
RAPPORT NORSK/RUSSISK MUSEUMSNETTVERK 2016 

 

Bakgrunn 
 

Kulturdepartementet utlyste i mai 2016 prosjektmidler under kap. 314 post 72 Nordområdesatsing 

for å etablere nettverk og arena for samarbeid mellom museer i Barentsregionen. Finnmark 

fylkeskommune søkte på vegen av museene i Finnmark om midler til å etablere et nettverk 

bestående av museer i Nordland, Troms, Finnmark, Murmansk, Karelen og Arkhangelsk fylker. 

Kulturdepartementet bevilget i brev av12.10.2016 kr 750 000,- til Finnmark fylkeskommune for å 

starte prosjektet Norsk/Russisk museumsnettverk. 

Aktiviteter 2016 
 

Finnmark fylkeskommune inviterte museer i de seks fylkene og Svalbard som var definert som 

prosjektområdet til å delta i nettverket med det formål å arrangere et nettverksmøte i oktober 2016. 

I løpet av kort tid hadde følgende 23 museer respondert positivt på invitasjonen og deltok med 

følgende 29 personer på 1. samling: 

Fylke Museum Antall deltakere 

Nordland fylke Helgeland museum                2 

 Nordlandsmuseet                1 

 Narviksenteret                1 

Troms fylke Midt Troms museum                1 

Finnmark fylke Varanger museum IKS                3 

 Varanger og Tana museumsiida                2 

 Museene for kystkultur og gjenreisning                2 

 Riddoduattar museat                1 

Svalbard Svalbard museum                1 

Murmansk Fylke Murmansk regionmuseum                2 

 Petchenga museum                1 

Arkhangelsk fylke Arkhangelsk museum for lokal historie                1 

 Arkhangelsk kunst museum                1 

 Det nordlige maritime museum                1 

 Solovki museum                1 

 Kargopol museum                1 

 Medvezhiegorsk museum                1 

Republikken Karelen Velski distriktsmuseum                1 

 Nasjonal museet i Karelen                1 

 Belomorsk museum for helleristninger                1 

 Kizhi statlige friluftsmuseum                1 

 Olonets museum                1 

 Kurkieki historiske museum                1 



1. samling i nettverket. 

Første samlingen i nettverket fant sted 24.10-28.10 2016 i Varanger. Programmet var lagt 

opp omkring tema grensehistorie og startet i Kirkenes på hurtigruta over til Vardø. Det ble 

her gitt informasjon om nettverket og samlingen fra Finnmark fylkeskommune, deltakerne 

ble presentert og Varanger museum IKS presenterte seg som vertskap sammen FFK. Det ble 

også diskutert hvordan nettverket skulle organiseres og hvordan museene skulle ha 

innflytelse på program og framtidige møter. 

Den første kvelden i Vardø var avsatt til omvisning på Steilneset minnested og Pomormuseet 

i Vardø.  

Neste dag startet med en oversiktsforelesning av prof.em Einar Niemi som hadde fokus på 

norsk/russiske relasjoner opp gjennom historien. Den andre forelesningen var om Varanger 

museums partisanprosjekt som de har fått midler til og som skal være et samarbeidsprosjekt 

med Murmansk museum. Etter lunch kjørte vi til Vadsø med stopp i Kiberg og besøk på 

Partisanmuseet. 

 

Prof. Einar Niemi diskuter med russiske deltakere Oleg Volkov og Alexei Edovin. 

Ankomst Vadsø om ettermiddagen og besøk i Esbensen gården og Toumainen gården. Om 

ettermiddagen var det forelesning om Vadsø som fylkeshovedstad og hvilken rolle Vadsø 

spilte i et grenseperspektiv. 



Den tredje dagen kjørte vi til Mortensnes hvor det var omvisning av Mia Krogh fra Varanger 

samiske museum. Deretter kjørte vi til Varangerbotn og besøkte det samiske museet her 

med omvisning i utstillingen. 

 

Mia Krogh fra Varanger Samiske museum viser rundt på Mortensnes kulturminneområde. 

 

Videre fra Varangerbotn til Neiden hvor vi besøkte Skoltebyen og det nye skoltesamiske 

museet hvor de for tiden bygge utstillingen ferdig. Overnattet i Kirkenes. 

Fjerde dag bestod av forelesninger på Grenselandsmuseet med Honna Havas om 

skoltesamene, Bodil Dago om grensemarkørene i Sør-Varanger og Gry Andreassen om 

Wessel samlingen i et grense perspektiv. Etter lunch besøkte vi flere av stedene som var 

nevnt i forelesningene i Pasvikdalen. 



 

Fra nettverksmøte Grenselandsmuseet i Kirkenes 2016. 

Siste møtedag var avsatt til at museene skulle presentere seg selv, og denne ganen slapp 5 

russiske og 2 norske museer til. 

Møtet ble avsluttet med en oppsummerende diskusjon og evaluering. Det ble også valgt en 

styringsgruppe for prosjektet bestående av 1 representant fra hvert av fylkene, 3 russiske og 

3 norske. Gruppa ledes av FFK og vil ha Skype møter framover, det første i desember. 

 

 


