
Seksjonsmøte i Samisk Museumslag Haugesund 01.04.2019 

(Møteleder Marit Myrvoll, referent Liv Astrid) 

Oddmund er fra i dag igjen ordinært medlem av styret. Marit er tilbake som leder etter permisjon. 

 

1. Bååstede, erfaringer så langt: ordet fritt rundt bordet. 

(Samlingskonservator Bååstede?) 

Elisabeth: lokaler mangler for magasinering. Potensialet i forhold til magasin er tilstede, men 

finansiering mangler. Har ønske om flere kopier bla av båt. Følelsesmessig i forhold til 

gjenstandene fra finsk side (uavklart). 

 

Harriet: Det Pitesamiske materialet er også kommet med i Arran sitt materiale. En del 

gjenstander ble det diskusjon om, men kopier ble løsninga når enighet ikke ble oppnådd. 

Pesk sydd av geiteskinn blant disse. Sølvgjenstander og tromme. Var meninga å begynne i 

mars, men skal ha magasin på plass i løpet av høsten, ev tidlig 2020. Har prioritert magasin 

og har på planen i år å utarbeide formidlingsplan for materialet. Søkt budsjett 2020 om 

midler til dette. Har fått avhendingsregelverket inn i arbeidet, det museumsfaglige blitt mer 

profesjonalisert på grunn av Bååstede. Samlingsforvaltning Nordland, i tråd med Spectrums 

forvaltningskriterier.  

Fokus på Bååstede har ført til at gjenstander fra andre også har kommet til museet. Har ikke 

tatt Primus i bruk ved registrering, men målet er at alt skal offentliggjøres.  

 

Marit: Få gjenstander til Várdobáiki. Har verken utstillingslokale eller magasin enda. Lettvint 

med få gjenstander. Finnes klausulerte gjenstander fra Skånland som ikke kan stilles ut og blir 

på NF.  

 

Ingvild(VSM): Bååstedeprosessen har skapt bevisstgjøring rundt egen samling. Ting har blitt 

katalogisert og ligger i Primus. En del av gjenstandene som allerede er i utstillinga, er en del 

av Bååstedeprosjektet. Formidling av prosjektet til lokalbefolkninga har skapt interesse og 

publikum etterspør hvordan det går med gjenstandene. Pesticid problematikk er en 

utfordring.  

 

Liv Astrid: Ikke mulig å ta imot gjenstander enda. Problematikken rundt de skoltesamiske 

gjenstandene må ikke glemmes! Også i Sør-Varanger har formidling av prosjektet til 

lokalbefolkninga ført til interesse og økt kunnskap rundt gjenstandene. 

 

Harriet: Grenseoverskridende ikke vært tema på Bååstedemøtene. Bør tas opp videre. 

 

Mariann: De skoltesamiske gjenstandene ble tatt opp på siste møte med NF og Sametinget. 

Ikke stor interesse for dette.  

 

Kjellaug: Ikke mange gjenstander 25, grei prosess, synd for vi har lite. Problem hvordan vi skal 

bli i stand til å motta gjenstander og foreta kopier som er kvalitetsmessig kopiert. Ønsker å 

lage et dokumentasjonsprosjekt i forbindelse med kopiering av grene.  

 

Harriet: Vi bør snakke om kostnadene forbundet til kopiering. 



Gro: Har vært en komplisert sak. Mange prosesser /beslutninger de ikke har vært med på. 

Runder i ettertid har vært oppklarende. Samlingen er deponert. Mye kommet fram i møter 

med folk/parter. Viktig med all ny kunnskap som prosessen har skapt. Har sett på hver 

eneste ting i samlinga, dette arbeidet hadde ikke blitt gjort hvis ikke for Bååstede. Generelt 

sett viktig å ivareta prosjektet videre, på tross av manglende bevilgninger. Hvordan nærme 

seg en fortsettelse? Etter den Franske rapporten ved juletider er det større interesse for 

repatriering i Europa, bla i Tyskland. Hvordan lage en ny utstilling ved NF etter Bååstede? 

Vise Sápmi innenfra og utenfra, for turister og andre som kommer til byen. Stiller også 

spørsmål ved hvordan Primus skal fungere på 6 samiske språk?  

 

 

 

2. Avtale mellom Samisk Museumslag/Samisk Museumsnettverk og Norsk Kulturråd (Oddmund 

innleder ved å referere til forslag på avtale) 

Avtalen har vært på høring. Møte i Bodø mellom SML, Sametinget og KR. SML ser det som 

merarbeid å inngå avtalen, men positivt med samarbeid med de norske museene i et slikt 

nettverk. Styret i NMF er tydelig på at SML ikke kan skrive en selvstendig kontrakt med 

Kulturrådet (Kulturrådet og Museumsforbundet). 

 

Marit: Fint å bli sett og synliggjort. Men, var det rett at SML og SMN ble slått sammen for 

noen år siden?(på initiativ fra Sametinget). Åpner opp for en kompleks problemstilling. 

 

Harriet: Møtet i Tromsø – sammenslåing kunne føre til økte ressurser. (Bla til 

museumslagsarbeid) Tidligere var RDM leder for nettverket og fikk midler for dette. Får ikke 

den ballasten og faglige støtten fra Sametinget som vi burde få. Både enkeltmuseer og 

samiske museer kan dra nytte av faglig og økonomiske muligheter som NK har? Har 

museumsprogram og vi kan være med å gi innflytelse på hvilke program det satses på (eks. 

Bååstede) 

 

Marit: SML hviler på vedtektene til NMF og kan ikke inngå avtaler med andre aktører av 

dette slaget. Men, muligheter….? 

 

Elisabeth: Ser dette i forhold til de organisatoriske endringene i 2017. Viser til da det var 

vanskelig å rekruttere folk til organisasjonen mens RDM fikk økonomisk støtte til sine 

prosjekter. Bør være et organ med en leder på fulltid.  

 

Oddmund: Har snakket om man bør føre nettverket tilbake, der ett museum har ansvaret.  

 

Jorunn: Hvordan kan man slå sammen et faglig og et politisk nettverk? Det blir to forskjellige 

roller! Hva har men mest behov for? Kulturrådet prioriterer søknader fra nettverk. Og man 

bør da søke gode prosjekter. SML har bra av å være innenfor det nasjonale 

museumsnettverket, men ikke binde opp ressurser ved å kalle det et nettverk.  

 

(I følge Kulturrådet åpner ikke avtalen for mer midler, men man kan søke prosjektstøtte. 

Avtalen er ment å styrke nettverkene gjennom prosjektmidler.) 

 

Harriet: Sametinget må på banen! Kan de legge inn en grunnpott til nettverket dersom det 

blir gjenopprettet? 



 

Mariann: Det er for lite faglig støtte fra Sametinget. Trenger noen som kan legge rammer og 

veilede oss. To til tre personer på ST som jobber med museer. Dersom man får bedre faglig 

oppfølging vil dette styrke museene.  

 

Marit: Faglig avstedkommer mer aktivitet = mer behov for penger 

 

Jorunn: Mest behov for å jobbe fagpolitisk! Hvorfor ha et eget S nettverk? 

 

Harriet: trenger et faglig fora i forhold til samlingsforvaltning i de samiske museene, i fht. 

spesielle samlinger og samisk betegnelse og språk. Har felles utfordringer som man må jobbe 

sammen om. Må ikke tenke kun fagpolitisk, men også faglig.  

 

Marit: Foreløpig konklusjon: SML pålegger styret å jobbe videre med dette.  

 

(Elisabeth: Museumsmeldingen/50% av museene skal privatiseres. Kulturministeren.)  

 

 

Harriet: Samlingsforvaltningsprosjekt: Viktig å etablere formelle samarbeidsavtaler.  

Viser til henvendelsen fra Mathias. Dokumentasjonsprosjekt behov. Digital formidling.  

Primus for samisk. 

  

Ingvild: Prosjekt samlingsforvaltning i Finnmark, satt av stilling til dette, funket bra. Da 

stillinga ble inndratt og arbeidsgruppa ble til nettverk, falt arbeidet sammen.  

 

Marit: Fast fagdag på høsten der vi tar opp slike tema.  

 

 

3. Bååstede konferanse til høsten (Marit) 

SML har bevilget 50 000, men det har kommet nei fra andre hold.  

 

4. Underskriving av avtalen i Kautokeino 19.juni. : eieravtalen underskrives av Sametings 

Presidenten og alle museumssiidaene.  

 

5. Primus seminar 2 stk i 2019 

Marit: informerer om aktivitetsplanen. Hvem vil arrangere Primusseminar? Saemien sijte har 

kommet langt.  

 

Guro: Api- portal der man kan legge inn dokumentasjon fra prosjekter: filmer, bilder og info.  

 

Senter for Nordlige folk: krever stilling for å jobbe med dette, tidkrevende. 

 

Harriet: bruker Primus kun i katalogiseringa, andre funksjoner ikke benyttet. Samisk i Primus 

viktig å gå videre med.  

 

Harriet: Danne samisk primusgruppe, jevnlige møter og utvikling.  



Kjellaug Digitalt arkiv: åpent for folk, kulturhistorie og språk/dialekt, der de som ønsker kan 

ha tilgang. Hvor skal man begynne? 

 

Elisabeth: Finnmarksarkivene: info om personer, organisasjoner, dette finnes allerede. 

Trenger publisering rund at dette finnes 

 

Harriet. Berører lydarkiv/dokumentarkiv, dersom vi skal lage noe trenger vi midler. Flere 

arkiver bruker Asta. Det er dyrt. Nasjonalbiblioteket: sendt ut spørreundersøkelse ang. 

arkiver. 

  

Marit: Burde fått arkivar på deling (har tidligere foreslått dette for sametinget) samisk arkiv 

kan ha en slik funksjon.  

 

Mariann: Privatarkivet: fokus på samisk arkiv og hvordan jobbe med det. Bev 7,60 tusen euro 

til Interreg Sápmi for å utvikle applikasjoner, hva finnes i Europa? Dette styres av Lappin 

Ysto(Rovaniemi) 

 

Marit: Styret har sendt en sak til årsmøtet ang samiske gjenstander i de norske museene, inn 

i samlingsplanene.  

Gro: Ønsker tilbake Skypemøter i Bååstedeprosjektet.  

Har behov for nytt møte i Bååstede for å avklare forhold ved den siste mailen fra KE angående 

kostnad ved kopiering og tilbakeføring. Fysisk møte eller Skype? Samisk responderer på mailen fra KE 

(Mailen har ikke gått til SM, men til enkeltmuseene.)  

Må oppklares hvem som fikk i oppdrag å lage kostnadsoverslag på transport av gjenstander?? Sjekke 

med Magne!! 

Kjellaug: Det bør være en oppfølging av seminaret i Tromsø med sannhetskommisjonen.  

Referat fra møtet i Tromsø og innspill til møtet i Tromsø? Innlegg og referat som ble sendt til Marit. 

Er dette sendt videre til Sannhetskommisjonen? Ønske om at referatet sendes til de samiske 

museene også. 

 

Møtet hevet 20:20 

Budsjett 2019 

Sametinget 432 000 

 

 


