert 
og magasinert. Pr 31.12.21 er det gjort 259 revideringer og 94 
nye registreringer. 

192 gjenstander er flyttet inn i nytt gjenstandsmagasin 
pr 31.12.21. Arkivmagasin er påbegynt innredning og 
fagbibliotek er flyttet inn i nytt rom. REVITA-prosjektet er 
tilknyttet konservator og prosjektmedarbeider er tilsatt på 
1-årskontrakt. 

Varanger museums ansatte får omvisning i nytt magasin i Vadsø av 
konservator Tove Kristiansen. Foto: Lisbeth Dragnes.
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Fotobevaring

Ombyggingen av Vadsø museum- Ruija kvenmuseum 
med nye magasin og verksteder i 2021 gir oss et bedre 
utgangspunkt for bevaring av kulturhistoriske fotografi i 
Vadsø. Det er etablert et fotomagasin/kjølemagasin med 
temperatursone 2-8 grader og 30-35% relativ luftfuktighet. 
Dette vil være meget tilfredsstillende for store deler av 
samlingen. 

Hele høsten gikk med til arbeid med å innfri klimakrav og 
overvåking av stabilitet. I 2022 vil store deler av spesielt 
negativsamlingen plasseres her. Skadet negativmateriale bør 
likevel fryses ned for å stoppe nedbrytelsesprosessen. 

Tiltak for Vardø museum og Grenselandmuseet arbeides 
videre med jmf. anbefalinger i 
«Fotobevaringsprosjektet» og Samlingsplan 2020–2024. 
Kartleggingen i 2020 viser store deler av fotosamlingen 
bør oppbevares i kjølemagasin da 84% av samlingen vår 
er negativer. I tillegg har vi 5,4% skadet negativmateriale i 
Vadsø og 9,5% ved Grenselandmuseet, som bør fryses ned. 

Tilvekster

Vadsø

I 2021 mottok avdelingen 13 tilvekster, derav 48 gjenstander, 
63 foto og 0,2 hm arkiv. 

Kirkenes 

I 2021 mottok avdelingen 130 gjenstander, 3064 foto og 0,2 
hm arkiv. 

Vardø

I 2021 mottok avdelingen 4 hm arkiv (se Varangerarkiver 
under). 

Registreringer

Vadsø 

I prosjektet Varangerarkiver har vi i 2021 registrert 37 
arkiv i Asta og publisert 34 arkiv på Arkivportalen.
no. Av arkivskapere har vi i Asta registrert 52 aktører. 
Aktørbeskrivelsene inneholder historisk informasjon om 
arkivskaperne samt informasjon om samfunnssektor, 
geografisk plassering og annet. 

Pr. 31. desember 2021 har vi i hele prosjektet registrert 
121 arkiv og disse består av 239 serier, 362 stykker, 1589 
mapper og 23 mikrofilmer. Det er til sammen registrert 
135 arkivskapere, bestående av 103 virksomheter og 32 
personer/andre. En Samlingskatalog for arkiv er utarbeidet 
med et omfang på 58 sider. Ca. 230 hyllemeter papirarkiv 
regnes som tilfredsstillende ordnet. 

I 2021 har vi digitalisert 6787 filer/bilder fra arkivsamlingene. 
51 enheter fra 9 ulike arkiv har blitt publisert på digitalarkivet 
i 2021. Disse kildene består av 10 826 filer/bilder. Av det 
publiserte materialet har vi selv digitalisert eller avfotografert 
5245 filer/bilder. Det meste av materialet har blitt 
restriksjonsvurdert. 

Vadsø 

Per 31.12.2021 består Vadsø museum sine samlinger av 7289 
gjenstander, derav 95 kunsthistoriske, 46 naturhistoriske og 
16 båter. Museet forvalter 23 kulturhistoriske bygninger. I 
tillegg er det 141 249 fotografier og 28,2 hm arkiv. 

Totalt registrert i PRIMUS pr 31.12.2021 er det 4264 
gjenstander, derav 89 kunsthistoriske, 46 naturhistoriske og 
15 båter, hvorav 885 er publisert på Digitalt Museum. Av foto 
er det registrert 3945 i Primus, hvorav 1799 er publisert på 
Digitalt museum. 

Fagbiblioteket fikk registrert 1097 titler i Excel-dokument. Av 
arkivmaterialet er 11,5 hm ordnet. 78 arkiver er registrert i 
ASTA og 27 i Arkivportalen. 

Sør-Varanger

Per 31.12.2021 består Sør-Varanger museum sine samlinger 
av 10.977 kulturhistoriske gjenstander, 65 kunsthistoriske 
gjenstander, 10 farkoster og 72 naturhistoriske gjenstander. 
Vi har ca. 277.346 fotografier og forvalter 27 kulturhistoriske 
bygninger. I Tillegg har vi ca. 178,2hm privatarkiver.
Totalt registrert i Primus pr 31.12.2021 er det: 1298 
gjenstander, 37 billedkunst, 3660 fotomotiv og 27 bygninger. 

Fagbiblioteket i Vadsø 

Første halvdel av 2021 ble det gjennomført et prosjekt 
med registrering av fagbiblioteket. Dette er et fagbibliotek 
som først og fremst skal betjene museets fagavdelinger og 
ansatte, men kan i tillegg brukes av forskere og studenter. 
Samlingene består av bøker, tidsskrifter, akademiske 
avhandlinger, kvensk/norskfinsk litteratur, lokal-, polar-, 
handel- og slektshistorie. Biblioteksamlingen har unika 
eksemplarer av eldre litteratur. Samlingen er et viktig 
supplement til museets FOU-arbeid. 

Det ble registrert 1097 titler på bøker, tidsskrifter og 
avhandlinger. Materialet er katalogisert etter Dewey-
koder i Excel-dokument som senere skal konverteres til 
egen database i Access. Prosjektet går over som en del 
av arbeidet til nyansatt ved avdelingen som skal fortsette 
med registrering. Faglig ansvarlige for fagbiblioteket er 
konservator og formidler ved avdelingen. 

Pleymkaia på Bugøynes

I pakkhuset på Pleymkaia er det et stort antall gjenstander. 
Flere av dem er registrert/tilvekstregistrert i gamle 
protokoller, men ikke alle. Ingen av dem har vært digitalt 
tilgjengelige. I løpet av sommeren og høste ble det 
gjennomført to opphold over 2 uker der ansatte fra GLM 
har oppholdt seg i Bugøynes for å få registrert disse 
gjenstandene i Primus, og dermed også digitalisert og 
tilgjengeliggjort. 
Den første perioden var det bare en som jobbet der. 
Erfaringene fra denne perioden med prøving, opprigging, 
nedrigging osv, gjorde at den andre perioden ble mer 
effektiv. Da var også én til med. Det ble raskt klart at 
internettilgangen var for dårlig. Når det skal jobbes på denne 
måten er vi avhengige av et stabilt og godt nett. Det er flere 
gjenstander igjen å registrere der, og arbeidet vil fortsette 
etter samme mal i 2022. 

Som del av arbeidet ble det i løpet av arbeidsperiodene 
publisert bilder av de registrerte gjenstandene og ellers 
av arbeidet som pågikk på Facebook og Instagram. Disse 
innleggene har vekket godt med oppmerksomhet. 

I løpet av perioden ble det registrert og tilgjengeliggjort 248 
gjenstander.  

Gjenstander fra Pleymkaia klar for fotografering. Foto: Gry Andreassen.
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Henvendelser og bruk av samlinger

Et viktig og til dels omfattende arbeid som genereres fra 
samlingsforvaltning er blant annet henvendelser. Det er en 
viktig forvaltnings- og formidlingsoppgave for museet. 

Museet er i gang med å innarbeide felles rutiner for 
henvendelser. Gjennom Digitalt Museum og Arkivportalen har 
museet utvidet brukergruppene. Denne formidlingen fører til 
økt kommuniasjon med publikum og flere henvendelser. 

Vardø fikk ingen henvendelser i 2021, mens Sør-Varanger fikk 
125 henvendelser og Vadsø fikk 40 henvendelser. 

Prioriterte oppgaver framover

• Felles samlingsforum. Alle som jobber med 
samlingsforvaltning er etablert i en gruppe med jevnlige 
møter. Her jobbes det med ulike temaer, fra felles 
retningslinjer, samarbeid om FOU, statistikker, rapporter 
og annet fellesfaglig.    
 

• Arkivprosjekt. Ordning, registrering, digitalisering og 
publisering av arkiver. Prosjekter  i Varangerarkiver: 1.)
Vardø fiskersamvirkelag 2.) Kvensk/norskfinsk historie og 
kultur 3.) Sårbare fiskeriarkiv.  

• Klimaovervåking. Det jobbes med felles innkjøp.    

• Vardø 
o Kartlegging samlingen ved hjelp av verktøyet 
       Significance. 
o Digitalisering av samlingen. 
o Driftsavtale med Vardøhus museumsforening. 

• Sør-Varanger  
o Fortsette med registrering og digitalisering av  
 samlingen. 
o Fortsette registrering av gjenstandene på Pleymkaia. 
o Jobbe med etablering av kjølemagasin for  
 fotomateriale på Grenselandmuseet. 
o Begynne arbeidet med å klargjøre lageret på  
 Jakobsnes for oppbevaring av større gjenstander. 

• Vadsø 
o Fortsette REVITA-prosjektet. Flytte samlinger fra  
 anlegg til nye magasin.  
o Gjøre innsamlingsarbeid til forskningsprosjekt. 
o Fortsette plan for fagbiblioteket. 
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FORMIDLING

Førsteklassinger deltar på sauedag på Bietilægården som del av Kvenuka 2021. 
Foto: Lisbeth Dragnes.

Museet har én formidler på hver av våre tre avdelinger. 
Formidlernes hovedansvar er å drive museumspedagogisk 
virksomhet ovenfor skoler, barnehager og annet publikum. 

Vi har utarbeidet en felles formidlingsplan for Varanger 
museum, i tillegg til avdelingsvise planer. Stortingsmelding 23 
(2020–2021) Musea i samfunnet — Tillit, ting og tid vektlegger 
spesielt demokrati, ytringsfrihet og mangfold, noe som videre 
gjenspeiles i formidlingsarbeidet. 

Vi har et variert tilbud til vårt publikum, både som lavterskel 
og mer faglig rettet. Formidling og avdelingenes utadrettede 
arbeid generelt skjer både i utstillinger, fysisk og digitalt, på 
interne og eksterne arenaer, som foredrag, publikasjoner, og 
i sosiale media. Målgruppene er både barn, unge og voksne, 
lokalbefolkning og tilreisende.

Corona-situasjonen har vært en utfordring også i 2021, 
men formidlingsopplegg og arrangementer har stort sett 
blitt gjennomført. Utfordringene har gått mest på krav om 
avstand i formidlingssituasjoner, og at elever fra ulike skoler 
og trinn ikke kunne bli blandet. Enkelte opplegg måtte derfor 
nedskaleres til ett eller færre klassetrinn. Antallsbegrensning 
under åpne arrangementer har tidvis også påvirket 
gjennomføringen av disse.  

Tilgjengelighet og besøksutvikling
Alle avdelingene har hatt betydelig økning i besøkstall for 
2021 sammenliknet med året før, som var svært preget av 
coronasituasjonen (se tall for avdelingene nedenfor). 

Gjestene var hovedsakelig fra Norge. Det var en økning i 
finske gjester. Ellers førte corona i 2021 til at det generelt 
kom færre tilreisende utenlandske gjester enn tidligere 
«normalår». 

Museets største besøksgruppe er fortsatt enkeltbesøk 
voksne. Barn og unge under 16 år og alle elever til og med 
videregående skole har gratis inngang. I tillegg har alle 
avdelingene flere arrangementer og enkelte anlegg med 
gratis inngang i løpet av året. 

Vadsøs befolkning fikk tilbud om gratis årskort fra 30. august 
– 31. desember 2021 i anledning åpning av nytt museum. 

Når det gjelder åpningstider i 2021, var det litt ulikt 
for avdelingene. Mens Grenselandmuseet har hatt 
åpent gjennom hele året, hadde Vadsø museum – Ruija 
kvenmuseum ordinære åpningstider fra august, noe som 
henger sammen med flytting til nytt museumsbygg. 

Vardø museum har ikke helårsåpent bygg. Sommersesongen 
gikk som normalt, med åpent på alle avdelinger inkludert 
Strand skoleinternat, Tuomainengården, Esbensengården, 
Kjeldsenbruket og Pomormuseet. 
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Besøksutvikling avdelingsvis
SØR-VARANGER
Grenselandmuseet hadde totalt 11726 registrerte besøkende 
i 2021.  I 2020 var tallet 8414. 

Totalt antall besøkende, inkludert registrerte på 
distriktsanlegg og anslag for besøk på eksterne installasjoner 
(byutstillinger) var i 2021 på 18 238. I 2020 var tallet 12736. 

Grenselandmuseet hadde en god sommersesong og en 
ganske travel høstsesong. Resten av året gjør at vi henger 
etter i besøkstall, sammenlignet med et «coronafritt» år. 

Det forventes en økning i besøkstallet for 2022. 
Grenselandmuseet har åpent hele uken, alle dager utenom 
offentlige høytidsdager.

VADSØ 
Vadsø museum-Ruija kvenmuseum hadde totalt 6005 
registrerte besøkende i 2021. I 2020 var tallet 2429. 

Utadrettet aktivitet 

Museets avdelinger har forskjellig utgangspunkt og fasiliteter 
for aktivitet og utstillinger. 

Grenselandmuseet i Sør-Varanger var inntil august 2021 det 
eneste museumsbygget med basisutstillinger, temporært 
utstillingsrom, verksted, kontorfasiliteter, kafédrift, 
resepsjonsområde med butikk, utleievirksomhet og 
magasiner for samlinger. 

I august 2021 åpnet det nye Vadsø museum – Ruija 
kvenmuseum og alle fasiliteter var dermed også på plass i 
Vadsø. Dette gir de to avdelingene mulighet til å gjennomføre 
hovedvekten av arbeid og aktiviteter i eget hus. 

Situasjonen er annerledes for Vardø, som ikke har et 
tilsvarende museumsbygg, og leier midlertidige kontorer. 
Dette gjør det krevende å både arbeide med, og gjennomføre 
utstillinger og aktiviteter. 

Alle avdelingene har gode formidlingstilbud utendørs, som 
lokalhistoriske vandringer og tematiske opplegg for elever. 
Til dette tas det i bruk kulturpark, uteområder ved anlegg 
og hovedbygg, nærområder og sentrum, installasjoner 
og distriktsanlegg. Vi har et felles fokus på allmenn 
tilgjengelighet.

Digital formidling på sosiale media og nett, inkludert 
publisering av samlingene har fått ekstra i fokus i 2021. 
Formidlerne er med i en arbeidsgruppe med flere, som jobber 
med å utvikle kommunikasjon på nett.

Det ble i løpet av året holdt større arrangementer på alle 
avdelingene, av betydning for hele Varanger museum:

Steinalderdag og matlaging i kokegrop ved Grenselandmuseet, Mia Krogh ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum og ordfører Wenche Pedersen deler ut program til 
åpning i koronatid og markering av 300-års jubileet for Vardø LOS. Foto: Silja Andersen, Petter Snekkestad og Maria Bertheussen Skydsdrup.

Åpninga av nytt museum i Vadsø i august var et stort arrangement gjennomført 
med samarbeid på tvers av avdelingene; både en arbeidsgruppe som jobbet i 
forkant og ikke minst under selve gjennomføringen, der alle ansatte var med. 
Formidlerne i Kirkenes og Vadsø var representert i arbeidsgruppa som gjennom 
året jobbet med arrangementet, og hadde i tillegg tildelte roller i planleggingen 
av fagseminaret og kulturprogrammet. 
Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/ Troms og Finnmark fylkekommune.

Det nasjonale museumsmøtet i Kirkenes i april var planlagt til å bli et stort 
arrangement med 
Varanger museum/Grenselandmuseet som vertskap, men ble gjennomført 
digitalt på grunn av corona. Det var et omfattende program der alle 
avdelingene deltok digitalt, avdeling Vardø og IKS-et bidro med foredrag og 
Grenselandmuseet bidro med digital presentasjon. Et av temaene som ble belyst 
var «Nye perspektiver på krig og dagligliv i krigssituasjoner» hvor konservator 
Synnøve Eikevik holdt et innlegg med tittelen «Arven etter partisanene? – Etiske 
utfordringer i et museumsprosjekt». Foto: Silja Andersen.  

Markeringen av Steilneset minnesteds 10-årsjubileum ble avholdt i Vardø i 
august. I forbindelse med arrangementet sto Vardø-avdelingen for organisering 
og planlegging, samt bidrag med en rekke foredrag og utstilling. Foto: Maria 
Bertheussen Skydsdrup.
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Oppsummering av avdelingenes 
aktivitet

Sør-Varanger

På Grenselandmuseet var det 29 åpne arrangementer 
gjennom året. Det var stort sett foredrag, konserter, 
handarbeidskafeer og åpne familiedager. 

Vi samarbeider ofte med kulturskolen (konserter) og 
husflidslagene. Handarbeidskafeene på Grenselandmuseet 
er ved Kirkenes og omegn husflidslag, og Pasvikdalen 
husflidslag har et veveprosjekt på Strand skoleinternat. 

Formidler deltar i planleggingsgruppa for den årlige 
Samefestivalen i Sør-Varanger, og Grenselandmuseet bidrar 
hvert år i programmet. I 2021 publiserte vi i forbindelse 
med festivalen en fagsamtale på nett i samarbeid med 
Universitetet i Tromsø /Senter for samiske folk, i tillegg til en 
utstilling og to foredrag på Grenselandmuseet derav det ene 
var et nytt mønsterslipp (basert på fotosamlingen). Den årlige 
samiske aktivitetsdagen for SFO i forbindelse med samisk 
nasjonaldag ble arrangert i samarbeid med Saviomuseet / 
Varanger samiske museumssida.

Et av de største publikumsarrangementene vi hadde, var i 
september i forbindelse med avdukingen av Nordens Klippe-
steinen, som ble stilt ut i vårt uteområde. Et annet stort 
arrangement samme måned, var Museum i mørket for barn og 
unge, som del av Kulturnatt i Kirkenes.

Vi har også hatt aktivitet på andre arenaer, som foredrag 
og utstilling på Sør-Varanger bibliotek, og bildekveld på 
Bugøynes i forbindelse med et registreringsprosjekt på 
Pleymkaia. Vi har to byutstillinger i Kirkenes sentrum; Ellisif 
Wessel og Bybilder av Kirkenes fra før krigen. Vi har stort 
fokus på tilgjengeliggjøring av samlingene på sosiale media 
og nett, og via Digitalt museum.

I juni overvar vi en høytidelig, digital åpning av et 
nytt dokumentasjonssenter for kunnskap og kollektiv 
hukommelse i Berlin, der en av «Storskogsyklene» fra vår 
samling er stilt ut på langtidslån. 

I Kirkenes har vi en utstilling på utlån for utsmykking 
på ordførers kontor. I mars bidro vi til utstilling på Ä’vv 
Skoltesamisk museum i Neiden med utlån av gjenstand. 

Vår vandreutstilling Ellisif Wessel – liv og virke i grenseland, er 
i 2021 vist på Sortland museum og Kirkenes videregående 
skole. 

Omvisninger holdes (primært på Grenselandmuseet) for både 
privatpersoner, næringsliv og offentlige institusjoner (i tillegg 
til skoler). Vi tilbyr utover norsk og engelsk, omvisninger på 
finsk, russisk, kinesisk og fransk. 

Vadsø

Det er avholdt flere aktiviteter, foredrag og annonserte tilbud 
ved museet i Vadsø i løpet av 2021. 

Kvenfestivalen ble flyttet til august og lagt til åpningsuka 
for museet. Museet har faste utstillinger ved alle 
besøksanleggene, og fra 26. august 2021 en ny basisutstilling 
i hovedbygget. Museet har vist ni egne utstillinger og én 
ekstern utstilling i 2021. 

I 2021 var åpningen av museet årets happening med flere 
tilbud til publikum, som åpningsseremoni, fagseminar og et 
eget kulturprogram som sammen med Kvenfestivalen strakk 
seg over hele åpningsuka.
 
Vi har hatt flere omvisninger ved museet i 2021, særlig 
etter åpningen av ny basisutstilling Kohtaaminen Jäämeren 
kans – Møtet med Ishavet i hovedbygget. Omvisningene har 
vært tilpasset de besøkende, og fokusert på ulike tema etter 
ønske. 

Vi har avholdt flere arrangementer i 2021, som for eksempel 
den årlige julekaféen på Esbensengården, og museets 
ansatte har bidratt med innlegg og foredrag på ulike fysiske 
og digitale seminarer og arrangementer utenfor museet. 
I tillegg brukte museet QR-koder[1] deler av 2021 for å 
formidle de kulturhistoriske anleggene. 

Vardø

Formidlingen i Vardø har vært noe preget av 
langtidssykemelding og mangel på egnede lokaler. 

Formidling har foregått utendørs eller inne på Pomormuseet. 
Avdelingen formidler temaer innen pomorhistorie, 
trolldomsprosessene, partisanhistorie og bygningsvern. Vi 
har også faste formidlingsopplegg til skole og barnehage.

Formidler var ansvarlig for åpningen av den nasjonale 
300-årsmarkeringen av lostjenesten, LOS 300. Under 
planlegging og gjennomføring av 10-årsmarkeringen for 
Steilneset minnested, deltok mange i avdelingen med en 
rekke foredrag, og formidleren ble ansvarlig for utstillingen.  

Guiding og formidling på festningen vil først komme på plass 
i 2022 etter at den nye utstillingen der er åpnet. 

Pedagogisk Virksomhet

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som 
skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og 
kultur. Varanger museum har som mål å gi et bredt og godt 
kulturarv-tilbud til skolene i den kulturelle skolesekken. 

Vårt DKS-tilbudet til skolene er variert, og består av 
tilrettelagte omvisninger, besøk på museets ulike anlegg, i 
tillegg til våre faste undervisningsopplegg: 

I Vadsø arrangeres den årlige Kvenuka. 

I Sør-Varanger gjennomføres «Nybyggerliv på Bjørklund 
gård» i Pasvik. 

I Vardø har man undervisningstilbud med gitte tema skolen 
kan velge i, samt baking og formingsaktiviteter knyttet til 
ulike årstider. DKS er en prioritert og fast del av avdelingenes 
årsplaner, som jobbes med og utvikles innenfor sine faglige 
innfallsvinkler. 

Alle avdelingene får tilskudd fra DKS i forbindelse med sine 
faste opplegg. 

Det er uavhengig av DKS gratis for alle skoleelever å bruke 
museet og alle skoleklasser som ønsker det har muligheten 
til å besøke museet. Det samme gjelder barnehager. Vi gjør 
tilpassede omvisinger og formidling både inne og ute. Det 
arrangeres aktivitetsdager for skolene og SFO. Barnehagene 
bruker også museet mye. 

Avdelingenes pedagogiske 
virksomhet i 2019

Sør-Varanger

Det meste av den pedagogiske virksomheten har gått 
etter planen, til tross for corona. Alt av skoleopplegg er 
gjennomført (med noen justeringer for smitteverntiltak). 

Totalt 849 barn og unge deltok, av disse 100 i DKS. Det har 
vært en økning i omvisninger for tilreisende skoleklasser 
både fra Sør-Norge, og utenfor kommunen ellers.
 
Flere av våre skoleopplegg foregår utendørs gjennom året. 
Da brukes området ved Grenselandmuseet, og Bjørklund 
gård brukes i vårt DKS-tilbud mye i 2021. 
Vanligvis har vi også godt besøk av dem inne i forbindelse 
med visning av den årlige barnehagekunstutstillingen. Den 
ble i stedet tilpasset korona som vinduskunst i foajeen. 
Vi hadde også tilbud i kommunens «Sommerskole». 
Barnehagene har brukt uteområdet ekstra

Vi har faste, årlige formidlingsopplegg rettet mot ulike 
aldersgrupper i skolen i Sør-Varanger, samt flere åpne 
lavterskelarrangementer med familier som målgruppe. SFO 
er i tillegg en egen målgruppe på uteopplegg, som samisk 
aktivitetsdag. 5. trinn er målgruppe for DKS, med fokus på 
migrasjon og grensehistorie, samt håndverksteknikkene 
lafting og spinning. 4. trinn er målgruppe for årlig 
steinalderdag. 
Elever og lærere blir kjent med museet gjennom varierte 
tilbud. Lærere bruker oss også på egenhånd sammen 
med elever, gjerne med tilpassede oppgaver fra museet. 
Videregående skole i kommunen inkludert yrkesfag 
oppsøker oss til undervisningstema som industrihistorie/
Sydvaranger. Tømrerlinjen besøker Strand og Bjørklund. Vi 
har en årlig visning på Kirkenes VGS for vår vandreutstilling, 
og formidling i tilknytning til denne. 

Utenfor Grenselandmuseet har vi flere samlingssteder som 
bålplass, gamme, sittebenker, lekeplass, minidagbrudd 
og mamstein, samt informasjonsskilt og utendørs 
fotoutstillinger. Vi har tilført flere elementer i uteområdet, 
samt lyssatt det i 2021. Plassert ved tursti og skiløype, er det 
mange som bruker dette. 

[1] QR-kode – Quick response code – er en hurtigmetode der man bruker mo-
biltelefonen til å skanne koden som er trykket på en plakat, og som henter infor-
masjon fra museets nettside og Digitalt museum om de respektive anleggene.

Arkivverket på besøk i Vardø og her får de omvisning i arkivrommet.
Foto: Maria Bertheussen Skydsdrup.
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Vadsø

Det er avholdt flere aktiviteter for skoler og barnehager samt 
foredrag og annonserte tilbud i løpet av 2021.

I alt 572 barn og unge deltok på ulike tilrettelagte aktiviteter i 
regi av museet (mot 427 i 2020). Av disse 290 i DKS. 

De fleste klassetrinn i grunnskolen har besøkt museet på 
tilrettelagte opplegg og noen VGS-klasser har besøkt den 
nye basisutstillinga på egenhånd. Alle barnehagene i Vadsø 
deltok på ulike tilbud i regi av museet i løpet av året.

Kvenuka ble gjennomført for 1. trinn med tema sau og 
bruk av ull i samarbeid med kollega fra Grenselandmuseet. 
Ungdomsskoleelevene på 8. trinn som skulle fått 
kvenuketilbud på våren fikk heller være med på et DKS-
samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter på høsten. 

Museet viste én ekstern utstilling i 2021, Livredderen – 
en fotoutstilling om de gamle norske sauerasene, der 
klassene som hadde deltatt på «mini-kvenuka» også bidro 
med tegninger og collager av sauer for å komplementere 
utstillinga. 

Andre pedagogiske opplegg museet har stått for i 2021 har 
vært uttesting av luftskipsapp i anledning 95-års jubileet 
for luftskipet Norges ferd over Nordpolen, hvor en AR-app 
(Augmented Reality) ble prøvd ut på skoleelever i Vadsø, 
tilknyttet formidling om luftskipsferdenes mellomlandinger i 
Vadsø i mai 1926 og 1928.

Ystävät er en teaterforestilling hvor instruktører fra 
Kvääniteatteri og halvparten av elevene på 6. trinn ved 
Vadsø barneskole gjennom en skoleuke lagde en forestilling 
sammen. Den ble vist under museets åpningsprogram i 
august; aktivitetsdager i sommerferien gjennom Vadsø 
kommunes «Aktiv sommer». 

Opptak av poteter på Tuomainengården som et 
prøveprosjekt med en fireårsgruppe fra Vadsø-barnehagene, 
med formidling av lokal kulturhistorie knyttet til 
potetdyrking.

Vi arrangerte pepperkakebaking på Tuomainengården for 
5-årsgruppene i barnehagene med opplevelse av tradisjonell 
bygård og eldre juletradisjoner. 

Vardø

Før sommerferien stilte registrator/konservator opp på 
skolehenvendelser. 

Det ble avholdt pomorquiz med elever fra vg3 
studiespesialisering ved Vardø videregående skole. 
En omvisning på Steilneset med elever fra Tana vgs, og 
foredrag og omvisning med Oslo bibelskole.  

Av pedagogiske opplegg ble de utarbeidet et 
formidlingsopplegg om middelalderen i Vardø for 6. – 7. 
klasse. Det ble gjennomført med besøk og foredrag der 
elevene fikk sett gjenstander fra samlingen vår, etterfulgt av 
en befaring av middelaldergrunnen i østre del av byen.

Det har blitt arbeidet med en utstilling for befolkningen i 
Vardø som tar for seg arkiv og hva arkivene kan bidra med 
for lokalsamfunnet. Som utgangspunkt for utstillingen har en 
brukt arkivet etter Vardø turnforening. Utstillingen er nesten 
ferdig utarbeidet, men arrangementet har blitt utsatt flere 
ganger på grunn av Covid-19. 

I perioden har det også blitt arbeidet med å utvikle et 
arkivpedagogisk opplegg for elever i den videregående 
skolen. Her er fiskeri valgt som tema for Vardø. Målet er å 
styrke elevenes evne og ferdigheter i å bruke arkiv som 
historiske kilder og å utøve kildekritikk. Arbeidets første 
fase er ferdigstilt, men ferdigstillelse av hele opplegget er 
avhengig av at det tilføres økonomiske midler. 

Vardø-avdelingen får ofte henvendelser om spesialtilpasset 
formidling – og faglige samarbeid –  fra universiteter samt 
kunst-, kultur- og arkitekturinstitusjoner i innland og utland. 

Det har vært økning i henvendelser fra grupper og 
skoleklasser. Hva gjelder omvisninger, er det innkjøpt ekstra 
guidetjenester for stor etterspørsel på pomorhistorien og 
Steilneset minnested. 

Etter sommerferien gikk formidleren inn i prosjektet 
«Fuglan veit». 

Belter- og båndutstilling lagd til Samefestivalen 2021. Foto: Gry Andreassen. Utstillingsdesignerne fra No Parking har møte med ansatte på museet i Vadsø 
om montering av den nye utstillinga. Gjenstander til utstillinga i forgrunnen. 
Foto: Lisbeth Dragnes. 

Kvensk og norskfinsk ungdomspanel blir intervjuet av forskere fra IMMKven og 
UiT under fagseminaret ved museumsåpning i Vadsø. Foto: Lisbeth Dragnes. 

Snekkerverksted på Tuomainengården som del av «Aktiv sommer». Barna lager 
enkle plantekasser til poteter. Foto: Lisbeth Dragnes.

Utstillingen Kohtaaminen Jäämeren kans - Møtet med Ishavet ved Vadsø 
museum - Ruija kvenmuseum har vært godt besøkt både av næringsliv, skoler og 
lokalbefolkning i 2021. Foto: Monica Milch Gebhardt
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Forskning, utvikling og 
nettverksarbeid

Museet undersøker nye måter å formidle gruvehistorien i Sør-Varanger på. Her er ansatte fra Grenselandmuseet på befaring i bruddene ved Bjørnevatn. Tidligere 
sprengningsbas ved gruvesekapet A/S Sydvaranger, Jostein Eliassen, viste rundt. Han fyrte av 126.683 tonn sprengstoff i sitt lange yrkesliv. Foto: Petter Snekkestad.

Varanger museum har høy aktivitet i museumsnettverk 
og er deltakere i et stort antall samarbeidsprosjekter 
der kunnskapsskaping og formidling av ny forskning er 
nøkkelord. 

I 2021 har museet særlig bemerket seg ved det nasjonale 
museumsmøtet samt i internasjonale ICOM.

Museet har økt sin fagfellevurderte forskning fra de to 
foregående år. Én ansatt har nå autorisasjon som «konservator 
NMF».

Realiseringen av Vadsø museum – Ruija kvenmuseum 
i Grensen 1 har vært et krafttak for hele museet. 
Åpningsarrangementet og fagseminaret var av nasjonal 
interesse

Faglige arbeider ved Varanger museum

Fagfellevurderte publikasjoner: 

Snekkestad, Petter (2021). Edøy gamle kirke og Kulisteinen. 
I Kulisteinen – Grensemerke i tid og rom, redigert av Ole 
Risbøl og Morten Stige, Nordmøre museum / Institutt for 
sammenlignende kulturforskning, serie B, s. 187–204.

Snekkestad, Petter (2021). Håløygkongen Mundill den gamle 
og Bjørgolv-episoden i Egils saga. I Collegium Medievale nr. 34, 
s. 273–303.

Andre fagpublikasjoner
Skarstein, Sigrid (2021). Telefolk forteller. I Varanger årbok nr. 
41, 24 sider.

Skarstein, Sigrid (2021). Om ferdene over Nordpolen med 
luftskipene ‘Norge’ og ‘Italia’. Varanger museums nettsider.

Skarstein, Sigrid (2021). Luftskipsmasta i Vadsø del av 
thrilleren med luftskipene ‘Norge’ og ‘Italia’. Varanger 
museums nettsider.

Kronikker 
Synnøve Fotland Eikevik og Liv Helene Willumsen (2021). 
Samtale om Steilneset Minnested. I Østhavet, publisert 30. 
august 2021 [nett] 

Synnøve Fotland Eikevik og Liv Helene Willumsen (2021). 
Steilneset minnested 10 år – innhold og formidling. I 
iFinnmark 8. juni 2021 [nett], Nordnorsk debatt 21. juni 
2021[nett].
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Utvikling og nettverksarbeid

ICOM

Museets rådgviver Morien Rees er leder for den 
verdensomspennde museumsorganisasjonen ICOMs 
arbeidsgruppe for bærekraft. Han har dette året skrevet flere 
rapporter for ICOMs Executive Board samt Advisory Council 
om bærekraft. 

Rees har også holdt flere «keynote-foredrag» i forbindelse 
med ICOM-vervet. De vil publiseres i 2022. 

Rees og Varanger museum har deltatt i arbeidet med 
konkretiseringen av ICOM Norge sitt nye museumsetiske 
regelverk. Likeledes har museet deltatt i ICOMs internasjonale 
program for åpne data, H.E.L.P.

Forskningsprosjekter

Museet er representert i Curating Climate, en gruppe av 
museumsforskere tilknyttet UiO (Brita Brenna, Bergsveinn 
Thorsson, Dominik Collet og Torkjell Leira) som ble 
etablert i forbindelse med en klimakonferannse i 2019 på 
Naturhistorisk museum. Denne gruppa er videre deltakere i 
The Shelter. Climate, migrations, heritage, et prosjekt i regi av 
Gdansk museum.

Samarbeidsprosjektet FLYT: Forskning og formidling om 
bærekraft i museene løper fra 2021 til 2023 og vil munne 
ut i nye forskningsbidrag fra museets side samt ny innsikt 
omkring bærekraft i skog- og naturbruk til bruk i formidling. 
To av våre fagfolk vil bidra i planlagt antologi.

Museet deltok i arbeidsgruppa (IMMkven, UiT) til ny 
forskningsbasert utstilling om kvenkultur ved Norges arktiske 
universitetsmuseum – Tuulessa – i vinden. 

UiT-ledede FUGLAN VEIT (løper fra 2021–2024) har som mål 
å skape ny kunnskap og oppmerksomhet om sjøfugl som 
del av kystkulturen. Vardø museum er med i prosjektgruppa 
og har lagt ned mye tid i planleggingen av formidling av 
forskningsresultater.

Det Nasjonale museumsmøtet 2021

Grenselandmuseet og Varanger museum skulle være 
vertskap for Museumsforbundets årlige storsamling i 2020. 
Årets møte I grenseland ble utsatt og fant sted digitalt i 
2021på grunn av corona.

Synnøve Fotland Eikevik holdt foredraget «Etiske dilemma 
i møte med informanten» og Morien Rees holdt foredraget 
««How will ICOM’s resolution ‘On sustainability and the 
implementation of Agenda 2030, Transforming our World’ 
affect the museum sector in Norway». Rees ledet også 
sesjonen Bærekraftig museum?.

Andre faglige bidrag

Grenselandmuseet avsluttet sitt Handelsprosjektet 2.0. Det 
omfatter temaer som handelsstanden i Sør-Varanger, historie 
om kooperativet, rasjonering av varer i krigstida, søppel 
og miljø og annet. Handelsprosjektet har i første omgang 
resultert i en permanent utstilling. 

Grenselandmuseet avsluttet også sin del (om elvekraftverket 
Skogfoss i Pasvikelva) i FoU-prosjektet Kraft, kunnskap og 
kontekst i et vannkraftlandskap. Prosjektet eies av NVE. 
Grenselandmuseet ble invitert som deltaker og faginstans 
sammen med Troms og Finnmark fylkeskommune. 

I de avdelingsvise årsrapportene er det også listet opp faglig 
aktivitet i mindre skala som ikke tas med her.

Tervetulemaa kothiin! Åpning av Vadsø 
museum – Ruija kvenmuseum

I 2021 åpnet vi et splitter nytt museum. Museets arrangement 
under åpningshelgen ble fyldig og variert. 

Kvenfestivalen i Vadsø ble lagt til samme uke, noe som førte 
til flere aktiviteter og tilreisende. Kvenfestivalen ble arrangert 
fra 24. – 29.august og museets arrangement foregikk 26. – 
29.august 2021.

Den offisielle åpningen for inviterte gjester fant sted torsdag 
formiddag 26. august i Nobile kultursal. Deretter ble det 
snorklipping utenfor museet før åpning av bygget for 
tilreisende og lokalbefolkning. 

Senere på kvelden var det åpning av kvensk kunstutstilling, 
Kväänibiennaali i Vadsø kunstforenings lokaler i 
Gallerikiosken.

Fredag 27. august ble fagseminaret «Kvensk/norskfinsk kultur 
i dag» arrangert. Fagseminaret pågikk hele dagen med 14 
faglige foredragsholdere. Panelsamtalen «Med latter og 
lommetørkle: Samtale, refleksjon og unge blikk på kvensk/
norskfinsk identitet, kultur, språk og tradisjon» var del av 
fagseminaret. 

Fredag ettermiddag ble det invitert til teaterforestillingen 
Ystävät («Venner»), et resultat av en ukes teaterverksted ledet 
av unge instruktører fra Kvääniteatteri. 

I den påfølgende helgen ble det holdt foredrag, boklansering, 
aktiviteter på museumsanleggene og museumssøndag. 
Museumssøndag er et konsept vi har tenkt å ta med videre; 
en familiedag på museet i Grensen 1 med aktiviteter for barn.

Museumsnettverk

Varanger museum er aktiv i sju nasjonale museumsnettverk.  
 
• Mangfoldsnettverket 
• Fotobevaringsnettverket
• Fiskerihistorie og kystkultur 
• Drakt og tekstil 
• Bergverksnettverket
• Demokratinettverket
• Kulturlandskapsnettverket

FoU-Nettverk

Varanger museum er også representert i følgende 
nettverk/fagfora:

• Finnmarksarkivene og FoU-Finnmark.
• Styret i Seksjon for samlingsforvaltning, 

Museumsforbundet. 
• Administratornettverk for Finnmarksbasen, Primus – 

museets digitale samlingsdatabase.
• ICOMs arbeidsgruppe for bærekraft.
• Komiteen for konkretisering av ICOMs etisk regelverk.
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Kompetansebygging 

Varanger museum har ved utgangen av 2021 ingen ansatte 
med doktorgrad. Én av våre ansatte avslutter imidlertid sin 
doktorgrad neste år.

Museet har i 2021 fått én ansatt med autorisasjonen 
«konservator NMF». Autorisasjonen gis av 
Museumsforbundet og krever tilfredsstillende mengde 
utstillingsarbeid og forskning fra søkeren.

Flere av museets fagansatte har hovedfag eller mastergrad – 
to ansatte er i masterløp. Som i foregående år legges det til 
rette for kompetanseheving av ansatte gjennom deltagelse 
på kurs, konferanser samt deltagelse i museumsnettverk.

Museet inngikk intensjonsavtale med Alta museum om 
deltakelse i Dutkan Davvin, et 3-årig Kulturrådet-støttet 
prosjekt som skal legge til rette for forskning i museene 
i Troms og Finnmark. Varanger museum vil stille med 5 
deltakere ved oppstart i 2022.

Planverk og personalhåndbok

Museet har fått et stort løft hva gjelder planverk. I alt har 19 
nye fagplaner blitt vedtatt i inneværende år:

Felles og avdelingsvise:  Samlingsplaner
Felles og avdelingsvise:  Formidlingsplaner
Felles og avdelingsvise:  FoU-planer 
   Sikringsplaner, sju stykker

Museet vedtok også: Personalhåndbok

Jan Dølør fra Alta museum og Petter Snekkestad fra Varanger museum presenterte forskningsprosjektet Dutkan Davvin på Kulturrådet-møte ved Norsk Folkemuseum. 
Foto: Petter Snekkestad

Personalsamling før jul i Store Studio i Vadsø. Foto: Petter Snekkestad
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Regnskapsskjema	Drift	§	5-6	
  
 
 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
 
Driftsinntekter     
1 Rammetilskudd 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Inntekts- og formuesskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Andre skatteinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Overføringer og tilskudd fra andre 23.058.620,00 20.239.172,00 20.239.172,00 22.089.493,00 
7 Brukerbetalinger 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 Salgs- og leieinntekter 1.888.511,22 2.329.000,00 2.329.000,00 1.277.853,43 
9 Sum driftsinntekter 24.947.131,22 22.568.172,00 22.568.172,00 23.367.346,43 
 
 
Driftsutgifter     
10 Lønnsutgifter 13.394.406,03 13.307.997,00 13.307.997,00 12.714.826,83 
11 Sosiale utgifter 1.273.651,68 2.003.840,00 2.003.840,00 1.482.706,19 
12 Kjøp av varer og tjenester 9.801.336,52 7.251.335,00 7.251.335,00 7.645.518,33 
13 Overføringer og tilskudd til andre 6.627,00 0,00 0,00 3.226,50 
14 Avskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00 
15 Sum driftsutgifter 24.476.021,23 22.563.172,00 22.563.172,00 21.846.277,85 
 
 
16 Brutto driftsresultat 471.109,99 5.000,00 5.000,00 1.521.068,58 
 
 
Finansinntekter     
17 Renteinntekter 98.068,25 0,00 0,00 97.764,11 
18 Utbytter 0,00 0,00 0,00 0,00 
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 Renteutgifter 1.559,59 5.000,00 5.000,00 3.890,83 
21 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 
22 Netto finansutgifter 96.508,66 -5.000,00 -5.000,00 93.873,28 
 
 
23 Motpost avskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
24 Netto driftsresultat 567.618,65 0,00 0,00 1.614.941,86 
 
 
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:     
25 Overføring til investering 0,00 0,00 0,00 0,00 
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -429.629,72 0,00 0,00 180.941,16 
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -137.988,93 0,00 0,00 -1.382.502,63 
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 
28 Dekning av tidligere års merforbruk 0,00 0,00 0,00 -413.380,39 
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsr -567.618,65 0,00 0,00 -1.614.941,86 
 
 
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Hovedoversikt	Balanse	§	5-8	
  
 
 
EIENDELER   
 Regnskap 2021 Regnskap 2020 
 
A. Anleggsmidler 17.900.679,00 15.945.592,00 
I. Varige driftsmidler 0,00 0,00 
1. Faste eiendommer og anlegg 0,00 0,00 
2. Utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 0,00 
 
II. Finansielle anleggsmidler 277.142,00 248.314,00 
1. Aksjer og andeler 0,00 248.314,00 
2. Obligasjoner 0,00 0,00 
3. Utlån 277.142,00 0,00 
 
III. Immaterielle eiendeler 0,00 0,00 
IV. Pensjonsmidler 17.623.537,00 15.697.278,00 
 
B. Omløpsmidler 9.850.879,50 8.505.983,79 
I. Bankinnskudd og kontanter 9.047.539,50 7.076.402,79 
 
II. Finansielle omløpsmidler 0,00 0,00 
 
III. Kortsiktige fordringer 803.340,00 1.429.581,00 
1. Kundefordringer 1.840.276,00 1.833.078,00 
2. Andre kortsiktige fordringer 0,00 0,00 
3. Premieavvik -1.036.936,00 -403.497,00 
Sum eiendeler 27.751.558,50 24.451.575,79 
 
 
EGENKAPITAL OG GJELD   
 Regnskap 2021 Regnskap 2020 
 
C. Egenkapital 7.185.247,06 5.361.572,41 
I. Egenkapital drift 5.448.169,06 4.909.378,41 
1. Disposisjonsfond 2.373.593,06 2.264.432,13 
2. Bundne driftsfond 3.074.576,00 2.644.946,28 
 
II. Egenkapital investering 0,00 0,00 
 
III. Annen egenkapital 1.737.078,00 452.194,00 
1. Kapitalkonto 1.737.078,00 452.194,00 
 
D. Langsiktig gjeld 16.163.601,00 15.493.398,00 
I. Lån 0,00 0,00 
II. Pensjonsforpliktelse 16.163.601,00 15.493.398,00 
 
E. Kortsiktig gjeld 4.402.710,44 3.596.605,38 
I. Kortsiktig gjeld 4.402.710,44 3.596.605,38 
1. Leverandørgjeld 0,00 0,00 
2. Likviditetslån 0,00 0,00 
3. Derivater 0,00 0,00 
4. Annen kortsiktig gjeld 4.402.710,44 3.596.605,38 
Sum egenkapital og gjeld 27.751.558,50 24.451.575,79 
 
 
F. Memoriakonti 0,00 0,00 
 
I. Ubrukte lånemidler 0,00 0,00 
II. Andre memoriakonti 0,00 0,00 
III. Motkonto for memoriakontiene 0,00 0,00 
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Oversikt	over	samlet	årsavslutningsdisposisjoner	§	5-9	
 

 
  

 	

Regnskap 2021
1 Netto driftsresultat 567 618,65                      
2 Avsetning til bundne driftsfond 3 014 576,00                   
3 Bruk av bundne driftsfond 2 584 946,28                   
4 Overføring til investering ihht årsbudsjett og fullmakter -                                     
5 Avsetninger til disposisjonsfond ihht årsbudsjett og fullmakter -                                     
6 Bruk av disposisjonsfond ihht årsbudsjett og fullmakter -                                     
7 Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk
8  Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger) 137 988,93                      
9 Strykning av overføring til investering -                                     

10 Strykning av avsetninger til disposisjonsfond -                                     

11 Strykning av dekning av tidligere års merforbruk -                                     
12 Strykning av bruk av disposisjonsfond -                                     
13 Mer- eller mindreforbruk etter strykninger 137 988,93                      

14
Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter 
strykninger

15 Bruk av disposisjonsfond for inndekking av tidligere års merforbruk -                                     

16
Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning for tidligere års 
merforbruk -                                     

17 Avsetning av mindreforbruk til disposisjonsfond 137 988,93                      
18 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0,00-                                   

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner § 5-9 
Drift
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Balanseregnskapet	
EIENDELER 

 Regnskap 2021 Regnskap 2020 
  
A. Anleggsmidler 17.900.679,00 15.945.592,00 
I. Varige driftsmidler 0,00 0,00 
 
II. Finansielle anleggsmidler 277.142,00 248.314,00 
1. Aksjer og andeler 0,00 248.314,00 
     22170003 Egenkapitaltilskudd 277.142,00 248.314,00 
 
III. Immaterielle eiendeler 0,00 0,00 
IV. Pensjonsmidler 17.623.537,00 15.697.278,00 
     22041100 PENSJONSMIDLER 17.623.537,00 15.697.278,00 
 
B. Omløpsmidler 9.850.879,50 8.505.983,79 
I. Bankinnskudd og kontanter 9.047.539,50 7.076.402,79 
     21000001 HANDKASSE VADSØ 6.351,00 6.262,00 
     21000002 Handkasse Vardø 1.500,00 1.500,00 
     21000003 Ekkerøy/esbensen/øya 0,00 2.274,00 
     21000004 Håndkasse Kirkenes 4.000,00 3.000,00 
     21007010 Skattetrekk Var Museum DnB 1503.27.80153 591.105,43 514.288,32 
     21032020 Driftskonto Var Museum DnB 1503.27.80145 8.441.913,00 6.318.519,68 
     21032022 EIK Egeninkasso Var Museum DnB 1503.35.27028 2.670,07 230.558,79 
 
II. Finansielle omløpsmidler 0,00 0,00 
 
III. Kortsiktige fordringer 803.340,00 1.429.581,00 
1. Kundefordringer 1.840.276,00 1.833.078,00 
     21310013 REFUSJON SYKEPENGER 78.711,00 144.703,00 
     21375007 Varanger Museum -95.000,00 0,00 
     21375155 Kundefordringer 943.165,00 659.975,00 
     21375206 UTESTÅENDE FORDRINGER 913.400,00 1.028.400,00 
2. Andre kortsiktige fordringer 0,00 0,00 
3. Premieavvik -1.036.936,00 -403.497,00 
     21941000 PREMIEAVVIK PENSJONSMIDLER -1.036.936,00 -403.497,00 
Sum eiendeler 27.751.558,50 24.451.575,79 
  
 

EGENKAPITAL OG GJELD 
 
 Regnskap 2021 Regnskap 2020 
 
C. Egenkapital 7.185.247,06 5.361.572,41 
I. Egenkapital drift 5.448.169,06 4.909.378,41 
1. Disposisjonsfond 2.373.593,06 2.264.432,13 
     25600100 D.F. UBUNDET DISP.FOND -2.373.593,06 -2.264.432,13 
2. Bundne driftsfond 3.074.576,00 2.644.946,28 
     25100300 B.D. OVERFØRSEL/FORBRUK FORRIGE ÅR -3.014.576,00 -2.584.946,28 
     25100320 B.D. PROSJEKT 1211 LUSHAUGEN -60.000,00 -60.000,00 
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet 0,00 0,00 
 
II. Egenkapital investering 0,00 0,00 
 
III. Annen egenkapital 1.737.078,00 452.194,00 
1. Kapitalkonto 1.737.078,00 452.194,00 
     25990900 KAPITALKONTO -1.737.078,00 -452.194,00 
 
D. Langsiktig gjeld 16.163.601,00 15.493.398,00 
I. Lån 0,00 0,00 
 
II. Pensjonsforpliktelse 16.163.601,00 15.493.398,00 
     24041100 PENSJONSFORPLIKTELSER -16.163.601,00 -15.493.398,00 
 
E. Kortsiktig gjeld 4.402.710,44 3.596.605,38 
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 Regnskap 2021 Regnskap 2020 
 
 
I. Kortsiktig gjeld 4.402.710,44 3.596.605,38 
1. Leverandørgjeld 0,00 0,00 
2. Likviditetslån 0,00 0,00 
3. Derivater 0,00 0,00 
4. Annen kortsiktig gjeld 4.402.710,44 3.596.605,38 
     23214040 FORSKUDDSTREKK -557.669,00 -487.682,00 
     23214050 PÅLEGGSTREKK -15.353,00 0,00 
     23214080 Merverdiavg.fylkesskattesjefen 157.021,00 335.578,00 
     23265220 Avsetning feriepenger 2020 0,00 -1.352.046,51 
     23265221 Avsetning feriepenger 2021 -1.429.911,97 0,00 
     23299120 OVERFØRING MELLOM REGNSKAPS ÅR 33.499,65 168.795,53 
     23299300 LEVERANDØRGJELD -2.590.297,12 -2.261.250,40 
Sum egenkapital og gjeld 27.751.558,50 24.451.575,79 
 
 
F. Memoriakonti 0,00 0,00 
 
I. Ubrukte lånemidler 0,00 0,00 
II. Andre memoriakonti 0,00 0,00 
III. Motkonto for memoriakontiene 0,00 0,00 
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Teaterforestilling i forbindelse med Steilnesets 10 års jubileums-
markering. Foto: Maria Bertheussen Skydsdrup

Design: Prodata design/Lene Stavå


