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Historikk / Omtale av arkivskaper:

"Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget" ble stiftet 12. juli 1978. Men
foranledningen kan spores helt tilbake til 1968 da de første utbyggingsplaner, som omfattet
neddemming av Masi og deler av Finnmarksvidda, ble lagt fram.

Ulike verneinteresser - heriblant de berørte kommuner, samiske organisasjoner og natur- og
miljøvernorganisasjoner - kom på banen og kjempet mot utbygging også etter at de første

omfattende planer var blitt redusert og Masi vedtatt vernet fra 1973. Hovedargumenter mot
utbyggin g var at den ville berøre:

vassdraget som lakseelv
jordbruk lklima/ isforhold i området
særegne naturkvaliteter i en unik canyon ang. plante- og dyreliv
kulturminner som ennå ikke var undersøkt
samiske reindriftsområder

7 . juni 1973 ble 'lAksjonsutvalg for bevaring av Kautokeino-Altavassdraget" stiftet. For å

unngå sammenblanding med det allerede fra 1970 eksisterende "Aksjonsutvalget mot
neddemming av Masi", ble navnet endret til "Altautvalget for bevaring av Alta-
Kautokeinovassdraget" - senere bare kalt "Altautvalget".

Altautvalget var ingen medlemsorganisasjon, men fikk sitt mandat fra folkemøter og drev

motstandsarbeidet i årene fram til Folkeaksjonen ble stiftet, og i en tid parallelt og i samarbeid

med den. Sammen anangerte de I 6. januar 1979 det folkemøte hvor Folkeaksjonen, i tillegg
til sin etablerte plattform, også fikk fullmakt til å fortsette arbeidet mot utbyggingen ved hjelp
av passiv motstand. Organisasjonen vokste nå i bredde og styrke til en landsomfattende

medlemsorganisasjon med etter hvert ca. g0lokallag og et medlemstall på det meste rundt

20000. I samband med aksjoner i felt senere samme år begynte begrep et "sivil ulydigheti' åt

formuleres, noe som etter hvert skulle involvere organisasjon, ledere og medlemmer i en

rekke påtaler og rettssaker. Dømt ogbøtelagt ble også de samiske aktivister som uavhengtg av

Folkeaksjonen høsten 1979 aksjonerte utenfor Stortinget og til slutt gikk til sultestreik, uten

dermed åfåvang gjennomslag for sine krav.

Etter at Alta-skjønnet var avsluttet mot årsskiftet 1980/81 og utbyggingsvedtaket ble kjent
gyldig, oppstod ved ny anleggsstartijanuar 1981 flye, store konfrontasjoner mellom et

massivt organisert poiitioppbud og Folkeaksjonens aktive ved 0-punktet i Stilla og ved leiren i
Gargia. Begge steder ble efftktivt ryddet av politiet og anleggsarbeidet pågikk inntil samiske

aktivister i Oslo på ny startet sultestreik og klarte å oppnå midlertidig stans i påvente av at

spørsmål rundt kulturminneloven ble avklart.

Folkeaksjonen arbeidet parallelt med de utadrettede aksjoner også jevnlig årene igjennom
med intensivt informasjonsarbeid. Aksjonsavisen "Cåvco" utkom med opptil 72 regulære nr. i
åtrett tiden 1979-7982, og høsten 1981 ble Alta-hønngen anangert i Oslo rnært samarbeid

med Folkeaksjonens Oslo-avdeling. Den siste aksjonen i felt foregikk imidlertid B. desember
198 1 . Skjønnssaken var da blitt anket inn for Høyesterett, og styret vedtok etter nØye

vurderinger på ekstraordinært årsmøte 24. januar 7982 å nedlegge organisasjonen. Til støtte
for de mange aktive som for sin innsats for Folkeaksjonen var blitt bøtelagt eller fengslet, ble

" B øtelagte elveredderes interesseorganisasj on" stiftet 27 . januar I 982.



Om arkivet og arkivordningen:

Arkivmaterialet ble avlevert til Alta Museum i januar 1993 ved Alfred Nilsen, tidligere leder i
Folkeaksjonen, og omfattet da materialkategorier som nevnt i utkast til avleveringsavtale fif.
vedlegg 1).

Materialet hadde også før organisasjonen ble nedlagt i januar 1982 blitt stuet bort porsjonsvis
på hemmelige kvister og loft hver gangdet var fare for pohtirazziaunder organisurlotr.nt
aktive periode. Dokumentmassen hadde derfor en ganske oppstykket kronologi, ofte med
avbrutte - og ffya, påbegynte rekker innenfor samme år.

Enkelte materialkategorier som foto, plakater div. realia etc. var også kommet museet i hende
ved separat avlevering i forbindelse med utstillingsproduksjon. Den opprinnelige ordning i
fotosamlingen fif. liste i mappe IJaaa,arkivstykke j1) varderforbrutfopp, og.ri ettertidblitt
rekonstruert med assistanse fra sentrale personer innenfor Folkeaksjonens daværende ledelse.
Plakater utgitt av Folkeaksjonen finnes ikke i arkivet , da de allerede var blitt innlemmet og
registrert i museets gienstandssamlingpeden tid arbeidet med ordningen av arkivet tok til i
2001.

En har under ordningsarbeidet lagt til grunn allment arkivskjema medbruk av de faste
signaturene innenfor områdene A-E ogP-Z der disse ble funnet relevante. De fleksible
spesialseriene innenfor området F-O er såtatti bruk for å opprettelkonstruere serier for
matenaltyper særegne for denne organisasjonen/arkivskaperen og dens virksomhet.

Viktig er imidlertid å merke seg at selv om Folkeaksjonen konsekvent er referert til som
arkivskaper, har en her vært nødt til å fravike proveniensprinsippets første regel angåend e ytre
proveniens, nemlig med kun en arkivskaper innenfor hvert arkiv. Etter påtrykk fra
depotinstitusjonen (Alta Museum) har en her måttet lamatenale frabåde Altautvalget,
Folkeaksjonens Oslo-avd. ogBøtelagte elveredderes interesseorganisasjon bero under
hovedarkivskaper. Det ble til og med påstått åforeligge en nummerering som skulle tilsi
dette.

Det øvnge arkiv tilhørende Folkeaksjonens Oslo-avd. og Bøtelagte elveredderes
interesseorganisajons Oslo-avd. er å finne ved Riksarkivet, likeså er Lillehammer lokallags
arkiv å finne ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen fif. mappe Zbb, arkivstykke 71). For øvrig
kan henvises til advokat Ketil Lunds klausulerte privatarkiv ved Arbeiderbevegelsens arkiv og
bibliotek samt tii Vest-Finnmark politikammers arkiv ved Statsarkivet i Tromsø.

I senere tid har museet fra ulike hold også fått tilsagn om interessant foto- og videobasert
dokumentasjonsmatenale ang. Alta-aksjonene. Dette vil med tiden inngå i museets
foto/video-samlinger og bli registert i museets databaserte gjenfinningssystem.

Når det gjelder bruks- og adgangsbestemmelser til arkivet, henvises til vedlagte utkast til
avleveringsavtale samt skjema for taushetserklæ.ing fif. vedle gg I og2)



VEDI-€GG

MELLOM''FOLKEAKSJONEN MOT UTBYGGING AV ALTA_KAUTOKEINO.
VASSDRAGET,'OG ALTA MUSEUM ER DET TNNcÅTT FØLGENDE AVTALE:

Arkivet til "Folkeaksjonen mot utbyggingav Alta-Kautokeino vassdraget- Alta og Oslo
kontorene" ble avlevert som en gave til Alta Museum 27. januar 1993, og ble gitt
aksesj ons-/tilvekstnummeret nr. 37 /93.

Avleveringen til Alta Museum, Altaveien 19, 9518 Alta var ved Alfred Nilsen. Skiveien 9.
9511 Alta som inntil foreningen ble nedlagt var styreleder i foreningen.

Det vises til følgende vedlagte dokumenter:

- Registreringsskjema for gjenstander (for Alta Museum) underte gnet 27 .

januar 1993 av Alfred Nilsen som inntil foreningen ble nedlagt var
styreleder for denne foreningen. Dette skjemaet oppgir arkivet som en
"gave" til Alta Museum (vedlegg 1).

- Kopi av kvittering for mottak av arkivet til Folkeaksjonen - Alta
(arkivsk ap, pappesker med info, ringlermer med mer) gitt til
"Folkeaksjonen" v/Alfred Nilsen 27. januar 7993 der arkivet er oppgitt å
være en "gave" til Alta Museum. Originalen til kvitteringen ble gitt til
Alfred Nilsen (vedlegg 2).

Avtalens parter:
"Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeino-vass draget" er her definert som de
personer som var styrerepresentanter i organisasjonen da den ble nedlagt.

"AltaMuseum" er etmuseum som eies av Alta kommune og som er en del av kommunens
kultursektor og hvis styre er hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur i Alta kommune.

Arkivets omfang:
Arkivet omfatter matenale fra følgende kilder:

1. Arkivmaterialet til "Folkeaksjonens" hovedkontor i Alta, Finnmark med unntak av
en mindre del som var materiale det tidligere styre oppfattet som av personlig
og eller /sensitivt karakter og som derfor ble trukket ut av arkiv et før avleveringen
til Alta Museum.

2. En ciei av arkivmaterialet tii avdeiingskontoret i Osio som iør avieveringen var
sendt til ho.redkontoret i Alta og derfor som lls srTlsr,rert til Alta Museurn sarntidig
med arkivmaterialet fra hovedkontoret i Alta . Dubletter og annet materiale ble
trukket ut og ikke sendt til hovedkontoret i Alta.

3 . Arkivet tll "B øtelagte elveredderes interesseorganis aj on".
4. Altautvalgets arliv.

Arkivet er i perioden mars 2001-mars 2002 registrert manuelt av museets ansatte bibliotekar.
Denne registreringen viser at arkivets omfan g er ca. 7 hyllemeter og omfatter materiale som
går frem av vedlagte liste (vedlegg 3).

Ingen del av arkivet er eller har vært utlånt fra Alta Museum siden avleveringen fordi
matenalet inntil mars 2001var uordnet og dermed praktisk utilgjengelig for eventuelle
brukere.



Partene er med dette enige om at:
Vedlegg 3 gtr en så fullstendig oversikt som mulig over matenalet som ble gitt i gave til Alta
Museum 27 . januar 1993.

At arkivet siden 27 . januar 1993 har vært, er i dag ogi fremtiden blir ,\ltaMuseums eiendom

AIta Museum forplikter seg til å:
1. Ordne og registrere samlingen etter offentlig godkjente arkivsystemer (1fr Arkivnett),

manuelt og elektronisk.
2. Å sørge for og betale alle utgifter ved forsvarlig oppbevaring av arkivet i museets

magasiner (m h t emballasje, hyller, klimasikring, tyverisikring med mei)
3. Når arkivet er ferdig ordnet og registrert, å, gJffie arkivmaterialet tilgjengelig for

allmennheten.
4. Påse at adgang til arkivet kun gis av museets daglige leder eller den hanlhun måtte

delegere denne myndigheten til.
5. Føre dagbok over utlån av arkivmateriale.
6. Begrense adgangen til de arkivdeler som pr. 30. april 2002 er definert som sensitive og

dermed klausulert (beskrives i dokument vedlagt denne avtalen som vedlegg a) shk at kun
forskere gis adgang og til å påse at disse forskere undertegner taushetserklæringen vedlagt
denne avtalen som vedlegg 5.

Alta Museum gis med deffe rett til å:
1. Bruke arkivmatenalet i egen forskning og formidling (herunder publikasjoner, utstillinger,

foredrag med mer) med unntak av de arkivstykker som er klausulert.
2. Låne ut til andre institusjoner materiale fra arkivet til bruk i formidling og forskning med

unntak av de arkivstykker som er klausulert.
3. Tilbakelevere, gi i gave til andre offentlige institusjoner eller kassere offentliggiorte

trykksaker og gjenstander (for eksempel T-skjorter, pins) som finnes i arkivet i mer enn
tre-3-eksemplarer.

AIta ...... april 2002

If .rn c frlr r.icfi.r n S rrhnr-rrll4ttJ vtlt tJargrr uvuvt 6

Bestyrer/konservator
Alta Nluseum

A lfr.arl Nif sonlTttt !u I \ttJlrt

"Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-
Kauto kein ova s s dr aget"



VEDtEGq

Vedlegg 5

TAUSHETSERKL,flRING

Jeg har av Alta Museum fhtt adgang til:

Arkivet etter "Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeino vassdraget"

I forbindelse med mitt arbeid med

Adgangen gielder for inntil tre år.

Jeg forplikter meg til ikke bruke opplysninger fra dette materialet eller bringe
opplysninger videre på en slik måte at det kan skadeo krenke eler såre noen
identifiserbar person.

Kopiert matertiale som jeg måtte få utlevert til forskningsbruk, og som kan inneholde
opplysninger av det slag som er nevnt ovenfor, lover jeg å enten makulere eller levere
tilbake til Alta Museum når arbeidet er endelig avsluttet.

411a............
(dato)



Signatur:

ARKIVLISTE
Innholdsfortegnelse / seriestruktur :

Seriebeskrivelse: Side:

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

R

S

T

U

w

X

Z

Styrende organer I

Kopibøker / Utserrai" brev 1

Sak- og korrespondansearkiv ordnet etter hovedsystem 2

Sak- og korrespondansearkiv ordnet etter sideordnede system 2

Arrangement / Aksjoner I Markeringer 3

Publikumsreaksjoner I Støtteerklæringer 3

Rettssaker / Fengslinger I Bøtet 4

Fondsforvaltning 4

Publiserte utredninger i Mangfoldiggjort informasjonsmateriale 5

Presse- og mediekontakt, lobbyvirksomhet etc. 6

Kart og tegninger (masseproduserte) 6

Aksjebrevkampanjer 7

Aksjon "Stilla-tier" 7

Personalforvaltning 7

Regnskap 8

Statistii<k 8

Kart og tegninger (egenproduserte) 8

Fotografi er I Lydopptak 8

Gjenstander 9

Egenproduserte trykksaker g

Referansemateriell / Avisutklipp 10



ARKIVLISTE
Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget

Arkiv-
stykke Kode Arkivserie / Innhold Datering Merknad

1) A Styrende organer:
Aa AltaufvalgetforbevaringavAlta-Kautokeinovassdraget:
Aaa KonstituennglMøtereferater/Saksdokumenter 1973-1979 Protokoll
Ab Folkeaksjonen mot utbygging arr Alta-

'Kautokeinovas sdraget:
Aba Stiftelse / Landskonferanser / Årsmøter
Abaa Stiftelsesmøte / Plattform 1978
Abab Landskonferanser I 980 - 1 98 1-1982 1 980- 1982 Trykte hefter
Abac Lydbåndopptak fra landskonferanse 1980 6 bånd
Abad Årsberetninger 1978-1912 4 beretn.
Abae Ekstraordinært årsmøte 2411-82 1982
Abaf Utfullende materiale ang. landskonferansen 1980

2) Abag Utfzllende materi ale ang.landskonferansen 1981
Abah Utf,zllende materiale ang. landskonferansen 1982
Abb Styret
Abba Referat fra styremøter lMøter i leirledelsen 1978-1980 Protokoll
Abbb Referat fra styremøter 1980-1982 Protokoll
Abbc Sakspapirer o.l. fra styret 1979-1982
Abc Referat fra møter i AU (arbeidsutvalget) 1 98 1

Abd Referat fra møter i Stillamarsjkomiteen 1 980 Protokoll
3) Ac Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-

Kautokeinovassdraget, Oslo avd. :

Aca Stiftelse / Vedtekter / Årsmøter / Medlemsmøter
Acaa Stiftelsesmøte / Vedtekter 1979
Acab Utflillende materiale ang. stiftelse 1978-1979
Acac Årsmøter / Årsmeldinger 1980, 1982
Acad Referat fra medlemsmøter 1919-1981
Acb Styret
Acba Styremøter: InnkallingerlReferater/Awikl. 1979-1982
Acbb Styrets sakspapirer o.1.

Acc Møtevirksomhet div. arb.grupper: Standsgruppa,
Teltieirgruppa, Pressegruppa, Aktivister,

B"t:i;;;;ffiilh["åHfl:llå.",*anisasjon: 
1e7 e'l eB 1

Ada Stiftelsesmøte / Vedtekter l9B2
Adb Styreprotokoll 1982-1983 Protokoll
Adc Arbeidsnotater / Sakspapirer o. 1. 1982-1983 Ass. matr.

B Kopibøker / Utsendte brev:
Ba Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-

Kautokeinovas sdra get:
Baa Kopier utgående post 1978 m/eldste sist
Bab - 'r - (inkludert Altautvalgets) 1979 - r'

4) Bac - 'r - 1980 - 'r

Bad - fr 1981 - 'r

Bae -''- (inkludertawiklingsstyrets)1982 -''



Arkiv-
stykke Kode

ARKIVLISTE (forts.)
Folkeaksjonen mot utbyggin g ay Alta-Kautokeinovassdr aget

Arkivsene llnnhold Datering Merknad

Bb Folkeaksjonen mot utbygging ay Alta-
Kautokeinovassdraget, Oslo avd.:

Bba
Bbb
Bbc

Kopier utgående post
- ll

ft

1979
1 980
1981 -1982

1982-1983

1979
januar-juni 1980
juli-desember 1980
januar-mars 1981

april-juli 1981

m/eldste sist
_il

_ tl

il

_ tl

tf -

_ tf

- 
It

- 
ft

- 
It

- ft

_ tf

- ll

_ tf

_ It

- 
It

_ ft

eldste først

eldste først
_il

_il

- 
It

- 
tf

_il

_ tl

_ ,f

_ ,f

_ tf

_ ,l

il

Bc Bøtelagteelveredderesinteresseorganisasjon:
Bca Kopier utgående post

s) D Sak- og korrespondansearkiv ordnet etter
hovedsystem:

Da Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-
Kautokeinovas sdraget :

Daa Korrespondanse/saker(inkludertAltautvalgets) 1977-1978
Dab -rr- -'r - januar-juni 1979
Dac - r' '' - juli- desember 1979
Dad -''- januar-juni 1980
Dae - "- juli-desemberl980
Daf - " januar-juni i981
Dag - rr - juli-desember 1981

Dah - 'r - (inkludert awiklingsstyrets) januar-mai 1982
Db Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-

Kautokeinovassdraget, OsIo avd.:
Korrespondanse/saker

- tf

- 
It

_ tt

Dc Bøtelagteelveredderesinteresseorgsnisasjon:
Dca Korrespondanse/saker 1982
E Sak- og korrespondansearkiv ordnet etter

sideordnede svstem:
S aker fremmet overfor politiker eh,vråtkr ater
Kommunegrense Alta - Kautokeino
Kraftsituasj onen / Prognoser

_ It

- It

Kraftutveksling I Sarcil<1øring

Kraftutbyggingsplaner / Altautbyggingen
Konsesjonsbehandling
Anbud / Kontrakt vedr. anleggsvei Stilla
Vit ens kap e li g e under s ø ke ls er

Natur- og kulturfaglige undersøkelser generelt 1978-1982
Fiskeribiologiske undersøkelser 1978-1981
Viltbiologiske/ornitologiske undersøkelser 1981
Botaniske undersøkelser 1974-1983

6)

7)

8)

Dba
Dbb
Dbc
Dbd
Dbe

Ea
Eb
Ec
Ed
Ee
Ef
Eg
Eh
Ei
Ej
Eja
Ejb
Ej"
Ejd

e)

1978-1984
197s-l981
1975-1979
1 980
1981

r97 s-1981
1973-1983
197 s-l980
r979

10)



Arkiv-
stykke Kode

ARKIVLISTE (forts.)
Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget

Arkivserie / Innhold Daterine Merknad

Eje Kulturhistoriske undersøkelser 1980-1981
11) Ek Reindriftsnæring / Grunn- og bruksrettigheter 1973-1981

F Arrangement / Aksjoner / Markeringer:
Fa Folkemøterrdemonstrasjonstog, seminarer, stands etc.:
Faa Diverse affangement i Alta 1918-1991
Fab -''- iOslo 1978-1982
Fac - '' - ilandetforøvng 1970-1981
Fad Altahønngen 1981

12) Fb Leirer, diverse aksjoner / konfrontasjoner i felt
Fba Detsikaleiren
Fbaa Opplegg, organisering, drift 1979
Fbab Vaktmanual for informasjonsbua I'

Fbac Gjestebok / manntall rr

Fbad Helsetjenesten rr

. Fbae Loggbok for sambandstjenesten "
13) Fbaf Områdeprotokoller for områdene 7 og2 I'

Fbag - rr rr - 3og4 rr

Fbb Stillaleiren 1979
Fbc Stillamarsjen
Fbca Opplegg, organisering, påmeldinger 1980

14) Fbcb Deltakerlister / startlister 'r

Fbcc Startkort del 1 ''

Fbcd - r' - del 3 rr

Fbce - ff - diverse deler I'

Fbd Vakthold, aksjoner / konfrontasjoner i Stilla 1 980- 1 98 1

Fbe Mobilisering, alarminstruks etc. 1979-1981
Fbf Politiets rolle under aksjonene 1980-1981

15) G Publikumsreaksjoner lStøtteerklæringer:
Ga Underskriftskampanjer:
Gaa Annonsekampanjen "Varig vern av

A lt a/Kaut o kein ov as s drag e t "
Gaaa Orientering om annonsekampanjen 1979
Gaab Underskrifter 1979
Gaac - tr ft -
Gaad -f' fr-

16) Gab Aksjonsuka 3.-10. oktober 1979
Gaba Underskrifter samlet i Oslo v/FAO okt. 1979
Gabb Underskrifter via Trondheim lokallag av F A 1979
Gabc Underskrifter via Bodø lokallag av FA - ''

17\ Gabd Underskrifter via diverse lokallag av FA - rr

Gabe -fr rf - -rl
Gabf -rt rr- -rr

18) Gabg -'f "- -I'
Gb Støtteerklæringer, positive/negative hilsener:
Gba Direkte støtteerklæringer / hilsener 1978-1980

eldste først
_ tt

eldste først
_ tl

_il

_il

_il

"Rødboka"

"Klegg"

eldste først

2 hefter
i konvolutt

- tl

eldste først

Ark 1- 1 00

" 1 01 -200u 201-288

1 1784 stk.
2147 stk.
545 '|f

uten sum
3508 stk.
1475 '!l

ikke opptalt

m/eldste sist



Arkiv-
stykke Kode

ARKIVLISTE (forts.)
Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget

Arkivserie / Innhold Datering Merknad

Gbb Direkte støtteerklæringer / hilsener
19) Gbc -fr ff -

Gbd _fr "_
Gbe -rr rf -
Gbf -f' "_
Gbg Indirekte støtteerklæringer

20) Gbh Solidaritet ang. andre prosjekt/organisasjoner
Gbi Kunstneriske støtteerklæringer, sanger I dikt
H Rettssaker / Fengslinger I Bøter:
Ha Sivile saker:
Haa Norges Naturvernforbund mot staten v/Olje-

og energidepartementet

januar 1981

februar 1981
mars 1981
aprldes 198I
1982-1990
1979-1982
1979-1982
1979-1981

m/eldste sist
_ tt

_il

- 
ff

_il

- It

_il

tt

Hab
Hac

2l) Had
Hae
Haf

Skjønnssaken
_ It

ft

IIb
Hba
Hbb
Hbc
Hc
Hca

Hcb
22) Hcc

Hcd

Hce
23) Hcf

Hcg
Hch
Hci
Hcj

24) I Fondsforvaltning:
Ia Økonomistafetten til bevaring av

Alta-Kautokeinovas s dr agetz

_L

Reinbeitedistriktene ff. 20, 21, 22, 23, 24A
mot NVEi S tatskraftverkene

Anmeldelser:
ang. brudd på kulturminneloven
ang. legemskrenkelser
ang. ulovlig vedhogst

Straffesaker:
Sak mot FA-lederne Alfred Nilsen. Ruth Rve
Josefsen, Tore Bongo
" D emonstrantlønn " - s aken

Rubrikkbok
Bilag
_ It

Kontoutdrag etc.
Regnskapsoversikter I Revisj onsberetninger
Bidrags- og utfordringsskj ema

september-desember 1 98 1

1982-1983

1981

1981 -1982
1981 -1982
1981

1979-1981
1981 -1984

1979-1984
r979-1980
1981 -1982
1982-1984
1919-1983
1979-1982

januar-august

1979
1979-1980

1981

+ midl. forf.
eldste først

-ll

_ tf

_ tl

+ midl. forf,

eldste først
ff

_ tf

- ft

tt

Sak mot FA-lederne Alfred Nilsen, Tore Bongo,
Svein Suhr mltrlleggstiltale ang. FAs økonomi 1981-1983
Sak mot FA-lederne Alfred Nilsen, Tore Bongo,
Svein Suhr, Per Flatberg 1982-1984
Div."demonstrantsakef' ført for Alta Herredsrett 1 98 1-1982

tl f^...L --L--- -C- -- A 1r- { ,'\a) I 1 /'\a)nrØru uLgnror Alta I y6l - ty6z
- '' - mot utenlandske statsborgere 198 1- 1982

Saker ang. inndrivelse av bøter / lønnstrekk 1981- 1983
Saker ang.politibeslag I inndragning av utstyr 1981 -1982
Innbringelser / Fengslinger 1981 -1982

_ It

_ tf

_ tf

_ rf

_il

tl

Folio
1-34 I r-94
1-81 / 1-20

Iaa
Iab
Iac
Iad
Iae
Iaf



Arkiv-
stykke Kode

ARKIVLISTE (forts.)
Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget

Arkivserie / hurhold Datering Merknad

Iag Bidrags- og utfordringsskjema 1979-1982 forts.
25) Iah -ff r'- -t'

Iai -rr ff _ _ft

Iai -rf -tt ft-

26) Iak -rr r'- -t'
Ial _r' rr- _il
Iam _n rr_ _rl

27) Ian -rt r'- -tr
Iao-frtr--ft
Iap -fr fr- -fr

28) Iuq -r' 'r- -rf
Iar-trrr--fl
Ias _r il_ _fr

29) Iat -rf ff - -r'
Iau-tf--rfrt-
Iav Postgirokontoret: Kontoutdrag I grotalonger 1979 nr. 1-50

30) Iaw - rf f' - - " - r' 51-107
Iax -rf "- 1980 " 7-25

31) Iay -r' 'r- -rf - " 26-200
32) Iaz - rf fr - - ff - r' 201-354
33) Iaæ - ff rr - 1981 " 1-200
34) Iaø - 'f r' - - rr ' 201-462

Ib Altafondet:
Iba Stiftelse / Vedtekter I Dnft 1981 -1982 eldste først

35) J Publiserte utredningey I Mangfoldiggiort informasjonsmateriale:
Ja Publikasjoner fra Storting og regiering:
Jaa Stortingsforhandlinger
Jaaa

Jaab

Jaac
Jaad

Jaba
Jabb

Jac
Jaca

36) Jacb

Jada
Jadb

Jba
Jbb

Sesjonen 1978-19
- " - 1979-80
- '' - 1980-81
- " 1981-82

Industridepartementet
Industrikomiteen

1978-1979
1980
1981
1981

1 980
1 985

nr. 10 og34
nr. 33

35,36,38,39
nr. 1

nr 54 os 61

nr. 63 (kopi)

Jøb Stortingsmeldinger
OU- e- o g energidepartementet
Milj øvernd ep artem ent et

S t o rtingspr op o s i sj o ner
Industri dep artementet
Olj e- og energidepartementet

Jad Innstillinger

1972 nr.4 m/ vedl.
7978-1982 'div. St.prp.

197 0

1978-1981 div. innst.

1979
1981

Jb Publikasjoner fra Finnmark fylkeskommune:
Fylkesplan 1980-83
Fylkesplanmelding



ARKIVLISTE (forts.)
Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdr aget

Arkiv-
stykke Kode Arkivserie / Innhold Datering Merknad

Jc Publikasjoner fra ulike etater, organisasjoner, forskningsinstitusjoner etc:
Jca Utredninger, foredrag, trykksaker etc. fra NVE 1979-1981 eldste først
Jcb Oppdragsrapporter for NVE og Alta herredsrett 197 4-1985 - ''

37) Jcc Finnmark Kraftforsyning, Kraftlagene i Finnmark1979-1984 - rr

Jcd Samkjøringen av kraftverkene i Norge / Nordel 1918-1980 årsberetn.
Jce Statistisk sentralbyrå: Prognoser 1985 og 1990 1980
Jcf Norges Naturvernforbund:

Motmelding, foredrag, brosjyrer etc. 1978-1981 delvis udat.
Jcg Materiale ang. reindrift og samiske rettighetsspørsmål
Jcga Utredninger, foredrag etc. 1979-1980 - rr

Jcgb Bokutgivelser:
Dunfield, Ellen Marit Gaup: "Reindrift" 1979
Gustavsen, John: "Samer tier ikke lenger" 1980
Gjengset, Gunnar H. (red.) "Samisk mot -
norsk hovmod" 1981

Kåre Tannvik og Knut Wisløff: "Intet nytt
fra Alta" 1981

33) Jcgc "Charta79" 1980-1981
Jcgd Rapport fra Frit Nordens seminar 1983

Jch Telemark distriktshøgskole:
Skrifter 27, 61 og ekskursjonsrapport 1977-1981

Jci Roskilde Universitetscenter: Rapport 1981

Jcj "Energi og samfunn"-prosjektet: Arbeidsnotat etc 1982
Jck Foredrag I arcangement ang. mlljø og økologi 1978-1982 eldste først
Jcl Altautbyggingen: Foredrag, debattinnlegg,

analyse, sluttevalueringer 1979-199I delvis udat.

Jcm Norske periodika
Jcma Diverse tidsskrifter 1979-199l

39) Jcmb - r' - magastner lblad 1979-1982
Jcmc - r' - medlemsblad lbednftsaviser 1979-1985

Jcmd - 'r - aviser / temanummer 1919-1983

Jcn Uieniandske perio<iika i978-198 i
40) K Fresse- og mediekontakt, lobbyvirksomhet etc.:

Ka Avisinnlegg / medieinnslag 1979-1982 eldste først
Kb Pressemeldinger 1979-1983 - ''

Kc Lobbyvirksomhet 1 978-1983 - rr

Kd Folkeaksjonens pressegruppe
Kda Mandat I oppgaver I arbeidsrutiner 1980-1981

Kdb Forarbei der I bakgrunnsmateriale 1980

4l) Kdc Pressesenteret i Detsika 1979

Kdd Pressegruppen i Gargia 1981

L Kart og tegninger (masseproduserte):
La Kart:
Laa Økonomisk kartverk (Fjellanger Widerøe AS) 1,972-197 5 13 kart
Lab Topografisk kart 1973-1974 2katt



Arkiv-
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ARKIVLISTE (forts.)
Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget

Arkivserie / Innhold Datering Merknad

Lac Altaelva / Fiskeområder (Hydroconsult) 197 5
Lad Arealdisponeringsplan m.v. (Statskraftverkene) 1981
Lae Samordna plan Finnmarksvidda (NOU) 1978
Laf Fjellruter i Finnmark (Storebrand-Idun) 1980
Lb Tegninger:
Lba Div. kunstneriske fremstillinger

42) Lbb Div. plakater og trykk
43) M Aksjebrevkampanjer:

Ma Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-
Kautokeinovas s draget :

Maa Elveredderaksjer: Utfordrings- og tegningsbrev 1 980- 1 98 1

Mab Elveredderaksjer: Aksjeeierfortegnelse/ Trekningl981
Mac Elveredderaksjer: Kontout drag I girotalonger 1 981 -1982
Mb Bøtelagte elveredderes interesseorganisasjon:
Mba Utfordrings-, støtte- og tegningsbrev 1982

44\ Mbb -'' ''- lgg2
Mbc Bøteaksjer: Aksjeeierfbrtegnelse

N Aksjon "Stilla-tier" :

Na Kontoutdrag I grotalonger august - oktober 1980
Nb -il rf - november - desember 1980

4s) Nc - r' 'r - I .- 1 5. januar 1981

Nd - " " - 16.-30.januar 1981

Ne - f' r' - 2.- 13. februar 1981

Nf - r' r' - 16.- 27 . februar 1981

Ng - " ff - mars 1981

Nh - 'f rf - mai - september 1981

Ni - rf '' - oktober 1981

Nj - I' r' - november - desember 1981

Nk - 'r '' - januar-april 1982
P Personalforvaltning / Medlemmer / Lokallag:
Pa Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-

46)

47)

Kautokeinova s s dr agetz
Paa Medlemsbok ior Folkeaksionen
Pab Medlemslister
Pac Medlemslister
Pad Personell / Kontaktpersoner I Aksjonister
Pae Lønnsmateriale / Trekkoppgaver
Paf Vertskaps- og innkvarteringslister
Pag Kontomrtrner I Hittegods
Pah Div. adresselister

48) Pai Medlemsverving / Lokallagsdannelse
Paj Lokallagskontakt
Pak Rapportskjemaer fralokallagene
Pal Bestilt/utsendtinformasjonsmateriell

1 980
1981

1 980- 1982

1979-1982
1 980-1 98 r
t979-1981

3-delt kart
revidert kart
9 kart
turkart

kort etc.

7 stk. i rcr

delvis udat.

m/eldste sist

feb.-mars
april-nov.

nr. l-77
nr. 72-725
nr.1-19
nr. 20-41
rv. 42-67
nr. 62-80
nr.81-113
nr. 1 14-154
nr.153-184
nr. 185-215
nr. l-8

udatert

eldste først
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49) Pb Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-
Kautokeinovassdraget, Oslo avd. :

Pba Spørreskjema for lokalavdelinger, støttegrupper o.1.1980
Pbb Meldingsblad etc. 1980-198 1

Pbc Materiale fra Internasjonal gruppe, FAO
Pc Diverse lokallag:
Pca Materiale fra Bergen lokallag
Pcb - '' - Fredrikstadlokallag
Pcc - " - Lillehammerlokallag
Pcd - rr - Mandal lokallag
Pce - ff - Namsos lokallag
Pcf - rr - Steinkl'er lokallag
Pcg - rr - Tromsø lokallag

s0) R Regnskap:
Ra Kassabok
Rb Div. regnskapsoversikter og bilag
D ^ Eol.frr-^o-l\w I (ll\Ll.ll (!vl

Rd Regningskopibøker

S Statistikk:
Sa Div. statistisk materiale

T Kart og tegninger (egenproduserte):
Ta Div. kartlkartkopier 

rTb Div. tegninger / dekorative utforminger
sl) U Fotografier lLydopptak:

Ua Fotografier: (Plassering:Fotorom)
Uaa Samling svart/hvite positiver
Uaaa "Aksjoner og turer vinteren -81 etter 74. januar" 1981
Uaab "Båten Janina vinteren -81 "
Uaac "Leiren ved Væhæniva høsten -B 1"
Uaad "Aksjonen høsten -81 ved Tverrelva"
Uaae "Aksionen høsten -79 nullpunktet"
Uaaf "F'akkeltog I appeller I mØter"
Uaag "Gargia fiellstue -81 I verneleiren -81"

52) Uaah "Isgangen i elva I vannføritrg / elvebilder"
Uaat "Kontoret"
Uaaj "Laksefiske"
Uaak "Maskiner / brakkeleire for anlegget lanleggsveien"
Uaal "Nullpunktet Stilla rundt 14. januar -81 I

aksj onen I bortbætitrg"
Uaam "Politiet med utstyr vinteren -81 lkunngjøringer"
Uaan "Rettssaker"

53) Uaao "Sjåfører / styret / styremedlemmer"
Uaap "Tromsø museum, befaring -81 "
Uaaq "Utlendinger lbortkjø.ittg av finn. og svens. vinteren -81"

alfabetisk

m/fotografier

Protokoll

m/eldste sist
4 bøker

1979-1980
1978-1981
1 980- 1982
1979-1980

1979-1981

1981

1981
1981

1979
1 980-1 98 1

1981

(A)m/lister
(B)
(c)
(D)
(E)
(F)
(G)
(I J)
(K)
(L)
(M)

(N)
(P Q)
(Ryl farge
(s)
(T) Uaaq
(uvw)
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s4)

Uaar "Blanding I altavæflnga"
Uab Svart/hvite negativer
Uaba Anleggsveien etc.
Uabb Isgangen i elva etc.
Uac Fotografier utskilt fra andre serier
Uaca Svartlhvite positiver
Uacb Farge positiver
Uad Fargelysbilder
Uada Serie naturbilder I Altaelva etc.
Uadb Plakatforarbeid
Ub Lydopptak:
Uba Diverse intervju bl.a. med Bergstrøm / Lribeck
Ubb Møter
W Gjenstander:
Wa Tøymerker (norsk tekst)
Wb Div. klistremerker (norsk/samisVfinsktekst)
Wc Div. buttons/jakkemerker (norsVsamisk tekst)
X Egenproduserte trykksaker:
Xa Ferdigstilte trykksaker:
Xaa Konferansepublikasjoner, landskonferanser
Xab Rettsbok, Alta-skj Ørtnet, Alta herredsrett
Xac Høringsuttalelser, Altahøringen
Xad "Cåvco"
Xada "Cåvco" 1979
Xadb "Cåvco" 1980 ml 3 ekstrautgaver
Xadc "Cåvco" 1981 trl/ 2 ekstrautgaver
Xadd "Cåvco" 1982
Xae Diverse foredrag, temahefter etc.
Xaf Løpesedler, brosjyrer etc. fra FA-Alta / FA-Oslo
Xag - " ft - fralokallag
Xah - r' 'f - på andre språk
Xb Forarbeider / Konsepter / Layout-materiale:
Xba Landskonferanser
Xbb Altahøringen
Xbba Originalmanus til bok
Xbbb Div. forarbeider etc.
Xbbc Høringsreferater 7. dag
Xbbd -"- 2.das
Xbc "Cåvco"
Xbca "Chvco" 1980
Xbcb "Cåvco" 1981

Xbcc "Cåvco" 1982
Xbcd "Cåvco" distribusjon
Xbd Diverse foredrag, temahefter etc.

1981

1979

1 980-1 98 1

@ A)llfarge

32 neg.lbrev
77 neg.

mlhenvisn.
_ It

9 dias
1 stordias

4band
1 bånd/henv.

3 merker
14 merker
14 meiker

3 hefter
t hefte
1 bok

nr.I - 4
nr.I - 12

m.l - 12

nr.1+register

A4-format

2 referater
2 referatet

div. nummer
_ ft

nr. I

ss)

s6)

1 980- t9B2
1980
1981

1979
1 980
1981

1982
1979-1981
t97 8-1981

1 980- 1982

1981

1981
1981

1981

1 980
1981

1982

r979-1981

s7)
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Xbe
xbf
Xbg
xbh

tl

tf

_ It

_ tf

Løpesedler, brosjyrer etc. fra FA-Alta / FA-Oslo
- ff r' - fra Tromsø lokallae

1 980-1 98 1

1919-198r

1982

1978-1919
t979

1979
1979
r979
1979
1979
1979
1979
1979
r979
1979
r979
t919
1979
1979
r979
r979
r979
rgt9
t979
r919
r919
r979
1979
1979
r979
rgt9
r9t9
t979
1979-1981

1981

1981

1981
1981

1991
1981

delvis udat.

mkartpå finsk
fra BEI

Avisutklipp:53) Z Referansemateriell /
Za Avisutklipp:
Zaa Montert samling fra 2l 19-78 til716-79

59) Zab Montert samling fra918-79 til119-79
60) Zac Argus-abonnement

tirsdag 18. september
lørdag 22. september
mandag 24. september
tirsdag 25. september
onsdag 26. september
torsdag 27 . september
fredag 28. september

Zach lørdag29. sePtember

Zaci mandag 1. oktober

Zaca
Zacb
Zacc
Zacd
Zace
Zacf
Zacg

61)
Zacj
Zack
ZacI
Zacm
Zacn
Zaco
Zacp
Zacq

62) Zacr
Zacs
Zact
Zacu

63) Zacv
Zacw
Zacx
Zacy
Zacz
Zacæ

Zaea
Zaeb
Zaec
Zaed
Zaee
Zaef

langformat
fra ringperm

løse klipp
_ il

- tf

_ It

_ ft

_ tf

_ tl

_ ff

- tf

_ ff

, tf

_ tf

- 
It

- lf

_ tf

_ ft

- It

_ ft

- 
ll

_ ft

_ tl

la

- ,, -
- 

fl

- 
fl

_ tf

storformat
i konvolutt

fra ringperm
_ ft

_ tl

_ tl

- tl

ft

64) Zacø Div. Argus-klipp 2519 - l9ll0, oppklebet

65) Zad Spredte klipp fra3l10-79 til 8/1-81, oppklebet

Zae Montert samling m/ omtrentlig lvonologi

tirsdag 2. oktober
onsdag 3. oktober
torsdag 4. oktober
fredag 5. oktober
lørdag 6. oktober
mandag 8. oktober
tirsdag 9. oktober
onsdag 10. oktober
torsdag 1 1. oktober
fredag 12. oktober
Lørdag 13. oktober
mandag 15. oktober
tirsdag 16. oktober
onsdag i7. oktober
torsdag 18. oktober
fredag 19. oktober
1ørdag20. oktober
mandag 22. oktober

Diverse klipp, hovedsakelig januar

-fr fr- februar
-tf ft- mars

- rf - tr - aPril
-'f rr- mai
_ rf rr - juni

10
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66) Zaeg diverse klipp, hovedsakelig juli
Zaeh - :' ,, - august
zaet _ 'f f' _ september
Zaej - r' 'r - oktober
Zaek - 'f r' - oktober forts.

67) Zael - 'r 't - oktober forts.
Zaem - rt r' - november
Zaen - rr r' - desember
Zaeo - tt tt - januar
Zaep - 'f r' - februar

68) Zaf Diverse klipp lll2 - 7714, oppklebet
69) Zog Klippsamling sortert på de enkelte aviser

Zaga "Adresseavisen" 24ll - 2112
Zagb "Aftenposten" 2611 - 2312

Zagc "Altaposten" 1 0ll - 7 12 (+ oversikt 1979)
Zagd "Arbeiderbladet" 2411 - 2112

Zage "Bergens TirJend e" 14ll I -80 - 2112-81
Zagf "Dagbladet" 1 6ll - 2312

Zagg "Demokraten" 14ll - 1Bl2
Zagh "Finnmark Dagblad" l7l1 - 2312

70) Zagr "Finnmarken" 2BlI - 2312

Zag "Finnmarksposten" 2717 -1712
Zagk "Friheten" ultimo januar - l9l2
Zagl "Klassekampen" 2411 - 2112

Zagrn "Nationen" 2711 - l9l2
Zagn "Nordlands Framtid" 1812 - 2312

Zago "Nordlys" 2611 - 2012

ZaW "Ny Tid" 28ll - 2012

Zagq "Stavanger Aftenblad" 28ll - 2012

Zagr "Verdens Gang" 13ll - 2312

Zags "Vårt Land" 1Il2 - 2012
7oh A -rioo'l.lo-11 nno 1.1i^^ å^ Ji-'oi,o,rL ..i.vrbsiuuri iøsg Kllpp lfa UlVgfse avlsef

7l) Zai - r,I -

zaj -rt r'-
Zak -ft fr-
Zal -rr rr-
Zam -rr rr-
Zan -tt ff -

Zao Utenlandske presseoppslag
Zb Materiale ang. arkiv og arkivskaper:
Zba Div. ang.organisasjon, ledelse, sak og arkiv
Zbb Utskrifter fra Samkatalogen og Arkivnett Norge
Zbc Utskrifter fra Internett
Zbd Brosjyrer Alta kraftverk
Zbe Arkivkatalog

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1982
1982
1982

1981

1981

r979-1981
1981

1 980-1 98 1

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981
1981
1r)1'7 1 ct?OL7t t-L7t7

1980
1981

1982
1 983
1984
1987
1919-1987

fra ringperm
_ tf

_ ft

_ tf

_ tl

- ll

_ It

_il

_ tf

_il

storformat

i konvolutt
- 

tf

_ ft

-il

i 2 konvol.
i konvolutt

- 
tt

- tt

_ lt

- ft

_il

_ ft

-il

- ft

- ft

_ tf

_ tl

_ tt

_ ft

olJ-fo $annF\/ILIDLV TX'TDL

_ tl

_ tf

_ tf

- tf

_ ff

_il

- fl
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